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: بياف
أقر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا 

نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم 
. جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عميا ألم جامعة أك معيد

 
 _______________________________________________________:التكقيع

عفت صدقي صادؽ الجعبرم 
ـ 29/7/2004
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ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن ]
َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتيَن َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقيَن 

َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن 
قَاِت َوالصَّاِئِميَن  ِقيَن َواْلُمَتَصدِّ َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ

َوالصَّاِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن فُ ُروَجُهْم َواْلَحاِفظَاِت 
اِكَراِت َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم َمْغِفَرًة  اِكرِيَن اللََّه َكِثيراً َوالذَّ َوالذَّ

(  35:األحزاب )[َوَأْجراً َعِظيماً 
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شكش ورمذَش  

 
مىى كىاًلدىمَّ كىأىٍف أىٍعمىؿى ) مىيَّ كىعى قىاؿى رىبِّ أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمىتىؾى الًَّتي أىٍنعىٍمتى عى

نِّي ًمفى اٍلميٍسًمًميفى  يًَّتي ًإنِّي تيٍبتي ًإلىٍيؾى كىاًِإ اهي كىأىٍصًمٍ  ًلي ًفي ذيرِّ اًلحان تىٍر ى  (صى
(. 15:االحقاؼ)

الحمد هلل عمى نعمو كجزيؿ عطائو كنشكره عمى تكفيقو كتسديده  
  {لـ يشكر اهلل مف لـ يشكر الناس }كنصمي كنسمـ عمى رسكلو الكريـ القائؿ 

 
فالشكر كالتقدير إلى أستاذم الفا ؿ األستاذ الدكتكر إسحؽ يعقكب القطب الذم 

أشرؼ عمى رسالتي  
 

كالشكر كالتقدير لكلدم العزيز محمكد الشكيكي الذم ساعدني بطباعة ىذه 
. الرسالة كاألخ عادؿ النتشة عمى تنسيؽ الرسالة

 
كالشكر كالتقدير إلى األستاذ ببلؿ سبلمة الذم ساعدني في تحميؿ المعمكمات 
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يهخض انذساعخ  
 

تمحكرت ىذه الدراسة حكؿ عمؿ المرأة السياسي داخؿ الحركات اإلسبلمية عبر 
المؤسسات كالجمعيات في فمسطيف محاكلة إظيار الدكر التحفيزم لممرأة مف قبؿ ىذه 
المؤسسات، كما كأف لمعامؿ االجتماعي دكران ميمان في تمؾ المؤسسات كالحركات مف 
حيث استقطاب كنشر البرامج السياسية كاالجتماعية لمحركات اإلسبلمية فمف ىنا 

. اتسـ النشاط االجتماعي في المؤسسات بطابع سياسي بحت
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر المؤسسات كاألحزاب اإلسبلمية عمى صعيد 
تفعيؿ دكر المرأة الفمسطينية في المجاؿ السياسي باإل افة إلى دراسة كعرض بعض 

النماذج النسائية المكاتي قمف بدكر فاعؿ عمى الصعيد الفكرم كالجيادم 
كاالستشيادم كالكقكؼ عمى العقبات كالمشاكؿ التي تكاجو المرأة داخؿ الحركات 

. كالتنظيمات الفمسطينية
. تظير أىمية الدراسة ككنيا تتناكؿ مك كع المرأة الفمسطينية مف منظكر إسبلمي
ينبع تبرير الدراسة ككنيا تتطرؽ لمك كع لـ يبحث بيذه الطريقة عمى الصعيد 
الفمسطيني، كتشكؿ مدخبلن جديدان في فيـ طبيعة كماىية عمؿ المؤسسات كالحركات 
اإلسبلمية عمى  كء الفترة الراىنة كمدل تعاطي برامجيا كنشاطاتيا بما يتبلءـ مع 

. ركح العصر
كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي ألنو يقـك 

كقد استخدمت المقابمة كالسيرة الذاتية . عمى كصؼ كتفسير كتحميؿ الظكاىر المختمفة
. كاالستبانة كأدكات لمبحث لمكصكؿ إلى النتائج كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة

: كخمصت الدراسة إلى نتائج مفادىا
أف اإلسبلـ من  المرأة حقكقان كا حة عمى الصعيد االجتماعي كاالقتصادم  (1

كالثقافي كالسياسي كاعتبر العمؿ السياسي كاجبان عمى كؿ مسمـ كمسممة في 
. المجتمع



 F

اف الخطاب السياسي تجاه المرأة قد شيد تطكران مف حيث الفكر كالممارسة  (2
تجمى ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ مف خبلؿ تجربة حزب الخبلص كتجربة أـ 

عطائيا حقكقيا . الفحـ السياسية، عمى صعيد تفعيؿ دكر المرأة كاِإ
. اف المؤسسات اإلسبلمية تسعى جاىدة إلشراؾ المرأة في العمؿ السياسي (3

. كلكف كفؽ شركط ك كابط محددة بتفاكت مف حيف آلخر
. ىناؾ مشاكؿ كعقبات تقؼ أماـ تقدـ المرأة (4
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انًمذيخ 
 

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ سيدنا محمد كعمى 
مىؽى ). آلو كأصحابو أجمعيف ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو كىخى مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى

ـى ًإفَّ  ا ًنسىاءن كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاألىٍرحى االن كىًثيران كى ا ًرجى بىثَّ ًمٍنييمى يىا كى ٍكجى ًمٍنيىا زى
ًقيبان  ـٍ رى مىٍيكي .   صدؽ اهلل العظيـ (1:النساء )(المَّوى كىافى عى

منذ بداية القرف الما ي كالمرأة الفمسطينية تشارؾ كتحمؿ اليـ الكطني، فقد 
تجاكز ن اليا كجيادىا جميع المجاالت كأثبتت ح كرىا في كؿ المكاقع، كقد أدت 
المرأة الفمسطينية دكران ال يمكف تجاىمو في كؿ نكاحي الحياة، ك ربت مثاالن يحتذل 
بو لنساء العالـ، كمع تفجر انتفا ة األقصى برز دكر المرأة الفمسطينية في مكاجية 
األعداء فقد كانت كال زالت جزءان ال يتجزأ مف المعركة، كما زالت حتى ىذه المحظة 
تقدـ، كما زاؿ جرحيا ينزؼ فيي المجاىدة في ساحة الكغى، كىي المربية التي 
ساىمت في تربية ىذا الجيؿ المسمـ دفعان إلى الجياد كالبذؿ كالعطاء، ثـ صبران 

كاحتسابان عند فقداف األحبة كىي القائدة التي تشارؾ في قيادة المسيرات كاإل رابات 
كاالعتصامات كىي التي تؤكم اليارب مف الييكد، كتدافع عف أم شاب في مأزؽ 
مف جنكد االحتبلؿ، كىي التي تشارؾ في عمؿ المؤسسات االجتماعية كالخيرية 
تمس  دمعة اليتيـ كتكاسي المنككب كالفقير كتقؼ بجانب األسير ك بجانب أـ 

. الشييد
المرأة الفمسطينية عنكاف الجياد كعنكاف اإلباء كعنكاف الصبر كالثبات، تعيش 

أحداث االنتفا ة يكمان بيـك كساعة بساعة ىذه األحداث السياسية أكسبتيا مقدرة كقكة 
. عمى العطاء

ال يمكف لممرأة أف تعزؿ نفسيا كلك لمحظة فالحقائؽ السياسية في فمسطيف 
كخاصة في ظؿ الك ع السيء نتيجة االحتبلؿ الغاشـ، كعدكانو اليمجي المستمر 

الذم طاؿ البشر كالحجر كلـ يترؾ الشجر، ىذا الكاقع الذم جعؿ مف المرأة 
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الفمسطينية زكجة أك أمان لشييد تفقد فمذة كبدىا، أك زكجة أك أمان لمعتقؿ، ففي كؿ 
. بيت شييد أك جري  أك مريض أك محتاج

أماـ ىذه الحقائؽ التاريخية كالكطنية، كاف البد مف التعرؼ عمى عمؿ المرأة 
، كيقصد بو العمؿ  خبلص كتفافو الفمسطينية السياسي الذم قامت بو ك أدتو بأمانة كاِإ

فالمرأة الفمسطينية تمارس نشاطان . السياسي الذم تكارل خمؼ العمؿ االجتماعي
منقطع النظير داخؿ مجتمعيا عبر المراكز كالمؤسسات كالجمعيات الخيرية، فقد 

صعدت أعماؿ اإلغاثة كرعاية األيتاـ كالمنككبيف كمساعدة ذكم الشيداء كالمعتقميف 
. مع مقاكمة االحتبلؿ

تشكؿ المرأة الفمسطينية أكثر مف نصؼ المجتمع مف المجتمع الفمسطيني، فيي 
. جزء ال يتجزأ مف الشعب الفمسطيني

تأتي ىذه الدراسة لتظير جانبان مف الجكانب التي ساىمت بيا المرأة في االتجاه 
اإلسبلمي، كىك الجانب السياسي عبر األنشطة كالفعاليات التي قامت بيا بعض 

. الجمعيات كالمؤسسات الخيرية كقدمت الخدمات الجميمة ألبناء المجتمع
كتقـك ىذه الدراسة بعرض بعض النماذج لمجمعيات النسائية في االتجاه 

اإلسبلمي لتظير عدد المستفيدات مف خدمة ىذه الجمعيات مع عرض كتحميؿ 
األنشطة كالبرامج كالمشاريع التي تخدـ قطاع النساء كاألسر الفمسطينية باإلشارة إلى 
دارتيا ليذه المؤسسات بشكؿ جيد مما ساىـ بشكؿ  أداء المرأة الفمسطينية المتميز كاِإ
. مباشر في بناء مجتمع قائـ عمى المؤسسات في ظؿ غياب دكلة مستقمة ذات سيادة
كتقـك الدراسة أي ان بعرض حاالت فردية جيادية لممرأة مثؿ حالة المجاىدة 

. كما قدمتو لكطنيا عبر مسيرتيا السياسية الطكيمة (عطاؼ عمياف  )الفمسطينية 
كذلؾ تعرض الدراسة بعض الحاالت في الجياد السياسي مثؿ أميات الشيداء 
كدكرىف في التربية السياسية ألبنائيف تربية البذؿ كالعطاء تربية قائمة عمى حب 

ثـ تظير الدراسة عطاء المرأة . الكطف كالتفاني في الدفاع عف ترابو كمقدساتو
ميا  )الفمسطينية كجيادىا عبر القمـ كالكتابة فتقدـ نمكذج الكاتبة السياسية المتميزة 

باإل افة إلى عرض تجربة أـ الفحـ في دفع المرأة نحك العمؿ  (عبد اليادم 
السياسي المباشر كذلؾ بكصكؿ بعض النساء إلى المجمس المحمي كع كات 
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منتخبات مف قبؿ األحزاب السياسية، كتعرض ىذه الدراسة أي ان تجربة حزب 
الخبلص اإلسبلمي في غزة الذم يدعك المرأة لدخكؿ المعترؾ السياسي كالكصكؿ بيا 

لمصؼ األكؿ في الحزب كىي تعتبر التجربة األكلى في االتجاه اإلسبلمي في 
. فمسطيف نحك المرأة كاألحزاب السياسية

كبما أف ىذه الدراسة تقتصر عمى عمؿ المرأة باالتجاه اإلسبلمي في فمسطيف 
فإف اإلطار النظرم لمدراسة ينطمؽ مف مكانة المرأة في اإلسبلـ كمف نظرة اإلسبلـ 
لعمؿ المرأة السياسي، كتك ي  الحكـ الشرعي في تكلي المرأة المناصب السياسية 
مثؿ الكزارة كمجمس النكاب كالق اء كذلؾ لتعزيز دكر المرأة كالحد مف العادات 

. كالتقاليد كالمكركثات التي تقؼ أماـ تقدـ المرأة في المجاؿ السياسي
كتقـك ىذه الدراسة بعرض بعض تجارب األحزاب السياسية في العالـ العربي مثؿ 

حركة الني ة في تكنس كحزب التجمع اليمني لئلصبلح في اليمف كاإلخكاف 
المسمميف في األردف كذلؾ لبياف تكجيات ىذه األحزاب كمدل تحقيؽ أىدافيا 
كبرامجيا نحك المرأة كأمثمة تقتدم بيا المرأة الفمسطينية، باإل افة إلى ذكر 

الصعكبات كالعقبات التي تكاجو العمؿ السياسي لممرأة في الحركات اإلسبلمية في 
فمسطيف، لمكصكؿ إلى نتائج كتكصيات يمكف االستفادة منيا لتفعيؿ دكر المرأة 

. السياسي في فمسطيف
 

أهًُخ انذساعخ 
 

:  تكمف أىمية الدراسة فيما يمي
إف مك كع الدراسة رائد حيث تناكؿ تجربة المرأة السياسية في الحركات  .1

. اإلسبلمية داخؿ فمسطيف
. ت يؼ ىذه الدراسة مرجعان جديدان لمباحثيف كالمعنييف بالمك كع .2
التعرؼ عمى نشاط المرأة في الحركات اإلسبلمية عبر األحزاب السياسية  .3

 .كالجمعيات التي اعتبرت كاجية لمعمؿ السياسي
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إف مك كع الدراسة مف المكا يع المعاصرة كالتي رأت الباحثة طرحيا برؤية  .4
. إسبلمية كليس برؤية عممانية كما ىك شائع

 
أهذاف انذساعخ  

 
: تسعى ىذه الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية

. معرفة األحكاـ الشرعية في عمؿ المرأة السياسي (1
تسميط ال كء عمى األعماؿ كاألنشطة التي تقـك بيا بعض الجمعيات  (2

كالمراكز في الحركات اإلسبلمية في ال فة الغربية كقطاع غزة كداخؿ 
 كمعرفة أىمية الدكر الذم تقـك بو المرأة في 1948األرا ي المحتمة عاـ 

الحركات اإلسبلمية داخؿ فمسطيف  
اإلجابة عمى التساؤالت المطركحة كالتي تشير إلى غياب دكر المرأة في  (3

. الحركات اإلسبلمية
. إيجاد حكافز لممرأة تدفع بيا نحك العمؿ السياسي مف منطمقات إسبلمية (4
. الكقكؼ عمى المشاكؿ كالعقبات التي تقؼ أماـ عمؿ المرأة السياسي (5
 

انظؼىثبد انزٍ واجهذ انذساعخ 
 

يعيش كطننا الغالي ظركفان قاسية كصعبة بسبب االحتبلؿ اإلسرائيمي المتكاصؿ 
غبلؽ المدف كالقرل كتقطيع أكصاليا  لم فة الغربية كقطاع غزة، فاالجتياح المتكرر كاِإ

بإقامة الحكاجز العسكرية جعؿ الشعب الفمسطيني في حالة حصار دائـ، بحيث 
يعيش في سجف مغمؽ ال يستطيع الخركج منو إال بالطرؽ كالمحاكالت الخطيرة التي 

ىذه المعاناة المستمرة أثرت عمى جميع أفراد المجتمع الفمسطيني . قد تكدم بحياتو
بما فييـ طبلب المدارس كالجامعات، حيث تقؼ حائمة دكف كصكؿ الطمبة إلى 

كحيث أف مك كع ىذه الدراسة يقـك عمى بياف نشاطات الجمعيات كعمى . الجامعات
لذا فقد كاجيت الباحثة صعكبة . لقاء المسؤكالت في مدف ال فة الغربية كقطاع غزة
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كبيرة في لقاء بعض المسؤكالت كاعتمدت في بعض األكقات عمى االتصاؿ عف 
طريؽ الياتؼ بمف لـ تستطع الكصكؿ إلييف زد عمى ذلؾ قمة المراجع المتكفرة التي 

. تتعمؽ بمك كع الدراسة في المكتبات
 

انذساعبد انغبثمخ  
 

لقد تناكؿ العديد مف الكتاب كالباحثيف المعاصريف مك كع المرأة كالعمؿ السياسي 
فكانت الدراسات التي تناكلت ىذا المك كع مختمفة في تحميميا كفي تناكليا 

. لممك كع
:-  من ىذه الدراسات

 لمشيخ عبد المجيد (1)كتاب المرأة وحقوقيا السياسية في اإلسالم (1
: الزنداني رئيس حزب التجمع اليمني لإلصالح في اليمن

كقد تحدث المؤلؼ أكالن عف الحقائؽ الفطرية البشرية التي يشترؾ فييا الرجؿ ك 
ـٍ ًمٍف )قاؿ تعالى . المرأة كأنيما مف نفس كاحدة مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى

ًنسىاءن كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى  االن كىًثيران كى ا ًرجى بىثَّ ًمٍنييمى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى نىٍفسو كىاًحدىةو كىخى
ًقيبان  ـٍ رى مىٍيكي ـى ًإفَّ المَّوى كىافى عى ا ثـ أشار إلى أف اهلل جعؿ لكؿ ، (1:النساء )(ًبًو كىاألىٍرحى

مف الرجؿ كالمرأة خصائص تميزه عف األخر في التككيف البدني كالنفسي 
.  كاليرمكني كالعصبي كينتج عف ىذا االختبلؼ التكامؿ في الحياة البشرية

كقد أك   ىذه الحقائؽ لمرد عمى كؿ مف يتنكر لتمؾ الفطرة أك يمغييا بدعكل 
المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كيصفيا باإلختبلالت الفكرية التي تؤدم إلى الفساد 
كالدمار في العبلقات اإلنسانية بيف النكعيف، كيك   التككيف البشرم مف الناحية 
البدنية كالنفسية كاليرمكنية لكؿ مف الرجاؿ كالنساء كما يصاحب ذلؾ مف عكاطؼ 
مكانات مف حيث اتفاقيما كاختبلفيما كما يترتب عمى ذلؾ مف  كمشاعر كقدرات كاِإ

                                      
ـ، مؤسسة الرياف لمطباعة 2000-ىػ1421، 1المرأة كحقكقيا السياسية في اإلسبلـ، ط: عبد المجيد الزنداني - 1

. كالنشر كالتكزيع، بيركت
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. كظائؼ مشتركة بينيما كتخص كبل منيما كفؽ ما يتميز بو مف فطرة كتككيف
كيتناكؿ المؤلؼ كظيفة الكالية العامة كيقصد بيا المناصب السياسية العميا كىي 
تشمؿ السمطات الثبلث الكبرل، السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية كالسمطة 

. الق ائية
كيخمص إلى أف متطمبات الكالية العامة مف تفرغ ك متابعة كتحرؾ مستمر 

كتحكيـ العقؿ كالمنطؽ مع سعة الصدر كسبلمة كقكة البدف باتخاذ المكاقؼ الصعبة 
لمكاجية األخطار، كؿ ىذه المتطمبات ال تتناسب مع صبغة المرأة، ثـ ي يؼ أف 
المطالبة بتكلي المرأة الكالية العامة يتصادـ مع الديف اإلسبلمي كما يتصادـ مع 

. الفطرة التي فطر اهلل الناس عمييا كيجر إلى مفاسد كثيرة
:-  كيحدد الحقكؽ السياسية لممرأة في اإلسبلـ بما يمي

.  حؽ المشاركة في اختيار الحاكـ (1
بداء الرأم كقد استشيد بإشارة أـ سممة في صم  الحديبية (2 .  حؽ المشاكرة كاِإ
. (الرقابة كالمحاسبة  ) حؽ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر  (3
.  حؽ مقا اة الحاكـ إذا اعتدل أك ظمـ (4
 حؽ العزؿ لمحاكـ المسيء كيعتبر مشاركة المرأة في عزؿ الحاكـ الفاسد  (5

أمران اختياريان ال إجباريان كيككف ذلؾ مف باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف 
المنكر كيعتبر مف البلئؽ تجنب المرأة لمجياد، كيفيد المؤلؼ أف المرأة غير 

كيبيف أف الدليؿ عمى ذلؾ ما . مطالبة بالجياد بالكيفية التي يقـك بيا الرجؿ
فالمرأة تشترؾ " جيادكف الحج" حينما استأذنتو النساء في الجياد فقاؿ بينو 

فيو بمياـ محددة ككظائؼ معمكمة تناسبيا مثؿ مداكاة الجرحى كسقاية 
عداد الطعاـ . المر ى كاِإ

كفي نياية الكتاب يك   المؤلؼ أف مشاركة المرأة في المجالس النيابية 
تتعارض مع حكـ تكلي المرأة الكالية العامة ألف مجمس النكاب يعتبر مف الكالية 

لذلؾ يقترح تشكيؿ ىيئة سياسية . العامة مع إقراره بحؽ المرأة في الرقابة كالمحاسبة
خاصة بالمرأة تككف مكازية لمجمس النكاب كتمن  المرأة مف الحقكؽ السياسية ما 
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يتناسب مع فطرتيا كمسؤكليتيا نحك بيتيا كزكجيا كأكالدىا كسيرد الحديث الحقان في 
.   تفصيؿ رأيو

كتاب الوالية العامة لممرأة في الفقو اإلسالمي، تأليف محمد طعمة (2
: (1)سميمان القضاة

يتناكؿ ىذا الكتاب مك كع حكـ تكلي المرأة لمكالية العامة في اإلسبلـ مع تعريؼ 
الكالية في المغة كالشرع كالقانكف، كأقساـ الكالية العامة كالخاصة ك ركرتيما في 

ثـ يتحدث . الحياة االجتماعية في إطار ما كرد في القرآف الكريـ كالسنة النبكية
المؤلؼ عف مكقؼ اإلسبلـ مف المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كمناقشة بعض الحقكؽ 

كيك   الفركؽ في التكاليؼ الشرعية بيف الرجؿ كالمرأة ثـ . التي تثار حكليا شبيات
الخبلفة كالكزارة : يتحدث عف المرأة كالكاليات العامة مثؿ المرأة كمتغيرات عديدة منيا

كالق اء كاإلفتاء كالحسبة كالمجالس النيابية فيما يتعمؽ في حؽ التصكيت كالترشي  
كما يتحدث عف المرأة كسائر الكظائؼ العامة . كاالنتخابات كدخكؿ المجالس النيابية

األخرل كيشتمؿ عمى عمؿ المرأة في مجاؿ الطب كالتمريض كمجاؿ التعميـ 
كمجاالت اإلعدادات العامة كمجاؿ الشرطة كرئاسة الديكاف كالكزارات ثـ يىٍخميص 

المؤلؼ إلى أف الرأم الصكاب كاألقكل ىك رأم الفريؽ الذم يمنع تكلي المرأة الكالية 
. العامة في كؿ شيء يتعمؽ بيا مف كزارة كق اء كمجمس نكاب

                                      
ـ، دار النفائس 1998-ىػ1418، 1الكالية العامة لممرأة في الفقو اإلسبلمي، ط: محمد طعمة سميماف الق اة - 1

. عماف- لمنشر كالتكزيع، األردف 
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المرأة والحقوق السياسية في اإلسالم تأليف مجيد محمود أبو  (3
 :(1)حجير

بدأ المؤلؼ كتابو بحقكؽ المرأة السياسية في الشرائع القديمة مبينان أف المرأة لدل 
الشعكب كاألمـ القديمة كانت مسمكبة اإلرادة كالحقكؽ كلـ يكف ليا أم دكر في الحياة 

ألف . العامة، بينما كانت المرأة في اإلسبلـ تتمتع بمكانة عالية ال تعادليا أية مكانة
اإلسبلـ أقر لممرأة الحقكؽ اإلنسانية ك االقتصادية كاالجتماعية كالقانكنية كأف المرأة 
ثـ . المسممة لـ تعاف مف ظمـ كجكر مثؿ ما عانت المرأة في الشرائع األخرل
تناكؿ المرأة كالكاليات العامة في التشريع اإلسبلمي معرفان الكالية العامة كالكالية 

مبينان  (رئاسة الدكلة)كما تحدث عف المرأة كاإلمامة العظمى . الخاصة كالفرؽ بينيما
شركط تكلي اإلمامة العظمى كحكـ تكلي المرأة لئلمامة العظمى مك حان أراء العمماء 

كيعتبر ذلؾ عدـ  (المعار يف)المعار يف لتكلي المرأة رئاسة الدكلة مؤيدان ىذا الرأم 
انتقاص لممرأة أك حط مف قدرىا بؿ ىك في الحقيقة تكريـ ليا كصكف لعفتيا كحرصه 

كيقكؿ إف المرأة لـ تخمؽ إال . عمى ما ت طمع بو مف دكر ىاـ في بناء األجياؿ
ثـ تناكؿ مك كع المرأة كالكزارة مبينان . لتككف مستكدع الرحمة كالحناف تقر في بيتيا

كناقش مك كع المرأة كالق اء مبينان أقساـ الق اء كالشركط الكاجب . أقساـ الكزارة
ثـ يتناكؿ المرأة كاالنتخابات كتعريؼ االنتخاب كالشركط . تكافرىا فيمف يتكلى الق اء

كحكـ تكلي المرأة منصب  (الناخب كالمنتخب)الكاجب تكافرىا فيمف يتقدـ لبلنتخاب 
كيخمص المؤلؼ إلى . ع ك مجمس نيابي مع عرض األدلة المؤيدة كالمعار ة لذلؾ

عدـ جكاز تكلي المرأة رئاسة الدكلة أك الكزارة أك الق اء أك ترشي  نفسيا لع كية 
مجمس الشكرل النيابي لككف ىذه المناصب األساسية كاليات عامة كيستدؿ عمى ذلؾ 

كلكف يجيز لممرأة أف تشارؾ كالرجؿ  (لف يفم  قـك كٌلكا أمرىـ امرأة) بقكؿ الرسكؿ 
في انتخاب ع ك مجمس الشكرل النيابي لككف االنتخابات شيادة فيمف يصم  
. ع كان في البرلماف كالمرأة مقبكلة الشيادة كالشيادة إخبار ال كالية عامة فييا

                                      
ـ، شركة الرياض 1997- ىػ1417، 1المرأة كالحقكؽ السياسية في اإلسبلـ، ط: مجيد محمكد أبك حجير - 1

. لمنشر كالتكزيع
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ىبة رؤوف : المرأة والعمل السياسي رؤية إسالمية، تأليف (4
: (1)عزت

يبحث ىذا الكتاب في مك كع العمؿ السياسي لممرأة في التصكر اإلسبلمي، 
: كيتناكؿ تحميؿ الرؤية اإلسبلمية، كالعمؿ السياسي في مجاليف

 تبيف فيو المؤلفة أف المرأة تشارؾ في الفعالية السياسية :مجال المجتمع: األول
في المجتمع ككنيا فردان مف أفراده كتربط العمؿ السياسي بالمسؤكلية الفردية كتعتبر 

فعمؿ المرأة السياسي . العمؿ السياسي كاجبان شرعيان ال ينفؾ عنو أحد مف الناس
تكميؼ شرعي كأمانة في التصكر اإلسبلمي في حيف أنو في الكتابات الغربية حؽ 

ثـ تبيف . تطالب بو كىدؼ تسعى إليو كمكانة اجتماعية تتطمع لمحصكؿ عمييا
المؤلفة أف العمؿ السياسي ليس سنة كال نافمة كال تطكعان بؿ ىك فري ة تقـك عمى 
مفيـك االستخبلؼ تقع عمى عاتؽ المسمـ حيث يجب عميو النيكض بأعباء ىذه 
الخبلفة إلعبلء كممة اهلل في األرض، ثـ تشير إلى أف معظـ الدراسات اإلسبلمية 

كلكف برغـ إقرار ىذه . أقرت بالحقكؽ التي نالتيا المرأة في العصر اإلسبلمي المشرؽ
تقع الدراسات بيذه الحقكؽ إال أف الجميع يتبنى أف المرأة مجاليا األسرة، كالرجؿ 
عميو المسؤكلية االقتصادية كالسياسية فالجميع يف ؿ عدـ زج المرأة في 

لقد ذىب البعض إلى حد القكؿ بأف السياسة عمى :  ثـ ت يؼ المؤلفة.السياسة
المرأة حراـ صيانة لممجتمع مف التخبط، أما مشاركة المرأة في األنشطة االجتماعية 

 فقد اعتبرىا البعض مجرد حكادث كاالقتصادية كالسياسية في زمف رسكؿ اهلل 
. فردية، كال يمكف اعتبارىا أساسان تنطمؽ منو المرأة لمعمؿ

ثـ تحدثت عف أىمية المرأة، كأف الفقياء قد أقركا بأىمية كاممة لممرأة في الكالية 
الذاتية كالمتعدية عمى األمكاؿ كالكالية المتعدية عمى الغير كالح انة كالكصاية إال 

                                      
ـ، المعيد العالمي لمفكر 1995-ىػ1416، 1المرأة كالعمؿ السياسي رؤية إسبلمية، ط: ىبة رؤكؼ عزت - 1

ـ تعمؿ محا رة بكمية العمـك 1965-ىػ1385كالدكتكرة ىبة رؤكؼ عزت مف مكاليد القاىرة . اإلسبلمي
السياسية بجامعة القاىرة تسيـ في العمؿ االجتماعي كليا مقاالت عديدة حكؿ المرأة كق اياىا في المجبلت 

. كالصحؼ العربية كتشارؾ في العديد مف المؤتمرات داخؿ مصر كخارجيا
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أنيـ مع إقرارىـ بذلؾ فقد تحفظكا عمى أىميتيا لممارسة العمؿ السياسي بمستكياتو 
. المختمفة ككأنيـ يركنيا في ىذا المجاؿ ناقصة األىمية

ثـ تبيف المؤلفة أف الكعي ىك أبرز محددات المشاركة السياسية كأف الكفاءة ىي 
ثـ تشير إلى أف . األساس في العمؿ السياسي، كال يتكقؼ ذلؾ عمى الرجؿ فقط

ال عؼ الذم أصاب األمة اإلسبلمية بعد الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ قد انعكس 
سمبان عمى أك اع المرأة كأف العادات كالتقاليد أخذت تحكـ الناس كأف الشكرل 

تراجعت بعد الخبلفة الراشدة عمى مستكل األمة كساد جك سياسي استبدادم انعكس 
. بدكره عمى مختمؼ الفئات االجتماعية كمف بينيا النساء

 تتحدث في ىذا الجانب عف األسرة في الرؤية الغربية :مجال األسرة: الثاني
كاألسرة في الرؤية اإلسبلمية كمسؤكلية األسرة في التنشئة السياسية كاألسرة كأزمة 

كتعتبر دائرة األسرة الكحدة السياسية . التنشئة السياسية كاألسرة كالتغير السياسي
األكلية في المجتمع اإلسبلمي كالنمكذج المصغر لمدكلة كالتي ت طمع بمياـ سياسية 
أبرزىا التنشئة السياسية كالتغير السياسي، ثـ تبيف المؤلفة أف الرؤية اإلسبلمية ال 

تعرؼ تقسيمان لمعمؿ بيف الرجؿ كالمرأة فكبلىما مسؤكؿ عف حفظ ىذا الديف في شتى 
اإلسبلمية يدكر في دكائرىا المختمفة بحسب طاقتو المجاالت، ككؿ فرد في األمة 

. كبحسب ظركؼ األمة ذاتيا في كؿ عصر
ثـ تخمص المؤلفة إلى أف ق ية العمؿ السياسي لممرأة في الرؤية اإلسبلمية ال 
تنفصؿ عف ق ية التجديد في الفكر اإلسبلمي، حيث تعٌد أبرز ق اياه بؿ كتمثؿ 

أبرز التحديات التي تكاجييا، كترل المؤلفة أف أحد كسائؿ خركج األمة اإلسبلمية مف 
حالة السقكط الح ارم التي تمر بيا لف يتـ إال بمشاركة المرأة الفعالة في جيكد 

. اإلصبلح كالتنمية، كىذه المشاركة تحتاج إلى فقو جديد كآليات لتغييره
إف ىذه الدراسة تعتبر مف الدراسات العصرية المتجددة المختمفة عف باقي 
الدراسات في طرحيا كتحميميا لممفاىيـ السائدة كىي تمثؿ خطابان إسبلميان جديدان 

منفتحان عمى الفكر الجديد فيي تربط بيف األصالة كالمعاصرة قاصدة بذلؾ التفاعؿ 
. داخؿ الفكر اإلسبلمي
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كالنتيجة التي خرجت بيا المؤلفة ىي أف العمؿ السياسي يعتبر كاجبان شرعيان 
. يدخؿ إما في فركض العيف أك فركض الكفاية كال تعفى منو المرأة بحاؿ مف األحكاؿ

 
أعئهخ انذساعخ 

 
: تسعى الدراسة إلى اإلجابة عمى التساؤالت التالية
ما ىك حكـ العمؿ السياسي لممرأة في اإلسبلـ؟ 

ماذا يقصد بالعمؿ االجتماعي في العمؿ السياسي؟ 
ىؿ يعتبر مكقؼ كثبات أـ الشييد رسالة سياسية معبرة لمعالـ؟ 

ما طبيعة الدكر الذم قامت بو المرأة الفمسطينية في الحركات اإلسبلمية؟ 
ما مدل تأثير القمـ السياسي الذم تحممو المرأة الفمسطينية في الساحة الفمسطينية 

كالخارج عمى صعيد المشاركة السياسية؟ 
ما مدل نجاح عمؿ الجمعيات كالمؤسسات اإلسبلمية في ال فة الغربية كقطاع 

غزة في تفعيؿ دكر المرأة المسممة؟ 
ىؿ استطاع حزب الخبلص الكطني اإلسبلمي بتجربتو الكصكؿ بالمرأة إلى 

مراكز صنع القرار؟ 
ما تأثير التجربة السياسية في أـ الفحـ تجاه المرأة في فمسطيف  المحتمة؟ 

ما ىي مكانة المرأة في الفكر السياسي المعاصر؟ 
ما تأثير الفكر اإلسبلمي المعاصر في إحداث التغيير في الق ايا التي تتعمؽ 

بالمرأة المسممة؟ 
ما طبيعة المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو المرأة في الحركات اإلسبلمية في 

فمسطيف؟ 
كىؿ يمكف اعتبار أف ىذه العقبات كالمشاكؿ، تكاجو المرأة في الحركات 

كالتنظيمات الفمسطينية األخرل؟ 
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انفظم انثبٍَ 

يُهجُخ انذساعخ 
: المحتكيات

منيجية الدراسة 
مجتمع الدراسة 
الحدكد المكانية 
عينة الدراسة 

األدكات المستخدمة 
المقابمة كاالستبانة 
صدؽ أدكات البحث 
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: (1)منيجية الدراسة
مف خبلؿ اإلطبلع العاـ عمى الجانب العممي كالنظرم لمك كع الدراسة اعتمدت 
المنيج الكصفي ألنو يقـك عمى كصؼ كتفسير كتحميؿ الظكاىر المختمفة، حيث يقدـ 

. حقائؽ كبيانات كمعمكمات دقيقة عف كاقع الظاىرة المراد دراستيا
: مجتمع الدراسة

يتككف مجتمع الدراسة مف محافظات الكطف المتمثمة بعدد مف مدف ال فة 
الغربية ىي نابمس، راـ اهلل، بيت لحـ، الخميؿ، كقطاع غزة، كمنطقة الخط األخ ر 

. 1948عاـ 
: الحدود المكانية

تشمؿ الدراسة المرأة الفمسطينية في الحركات اإلسبلمية في فمسطيف مكزعة 
 متمثمة بأـ الفحـ كحدكد 1948ال فة الغربية، قطاع غزة، فمسطيف عاـ : "كالتالي

مكانية لظاىرة انخراط المرأة الفمسطينية في العمؿ السياسي آخذيف بعيف االعتبار 
تمثيؿ الظاىرة المدركسة مف خبلؿ المؤسسات اإلسبلمية التي ليا دكر في العمؿ 

. السياسي كاالجتماعي
: الحدود الزمنية

تقتصر الحدكد الزمنية ليذه الدراسة في الفترة الكاقعة مف بداية االنتفا ة األكلى 
ـ كالممتدة حتى 2000ـ كما تبلىا مف انتفا ة األقصى المباركة عاـ 1987عاـ 

. ـ2004فترة جمع معمكمات ىذه الدراسة أم حتى شير نيساف 

                                      
. ـ، دار الفكر العربي، القاىرة1997-ىػ1418، 1دليؿ البحث العممي، ط: عكيس، خير الديف عمي - 1
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: عينة الدراسة
تعتبر العينة مف أىـ عناصر البحث كبعد تحديد مجتمع الدراسة بأخذ ثبلث 

: عينات منو
 ت منت مس  عدد مف المؤسسات النسائية اإلسبلمية في ال فة الغربية :األكلى

 كما ىك مك   في جدكؿ 1948كقطاع غزة كأـ الفحـ داخؿ فمسطيف المحتمة عاـ 
أعتقد أنيا تمثيمية يمكف أف تعطي انطباعان عف صكرة الكاقع في فمسطيف . (1)رقـ 

نما لمعرفة التكجو العاـ في الببلد . كليس المقصكد منيا دراسة إحصائية رقمية كاِإ
 

( 1)الجدكؿ رقـ 
النسبة المئوية عدد المؤسسات المنطقة 
% 73.9 17قطاع غزة 

% 17.4 4ال فة الغربية 
% 8.6 2أـ الفحـ 
% 100 23المجمكع 

 
 تمثمت بأسماء نماذج نسائية فاعمة في حقؿ السياسة كالفكر كالن اؿ :الثانية

: يبيف مكاصفات تمؾ النماذج (2)االستشيادم كالجدكؿ رقـ 
 

( 2)الجدكؿ رقـ 
االسم مجال النشاط 

عطاؼ عمياف سياسي 
ميا عبد اليادم التأليؼ كاألدب 
آيات األخرس االستشياد 
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 دراسة حالة لحزب الخبلص اإلسبلمي في غزة حيث أف ىذا الحزب فيو :الثالثة
. دائرة بكامميا تعنى بالمرأة كاألنشطة كالبرامج المتعمقة بيا

 ألف 1948ىذا باإل افة إلى دراسة تجربة أـ الفحـ داخؿ فمسطيف المحتمة عاـ 
ىذه التجربة استطاعت بفترة زمنية أف تتكجو نحك المرأة بخطاب ح ارم متقدـ عمى 

كتمخض عف ذلؾ أنشطة . صعيد التعامؿ مع مشاكؿ المجتمع برؤية إسبلمية
اجتماعية خدماتية كأنشطة ثقافية مثؿ عقد مؤتمرات سنكية حكؿ ق ايا المرأة 

كقد تكلد عف ذلؾ التفاعؿ تقدـ المرأة سياسيان كالكصكؿ بيا . المسممة كق ايا التغيير
. إلى أف تككف ع كة في المجمس البمدم كمستشارة لرئيس البمدية

: األدوات المستخدمة
: استخدمت الباحثة األدكات التالية

استخدمت في المس  لبعض المؤسسات اإلسبلمية التي تعنى بالمرأة : المقابمة -1
كأداة لجمع البيانات حيث رأت الباحثة أف ىذا األسمكب ىك األف ؿ كالمبلئـ 

كذلؾ استخدمت المقابمة في المقاءات مع بعض ممثبلت . لمثؿ ىذه الدراسة
. كرئيسات الجمعيات كمع بعض النماذج النسائية التي ذكرت في العينات

استخدمتيا الباحثة لمتعرؼ عف قرب عمى نمكذج المرأة الكاتبة : السيرة الذاتية -2
. كاالستشيادية كالمعتقمة

االستبانة، نظران لتعدد كسائؿ جمع البيانات بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات مف  -3
المبحكثيف كلمتعرؼ عمى آرائيـ كتف يبلتيـ كتكجياتيـ استخدـ االستبانة حيث 
أعدت أسئمة حكؿ أىداؼ المؤسسة كاألنشطة كسنة التأسيس كأسئمة أخرل 
. حكؿ قيادة المؤسسة مف حيث المؤىؿ كالخبرة كرأييا في المعيقات كالحكافز

 
: صدق أداة الدراسة

قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة كذلؾ مف خبلؿ مناقشتيا مع 
األستاذ الدكتكر المشرؼ أكالن كبعر يا عمى مجمكعة مف الباحثيف الذيف أبدكا 

مبلحظات حكؿ بعض األسئمة التي تـ أخذىا بالحسباف في اإلعداد النيائي ألسئمة 
. المقابمة



 17

: طريقة تحميل المضمون
اعتمدت الباحثة طريقة تحميؿ الم مكف كذلؾ بتحميؿ المك كعات الكاردة في 

مثؿ األىداؼ كالنشاطات كالسيرة الذاتية لبعض النماذج : النشرات الداخمية لممؤسسات
. كتحميؿ ارتباط أىداؼ المؤسسات بالبرامج كالنشاطات السياسية كاالجتماعية
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انفظم انثبنث 
 

َظشح اإلعالو نذوس انًشأح انغُبعٍ 
 

السياسة كالمرأة 
المناصب السياسية كالمرأة 
" رئاسة الدكلة"المرأة كاإلمامة العظمى 

المرأة كالق اء 
المرأة كالمناصب الكزارية 
" مجمس الشكرل"المرأة كمجمس الشعب 
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: يذخم

تعتبر ق ية المرأة مف الق ايا الحساسة كالدقيقة التي عالجيا اإلسبلـ بحكمة، 
انطبلقان مف ككنو دينان شامبلن يعالج كافة الق ايا اإلنسانية في كؿ زماف كمكاف كقد 
جاء ىذا الديف العظيـ ليتكافؽ مع الفطرة البشرية فجاءت األحكاـ الشرعية تخاطب 
الرجؿ كالمرأة في آفو كاحد، كقد حازت المرأة في اإلسبلـ عمى مكانةو رفيعة كمنزلةو 
.  مرمكقة بعد أف عاشت عصكران مف الظبلـ كالجيؿ كالشقاء تباع كتشترل كتكرث

مف المك كعات التي يثار حكليا جدؿ،  (رئاسة الدكلة)كلعؿ كالية المرأة العامة 
سكاء ممف يحمؿ الفكر الغربي أك ممف يحمؿ الفكر المستنير الذم يطرح ق ية 
ففي . المرأة برؤية إسبلمية ح ارية كفؽ األسس كالمنطمقات التي رسخيا اإلسبلـ

قراءة متأنية كدقيقة لمقرآف الكريـ نجد أف اإلسبلـ قد أثبت لممرأة حقكقان كثيرة فالحؽ 
ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو ): اإلنساني ثبت بقكلو تعالى مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى

ًنسىاءن كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو  االن كىًثيران كى ا ًرجى بىثَّ ًمٍنييمى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى كىخى
ًقيبان  ـٍ رى مىٍيكي ـى ًإفَّ المَّوى كىافى عى ا (. 1:النساء )(كىاألىٍرحى

اءىؾى اٍلميٍؤًمنىاتي ): كأما الحؽ السياسي فقد ثبت بقكلو تعالى يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإذىا جى
مىى أىٍف ال ييٍشًرٍكفى ًبالمًَّو شىٍيئان كىال يىٍسًرٍقفى كىال يىٍزًنيفى كىال يىٍقتيٍمفى أىٍكالدىىيفَّ كىال يىٍأًتيفى  ييبىاًيٍعنىؾى عى
كؼو فىبىاًيٍعييفَّ كىاٍستىٍغًفٍر لىييفَّ  ًمًيفَّ كىال يىٍعًصينىؾى ًفي مىٍعري ًببيٍيتىافو يىٍفتىًرينىوي بىٍيفى أىٍيًديًيفَّ كىأىريجي

(. 12:الممتحنة )(المَّوى ًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه 
بينما الحؽ االجتماعي كالتفاعؿ المجتمعي نحك الخير فقد ثبت بقكلو تعالى 

يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىرً ) كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو يىٍأميري يي  (كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍع ي
(. 71:التكبة)

ـٍ ): قاؿ تعالى: كبخصكص الحؽ في اختيار الزكج يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال يىًحؿُّ لىكي
ا آتىٍيتيميكىيفَّ ًإالَّ أىٍف يىٍأًتيفى ًبفىاًحشىةو  ميكىيفَّ ًلتىٍذىىبيكا ًببىٍعًض مى أىٍف تىًرثيكا النِّسىاءى كىٍرىان كىال تىٍع ي

افىٍت ًمٍف بىٍعًميىا نيشيكزان أىٍك ًإٍعرىا ان فىبل : )كقاؿ تعالى. (19:النساء )(ميبىيِّنىةو  ًف اٍمرىأىةه خى كىاًِإ
ٍف  ًت األىٍنفيسي الشُّ َّ كىاًِإ ٍيره كىأيٍحً رى ٍم ي خى ٍمحان كىالصُّ ا بىٍينىييمىا صي ا أىٍف ييٍصًمحى مىيًيمى نىاحى عى جي

ًبيران  ميكفى خى ا تىٍعمى تىتَّقيكا فىًإفَّ المَّوى كىافى ًبمى (. 128:النساء )(تيٍحًسنيكا كى
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ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن فىًإٍف ًطٍبفى ): قاؿ تعالى: كبخصكص الحؽ في المير كىآتيكا النِّسىاءى صى
ًريئان  ـٍ عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي نىٍفسان فىكيميكهي ىىًنيئان مى (.  4:النساء )(لىكي

ًلمنِّسىاًء نىًصيبه ًممَّا تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف ): قاؿ تعالى: كبخصكص الحؽ في الميراث كى
ك ان  بيكفى ًممَّا قىؿَّ ًمٍنوي أىٍك كىثيرى نىًصيبان مىٍفري (. 7:النساء )(كىاألىٍقرى
تىاًف فىًإٍمسىاؾه ): قاؿ تعالى: كبخصكص الحؽ في النفقة كالطبلؽ الطَّبلؽي مىرَّ

افىا  ذيكا ًممَّا آتىٍيتيميكىيفَّ شىٍيئان ًإالَّ أىٍف يىخى ـٍ أىٍف تىٍأخي كؼو أىٍك تىٍسًري ه ًبًإٍحسىافو كىال يىًحؿُّ لىكي ًبمىٍعري
ا اٍفتىدىٍت ًبوً  ا ًفيمى مىٍيًيمى نىاحى عى ديكدى المًَّو فىبل جي ديكدى المًَّو فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ ييًقيمىا حي  (أىالَّ ييًقيمىا حي

(. 229:البقرة)
ـٍ ): قاؿ تعالى: كبخصكص الحؽ في العمؿ كي ؿى المَّوي ًبًو بىٍع ى ا فى َّ كىال تىتىمىنٍَّكا مى

ًلمنِّسىاًء نىًصيبه ًممَّا اٍكتىسىٍبفى كىاٍسأىليكا المَّوى ًمٍف  اًؿ نىًصيبه ًممَّا اٍكتىسىبيكا كى مىى بىٍعضو ًلمرِّجى عى
ًميمان  كالمرأة مطالبة بالعمؿ الصال  . (32:النساء )(فىٍ ًمًو ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكيؿِّ شىٍيءو عى

: كما الرجؿ، فقد اعتبر اهلل سبحانو كتعالى العمؿ لمرجؿ كالمرأة عبادة قاؿ تعالى
ـٍ ًمٍف ) كي ـٍ ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى بىٍع ي اًمؿو ًمٍنكي ـٍ أىنِّي ال أيً يعي عىمىؿى عى بُّيي ابى لىييـٍ رى فىاٍستىجى

اًت ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى : )كقاؿ. (195:آؿ عمراف )(بىٍعضو  اًلحى مىٍف يىٍعمىٍؿ ًمفى الصَّ كى
نَّةى كىال ييٍظمىميكفى نىًقيران  ميكفى اٍلجى : كقاؿ تعالى أي ان . (124:النساء )(ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى يىٍدخي

ـٍ ) ـٍ أىٍجرىىي لىنىٍجًزيىنَّيي يىاةن طىيِّبىةن كى اًلحان ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى مىٍف عىًمؿى صى
ميكفى  ا كىانيكا يىٍعمى مىٍف عىًمؿى سىيِّئىةن فىبل ييٍجزىل ًإالَّ ًمٍثمىيىا : )كقاؿ. (97:النحؿ )(ًبأىٍحسىًف مى

قيكفى ًفييىا  نَّةى ييٍرزى ميكفى اٍلجى اًلحان ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى يىٍدخي مىٍف عىًمؿى صى كى
ـي اٍلميٍؤًمنىاتي مييىاًجرىاتو : )كقاؿ. (40:غافر )(ًبغىٍيًر ًحسىابو  اءىكي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا جى
(.  10:الممتحنة )(فىاٍمتىًحنيكىيفَّ 

: كأشاد اهلل سبحانو كتعالى بمكاقؼ عظيمة لممرأة مثؿ امرأة فرعكف،قاؿ تعالى
نًَّة ) رىبى المَّوي مىثىبلن ًلمًَّذيفى آمىنيكا اٍمرىأىةى ًفٍرعىٍكفى ًإٍذ قىالىٍت رىبِّ اٍبًف ًلي ًعٍندىؾى بىٍيتان ًفي اٍلجى كى ى

ًني ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى  نىجِّ ًمًو كى ًني ًمٍف ًفٍرعىٍكفى كىعىمى نىجِّ كمريـ ابنة (. 11:التحريـ )(كى
طىيَّرىًؾ ): عمراف، قاؿ تعالى ـي ًإفَّ المَّوى اٍصطىفىاًؾ كى ٍذ قىالىًت اٍلمىبلًئكىةي يىا مىٍريى كىاًِإ

مىى ًنسىاًء اٍلعىالىًميفى  إذان المطمكب مزيد مف الدعـ . (42:آؿ عمراف )(كىاٍصطىفىاًؾ عى
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كالجرأة كالتأىيؿ لممرأة حتى تستطيع أف تخكض مجاالت الحياة بثبات مستندةن 
. إلى ىذا العطاء الرباني

كسكؼ يتناكؿ الفصؿ التالي المناصب السياسية لممرأة كحكـ اإلسبلـ فييا مثؿ 
، حيث نستعرض (ترشي  كانتخاب)منصب رئاسة الدكلة كالكزارة كالق اء كالبرلماف 

. فييا آراء الفقياء القدامى كالمعاصريف
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انغُبعخ وانًشأح 
 النشاط االجتماعي الذم ينظـ (2) السياسة بأنيا(1)عبد الكىاب الكيالي. عٌرؼ د

الحياة العامة كي مف األمف كيقيـ التكازف كالكفاؽ مف خبلؿ القكة الشرعية كالسيادة 
بيف األفراد كالجماعات المتنافسة كالمتصارعة في كحدة الحكـ المستقمة عمى أساس 
عبلقات القكة، كالذم يحدد أكجو المشاركة في السمطة بنسبة اإلسياـ كاألىمية في 

. تحقيؽ الحفاظ عمى النظاـ االجتماعي كسير المجتمع
بأنو حؽ المكاطف في أف يشترؾ في :  الحؽ السياسي(3)كعٌرؼ سالـ البينساكم

إدارة شؤكف الدكلة كيككف ذلؾ بطريؽ مباشر كما ىك الحاؿ بالنسبة لمنصب رئيس 
الدكلة كمنصب الكزير كقد يككف بطريؽ غير مباشر أم يشترؾ المكاطف في  إدارة 
شؤكف البمد عف طريؽ ممثميف عنو ىـ أع اء المجالس المختمفة كمجمس األمة 

.   كالمجمس البمدم كسائر المجالس المحمية
الحقكؽ التي يكتسبيا الفرد " الحقكؽ السياسية بأنيا (4)كعٌرؼ عبد الكريـ زيداف

كحؽ تكلي الكظائؼ العامة كحؽ  (أم في دكلة)باعتباره ع كان في ىيئة سياسية 
االنتخاب كحؽ الترشي  أك ىي الحقكؽ التي يساىـ الفرد بكاسطتيا في إدارة شؤكف 

. الببلد أك في حكميا

                                      
، أنشأ المؤسسة 1981، كتكفي عاـ 1939كاتب فمسطيني، كلد في مدينة يافا سنة : عبد الكىاب الكيالي - 1

، كأنشأ المركز العربي 1974العربية لمدراسات كالنشر كترأس تحرير مجمة ق ايا عربية منذ صدكرىا عاـ 
. لمدراسات كالنشر، كلو المكسكعة السياسية

 1994 ـ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، 1983، 1مكسكعة السياسة، ط: عبد الكىاب الكيالي - 2
. 362ص

، 1986، دار القمـ، الككيت، سنة 2مكانة المرأة بيف اإلسبلـ كالقكانيف العالمية، ط: سالـ البينساكم - 3
. 133ص

 1993- ىػ 1413، 1المفصؿ في أحكاـ المرأة  كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية، ط: عبد الكريـ زيداف - 4
. ، بيركت ػ مؤسسة الرسالة299ـ، ص 
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انًُبطت انغُبعُخ وانًشأح 
 

: (رئاسة الدولة)المرأة واإلمامة العظمى 
. اإلمامة ىي الرئاسة أك الخبلفة كىي اإلمامة الكبرل أك رئاسة المسمميف

كاإلماـ كؿ مف ائتـ بو قكمو سكاء أكانكا عمى الصراط المستقيـ أـ مف ال اليف، 
ماـ كؿ شيءو قٌيمو كالمصم  لو كسيدنا محمد  . (1) إماـ األمة كالخميفة إماـ الرعيةكاِإ

اإلمامة مك كعة لخبلفة النبكة في حراسة :  اإلمامة بقكلو(2)كقد عٌرؼ الماكردم
. الديف كسياسة الدنيا

: كقد حصر مياـ اإلماـ في اإلسبلـ فيما يأتي
  حفظ الديف عمى أصكلو المستقرة كما أجمع عميو سمؼ األمة فإف ظير مبدع

. أك زاغ ذك شبيةو عنو أك   لو الحجة كبيف لو الصكاب
  تنفيذ األحكاـ بيف المتشاجريف كقطع الخصاـ بيف المتنازعيف فبل يتعدل ظالـ

 .كال ي عؼ مظمـك

  كالذكد عف الحمى - حكزتيـ كحماىـ : كبي ة القـك- حماية البي ة
ليتصرؼ الناس في المعايش كينتشركا في األسفار آمنيف مف تغرير بنفس أك 

 .ماؿ

  إقامة الحدكد لتصاف محاـر اهلل عف االنتياؾ كتحفظ حقكؽ عباده مف إتبلؼ
 .كاستيبلؾ

  تحصيف الثغكر بالعدة المانعة كالقكة الدافعة حتى ال يظفر األعداء بعزة
 .ينتيككف فييا محرمان أك يسفككف لمسمـ أك معاىد دما

  جياد مف عادل اإلسبلـ بعد الدعكة حتى يسمـ أك يدخؿ في الذمة ليقاـ بحؽ
 .اهلل تعالى في إظياره عمى الديف كمو

                                      
. 24لساف العرب، المجمد الثاني عشر، دار صادر، بيركت، ص: ابف منظكر - 1
األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية لمماكردم حققو كخرج أحاديثو عصاـ فارس الحرستاني كمحمد : الماكردم - 2

. 29-5 ـ، ص1996ىػ ػ 1416، 1إبراىيـ الزغمي، المكتب اإلسبلمي ػ بيركت، ط
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  جباية الفيء كالصدقات عمى ما أكجبو الشرع نصان كاجتيادان مف غير خكؼ
 .كال عسؼ

  تقدير العطايا كما يستحؽ في بيت الماؿ مف غير سرؼ كال تقتير كدفعو في
 .كقتو ال تقديـ فيو كال تأخير

  استكفاء األمناء كتقميد النصحاء فيما يفكض إلييـ مف األعماؿ كيكمو إلييـ
 .مف األمكاؿ لتككف األعماؿ بالكفاءة م بكطة كاألمكاؿ باألمناء محفكظة

  أف يباشر بنفسو مشارفة األمكر كتصف  األحكاؿ لينيض بسياسة األمة
كحراسة الممة كال يعكؿ عمى التفكيض تشاغبل بمذة أك عبادة فقد يخكف األميف 

 . كيغش الناص 
: قول الفقياء في تولي المرأة الحكم

 كالشافعية كالمالكية كالحنابمة إلى عدـ جكاز (1)ذىب جميكر الفقياء، الحنفية
كقد قاؿ بقكليـ عدد مف العمماء القدامى منيـ اإلماـ . تكلي المرأة منصب رئيس دكلة

كقد شٌذ .  كأيده بعض المعاصريف(4)، كابف  نجيـ(3) كابف حـز األندلسي(2)الماكردم
عف ذلؾ بعض الشيعة كبعض الخكارج في السابؽ، كما ذىب بعض المعاصريف إلى 

. القكؿ بجكاز ذلؾ
كقد استند العمماء القدامى كالمعاصركف في منعيـ لممرأة مف تكلي رئاسة الدكلة، 

ييـٍ ): قكلو تعالى: إلى جممة أدلة منيا ؿى المَّوي بىٍع ى ا فى َّ مىى النِّسىاًء ًبمى اؿي قىكَّاميكفى عى الرِّجى

                                      
، كتاب الق اء، دار الكتب 8حاشية ابف عابديف رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار، ج - 1

.  143ـ، ص1994-ىػ1415، 1العممية، بيركت ط
، المكتب اإلسبلمي 10المبدع في شرح المقنع ألبي إسحؽ برىاف الديف مفم  المؤرخ الحنبمي ج: أي ان 

. 19لمطباعة كالنشر، ببل طبعة، ص 
، 3األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية لمماكردم، شركة مطبعة البابي الحمبي ػ مصر، ط: الماكردم - 2

. 27ـ، ص1973-ىػ1393
بيركت، - ، منشكرات المكتب التجارم لمطباعة كالنشر كالتكزيع 9 ج6ابف حـز األندلسي، المحمى، المجمد  - 3

. 260النشر ببل سنة، ص 
ابف نجيـ، زيف العابديف ، األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة، دار الكتب العممية، بيركت، ببل طبعة،  - 4

. 323ـ، ص1980-ىػ1400
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ا أىٍنفىقيكا ًمٍف أىٍمكىاًلًيـٍ  ًبمى مىى بىٍعضو كى لى حديث رسكؿ اهلل (34:النساء )(عى لف يفم  ) ، كاِإ
. (1)(قكـه كٌلكا أمرىـ امرأة

كقد استند المعاصركف في منع المرأة مف منصب رئاسة الدكلة إلى نفس األدلة 
التي استند إلييا القدامى كعممكا ذلؾ أف ىذا المنصب يخرج عف قدرة المرأة الجسدية 
ألف منصب الرئيس يستكجب أعماالن صعبة كخطيرة في بعض األكقات ال تستطيع 
القياـ بيا باإل افة إلى الخمكة كاالختبلط كذلؾ بمشاكرة الرجاؿ كاالختبلء ببع يـ 
باإل افة إلى أف كظيفة المرأة الحقيقية ىي رعاية األبناء كالمحافظة عمى البيت 

. كاألسرة
يحتـٌ اإلسبلـ "حيث يقكؿ : (2)مف ىؤالء المعاصريف الدكتكر مصطفى السباعي

كيستند في ذلؾ إلى حديث الرسكؿ عميو الصبلة " أف تككف رئاسة الدكلة العميا لمرجؿ
كالسبلـ السابؽ ذكره، ثـ ي يؼ أف نص الحديث كما نفيمو صري  في منع المرأة 
مف رئاسة الدكلة العميا فقط، ألنو يعتبر الكالية بإطبلقيا ليست ممنكعة عف المرأة 

. باإلجماع
 اشترط الذككرة في (4)، كمحمد عبد القادر أبك فارس(3)كمنيـ حسنيف مخمكؼ

. تكلي الرئاسة
أٌما أصحاب الرأم الذيف أجازكا لممرأة تكلي رئاسة الدكلة فمنيـ محمد الغزالي، 
كراشد الغنكشي، كمحمد بمتاجي، كظافر القاسمي، كعبد الحميد متكلي، كمحمد عزت 

. دركزة

                                      
 2221، الجزء الرابع، 18 كتاب الفتف 1337 الجزء الثالث، ص82صحي  البخارم، كتاب المغازم  - 1

. ـ2000-ىػ1420، 4المطبعة العصرية ػ بيركت، ط
. 39، ص1962-ىػ1382، دمشؽ، المكتب اإلسبلمي، 5مصطفى السباعي، المرأة بيف الفقو كالقانكف، ط - 2

. جامعة دمشؽ- كالدكتكر مصطفى السباعي مف سكريا عمؿ محا ران  كعميدان في كمية الشريعة 
ـ، 1985-ىػ1405، دار االعتصاـ، القاىرة، 5، ط1حسنيف مخمكؼ، فتاكل شرعية كبحكث إسبلمية، ج - 3

. كىك مفتي مصر سابقان، كمف عمماء األزىر. 115ص
ـ، ببل طبعة، النشر ببل 1980، 183 ػ 182النظاـ السياسي في اإلسبلـ، ص : محمد عبد القادر أبك فارس - 4

كىك مدٌرس في كمية الشريعة بالجامعة األردنية سابقان، كىك اآلف ع ك مجمس نكاب في البرلماف . سنة
. األردني ممثبلن عف جبية العمؿ اإلسبلمي
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ذىب أصحاب ىذا الرأم إلى أف الشرع لـ يفرؽ بيف الرجؿ كالمرأة في الحؽ 
السياسي ألنو ال يكجد في نصكص القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة ما يمنع ذلؾ إذا 

. كانت المرأة مؤىمة لذلؾ مف حيث التعميـ كالخبرة
إف النصكص الدالة عمى حؽ المرأة المسممة في : "(1)يقكؿ راشد الغنكشي

المشاركة في الحياة االجتماعية كالسياسية  خمة، كأف األصؿ في األحكاـ المتعمقة 
كالحقيقة أف : "ثـ ي يؼ" بالمؤمنيف كالمؤمنات المساكاة ما لـ يرد استثناء مخصص

ثـ " القرآف بنصكصو العامة كىك دستكر األمة قد حسمت نصكص ىذا المك كع
ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو )أال تكفي ىذه اآلية؟؟ .. "يتساءؿ  يي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍع ي

يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىرً  كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري لمقطع بحؽ المرأة، بؿ كاجبيا  (71:التكبة )(يىٍأميري
األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كىما األصؿ األعظـ لمدعكة إلى اهلل بكؿ 
كسائميا الفردية كالجماعية السممية كالحربية كبكؿ أبعادىا الفكرية كالسياسية 

". كاألخبلقية
ثـ يخمص الغنكشي إلى أنو ليس في التصكر اإلسبلمي  ما يمنع المرأة مف تكلي 

. أم منصب مف مناصب الدكلة اإلسبلمية قد تأىمت لو بما في ذلؾ رئاسة الدكلة
 في مك كع مشاركة المرأة السياسية إلى أنو ليس في (2)لقد ذىب محمد الغزالي

التصكر اإلسبلمي ما يمنع المرأة مف تكلي جميع المناصب السياسية مثؿ أف تككف 
" لدينا كجيات نظر فقيية تجيز ذلؾ كمو: "حاكمة أك قا ية أك كزيرة أك سفيرة يقكؿ

كقد رد عمى الذيف استندكا إلى آية القكامة في منع المرأة مف تكلي المناصب 
ىذا رأم مرفكض ألف الذم يقرأ بقية اآلية الكريمة يدرؾ أف "السياسية حيث قاؿ 

                                      
-ىػ1421، 3راشد الغنكشي، المرأة بيف القرآف ككاقع المسمميف، المركز المغاربي لمبحكث كالترجمة، لندف، ط - 1

كىك رئيس حركة الني ة في تكنس كىي حركة محظكرة مف قبؿ الحككمة . 124-123ـ، ص2000
. الحركة اإلسبلمية كمسألة التغيير: التكنسية يقيـ اآلف في لندف كلو عدة مؤلفات منيا

كلد . ـ1989، 48، ص4السنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث، دار الشركؽ، القاىرة، ط: محمد الغزالي - 2
 بمحافظة البحيرة في مصر ككاف الغزالي مف أكائؿ األع اء البارزيف في جماعة 1917محمد الغزالي عاـ 

اإلخكاف المسمميف ككاف مقربان لمشيخ حسف البنا، ترقى في مناصب كزارة األكقاؼ فعيف مستشاران في المساجد 
كمديران عامان لمدعكة كاإلرشاد، أعيد أستاذان بجامعة أـ القرل كعمؿ بجامعة قطر كلو مؤلفات عديدة كاف آخرىا 

. ق ايا المرأة بيف التقاليد الراكدة كالكافدة
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عندما كٌلى عمر "ثـ ي يؼ " القكامة المذككرة ىي لمرجؿ في بيتو كداخؿ أسرتو
ق اء الحسبة في سكؽ المدينة لمشفاء كانت حقكقيا مطمقة عمى أىؿ السكؽ رجاالن 

". كنساءان تحؿ الحبلؿ كتحٌرـ الحراـ كتقيـ العدالة كتمنع المخالفات
ال نجد في نصكص القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة : "أما محمد بمتاجي، فيقكؿ

ما يمنع ذلؾ إذا كانت المرأة مؤىمة لو بحكـ تعميميا كخبرتيا كبنفس ال كابط كالقيكد 
، ثـ ي يؼ "السابقة التي قررتيا النصكص كال نجد فارقان في ذلؾ بيف المرأة كالرجؿ

قىٍرفى ًفي بيييكًتكيفَّ كىال )أما ما يذىب إليو بعض الباحثيف المسمميف مف أف قكلو تعالى " كى
اًىًميًَّة األيكلىى دليؿ عمى منعيا أصبلن مف احتراؼ أم  (33:األحزاب )(تىبىرٍَّجفى تىبىرُّجى اٍلجى

فيك قكؿ فيما يبدك لنا غير صحي   (ف بلن عف أف تككف كالية عامة أك كزارة)مينة 
. (1)" كما يقطع بذلؾ نصيا كسياقياألف ىذه اآلية مخصكصة بنساء النبي 
 فإنو يرل أف تترؾ مسألة تكلي المرأة رئاسة (2)أما الدكتكر عبد الحميد متكلي

الدكلة شأنيا شأف غيرىا ليك ع ليا الحؿ طبقان لما تمميو ظركؼ البيئة االجتماعية 
كأال نيقيـ مف الديف أك "كاتجاه الرأم العاـ كمقت ياتو في كؿ مكاف كزماف ثـ ي يؼ 

أحكاـ الشريعة عقبة أك عائقان في سبيؿ الحؿ الذم تمميو ظركؼ البيئة مما يتطمبو 
. عممان أنو يجيز لممرأة تكلي رئاسة الدكلة" صال  األمة

 عمى أدلة الفريؽ الذم ال يجيز تكلي المرأة منصب (3)كقد رد ظافر القاسمي
بأنو كرد في حادثة بنت كسرل كقاؿ إف الفقياء لـ  (لف يفم )الرئاسة كىك حديث 

ف الدالئؿ القرآنية  يجدكا نصان في القرآف الكريـ يمنع المرأة مف اإلمامة العظمى كاِإ
التي تمن  المرأة الحقكؽ السياسية كاالجتماعية كالمدنية أسكة بالرجؿ ىي التي تنبغي 

. أف تككف القكؿ كالفصؿ في ىذه المسألة
                                      

مكانة المرأة في القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة الحقكؽ السياسية كالشخصية لممرأة، دار : محمد بمتاجي - 1
كىك أستاذ كرئيس قسـ الشريعة . 255ـ، ص2000-  ىػ 1420، 1القاىرة، ط- السبلـ لمطباعة كالنشر 

. اإلسبلمية بكمية دار العمـك جامعة القاىرة
، منشأة 4عبد الحميد متكلي، مبادئ نظاـ الحكـ في اإلسبلـ مع المقارنة بالمبادئ الدستكرية الحديثة، ط - 2

. 444-443، ص1978المعارؼ، االسكندرية، 
ـ، دار النفائس، بيركت، ببل 1985-ىػ1405ظافر القاسمي، نظاـ الحكـ في الشريعة كالتاريخ اإلسبلمي،  - 3

. كىك أستاذ العمـك اإلسبلمية في الجامعة المبنانية كنقيب المحاميف سابقان في لبناف. 342-341طبعة، ص
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يمكف القكؿ أف أصحاب ىذا الرأم أشاركا إلى عدـ كجكد نص قرآني يمنع المرأة 
تتعمؽ بقكامة األسرة كال عبلقة ليا بالعمؿ  (إف آية القكامة)مف ىذا المنصب كقالكا 

 سبب كركده ىي حادثة تكلي بنت كسرل الحكـ بعد السياسي كأف حديث الرسكؿ  
كفاة كالدىا باإل افة إلى أنيـ اعتبركا الكفاءة كالمقدرة كالخبرة ىي األساس في تكلي 

. ىذا المنصب بغض النظر عف ككنو ذكران أك أنثى
بعد عرض آراء العمماء القدامى كالمعاصريف حكؿ تكلي المرأة رئاسة الدكلة 

إنو يص  لممرأة أف تتكلى جميع المناصب السياسية إذا امتمكت مف الكفاءة : أقكؿ
. كالخبرة ما يؤىميا لذلؾ

فاهلل سبحانو كتعالى أكـر المرأة أحسف تكريـ كسٌجؿ ليا في القرآف العظيـ الحقكؽ 
كاممة فما عمينا إال التمسؾ بيذه الشريعة اإلسبلمية السمحاء كالتي أعطت المرأة 

. كافة الحقكؽ كمنيا السياسية
إف في شريعتنا العظيمة ما يغنينا عف التشريعات الك عية كما أننا ال نستطيع 

أف نغفؿ كنغض الطرؼ عف أك اع المرأة السيئة في المجتمعات العربية 
كاإلسبلمية، ألننا لك أنكرنا ذلؾ فمف نستطيع أف ن ع قدمنا عمى الخطكة األكلى 

. كىي تشخيص ك ع المرأة
كما نراه يحتاج إلى جيد كبير مف العمماء المخمصيف في سبيؿ ك ع العبلج 
كالنيكض بالمرأة حتى تصؿ إلى المستكل الذم يمٌكنيا حقيقة مف القياـ بكاجبيا في 
العمؿ السياسي، إذ أف الحديث عف المرأة كالعمؿ السياسي ال ينفصؿ عف ق ية 

المرأة بشكميا الكامؿ فنحف مع النيكض بالمرأة خطكة خطكة حتى تصؿ إلى منصب 
. رئاسة الدكلة كلكف دكف تجاكز الخطكات التي تسبؽ ذلؾ

إف حقيقة كاقع المرأة الفمسطينية لـ يكصميا بعد إلى مستكل المشاركة في صنع 
القرار في الحياة السياسية العامة عممان بأف بعض القكل العممانية كالسياسية فتحت 
المجاؿ لممرأة كلكف لـ تصؿ المرأة بعد إلى المراكز الفاعمة التي تممؾ القرارات فيي 
مثبلن لـ تصب  رئيسة تنظيـ، أك نائبة رئيس تنظيـ، كالسؤاؿ المطركح كيؼ لنا أف 

نردـ ىذه الفجكة السحيقة بيف ما شٌرعو اإلسبلـ كما ىك كاقع؟؟ 
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كلف يككف ذلؾ بالقفز عف الكاقع الذم تعيشو المرأة ألف ذلؾ سيكقعنا في ثغرة 
. أكبر

باإل افة إلى أف ىذه المسألة ينظر إلييا تبعان لما تمميو الظركؼ االجتماعية 
. (1)كمقت يات الصال  العاـ كىذا ما أشار إليو الدكتكر محمد متكلي

المرأة والقضاء 
. (2)ىك الحكـ بيف الناس بالحؽ كالحكـ بما أنزؿ اهلل عز كجؿ: الق اء

إال أف . (3)ذىب الجميكر مف الشافعية كالحنابمة كالمالكية إلى منع ق اء المرأة
 قد أجازكا لممرأة تكلي الق اء في األمكاؿ أم المنازعات المدنية، أما (4)الحنفية

فبل يجكز ليا أف تككف قا ية إذ ال تقبؿ  (الق اء الجنائي)الحدكد كالقصاص 
يجكز : "شيادتيا في الجنايات، كممف أجاز ق اء المرأة ابف جرير الطبرم حيث قاؿ

، كأجاز ذلؾ ابف حـز (5)"أف تككف المرأة حاكمان عمى اإلطبلؽ في كؿ شيء
أال كمكـ راعو ككمكـ مسؤكؿ عف ) أي ان كاستدؿ عمى ذلؾ بقكؿ رسكؿ اهلل (6)األندلسي

رعيتو كالرجؿ راع في أىؿ بيتو كىك مسؤكؿ عف رعيتو كالمرأة راعية في أىؿ بيت 
. (7)(زكجيا ككلده كىي مسؤكلة عنيـ

                                      
. 444عبد الحميد متكلي، المرجع السابؽ، ص - 1
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، منقحة بإشراؼ مكتب البحكث كالدراسات في دار الفكر ػ : الكاساني - 2

. 3 ـ، ص1996-  ىػ 1417، 1، ط7بيركت، جزء 
، مطبعة مصطفى 2الميذب في فقو مذىب اإلماـ الشافعي تأليؼ أبي إسحؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم ج - 3

المغني كالشرح الكبير، : كانظر أي ان كتاب. 307ىػ، ص 1343البابي الحمبي، مصر، ببل طبعة، سنة 
، دار الكتاب العربي، بيركت، ببل 11لئلماميف مكفؽ الديف ابف قدامة كشمس الديف ابف قدامة المقدسي، ج

. 380طبعة، كال سنة نشر،  صفحة 
، 1978-1398، 4، ط2بداية المجتيد كنياية المقتصد، ألبي الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي، ج - 4

. دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت
. المرجع السابؽ، بداية المجتيد - 5
، ببل طبعة، 9، المكتب التجارم لمطباعة كالتكزيع كالنشر، بيركت، ج6المحمى، ابف حـز األندلسي، المجمد  - 6

. 1800، رقـ المسألة 429النشر ببل سنة،  ص 
 .12/213كمسمـ في صحيحو بشرح النككم . 13/19البخارم في صحيحو كعميو شرح فت  البارم،  - 7
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كقد استند بعض المانعيف إلى األدلة التي استندكا إلييا في كالية المرأة كىي 
كرأل البعض أف الذككرة شرط الـز لمق اء كصحة " الرجاؿ قكامكف عمى النساء"

الحكـ كأف الق اء يشبو اإلمامة الكبرل كأف مجمس الق اء يح ره الرجاؿ خكفان 
ال يجكز أف يقمد الق اء إال "يقكؿ الماكردم . عمى المرأة مف الفتنة كالخمكة كاالختبلط

كمف " مف تكاممت فيو شركطو التي يص  معيا تقميده كينفذ بيا حكمو كىي سبعة
. (1)ىذه الشركط أف يككف رجبلن 

: رأي المعاصرين في تولي المرأة القضاء
ذىب فريؽ مف العمماء المعاصريف إلى جكاز تكلي المرأة الق اء آخذيف برأم 

 كمحمد بمتاجي كراشد (2)األحناؼ كابف حـز كالطبرم، مف ىؤالء الشيخ الغزالي
الغنكشي كتقي الديف النبياني كيكسؼ القر اكم إال أف الشيخ القر اكم يرل في 

كقد يؤدم : "ىذه الق ية أف ينظر لؤلمر في  كء مصمحة األسرة كالمجتمع يقكؿ
ذلؾ إلى اختيار بعض النساء المتميزات في سف معينة لمق اء في أمكر معينة كفي 

. (3)"ظركؼ معينة
كميما يكف مف أمر : "كأجاز محمد بمتاجي ق اء المرأة عمى اإلطبلؽ، يقكؿ

فميس منصب الق اء أخطر مف الفتكل في الديف كاالجتياد فيو كنقؿ نصكصو 
كركايتيا لمناس كقد قامت بذلؾ كمو المرأة منذ عصر الصحابة دكف تكبر بؿ كاف 

".  لبعض زكجاتو بوبعض ذلؾ بأمر النبي 
كالية الحكـ ال تجكز لمنساء أما غير الحكـ فيجكز أف : "يقكؿ تقي الديف النبياني

تتكاله المرأة كعمى ذلؾ يجكز لممرأة أف تيعيَّف في كظائؼ الدكلة ألنيا ليست مف 
نما تدخؿ في باب اإلجارة فالمكظؼ أجير خاص عند الحككمة كيجكز ليا  الحكـ كاِإ
نما يفصؿ الخصكمات بيف الناس  أف تتكلى الق اء ألف القا ي ليس حاكمان كاِإ

                                      
، شركة مطبعة مصطفى البابي الحمبي، 107اإلماـ الماكردم، األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، ص - 1

. 1973-1393، 3مصر، ط
. 52انظر الغزالي، المرجع السابؽ السنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث، ص - 2
ـ، 2000-ىػ1421، 1يكسؼ القر اكم، مركز المرأة في الحياة السياسية، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط - 3

. 25ص
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كيخبر المتخاصميف في الحكـ الشرعي عمى سبيؿ اإللزاـ أما ق اء المظالـ فإنو ال 
. (1)"يجكز أف تتكلى المرأة ذلؾ

بعد استعراض آراء المعاصريف أرل أنني أرج  رأم العمماء الذيف أجازكا لممرأة 
اف النظـ : " حيث يقكؿ(2)الق اء عمى اإلطبلؽ كأشير إلى تحميؿ محمد بمتاجي

الق ائية اليـك استقرت كيجمس لمق اء في كؿ دائرة ىيئة ق ائية مككنة مف رئيس 
كع كيف كيتشاكركف جميعان كيتعاكنكف في مراحؿ الق ية المتتابعة لتحرم الحؽ 
كالحكـ بو كلك غفؿ أحدىـ عف اعتبار ما فييا ذٌكره اآلخراف بو، كلك كاف الجميع 

الذم يكفؿ احتياطان )ذككران، فمك كليت المرأة الق اء في ظؿ ىذا النظاـ الحديث، 
كغفمت عف اعتبار ما في الق ية ذٌكرتيا بو  (كبيران في معرفة الحؽ كالحكـ بو

ا فىتيذىكِّرى ًإٍحدىاىيمىا )زميمتيا الثانية أك الثالثة، ألف اآلية التي تقكؿ  أىٍف تىً ؿَّ ًإٍحدىاىيمى
لـ تكتؼ باإلشارة إلى الغفمة أك النسياف مف المرأة بؿ عالجتو  (282:البقرة )(األيٍخرىل

كىذا كما يمكف أف يحدث في الشيادة يمكف حدكثو أي ان في .. بتذكير األخرل ليا 
ال كاحدان؟ ليذكر  (شييديف)لماذا طمبت اآلية : الق اء كحتى في شيادة الرجاؿ

". أحدىما اآلخر إف غفؿ أك نسي فيؿ يمنع ىذا االحتماؿ الرجؿ مف تكلي الق اء؟
بعد ذلؾ نستطيع القكؿ أنو ال خكؼ مف تكلي المرأة الق اء لكجكد قكانيف تكفؿ 

. عدالة الق اء بشكؿ عاـ، كأي ان كجكد محاكـ استئناؼ تتككف مف ثبلثة ق اة
 

انًشأح وانىصاسح 
 

. قبؿ أف نتعرؼ عمى حكـ تكلي المرأة الكزارة عمينا أف نعرؼ ماذا يقصد بالكزارة
بىأ الممؾ الذم يحمؿ ثقمو كيعينو برأيو: (3)الكزير لغة . خى

                                      
 3النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ػ بيركت، ط: تقي الديف النبياني - 1

. 87 ـ، ص1990–  ىػ 1410منقحة، 
. 274مكانة المرأة في القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة، ص : محمد بمتاجي - 2
. 283، ص5لساف العرب، دار صادر ػ بيركت، الجزء : ابف منظكر - 3
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إف الكزارة مأخكذة إما مف المؤازرة كىي المعاكنة، أك مف : (1)يقكؿ ابف خمدكف
الكزر كىك الثقؿ كأنو يحمؿ مع مفاعمو أكزاره كأثقالو كىك راجع إلى المعاكنة المطمقة 

. كىي أمـ الخطط السمطانية كالرتب الممككية ألف اسميا يدؿ عمى مطمؽ اإلعانة
كانت الكزارة في السابؽ عمى  ربيف كىي كزارة التفكيض ككزارة التنفيذ، كيقصد 
م اءىا  بكزارة التفكيض ىي أف يستكزر اإلماـ مف يفكض إليو تدبير األمكر برأيو كاِإ

. كأما كزارة التنفيذ، فالنظر فييا مقصكر عمى رأم اإلماـ كتدبيره. عمى اجتياده
. أما اليـك فإننا نجد أف الكزارة قد اتسع معناىا كتعددت أنكاعيا
إف ىذا التقسيـ : (2)يقكؿ الشيخ مصطفى الزرقاء نقمو عنو محمد طعمة الق اة

لمكزارة بحسب كظائفيـ ىك شيء كاف في القديـ أما اليـك في عصرنا الحا ر فإف 
كظائؼ الكزارة تحددىا الدساتير في كؿ دكلة كلـ يبؽ ذلؾ التقسيـ القديـ معمكال بو 

". اليـك
إف ميمة الكزير اليـك ال تختمؼ كثيران عما كانت عميو في السابؽ كىي مساعدة 
رئيس الدكلة في تدبر أمكر الدكلة ككؿ كزير يعٌينو رئيس الدكلة يشرؼ كيتابع عمى 
أعماؿ الكزارة التي تـ تعيينو فييا، مف أنكاع الكزارات مثبلن كزارة اإلعبلـ ككزارة 
الداخمية ككزارة الخارجية ككزارة الشؤكف االجتماعية كفي الفترة  األخيرة أ افت 
السمطة الكطنية في فمسطيف كزارة جديدة تعنى بشؤكف المرأة تكلت منصبيا زىيرة 

. (3)كماؿ
 

     آراء العمماء حول حكم تولي المرأة الوزارة 
ذىب جميكر العمماء القدامى كبعض المعاصريف إلى عدـ جكاز تكلي المرأة 

الكزارة كلـ تختمؼ آراؤىـ كأدلتيـ في حكـ تكلي المرأة في الكزارة عف أدلتيـ في حكـ 

                                      
. المقدمة، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ػ بيركت، ببل ط: ابف خمدكف - 1
. 124الكالية العامة لممرأة في الفقو اإلسبلمي، ص: محمد طعمة الق اة - 2
زىيرة كماؿ كزيرة شؤكف المرأة حاليان، عممت مديران عامان في كزارة التخطيط الدكلي سابقان، كباحثة كنشيطة في  - 3

.. ق ايا المرأة، كىي مف حزب فدا
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تكلي المرأة رئاسة الدكلة حيث اعتبركا أف الكزارة مف الكاليات العامة كال يجكز لممرأة 
.  (1)أف تتكلى الكاليات العامة

: العمماء المعاصركف الذيف أجازكا لممرأة تكلي الكزارة
مف ىؤالء محمد الغزالي كيكسؼ القر اكم كراشد الغنكشي كمحمد بمتاجي 

. كمحمد أنس قاسـ جعفر
نرل أف مف حؽ المرأة المشاركة في : "يقكؿ الدكتكر محمد أنس قاسـ جعفر

الحياة السياسية مطمقان كليا الحؽ في تكلي كؿ الكظائؼ السياسية شريطة أف تمتـز 
بكؿ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كذلؾ ألنو ال يكجد نص صري  يحكؿ بينيا كبيف 

. (2)"ذلؾ
كيعتبر الشيخ الغزالي الكفاءة شرطان في تكلي منصب الكزارة كقد استشيد بممكة 

كما كانت تتمتع بو مف قكة كمقدرة عمى إدارة األمكر كحسف التصرؼ  (بمقيس)سبأ 
ىؿ خاب قـك كٌلكا أمرىـ امرأة مف ىذا الصنؼ : "كذلؾ في مشكرتيا لقكميا ثـ يقكؿ

إف ىذه المرأة أشرؼ مف الرجؿ الذم دعتو ثمكد لقتؿ الناقة كمراغمة نبييـ " النفيس؟؟
ـٍ )صال   مىٍيًي ٍمنىا عى نيذيًر، ًإنَّا أىٍرسى ، فىكىٍيؼى كىافى عىذىاًبي كى ـٍ فىتىعىاطىى فىعىقىرى اًحبىيي فىنىادىٍكا صى

لىقىٍد يىسٍَّرنىا اٍلقيٍرآفى ًلمذٍِّكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميدًَّكرو  ةن كىاًحدىةن فىكىانيكا كىيىًشيـً اٍلميٍحتىًظًر، كى ٍيحى ( (صى
ثـ ي يؼ ما دخؿ الذككرة كاألنكثة ىنا إمرأة ذات ديف خير مف ذم  (32-29:القمر)

. (3)لحية كفكر
كقد استدؿ أصحاب الرأم القائمكف بجكاز تكلي المرأة الكزارة بقكلو تعالى 

يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىًر ) كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو يىٍأميري يي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍع ي
ميييـي المَّوي ًإفَّ المَّوى  ييًطيعيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي أيكلىًئؾى سىيىٍرحى ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى كى ييًقيميكفى الصَّبلةى كى كى

ًكيـه   أقر لممرأة الحقكؽ السياسية بأف كمف السنة أف الرسكؿ . (71:التكبة )(عىًزيزه حى
أف ): ليا األماف في السمـ كالحرب ألنو قىًبؿ أماف أـ ىانئ؛ جاء في صحي  البخارم

                                      
. يمكف الرجكع إلى نفس المراجع السابقة في حكـ رئاسة الدكلة في الصفحات السابقة - 1
محمد أنس قاسـ جعفر، الحقكؽ السياسية لممرأة في اإلسبلـ كالفكر كالتشريع المعاصر، دار الني ة  - 2

 . 71العربية، القاىرة، ببل سنة نشر، ببل طبعة، ص 
. 50-49محمد الغزالي، السنة النبكية، ص - 3
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ذىبت إلى : أنو سمع أـ ىانئ تقكؿ: أبا مرة مكلى أـ ىانئ ابنة أبي طالب أخبره
مف ):  عاـ الفت  فكجدتو يغتسؿ كفاطمة ابنتو تستره فسممت عميو، فقاؿرسكؿ اهلل 

فمما فرغ مف غيسمو ( مرحبان بأـ ىانئ)فقمت أنا أـ ىانئ بنت أبي طالب، فقاؿ  (ىذه
قاـ فصمى ثماني ركعات ممتحفان في ثكب كاحد فقمت يا رسكؿ اهلل زعـ ابف أمي، 

قد أجرنا مف أجرت يا أـ ) عمٌي، انو قاتؿ رجبلن قد أجرتو، فقاؿ رسكؿ اهلل 
. (1)(ىانئ

أما أف تككف مديرة أك عميدة أك رئيسة مؤسسة أك ع كان في : "كيقكؿ القر اكم
. (2)"مجمس نيابي أك كزيرة أك نحك ذلؾ فبل حرج إذا اقت تو المصمحة

أقكؿ أف المصمحة في زمننا ىذا تقت ي ذلؾ، كالمرأة إذا كانت مؤىمة كذات 
. دراية كخبرة كعمى مستكل عاؿو مف العمـ كالثقافة، فإنيا بذلؾ تفكؽ الرجاؿ

 ناطقة جيدة لمتعبير عف ق ية فمسطيف (3)إنني أرل في الدكتكرة حناف عشراكم
كنتمنى أف نجد يكمان في فمسطيف امرأةن مسممةه ذات فكر إسبلمي نيِّر مثؿ البركفيسكرة 

 في (6) في أندكنيسيا أك مركة قاكقجي(5) في السكداف أك تكتي عمكية(4)سعاد الفات 
. تركيا كغيرىف مف النساء المكاتي تكليف مناصب كزيرة كنائبة

 
 (االَزخبة وانزششُح)انًشأح ويجهظ انشؼت 

 
                                      

، المكتبة العصرية، 3171، رقـ الحديث 978، ص58، كتاب الجزية رقـ الكتاب 2صحي  البخارم، ج - 1
. صيدا، بيركت

. 25يكسؼ القر اكم، مركز المرأة في الحياة اإلسبلمية، ص - 2
كزيرة  سابقة في السمطة الكطنية الفمسطينية كتعمؿ اآلف في مؤسسة مفتاح كع ك مجمس : حناف عشراكم - 3

. تشريعي
بركفيسكرة سعاد الفات  إحدل مؤسسات اإلتحاد النسائي اإلسبلمي العالمي في السكداف كمستشارة الرئيس  - 4

. البشير لشؤكف المرأة كالطفؿ كع ك مجمس نكاب كرئيسة االتحاد النسائي اإلسبلمي العالمي سابقان 
الدكتكرة تكتي عمكية، رئيسة جامعة الشافعي في أندكنيسيا كزيرة سابقة لمتعميـ رئيسة مجمس األمناء لئلتحاد  - 5

. النسائي العالمي سابقان 
مركة قاكقجي نائبة سابقة في البرلماف التركي عف حزب العدالة اإلسبلمي كىي التي رف ت خمع الحجاب  - 6

. في البرلماف كأثيرت بعدىا ق ية الحجاب في أكركبا
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ذىب غالبية الباحثيف كالكتاب في ىذا العصر إلى إباحة إدالء المرأة بصكتيا 
كمرشحة ترش  نفسيا لع كية مجمس الشعب، مف ىؤالء مصطفى السباعي  (ناخبة)

. كمحمد الغزالي كيكسؼ القر اكم كمحمد بمتاجي
إذا كانت مبادئ اإلسبلـ ال تمنع أف تككف المرأة : "(1)يقكؿ مصطفى السباعي

ناخبة فيؿ تمنع أف تككف نائبة؟ قبؿ أف نجيب عمى ىذا السؤاؿ يجب أف نعرؼ 
التشريع، تشريع  (1: طبيعة النيابة عف األمة أنيا ال تخمك مف عمميف رئيسييف

. مراقبة السمطة التنفيذية في تصرفاتيا كأعماليا: المراقبة (2. القكانيف كاألنظمة
أما التشريع فميس في اإلسبلـ ما يمنع أف تككف المرأة مشٌرعة ألف التشريع يحتاج 

قبؿ كؿ شيء إلى العمـ مع معرفة حاجات المجتمع ك ركراتو التي ال بد منيا 
كاإلسبلـ يعطي حؽ العمـ لمرجؿ كالمرأة عمى السكاء كفي تاريخنا كثير مف العالمات 

. في الحديث كالفقو كاألدب كغير ذلؾ
كأما مراقبة السمطة التنفيذية فإنو ال يخمك مف أف يككف أمران بالمعركؼ كنييان عف 

كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي ): المنكر كالمرأة في ذلؾ سكاء في نظر اإلسبلـ يقكؿ اهلل تعالى
يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىرً  كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو يىٍأميري يي ، كعمى ىذا (71:التكبة )(بىٍع ي

فميس في نصكص اإلسبلـ الصريحة ما يسمب المرأة أىميتيا لمعمؿ النيابي كتشريع 
لكف نجد السباعي مع إقراره بالحكـ الشرعي إال أنو يتحفظ عمى دخكؿ ". كمراقبة

لى السفر  لى االختبلط باألجانب كاِإ المرأة ىذا المعترؾ ألنو يؤدم إلى إىماؿ البيت كاِإ
. خارج بمدىا حسب رأيو

مف الشبيات التي أثارىا بعض المعار يف لترشي  : "(2)يقكؿ يكسؼ القر اكم
إف ع ك المجمس أعمى مف الحككمة نفسيا بؿ مف : المرأة في المجمس النيابي قكليـ

رئيس الدكلة نفسو ألنو بحكـ ع كيتيا في المجمس تستطيع أف تحاسب الدكلة 
كرئيسيا كمعنى ذلؾ أننا منعناىا مف الكالية العامة ثـ مكناىا منيا بصكرة أخرل كىذا 
يقت ي منا إلقاء ال كء بالشرح كالتحميؿ لمفيـك الع كية في المجمس الشكرم أك 

كمف المعمـك أف ميمة المجالس النيابية في األنظمة الديمقراطية الحديثة ". النيابي
                                      

. 155مصطفى السباعي، المرأة بيف الفقو كالقانكف، ص - 1
. 379-378ـ، ص1994-ىػ1415، دار الكفاء، المنصكرة، 3فتاكل معاصرة، ط: يكسؼ القر اكم - 2
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كقد اتفؽ القر اكم مع مصطفى السباعي مف " المحاسبة كالتشريع: ذات شقيف ىما
أف المحاسبة كالنصيحة بالديف ىي كاجبة ألئمة المسمميف كعامتيـ كاألمر كالنيي 

كىاٍلميٍؤًمنيكفى ): كالنصيحة مطمكبة مف الرجاؿ كالنساء جميعان مصداقان لقكلو تعالى
يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىرً  كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو يىٍأميري يي  (كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍع ي

(. 71:التكبة)
كالذيف يريدكف تنحية المرأة عف ىذا كمو بحجج كاىية : "(1)يقكؿ محمد بمتاجي

مثؿ  عؼ عقؿ المرأة كعدـ معرفتيا بأمكر الحياة كالفساد الخمقي كاالجتماعي 
لمشاركتيا كتعر يا لمفتنة كغير ذلؾ عمييـ أف يتجاىمكا أي ان أٌف في السنة كفي 

. صدر اإلسبلـ كقائع ثابتة قاطعة باشتراؾ المرأة في الحياة العامة كتقديميا
 في صم  الحديبية كبمكقؼ كقد استشيد محمد بمتاجي بمشكرة أـ سممة لمنبي 

كمشكرة خديجة بنت خكيمد، كاستشيد بالحكار الذم دار بيف خكلة بنت ثعمبة كرسكؿ 
.  في زكجيا كشكايتيا إلى اهللاهلل 

قد أجاز لممرأة أف تتكلى كؿ المناصب السياسية كعمؿ ذلؾ : (2)كمحمد الغزالي
. أنو ليس في القرآف نصكص تمنع المرأة مف ذلؾ

 فقد أك حت رأيو في حؽ المرأة في المشاركة (3)أما بالنسبة لمشيخ راشد الغنكشي
السياسية في الصفحات السابقة عمى اعتبار أف المشاركة السياسية لممرأة كاجبه 

كيرٌكز الغنكشي عمى المسائؿ المتعمقة بالنساء في القرآف الكريـ كالتي يؤٌليا البعض 
بتأكيبلت خاطئة ثـ يبيف أف المرأة عمى مر التاريخ اإلسبلمي ىي مشاركة في الدعكة 

كلقد كانت المرأة مشاركة في كؿ خطكات ىذا المشركع : "كالعمؿ ليذا الديف، يقكؿ
ككانت أكؿ مف .. الثكرم منذ كالدتو كفي كؿ أطكاره الدعكية كالجيادية فآمنت 

استشيد كىاجرت إلى الحبشة كشيدت أىـ اجتماع في تاريخ اإلسبلـ انبثؽ عنو قرار 
كشيدت كؿ كقائع  (اجتماع العقبة الثانية)اليجرة إلى المدينة إلقامة الدكلة اإلسبلمية 

اإلسبلـ ككانت إلى جانب القائد تشير عميو كأنقذت مشكرتيا أحيانان مف أزمات شديدة 
                                      

. 285 ػ 284مكانة المرأة في القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة، ص: محمد بمتاجي - 1
. 52محمد الغزالي، السنة النبكية بيف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث، ص - 2
. 116راشد الغنكشي، المرأة بيف القرآف ككاقع المسمميف، ص - 3
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 يـك الحديبية في حياة الجماعة، فقد أشارت الصحابية الجميمة أـ سممة عمى النبي 
بالرأم الذم أنقذ الجماعة مف أخطر األزمات التي تعر ت ليا عبلقة القائد 

بأصحابو ككليت الكظائؼ الميمة كق اء الحسبة كاستشيرت في تكلي الخمفاء كقادت 
". معار ة مسمحة في عيد ىك أف ؿ العيكد ك د خميفة ىك مف أعظـ الخمفاء

ييـٍ )كقد استدؿ أصحاب ىذا الرأم بقكؿ اهلل تعالى  كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍع ي
يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىرً  كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ، كبما كرد مف (71:التكبة )(أىٍكًليىاءي بىٍعضو يىٍأميري

كانت :  قالتعف عائشة ر ي اهلل عنيا زكج النبي :  لمنساء النبي (1)مبايعة
يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا ):  يمتحنيف بقكلو تعالىالمؤمنات إذا ىاجرف إلى النبي 

ًمٍمتيميكىيفَّ ميٍؤًمنىاتو فىبل  اًنًيفَّ فىًإٍف عى ـي ًبًإيمى ـي اٍلميٍؤًمنىاتي مييىاًجرىاتو فىاٍمتىًحنيكىيفَّ المَّوي أىٍعمى اءىكي جى
نىاحى  ا أىٍنفىقيكا كىال جي ـٍ مى ـٍ يىًحمُّكفى لىييفَّ كىآتيكىي تىٍرًجعيكىيفَّ ًإلىى اٍلكيفَّاًر ال ىيفَّ ًحؿٌّ لىييـٍ كىال ىي

ا أىٍنفىٍقتيـٍ  ـً اٍلكىكىاًفًر كىاٍسأىليكا مى ـٍ أىٍف تىٍنًكحيكىيفَّ ًإذىا آتىٍيتيميكىيفَّ أيجيكرىىيفَّ كىال تيٍمًسكيكا ًبًعصى مىٍيكي عى
ًكيـه  ًميـه حى ـٍ كىالمَّوي عى ـي بىٍينىكي ـي المًَّو يىٍحكي ٍك ـٍ حي ا أىٍنفىقيكا ذىًلكي ٍليىٍسأىلكا مى قالت  (10:الممتحنة )(كى

 ، إذا عائشة فمف أقر بيذا الشرط مف المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكاف رسكؿ اهلل 
". انطمقف فقد بايعتكف "رسكؿ اهلل : أقررف بذلؾ مف قكليف قاؿ ليف

أما أصحاب الرأم الذيف ال يجيزكف لممرأة حؽ االنتخاب كالترشي ، مف ىؤالء 
الشيخ حسنيف مخمكؼ كعبد الكريـ زيداف كأبك األعمى المكدكدم، فقد استدٌلكا عمى 

مىى بىٍعضو ): ذلؾ بقكلو تعالى ييـٍ عى ؿى المَّوي بىٍع ى ا فى َّ مىى النِّسىاًء ًبمى اؿي قىكَّاميكفى عى الرِّجى
ا أىٍنفىقيكا ًمٍف أىٍمكىاًلًيـٍ  ًبمى قىٍرفى ًفي بيييكًتكيفَّ كىال تىبىرٍَّجفى تىبىرُّجى )كقكلو تعالى . (34:النساء )(كى كى

اًىًميًَّة األيكلىى ىذه اآليات تـ الرد عمييا مف بعض العمماء  (33:األحزاب )(اٍلجى
المجيزيف كقاؿ فيما يتعمؽ بآية القكامة فإنيا نزلت في قكامة البيت كاألسرة كآية كقرف 

. في بيكتكف تتعمؽ في نساء النبي عميو الصبلة كالسبلـ

                                      
، 4، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، بيركت، ط5288، رقـ الحديث 4صحي  البخارم، كتاب الطبلؽ، ج - 1

. 1702ـ، ص2000-ىػ1420
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الشارع أمر المؤمنة أف ال تترؾ ما حدده ليا الشارع : "(1)يقكؿ حسنيف مخمكؼ
قىٍرفى ًفي بيييكًتكيفَّ )حيث قاؿ تعالى  ذىا سىأىٍلتيميكىيفَّ )كقكلو تعالى  (33:األحزاب) (كى كىاًِإ

ابو  (.  53:األحزاب )(مىتىاعان فىاٍسأىلكىيفَّ ًمٍف كىرىاًء ًحجى
أف اإلسبلـ منعيا مف اإلمامة لممسمميف كالق اء بيف الناس كمنع المرأة "كأ اؼ 

". لذا فاإلسبلـ ال يقر حؽ المرأة في االنتخاب.. مف كالية الحرب كقيادة الجيكش 
الذم أراه ال يجكز لممرأة أف تككف ع كان في مجمس : "يقكؿ عبد الكريـ زيداف

: كقد استدؿ بما يمي". الشكرل كبالتالي ال يجكز انتخابيا ليذه الع كية
يقكؿ إذا كاف المقصكد مف ع كية مجمس الشكرل الحصكؿ عمى : "الدليؿ األكؿ

ف  االرتزاؽ كالكسب باعتبار الع كية فيو كظيفة عامة، فإف المرأة مكفية المؤكنة كاِإ
". نفقتيا عمى زكجيا إف كانت ذات زكج كعمى كليِّيا كاألب إف لـ تكف ذات زكج

إذا كاف المقصكد مف ع كية مجمس الشكرل اشتراؾ المرأة في : "الدليؿ الثاني
أعمالو كىي أعماؿ مفيدة لؤلمة فيذا ال يصم  مبرران لجكاز اشتراكيا في ع كية 
ف كانت مفيدة كنافعة لؤلمة إال أنيا مف الكاجبات الكفائية  المجمس ألف أعمالو كاِإ
كيقـك بيا الرجاؿ عف طريؽ انتخابيـ لع كية ىذا المجمس فبل  ركرة النتخاب 

. (2)"المرأة ليذه الع كية
باب سد الذريعة ألف ع كية المرأة تؤدم إلى االختبلط كالخمكة : الدليؿ الثالث

. كعميو سدان لذرائع الفساد يحظر انتخاب المرأة لع كية المجمس
كالذم أراه في ىذه األدلة أنيا غريبة ألف المقصكد مف ع كية المجمس في 
األساس ىك األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاإلصبلح بيف الناس كرعاية 

مصالحيـ كليس جمع الماؿ كاالرتزاؽ كأف مف يتقدـ ليذا المنصب كينتخبو الناس 
يتصؼ بفعؿ الخير كحب المساعدة كيتمتع بحسف السيرة كالسمكؾ، كال ييدؼ إلى 

. جمع الماؿ بؿ يسعى لخدمة المجتمع
أما فيما يتعمؽ بباب سد الذريعة كالغمك في تطبيقيا فقد كتب عبد الحميـ أبك شقة 
كتابان يتككف مف خمسة أجزاء خصص الجزء الثالث منو لحكارات مع المعار يف، 

                                      
. 219-214حسنيف مخمكؼ، فتاكل شرعية كبحكث إسبلمية، ص - 1
. 334-333عبد الكريـ زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية، ص  - 2
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: تحدث في ىذا الجزء عف آثار الغمك في تطبيؽ قاعدة سد الذريعة حيث يقكؿ فيو
إف التشريع اإلليي يقيـ تكازنان بيف مقاصده كقكاعده كمف مقاصده إخبلص المؤمنيف "

العبادة هلل كحده كتعميميـ أمكر دينيـ كطيارة قمكبيـ مف الفكاحش كت امنيـ 
كتعاكنيـ عمى الخير لتعمير األرض أكمؿ عمارة كمف أجؿ تحقيؽ ىذه المقاصد 

كفي نفس . كغيرىا شٌرع اإلسبلـ مشاركة المرأة في الحياة االجتماعية كلقاء الرجاؿ
الكقت حرص عمى تأكيد قاعدتيف مف قكاعده كىي قاعدة سد ذرائع الفساد كقاعدة 

: التيسير عمى المؤمنيف كبياف ذلؾ
شرع اإلسبلـ لممرأة أف ترل الرجاؿ كيراىا الرجاؿ كلـ يحظر ذلؾ سدان : أكال

لمذريعة إنما ك ع لو آدابان رفيعة تكفؿ أمف الفتنة فتنة الرؤية في طير كعفاؼ قاؿ 
ييكًبًيفَّ ): تعالى مىى جي ميًرًىفَّ عى ٍليىٍ ًرٍبفى ًبخي  (كىال ييٍبًديفى ًزينىتىييفَّ ًإالَّ مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى
ييٍـ : )كقاؿ تعالى (31:النكر) كجى يىٍحفىظيكا فيري ـٍ كى اًرًى كا ًمٍف أىٍبصى ( قيٍؿ ًلٍمميٍؤًمًنيفى يىغي ُّ
ييفَّ : )كقاؿ تعالى (30:النكر) كجى يىٍحفىٍظفى فيري اًرًىفَّ كى قيٍؿ ًلٍمميٍؤًمنىاًت يىٍغ يٍ فى ًمٍف أىٍبصى ( كى
(. 31:النكر)

كشرع لممرأة لقاء الرجاؿ كاالجتماع بيـ كلـ يحظره سدان لمذريعة إنما ك ع : ثانيان 
ال يخمكف ) : قاؿ رسكؿ اهلل . لو آدابان تكفؿ أمف الفتنة فيتـ المقاء في طير كعفاؼ

. رجؿ بامرأة إال مع ذم محـر
كشرع لممرأة الكبلـ مع الرجاؿ كلـ يحظره سدان لمذريعة إنما ك ع لو أدبان : ثالثان 

ٍعفى ًباٍلقىٍكًؿ فىيىٍطمىعى ): يكفؿ أمف الفتنة فيتـ الكبلـ في طير كعفاؼ قاؿ تعالى فىبل تىٍخ ى
كفان  قيٍمفى قىٍكالن مىٍعري (. 32:األحزاب )(الًَّذم ًفي قىٍمًبًو مىرىضه كى

شرع لممرأة السير في الطرقات كلـ يحظره سدان لمذريعة إنما ك ع لو آدابان : رابعان 
اًىًميًَّة األيكلىى): تكفؿ أمف الفتنة قاؿ تعالى ( . 33:األحزاب) (كىال تىبىرٍَّجفى تىبىرُّجى اٍلجى

أكتفي بيذه األمثمة كأشير إلى أف كتاب عبد الحميـ أبك شقة كالذم لـ يستند في 
. (1)أدلتو إال إلى القرآف الكريـ كصحيحي البخارم كمسمـ

                                      
عبد الحميـ أبك شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، دراسة جامعة لنصكص القرآف الكريـ كصحي   - 1

-ىػ1410، 1، حكارات مع المعار يف لمشاركة المرأة في الحياة االجتماعية، ط3البخارم كمسمـ، ج
. 133-132ـ، دار القمـ لمنشر كالتكزيع، الككيت، ص1990
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فقد احتج برأيو عمى ع كية المرأة لمجمس الشعب : أما أبك األعمى المكدكدم
ف عممت بو  عمى اعتبار أف كظيفة ىذه المجالس ال تتكقؼ عمى سف القكانيف كاِإ

كالحقيقة أف " ، يقكؿ النساء فقد كانت تبدم برأييا في ذلؾ زمف رسكؿ اهلل 
المجالس التي تدعى بمثؿ ىذا االسـ في عصرنا ىذا ليست كظيفتيا مجرد التشريع 
كسف القكانيف بؿ ىي بالفعؿ تيسىيِّر دفة السياسة في الدكلة فيي التي تؤلؼ الكزارات 
كتحميا كىي التي تق ي في أمكر الماؿ كاالقتصاد كبيدىا تككف أزمة أمكر الحرب 

" القكاـ"كالسمـ كبذلؾ كمو ال تقـك ىذه المجالس مقاـ الفقيو كالمفتي، بؿ تقـك مقاـ 
. (1)"لجميع الدكلة

 
انًشأح واالَزخبثبد   

 
بعد استعراض أدلة المعاصريف في ىذا المك كع كلقكة أدلتيـ الكارد ذكرىا نرل 
أف الحركات اإلسبلمية في العالـ العربي كاإلسبلمي مثؿ السكداف كالمغرب كاألردف 

فقد تـ ترشي  عدد مف النساء في تمؾ البمداف كقد . قد تأثرت بيذه اآلراء كعممت بيا
كألىمية . حازت بعض النساء عمى مقاعد في المجالس النيابية لتمؾ البمداف

االنتخابات كمف خبلؿ استقراء السياؽ العاـ لعممية تنامي كاتساع حجـ كنشاطات 
الحركات اإلسبلمية كفعميا في المجتمع الفمسطيني عبر مراحؿ كتجارب أثبتت مف 
خبلليا مدل انسجاـ كقدرة ىذا التيار عمى التعاطي مع المستجدات االجتماعية 
كالسياسية المنبثقة نتيجة الظرؼ السياسي كالذم تجمى في تجربة حزب الخبلص 
الكطني اإلسبلـ كتجربة أـ الفحـ نجد ىناؾ تكجيان لدل الحركات اإلسبلمية نحك 
دخكؿ المرأة في االنتخابات كىذا ما الحظناه في مدينة نابمس في الفترة األخيرة 
عندما استقاؿ رئيس البمدية قامت لجنة التنسيؽ المشكمة مف القكل الكطنية 

كاإلسبلمية بطرح مجمس انتقالي لمبمدية يتككف مف أحد عشر شخصان بينيـ ثبلث 
السيدة ريما نزاؿ كالسيدة ىدل عبد اليادم كالسيدة خمكد المصرم رئيسة مركز : نساء

                                      
 1987 ىػ ػ 1407تدكيف الدستكر اإلسبلمي، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع، جدة، ط: أبك األعمى المكدكدم - 1

. 70-69ـ، ص
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جذكر لمثقافة كالفنكف، ىذا المركز سيتـ الحديث عنو الحقان في ىذا البحث إف شاء 
. اهلل
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انفظم انشاثغ 
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: مقدمة

اىتـ المفكركف المعاصركف بق ية المرأة اىتمامان بالغان كيمكف تمخيص دكر المرأة 
: في الفكر الحديث في صكرتيف

. صكرة المرأة في الفكر اإلسبلمي الحديث- 1
. صكرة المرأة في الفكر الغربي العمماني- 2

أما صكرة المرأة في الفكر اإلسبلمي المعاصر فيك الفكر الذم يستمد قكتو مف 
الفكر اإلسبلمي القديـ مع الدعكة إلى التجديد كاإلصبلح  مف فقو جديد يبلئـ الكاقع 
لذا نجد ىذا الفكر في تناكلو لق ية المرأة يحاكؿ أف يركز عمى خصكصية المرأة 
كأنثى ذات حساسية مرىفة كعاطفة فيا ة تداكم كتكاسي، فيي صانعة األجياؿ 
تحمؿ أمانة اإلنسانية ألف كظيفتيا األساسية ىي تربية األجياؿ كلكف دكف حجبيا 
عف المجتمع كناشطة في العمؿ االجتماعي كالسياسي ككعاممة في المصنع أك 

كقد تبنى ىذا الفكر . مكظفة  مف ال كابط التي ك عيا الشرع اإلسبلمي لمعمؿ
الشيخ يكسؼ القر اكم كمحمد الغزالي فقد طرحكا أفكاران داعمة كمشجعة لتقدـ المرأة 
كبينكا خطكرة كتأثير العادات كالتقاليد البالية التي تتحكـ في تصرفات أبناء المجتمع 

. (1)تجاه المرأة
كمف الذيف اعتبركا أف ق ية المرأة مف الق ايا التي ال تنفصؿ عف ق ية 

 فقد بينت أف (2)(الدكتكرة ىبة رؤكؼ عزت )التجديد في الفكر اإلسبلمي المعاصر 
فيي تعتبر أف . ق ية المرأة تعد مف أبرز ق ايا الفكر اإلسبلمي المعاصر

االنطبلؽ في سبيؿ خركج األمة اإلسبلمية مف حالة السقكط الح ارم التي بيا لف 
كتعتبر أف ذلؾ يحتاج . يتـ إال بالمشاركة الفعالة لممرأة في جيكد اإلصبلح كالتنمية

. إلى فقو جديد لمكاقع كآليات لتغييره

                                      
.  انظر أكلكيات الحركة اإلسبلمية في المرحمة المقبمة - 1
المرأة كالعمؿ السياسي رؤية إسبلمية، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ػ الكاليات المتحدة : ىبة رؤكؼ عزت - 2

.  50 ـ، ص1995-  ىػ 1416 1األمريكية، ط



 44

كتصدل بعض العمماء لق ايا تتعمؽ بالمرأة أسيء فيميا كذلؾ في حكار مع 
. (1)المعار يف لمشاركة المرأة في الحياة االجتماعية مثؿ عبد الحميـ أبك شقة

 يؤكد عمى حؽ المرأة في التعميـ كالمعرفة كالجياد (2)كما نجد المفكر منير شفيؽ
في سبيؿ اهلل كحقيا بالعمؿ إذا اقت ت الظركؼ كذلؾ شريطة أف تؤمف الشركط التي 

كيؤكد عمى حقكؽ المرأة . يحافظ فييا عمى المرأة كعمى ما يقت يو اإلسبلـ منيا
ثـ يشير إلى إجماع المفكريف المعاصريف . السياسية في الشكرل كاالنتخابات النيابية

كيطالب بتغيير . في اإلسبلـ عمى رفض النمكذج الغربي حكؿ األسرة كالمجتمع
العادات كالتقاليد االجتماعية التي أساءت لممرأة كالمجتمع، كيقترح فرز ىذه العادات، 
لفصؿ ما ىك غير إسبلمي عما ىك إسبلمي مع إعادة صياغة تمؾ العادات كالتقاليد 

كيشير منير شفيؽ إلى أف الفكر المعاصر ينتقؿ في تناكلو . بما يقكؿ بو اإلسبلـ حقان 
لمك كع المرأة في الرد عمى الشبية التي ألقاىا الغرب كالعممانيكف العرب عمى 

مكقؼ اإلسبلـ مف المك كع إلى محاكلة بمكرة صيغة ترتكز إلى األصكؿ اإلسبلمية 
ثـ يبيف أف الفكر اإلسبلمي . كتتجاكب مع حاجات األمة اإلسبلمية في ىذا العصر

المعاصر أخذ ينتقؿ في تناكلو لمك كع المرأة عمى جبية الصراع مع التحديات 
. اآلتية مف الخارج كجبية الصراع فيما يثيره مف خبلؼ في الداخؿ اإلسبلمي نفسو

: المرأة في فكر حركة اإلخوان المسممين
حسف )لـ تكف المرأة بعيدة عف تفكير مؤسس حركة اإلخكاف المسمميف الشيخ 

رحمو اهلل بؿ إننا نجده قد أكلى اىتمامان بالغان بالمرأة منذ تأسيس الحزب فقد  (البنا 
كاف يخصص يكمان مف األسبكع لبلجتماع مع مجمكعة مف النساء المثقفات 

كالمتعممات مف طالبات الجامعات كالمكظفات كالمدرسات يمقي فيو المحا رات حكؿ 
كما "الكعظ كاإلرشاد لنشر الكعي اإلسبلمي الصحي ، يقكؿ المؤلؼ محمكد الجكىرم 
مف شؾو في أف دعكة اإلخكاف المسمميف ىي صدل لمدعكة األكلى كنداء مكجو إلى 

                                      
 ـ، 1990-  ىػ 1410تحرير المرأة في عصر الرسالة، الجزء الثالث، الطبعة األكلى :  عبد الحميـ أبك شقة - 1

. دار القمـ لمنشر كالتكزيع، الصفاة ػ الككيت
، الناشر 119ـ، ص 1991- ىػ1411الفكر اإلسبلمي المعاصر كالتحديات، الطبعة الثالثة : منير شفيؽ - 2

. تكنس- لبناف، دار البراؽ كالنشر - لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف بيركت 
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أف  (حسف البنا)الرجؿ كالمرأة عمى السكاء كليذا كاف كا حان في ذىف اإلماـ الشييد 
ثـ ي يؼ " دكر المرأة في اإلسبلـ دكر خطير لو أثره البعيد في تككيف الرجاؿ

 تألفت باإلسماعيمية 1933 إبريؿ 26 ىجرية المكافؽ 1352في غرة المحـر "المؤلؼ 
. (1)"فرقة أدبية إسبلمية تسمى فرقة األخكات المسممات

نجد أف اىتماـ حركة اإلخكاف بالمرأة في بداية التأسيس ينصب حكؿ إلقاء 
بداء النص  الشخصي كالدعكة إلى التمسؾ بآداب اإلسبلـ كالدعكة إلى  المحا رات كاِإ

الف يمة كالدعكة إلى االرتقاء بمستكل المرأة في العمـ كالعمؿ كصقؿ الشخصية 
كبيذا نجد أف المرأة تتمتع في فكر الحركة بمنزلة عالية سامية . اإلسبلمية المتميزة

.  مستقمة غير تابعة ألحد إال إلى هلل سبحانو كتعالى 
ال تستعبد المرأة لمرجؿ ألنو ليس أحدان عبدان ألحد قط غير اهلل "يقكؿ محمد قطب 

نما ىي كالرجؿ عبد هلل تطيعو  كال تستعبد لممجتمع كال ألم قكة مف قكل األرض كاِإ
ثـ ي يؼ " كتتعامؿ معو مباشرة كتحس بالتبعية الخالصة لو كالقكة الكاممة عف طريقو

إف ىذا االرتباط باهلل ىك الذم يعطي لممرأة كرامتيا اإلنسانية كاستقبلليا "محمد قطب 
الحقيقي فيي مخمكؽ إنساني كريـ متصؿ باهلل مستمد منو كؿ كيانو ككؿ قكاه إنيا 

. (2)"ليست جزءان مف أحد، ليست كيانان ناقصان يستكمؿ ذاتو مف كياف بشرم آخر
ثـ يك   محمد قطب أثر العقيدة في تحريؾ النفس نحك اإليجاب كنحك صقؿ 

كىذا الميداف ميداف العقيدة مفتكح لممرأة كامبلن بقدر ما : "شخصية المرأة حيث يقكؿ
ىك مفتكح لمرجؿ كالمرأة المؤمنة رغبت أـ لـ ترغب ال بد أف تككف ليا الشخصية 
اإليجابية اتجاه األشياء ألنيا ال تستطيع أف تقبؿ ما يخالؼ عقيدتيا كحكميا عمى 

كالبد أف - أبنائيا - زكجيا - أىميا - األشياء كلك صدر مف أقرب الناس إلييا 
. تبدم رأييا بالمكافقة أك الرفض في كؿ ما يعرض ليا مف شؤكف

لـ يكف تحقير المرأة كازدراء دكرىا في الحياة كرفض تعميميا : "كيقكؿ محمد قطب
كتثقيفيا مما أمر بو اإلسبلـ كىك الذم فرض العمـ عمى كؿ مسمـ ككجو الناس 

                                      
، دار 431األخكات المسممات كبناء األسرة القرآنية، ص : محمكد محمد الجكىرم، كمحمد عبد الحكيـ خياؿ - 1

. الدعكة لمطبع كالنشر ببل طبعة ببل سنة ػ اإلسكندرية ػ مصر
. ـ، ببل طبعة1983-ىػ1403 ، دار الشركؽ، بيركت، 141معركة التقاليد، ص : محمد قطب - 2
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جميعان رجاالن كنساءن أف يتدبركا أمكر الككف مف حكليـ كأف يككف ليـ مكقؼ كاعو مما 
. (1)"يعرض ليـ مف أحداث

 فقد أصدرت نشرة حكؿ مكانة المرأة (2)أما حركة اإلخكاف المسمميف في األردف
في اإلسبلـ بينت فييا حؽ المرأة في االنتخابات في ع كية المجالس النيابية كحقيا 

في تكلي الكظائؼ العامة كقد جاء في النشرة أنو ال يكجد نص في الشريعة 
اإلسبلمية يمنع مشاركة المرأة في االنتخابات سكاء في ما يتعمؽ بككنيا ع كه أك 
. ناخبة كاشتممت النشرة ردان عمى الرأم المعارض لمشاركة المرأة في االنتخابات

كلكنيا فعميان لـ تكصؿ المرأة لمجمس النكاب إال بعد أف أعطت الحككمة لمنساء نسبة 
معينة لدخكؿ البرلماف فقد انتخبت حياة المسيمي مف مدينة الزرقاء عف جبية العمؿ 

. 2003اإلسبلمي كفازت بأصكات عالية سنة 
 

: المرأة في فكر حركة النيضة في تونس
 مؤسسان كزعيمان لحركة الني ة في تكنس كيعتبر مف (3)يعتبر راشد الغنكشي

المفكريف المعاصريف الذيف حممكا لكاء التغيير في الفكر كالخطاب اإلسبلمي، كذم 
رؤية معرفية عميقة كبعيدة عف التشنجات العصبية كالحزبية يطرح فكره بجرأة  متميزة 

فيك يعتبر مجتيدان كمجددا كمطالبا بالتغيير . ال يقؼ عند المنتصريف كالمتعصبيف
لق ايا كثيرة عمى  كء مف الكتاب كالسنة كيدعكا إلى تجديد فيـ الديف  كيبيف أف 

اهلل سبحانو كتعالى أسس لؤلمة اإلسبلمية الطريؽ كالمنيج الذم يسيركف عميو كأف ما 
يعتر يـ في مسيرة حياتيـ مف مشاكؿ كمستجدات كعقبات يجب أف يبحثكا فييا 
كيعالجكنيا عمى  كء النصكص الثابتة كغايات الشريعة فيذا الديف مف طبيعتو 

. المركنو كاالنسجاـ مع الطبيعة

                                      
 ، مؤسسة المدينة لمطباعة كالنشر، السعكدية، الطبعة األكلى 368كاقعنا المعاصر، ص : محمد قطب - 1

. ـ1986-ىػ1407
. 1996نشرة صدرت عف جبية العمؿ اإلسبلمي حكؿ حؽ المرأة في االنتخابات، عماف ػ األردف، عاـ  - 2
ـ، المركز 2000- ىػ 1421 ، الطبعة األكلى 116الحركة اإلسبلمية كمسألة التغيير، ص : راشد الغنكشي - 3

. المغاربي لمبحكث كالترجمة ػ لندف



 47

لكنو يرل أف ق ية التغيير ىي ق ية معقدة كذلؾ نتيجة التحديات الداخمية ك 
الخارجية كيعتبر أف التحديات الداخمية تكمف في التعصب التنظيمي كالحركي كقمة 

. الفقو في الجانب السياسي لدل النشطاء اإلسبلمييف
ثـ يدعك الغنكشي إلى اتباع أسمكب كمنيج المثابرة كالمطالبة بالتغيير درجة 

. (1)درجة
أما فيما يتعمؽ بق ية المرأة فنجد أف راشد الغنكشي مف المفكريف المعاصريف 
الذيف تشغميـ ق ية المرأة فيك يركز في كتبو كمؤلفاتو عمى أىمية دكر المرأة 
تبـر : المسممة كانساف كائف مساكو لمرجؿ تتحمؿ المسؤكلية كاممة بتكاليؼ الشريعة

العقكد كتتصرؼ بما تممؾ بكؿ حرية دكف تدخؿ مف أم طرؼ أك جية كانت كيؤكد 
حقيا في العمؿ كحقيا في اختيار الزكج كحقيا في التعميـ أي ا كحقيا في العمؿ 
السياسي فيي مخاطبة بجميع التكاليؼ الشرعية كمسؤكلة أماـ اهلل عف أم تقصير 

. كاف
في ق ية عمؿ المرأة يرل الغنكشي أف اإلسبلـ لـ يمنع المرأة مف العمؿ كأف 

المرأة المسممة كانت في بعض المجتمعات اإلسبلمية تعيش في مجتمع زراعي ريفي 
كتعمؿ بيدىا كتساىـ في النشاط االقتصادم إلى جانب الرجؿ في جك عفيؼ بعيد 

كيتساءؿ لماذا يعترض البعض عمى عمؿ . عف اإلثارة كمفعـ بركح الفطرة كالعفكية
المرأة المسممة التي تتأدب بأدب اإلسبلـ في زييا الشرعي كتسعى جاىدة سكاء أكانت 

في تكفير لقمة " زكجيا"في مصنع أـ في مدرسة أـ في إدارة لمساعدة شريؾ حياتيا 
العيش بشرؼ كتكفير الحاجات ال ركرية ألبنائيا في ظؿ تصاعد الغبلء كتصاعد 

. متطمبات الحياة التي ال تتكقؼ عند حد
عداد األجياؿ حيث  كيم ي إلى أف الميمة الرئيسية لممرأة ىي رعاية األبناء كاِإ
يعتبر أف ىذه الميمة ال تنافسيا في قيمتيا ميمة أخرل، فيي أعظـ كظيفة كليست 

كيستشيد ببعض الدكؿ في الغرب التي تعتبر أف . كظيفة ىامشية إنيا إعداد البشر

                                      
ـ، المركز 2000- ىػ1421، الطبعة الثالثة 73المرأة بيف القرآف ككاقع المسمميف، ص : راشد الغنكشي - 1

. المغاربي لمبحكث كالترجمة ػ لندف
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عمؿ المرأة بالبيت شغبل تتقا ى عميو أجرا كيتساءؿ لماذا يعطى الطالب منحة 
.  مالية حتى يتفرغ لدراستو كال تعطى المرأة منحة حتى تتفرغ لميمتيا في التربية

 الرجاؿ عمى مساعدة النساء في أمكر المنزؿ كيستشيد (1)ثـ يحث الغنكشي
.  في مساعدة نسائو عمى أمكر البيتبرسكؿ اهلل 

كما كينبو إلى أىمية كجكد العنصر النسائي اإلسبلمي في المؤسسات التي يكثر 
بيا تكاجد النساء مثؿ المؤسسات الصحية كالتعميمية كاالجتماعية عمى أف تككف 
المرأة مثبلن مرشدة اجتماعية أك طبيبة أك ممر ة أك معممة كذلؾ ألىمية إظيار 

. النمكذج اإلسبلمي كأىمية تبميغ الدعكة اإلسبلمية
تحتاج الحركة اإلسبلمية في الميداف "أما في ق ية العمؿ النقابي فيقكؿ 

إلى إبراز زعامات نسائية يخ ف معترؾ  (النقابي  )السياسي كالثقافي كاالجتماعي 
الميداف السياسي كاالجتماعي كالثقافي متسمحات بخمؽ اإلسبلـ بكعيو عميؽ 

". لمشكبلت العصر كمطالبو
أما في ق ية تعميـ المرأة فنراه يحث عمى تعميـ المرأة كيرل أف ال يقتصر 

تعميميا عمى القراءة كالكتابة كاألمكر البسيطة كما يعتقد البعض أف تعميميا ال فائدة 
كما ينبو إلى أىمية التعميـ لممرأة في . منو ما دامت في النياية ستككف ربة بيت

أف المرأة المتعممة قادرة عمى فيـ "تحقيؽ ذاتيا كفي نجاحيا في تربية أبنائيا، كيقكؿ 
أبنائيا كتكجيييـ التكجو السميـ بعيدان عف عقمية الخرافة كيرل أف التعميـ عنصره فعاؿه 
خراجيا مف العالـ ال يؽ، كأنو  ركرة لبلرتفاع بالمرأة  في تكسيع آفاؽ المرأة كاِإ
.  لتككف أقدر عمى فيـ كاستيعاب التطكر كتككف أقدر كأنج  في تبميغ رسالة اإلسبلـ

نستطيع القكؿ أف حزب الني ة في تكنس لـ يستطع عمميان أف يظير المرأة عمى 
. الساحة السياسية كذلؾ بسبب تصدم الحككمة ليذا الحزب كاعتباره حزبان محظكران 

كيقيـ رئيسو الشيخ الغنكشي في بريطانيا إال أف الغنكشي بفكره كرأيو كآرائو مف ق ية 
المرأة كالعمؿ السياسي يعتبر مجددان ككاف لو تأثيره مباشره في المغرب العربي حيث 
نرل حزب العدالة كالتنمية اإلسبلمي في المغرب استطاع أف يكصؿ المرأة إلى مراكز 
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كقد قمت . صنع القرار تمثؿ ذلؾ بدخكؿ المرأة إلى مجمس النكاب بنسبة معقكلة
.  بتك ي  آرائو حكؿ حكـ تكلي المرأة المناصب السياسية في الصفحات السابقة

 
 :المرأة في فكر حزب التجمع اليمني لإلصالح

يرل الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس حزب اإلصبلح في اليمف أف لممرأة مكانة 
رفيعة مميزة في اإلسبلـ مثميا مثؿ الرجؿ كأنيما أماـ اهلل سكاء في الثكاب كالعقاب 
يىا )كأف المرأة كالرجؿ خمقا مف نفس كاحدة ال يمكف فصميما أبدان مصداقان لقكلو تعالى 

ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو  مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي (. 1:النساء )(أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى
ـى )كأف كبلن منيما قد ناؿ التكريـ اإلليي كما قاؿ تعالى  ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ  (كى

(. 70:االسراء)
أف اهلل خمؽ البشر مف ذكر كأنثى كجعؿ لكؿ " ثـ يبيف عبد المجيد الزنداني 

جنس منيما خصائص تميزه عف النكع اآلخر في التككيف البدني كالنفسي كاليرمكني 
. (1)"كالعصبي كنتج عف ذلؾ االختبلؼ في التككيف التكامؿ في الحياة البشرية 

. (2)"أف في االختبلؼ التكامؿ " ىذا الرأم نجده عند محمد قطب 
" كيؤكد الزنداني أف اختبلؼ التركيب الع كم ينتج عنو اختبلؼ الكظيفة فيقكؿ 

إف تركيب األذف ككظيفتيا مختمؼ عف تركيب العيف ككظيفتيا كنتيجة لذلؾ 
االختبلؼ الفطرم في التركيب اإلنساني كاف البد أف يكجد االختبلؼ المصاحب لو 
في الكظائؼ الفطرية في الحياة البشرية لكؿ مف الرجؿ كالمرأة كيتجمى ذلؾ في 
اشتغاؿ المرأة بالحمؿ كالك ع كالر اعة إلى جانب اشتغاؿ بدنيا بالعادة في كؿ 
شير كما يصاحب ذلؾ مف عاطفة كمشاعر نفسية تتناسب مع تمؾ الحاالت البدنية 
كىرمكنات كجياز عصبي تنظـ تمؾ الكظائؼ بينما نجد القكة البدنية في الرجؿ 

كالتخمي البدني عف تبعات النسؿ بما يؤىمو لبلشتغاؿ باألعماؿ ذات الطبيعة الخشنة 
". التي تتطمب سعيان كمزاحمةن كقكة شكيمة إلنجازىا
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بعد ىذا القكؿ يتبيف لنا مف ذلؾ أف الزنداني يرل أف المرأة خمقت لتككف ربة بيت 
أمان تربي األجياؿ كتحمييـ بعطفيا كرقتيا كحنانيا ىكذا أراد ليا اهلل أف تككف، كخمقيا 
بيذه الميزة العظيمة مع اإلشارة إلى أف التكريـ اإلليي جاء لئلنساف كإنساف سكاءن 

. أكاف ذكران أـ أنثى
إلى أنو بالرغـ مف ك كح الحقائؽ الفطرية إال أف البعض  : كيشير الزنداني

تسيطر عميو األىكاء كالشيكات كيتنكر لتمؾ العظمة كيتيو عف الك ع المستقيـ 
. كيتجاىؿ الفركؽ كيمغييا كال يقيـ ليا كزنان 

المساكاة المطمقة التي تنادم بيا الحركات النسائية العممانية )يقصد الزنداني بذلؾ 
 .)

 في فقرة أخرل يؤكد عمى حقكؽ المرأة السياسية كحقيا في (1)ثـ نجد الزنداني
التعميـ كحقيا  في التعبير عف رأييا كمشاركتيا في رسـ السياسة العامة لممجتمع 

. كحقيا باألمر المعركؼ كالنيي عف المنكر كمراقبة كمحاسبة كالة األمر
إال أنو مع إقراره ليذه الحقكؽ فإنو يجد أف كظيفة الكالية ال تصم  لممرأة ألف ىذه 
الكظيفة حسب رأيو تتطمب القكة كالحـز كالقكة النفسية لمكاجية المماحكات كالتحديات 

. كالسير كالرعاية كالمخالطة كالمعايشة كالمرأة أ عؼ مف أف تتحمؿ ذلؾ
كىذا الرأم ال يختمؼ عف رأم بعض العمماء المعار يف لتكلي المرأة الكالية 

. العامة
ىذا كيقترح عبد المجيد الزنداني حبل لممرأة يحقؽ ليا التمتع الكامؿ في حقكقيا 
السياسية المتبلئمة مع فطرتيا دكف ت ييع لحؽ زكجيا كأطفاليا فيك يقترح تأسيس 
مجمس شكرل لممرأة يكازم مجالس في بعض البمداف التي تنشأ بجكار مجالس 

: (2)النكاب، حيث يعتبر الزنداني
أف مجالس النكاب اليـك مخيبة آلماؿ المرأة كال يعبر عف الحجـ السكاني ليا "

في معظـ بمداف العالـ لذلؾ يقترح تشكيؿ  % 15كتمثيميا ليذه المجالس ال يزيد عف 

                                      
. 7المرجع السابؽ،عبد المجيد الزنداني، ص - 1
. 162:المرجع السابؽ عبد المجيد الزنداني،  ص - 2



 51

مجمس شكرم يعطي المرأة حقيا كامبلن في مجمس خاص بالنساء يتناسب مع فطرتيا 
: التي فطرىا اهلل عمييا كي ع الزنداني أىدافان ليذا المجمس كىي

: أىداف مجمس شورى المرأة
تمكيف المرأة المسممة مف ممارسة حقيا السياسي في ظؿ اإلسبلـ كتنظيمو  (1

:  في المجاالت اآلتية
.  اتخاذ القرار فيما يتعمؽ بشؤكف المرأة كاألكالد (أ
.   المشاركة مع مجمس النكاب في التشريع (ب
المشاركة مع مجمس النكاب في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر الذم  (ج

. يعرؼ بحؽ الرقابة كمناقشة المسؤكليف حكؿ األمكر التي تيـ المجتمع
صيانة المرأة عف مزاحمة الرجاؿ في مياديف صراع السمطة كما يصاحبيا مف  (2

عنؼ كمكر كخداع كخبث تدفع فييا المرأة أثمانان باىظة عمى حساب نفسيا 
 .كأىميا كبيتيا كأكالدىا

إتاحة الفرصة كاممة لممرأة في تمثيؿ بنات جنسيا في مجمس يمثؿ المرأة  (3
100.%  

تنظيـ عمؿ المجمس بما يمكف المرأة مف ممارسة حقكقيا السياسية كفؽ  (4
 كابط نظامية تراعي حقكقيا األسرية كأحكاليا الفطرية مف حيض كحمؿ 

 .كنفاس كر اع كرعاية المنزؿ كاألكالد

 .صيانة المرأة كالمجتمع مف مخاطر االختبلط كفتنو (5

الدفاع عف حقكؽ المرأة المي كمة كالتصدم لكؿ دعكات اإلفساد لمديف  (6
 . كاألخبلؽ كاألسرة كالمجتمع

:  الخطكات العممية إلقامة مجمس شكرل المرأة  مثؿ(1)ثـ يقترح الزنداني
  عقد مؤتمر لمعمماء كالميتميف لتقديـ الدراسات العممية الكافية حكؿ تككيف

:  مجمس شكرل المرأة تشمؿ الدراسات ما يمي
.  أىداؼ المجمس (أ 
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.  اختصاصاتو (ب
.  عبلقتو بمجمس النكاب (ج 
.  عبلقتو بأجيزة الحكـ (د 
.  طريقة انتخابو (ق 
. مدتو (ك 

 تكعية الشعب بأىمية ىذا المجمس. 

 العمؿ عمى إصدار قانكف بإنشاء مجمس شكرل المرأة .
. ىذا ما اقترحو الزنداني لممرأة لتناؿ حقيا السياسي بشكؿ كاؼو 

بعد قراءة ىذه المقترحات كمع تأكيد الزنداني عمى الحقكؽ اإلنسانية كاالقتصادية 
كاالجتماعية ك السياسية لممرأة إال أنني أجد أف اقتراح الزنداني بتأسيس مجمس شكرل 

 (المرأة كحقكقيا السياسية في اإلسبلـ  )لممرأة اقتراح غير عممي لف يتجاكز كتابو 
: كذلؾ لؤلسباب التالية

في معظـ بمداف العالـ % 15ألف تمثيؿ المرأة في مجالس النكاب ال يزيد عف  (1
فإذا كانت الدكؿ التي تدعي أنيا حامية لحقكؽ المرأة يككف تمثيؿ المرأة فييا 
 عيفان بيذا الشكؿ فما بالؾ بالدكؿ التي لـ تصؿ بعد إلى قناعة كافية لدخكؿ 

 !.المرأة معترؾ الحياة السياسية أصبلن؟

- عندىا-ثـ إف قرارات ىذا المجمس ستصطدـ مع قرارات مجمس النكاب كستككف  (2
 .قراراتو غير ممزمة ال فائدة منيا

مف أىداؼ مجمس شكرل المرأة المشاركة مع مجمس النكاب في : "يقكؿ الزنداني (3
التشريع كالمشاركة مع مجمس النكاب في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 

الذم يعرؼ بحؽ الرقابة كمناقشة المسؤكليف حكؿ األمكر التي ييتـ بيا 
فأقكؿ ما دامت ىناؾ مشاركة مع مجمس النكاب فمماذا الفصؿ بمجمس ". المجتمع

مف أىداؼ ىذا المجمس صيانة المرأة كالمجتمع مف مخاطر " آخر؟ كيقكؿ أي ان 
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىك كيؼ لممرأة أف ال تختمط كىك ". االختبلط كفتنو

يريد منيا أف تشارؾ مجمس النكاب في التشريع؟ حبذا لك أف الشيخ الزنداني اقترح 
حتى تتمكف المرأة مف  (نسبة مف المقاعد)حصة لمنساء في مجمس النكاب 
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الكصكؿ إلى مستكل التأثير عمى قرارات المجمس خاصة فيما يتعمؽ بشؤكف 
أما فيما يتعمؽ باالختبلط فيناؾ أمكر البد فييا مف اجتماع المرأة . المرأة كاألكالد

أجاب " كقد . بالرجؿ مثؿ األمكر العامة التي تؤدم المصمحة كليس فييا حرج
أم كجكد الرجؿ  (الخمكة) عف المقصكد باالختبلط كىؿ يقصد بو (1)العمماء

كالمرأة في ك ع مريب بعيدان عف الناس؟ إف مكقؼ اإلسبلـ مف ىذا كا   فيك 
يمنع ذلؾ فقد كاف المجتمع اإلسبلمي المشرؽ مجتمع الخمفاء الراشديف بعيدان عف 

يرل الغنكشي أف كجكد الرجاؿ كالنساء تحت سقؼ كاحد لتعمـ ".  فكرة االنفصاؿ
العمـ أك لمناقشة أم أمر مف أمكر المسمميف سكاء في مسجد أك نادو ثقافي أك 

. جامعة أك في مسيرة احتجاجية أك في ساحة جياد ال حرج في ذلؾ
. (2)كيؤكد الغنكشي أف فكرة المجتمعات المنفصمة  تكلدت في عصكر االنحطاط
يمكف القكؿ أف حزب التجمع اليمني  لئلصبلح ينظر إلى المرأة نظرة تقدير 

كاحتراـ كيؤكد عمى أىمية دكرىا في بناء األسرة كتربية األكالد تربية سميمة بعيدة عف 
غكغاء العمؿ المؤدية إلى االختبلط مع إقراره ليا بحؽ العمؿ كحؽ التعميـ كالحؽ 
بداء الرأم كحؽ مقا اة الحاكـ إذا اعتدل أك ظمـ كحؽ  السياسي كحؽ المشاكرة كاِإ

الجياد كحؽ التشريع مع تأكيد ىذا الحزب عمى عدـ شرعية تكلي المرأة لمكالية العامة 
مىى النِّسىاءً ): مستنديف إلى قكلو تعالى اؿي قىكَّاميكفى عى لف ) كقكلو . (34:النساء) (الرِّجى
أما فيما يتعمؽ بالمجالس النيابية فيك ينظر إلى أف . (3)(يفم  قـك كٌلكا أمرىـ امرأة

اختصاص مجمس النكاب يقـك عمى التشريع كالرقابة كالمحاسبة كىذاف األمراف 
أقرتيما الشريعة اإلسبلمية لممرأة كلكف يعتبر أف مجمس النكاب يقـك بالكالية العامة 
كقد أكد عمى عدـ جكاز تكٌلي المرأة الكالية العامة لذا نجده يقترح تأسيس مجمس 

. شكرل خاص بالمرأة حتى تستطيع أف تمارس حقيا السياسي كامبلن 
: المرأة وفكرة التغيير
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في ظؿ التردم الذم تعيشو المجتمعات العربية البد مف اإلشارة إلى الثقافة التي 
يحمميا ىذا المجتمع، ىذه الثقافة التي ال زالت تحمؿ معيا النظرة الدكنية لممرأة عبر 

. (1)سمككيات كتصرفات األفراد
كالحديث عف العادات كالتقاليد كالمكركثات حديث لو عبلقة بالمرأة ألف بعض 
العادات كالتقاليد مست كرامة المرأة كمست إنسانيتيا مباشرة، الزاؿ البعض في 

كىك يتحدث عف المرأة كأنو يتحدث عف شيء فيو عيب . المجتمع العربي كاإلسبلمي
ىذه السمككيات لـ تأًت . (اهلل يعكض عميؾ)كحينما يرزقو اهلل ابنة يقاؿ لو أك لممرأة 

مف فراغ إنما جاءت عبر تراكمات مف األخطاء مف عدـ الفيـ السميـ كالصحي  
ألحكاـ اإلسبلـ التي جاءت لتنصؼ المرأة مف براثف الجاىمية ال لتظمـ المرأة أك 

تيينيا إف اهلل سبحانو كتعالى أكـر اإلنساف سكاء أكاف ذكران أـ أنثى كلـ يميز بينيما 
ـٍ ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى ): أبدان قاؿ تعالى اًمؿو ًمٍنكي ـٍ أىنِّي ال أيً يعي عىمىؿى عى بُّيي ابى لىييـٍ رى فىاٍستىجى

ـٍ ًمٍف بىٍعضو  كي (. 195:آؿ عمراف )(بىٍع ي
ككذلؾ تجب اإلشارة أي ان إلى بعض العمماء الذيف حممكا لكاء التشديد كالغمك في 
التفسيرات كالتأكيبلت في بعض األحكاـ التي تتعمؽ بالمرأة كعممكا بقاعدة سد الذريعة 
ليغمقكا الباب أماـ المرأة، إال أف بعض العمماء المعاصريف طالب بتغيير العادات 

محمد الغزالي، يكسؼ )كالتقاليد التي ال عبلقة ليا باإلسبلـ كمف ىؤالء العمماء 
كعند الحديث . (القر اكم، راشد الغنكشي، عبد الحميـ أبك شقة، منير شفيؽ، كغيرىـ

عف التغيير بشكؿ عاـ البد أف تدخؿ المرأة  مف التغيير ألنو ال يمكف التغيير 
بمعزؿ عف المرأة كلمكصكؿ بالمرأة إلى العمؿ السياسي يجب أف ن ع أقدامنا عمى 

. أكؿ الطريؽ كىك التغيير
 الذم أشار إلى التقاليد الجائرة (1)كمف الذيف حممكا فكرة التغيير الشيخ الغزالي

بحؽ المرأة كطالب بتغييرىا كنادل ب ركرة تعميـ المرأة، كأشار إلى أف المرأة ال 
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يمكف أف تككف مشرفة عمى أكالدىا مف ناحية الكاجبات المدرسية أك مشيرة عمييـ 
كيؼ كالقصكر العقمي مفركض عمييا؟ كي يؼ أنو يستحيؿ أف تدرم ! برأم سديد

شيئان عف ق ايا أمتيا مع الصييكنية كالصميبية كىي جاىمة أصبلن بشؤكف أمتيا 
المحمية فكيؼ تدرؾ الشؤكف العالمية؟  

 بمعالجة الخمؿ في الفقو (2)كفي مسألة التغيير يطالب الشيخ يكسؼ القر اكم
السياسي كيبيف أف ىناؾ فقيان في الفكر السياسي لـ يأخذ حقو في البحث كالتعمؽ 
مثؿ فقو العبادات كالمعامبلت كغيرىا ىذا الفقو يشكبو كثير مف الغبش كالتباس في 

مف يرل أف المرأة : " المفاىيـ كا طراب في األحكاـ كي رب مثاالن عمى ذلؾ فيقكؿ
ال مكاف ليا في سياسة األمة كأف مكانيا البيت ال تخرج منو إال إلى بيت الزكج أك 

ثـ يقكؿ في فقرة أخرل ". القبر كأف ليس ليا حؽ التصكيت كالشيادة في أية انتخابات
ككـ ىالني أف أجد مف عمماء أفغانستاف أكلئؾ األبطاؿ الذيف يقكدكف الجياد بحماس "

خبلص كثبات  مف يرل تعميـ المرأة حراـ كأف المجكء إلى انتخابات الختيار ممثمي -كاِإ
-".   الشعب أك رئيس الدكلة حراـ

كفي محاكلة لتصحي  الفيـ الخاطئ لكثير مف المسمميف لعممية التغيير يؤكد 
 عمى  ركرة إعادة تشكيؿ العقؿ المسمـ كترميـ النسؽ الثقافي (3)عماد الديف خميؿ

كأف محاكلة إعادة . لؤلمة اإلسبلمية كيعتبر أف الرؤية التجزيئية تحكؿ دكف التغيير
كىذا ال يمكف . ترتيب العقؿ المسمـ تتعمؽ بصميـ المشكمة الثقافية التي نعاني منيا

نما يتعمؽ بصميـ المشكمة الثقافية كالمناخ  أف يعالج بكتاب أك مقالو أك محا رة كاِإ
الثقافي أك عالـ األفكار الذم يشكؿ المح ف الصحي كال ركرم إلعادة تشكيؿ 

يجب رسـ المنيج الصحي  : "ثـ ي يؼ. العقؿ كتربيتو كمنحو القدرة عمى العطاء

                                                                                                          
 ـ، المعيد 1991- ىػ1412، الطبعة الثانية 59:تراثنا الفكرم في ميزاف الشرع كالعقؿ، ص: محمد الغزالي - 1

. العالمي لمفكر اإلسبلمي ىيرندف ػ فرجينيا ػ الكاليات المتحدة
ىػ 1412،الطبعة الثالثة عشر 128: أكلكيات الحركة اإلسبلمية في المرحمة القادمة، ص: يكسؼ القر اكم - 2

. لبناف- ـ، مؤسسة الرسالة لمطبع كالنشر كالتكزيع بيركت 1992ػ 
ـ، المعيد العالمي لمفكر 1991، الطبعة الرابعة 17: حكؿ تشكيؿ العقؿ المسمـ، ص: عماد الديف خميؿ - 3

. الكاليات المتحدة األمريكية- فرجينيا - اإلسبلمي ىيرندف 
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كتعميؽ أبعاده كمتابعة ذلؾ بأكثر مف كسيمة ليتمثمو الفرد المسمـ فتحصؿ النقمة 
. (1)"المطمكبة
 

: المرأة في الفكر الغربي الحديث
يقـك الفكر الغربي عمى الفكر العمماني المبني عمى فصؿ الديف عف الدكلة،  
كىذا الفكر في أبعاده المختمفة يقـك عمى معاداة األدياف السماكية ألنو يعتبر الديف 

. معيقان لمتقدـ كاالزدىار في الحياة
 تعريؼ العممانية كما عرفتيا دائرة المعارؼ (2)كقد أك   يكسؼ القر اكم

أف العممانية حركة اجتماعية تيدؼ إلى صرؼ الناس  "secularism البريطانية 
". كتكجيييـ مف االىتماـ باآلخرة إلى االىتماـ بالدنيا كحدىا

                                      
. 14:عماد الديف خميؿ المرجع السابؽ، ص - 1
، مؤسسة 49ـ، ص1992اإلسبلـ كالعممانية كجيان لكجو، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة : يكسؼ القر اكم - 2

. الرسالة، بيركت
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 أف ىذه (1)كتعتبر الميبرالية األمريكية نمكذجان لمفكر العمماني، يرل منير شفيؽ
العممانية الميبرالية تحاكؿ أف ترٌسخ قيمان جديدة تتعمؽ باألسرة كالرجؿ كالمرأة حكؿ 
التعميـ كالعقكبة كالشذكذ كالجريمة تحت دعكل الحداثة كالتقدـ كىي تتسـ برفض 

فكانت النتائج كالتأثيرات . كمحاربة العادات كالتقاليد االجتماعية المنبثقة مف الديف
عمى المجتمع كاألفراد خطيرة حيث انتشرت الجريمة كالمخدرات كانحدرت القيـ 

فالميبرالية كما يراىا منير شفيؽ تتسـ باالرتجالية كالخفة كيرل . كالمشاعر اإلنسانية
أف قطعيا مع الديف كالما ي لف يؤدم إلى إزالة السمبيات بؿ سيؤدم إلى كالدة 

.   سمبيات أشد خطران 
أف الميبرالية االقتصادية إالىيا الرب  تستحؿ كؿ شيء،  " (2)كيقكؿ راشد الغنكشي

بسبب ذلؾ تستحؿ الكذب تستحؿ تدمير ثقافات الشعكب كامتصاص دمائيا كتنتيي 
".  إلى تفقير الشعكب مف أجؿ مصال  عدد مف العائبلت كليس الشعكب 

 في الحديث عف العممانية كتجمياتيا إلى أبعد مف أف (3)كيذىب فيمي ىكيدم
:  تككف العممانية فصؿ الديف عف الدكلة حيث يقكؿ

إف العممانية فصؿ كؿ المطمقات األخبلقية كالمعرفية كاإلنسانية عف الدنيا بحيث "
". تصب  كؿ األمكر نسبية 

: المرأة وىيئة األمم المتحدة
تبنت ىيئة األمـ المتحدة بمنظماتيا المختمفة الفكر العمماني كمنطمؽ ألعماليا 
ف كانت ىيئة األمـ قائمة في األصؿ عمى حفظ  كنشاطيا االجتماعي كالثقافي كاِإ

. السبلـ كفض النزاعات كتكفير األمف لمشعكب
 
 

                                      
- الديمقراطية كالعممانية كالتجربة الغربية رؤية إسبلمية، المركز المغاربي لمبحكث كالترجمة : منير شفيؽ - 1

. ـ2001-ىػ1421، 65: لندف، الطبعة األكلى، ص
. 1992 ببل طبعة 60: حكارات قصي صال  الدركيش، ص: راشد الغنكشي - 2
ـ، دار 1996-ىػ1416المفتركف خطاب التطرؼ العمماني في الميزاف، الطبعة األكلى : فيمي ىكيدم - 3

. 246: الشركؽ، القاىرة، ص
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عف كثيقة حقكؽ اإلنساف التي  (بنت الشاطئ  ) (1)تقكؿ عائشة عبد الرحمف
إف ىذه الفترة التي أيعمف فييا عف ىذه الكثيقة انتيكت فييا : "أعمنتيا األمـ المتحدة

حقكؽ الشعب الفمسطيني كتمت فاجعة ىيركشيما كحرب اإلبادة كالتدمير في آسيا 
فريقيا  ". كاِإ

إال أننا اليـك نجد ىيئة األمـ المتحدة تركز عمى النكاحي االجتماعية كالثقافية 
لمشعكب كتسعى إلى تأسيس قكاعد ككنية تحكـ السمكؾ البشرم كتسعى لتككيف نمط 

. بشرم كاحد في ثقافتو
كالمرأة تحظى باالىتماـ الكاسع مف قبؿ ىذه الييئة ألف المرأة ىي المفتاح الذم 
يستخدـ لفت  جميع األبكاب فيي تعتبر مدخبلن مف مداخؿ التغيير الذم تسعى لو 
األمـ المتحدة بقيادة أمريكا كقد خصصت ىيئة األمـ المتحدة منظمات بعينيا 

المعيد الدكلي لمبحث كالتككيف  )لتخطيط كتنفيذ البرامج المتعمقة بالمرأة كالطفؿ مثؿ 
. (2 )(مف أجؿ تقدـ المرأة، كصندكؽ األمـ المتحدة مف أجؿ المرأة 

كقد أشرفت األمـ المتحدة عمى سمسمة مف المؤتمرات العالمية مثؿ مؤتمر 
، كىك العاـ الذم أعمف فيو عاـ 1975مكسيكك ستي، الذم عقد في المكسيؾ عاـ )

نيركبي عاـ )  كمؤتمر  ( 1980ككبنياجف الذم عقد عاـ ) كمؤتمر  (المرأة الدكلي
 (. 1995بكيف عاـ ) كمؤتمر  ( 1985
 

                                      
 الطبعة األكلى، 1972، دار العمـ لممبلييف بيركت 6: القرآف كق ايا اإلنساف،  ص: عائشة عبد الرحمف - 1

.  المغرب: أستاذ الدراسات القرآنية بكمية الشريعة كدار الحديث في جامعة القركييف
أصكؿ الفكر االجتماعي في القرآف الكريـ الق ايا كالنظريات دراسة تحميمية، مكتبة : زكريا بشير إماـ: انظر

. 273، ص1ـ، ط2000-ىػ1420ركائع مجدالكم، 
باريس، صادرة عف إندا كىي منظمة دكلية تشاركية الطابع : مجمة الطريؽ اآلخر، دار الترجمة كالتعريب - 2

. السنغاؿ: مقرىا دكار
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: المرأة ومؤتمر بكين
 المؤتمر العالمي الرابع لممرأة كيعتبر ىذا 31/8/1995عقد في بكيف بتاريخ 

:   مثؿ(1)المؤتمر حصيمة عدة مؤتمرات عالمية سبقتو
  2/8/1975 - 19/7المؤتمر العالمي لممرأة الذم عقد في مكسيكك ستي مف 

كىك العاـ الذم أعمف فيو السنة العالمية لممرأة كقد تبنى ىذا المؤتمر خطة 
ىك عقد األمـ  ) 1985 إلى 1976عمؿ تفيد أف الفترة الكاقعة بيف عاـ 

(. مساكاة، تنمية، سبلـ: )تحت شعار (المتحدة لممرأة العالمية 
  14/7الدنمارؾ مف - مؤتمر ككبنياجف الذم عقد في ككبنياجف - 

 لمتابعة خطة العمؿ التي أقرىا المؤتمر السابؽ  مؤتمر نيركبي 30/7/1980
 بعد عشرة أعكاـ مف المؤتمر األكؿ الذم عقد 1985كالذم عقد في كينيا عاـ 

في مكسيكك سيتي ، يستعرض المنجزات كالعقبات التي كاجيت خطة العمؿ 
العالمية التي تبنتيا األمـ المتحدة التي سبقت بكيف  

  جاء ىذا المؤتمر ليمثؿ الحمقة الختامية لسمسمة : 1995- مؤتمر بكيف
 يشار إلى 1975المؤتمرات التي أشرفت عمييا األمـ المتحدة كالتي بدأت عاـ 

 كانت تعقد فييا مؤتمرات إقميمية 1995 - 1975أف الفترة الكاقعة مف عاـ 
كمحمية مدعكمة مف منظمات كككاالت عالمية تحمؿ في أجندتيا الخطط 
. كالبرامج التي تخدـ االستراتيجيات المنبثقة عف المؤتمرات العالمية المذككرة

 فقد خرج ىذا 1994أما مؤتمر السكاف كالتنمية الذم عقد في القاىرة عاـ 
المؤتمر بإعبلف القاىرة كقد حفمت كثيقة ىذا المؤتمر بمصطمحات خطيرة غير 

كعبارة  (الحقكؽ الجنسية)كمصطم   (االختيارات اإلنجابية)كا حة المعالـ مثؿ 
 دكلة تحفظاتيا عمى نص اإلعبلف كيعتبر 23كقد أبدت  (المتحديف كالمتعايشيف)

.  مؤتمر بكيف القاعدة لتحرؾ المخططات النسكية

                                      
، الشركة العالمية 1996كاقع المرأة الح ارم في ظؿ اإلسبلـ ، الطبعة األكلى، : آمنة فتنت مسيكة بر - 1

. 440:لبناف،ص- لمكتاب بيركت 
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  في كتاب كرسيتينا ىكؼ سكمرز بعنكاف feminismظير مصطم  النسكية  "
كالذم راج في أمريكا كيعني المصطم  أف المرأة أك  (مف الذم سرؽ النسكية؟؟)

النساء بشكؿ عاـ مسجكنات في إطار نظاـ ظالـ كىك النظاـ األبكم الذم يتحكـ فيو 
ىي المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة " الفمينيـز"الرجؿ كيفرض سيطرتو عمى المرأة فكممة 

كىذه الحركة ترل أف حاؿ المرأة يزداد سكءان كأنيف يردف إحداث ثكرة نكعية جنسية 
قد  (LIBERAL)كىؤالء الراديكاليات أك المتطرفات يسميف أنفسيف المتحررات 

كقد أجرت جريدة التايمز منذ سنكات مسحان في الكاليات . بدأف حركتيف في أمريكا
فقط مف % 27المتحدة األمريكية لمعرفة نسبة النسكيات فكانت النتيجة أنيف يشكمف 

األمريكيات كلكف ليف نفكذ كاسع جدان في األماكف السياسية الحساسة عمى المستكل 
. (1)"العالمي كال شؾ أف نسبتيف زادت اآلف سكاء في أمريكا أك عمى المستكل الدكلي

أنو يقصد بالنسكية في الترجمة الح ارية : " فقد قالت(2)أما ىبة رؤكؼ عزت
كت يؼ أف حركة تحرير المرأة كحركة اجتماعية ككنيا جزءان  (التمركز حكؿ األنثى)

مف المجتمع تسعى لمدفاع عف حقكقيا حكؿ المجتمع، بينما نجد النسكية في الرؤية 
الغربية تعتبر المرأة خارج السياؽ االجتماعي كأنيا كائف قائـ بذاتو متمركز حكؿ ذاتو 
منفصؿ عف الرجؿ في حالة صراع ككني مع الرجؿ لذا فيي تسعى لتغيير المغة 
". اإلنسانية كمسار التاريخ كالطبيعة البشرية ذاتيا حتى يتـ اختبلط األدكار تمامان 

فقد كرد في كثيقة مؤتمر بكيف مصطم  الجندر الذم أثار شكككان كتكجسان لما 
يحكيو مف معاني غير كا حة فيك يمٌثؿ لغمان مبثكثان، كقد تكررت ىذه الكممة في 

 مرة كأثار ىذا المصطم  جدالن كاسعان بيف الكفكد الحا رة مف 254إعبلف بكيف 
المحافظيف فخرجت لجنة التعريؼ بدكف تعريؼ كمعنى ذلؾ أف األمـ المتحدة 

.  استخدمت في كثائقيا تعريفيا الذم اعتمدتو
: تعريف الجندر عند منظمة الصحة العالمية

                                      
مف كثائؽ األمـ المتحدة مف الحرية كالمساكاة إلى التماثمية كالشذكذ، إعداد صباح عبده : كرقة عمؿ بعنكاف - 1

ىادم الخيشني، الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي، عف تطكر المؤتمرات في األمـ المتحدة ذات العبلقة 
. 1343كانظر مجمة المجتمع الككيتية العدد . بالحريات الجنسية كاإلباحية

. 50المرأة كالعمؿ السياسي رؤية إسبلمية، ص: ىبة رؤكؼ عزت - 2
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 أف الجندر كما عرفتو منظمة (1)جاء في كرقة صباح عبده ىادم الخيشني
: الصحة العالمية ىك

المصطم  الذم يفيد استعمالو كصؼ الخصائص التي يحمميا الرجؿ كالمرأة "
". كصفات مركبة اجتماعية ال عبلقة ليا باالختبلفات الع كية

أف ككنؾ ذكران أك أنثى ع كيان ليس : " كقد أك حت صباح ىذا التعريؼ بقكليا
لو عبلقة باختيارؾ ألم نشاط جنسي قد تمارسو، فالمرأة ليست امػرأة إال ألف 

المجتمع أعطاىا ذلؾ القكؿ كيمكف حسب ىذا التعريؼ أف يككف الرجؿ امرأة كأف 
تككف المرأة زكجان تزكج مف نفس جنسيا كبيذا تككف قد غيرت صفاتيا االجتماعية 

." كىذا األمر ينطبؽ عمى الرجؿ أي ان 
أف كممة الجندر تحمؿ معاني كأبعادان تختمؼ  "(2)كىذا ما أك حو فيمي ىكيدل

تمامان عما يخطر عمى بالنا ألكؿ كىمة ال يقصد بيا الغرائز التي تستثيرىا عبلقة 
 (الشخص)الرجؿ بالمرأة فيما يسمى بالجنس البيكلكجي فيي أقرب إلى معنى كممة 

الذم ال يعرؼ لو مدلكؿ محدد سكل أنو بشر، أما ىؿ ىك رجؿ أـ امرأة؟ فميس 
معركفان عمى كجو التحديد فيك طمس لمعالـ الذككرة كاألنكثة كمحاكلة لتحييد فكرة 

الجنس لتجاكز ثنائية األنكثة كالذككرة كاستيعاب الشكاذ جنسيان كقد تعامؿ البعض مع 
ىذا المصطم  ببراءة عمى اعتبار أنو يعني جنس الرجاؿ كالنساء معان بينما كاف 

". البعض اآلخر عمى كعي بأف المصطم  ليس بتمؾ البراءة
شعكر اإلنساف )كت يؼ صباح الخيشني أف المكسكعة البريطانية تعرفو بأنو 

بنفسو كذكر أك أنثى كفي األعـ األغمب فإف اليكية الجندرية كالخصائص الع كية 
. (تككف عمى اتفاؽ أك تككف كاحدة

كلكف ىناؾ حاالت ال يرتبط فييا شعكر اإلنساف بخصائصو الع كية كال يككف 
أم شعكره الشخصي بالذككرة  )ىناؾ تكافؽ بيف الصفات الع كية كىكيتو الجندرية 

كما أنو مف الممكف أف ) كتكاصؿ المكسكعة البريطانية تعريفيا لمجندر  (أك األنكثة
تتككف ىكية جندرية الحقة أك ثانكية لمتطكر كتطغى عمى اليكية الجندرية األساسية 

                                      
. صباح الخيشني، كرقة عمؿ - 1
. 13/12/1995جريدة القدس في مقاؿ كتبو في :  فيمي ىكيدل - 2
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الذككرة أك األنكثة حيث يتـ باكتساب أنماط مف السمكؾ الجنسي في كقت الحؽ _ 
مف الحياة إذ أف أنماط السمكؾ الجنسي كالغير نمطية فييا أي ان تتطكر الحقان حتى 

. بيف الجنسيف
فالمجتمع مف كجية النظر الجندرية ىك المسؤكؿ عف تحديد أدكار النكع 

كالعبلقات االجتماعية كىذه العبلقات كاألدكار قابمة لمتغيير، فالفركؽ بيف النكعيف 
ليست فركقان بيكلكجية كلكنيا تستند إلى األدكار االجتماعية كما يقكؿ أصحاب الجندر 
التي نستعمميا منذ الطفكلة كمف ثـ يستطيع المجتمع تغييرىا عند االقت اء كت يؼ 

كعادةن يتـ طرح سؤاؿ في التدريبات الجندرية لمتجمعات النسائية " صباح الخيشني 
: كالرجالية البسطاء في تعميميـ كفيميـ لمحياة كىذا السؤاؿ ىك

ما ىي المحظة األكلى التي كعيتـ فييا أنكـ ذككر أك إناث؟؟  كبسؤاؿ آخر متى 
كاف إدراككـ األكؿ بكصفكـ ذككران أك إناثان إذ عميكـ أف تفعمكا أشياء أكال تفعمكىا؟؟ إذان 
فمفيـك الجندر أك النكع أك الجنس أك غيرىا مف المصطمحات المستخدمة في الجندر 

ىي األدكار التي يقـك بيا الجنساف حسب ما حدده ليما المجتمع مسبقان كأنثى أك  )
. (كذكر 

أف مف المفاجآت التي ظيرت في مؤتمر بكيف عبارة " تقكؿ صباح الخيشني 
Sexual Orientation التي تفيد حرية الحياة غير النمطية كحؽ مف حقكؽ  
.  مف كثيقة بكيف226اإلنساف في نص المادة 

كلكف الكفكد المشاركة مف كثير مف الدكؿ طمبت تعريؼ المصطم  أك حذفو في 
الكقت الذم زعمت فيو الدكؿ الغربية كعمى رأسيا الدكؿ االسكندنافية ككندا كالكاليات 
المتحدة األمريكية كدكؿ االتحاد األكركبي أف العبارة ال ت يؼ حقان جديدان مف حقكؽ 

كت يؼ صباح في كرقتيا أف الغريب في . اإلنساف كحرياتو كبالتالي ال داعي لحذفيا
ىذا المؤتمر كغيره مف مؤتمرات الصندكؽ أف كؿ مصطم  قد يثير االنتباه كالشككؾ 
ينزع مف النسخة العربية لمكثيقة كيبقى في النص اإلنجميزم األصمي لمكثيقة عمى 
اعتبار أف الغرب ىـ مصدر الحرية الجنسية كال كجكد لمشاكؿ معيـ مف ىذا النكع 
عمى عكس العالـ اإلسبلمي كالعالـ الثالث كمنيا دكؿ أمريكا البلتينية التي اعتر ت 
عمى كثيقة القاىرة كبكيف كأبدت تحفظيا في المصطمحات التي تدعك لمشذكذ عف 
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أف مؤتمر بكيف خرج " أما فيما يتعمؽ باألسرة فتقكؿ صباح الخيشني " فطرة اهلل 
بتكصيات تفيد أف لؤلسرة أنكاعان كأنماطان تختمؼ بحسب المجتمع كأقر ىذا المؤتمر 

. بكجكد ستة أنماط لؤلسرة حسب الكسط االجتماعي
كبعد جيدو جييد استطاعت الدكؿ المحافظة إدخاؿ كممتي الزكج كالزكجة، كفي 

عكدةن إلى الكراء  (التقميدية  )إطار السياؽ رف ت الدكؿ الغربية ادخاؿ كممة 
.  كانتكاسان لممكتسبات التي تـ تحقيقيا في مؤتمر السكاف في القاىرة

: SEDAW (سيداو)اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة 
مف المكا يع الفكرية التي تتعمؽ بالمرأة في الكقت الحا ر مك كع ىذه 

االتفاقية التي يشتد الجداؿ كالحكار حكليا بيف مؤيد كرافض كعند قراءة ىذا النص 
الجميؿ في عباراتو إلغاء أشكاؿ التمييز  د المرأة يتبادر إلى ذىف الكثيريف 
كالكثيرات مف النساء أف ىذه االتفاقية جاءت لنصرة المرأة كالدفاع عف حقكقيا 

كلكف عند تفحص النصكص الكاردة في ىذه االتفاقية نجد أف جذكر ىذه . المسمكبة
االتفاقية نابعة مف الفكر العمماني الميبرالي المتطرؼ كالذم تتبناه الحركة النسكية 

ىذه الحركة التي تياجـ . (المتحركة)كالتي تسمي نفسيا الحركة التحررية  (الفمينـز)
كؿ شيء كتنقمب عمى كؿ أصيؿ كقديـ كالتي تريد مف المرأة أف تأخذ أجرىا مقابؿ 
ر اعة ابنيا كتريد مف المرأة أف تتساكل مع الرجؿ بالميراث كالعمؿ كفي كؿ شيء  

. في التشريع كقكانيف األسرة كفي المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
أف المساكاة ال تعني : ، يقكؿ الدكتكر إبراىيـ عبد اهلل المرزكقي(المساكاة المثمية)

التطابؽ أك التماثؿ إذ  أف التماثؿ يقيد التكرار أك االزدكاجية كبالتالي الخمط ما بيف 
الدكر الطبيعي لكبل الجنسيف كىك األمر الذم تدح و الفركقات كالقدرات الجسمانية 
لكؿ منيما كما أف الخمط قد يؤدم إلى كقكع الظمـ عمييما مما يقكد بدكره إلى عدـ 
استقامة الحياة كعدـ انسجاميا حسب طبيعة األشياء كلعؿ ذلؾ أحد األسباب 

 المتشبييف بالنساء مف الرجاؿ لعف رسكؿ اهلل "كقد . الجكىرية لعدـ استقامة الحياة
. (1()1)"كالمتشبيات بالرجاؿ مف النساء

                                      
. 1873، ص4صحي  البخارم، كتاب المباس، ج - 1
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كتتككف االتفاقية مف ثبلثيف مادة مصاغة صياغة ممزمة قانكنان لمدكؿ التي 
تصادؽ عمييا كبمقت ى ىذه االتفاقية فإنو يتكجب عمى الدكؿ التي تكقع عمى ىذه 

. االتفاقية أف تمغي التشريعات كالقكانيف المخالفة ليا
 مف ىذه االتفاقية 17كقد تشكمت لجنة إزالة التمييز  د المرأة بمكجب المادة 

عداد التقارير كالتكصيات كتقييـ األداء كتتككف ىذه  كميمتيا مراقبة الدكؿ المكقعة كاِإ
المجنة مف ثبلثة كعشريف ع كان منتخبيف مف الدكؿ التي كقعت عمى االتفاقية 

. كالمؤمنيف بمبادئ ىذه االتفاقية
كقد تحفظت معظـ الدكؿ العربية كاإلسبلمية عمى كثير مف بنكد ىذه االتفاقية 

إف االتفاقية تقمب  "(2)تقكؿ دكتكرة سعاد الفات . كذلؾ لما تحتكيو مف مخالفات شرعية
مكازيف المجتمع رأسان عمى عقب كأف منظمة األمـ المتحدة مع جيات أكركبية أخرل 
تمارس  غكطان م نية مف أجؿ إرغاـ الدكؿ عمى التكقيع كلكننا لف نساـك كلف 
نجامؿ كلف نتنازؿ عما قالو اهلل كرسكلو كىذه االتفاقية تمغي عشريف آية مف القرآف 

إنني لف " كتختتـ بقكليا " الكريـ تتعمؽ بالزكاج كالطبلؽ كاإلنفاؽ كالقكامة كالر اعة 
 فقالت في نفس (3)أما الدكتكرة خديجة كرار" أكقع عمى كثيقة إلذالؿ المرأة السكدانية 

إف اتفاقية عدـ التمييز  د المرأة "الندكة التي تحدثت فييا الدكتكرة سعاد الفات  
كحكؿ نفس المك كع تحدث ". تصب في مصمحة المشركع الييكدم لتحديد النسؿ
إف ىذه االتفاقية تت مف : " األستاذ فتحي خميؿ نقيب المحاميف في السكداف قائبلن 

بنكدان تخالؼ مخالفة صريحة ألحكاـ قطعية الداللة في الشريعة اإلسبلمية كأف ىناؾ 
". جيات تقؼ كراءىا لتحمؿ الدكؿ حمبلن لمتكقيع عمى االتفاقية 

                                                                                                          
حقكؽ اإلنساف في : إبراىيـ عبد اهلل المرزكقي ترجمة محمد حسيف مرسي مراجعة المستشار حسيف الحفناكم - 1

.  ـ1997، 1اإلسبلـ، منشكرات المجمع الثقافي أبك ظبي، ط
مستشارة الرئيس السكداني لممرأة كالطفؿ في ندكة نظميا المجمس العممي لمعالمات المسممات : سعاد الفات  - 2

مجمة دكرية : بالتعاكف مع ىيئة عمماء السكداف كصندكؽ دعـ تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية، مجمة أنساـ
. 2001يصدرىا االتحاد النسائي اإلسبلمي العالمي، العدد العاشر يكنيك 

- أميف مكتب السكداف لممجمس العممي لمعالمات التابع لبلتحاد النسائي اإلسبلمي العالمي : خديجة كرار - 3
. الخرطـك
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أف االتفاقية تحتكم عمى بنكد مبيمة كف فا ة : "  فقالت(1)أما كاتريف بالتمكر
مثؿ بقية اتفاقيات حقكؽ اإلنساف كمف كسائؿ الدبمكماسييف أف نخرج بكثيقة غام ة 
يفسرىا الناس بآرائيـ المختمفة كيكقعكف عمييا ظنان منيـ بأنيـ يفسركنيا بطريقتيـ 

فحؽ الشذكذ الجنسي غير مكجكد في القانكف الدكلي لكنو أدخؿ عف طريؽ . الخاصة
لقد ذكرت لجنة األمـ "ثـ ت يؼ ". تفسير النصكص المبيمة الف فا ة إلباحتو
أنو ال مجاؿ لتفسيرات مختمفة  (سيداك)المتحدة لمراقبة تنفيذ الدكؿ األع اء التفاقية 

تقـك عمى الديف كالثقافات المختمفة كأنو حيف تتعارض الثقافة أك الديف مع ما تقكلو 
في تقريرىا عاـ  (سيداك)كقد سبؽ أف طمبت لجنة . المجنة فإف الديف يترؾ عندئذو 

 مف الجماىيرية العربية الميبية أف تعيد تفسير القرآف ليتماشى مع رؤية 1994
:  كفي فقرة أخرل ت يؼ". لؤلمكر (سيداك)

كمف المحاكر التي نجدىا باستمرار في تقارير المجنة ىك نقد األمكمة ككصفيا "
كتكرر المجنة . بأنيا قكالب جائرة كجامدة تعكزىا األصالة كالشخصية تبمى بيا المرأة

الطمب مف الدكؿ باستمرار إللغاء ىذه القكالب الجامدة التي تصؼ النساء كأميات 
بأنو شرؼ ليف كتطمب مف الدكؿ أال تمقف الشابات مثؿ ىذه األفكار كأف تزيؿ الصيغ 

". التي تمجد األمكمة كأف تشجع الشابات عمى البحث عف العمؿ بأجر

                                      
محا رة في كمية القانكف في جامعة بريجياـ يكنغ بالكاليات المتحدة، كقد شاركت بالعديد : كاتريف بالتمكر - 1

مف اجتماعات األمـ المتحدة كتعرؼ فحكل الكثائؽ كاالتفاقيات مثؿ اتفاقية الق اء عمى جميع أشكاؿ التميز 
:  د المرأة كىي مديرة المركز العالمي لسياسات األسرة بجامعة بريياـ كىي أـ لستة كليا حفيد كاحد، المرجع

السكداف، فبراير - في ندكة العكلمة كقكانيف المرأة الدكلية التي أشرؼ عمييا مركز لينا لئلنتاج في الخرطـك 
2000 .
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انًشأح وانؼًم انغُبعٍ وانجؼذ االجزًبػٍ  

 
تمييد 

: مؤسسات ال فة الغربية (1
. نابمس- مركز جذكر لمثقافة كالفنكف 
. البيرة- جمعية الخنساء النسائية 

. راـ اهلل- جمعية اليدل 
. بيت لحـ- جمعية النقاء اإلسبلمية 

: مؤسسات قطاع غزة (2
. غزة- جمعية الشابات المسممات 
. حزب الخبلص اإلسبلمي

: مؤسسات داخؿ الخط األخ ر (3
. تجربة أـ الفحـ

. جمعية سند لؤلمكمة كالطفكلة
. مركز البيارؽ

المنتدل الثقافي 
. نماذج نسائية
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: تمييد

يكجد تبلـز بيف العمؿ السياسي كالعمؿ االجتماعي في المجتمع الفمسطيني، 
كذلؾ لطبيعة المجتمع الفمسطيني القائـ عمى المؤسسات في ظؿ احتبلؿ إسرائيمي 

فقد قامت الجمعيات . متكاصؿ لؤلرا ي الفمسطينية كفي ظؿ غياب دكلة فمسطينية
الخيرية لتسد العجز الذم فر تو الظركؼ السياسية في تمؾ المرحمة نتيجة ازدياد 

فكاف العمؿ السياسي يتكارل خمؼ العمؿ االجتماعي، لقد . الحاجة إلى الخدمات
نشط العمؿ التطكعي الخدماتي مف تأىيؿ لمنساء كرعاية لؤليتاـ كرعاية لؤلطفاؿ 
غاثة لؤلسر المنككبة جنبان إلى جنب مع مقاكمة االحتبلؿ كقيادة المظاىرات  كاِإ

 بدأ نشاطيا (1)كتشير الدراسات إلى أف المرأة الفمسطينية. كاإل رابات كاالعتصامات
حيث خرجت النساء الفمسطينيات في مظاىرة . ـ1893الممحكظ في العفكلة عاـ 

ـ كقعت تسع 1929كفي عاـ . حاشدة احتجاجان عمى إنشاء أكؿ مستكطنة ييكدية
. نساء شييدات برصاص الجيش البريطاني

كقد تخصصت بعض الجمعيات النسائية في فمسطيف برعاية أسر الشيداء كتقديـ 
الخدمات لممعتقميف مف إعداد المبلبس الصيفية ك الشتكية مثؿ الجرزات الصكفية 
. كالشاالت كغير ذلؾ مف المأككالت كالتكفؿ بمصاريؼ المعتقميف داخؿ السجكف

تعتبر مشاركة النساء في الجمعيات األىمية التطكعية ىي األقدـ كاألكسع كاألكثر 
تنكعان كفعاليةن كقد كجدت النساء الفمسطينيات متنفسان حقيقيان في ىذه الجمعيات حيث 
أعطتيا الفرصة إلثبات كجكدىا في المجتمع بفعالية كبيرة عمى الرغـ مف الصعكبات 
التي تكاجييا مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم كاف يقـك في كثير مف األحياف إما 
بإغبلؽ المؤسسة النسائية بذريعة الحجج األمنية أك بتكجيو إنذار لبعض الناشطات 

كؿ ذلؾ لـ يكف ليمنع المرأة مف مكاصمة . (الفصؿ األمني)مف الع كات بما يسمى 
. نشاطيا كمشاركتيا الحقيقية في حؿ المشاكؿ كالق ايا في مجتمعيا الذم تعيش فيو
في ىذا الباب سأقـك بعرض أنشطة بعض الجمعيات النسائية ذات االتجاه اإلسبلمي 

                                      
. 1997كاتبة فمسطينية، بحث بعنكاف المرأة الفمسطينية كالمشاركة السياسية، : دنيا األمؿ إسماعيؿ - 1
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 مثؿ تجربة أـ 1948داخؿ ال فة الغربية كقطاع غزة كداخؿ الخط األخ ر عاـ 
الفحـ كنمكذج لرؤية مدل مساىمة ىذه الجمعيات في العمؿ السياسي غير المباشر 

. كإلبراز دكر المرأة السياسي في البعد االجتماعي
كسيتـ عرض نماذج نسائية كالدكر الذم لعبنو سكاء عمى الصعيد الفكرم كالجياد 
. السياسي مثؿ االستشياد كاالعتقاؿ كمدل مساىمة ىذه األدكار في العمؿ السياسي
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: مؤسسات الضفة الغربية

قامت الباحثة بجمع معمكمات كبيانات عف بعض الجمعيات النسائية في االتجاه 
 كلمكصكؿ إلى 1948اإلسبلمي داخؿ ال فة الغربية كقطاع غزة كمنطقة عاـ 

األىداؼ المرجكة مف البحث اعتمدت الباحثة، المقابمة الشخصية كاالتصاؿ عبر 
. الياتؼ كعبر البريد اإللكتركني كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات

اختارت الباحثة الجمعيات التالية كعينات لمعرفة األنشطة كالبرامج كمدل 
: مبلئمتيا لمعمؿ السياسي، منيا

. 1997تأسس عاـ - مركز جذكر لمثقافة كالفنكف في نابمس  -1
. 1997تأسست عاـ - جمعية الخنساء في البيرة  -2
. 1996تأسست - جمعية اليدل في راـ اهلل  -3
. 1998تأسست - جمعية النقاء اإلسبلمية في بيت لحـ  -4
 

: كاختارت بعض المؤسسات مف قطاع غزة مثؿ
جمعية الشابات المسممات كليا سبعة عشر فرعان منتشرة في جميع أنحاء قطاع 

. غزة
كقد تـ عرض تجربة حزب الخبلص الكطني اإلسبلمي في قطاع غزة، كذلؾ 

كسيتـ في ىذا . الىتمامو بدكر المرأة السياسي حيث أسس دائرة لممرأة داخؿ الحزب
الفصؿ عرض أنشطة كبرامج كأىداؼ ىذا الحزب كتحميميا لمكصكؿ إلى اليدؼ 

. المنشكد
كذلؾ تـ اختيار تجربة أـ الفحـ السياسية داخؿ منطقة الخط األخ ر كسيتـ 
عرض ىذه التجربة كما تمخض عنيا مف مؤسسات نسائية كأنشطة كبرامج كصكالن 

. بالمرأة إلى البمدية كمستشارة لرئيس البمدية كع كة في المجمس البمدم
في ىذا الفصؿ أكتفي بذكر أسماء المؤسسات كالجمعيات في ال فة الغربية 
. كسأقـك بتحميؿ المعمكمات كالبيانات المكجكدة في المبلحؽ كيمكف الرجكع إلييا
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كسيتـ عرض تجربة أـ الفحـ بالتفصيؿ مف حيث تأسيس الجمعيات كالمؤسسات 
مع عرض األنشطة كالبرامج كالفعاليات التي تقـك بيا النساء في منطقة أـ الفحـ 

. كتحميؿ ىذه األنشطة كالبرامج كمدل مبلئمتيا مع العمؿ السياسي
كذلؾ سيتـ عرض تجربة حزب الخبلص اإلسبلمي في قطاع غزة مف حيث 
األىداؼ كاألنشطة كمدل مبلئمة ىذه األىداؼ مع األنشطة المتعمقة بدائرة المرأة 

. داخؿ الحزب
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انًإعغبد انُغبئُخ داخم انخظ األخضش 

 (1)رجشثخ أو انفحى انغُبعُخ

 
: تمييد

تعتبر سنكات العقد السابع مف القرف الما ي بداية الصحكة اإلسبلمية في مدينة 
أـ الفحـ حيث بدأت مظاىر العكدة لمديف اإلسبلمي تبرز لدل بعض الشخصيات 

العاممة، مثؿ العماؿ الذيف اختمطكا بإخكانيـ في العمؿ مف ال فة الغربية كقطاع غزة 
باإل افة إلى خركج بعض الشباب المتعمـ مف الطبلب الثانكييف الذيف نشأكا في بيئة 
إسبلمية محافظة إلى مدينة جنيف القريبة مف أـ الفحـ لح كر صمكات الجمع في 
مساجدىا باإل افة إلى كجكد عالـ أزىرم مف أصكؿ مصرية ح ر مف مصر 

كاستقر في إحدل القرل المجاكرة ألـ الفحـ كاف خطيبان مفكىا التؼ حكلو لفيؼ مف 
الشباب التائب الذم أم ى سنيف طكيمة مف عمره في المدف اإلسرائيمية يتخمؽ 
بأخبلقيـ كسمككيـ كأحكاليـ،ىذا الشباب التائب بدأ أثره يمتد في المجتمع عبر 

. األنشطة االجتماعية كاالحتفاالت الدينية كغيرىا
في ظؿ ىذه الخمفية خمفية الشباب التائب ظيرت نساء متحجبات كاف أكؿ 

جمباب، لحية، دشداشة،  )مظير إسبلمي شكمي في مدينة أـ الفحـ ظير مصطم  
  (الشيخ، درس الجمعة 

. بدأ العمؿ النسائي في مدينة أـ الفحـ مع بداية عمؿ الرجاؿ بسيطان متكا عان 
بدأت دركس المساجد لمنساء كحاؿ درس المساجد لمرجاؿ كقد قيض اهلل تعالى خبلؿ 
ىذه الفترة ميدىرِّسة عرفت بالنشاط الدعكم كالدركس كطرقت أبكاب البيكت في الدعكة 

كبدأ الشباب في العمؿ اإلسبلمي ييتـ . إلى اهلل كشاركتيا في ىذا النشاط أخكات
بالقطاع النسائي ككاف يقـك بعض المشايخ بإعطاء الدركس لمجمكعات مف األخكات 

                                      
. إبراىيـ أبك جابر. ، د2004مركز األبحاث التابع ألـ الفحـ، عاـ  - 1
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الفا بلت لتشكؿ بذلؾ أكؿ نكاة تربكية مف صفكة األخكات المسممات حيث تشكمت 
. ىذه النٌكيات لتتحكؿ فيما بعد إلى دافعة العمؿ النسائي في مدينة أـ الفحـ

خبلؿ ىذه الفترة بدأت بعض الفتيات بالتكجو إلى الكميات في ال فة الغربية 
كمدينة القدس لدراسة الشريعة كأصكؿ الديف حيث اعتبرت ىذه الكككبة الطميعة 
. األكلى المتعممة لمعمـ الشرعي مف صفكة األخكات المسممات في الحركة اإلسبلمية

الفتيات عدف ليتسممف زماـ العمؿ اإلسبلمي، كانت ىذه الكككبة ىذه المجمكعة مف 
نشاء شبكة مف رياض  النسائية تتقدـ نحك بناء قكاعد أكلية مثؿ دار القرآف الكريـ كاِإ
األطفاؿ يتكلى أمر التعميـ فييا صفكة مف األخكات كيتابع األمر بشكؿ مباشر مف 

. قبؿ ممثبلت عف الدعكة اإلسبلمية
اتسـ العمؿ اإلسبلمي مبكران بمراعاة الك عية الخاصة لمقطاع النسائي لذلؾ 

عاش العمؿ اإلسبلمي النسائي عمى مدار سنكاتو األكلى حالة مف االنسيابية المتسمة 
تارة بعفكية العمؿ اإلسبلمي المعيكد في بدايات كؿ عمؿ كتارة بنكع فطرم مصداقان 

كلقكؿ رسكلو عميو الصبلة كالسبلـ  (فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا)لقكلو تعالى 
بيف ىاتيف العفكية كالفطرية تـ تحقيؽ نكع مف المزاكجة . (يكلد اإلنساف عمى الفطرة)

كارتقى العمؿ إلى نكع مف الترتيب كالتنظيـ لتظير حالة جديدة مف العمؿ اإلسبلمي 
المتسـ بقدر مف التنظيـ كالترتيب كشيد ىذا الترتيب كالتنظيـ سمسمة مف النشاطات 
كالفعاليات التي يشيدىا العمؿ اإلسبلمي كلعؿ المقاء األسبكعي في درس الكعظ 
كاإلرشاد في مدينة أـ الفحـ الذم يقاـ لؤلخكات منذ سنكات طكيمة يعبر عف ىذا 
الترتيب الذم اتخذ بعدان جماىيريان كاسعان باإل افة إلى العمؿ الجامعي كالعمؿ 

ىذه النشاطات كالفعاليات تطكرت كامتدت ككصمت . الطبلبي بمختمؼ مستكياتو
بالحركة إلى  ركرة تأسيس مراكز كجمعيات تحت ف نشاطات المرأة فكاف تأسيس 

. مركز البيارؽ
: مركز البيارق لألخوات

يعتبر مركز البيارؽ مثاالن يحتذل في النشاط النسائي في مدينة أـ الفحـ حيث 
يقـك ىذا المركز بعدة نشاطات مختمفة مثؿ النشاطات الثقافية كالنشاطات التربكية 
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متمثمة بالمقاءات التربكية مع القطاعات النسائية كالطبلبية التي تتعمؽ في سبؿ تربية 
. األبناء كالبنات ككيفية مكاجية المشاكؿ المستجدة مع األبناء

 
: األنشطة والفعاليات التي يقوم بيا المركز

عدد حالة النشاط النشاط  
المستفيدات 

 سيدة 60بشكؿ دكرم كؿ عدة شيكر لقاءات تربكية مع األميات  1
 120بشكؿ أسبكعي لقاءات تربكية مع الطالبات  2

 سيدة
لقاءات تحفيظ القرآف لؤلميات  3

 الكبار
   سيدة40 بشكؿ أسبكعي

 120 بشكؿ دكرم زيارات كرحبلت 4
 سيدة

  سنكم أسبكع دعكة 5
 100 (كؿ شير  )دكرم  زيارات دعكية 6

 سيدة
 350 (كؿ عدة شيكر )دكرم  تكزيع نشرات 7

 سيدة
  سيدة60 كؿ ثبلثة شيكر رحبلت 8
 

بشكؿ عاـ نستنتج مف خبلؿ الجدكؿ سابؽ الذكر؛ أف المؤسسة تحاكؿ تغطية 
مجاالت متفرقة مف الخدمات المقدمة لقطاع النساء في المجتمع، فمف البرابمج 
التربكية األسرية كالتي يتخمميا اإلرشاد كالتكجيو لؤلميات إلى جانب تحفيظ القرآف 
ليف، ليك دليؿ تكامؿ المنظكر الديني لممرأة كدكرىا في المجتمع كالذم يتكامؿ مع 

الحمقة التربكية األسرية بارتباطيا بالبعد الديني، كالذم يتمثؿ بالدكرات لتحفيظ القرآف، 
كأسبكع الدعكة السنكم، كالزيارات الدعكية كتكزيع النشرات، كىذا يعكس بالعمؽ مدل 
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االىتماـ الذم تبديو الجمعية تجاه المرأة مف منظكر ديني ييدؼ إلى تكعيتيا بنظـ 
كقكاعد الديف اإلسبلمي، مما يعكس صحكة دينية لدييـ، لو أىميتو عمى صعيد 

. المجتمع
ىذا بجانب التركيز عمى الق ايا االجتماعية كالترفييية ليف كالذم تتخممو 

الرحبلت كالزيارات المنزلية لممرأة، كالذم يعكس مدل تكافؿ كتشابؾ المجتمع التي 
. تسعى لو المؤسسة مف أجؿ تحقيقو

 
 (1)جمعية سند القطرية لألمومة والطفولة

 
ـ نتيجة غياب الجسـ 1999انطمقت فكرة تأسيس الجمعية في أـ الفحـ عاـ 

األميف لرعاية شؤكف األسرة العربية المسممة في الداخؿ الفمسطيني فكاف اليدؼ 
األعمى المحافظة عمى تكامؿ األسرة كدعـ مكانة المرأة العربية كتثقيفيا بمكجب 

. احتياجاتيا كمتطمباتيا كأـ ككمربية كربة بيت
:  أىداف الجمعية

. رعاية الفتيات ذكات  ائقة اجتماعية كاقتصادية كسمككية كنفسية كتربكية (1
تقديـ االستشارة القانكنية كالخدمات النفسية كاالجتماعية كالتربكية لمقطاعات (2

. ال عيفة بيدؼ اإلرشاد لمحصكؿ عمى حقكقيا القانكنية
قميمية لتحقيؽ أىداؼ (3 العمؿ عمى إنشاء أطر كمراكز عبلجية محمية كاِإ
. الجمعية

العمؿ عمى تكثيؽ العبلقة كالتكاصؿ الدائـ مع مؤسسات كجمعيات خيرية (4
. إسبلمية عربية تعمؿ في ىذا المجاؿ

: وسائل تحقيق األىداف
الزيارات الشخصية كالبحث الميداني المتكاصؿ كالتكاصؿ مع القطاع ال عيؼ (1

. مف الناس كمحاكلة تقديـ المساعدات المادية

                                      
. نشرات صادرة عف جمعية سند - 1
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قميمية ككذلؾ تقديـ االستشارة (2 العمؿ عمى إنشاء مراكز كأطر عبلجية محمية كاِإ
. كاإلرشاد البلـز

العمؿ عمى عقد مؤتمرات كأياـ دراسية كالتي تخص المرأة كالطفؿ  (3
كالعكائؽ كالمشاكؿ التي تكاجو الجمعية مثؿ قمة مصادر التمكيؿ الداعمة لمشاريع 

. الجمعية
: اإلنجازات

أياـ دراسية بمك كع التبني بيدؼ تشجيع عبلقات مسممة لتبني أطفاؿ (1
مسمميف حيث كانت تتبناىـ عائبلت غير مسممة كلؤلسؼ فإننا نشيد في السنكات 

. األخيرة ازدياد عدد األطفاؿ غير الشرعييف كذكم الحاالت الصعبة جدان 
: (1)محاربة تعديؿ قانكف شؤكف العائمة(2

. االشتراؾ في المجنة الشعبية لمحاربة التعديؿ
. إقامة عٌدة ندكات قطرية بيدؼ شرح أبعاد كتداعيات المك كع

. جمع آالؼ التكاقيع لمعار ي التعديؿ
المثكؿ أماـ المجنة الكزارية المعينة مف قبؿ الكزير بيدؼ رفع التكصيات كشرح 

. األسباب كالمخاطر التي قد تنعكس عمى المجتمع المسمـ في الداخؿ
. تنظيـ مظاىرة أماـ البرلماف اإلسرائيمي

التخطيط إلقامة مشاريع كمؤسسات مختمفة مثؿ ح انة أطفاؿ نمكذجية (3
. كممجأ لمنساء المعنفات كالفتيات في  ائقة كغير ذلؾ

االشتراؾ في ندكات في مجاؿ التعامؿ مع األطفاؿ المر ى كتبني حاالت (4
. مر ية خاصة

محا رات قطرية  مف مشركع أبناؤنا في خطر لرئيسة كأع اء الجمعية (5
. كالتركيز عمى مك كع العبلقات األسرية كتأثيرىا عمى نمك األبناء

.  طفؿ2000ميرجاف الطفؿ األكؿ لئلبداع بمشاركة (6

                                      
تعديؿ قانكف األحكاؿ الشخصية مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية تبعان لتكصيات مؤتمر بكيف فيما يتعمؽ بالنفقة  - 1

. كالح انة كالميراث كالكالية كالكصاية كنقؿ صبلحيات المحاكـ الشرعية إلى المحاكـ المدنية
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تشكيؿ لجنة خاصة بيدؼ تنفيذ برنامج سنكم لترجمة عممية لمكا يع (7
. المؤتمر

بدء العمؿ في تنفيذ مشركع كفالة األيتاـ بيدؼ إقامة أطر ال منيجية خاصة (8
. بيـ

. زيارات لممستشفيات في جميع أنحاء الببلد(9
. مؤتمر المرأة الثالث بعنكاف دعكة لمتغيير(10
. تأسيس خط ىاتفي لبلستشارة كالدعـ النفسي(11
تقديـ مشاريع تخص األطفاؿ في خطر لييئة الدعكة مثؿ مؤسسة داخمية (12

. كسكف نيارم
: نشاط المرأة يالمس العمل السياسي

إف نشاط األخكات المسممات المس العمؿ السياسي حيث يشاركف أبناء الحركة 
اإلسبلمية في مدينة أـ الفحـ سكاء تعمؽ األمر بأك اع سياسية مستجدة أك طارئة 

: عمى البمد كالحركة أك تعمؽ األمر بنشاط الكتمة اإلسبلمية مثاؿ ذلؾ
المشاركة في تنظيـ الفعاليات السياسية كالمظاىرات كالميرجانات أك  -1

المؤتمرات حيث كاف لؤلخكات دكر بارز في المسيرات التظاىرية االحتجاجية 
لما يحدث في ال فة الغربية كقطاع غزة كاف آخرىا المظاىرة االحتجاجية 

خكانو . عمى اعتقاؿ الشيخ رائد صبلح كاِإ
فكانت  (األقصى في خطر  ) المشاركة في تنظيـ الميرجانات مثؿ ميرجاف  -2

. المشاركة في االستقباؿ أك التنظيـ الداخمي أك في تكزيع الدعكات كالنشرات
نتيجة ليذا الدكر األساسي كالطميعي لؤلخكات ثـ تطكير العمؿ النسائي إلى 
مستكل دخكؿ المرأة في بمدية أـ الفحـ إذ أفرز ىذا العمؿ المثالي مستشارة خاصة 

 حيث انتخبت الكتمة اإلسبلمية في 1993لرئيس البمدية لشؤكف المرأة كاف ذلؾ عاـ 
أـ الفحـ سيدتيف ىما عطاؼ الجباريف كالحاجة جياد الجباريف مف مدينة أـ الفحـ 
كاستمرت الكتمة بانتخاب سيدتيف حتى الكقت الحا ر، كما أفرز مجمكعة مف 
. المؤسسات التي أنشأتيا البمدية ميمتيا متابعة شؤكف المرأة كتنمية عطائيا
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: المنتدى الثقافي
جاء تأسيس المنتدل النسائي في أـ الفحـ تعبيران صادقان عف تطكر العمؿ النسائي 
داخؿ الكتمة اإلسبلمية مبينان أثر القطاع النسائي التنمكم داخؿ الحركة بشكميا العاـ 
فقد أخذ التكاجد النسائي في الكتمة اإلسبلمية بعده العممي مف نشاطات ثقافية كتربكية 

:  كعبلجية تجمى ىذا النشاط في األمكر التالية
 االىتماـ باألميات كمربيات كليس فقط كمديرات منزؿ .
 االىتماـ بالطالبات كرسـ خطكط المستقبؿ ليف .
  العمؿ عمى ترفيو األميات كتحديدان المعيبلت كثيرات األكالد مف خبلؿ الرحبلت

. االستجمامية كالمقاءات المثمرة كاالستماع لشكاكم النساء كالسعي لحميا
  العمؿ عمى خمؽ قيادات شابة مف الطالبات كالطبلب كذلؾ عبر الدكرات

. كالبرامج التربكية اليادفة
: البعد الثقافي التعميمي وأثره

نتيجة لكجكد الكتمة اإلسبلمية في السمطة عبر البمدية سعت كفقان لسياساتيا 
المرسكمة اتجاه النساء في دمج الفتيات في التعميـ فكانت مدرسة خديجة بنت خكيمد 

تمثؿ األنمكذج في العطاء كالتعميـ المكجو نحك الفتيات ظير ذلؾ في الدكرات 
الدراسية لمتقكية كحظي ىذا الجانب برعاية خاصة مف القطاع المتعمـ حيث تـ دفع 

. عجمة العمؿ الطبلبي النسائي مف خبلؿ الدكرات كالمؤتمرات كالمحا رات
: خالصة

يمكف القكؿ إف تجربة أـ الفحـ ساعدت عمى تعزيز كتفعيؿ دكر المرأة المسممة 
شراكيا في النشاطات التي تبلمس الق ايا 1948داخؿ المنطقة المحتمة عاـ   كاِإ

االجتماعية كالسياسية، امتد ىذا التفاعؿ إلى باقي المدف كالقرل داخؿ المنطقة 
العربية بؿ إف تفاعؿ المرأة كنشاطيا أثمر بتأسيس مراكز كمنتديات كجمعيات لخدمة 

. المرأة جاء ذلؾ تعبيران صادقان عف تطكر العمؿ النسائي داخؿ الكتمة اإلسبلمية
إف التكاجد النسائي في الكتمة اإلسبلمية أخذ بعده العممي مف نشاطات ثقافية 
كتربكية كعبلجية، ىذا النشاط االجتماعي المس العمؿ السياسي حيث شاركت 
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النساء في المسيرات االحتجاجية كتنظيـ الفعاليات السياسية مف ميرجانات كمؤتمرات 
مثؿ ميرجاف األقصى في خطر، ىذا التطكر في النشاطات كالفعاليات أكصؿ المرأة 
لمدخكؿ في المعترؾ السياسي المباشر عبر االنتخابات حيث فازت ع كتاف مف قبؿ 

. الكتمة اإلسبلمية
ىذه التجربة سابقة جيدة لممرأة المسممة في الداخؿ كالخارج يجب العمؿ عمى 
تعميميا كاالستفادة منيا حتى تصؿ المرأة إلى العمؿ السياسي المباشر سكاء أكاف 

. في دخكؿ البمديات أـ في المجالس النيابية
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يإعغبد لطبع غضح 

 (1)حضة انخالص انىطٍُ اإلعاليٍ

 
ـ، في 1996جاء تأسيس حزب الخبلص الكطني اإلسبلمي في قطاع غزة عاـ 

فترة سياسية حرجة بعد اتفاقية أكسمك كقدـك السمطة الكطنية الفمسطينية فكاف التكجو 
لممشاركة السياسية مطمبان ممٌحان عند الكثير مف أبناء الحركة اإلسبلمية كحركة ممتدة 
فاعمة مؤثرة في الشارع الفمسطيني إلعبلف مكاقفو الرسمية مف االتفاقيات السممية 
كإلبراز دكره في جميع الق ايا االجتماعية كالثقافية كأي ان لتفعيؿ دكر المرأة 

الفمسطينية المحكرم في صناعة التاريخ كالمستقبؿ الفمسطيني كتعزيز دكرىا السياسي 
آخذان بعيف االعتبار مشاركة المرأة فعميان في الحزب، فكاف حزب الخبلص يمثؿ نقمة 
جديدة في حياة المرأة الفمسطينية في الحركة اإلسبلمية، كألكؿ مرة تشترؾ المرأة في 

. أحزاب سياسية لتقـك بعمؿ سياسي مباشر
: آلية وجود النساء في الحزب

ينقسـ الحزب إلى دكائر انتخابية لمرجاؿ كالنساء كيعتبر كؿ فرع لمحزب دائرة 
انتخابية مستقمة كتخ ع دائرة النساء لقانكف الحزب في االنتخابات عمى أنيا مستقمة 

: مف عدد أع اء ىيئات الحزب ممثبلن ب% 15كبنسبة محددة ال تقؿ عف 
.  ع كان في مجمس الشكرل52 أع اء مف مجمؿ 8

.  ع كان في المكتب السياسي13ع كاف مف مجمؿ 
: أىداف دائرة العمل النسائي

العمؿ عمى نشر الكعي اإلسبلمي كالحفاظ عمى اليكية اإلسبلمية  -1
. كتحقيؽ أىداؼ الحزب العميا في قطاع غزة

                                      
كاالتصاؿ مع مسؤكلة دائرة العمؿ النسائي . نشرات صادرة عف حزب الخبلص الكطني اإلسبلمي - 1

 .أميرة ىاركف
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 تفعيؿ دكر المرأة لممساىمة في بناء المجتمع مف خبلؿ االستفادة مف  -2
. قدراتيا التي شرعيا اهلل تعالى

 العمؿ عمى إيجاد البرامج كالكسائؿ التي تتكفؿ بدعـ دكر المرأة في  -3
. المشاركة في الحياة السياسية كاالجتماعية

.  تسييؿ دكر المرأة في القياـ بنشاطاتيا الحزبية المختمفة بصكرة مستقمة -4
 إشراؼ النساء في نشاطات الحزب المختمفة مف خبلؿ لجاف مستقمة  -5

. كبالتعاكف مع لجاف كمؤسسات الحزب المختمفة
.  تنفيذ ما تكمؼ بو مف المكتب السياسي -6

: أىم أنشطة دائرة العمل النسائي
كانت دائرة العمؿ النسائي تشارؾ الحزب في كؿ أنشطتو المركزية إال أنو ليا 

-: عمى صعيد المثاؿ ال الحصر-أنشطة مستقمة أىميا 
: األنشطة المركزية

: انًإرًشاد انُغبئُخ

: أقامت الدائرة أربع مؤتمرات ىي
. انًشأح ثٍُ األطبنخ وانًؼبطشح: األول

. قاعة رشاد الشكا: ، المكاف27/7/1998: التاريخ
عامة حيث مٌثؿ المؤتمر تظاىرة نسائية  د الثقافة الدخيمة : الفئة المستيدفة

. ( امرأة 1500يفكؽ  )عمى المرأة 
الرجؿ كالمرأة في اإلسبلـ، تصكر اإلسبلـ لممرأة، رؤية : األكراؽ التي قدمت

قديمة لمك كع تحرير المرأة مف منظكر غربي، ىمـك المرأة الفمسطينية بيف الحقيقة 
.   كالتزييؼ، حكؿ تنمية المرأة

انًشأح انفهغطُُُخ ثٍُ رحذَبد انىالغ وآيبل انًغزمجم  : انًإرًش انثبٍَ

  26/8/1999: التاريخ
 امرأة مثقفة  1000: الفئة المستيدفة
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رؤية إسبلمية، دكر المرأة - محاكر تنمية المرأة : األكراؽ التي قدمت تدكر حكؿ
الفمسطينية في تنمية المجتمع، المرأة الفمسطينية بيف األسرة كالمجتمع، المرأة 

. الفمسطينية في اإلعبلـ الفمسطيني
: انًشأح انفهغطُُُخ وانزحىالد االجزًبػُخ: انًإرًش انثبنث

  9/8/2000-8: التاريخ
.  امرأة مثقفة1500-1000: الفئة المستيدفة

تدكر حكؿ محكر األسرة، كظائؼ األسرة المعاصرة، : األكراؽ التي تـ قدمت
. األسرة كتأثيرات العكلمة، القيـ كاألمف االجتماعي، المشكبلت األسرية المعاصرة
أما المحكر التالي فقد تناكؿ المرأة الفمسطينية كتحديات العكلمة ت مف أكراؽ 

المرأة كالتحديات اإلعبلمية، المرأة كمفيـك الجندر، المؤسسة النسكية الفمسطينية إلى 
أما المحكر الثالث فكاف حكؿ . أيف؟، الخطاب النسكم الفمسطيني ألفاظ كمصطمحات

أجنده مقترحة لممرأة الفمسطينية ت مف نظرات في قانكف األحكاؿ الشخصية، منياج 
.  التربية كالتعميـ؛ أكلكيات عمؿ المرأة الفمسطينية، المرأة الفمسطينية كقائع كآفاؽ

: كما كقدمت كرشات عمؿ سبقت المؤتمر أىميا
: (المشكبلت األسرية المعاصرة  )كرشة عمؿ 
  15/6/2000: التاريخ

. (نساء  ) امرأة مثقفة كالمؤتمر العاـ لمحزب 60: الفئة المستيدفة
شكاالت في سمـ أكلكيات المرأة الفمسطينية  )كرشة عمؿ  . (معيقات كاِإ
  11/7/2000: التاريخ

.  امرأة مثقفة كالعامبلت في الحزب70: الفئة المستيدفة
: (دوس انًشأح انفهغطُُُخ فٍ اَزفبضخ األلظً): انًإرًش انشاثغ

. 22/8/2001التاريخ 
.  مف النساء الفاعبلت2000: الفئة المستيدفة
دكر المرأة الفمسطينية في صمكد المجتمع : المحكر األكؿ: محاكر المؤتمر

.  الفمسطيني كثباتو ت مف أكراؽ التعبئة الجيادية، التعبئة النفسية، التنشئة االجتماعية
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دكر المؤسسات النسكية في االنتفا ة، قدمت خمس أكراؽ في : المحكر الثاني
.  ىذا المحكر

أثر المساعدات الخارجية في تشكيؿ السمكؾ األسرم ت مف : المحكر الثالث
أكراؽ تشكيؿ السمكؾ الثقافي، تشكيؿ السمكؾ االجتماعي، تشكيؿ السمكؾ 

. االقتصادم
. كرشات عمؿ عمى ىامش المؤتمر

. دكر المرأة الفمسطينية في صمكد المجتمع الفمسطيني كثباتو
.  مف األخكات العامبلت50: الفئة المستيدفة

. أثر المساعدات الخارجية في تشكيؿ السمكؾ األسرم
.  مف النساء الفاعبلت كالمثقفات80-50الفئة المستيدفة 

.  حىل لبَىٌ انؼمىثبد: انًإرًش انخبيظ

كقد شاركت الدائرة في التح ير كالتنفيذ ليذا المؤتمر مع عدد مف المؤسسات 
. اإلسبلمية
. 15/7/2003: التاريخ

 امرأة كرجؿ ممف ييتمكف بتعديؿ القكانيف كالتغيرات 1500: الفئة المستيدفة
. االجتماعية

 
: توصيات المؤتمرات

. تدشيف منظمة نسائية إسبلمية ترعى شؤكف المرأة المسممة -1
إعداد كتنفيذ برامج تخص المرأة  مف خطة شاممة ليا جكانبيا الفكرية  -2

. كخطكاتيا العممية
. تقديـ تصكر فكرم كعميؽ لمكانة المرأة في اإلسبلـ -3
. تحديد مكقؼ كا   كمفصؿ مف قانكف األحكاؿ الشخصية -4
. دعكة البرلماف الصكرم إلى التعاكف مع االتجاه اإلسبلمي -5
. الدعكة إلى استقبللية كتكسيع سمطة الق اء الشرعي -6
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اعتماد المؤتمر النسائي ىيئة دائمة كتشكيؿ لجنة تح يرية لتشرؼ عمى  -7
. تنظيـ كتفعيؿ الييئة

تأسيس نكاة لمنتدل إعبلمي نسكم مف أجؿ ك ع استراتيجية إعبلمية نسكية  -8
. تتعامؿ مع ق ايا المرأة كتنيض بأك اعيا

التحذير مف مغبة المساس باألسس الشرعية اإلسبلمية التي يقـك عمييا  -9
. قانكف األحكاؿ الشخصية مف خبلؿ  غكطات عديدة

 
: نشاطات مختمفة

: أعجىع األعُش انفهغطٍُُ

  25/12/1997 - 20/12/1997: التاريخ
: فعاليات األسبكع

معرض ي ـ أعماؿ يدكية لممعتقميف، قسـ كاريكاتير خاص بالمعتقميف، التغطية 
اإلعبلمية لق ايا كىمـك المعتقميف، فيديك يعرض أشرطة منكعة عف تقارير صحفية، 

حيث قدـ عٌدة لقاءات : أفبلـ كثائقية تناقش ىذه الق ية الجناح المعرفي الثقافي
: أىميا

.  لقاء في الشماؿ، لقاء في غزة، لقاء في الكسط، لقاء في الجنكب
ثـ تقاس ىمـك ذكم األسرل كمكاقؼ المسؤكليف مف ىذه الق ية كما تـ تكزيع 
استبياف أثناء المقاءات، تمخ ت المقاءات كتحميؿ االستبياف عف تبياف أىمية 

 مشكمة الفراغ كتبعان لذلؾ جاء الجزء الثاني مف المشركع كىك ،التكاصؿ مع ىذه الفئة
يقـك عمى تقديـ فرص التنمية كالتدريب مجانان ليذه الفئة، كذلؾ تقديـ فرص التشغيؿ 

.  مع االىتماـ بالجانب النفسي كالتربكم كاالجتماعي ليذه الفئة
. (رضبيٍُ يغ أهبنٍ األعشي وانًؼزمهٍُ  )يششوع 

 . 2000 كاستمر لمدة سنة حتى سنة 4/4/1999بدأ المشركع في : التاريخ
. ذكم األسرل كالمعتقميف : الفئة المستيدفة
لقاء لممسؤكليف كالفاعميف في ق ية األسرل مع ذكم األسرل : ماىية النشاط

.  كالمعتقميف في المناطؽ في قطاع غزة
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  (انحشكخ األعُشح  )َذوح ػبيخ ثؼُىاٌ 

. (مكقؼ الحركة اإلسبلمية مف ق ية األسرل كالمعتقميف)يـك دراسي بعنكاف 
. (تصكرات مطركحة لمتعامؿ مع ق ية األسرل كحميا)كرشة عمؿ بعنكاف 

. اعتصاـ لمت امف مع أىالي األسرل كالمعتقميف أماـ الصميب األحمر
عاـ كرٌكزت الدعكات عمى المؤسسات الفاعمة مثؿ حقكؽ : الفئة المستيدفة

. اإلنساف مؤسسات نسكية كغيرىا
 :ضًٍ األَشطخ انًشكضَخ

.  سنة في شتى المناطؽ15-10مخيمات صيفية لمفتيات مف سف - 
مسيرات كاعتصامات في مناسبات مختمفة منيا ما شاركت فييا دائرة المرأة - 

. في الحزب كمنيا ما نظمتيا لكحدىا مع مؤسسات أخرل
. مسيرة ت امنية مع مسممي ككسكفك: مثاؿ
. ـ10/4/1999: التاريخ

.  مشارؾ كمشاركة تقريبان 100: الفئة المشاركة
بالمشاركة مع  (الحجاب  ركرة شرعية  )مسيرة نسكية تحمؿ عنكاف : مثاؿ

. ـ18/1/2004: جمعيات نسكية عمى رأسيا جمعية الشابات المسممات، التاريخ
. (باالشتراؾ مع الحزب  )بيانات عامة - 
كؿ ) بعنكاف 2000مثؿ بياف بمناسبة يـك المرأة العالمي سنة : بيانات خاصة- 

. (عاـ كالثامف مف آذار
: (ثٍُ انًهُخ وانشعبنخ)انًهزمً انُغىٌ 

. البرنامج دائـ ييدؼ إلى التكاصؿ مع كافة القطاعات الفاعمة في المجتمع
: أمثمة عمى مناشطو

. ( طبيبة، ميتمة بالعمؿ النسكم 50 )الممتقى النسكم مع قطاع الطبيبات - 
. ـ7/2/2002: التاريخ

: قاـ المقاء عمى لقاء مفتكح مع الطبيبات حكؿ مكا يع أىميا
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تفعيؿ قطاع الطبيبات في المجتمع، إيجاد النمكذج األمثؿ لمطبيبة في المجتمع 
الفمسطيني، االىتماـ بالق ايا الصحية لممرأة الفمسطينية مف قبؿ المؤسسات، مثؿ 

. الصحة اإلنجابية، الزكاج المبكر
: الممتقى النسكم مع قطاع اإلعبلميات- 

. ـ2002/ 10/10: التاريخ
حيث قاـ المقاء عمى يـك دراسي قدمت فيو أربعة أكراؽ أبرزىا دكر اإلعبلمية 
الفمسطينية غياب المحجبة عف اإلعبلـ، اإلعبلمية الفمسطينية بيف الكاقع كالطمكح، 

. معيقات كمشاكؿ تكاجو اإلعبلمية في مسيرتيا
.  إعبلمية كميتمة باإلعبلـ40قطاع اإلعبلميات،: الفئة المستيدفة

الممتقى النسائي لقاءات مع قطاع المحاميات، المدرسات، األدبيات، المؤتمر - 
(. 2003سنة )العاـ لمحزب في تكاريخ كأكقات مختمفة 

: دليؿ المرأة المسممة- 
بناء نمكذج معرفي لق ايا المرأة يستند إلى الشريعة اإلسبلمية بحيث : ىدفو

يككف ىذا النمكذج متفاعبلن مع الكاقع كمناقشان كراٌدان لما يطرحو اآلخركف عمى 
.  الساحة

. 1999بدأ نشاطاتو في عاـ : المشركع دائـ
المرأة كالعمؿ، المرأة كالمشاركة السياسية، دكر  )أكراؽ عمؿ بعنكاف : أىـ إنجازاتو

. (المرأة في المجتمع، أكراؽ أخرل 
النساء كخصكصان الفاعبلت  (إعداد كتأىيؿ)طاقـ البحث، : الفئة المستيدفة

. منيف
: انًهزمً انثمبفٍ

يعمؿ عمى استدعاء الطاقات الثقافية الكاعدة الذيف صقمتيـ التجربة لمناقشة 
. ق ايا كممفات معاصرة تقكد إلى إيجاد أف ؿ الحمكؿ كالكسائؿ القادرة عمى تفعيميا

:  الفئات المستيدفة
. النخبة مف المثقفيف كالمثقفات الميتميف بق ايا األمة: فئة الممتقى
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كىي ما تستفيد كتتمقى ما تخرج بو تمؾ الفئة مف تأصيؿ لبعض : الفئة المتمقية
. الق ايا كنشرات
. 2000 كاستمر حتى سنة 1998بدأ الممتقى نشاطاتو سنة : تاريخ الممتقى
:  أبرز المقاءات
: ناقش ثبلثة أكراؽ ىي: مفيـك الثقافة

 تعريؼ كتطكر مفيـك الثقافة .
 مككنات الثقافة كعبلقتيا بالمفاىيـ األخرل .
 المجتمع الفمسطيني كما يميز ثقافتو عف المجتمعات األخرل  .
. ـ15/8/1998: التاريخ

.  أخان كأختان مف النخبة المثقفة كالعاممة في الحقؿ اإلسبلمي40: الفئة المستيدفة
ناقشت ثبلثة محاكر ىي محكر العركبة كاإلسبلـ، محكر ما : اليكية الفمسطينية

بعد الحداثة كالعكلمة، محكر النخب كالجماىير، محكر اليكية في  كء التسكية 
. السممية

  5/8/1999: التاريخ
.  مف العامميف في الحقؿ اإلسبلمي كالدعاة كالمثقفيف50: الفئة المستيدفة
. تقدـ فييا الييئات اإلدارية في المناطؽ أبرزىا: مناشط فرعية
. ندكات، كرشات عمؿ، دكرات، مخيمات صيفية: برامج ثقافية

:  أمثمة
. (المرأة كخمسكف عامان عمى النكبة) (المرأة الفمسطينية إلى أيف)مثؿ : أياـ دراسية

. عاـ كيركز عمى المؤسسات كالعامميف في الحركات النسكية: الفئة المستيدفة
.  امرأة100 - 70يتفاكت ما بيف : الح كر

: (حكؿ قانكف األحكاؿ الشخصية  ): حمقات نقاش
. العامبلت في ىذا المجاؿ كالميتمات أي ان : الفئة المستيدفة

.  شخصان 70يتجاكز : الح كر
:  يشبسكبد خبسجُخ
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مف خبلؿ تكجو الدائرة إلى فت  آفاؽ الحكار مع كافة المؤسسات كاألطر 
المكجكدة عمى الساحة فقد نجحت في نسج شبكة عبلقات مع كثير مف المؤسسات 

:  كاألطر في الداخؿ كالخارج
الدائرة ع ك لجنة المتابعة كالتقييـ لممؤتمر الدكلي الرابع حكؿ المرأة في - 
. فمسطيف

. ـ1999برنامج غزة لمصحة النفسية سنة : الجية المنفذة
الدائرة ع ك لجنة صياغة القكانيف التي انبثقت عف كؿ المؤسسات كاألحزاب - 
.  الميتمة
المرأة الفمسطينية  )مشاركة في مؤتمرات عديدة مثؿ كرقة عمؿ في مؤتمر - 

. (كتحديات األسرة المعاصرة
دكر  )، عنكاف الكرقة 25/4/2000-24: الجية المنفذة مركز جذكر، التاريخ

.  المرأة الفمسطينية في التنشئة االجتماعية كمقاكمة التطبيع
انبثؽ عف الحزب عدة جمعيات خيرية كتيتـ الدائرة بالجمعيات النسكية منيا -

جمعية الف يمة حيث انتخبت مسؤكلة دائرة العمؿ النسائي كرئيس لمجمعية كمع أف 
الجمعية تعمؿ كفؽ الئحة داخمية مستقمة مرتكزة عمى العمؿ الخيرم الذم ال عبلقة 
لو بالعمؿ الحزبي السياسي إال أف الحزب كالدائرة كاف ليما الدكر في إنشاء ىذه 

. الجمعية كالتي تيتـ بقطاع المرأة كالطفؿ  مف مشاريع كبرامج عدة
: الخالصة

 يمكف القكؿ أف تجربة العمؿ النسائي في حزب الخبلص الكطني اإلسبلمي :أوال
مف التجارب النادرة عمى صعيد الفصائؿ السياسية الفمسطينية، فبالرغـ مف أف 

الفصائؿ الفمسطينية اليسارية منيا أك القكمية أنصفت المرأة في خطابيا االجتماعي 
ف  كالسياسي كاالقتصادم إال أف ىذه المقكالت لـ تتعد طاكلة القرار السياسي كاِإ

استطاعت بعض الككادر النسائية اختراؽ ساحة العمؿ السياسي لكفاءتيف كتمرسيف 
. عمى ذلؾ إال أف ح كرىف ليس بالمستكل المطمكب

بينما نجد أف حزب الخبلص الكطني اإلسبلمي أعطى المرأة داخؿ الحزب نسبة 
 52مف عدد أع اء ىيئات الحزب، ثمانية ع كات مف مجمؿ % 15ال تقؿ عف 
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ع كان في المكتب السياسي في فترة زمنية قميمة كيككف بذلؾ أعمى مف شأف المرأة 
. سياسيان 

 إف تجربة أـ الفحـ أقرب إلى تفعيؿ دكر المرأة سياسيان حيث استطاعت أف :ثانياً 
تكصؿ المرأة إلى مناصب متقدمة ارتقت إلى مستكل أف تتقمد منصب ع ك 

 تقدـ بمراحؿ عف تجربة حزب 1993كمستشارة لرئيس البمدية لشؤكف المرأة، بدأ عاـ 
. 1996الخبلص التي انطمقت عاـ 

كقد تعكد األسباب إلى احتكاؾ تجربة أـ الفحـ مع تجارب األحزاب داخؿ 
المجتمع اإلسرائيمي الذم يممؾ قكانيف تدعـ المرأة مباشرة كالذم بدكره أدل إلى 
المقارنة كالمنافسة ليخرج بشكؿ متقدـ عف تجربة حزب الخبلص باإل افة إلى 
األجكاء السياسية التي تعيشيا منطقة أـ الفحـ عف منطقة غزة التي تعيش أجكاء 

. متكترة كمتصاعدة بشكؿ مستمر
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انحشكبد اإلعاليُخ ثٍُ انىالغ وانزطىس انزبسَخٍ 
 

تعد التجربة المؤسساتية لمتيار اإلسبلمي حديثة العيد، بمعنى حديث التأسيس 
كالمأسسة بالمفيـك السكسيكلكجي، إ افة إلى ك كح الرؤية كاألىداؼ في السياؽ 

. التاريخي الفمسطيني
فبالرغـ مف أف الحركات اإلسبلمية قد بدأت نشاطيا في مطمع القرف السابؽ 

كزيادة فاعمية اإلخكاف المسمميف منذ أكثر مف خمسة عقكد في قطاع غزة كأكثر مف 
ثبلثة عقكد في ال فة الغربية، ىذا الحراؾ الثقافي كالفكرم اصطدـ بعكائؽ كثيرة 
أدت إلى تراجع تمؾ الحركات اإلسبلمية في بيئتيا، كمف أىـ معيقاتيا جمكدية 

. الخطاب الفكرم كالديني الذم تبنتو ىذه التيارات
كبعد تراجع كتأخير تمؾ التيارات اإلسبلمية عف خمؽ برنامج عمؿ سياسي 
بالتحديد، كاجتماعي كمؤسساتي عمى كجو العمـك كصمت إلى حد الجمكد في 

كمف ىنا جاءت أىمية بركز تيارات إسبلمية تتعاطى . الثمانينيات مف القرف الما ي
مع خصكصية الكاقع االجتماعي كالسياسي الفمسطيني، فكانت حركتا الجياد 

اإلسبلمي كالمقاكمة اإلسبلمية حماس حصيمة الحراؾ الفكرم كالديني عمى الساحة 
الفمسطينية كمف خبرات كتجارب تمؾ التيارات كالجماعة اإلسبلمية التي نشأت في 
فمسطيف مف اإلخكاف المسمميف، فتراكمت خبرات كتجارب كنجاحات كثغرات العمؿ 
المؤسساتي التي أنجزتيا التيارات اإلسبلمية كمنيا استفادت حركة حماس كالجياد 

. عمى صعيد تجديد الخطاب كالممارسة العممية في الكاقع الفمسطيني
: رؤية تحميمية: المؤسسات اإلسالمية

ككما ىك معمـك لدينا أف بدايات العمؿ اإلسبلمي قد نشط في قطاع غزة في 
مرحمة مبكرة مف القرف الما ي، كباقتراب الحيز كالمكاف الجغرافي إلى األرا ي 

المصرية كاف ال بد مف التأثير الفكرم لمحركات كالمفكريف اإلسبلمييف المكجكدكف في 
مصر عمى قيادات كككادر إسبلمية في قطاع غزة، كىنا يكمف الخطاب السياسي 

. كالفكرم ما بيف الحركات كالمؤسسات اإلسبلمية في غزة كمصر
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ليذا السبب كجدنا تميزان كا حان في جمعية الشابات المسممات في قطاع غزة عف 
كقد نستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ . 1948نظيراتيا في ال فة الغربية كفي الداخؿ 

البرامج كنكعية النشاطات كالخدمات التي تقدميا تمؾ الجمعية كبحكـ أقدميتيا مف 
فقد استطاعت بناء منظكمة مركزية تتفرع في جميع  (1982عاـ )حيث التأسيس 

.  فرعان 17أنحاء قطاع غزة عبر نظاـ مركزم يتفرع إلى 
كىذا يعكس مستكلن عاليان في التنسيؽ كاألداء كحجـ النشاط الذم تقـك بو عمى 
صعيد المرأة كالطفؿ كالمجتمع بشكؿ عاـ، فتنكعت الخدمات االجتماعية كالمكتبات 
كمراكز الدراسة كالبحكث كالمراكز المينية كالثقافية إلى جانب الح انات كالرك ات 

. إلخ.... كمحك األمية كتخسيس الكزف
كمف حيث مقارنة المفاىيـ كالمغة مف ناحية استخداماتية فنرل أف المراكز 

كالمؤسسات اإلسبلمية النسائية في ال فة تحمؿ خطابان يتستخدـ لغة مغايرة تمامان 
لمخطاب الذم تستخدمو جمعية الشابات المسممات في غزة، فعمى سبيؿ المثاؿ ال 
الحصر تركز المؤسسات القائمة بال فة الغربية عمى ق ايا تنمكية كثقافية كتكعكية 
تيدؼ مف كرائيا مخاطبة االتجاه العصرم، حكؿ المرأة اليادؼ إلى تطكير كتمكيف 
المرأة مف حقكقيا الشرعية كاالجتماعية كتقديـ الخدمات كبعض البرامج اليادفة إلى 

كىذا بدكره يعكس في الم مكف . رفع مستكاىا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي
خطابان مختمفان نسبيان عف الخطاب التقميدم المتكاجد في مؤسسة غزة األىمية كالمتمثؿ 

رعاية المرأة مف "فنرل أف األخيرة تستخدـ مفاىيـ مثؿ . بجمعية الشابات المسممات
كيدؼ منصكص بو في بنكدىا بجانب تكعية المرأة المسممة كنشر الثقافة " االنحراؼ
كىذا يعكس جزءان، بؿ نصؼ خطابيا كىدفيا كعمؿ كنشاطات كتكجيات . الدينية

التيار اإلسبلمي في غزة كىذا متكقع نتيجة الظركؼ السياسية كالفكرية التي عايشيا 
كىذا . قطاع غزة، كفرض سياسة الحصار كاإلغبلؽ المستمرة حتى الكقت الحا ر

كنحف في ال فة . يعني االنغبلؽ كعدـ االنفتاح عمى تجارب كآراء متجددة دائمان 
نتأثر بيذا الخطاب بصكرة ما، كأكبر برىاف عمى حديثنا ىذا نرل أف المبادرات 

فتجربة تأسيس حزب  (مف ناحية سياسية)اإلسبلمية كالتجديد ال يخرج مف ال فة 
الخبلص ىك دليؿ قاطع عمى حديثنا حيث جاء نتيجة حراؾ داخمي في صفكؼ 
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الحركة اإلسبلمية حماس ب ركرة تأسيس ىذا الحزب السياسي اليادؼ إلى تفعيؿ 
كىذا جاء . دكر الحركة اإلسبلمية عمى صعيد مجتمعي مؤسساتي انتخابي أي ان 

نتيجة احتياجات ممحة استدعتيا الخمفية االجتماعية كالسياسية المعاشة في غزة 
ك ركرة انخراط الحركة اإلسبلمية في المؤسسات الرسمية كخكض االنتخابات عمى 

. صعيد خمؽ ميزاف قكل سياسي جديد عمى الصعيد المجتمعي
: المرأة في خطاب حزب الخالص الوطني

كفي ما يتعمؽ بمك كع المرأة في الخطاب كالتككيف البنيكم لحزب الخبلص، فقد 
عطائيا حصة مف تشكيمة  كاف ىنالؾ اىتماـ في تمثيؿ قطاع المرأة في الحزب كاِإ

كبالرغـ مف أف ىذه الحصة ال تعكس . كىيكمية الحزب الداخمية كمجمس الشكرل
م مكف حؽ المرأة كال حجميا في المجتمع كما تمثمو مف قيمة إنسانية قائمة ككائنة 
بذاتيا كلذاتيا، إال أننا نرل أف ىذه النقمة في التفكير كالخطاب كالتطبيؽ اإلسبلمي 
ىي خطكة جيدة باتجاه الرقي بالمفيـك كالمعاممة كالدكر الذم تمعبو المرأة المسممة 
عمى أساس جديد مع إعطاء مبلحظة حكؿ أىمية المبادرات البناءة كاليادفة دائما 

كىذا يتطمب عممية تجديد كمبادرة بناءة . بالرقي بالمجتمع كبالمرأة كمكانتيا كدكرىا
دائمة داخؿ األحزاب ك المؤسسات السياسية كاالجتماعية فبقدر ما تجدد ىذه 
األحزاب مف سياستيا كخطابيا كنظرتيا لممرأة  بقدر ما تقترب مف فيـ الكاقع 

كتشخيصو بشكؿ أقرب إلى الكاقع كالحقيقة الديناميكية المتحركة عمى أسس إسبلمية 
فباب االجتياد كالتجديد البد أف يككف دائمان مفتكحا عمى . معاصرة لمقرف الذم نعيش

 كء الفيـ المتغير لؤلحداث كالتاريخ كثابتان عمى  كء النظرة إلى المرأة مف منظكر 
. ديني أخبلقي مجتمعي خبلؽ

كبيذا البد أف تككف مركزية كتجربة جمعية األخكات المسممات مف ناحية 
خدماتية كمجتمعية ممركزة عمى صعيد ال فة كتعكس الخطاب السياسي لحزب 
الخبلص عمى الكاقع في ال فة الغربية كمركزه القرار كالتكجو في الخطاب 

فمكؿ كاقع جغرافي حدكده الثقافية كالسياسية . االجتماعي تجاه المرأة كربطو بغزة
نما البد مف مبادرة مف داخؿ  كاالجتماعية ال يحؽ إقحاـ متغير كأداة خارجية عنو كاِإ
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ال فة لتكازم مبادرة غزة بخطاب متجدد ييدؼ إلى تغيير بالخطاب التقميدم تجاه 
. المرأة كالمجتمع

كمف حيث طابع المؤسسات في ال فة فقد تميزت بمشركع استثمارم كتنمكم 
 (إلخ....خياطة، نسيج،)ييدؼ إلى مساعدة المرأة مف ناحية مادية عبر أعماؿ يدكية 

أك مأككالت تدفع أجكران لمنساء المكاتي بحاجة إلى تحسيف دخميف كمستكل معيشتيف 
االقتصادية كاالجتماعية مثؿ جمعية الخنساء كىذا ما لـ يتكفر في مؤسسة غزة 

. بفركعيا كأحد أىداؼ المؤسسة
الخنساء، )كفيما يتعمؽ بالجكانب الفعمية لنشاطات المؤسسات كالمراكز اإلسبلمية 
فنجدىا  (جمعية الشابات المسممات، كالبيارؽ، كاليدل، كالنقاء، كمؤسسة أـ الفحـ
: جميعيا متقاربة في سنة التأسيس كبالتالي نجدىا تتميز في الجكانب التالية

( 3)جدكؿ رقـ 
عدد المؤسسات سنة التأسيس 

والمراكز 
الفئة المستيدفة تأسيس حزب الفروع 

المرأة كالطفؿ   17غزة  / 1 كما قبؿ 90
91-95  - -  
ال فة  / 6 96-2000

كالداخؿ 
حزب الخبلص - 

بغزة 
المرأة كالطفؿ 

المؤسسات المركزية تركزت في الفترة الممتدة / فكما نبلحظ أف معظـ الجمعيات 
 مؤسسات في ال فة الغربية كفي الداخؿ، كتزامنت ىذه 6 بكاقع 2000-96ما بيف 

الفترة بتأسيس حزب الخبلص بغزة، كىذا ليس نتيجة الصدفة حيث أف الحركات 
 تعر ت لمكجة مف ال ربات األمنية كالعسكرية مف قبؿ 96اإلسبلمية منذ عاـ 

االحتبلؿ اإلسرائيمي، نتيجة نشاط الحركات اإلسبلمية العسكرم في تمؾ الفترة، مما 
أدل إلى شؿ حركتيا ك مكرىا النسبي نتيجة المبلحقة األمنية ليا مف قبؿ االحتبلؿ 

كالسمطة، كىذا بدكره أدل إلى عممية تحكيؿ في النشاط المجتمعي كالمؤسساتي 
لمحاكلة جذب كالتفاؼ الجماىير حكليا، خصكصان الفئات كالشرائ  المستفيدة منيا، 

كىذا بدكره ينطبؽ عمى تأسيس حزب الخبلص، ك ركرة مجتمعية ال بٌد منيا 
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لمتعاطي مع المستجدات كمتطمبات الكاقع كالتي ال تستطيع الحركة اإلسبلمية مف 
. تمبيتو فيتـ تحكيمو إلى األحزاب كالجمعيات

:  أما فيما يتعمؽ بالفئة المستيدفة
كىي المرأة كالطفؿ كالشرائ  الفقيرة، فبينما نرل أف المرأة ىي المستيدفة باعتبارىا 

نصؼ األمة المربية كالقادرة كالفاعمة كالكاعية كنصفيا اآلخر ىك الطفؿ جيؿ 
ذا صمحت األسرة صم   المستقبؿ كعماد األمة، فإذا صمحت األـ صمحت األسرة كاِإ
المجتمع، ىذه ىي المنظكمة الفكرية كاألخبلقية القائمة عمى فمسفة عمؿ المؤسسات 
سابقة الذكر، كالتي تبلمس بجكىرىا البعد التربكم كالتكعكم لياتيف الفئتيف مف جسـ 

.  األمة
كفيما يتعمؽ بطبيعة النشاطات التي تقدميا الجمعية كما ىك مك   في جدكؿ 

(. 4)رقـ 
( 4)جدكؿ رقـ 

نشاط تربوي نشاط ثقافي نشاط سياسي نشاط اجتماعي طبيعة النشاط 
 23 23 2 23عدد المؤسسات 

% 100% 100 % 100النسبة 
بالرغـ مف )طبيعة النشاطات الثقافية كالتربكية كالخدمات االجتماعية كالصحية 

كمراكز تحفيظ القرآف الكريـ كح انات فطابع المؤسسات اجتماعي  (تفرد النقاء بذلؾ
. خدماتي بحت باستثناء مؤسسة جذكر لمثقافة كالفنكف في ال فة كتجربة أـ الفحـ

: تمؾ المؤسستاف تميزتا بما يمي
. اشتراؾ المرأة في الحياة السياسية1( 1
. خطاب عممي متقدـ عمى صعيد التعاطي مع مشاكؿ المجتمع (2

نابمس، تتميز بطبيعة الخدمات كالدكرات ككرشات العمؿ / فمؤسسة جذكر 
كالندكات عمى كجو التحديد، التي تبلمس كتعالج احتياجات المجتمع الفمسطيني في 
 كء حالة االختراؽ الثقافي كالغزك الفكرم الذم يتعرض لو المجتمع الفمسطيني، 
كتتقاطع معيا مؤسسة البيارؽ في ىذا الجانب، فالتركيز ىنا يتـ عمى طرؽ ق ايا 
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اجتماعية كثقافية تعبر عف خطاب فكرم مناىض لمتيار الفكرم زمف العكلمة، 
.  بمناقشة أثر الف ائيات عمى المجتمع كالعنؼ داخؿ المدارس كدكر الشباب

كما إلى ذلؾ مف كرشات عمؿ كندكات تصب جميعيا في نفس اليدؼ إ افة 
إلى االعتماد عمى جكانب مرئية في تمؾ الكرشات، حيث يتـ عرض أفبلـ كثائقية 

كعبلكة عمى ذلؾ تفعيؿ دكر كمشاركة . كأفبلـ مصكرة حكؿ الق ية المراد معالجتيا
المرأة السياسية عمى الساحة الفمسطينية مف تنظيـ مظاىرات كمسيرات كاعتصامات 
 )كما إلى ذلؾ مف ق ايا تخص ىذا الجانب كالتي تميزت بو مؤسسة جذكر كالبيارؽ 

  (أـ الفحـ 
:  كمف حيث تفسيرنا ليذا االختبلؼ كالتميز فإننا نرل أف

  مؤسسة جذكر لمثقافة كالفنكف في نابمس، تأسست في كاقع اجتماعي تاريخيو
تميزت فيو المرأة بدكرىا كفعاليتيا كقياداتيا النسكية في االنتفا ة األكلى كحتى 

كىذه الك عية عكست نفسيا مف خبلؿ نشاطات تمؾ المؤسسة كالتي . اليـك
. شكؿ الدكر السياسي لممرأة أىمية كبرل في نظاـ ك عية المؤسسة

  أما فيما يتعمؽ بالبيارؽ كتجربة أـ الفحـ، فإننا نميؿ إلى القكؿ إلى طبيعة
الظركؼ االجتماعية كالسياسية داخؿ األرض المحتمة كطبيعة النظاـ السياسي 

 (رغـ عنصريتو)في الدكلة العبرية كالذم يتقاطع بصكرة جزئية مع الديمكقراطية 
كبالمساحة التي يتيحيا لممرأة داخؿ المجتمع كبحكـ القرب المكاني كالزماني 
ألىؿ أـ الفحـ فقد تأثركا بتمؾ التجربة في مؤسسات إسبلمية تيدؼ إلى تفعيؿ 
شراكيا في النشاطات التي تبلمس الق ايا االجتماعية كالسياسية  دكر المرأة كاِإ

كيبلحظ أف ىناؾ خطابان جديدان لممرأة يتبلءـ مع الق ايا . في أـ الفحـ
المطركحة فقد تـ عقد عدة مؤتمرات حكؿ ق ايا المرأة فكاف المؤتمر الثالث 

كقد جاء في الصفحات السابقة أف فكرة التغيير أصبحت  (دعكة لمتغيير)بعنكاف 
تشغؿ باؿ الكثير مف العمماء كالميتميف بق ايا المرأة كالتغيير القائـ عمى أسس 

إسبلمية ح ارية تتبلءـ مع متغيرات العصر، كنرل أنو رغـ الظركؼ 
االجتماعية المفرك ة عمى المرأة في ظؿ عدك يتربص بيف إال أننا نجد المرأة 

تسعى إلى بناء مجتمع مسمـ مف خبلؿ الشريعة اإلسبلمية بما يتبلءـ مع 
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باإل افة إلى التركيز عمى الفئات الفقيرة . تحديات ك غكطات العصر
ال عيفة كالفئات القكية مف أجؿ إحداث نكع مف التناغـ كاالنسجاـ بيف ىذه 
الفئات المجتمعية فكانت برامجيما تقـك عمى نشر التكعية كاإلرشاد مف خبلؿ 

كنبلحظ أي ان . غرس المبادئ اإلسبلمية القائمة عمى التراحـ كالمؤاخاة
اىتمامات كبيرة نحك الطفؿ كذلؾ عبر البرامج كالمخيمات مف قبيؿ الحرص 

.   عمى الطفؿ مف التأثر بالمجتمع العبرم القريب
كال بد مف التنكيو إلى تفرد مؤسسة النقاء اإلسبلمية عف باقي المؤسسات، فبالرغـ 
مف طابعيا اإلسبلمي كباقي المؤسسات، إال أنيا تميزت عف الجميع باعتبارىا فكرة 
جديدة تبلمس حاجة مجتمعية حيث تعتبر نفسيا مؤسسة جاءت لخدمة األطفاؿ 

كنساء كزكجات األسرل كالشيداء، تمؾ الفئة التي قدمت أبناءىا شيداء كجرحى في 
عطائو . سبيؿ الن اؿ الفمسطيني فكاف البد مف االىتماـ بعائمة الشييد أك األسير كاِإ

مردكدان بسيطان عف الدكر الذم قدمو كثقافة كمقاكمة تعطي حافزان كالتفافان جماىيريان 
. حكؿ ىذه المؤسسة

كبشكؿ عاـ نرل أف المؤسسات النسكية، كمؤسسات فاعمة عمى صعيد المجتمع 
المدني، كالتي تقـك كتساىـ في معالجة مشاكؿ مجتمعية في المجتمع الفمسطيني 
كمساعدة الفقراء كالمرأة كاألطفاؿ، كالتي تشكؿ الشريحة األكبر في المجتمع 

الفمسطيني إال أنيا لـ تخرج عف نطاؽ الشكؿ الخدماتي اإلغاثي البعيد عف تفعيؿ 
. المرأة أك تمكينيا اجتماعيان كاقتصاديان كسياسيان 
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: نماذج نسائية عمى صعيد المشاركة السياسية
: تمييد

عمى مدار التطكر التاريخي لمسياؽ العربي كاإلسبلمي احتمت المرأة أدكاران ميمة 
عمى كافة األصعدة ابتداءن مف بدايات الدعكة اإلسبلمية أياـ النبي صمى اهلل عميو 

. كسمـ
جممة مف الشخصيات البارزات احتمت مناصب حساسة كذات أىمية في تقرير 
مصير المجتمع الذم تعيش بو المرأة كبذلؾ نستشؼ مف المكانة الرفيعة التي أتاحيا 
اإلسبلـ لممرأة مف التعبير عف ذاتيا كدكرىا في اتخاذ القرار كالمشاركة التأكيد عمى 

. أىمية دكر المرأة في بناء مجتمعيا
قمت بمقابمة بعض النماذج النسائية المتعمقة بالبحث كقد اخترتي المقابمة كأداة 
بحثية لمحصكؿ عمى معمكمات كآراء المبحكثيف كتتميز المقابمة بأنيا حكار كدم 
مباشرة بيف الباحث كالمبحكث كتسيـ في الحصكؿ عمى معمكمات مف المبحكث 
مباشرة كمعبرة عف رأيو الشخصي دكف التأثير كبعد تحديد مكعد المقابمة مف قبؿ 

: الباحثة تـ المقاء بيف
. ـ24/12/2003الباحثة كالكاتبة ميى عبداليادم في مدينة نابمس بتاريخ 

. ـ27/1/2004كمع المجاىدة عطاؼ عمياف في بيت لحـ بتاريخ 
. ـ في مدينة الخميؿ12/2/2004كمع أـ الشييد كالء سركر بتاريخ 

. ـ27/3/2004كمع أـ الشييد جياد كالشييد طارؽ دكفش بتاريخ 
. ـ24/4/2004كمع أـ الشييد باسؿ كالشييد حاتـ محمدشفيؽ القكاسمي بتاريخ 

أمامنا نماذج نسائية في كقتنا الحا ر تشير إلى الدكر الذم تمعبو المرأة المسممة 
. عمى الصعيد الفكرم كالسياسي كالجيادم كاالستشيادم

: القمم ودور المرأة السياسي
استطاعت المرأة الفمسطينية أف تخكض كؿ المجاالت السياسية فقد أبدعت في 
العمؿ التطكعي كخدمة المجتمع كارتقت في ت حياتيا كعطائيا البلمحدكد الذم 
تجاكز الزكج كالكلد كالبنت فكاف الصبر كالصمكد، ككاف القمـ أحد األسمحة التي 

استخدمتيا المرأة الفمسطينية إليصاؿ رسالتيا السياسية لمعالـ، فقد استطاعت بقمميا 
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أف تسطر معاناة شعبيا كتبعثيا لمعالـ كاستطاعت بتحميميا السياسي تك ي  الخارطة 
السياسية التي يتبلعب بيا الزعماء خير رسالة تحمؿ في طياتيا معاناة شعبيا 

المرابط كخير رسالة تحمؿ المكاقؼ الثابتة كالمبادئ السامية التي ال تتزعزع رغـ كؿ 
: التحديات كخير مثاؿ لمكاتبة السياسية في الرؤيا اإلسبلمية ىي

: (1)الكاتبة الفمسطينية ميا عبد اليادي
الكاتبة الفمسطينية ميا عبد اليادم ابنة طكلكـر بدأ اىتماميا السياسي منذ 

الصغر كانت األحداث السياسية التي عاشتيا في االنتفا ة األكلى كالثانية كافية 
لتكجييا نحك العمؿ السياسي كدفعيا نحك دراسة العمـك السياسية كالصحافة في 

جامعة النجاح في نابمس كلـ تكتؼ بذلؾ بؿ كاصمت دراستيا في العبلقات الدكلية 
. في جامعة بيرزيت كحصمت عمى الماجستير

كاف اىتماميا باألبحاث خاصة فيما يتعمؽ بالمرأة المسممة ظاىران بالمؤتمرات فقد 
المرأة : "شاركت في مؤتمر حزب الخبلص اإلسبلمي الثالث في غزة بعنكاف

ككانت كرقتيا المقدمة إلى " ـ9/8/2000-8الفمسطينية كالتحكالت االجتماعية بتاريخ 
". المرأة كالتحديات اإلعبلمية"المؤتمر بعنكاف 

كتبت مئات المقاالت كالدراسات التحميمية كالبحثية كالتي نشرت في العديد مف 
الصحؼ كالمجبلت كالدكريات كقد عممت لمدة خمس سنكات مع صحيفة الحياة 

المندنية كتعمؿ مع مجمة فمسطيف المسممة التي تصدر في الخارج ككانت مقاالتيا في 
ىذه المجمة خير رسالة معبرة عف ىمـك كمعاناة شعبيا كخير محممة سياسية معبرة 

. عف مكاقؼ الحركات السياسية المعار ة لبلتفاقيات
 (كجية نظر إسبلمية- كاقع المرأة في فمسطيف )فقد أٌلفت كتابان عف المرأة بعنكاف 

تحدثت فيو عف جذكر ن اؿ المرأة الفمسطينية كتحدثت فيو عف أىمية دكر 
المؤسسات األىمية كتنتقد فيو كؿ مف يخرج عف الخط فيما يتعمؽ بأكلكيات ق ايا 

المرأة الحقيقية بعيدان عف التبعية كأكلكيات الغير كتشير فيو أي ان إلى أف مراكز صنع 

                                      
ممحؽ السيرة : انظر.  في نابمس2003/ 24/12مقابمة شخصية مع الكاتبة قامت بيا الباحثة بتاريخ  - 1

. الذاتية
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القرار بيد الرجؿ كأف نسبة كجكد النساء في ىذه المراكز  عيفة كتدعك باستمرار إلى 
تفعيؿ دكر المرأة السياسي كتنادم بكتاباتيا إلى أىمية كجكد المرأة في مراكز صنع 

، ىذه ىي المرأة الفمسطينية الكاعية كالمخمصة تجدىا في كؿ المكاقع في (1)القرار
. الداخؿ كالخارج

: كنخمص إلى القكؿ أف ميا عبد اليادم
كاتبة سياسية ممتزمة بق يتيا األكلى ق ية الكطف كتحريره استطاعت بكتاباتيا 
أف تحرؾ الشارع الفمسطيني في الداخؿ كالخارج حيث كانت لسانيـ الناطؽ فيي خير 

. سفير لبمدىا كشعبيا
ممتزمة بق يتيا الثانية ق ية المرأة المسممة تحمؿ ىمكميا كتقؼ مدافعة عنيا 

. متصدية بكتاباتيا كقمميا لكؿ التحديات
كىذا . فيي تشكؿ نمكذجان مف النماذج الفاعمة عمى كافة األصعدة االجتماعية

ينسجـ مع المساحة التي تقدميا الشرائ  اإلسبلمية لممرأة مف حيث االنخراط في 
انطبلقان مف ىذا الحؽ استطاعت ميا عبد اليادم . أنشطة كمجاالت الحياة المختمفة

أف تخترؽ األسكار التقميدية لبنية المجتمع العربي كاحتبلؿ مرتبة متقدمة في صفكؼ 
العمؿ السياسي كالذم تجسد بمستكل الفكر كالقمـ كالصحافة فبالتالي لعبت دكران ميمان 

كالظركؼ االجتماعية كالسياسية التي تحيطيا . إعبلميان بنقؿ الصكرة كالكاقع لممرأة
. فانطمقت مف الصؼ األكؿ لتحمؿ ق ية المرأة كتدافع عنيا

                                      
، مركز البحكث كالدراسات الفمسطينية، نابمس "كاقع المرأة الفمسطينية كجية نظر إسبلمية: "ميا عبد اليادم - 1

. 1999فمسطيف، الطبعة األكلى، - 
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فضم انشهبدح 
 

الشيادة في سبيؿ اهلل ىي أعظـ رتبة كأسمى منزلة ال يمقاىا إال ذك حظ عظيـ 
مىٍف ييًطًع المَّوى كىالرَّسيكؿى فىأيكلىًئؾى )كالشيداء مع األنبياء كالصديقيف مصداقان لقكلو تعالى  كى

سيفى أيكلىًئؾى  اًلًحيفى كىحى دِّيًقيفى كىالشُّيىدىاًء كىالصَّ ـٍ ًمفى النًَّبيِّيفى كىالصِّ مىٍيًي ـى المَّوي عى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى
ًفيقان  (.  69:النساء )(رى

 فقيؿ سمي بذلؾ ألنو مشيكد لو (1)اختمؼ العمماء في حكمة تسمية الشييد شييدان 
بالجنة كقيؿ سمي الشيداء بذلؾ ألف أركاحيـ شيدت الجنة كح رت دار السبلـ كىـ 
ما ألنو شيد  أحياء عند ربيـ يرزقكف فالشييد بمعنى الشاىد ىك الحا ر في الجنة كاِإ
عمى نفسو هلل عز كجؿ حيف لزمو الكفاء بالبيعة التي بايع اهلل عمييا كالتي أشار ليا 

نَّةى ييقىاًتميكفى ًفي ): قكلو تعالى ـٍ ًبأىفَّ لىييـي اٍلجى ًإفَّ المَّوى اٍشتىرىل ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى أىٍنفيسىييـٍ كىأىٍمكىالىيي
ييٍقتىميكفى  : ، كلمشييد ست خصاؿ(111:التكبة )(سىًبيًؿ المًَّو فىيىٍقتيميكفى كى

. يغفر لو مع أكؿ دفعة مف دمو ك يرل مقعده مف الجنة -1
.  يجار مف عذاب القبر -2
 يأمف مف الفزع األكبر كيك ع عمى رأسو تاج الكقار، الياقكتة منو خير  -3

. مف الدنيا كما فييا
.  مف الحكر العيف72 يزكج  -4
.  يشفع في سبعيف مف أقاربو -5
.  أحياء عند ربيـ -6

ـٍ )قاؿ تعالى  بًِّي كىال تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى قيًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍمكىاتان بىٍؿ أىٍحيىاءه ًعٍندى رى
ـٍ  ٍمًفًي ـٍ ًمٍف خى قيكا ًبًي ـٍ يىٍمحى كفى ًبالًَّذيفى لى يىٍستىٍبًشري ـي المَّوي ًمٍف فىٍ ًمًو كى ا آتىاىي ، فىًرًحيفى ًبمى قيكفى ييٍرزى

                                      
مشارع األشكاؽ إلى مصارع العشاؽ في ف ائؿ : اإلماـ أحمد بف إبراىيـ بف النحاس الدمشقي الدمياطي - 1

، دار 1ـ، ط1999-ىػ1419الجياد كمثير الغراـ إلى دار السبلـ، ىذبو الدكتكر صبلح عبد الفتاح الخالدم، 
. األردف- النفائس لمنشر كالتكزيع 
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فىٍ ؿو كىأىفَّ المَّوى ال ييً يعي  كفى ًبًنٍعمىةو ًمفى المًَّو كى ، يىٍستىٍبًشري نيكفى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىال ىي مىٍيًي ٍكؼه عى أىالَّ خى
(. 171-169:آؿ عمراف )(أىٍجرى اٍلميٍؤًمًنيفى 

كفي ف ؿ الشيداء ركل الترمذم كالحاكـ كابف أبي شيبة عف ابف عباس ر ي 
الشيداء عمى بارؽ نير بباب الجنة في قبة  ): قاؿ رسكؿ اهلل : اهلل عنيما قاؿ

كجاء في سنف الترمذم عف . (1)(خ راء يخرج عمييـ رزقيـ مف الجنة بكرة كعشية 
ما مف عبد يمكت لو عند اهلل  ):  قاؿأنس بف مالؾ ر ي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل 

خير يحب أف يرجع إلى الدنيا كأف لو الدنيا كما فييا إال الشييد لما يرل مف ف ؿ 
أما في ف ؿ الجياد في . (2)(الشيادة فإنو يحب أف يرجع إلى الدنيا فيقتؿ مرة أخرل 

لركحة  )سبيؿ اهلل عف أنس بف مالؾ ر ي اهلل عنو عف النبي عميو الصبلة كالسبلـ 
في سبيؿ اهلل أك غدكة خير مف الدنيا كما فييا كلقاب قكس أحدكـ مف الجنة أك 

مك ع قيد ػ خير مف الدنيا كما فييا كلك أف امرأة مف أىؿ الجنة اٌطمعت إلى أىؿ 
األرض أل اءت ما بينيما كلمؤلتو ريحان كلنصيفيا عمى رأسيا خير مف الدنيا كما 

.  (3)(فييا 
لقد أكـر اهلل سبحانو كتعالى الشعب الفمسطيني بالجياد كالرباط ليككف حامي 

مقدساتو فاندفع الصغير كالكبير كالنساء لمشيادة حبان هلل ككفاءن لمكطف فكانت أميات 
:  الشيداء النمكذج الحي بتمبية نداء اهلل

                                      
. 5/290، كابف أبي شيبة، 2/74، كالحاكـ، 1/266ركاه أحمد،  - 1
- ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 241ـ، ص1994-ىػ1414سنف الترمذم، الجزء الثالث، : الترمذم - 2

. لبناف-بيركت 
اإلماـ الحافظ بف عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم، صحي  البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب الحكر  - 3

.  ـ، المكتبة العصرية صيدا بيركت2000- ىػ 1420، 4، ط865العيف كصفتيف، ص
نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األخبار، باب الحث عمى الجياد كف ؿ : راجع الشككاني

. الشيادة 
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: دور ورسالة أم الشييد السياسية
 بصبرىا كثباتيا كقكة إيمانيا أف تنقؿ لمعالـ رسالة تحمؿ (1)استطاعت أـ الشييد

في طياتيا حقيقة عدالة ق يتيا التي  حت مف أجميا بأغمى ما تممؾ فمذة كبدىا 
. فداءن هلل كالكطف

ىكذا ىي األـ الفمسطينية تنطمؽ في تربية أبنائيا مف بعد إسبلمي تربية تقـك 
كما أـ . عمى اإليماف باهلل كحب الكطف كالت حية مف أجمو بالنفس كالماؿ كالكلد
. الشييد محمد فرحات في غزة إال النمكذج الحي كالمثاؿ األكبر عمى ذلؾ

 ىذه األـ التي تجيز أبناءىا لخكض المعارؾ ك تقابؿ نبأ استشياد كلدىا بالزغاريد 
كبيذا فيي تقدـ لمنساء تربية سياسية إيمانية صادقة فيي تؤمف أف . كتقديـ الحمكل

اهلل سبحانو كتعالى قد شرفيا كأكرميا فيي تجسد بصبرىا كثباتيا جيؿ الصحابيات 
أمثاؿ الخنساء المكاتي كف يستقبمف نبأ استشياد أبنائيف بالحمد هلل الذم شرفيف بيذه 

. المنزلة الكريمة فالشيادة كرامة كمحبة كاختيار مف اهلل سبحانو كتعالى
: أن تموت من أجل اآلخرين

،ت منت ىذه المقكلة دعكة (2)إف أردت السمـ فمتكف مستعدان لمحرب: "قالكا قديمان 
نما   منية إلى أف السبلـ ال يتأتى مف خبلؿ العمؿ التفاك ي السممي البحت كاِإ

أي ان مف خبلؿ العمؿ العسكرم كالحركب، كىذا يعني أف ىنالؾ مستحقات لمحركب 
كآثار معنكية كنفسية ال بد مف أف يحمميا المجتمع المقيكر كالمظمـك حتى يتكصؿ 

. إلى استحقاؽ الحؽ عبر سبؿ سممية كانت أك عسكرية
المكت مف أجؿ اآلخريف كتحقيؽ مطالب المجمكع، شكمت ىذه الظاىرة قيمة 
. إنسانية عالمية لجميع الشعكب كالمجتمعات، كلـ تقتصر عمى المجتمع العربي

                                      
، حكؿ العمميات االستشيادية في الميزاف الفقيي، تقديـ محمد الزحيمي، مكتبة األسد، 1997: تكركرم، نكاؼ - 1

. دمشؽ، ببل طبعة
البلجئ الفمسطيني غائب حا ر عف كطنو، بيت لحـ، المركز الفمسطيني لمدراسات كالتنمية : ببلؿ سبلمة - 2

2004 .
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 دكركيايـ حكؿ االنتحار (1)يتقاطع مفيـك الشيادة ببعده العممي مع نظرية
اإللزامي مف أجؿ اآلخريف، كتجربة المقاتميف اليابانييف، كقد غزت ىذه الظاىرة الثقافة 
االجتماعية كالركحانية اليابانية، فما بالؾ إذا كاف الحديث عف الثقافة اإلسبلمية، 
كمدل سيادتيا في أجكاء كمناخات المجتمع الفمسطيني عمى كجو الخصكص 

تكسعت : كالمجتمع العربي بشكؿ عاـ، ىذه الثقافة بمفيكميا المتعمؽ بالشيادة
بالحديث عنو باإلسياب كبالتفصيؿ، مما حدا إلى اعتبار الشيادة قيمة دينية 

كاجتماعية كركحانية تستدعي التقدير كاالحتراـ كحسف المعاممة ليؤالء الذيف  حكا 
بأنفسيـ في سبيؿ اهلل كالكطف، كألىميـ، يتمثؿ بالت امف كالتكاتؼ مع أىؿ الشييد 

، (االبف، أك األخ، االبنة، األخت، أك الزكج كالزكجة)في سبيؿ تيكيف كقع فقداف 
ة، إال أف /فصحي  أف حجـ ىذه الكاقعة كبير، كليا آثاره عمى نفسية أقارب الشييد

طبيعة الثقافة اإلسبلمية ترطب النفكس في حاؿ فقدانيا لعزيز، باعتبار أف ىؤالء 
. بايعكا اهلل كاألمة بالشيادة، مف خبلؿ تقديـ أركاحيـ في سبيؿ ق ية عادلة

ىؤالء يجازكف بالحياة األزلية في اآلخرة، كينعـ عمييـ بطيبات الجنة كنعيميا، 
ىذه الحقيقة الدينية تتقاطع في الظركؼ االقتصادية السيئة، كاالجتماعية المتشرذمة 
كالسياسية المبتذلة، يتكجيا االنتماء كالشعكر الديني لمفرد بتقديـ نفسو في سبيؿ اهلل 

. بر اه كبدخكلو الجنة
ىذه الذىنية، كتمؾ الثقافة المقاكمة كالمقاتمة تستمر مف خبلؿ المؤسسة األكلية، 
نقصد ىنا، األسرة بالتعبير السكسيكلكجي، كالتي تمعب فيو المرأة الدكر الكبير في 
تكريث ىذا المنتج الثقافي كالديني كاالجتماعي لثقافة الجياد كاالستشياد، مف خبلؿ 
التنشئة السياسية داخؿ األسرة، كتعكس فاعمية األب كاألـ السياسية نفسيا عمى 

ذا لـ يككنا  األبناء، فإذا كاف الكالداف مسيسيف نقمكا ألبنائيـ مفاىيـ كقيمان سياسية كاِإ
يتـ إمدادىـ مف قبؿ الشارع، كالحارة، كالمنظمات االجتماعية كالسياسية كاألحزاب 

. عبر الفئات السياسية كاالجتماعية التي ترسخ مفاىيـ اجتماعية كسياسية

                                      
ثقافة الفمسطيني المقيكر كعبلقتو بالممارسة السياسية، راـ اهلل، مركز بانكراما : فراس جابر كببلؿ سبلمة - 1

. ـ2003
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ثقافة تمؾ المؤسسات ىي ثقافة نسبية مف حيث المقاكمة، فيي تزداد كتشحذ 
بعبلقة طردية مع الظركؼ السياسية، كىذا ما يفسر االستخداـ المفيكمي مثؿ 

ثقافة تصب في ثقافة المقاكمة كالصمكد، ىذه الثقافة " الشييد، الجري ، األسير"
تصكغ كعي األفراد كتييمف عمى طرؽ التفكير كاألداء، كحتى المشاعر، كىنا ال نرل 
نما فاعمة في تمؾ الثقافة، فصحي  أف نبأ  أف األـ، المرأة ىي متمقية لمثقافة فقط كاِإ

ىك نبأ حزيف كمفجع، كمع ذلؾ نرل المرأة كخصكصان أـ  (أحد أفراد األسرة)استشياد 
الشييدة، تطمؽ الزغاريد كالفرحة ليذا النبأ باعتبار أف ثقافة المقاكمة كالجياد / الشييد 

تكاسي أىمو بالمكانة المميزة التي يحظى بيا الشييد مف ناحية اجتماعية كتقدير 
حيث يحظى : المجتمع المحمي ألسرة الشييد كالمعاممة الحسنة، كمف ناحية دينية

الشييد بمكانة عالية في الجنة، ىنا يأتي التفاعؿ كالتعارض الكجداني ألـ الشييد، 
حيث تكبت الثقافة مشاعرىا كتمزميا بسمكؾ مكاجية الخبر باتزاف كتقٌبؿ، كفي المقابؿ 

تشكؿ القيمة الجديدة ليا التي اكتسبتيا نتيجة استشياد ابنيا دكران كحافزان عمى 
المشاركة السياسية في المسيرات كاالحتجاجات كالت امنيات، فتصكغ المرأة لنفسيا 
دكران سياسيان مكتسبان لما تحتمو ىذه المرأة األـ مف تقدير كاحتراـ في المسيرات، 

. كالميرجانات التي تكـر الشيداء، فيي التي تح ر ال األب في العادة
: االستشيادية آيات األخرس تتحدث بنفسيا

قالكا في األدب يكلد الشيداء بصمت، كما كلدت زىرة فمسطيف آيات في 
ـ، كيعيشكف بصمت، كما عاشت ىادئة بيدكء نسيـ بحر يافا كرطكبة 18/3/1984

جباؿ الكرمؿ، ككداعة قطف السيكؿ الساحمية، كنا مت بصمت، فأ مرت الحقد 
لبلحتبلؿ نتيجة ممارساتو القمعية كاليمجية، نتيجة القصؼ كالقتؿ كالتدمير، الذم 
. ييدؼ إلى إخ اع الفمسطيني المقيكر الذم ال يممؾ سكل إرادتو كفعمو الدؤكب

عاشت آيات حياة ىادئة كأم فتاة في ربكع كزقاؽ مخيـ الدىيشة لبلجئيف، كميا 
أمؿه أف تعيش بالحد األدنى مف متطمبات الحياة ألم فتاة تعيش في ىذا الكطف، 

كجكدىا في المخيـ، حيث  يؽ المكاف كالزماف الذم يحت ف التمرد، جعؿ منيا فتاة 
عصامية كمستقمة، اجتيدت بدراستيا كحققت درجات جيدة في شياداتيا، عاشت في 
أسرة متكا عة متكسطة الدخؿ، لـ تفتقر لشيء في حياتيا، حتى فارس األحبلـ ألم 
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، استطاعت استكماؿ "المصافحة"فتاة، فقد خطبت لشاب مف المخيـ كتـ عقد قرانيا 
. دراستيا الثانكية بعبلمات جيدة، كأسرة متكسطة الدخؿ كعبلقاتيا حميمة، كزكج جيد

فما الذم عٌكر حياتيا كصفكة باليا، لتندفع إلى االستشياد؟؟ 
سؤاؿ طرح عمى مستكل أىؿ المخيـ؟، حتى العالـ العربي بشكؿ خاص، 

. كالمعمكرة بشكؿ عاـ
كانت حياتيا مستقرة، حتى بداية االنتفا ة الثانية، انتفا ة األقصى 

كاالستقبلؿ، حيث تعرض شعبنا لحمبلت شرسة مف أجؿ تطكيع شككة المنا ميف 
، مما خمؽ نفسية المقاتؿ  الفمسطينييف، استمرت الدراما كالفعؿ الن الي بشكؿ متكازو
كالمعارض كالرافض لمخ كع لبلحتبلؿ الذم ييدؼ إلى استبلب إرادة الفمسطيني 
المقيكر، كاستبداليا بشعكر النقص لعدـ قدرتو عمى الدفاع عف نفسو أماـ أعتى آلة 
عسكرية احتبللية اختبرتيا اإلنسانية، إلى جانب ىذه األحداث المؤلمة كالمحفزة 

لمن اؿ، جاء خبر استشياد شاب مف المخيـ اسمو عيسى زكرم، متزكج كلو طفميف، 
منزؿ آيات بالقرب منو، استشيد كىك يحاكؿ أف  ينظر إلى مجنزرة االحتبلؿ مف 

غرفة نكمو، فما كانت إال رصاصة تمزؽ جسده ليرتفع شييدان كيستمقي عمى األرض، 
. بجانب زكجتو كابنتو

شاع خبر عيسى زكرم، فيبت الجماىير لمذىاب إلى منزؿ الشييد، ككاف مف 
بينيـ االستشيادية الحية حسب تعبيرىا في كصيتيا، فدخمت الغرفة التي يتكاجد بيا 
الشييد فرأتو مستمقيان عمى األرض كابنتو التي لـ تتجاكز السنتيف تداعبو كىي غير 

. كاعية لما حدث، تمعب بدمو أماـ صراخ كبكاء األىؿ كاألقارب كالجيراف
ىذا المشيد جٌسد معنى ككعيان ثكريان لدل آيات اآلخرس، كمنذ تمؾ المحظة كىي 

ـ يـك المرأة الفمسطينية، حيث 31/3/2002تفكر باالستشياد، كبالفعؿ كاف تاريخ 
تحزمت كجيزت نفسيا لئلستشياد، كماذا قاؿ األدب عف الشيداء، يمكتكف بصمت، 
ىذه القاعدة الكحيدة التي كسرتيا آيات، حيث استشيدت عمى صكت دكم انفجار في 
سكبرماركت بالقدس، سمعو كؿ العالـ مف خبلؿ كصيتيا، رسالة عبرت عنيا برسالة 
إلى حكاـ الدكؿ العربية كجيكشيا كقمميا، رسالة إلى االحتبلؿ كرٌد المقاكمة، كأي ان 
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رسالة عجزت كؿ عمـك األرض العسكرية . رٌدان عمى حصار الرئيس ياسر عرفات
. (1)عف تحميميا أك الرد عمييا

: االعتقال و الجياد السياسي
 عمى 1948لـ ينحصر أمر االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلرض الفمسطينية عاـ "

اغتصاب األرض بؿ طاؿ اإلنساف الفمسطيني سكاء بقتمو أك إبعاده أك حرمانو مف 
. الحرية كذلؾ باعتقاليـ

لى غاية اآلف سجف مئات اآلالؼ مف أبناء الشعب 1967فمنذ عاـ   كاِإ
الفمسطيني األبي كمف العرب األحرار الذيف نا مكا مف أجؿ ق ية فمسطيف كخبلؿ 

 ألؼ أسير كأسيرة بدأ ىذا العدد في 150سنكات االنتفا ة األكلى دخؿ السجكف 
كفي .  نتيجة المفاك ات1999 أسير كأسيرة عاـ 1500التقمص حيث كصؿ 

االنتفا ة الحالية عادت السجكف إلى سابؽ عيدىا تعج باألسرل تحت ظركؼ أشد 
.  (2)"صعكبة مف ذم قبؿ كستبقى ق ية األسر كاألسرل قائمة ماداـ االحتبلؿ قائمان 

 لقد طاؿ األسر المرأة الفمسطينية لدكرىا الجيادم المتميز اتجاه كطنيا كق يتيا 
نريد في ىذه الدراسة أف نقدـ عينة لمعمؿ السياسي الجيادم الذم قامت بو . العادلة

. المرأة الفمسطينية في الحركة اإلسبلمية كىي تجربة المجاىدة عطاؼ عمياف

                                      
كتمت . ـ1/4/2004في نشرة األخبار بتاريخ " كصية آيات األخرس: "بث شريط: قناة الجزيرة الف ائية - 1

. ، مخيـ الدىيشة7/5/2004شادم أبك لبف بتاريخ : المقابمة مع خطيب االستشيادية
جامعة بيت لحـ  (طرؽ المكاجية لدل المعتقميف الفمسطينييف أثناء فترة االعتقاؿ  )بحث : عطاؼ عمياف - 2

. فيفياف خميس. بإشراؼ د
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: عطاف داود حسين عميان
. 20/10/1962مكاليد مدينة بيت لحـ 

. خريجة جامعة بيت لحـ عمـ اجتماع
. متزكجة

. الجئة مف قرية خمدا ق اء الرممة
تفتحت عيكف المجاىدة كىي طفمة في مخيـ دىيشة في بيت لحـ، كفي عاـ 

. (الييكد دخمكا البمد  ) أكؿ ما دؽ أسماعيا كممة تتردد عمى ألسنة الكبار 1967
لـ يغب عف ذىنيا كمخيبلتيا أفكاج النساء كاألطفاؿ كالكبار كىـ يسيركف 

مسافات طكيمة إلى الجباؿ كالكيكؼ يحممكف عمى رؤكسيـ الفراش كالطعاـ ليختبئكا 
. مف العدك اإلسرائيمي الغاشـ

فالمجازر الكحشية التي ارتكبتيا العصابات الصييكنية ال زالت ماثمة أماـ أعينيـ 
كمف ينسى مذبحة دير ياسيف كمذبحة القبيبة كحكساف كغيرىا، كبرت عطاؼ ككبر 
اليـ الفمسطيني في داخميا ككبر عشقيا لمكطف كتراب الكطف ككبر عشقيا لكؿ مف 

فكاف مثميا األعمى الشيداء كالمجاىديف كالمعتقميف .  حى كي حي مف أجؿ الكطف
. فشاركت في المسيرات كالتظاىرات  د االحتبلؿ كلكف دكف تحديد تكجو معيف

 زاد حقدىا لمعدك الصييكني حيف استشيد أخكىا يكسؼ الذم 1976في عاـ 
كانت . تعرض لم رب المبرح مما أدل إلى تعطيؿ الكبد لديو فكاف سببان في كفاتو

ىذه الحادثة المفجعة نقطة تحكؿ في حياة عطاؼ التي بدأت تتمخض لدييا فكرة 
كاف عمرىا ثمانية عشر عامان حينما التحقت بالتدريب في . الجياد في سبيؿ اهلل

معسكرات لبناف حيث التقت بعدد مف قيادات فت  الذيف أصب  لدييـ فكر جديد فكر 
إسبلمي يسعى إلى تشكيؿ تنظيـ إسبلمي متعاكف مع التنظيمات األخرل تحت اسـ 

. سرايا الجياد اإلسبلمي
ىذا ما كانت تبحث عنو عطاؼ في قرارة نفسيا حيث تطابقت أفكار المجاىديف 

مع أفكارىا، تبمكر بعدىا التخطيط لعممية تقـك بيا تعمف مف خبلليا ىكية سرايا 
كلكف تـ اعتقاؿ عطاؼ قبؿ التنفيذ بفترة بسيطة كحكـ عمييا . الجياد اإلسبلمي

.  بالسجف خمس سنكات كأ يؼ إلييا عشر سنكات بتيمة خنؽ سجانة



 107

ق ت المجاىدة في سجكف االحتبلؿ ما يزيد عمى عشر سنكات تدىكرت صحتيا 
بعد أف ق ت أكثر مف أربعيف يكمان  في زنازيف التحقيؽ، قاـ المحققكف بكسر أنفيا 
في فترة التحقيؽ فكانت كالجباؿ راسخة عالية، لـ يفٌت االحتبلؿ مف ع دىا كاستمر 
الجبلدكف في ت ييؽ الخناؽ عمييا حيث ق ت أكثر مف نصؼ المدة في العزؿ 

ثـ أفرج عنيا مع الذيف أفرج عنيـ  مف االتفاقية المبرمة مع السمطة . االنفرادم
.  1997الفمسطينية عاـ 

اعتقمت مرة أخرل بعد أقؿ مف عاـ مف تحريرىا اعتقاالن إداريان أثناء تكجييا إلى 
. راـ اهلل لممشاركة في ميرجاف لتأبيف الدكتكر فتحي الشقاقي رحمو اهلل في بيرزيت
أ ربت عف الطعاـ أربعيف يكمان احتجاجان عمى ىذا االعتقاؿ الذم أصب  كسيمة 

ككاف إ رابيا محركان . سيمة بيد العدك لزج أبناء الشعب الفمسطيني في السجكف
. لمشارع الفمسطيني حيث جرت اعتصامات كصدامات مع القكات المحتمة

كقد تناقمت كسائؿ اإلعبلـ ق ية إ رابيا عف الطعاـ فأصبحت ق يتيا ق ية 
المرأة الفمسطينية التي عكست الصمكد كاإلرادة القكية التي ال تميف كانت معركة 

األمعاء الخاكية التي قامت بيا المجاىدة عطاؼ عمياف رسالة إنسانية سياسية تعبر 
. عف رفض االحتبلؿ كىمجيتو في إساءة معاممة األسرل كالمعتقميف

تـ اإلفراج عنيا كقامت بتأسيس جمعية النقاء اإلسبلمية كاف اليدؼ منيا ىك 
. مساعدة ذكم الشيداء كالمعتقميف عبر المشاريع كاألنشطة التي تقـك بيا الجمعية

 قامت خبلليا بعدة 31/12/2002قاـ االحتبلؿ باعتقاليا لممرة الثالثة بتاريخ 
 تـ اإلفراج 2003إ رابات عف الطعاـ نتيجة اعتقاليا كفي شير سبتمبر عاـ 

. (1)عنيا
 

                                      
. 27/1/2004مقابمة مع المجاىدة عطاؼ عمياف في بيت لحـ بتاريخ  - 1
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: العالقة بين االستشياد واالعتقال والدور السياسي
كبيذا نستطيع أف نستنتج العبلقة ما بيف االستشياد كاالعتقاؿ السياسي، حيث أف 

" االستشياد، كاالعتقاؿ"ىنالؾ عبلقة جدلية متداخمة يتنامى بداخؿ كؿ سمة مف 
، كمحفزات تصب في بكتقة العمؿ السياسي كالفعؿ الكطني، كبذلؾ فإننا نرل  أدكاره

: إيقاع تمؾ األدكار تتجمى عمى عدة صعد منيا
: الثقافة السياسية

تعد الثقافة السياسية ىي اإلطار الحا ف كالحامي ألم ثكرة استطاع بفعؿ 
جماىيرىا صنع ثقافة مقاكمة قادرة عمى الصمكد كالتصدم لم ربات التي يكجييا 
االحتبلؿ، كامتصاص تمؾ ال ربات كتحكيميا إلى متراس كبندقية ثقافية تدافع عف 

. األسس كالمرتكزات الحيكية لمثكرة
كليذا السبب تطرح الثكرات شعارات عامة في بداية ثكراتيا، تمؾ الشعارات عبارة 

الشييد، الفدائي، : "عف مفاىيـ ثقافية تحمؿ بداخميا نظـ الصمكد كمرتكزاتو، كمنيا
فمع أنيا الثمف النفسي كاالجتماعي الذم يتحممو الفمسطيني " المقاتؿ، األسير، الجري 

المحتؿ إال أنيا بفعؿ اإلرادة كاإللتفاؼ الجماىيرم حكؿ الذيف يحممكف ىذه الصفات 
كالمسميات، جعمت منيا مكانة اجتماعية نفتخر بيا بدالن مف الندب، كىذا حاؿ 

أميات الشيداء المكاتي يطمقف زغاريد الشيادة، بدالن مف البكاء عمى أبنائيـ أك بناتيـ 
الذيف استشيدكا، يحكؿ ىذا المكقؼ إلى دركس كعبر يستخمص منيا األحرار ركح 
االستمرار كالمقاكمة، فالشيداء ىـ كحدىـ الذيف يحظكف باالحتراـ مف بيف األحياء، 
فتشييع الشيداء مف قبؿ الحشكد اليائمة في انتفا ة األقصى، ليك دليؿ عمى مدل 

قدرة الشيداء في تحريؾ لمشارع السياسي، كصمكد األـ ليك درس مف دركس 
االنتفا ة كالصمكد كالدافعية لمعطاء كاالستبساؿ يدفع باألميات كاألخكات إلى 
الت امف كاالنخراط في العمؿ السياسي حيث تختفي معالـ التمييز بيف الرجاؿ 

. كالنساء، خصكصان في مرحمة االنتفا ات الشعبية
فمع أف الدكر المنكط بالمرأة ىك الدكر االجتماعي حسب المنظكر التقميدم إال 
أنيا استطاعت أف تعمؿ عمى رفد الخدمات كالممارسات االجتماعية في المؤسسات 
كالجمعيات كجمعيات الحارات، بركافد سياسية، فالخدمات االجتماعية التي تقدـ 
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لمشيداء، ىي عبارة عف دركس سياسية تبرز ىذا الفصيؿ عف ذاؾ، كىذا ما فعمت 
كاستطاعت أف تنج  فيو المرأة خصكصان في الجمعيات اإلسبلمية، كالتي أخذت 

م ممحؽ /انظر). عمى عاتقيا تقديـ العكف كالعناية بأسر الشيداء كالجرحى كالمعتقميف
. (الجمعيات اإلسبلمية

: المعتقمون وتحريك الشارع السياسي
تحتؿ ق ية المعتقميف كاألسرل الفمسطينييف الق ية كالمحكر األساسي في أٌم 
. اتفاقية أك تنسيؽ أمني أك تبادؿ لؤلسرل كما حدث مؤخران في صفقة حزب اهلل

كخبلفان عف جدية طرح مسألة األسرل كالمعتقميف عمى طاكلة المفاك ات إال أنيا 
تحتؿ مركزان ميمان في اإلعبلـ السياسي الفمسطيني، كىذا ما يعبر عنو مف خبلؿ 

البرامج التي تبث عمؿ المحطات التمفازية المحمية كالخارجية حكؿ تمؾ الشريحة مف 
. المجتمع

فبغض النظر عف مدل فاعمية المفاك ات حكؿ األسرل، إال أف ق يتيـ ما 
زالت تحرؾ الشارع السياسي الفمسطيني عمى مدار تاريخ طكيؿ مف الن اؿ 

كاالحتجاج اليادئ كحتى العنيؼ في المسيرات كالمظاىرات، كالتي تمعب المرأة 
الفمسطينية الدكر الكبير في ىذا المجاؿ، فاالعتصامات التي يقـك بيا ذكك األسرل 

كالمعتقميف كنادم األسير الفمسطيني، النسبة الكبرل فيو مف المشاركيف ىـ مف أميات 
كأخكات كزكجات كأصدقاء األسير، كالغمبة الغالبة منيـ النساء، فتفعؿ المرأة سياسيان 

. في ىذا المجاؿ أفعاالن مف التحريض كالرفض كالمشاركة السياسية كالن الية
كجميعنا يذكر اليبات الجماىيرية التي أحدثتيا تجربة المنا مة عطاؼ عمياف 
في اإل رابات التي خا تيا في سجكف االحتبلؿ، حيث حٌركت الشارع الفمسطيني 
في جميع أنحاء ال فة الغربية، كفىٌعمت المؤسسات النسكية كالجمعيات النسكية 
كجمعيات حقكؽ اإلنساف في االحتجاجات كالمظاىرات كالمسيرات التي تطالب 

. باإلفراج عنيا كتمرير إيقافيا غير القانكني
تجارب الشيداء كاألسرل، ىي تجارب المرأة الفمسطينية، التي تختبر إيقاع ىذه 
السمات، كبالتالي تعمؿ عمى تحريؾ العكاطؼ كالرغبات في االحتجاج كالتظاىر، 

. كترفد الثقافة السياسية بمبررات الصمكد كالبقاء
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: المرأة والقيادة في الجمعيات النسائية
قامت الباحثة بإعداد استبياف يشتمؿ عمى أسئمة مكجية إلى سبعة رئيسات مف 

كقد تـ تكزيع االستبياف عف . الجمعيات كالمراكز النسائية في الحركات اإلسبلمية
. طريؽ المقابمة المباشرة مع الرئيسة مثؿ جمعية النقاء كجمعية الخنساء اإلسبلمية

أك عف طريؽ الفاكس مثؿ جمعية الشابات المسممات كجمعية اليدل . كمركز جذكر
. كحزب الخبلص في قطاع غزة لعدـ تمكف الباحثة مف الذىاب إلى قطاع غزة

. تجاكبت معظـ الرئيسات المكجو ليف االستبياف
لـ تعتذر أية كاحدة عف اإلجابة إال بعض األسئمة لـ تجب عمييا رئيسة جمعية 

. سند لؤلمكمة كالطفكلة
: أسئمة االستبيان

دارت أسئمة االستبياف حكؿ المؤسسة مف حيث سنة التأسيس كشركط الع كية 
كاألىداؼ كالنشاطات كطبيعة الخدمات كدكر الجمعية كالمؤسسة في خدمة المرأة 
الفمسطينية، كحكؿ رئيسة الجمعية، المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كبخصكص رأييا 

. حكؿ المعيقات التي تكاجو مشاركة المرأة في العمؿ السياسي
كحكؿ سبؿ النيكض بالمرأة كالحكافز التي تدفع بالمرأة اتجاه العمؿ السياسي فقد 

دخاليا عمى الكمبيكتر كبعد ذلؾ تمت جدكلة  تـ جمع االستبيانات ثـ تفريغيا كاِإ
. البيانات كتحميؿ اإلجابات بالرجكع إلى المبلحؽ
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تحميل االستبيانات 

 
مف خبلؿ النتائج التي تـ استقصاؤىا مف مقاببلت البحث تبيف مجمكعة مف 

الق ايا كالمحاكر الميمة كاألساسية في فيـ مك كع البحث المزمع مناقشة كعرض 
. نتائجو كالتي تبحث في إشكالية دراستنا التي نحف بصددىا

: المؤسسة اإلسالمية والتسييس
يت   مف خبلؿ نتائج الدراسة أف ىنالؾ فركقان ما بيف سنة التأسيس كاتجاىات 

كىي كاحدة  (المركز كالفركع) مؤسسة 17العينة نحك التسييس حيث عٌبر ما يقابؿ 
 مؤسسات مف ال فة كالداخؿ أيدف تسييس 6مركزية بأنيا  د التسييس في حيف أف 

كدكر المرأة في المجاؿ السياسي، كلـ يفصمكا ما بيف العمؿ السياسي كاالجتماعي، 
باعتبار أف طبيعة المجتمع الفمسطيني مجتمع مسيس كبالتالي عدـ رفض فكرة 
أف : "التسيس لممؤسسة، كنكرد ىنا نمكذجان يعكس بالم مكف اإلجابات جميعيف

معظـ العمؿ االجتماعي ىك مسيس ليس مف جانب االتجاه اإلسبلمي بؿ مف 
االتجاىات األخرل  إف جميع االتجاىات تعمؿ عمى إثبات كجكدىا كحجميا مف 

".  خبلؿ نسبتيا في المؤسسات
العبلقة ما بيف سنة التأسيس كتسييس الجمعيات حيث تتكزع  (5)يبيف جدكؿ رقـ 
: النتائج كما يمي

( 5)جدكؿ رقـ )
سنة 

التأسيس 
المركز 

عدد المؤسسات 
والفروع 

موقع المؤسسة مع التسييس 

غزة  د -  16 1 90قبؿ 
91-95  - - - - -
ال فة كالداخؿ - مع -  6 96-2000
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في مقابؿ ذلؾ تفردت مؤسسة كاحدة برفض فكرة التسيس كىي جمعية الشابات 
ال يكجد تسيس لمعمؿ االجتماعي كلكف لكؿ شخص : "المسممات حيث قالت أنو

". ميكؿ فكرية
كمع ذلؾ لـ تختمؼ جميع المؤسسات كال القائمات عمييا حكؿ عدـ التميز في 
الجانب الخدماتي عمى أساس االنتماء الفصائمي أك السياسي لمفئات المنتفعة مف 

. المؤسسة
كنحف بدكرنا نرل أف االختبلؼ في اإلجابة مف الشابات المسممات راجع إلى 
المكركث الثقافي الديني األيدلكجي العائد إلى أصكؿ تأسيس ىذه المؤسسة كىي 

اإلخكاف المسمميف كالتي كانت تركز في جدكؿ كأجندة عمميا عمى الجانب التكعكم 
كنشر الديف اإلسبلمي فقط دكف إدخاؿ أك تدخؿ في الجانب السياسي كىذا الجانب 
أثر في طبيعة اإلجابة كنشاط المؤسسة اليادفة بالبداية نشر الديف اإلسبلمي كليس 
االتجاه السياسي بغض النظر عف ىذا أك ذاؾ، كىذا تمثؿ بحجـ االنتشار الكاسع 
ليذه المؤسسة كعدـ تركيزىا عمى جكانب سياسية في برامجيا الداخمية رغـ تغيير 

. الفئات القيادية ليذه المؤسسة
: أولوية العمل السياسي في مقابل العمل االجتماعي

كفيما يتعمؽ بعبلقة المستكل التعميمي لمديرة المؤسسة كعبلقتو بتسيس المؤسسة 
(  6)فيت   لنا مف خبلؿ جدكؿ رقـ 

 
( 6)جدكؿ رقـ 

التسيس المستوى التعميمي 
 د مع  

 مؤسسة 21بكالكريكس 
 (مراكز كفركع)

1 

  1ماجستير 
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ما بيف ) مديرة جمعية تحمؿ درجة البكالكريكس 21كالذم نستك   منو أف 
مع تسيس المؤسسة، كمديرة تحمؿ الماجستير مع فكرة تسيس  (مراكز كفركع

 مؤسسة 23 مف أصؿ 22المؤسسة، فيصب  لدينا عدد المكافقات عف التسيس ىك 
أما التي عار ت ، فتميؿ إلى عدـ تعامميا مع المقابمة بمحمؿ الجد  (مراكز كفركع)
. (م ممحؽ المقاببلت/انظر)

كحكؿ الطابع السياسي كنصرتو عمى االجتماعي فبشكؿ عاـ نرل أف الكاقع 
السياسي كالن الي الفمسطيني قد ىمش ق ايا عٌدة عمى حساب ق ايا أخرل أبرزىا 

كىذا ما تتقاطع بو  (6، 5كما ىك مك   في جدكؿ رقـ )الدكر االجتماعي لممرأة 
: جميع المؤسسات كليست اإلسبلمية فقط كنشاط المؤسسة االجتماعي يككف

. ذك بعد سياسي تأطيرم بيدؼ نشر المبادئ السياسية لمفصيؿ: أكالن 
. استقطابي لمجماىير: ثانيا

كتحكؿ مك كع المرأة كحقكقيا االجتماعية السياسية إلى شعار سياسي استقطابي 
لمجماىير كليس جكىريان في معظـ برامجيا كنشاطاتيا كليذا السبب نرل أف الذىنية 
التقميدية في قمب المؤسسات لـ تنعتؽ فكريان كال اجتماعيان كال ثقافيان مف الخطاب 

المسيس كالذم يككف عمى حساب المرأة كدكرىا في المجتمع، كعممية تغميب كتقدـ 
. العامؿ السياسي عمى االجتماعي في برامج كنشاطات المؤسسة كأىدافيا

 
:  شروط العضوية

مف خبلؿ االطبلع عمى نتائج المقابمة فقد كانت النتائج تتكزع كاآلتي حسب 
: المؤسسة
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( 7)جدكؿ رقـ 
العدد  اسم المؤسسة   الشروط 

أف تككف ذات أخبلؽ حميدة أك حسنة  الخنساء، جذكر، الشابات  3
 السير ك السمكؾ كغير محككمة 

أف تككف قد كافقت عمى النظاـ في  جذكر، النقاء  2
الجمعية كالنظاـ األساسي كقرارات مجمس 

 اإلدارة 

أف تككف متدينة عفيفة طيبة الخمؽ  الشابات، النقاء  2
 كتقـك بالكاجبات الدينية 

جذكر، الخبلص،  4
 الشابات، الخنساء 

  سنة 18أف ال يقؿ عمرىا عف 

 أف تتمتع بحقكقيا المدنية  جذكر  1

 تعبئة طمب انتساب فقط  اليدل  1

يت   مف الجدكؿ أف النسبة األكبر لممؤسسات قد تركزت في شرطيف اثنيف 
. أف تككف ذات أخبلؽ: كالثاني.... أف ال يقؿ عمرىا عف: أحدىا

:  كأقؿ الشركط تركزت في
. مركز جذكر- أف تتمتع بحقكقيا المدنية  (1

كنرل أف التفرد يعكد إلى طبيعة القائمة عمى المؤسسة كما تممكو مف ميارات 
كمستكل ثقافي كأكاديمي يبلمس كيصب في طبيعة أىداؼ كعمؿ المؤسسة حيث أف 

مؤسسة كمديرة ىذا المركز متخصصة بشيادة جامعية في التنمية االجتماعية، 
تخصص خدمة أسرية، يصب تخصصيا في مجاؿ العمؿ كالنشاط التنمكم اليادؼ 

حيث أف المؤسسة فاعمة في  )إلى تنمية المجتمع ثقافيان كاجتماعيان كحتى سياسيان 
كانعكس ذلؾ عمى طبيعة النشاط الذم تقدمو ىذه المؤسسة مف  (المجاؿ السياسي 

 (1)دكرات كندكات ككرشات عمؿ تصب في مجاؿ الحقكؽ المدنية كاألنشطة التنمكية

                                      
. م الممحؽ الخاص بالمقاببلت/انظر - 1



 115

تتفؽ معيا أي ان  )كمف جانب آخر كجدنا دقة كتميزان في إجابة المؤسسة لؤلسئمة 
كتنظيمان ثانيان لؤلفكار يعكس بالم مكف دقة كتنظيـ كتمركز  (الشابات المسممات

. النشاطات كتحقيؽ أىدافيا
: فيناؾ كجيتي نظر بيذا الصدد: تعبئة طمب انتساب فقط (2

غياب أم شرط قد يعيؽ انتساب المرأة إلى المؤسسة كىذا حسب كجية : األكلى
. نظرنا  عيؼ
 عؼ جدية مديرة المؤسسة في تعبئة نمكذج المقابمة كىذا ما تتسـ بو : الثانية

اإلجابات جميعان في مقابمتنا معيا بالمقارنة مع مقاببلت مديرات الجمعيات 
. اإلسبلمية

كبشكؿ عاـ نجد طبيعة الشركط متشددة كذات طابع يحد مف انخراط أكبر عدد 
ممكف مف النساء في صفكؼ ىذه المؤسسات بالرغـ مف استفادة قطاع كبير مف 
.  نساء المجتمع الفمسطيني عف سبيؿ الخدمات المقدمة ليف مف قبؿ المؤسسات تمؾ
كفيما يتعمؽ بتجربة حزب الخبلص فقد مٌر في مراحؿ مخاض طكيمة عمى 

:  مستكييف
 فالساحة السياسية  في قطاع غزة استدعت فيو ال ركرة لخكض :السياسي (1

اإلسبلمييف كبالتحديد حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس المعركة السياسية 
. متمثمة باالنتخاب كالترشي  في المؤسسات األىمية كالمجتمعية كالسياسية

ففكرة ىذا الحزب جاءت كنتيجة لتراكـ الخبرات الطكيمة لحركة اإلخكاف كمف 
بعدىا حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس، فكانت انبثاقان مف احتياجات العمؿ 
السياسي ك ركرة التعامؿ مع المعطيات المستجدة في الكاقع بصكرة تختمؼ 

. عما كاف بالسابؽ
 كخصكصان ق يتيا الرئيسة كالتي تتعمؽ بالمرأة :عمى الصعيد االجتماعي (2

كطبيعة دكرىا كميماتيا، فقد أخذت باالعتبار تمثيؿ المرأة في جسـ العمؿ 
مف الحجـ % 15السياسي كالييكمية التنظيمية لحزب الخبلص بكاقع ككتة 

الكمي لممراكز اإلدارية كالتنظيمية لمحزب، كقد عٌمقت رئيسة دائرة العمؿ 
فإف المشاركة فييا ىي كحد أدنى % 15بخصكص نسبة ألػ: " النسائي قائمة
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نما فرض ىذا المعدؿ ل ماف  كليس أقصى كبالتالي ال تعامؿ كككتة كاِإ
". المشاركة في الحزب كبالتالي العمؿ عمى تحسيف نسبة المشاركة النسائية

تعتبر مرفك ة مف قبؿ مديرة دائرة العمؿ النسكم حيث % 15إذف نرل أنو حتى 
كخبلفان )كبالرغـ مف ذلؾ . ترل فييا حدان أدنى النخراط المرأة في صفكؼ ىذا الفصيؿ

إال أننا نرل أف ىذه النسبة ليا أىمية، في  (عف المكقؼ النقدم اتجاه فكرة الككتة
مجاؿ ك ع قانكف مكتكب يتطرؽ لتمثيؿ المرأة كىك مؤشر إيجابي تجاه األف ؿ في 

المستقبؿ كالذم ي اىي فيو األحزاب كالفصائؿ السياسية األخرل التي تدعي 
كلكف كاقعيان ال . إعطاءىا لحقكؽ المرأة كعدـ التفرقة في التعامؿ عمى أساس الجنس

. نرل ذلؾ كما سبؽ
ذا قارنا ىذه التجربة الفريدة كتجربة اإلخكاف المسمميف في األردف  كما كرد  )كاِإ

فنرل أف الخطاب االجتماعي كالسياسي لممرأة في حزب  (ذكره في اإلطار النظرم 
رىاصات تاريخية تجاكزت الحزب لتمتد إلى عمؽ  الخبلص جاء نتيجة لعكامؿ كاِإ

فمف ىنا نرل أف ىذه . التاريخ كتجارب الحركة اإلسبلمية جميعيا في قطاع غزة
الككتة كبالرغـ مف صغرىا إال أنيا إنتاجه كنجاحه لممرأة الفمسطينية النتزاع حقكقيا 

.  كالمطالبة بيا، كىذا ما لـ نىرىهي في حركة اإلخكاف المسمميف في األردف
: عوائق ومعززات مشاركة المرأة في المجال السياسي واالجتماعي
ما مف أحد يختمؼ بغض النظر عف تكجيو األيدلكجي أك الفصائمي، حكؿ 

المعيقات التي تحٌد مف انخراط المرأة في المجتمع كتفعيؿ دكرىا عمى كافة األصعدة 
كالمعيقات كبيرة نتيجة التعقيدات المرتبطة . السياسية كاالجتماعية أك االقتصادية

( 8)كجدكؿ رقـ . بتركيبة كبنية المجتمع العربي الفمسطيني عمى كجو الخصكص
. يبيف تكزيع أفراد العينة عمى أىـ المعيقات التي تيدؼ مشاركة المرأة

 
 
( 8)جدكؿ رقـ 

العدد معيقات عامة رقم 
 1النظرة السمبية في المجتمع إلى العمؿ السياسي نتيجة اتفاقيات أكسمك  1
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 1اعتماد المقاكمة أك الخط السياسي كؿ كاحد عمى حدة  2
 1غمبة طابع الثقافة السياسية عمى المجتمع بعيدان عف السمكؾ االجتماعي  3
عدـ كجكد ككادر نسكية كمؤسسات متخصصة تدفع فكرة مشاركة المرأة  4

بشكؿ حيكم 
2 

معيقات خاصة 
 5النظرة السمبية لمنساء مف قبؿ المجتمع نتيجة العادات كالتقاليد البالية  1
 5عدـ استعياب كتفيـ الرجؿ لدكر المرأة في المجتمع  2
 4يحتاج العمؿ السياسي إلى التزامات كتفرغ كبير كىذا ال يتناسب مع الفتاة  3
 2المرأة نفسيا كعدـ قناعتيا بقدراتيا  4

 
: في ىذا المجاؿ تنسجـ آراء معظـ عينة البحث حكؿ ق ايا كمحاكر عدة منيا

المرأة ىي نفسيا المسؤكلة عف مكانتيا كتقييد ك عيا باالنصياع لتطمعات  (1
. المجتمع التقميدم

ىيمنة الرجؿ كتسمطو عمى المرأة كعدـ السماح ليا بالتعبير عف ذاتيا كالذم  (2
. يتعارض مع التكجو اإلسبلمي كنظرتو لممرأة

ال عؼ العاـ لممستكل السياسي، حيث يغمب طابع الثقافة السياسية عمى  (3
المجتمع، كيبتعد عف السمكؾ االجتماعي حسب تعبير مديرة دائرة العمؿ 

النسائي في حزب الخبلص كبذلؾ ال تكجد اختبلفات في جكىر التشخيص 
لدل مديرات المؤسسات اإلسبلمية حكؿ معيقات مشاركة المرأة في العمؿ 
السياسي أك االجتماعي بغض النظر عف سنة التأسيس، أك الخبرة أك 

. التخصص لمديرة المؤسسة، أك المعززات
النظرة السمبية لممرأة المنطمقة مف ثقافة المجتمع المبنية عمى العادات  (4

. كالتقاليد
 ىنالؾ حالة إجماع كاممة حكؿ أف الديف اإلسبلمي بالمعززاتأما فيما يتعمؽ 

أتاح الفرصة لمنساء لمعمؿ عمى الصعيد االجتماعي كفؽ الرؤية اإلسبلمية كالتي 
تعزز كتشجع المرأة عمى االنخراط في العمؿ السياسي كالمجتمعي، إننا نرل أف 
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طبيعة المجتمع الفمسطيني ما زاؿ يعيش أسير العقمية التقميدية فيما يتعمؽ بق ايا 
عدة أىميا دكر المرأة كمكانتيا في المجتمع كما تمعبو مف دكر إيجابي كبناء في بناء 

.  المجتمع
كىذا ما يتعارض مع النظرة اإلسبلمية كما حٌ ت عميو الشريعة اإلسبلمية مف 
حقكؽ لممرأة كأىمية كجكدىا في المجتمع كتنمية قدراتيا عمى كافة األصعدة كالتجارب 

:  اإلسبلمية كثيرة كمتعددة تبرىف عمى ذلؾ مثؿ
 في صم  الحديبية، كدكر عائشة في المعار ة أـ سممة مستشارة رسكؿ اهلل 

السياسية كمطالبتيا مع صحابة كراـ بالقصاص مف قتمة عثماف ر ي اهلل عنو عممان 
. بأنيا ندمت عمى خركجيا بعد ذلؾ
عف أنس أف أـ سميـ يـك حنيف ) يـك حنيف كأـ سميـ تشير عمى رسكؿ اهلل 

يا رسكؿ اهلل اقتؿ مف بعدنا مف الطمقاء انيزمكا بؾ فقاؿ عميو الصبلة : قالت
كمثاؿ فاطمة بنت قيس تمبي الدعكة الجتماع عاـ  (إف اهلل قد كفى كأحسف: كالسبلـ

. (1)مع إماـ المسمميف
كفي جانب آخر فإف اختزاؿ المفاىيـ كاألنشطة المجتمعية في جانبيا السياسي 
الكحيد كغير المترابط مع كافة األصعدة االجتماعية أدل إلى حالة مف اإلحباط في 
صفكؼ المجتمع كانعكس عمى المرأة بصكرة مباشرة مما أدل إلى إحباطيا في 
فتجربة . األحداث كازدكاجية الخطابات كتعقدىا كعدـ إنصافيا في حقكقيا المجتمعية

االنتفا ة األكلى أكبر برىاف عمى حديثنا، فالمرأة انخرطت كلعبت دكران رئيسان في 
االنتفا ة األكلى كلكف لـ تجازى المرأة عمى دكرىا بعد قدـك السمطة فأصابيا اإلحباط 
كبالتالي انسحبت مف العمؿ السياسي كمع ذلؾ نرل أف المرأة قد اختزؿ دكرىا في 
. المجتمع عمى صعيد العمؿ اإلغاثي كالخدماتي فقط كليس عمى الصعيد السياسي

 
: انسجام األىداف مع البرامج المقدمة

                                      
تحرير المرأة في عصر الرسالة  دراسة جامعة لنصكص القرآف الكريـ كصحي  : عبد الحميـ أبك شقة - 1

. 430ـ، دار القمـ لمنشر كالتكزيع الككيت، ص1990- ىػ 1410 1، ط2البخارم كمسمـ، ج
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ال يكجد اختبلؼ بشكؿ عاـ ما بيف المؤسسات يعكد لمتغيرات العمؿ كسنة 
التأسيس أك تخصص مديرة المؤسسة حكؿ تحقيؽ كنجاح المؤسسة في تطبيؽ 

أىدافيا عبر أنشطتيا كخدماتيا االجتماعية كاالقتصادية كالصحية كالتي تسعى إلى 
إال أف طبيعة النشاطات . العمؿ جاىدة إلى التطكر كالنيكض دائمان بك ع المرأة

لـ تخرج عف  (انظر إلى ممحؽ أىداؼ المؤسسة كأنشطتيا المقدمة  )كالخدمات 
نطاؽ التعامؿ النظرم كقد ترٌكز ذلؾ في مؤسسة جذكر حكؿ ندكات ككرشات العمؿ 
النسائية كالجانب اإلغاثي الخدماتي المقدمة لشريحة النساء كالمتيف ال تصباف في 
جكىر تكعية المرأة لحقكقيا ككاجباتيا اإلسبلمية كتدعيـ الصكرة الدينية كالتي نصت 

عمى حقكؽ كثيرة تفتقد ليا المجتمعات التي تقكؿ عف نفسيا متح رة بالمعنى 
كبيذا مارست المؤسسات الدكر التقميدم الركتيني في . السكسيكلكجي كليس الثقافي

. طرؽ مك كع المرأة كلـ تحقؽ إنجازان مممكسان في ىذا المجاؿ
 

: المؤسسة تعبير عن حاجة
الفكرة كالتطبيؽ ىي تعبير مكثؼ عف ظاىرة مجتمعية يكاجييا أفراد المجتمع 
شباعيا  كبالتالي تبدأ المساجبلت كالحكارات مف أجؿ اإلحاطة بيذه الحاجة كاِإ
. كمعالجتيا  مف إطار مؤسساتي منظـ بعيدان عف الفيـ المختزؿ لمكف السياسي

فيما يتعمؽ بيذا الجانب ىنالؾ  ركرة مجتمعية لنشكء مؤسسات إسبلمية ىدفيا 
خدمة المرأة كشريحة م طيدة  كمسمكبة اإلرادة كالمكقؼ كما يكازيو مف مؤسسات 
نتاجيا كتحقيقيا لتنمية المرأة كقدراتيا، أف  أخرل عممانية متكقعان عمى طبيعة عمميا كاِإ

المؤسسات اإلسبلمية جاءت نتيجة  ركرة مجتمعية كفراغ سياسي اجتماعي 
كما أف انغبلؽ المؤسسات العممانية . لممؤسسات الفاعمة عمى صعيد العمؿ النسائي

عمى ذاتيا كاالكتفاء بحمقات النقاش كالمؤتمرات البعيدة عف اىتمامات كاحتياجات 
المرأة الفعمية كالكاقعية المرتبطة بالثقافة العربية اإلسبلمية ال بالثقافة الغربية ك 

كىذا باإل افة إلى أف جكىر . الغريبة عف تراثنا كمفاىيمنا كقيمنا اإليجابية كالبناءة
كركاية المؤسسات النسائية اإلسبلمية التي انطمقت مف ثقافة دينية تنتقد الك ع القائـ 
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طاران دافعان  التقميدم كالخطاب المعطكب سياسيان كاجتماعيان تجاه المرأة لتشكؿ رافعة كاِإ
. مف أجؿ تنمية المرأة كتفعيؿ دكرىا في المجتمع

كمع ذلؾ فقد تميزت مؤسسة كاحدة مف عينة البحث كىي مؤسسة النقاء التي 
انبثقت مف تحديد فكرة رائدة كىي خدمة أبناء كزكجات الجرحى كاألسرل كالشيداء 

كىذا ال يعني عدـ تقديـ الخدمات لكافة أفراد المجتمع كلكنيا انطمقت مف فكرة جديدة 
مف حيث الفئة المستيدفة كىذا ما يميزىا عف المؤسسات بغض النظر أكانت 

. إسبلمية أـ غير ذلؾ
 

: الخالصة
اف العمؿ االجتماعي ىك مسٌيس ليس مف جانب االتجاه اإلسبلمي فقط بؿ مف 

كاف جميع االتجاىات تعمؿ عمى إثبات كجكدىا كحجميا مف .  االتجاىات األخرل
كلكف يبلحظ أف مك كع المرأة كحقكقيا االجتماعية كالسياسية تٌحكؿ إلى . خبللو

. شعار سياسي استقطابي لمجماىير كليس جكىريان في معظـ برامج المؤسسات
كقد يعكد ذلؾ إلى إف الذىنية التقميدية داخؿ المؤسسات لـ تنعتؽ فكريان كال 
اجتماعيان كال ثقافيان مف الخطاب المسٌيس الذم ال يرقى بمكانة المرأة إلى مستكل 

. الشعارات المطركحة
في حزب الخبلص في قطاع غزة مؤشر إيجابي % 15إف نسبة تمثيؿ المرأة بػ

. تجاه األف ؿ في المستقبؿ كالذم ي اىي فيو األحزاب كالفصائؿ السياسية األخرل
كيعتبر تناميان كنجاحان لممرأة ألخذ حقكقيا، كىذا ما لـ نره مثبلن في حركة اإلخكاف 

. المسمميف في األردف
تبيف أف ىناؾ حالة إجماع حكؿ أف الديف اإلسبلمي أعطى المرأة الحؽ في 

. ممارسة العمؿ السياسي، كىذا يعزز دكر المرأة السياسي
كأف معظـ المؤسسات كالمراكز في الحركات اإلسبلمية تعمؿ جاىدة عمى التطكر 

. كالنيكض بك ع المرأة إال أنيا لـ تخرج عف نطاؽ التعمـ النظرم كالتعبكم
إال أف مؤسسة النقاء انطمقت مف أىداؼ مختمفة حيث تكجيت نحك خدمة كتبني 

. أبناء كزكجات الشيداء كالمعتقميف، باإل افة إلى البرامج األخرل المختمفة
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انفظم انغبدط 
 

انؼمجبد وانًشبكم انزٍ رىاجه انًشأح انفهغطُُُخ ػهً انظؼُذ 

انغُبعٍ 
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: تمييد

ال نستطيع أف نفصؿ بيف المرأة في التنظيمات السياسية كبيف المرأة في الحركات 
اإلسبلمية مف حيث المشاكؿ كالعقبات فيي تشكؿ عائقان كبيران لجميع النساء في 
فمسطيف إال أنو يمكف مبلحظة مشاكؿ خاصة في الحركات اإلسبلمية نتيجة 

التي تصؿ إلى درجة تحريـ خركج  (المتشددة  )االختبلؼ في تبني األحكاـ الشرعية 
كيمكف تصنيؼ المشاكؿ كالعقبات . المرأة لمعمؿ بكافة أشكالو كمنو العمؿ السياسي
:  التي تكاجو المرأة الفمسطينية بشكؿ عاـ كما يمي

: انًشبكم انزارُخ: أوالًال 

 إلى أف نسبة األمية (1)تشير اإلحصاءات: األمية األبجدية كاألمية الفقيية (1
مرتفعة عند النساء أعمى منيا عند الرجاؿ، كفي المجتمع الفمسطيني نجد أف 
نسبة األمية مرتفعة ألسباب عديدة منيا االحتبلؿ اإلسرائيمي الغاشـ كنظرة 
المجتمع المبنية عمى ثقافة المكركثات الخاطئة كالعادات كالتقاليد البالية 

أدل ذلؾ إلى  عؼ في . باإل افة إلى الفقر الذم خمفو كيخمفو االحتبلؿ
اكتساب الخبرات كالميارات المطمكبة لتمكيف المرأة مف أداء دكرىا كالكصكؿ 

أما األمية الفقيية كالتبعية الفكرية لمغرب كاالنشغاؿ . إلى المكقع المطمكب
بق ايا كظكاىر بعيدة عف كاقع المرأة الفمسطينية بعيدة عف أكلكيات 

كاحتياجات المرأة الفمسطينية بؿ تبعان الحتياجات كأكلكيات الدكؿ المانحة كؿ 
ذلؾ استنزؼ مف طاقة المرأة كأبعدىا عف مشاكميا الحقيقية كأبعدىا عف 

. القاعدة النسائية كأكلكيات العمؿ
افتقار المرأة إلى التجربة كعدـ كسر الحكاجز التي تقؼ حياليا نتيجة التربية  (2

كالنشأة المبنية عمى الخكؼ فيي تخاؼ كتستكيف لمظركؼ كالييمنة كالتبعية 
لمرجؿ كتتقبؿ كؿ ما يفرض عمييا مف إمبلءات كت عؼ أماـ أم قرار يمكف 

. أف تتخذه لصالحيا
                                      

، راـ اهلل 26، كتيب الجيب، ص1997الجياز المركزم لئلحصاء، التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشآت  - 1
. ـ2000فمسطيف، - 
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عدـ التكاصؿ بيف الحركات النسائية اإلسبلمية داخؿ ال فة الغربية كبيف  (3
المدف كالقرل كقطاع غزة كالخط األخ ر كافتقارىـ إلى مرجعية كاحدة تستند 

ىذا باإل افة إلى عدـ . إلييا الحركات النسائية في حؿ ىمـك كمشاكؿ المرأة
التنسيؽ مع الجمعيات في الخط المكازم لمتفاعؿ كاالستفادة مف تجارب 

.   الغير
أف المرأة تشتير في الغالب ب عفيا إزاء الرجؿ  "(1)يقكؿ راشد الغنكشي

كحاجتيا إليو كلكف ىؿ ىذا الشعكر بال عؼ لدل المرأة طبيعي؟؟ أـ نتيجة 
أال يجكز أف يككف ىذا الشعكر . المنياج الذم سمكو الرجؿ في تربيتيا؟؟

نتيجة الك عية التي كانت تعيشيا المرأة فمك تغيرت ىذه الك عية 
االجتماعية كتغيرت تربية المرأة عمى تحمؿ مسؤكلياتيا كحدىا دكف االتكاؿ 

عمى الرجؿ لتغير ىذا الشعكر بال عؼ كالتبعية إلى شعكر بالتفكؽ 
".   كاالستقبلؿ أليس أقرب ذلؾ إلى الصكاب

كفي مقاؿ نشرتو مجمة ينابيع الحياة بعنكاف المرأة الفمسطينية في األحزاب 
؟   شريؾ فاعؿ أـ ديككر الـز

مف جانبو اتفؽ إسماعيؿ أبك "حكؿ التقصير النسكم جاء في ىذه الفقرة 
مع النائب عباس زكي " حماس"شنب أحد قياديي حركة المقاكمة اإلسبلمية 
السبب في تراجع المرأة كدكرىا يعكد "ع ك المجنة المركزية لحركة فت ، أف 

تحتـر حقكؽ " حماس"مشيران إلى أف الحركة " إلى تقصيرىا في إبراز نفسيا
. المرأة ليس تف بلن منيا كذلؾ ألف ىذه الحقكؽ كفمتيا ليا الشريعة اإلسبلمية

يساكم تمامان ح كر " حماس"النشاط كالح كر النسائي داخؿ حركة : "كقاؿ
كفيما يتعمؽ بعدد المرشحات المحتمبلت  مف قكائـ حركة ". كنشاط الرجؿ

إذا قررت خكض االنتخابات، فشٌدد أبك شنب عمى أف ذلؾ سيككف " حماس"
حسب إمكانية الحركة كقدراتيا، مشيران إلى أنيا تسعى إلى تدريب كتأىيؿ 

كمف جية أخرل، انتقد أبك . كفاءات نسكية قادرة عمى خكض ىذه التجربة

                                      
. 97المرأة بيف القرآف ككاقع المسمميف، ص: راشد الغنكشي - 1
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شنب أداء المؤسسات النسكية، متيمان إياىا بالتباكي عمى حاؿ ككاقع المرأة 
الفمسطينية بينما ال تفعؿ شيئان في سبيؿ تأىيؿ ككادر نسكية قادرة عمى 

. (1)اال طبلع بالدكر السياسي المنكط بيا
انشغاؿ البعض بالزيارات كاالستقباالت كمبلحقة المكديبلت كعدـ ترتيب  (4

دارة األسرة كعدـ التخطيط ليذه األعماؿ  الكقت في األعماؿ المنزلية كاِإ
. كاستثمار أف ؿ الكقت

: انًشبكم انخبسجُخ: ثبَُب

نبلحظ أف التنظيمات السياسية كالحركات اإلسبلمية تحاكؿ إقصاء المرأة * 
بعادىا عف العمؿ السياسي عممان بأف المرأة عممت بجانب الرجؿ فيي دائمان كانت  كاِإ
في الكاجية االجتماعية تستخدـ لمتعبئة كالتنظيـ عمى مستكل القيادة كعندما تككف في 

بعادىا كيجرم عمييا اإلرىاب النفسي . الصؼ األكؿ تنافس الرجؿ يبدأ إقصاؤىا كاِإ
 أف مشاركة (2)فمثبلن بالنسبة إلى األحزاب العممانية، جاء في دراسة لكاتبة فمسطينية

النساء في الفصائؿ كاألحزاب السياسية جاء مبكران إال أف ذلؾ لـ يترؾ أثران عمى 
تحٌسف مشاركتيف السياسية إذ بقيت ىذه المشاركة  عيفة بالمقارنة مع مشاركة 

كت يؼ " الرجؿ، باإل افة إلى استبعادىا عف مراكز صنع القرار في ىذه األحزاب
أف مك كعة المرأة ليست مركزية بالنسبة لؤلحزاب كتشير البيانات إلى كجكد "الكاتبة 

فعدد النساء يتناقص في . عبلقة عكسية بيف نسبة النساء كبيف مستكل السمطة
مف أع اء المجنة % 5مستكل المراكز العميا في األحزاب فمثبلن تشكؿ النساء 

مف األع اء في المجنة الحركية العميا كفي الجبية % 4مقابؿ  (فت   )المركزية ؿ
مف المجنة المركزية العامة كفي المكتب التنفيذم لفدا تمثؿ % 10الشعبية تمثؿ 

مف المجنة المركزية لمحزب نفسو كىي أعمى % 19فيما يبمغ تمثيميا % 30النساء 
نسبة لمشاركة النساء في األحزاب رغـ أف فدا ييعٌد حزبان صغيران مقارنة مع األحزاب 
األخرل، فيما ترتفع نسبة مشاركة النساء في ىيكمية الجبية الديمقراطية لتحرير 

                                      
. 31ـ، العدد 2003 آب 8مجمة ينابيع الحياة، تصدر عف جمعية المرأة العاممة الفمسطينية لمتنمية،  - 1
كىي مف قطاع غزة متزكجة كليا أكالد، ناشطة في ق ايا المرأة . دنيا األمؿ إسماعيؿ: الكاتبة الفمسطينية - 2

. كتعمؿ في إذاعة محمية
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فمسطيف في ال فة الغربية عنيا في غزة إذ بمغت نسبة النساء في القيادة المركزية 
كفي المجنة المركزية %. 13بينما كاف نصيب قطاع غزة % 18في ال فة الغربية 

رغـ أف % 16.5بينما بمغ في غزة  %  19.5العامة فقد بمغ في ال فة الغربية 
أعمى  (التي تعد أىـ ىيئة التخاذ القرار في الحزب)تمثيؿ النساء في المجاف المركزية 

ىذا . لدل األحزاب اليسارية إال أنيا بقيت نسبة  ئيمة بالمقارنة مع النسبة الكمية
ف بلن عف أف كجكد النساء في مثؿ ىذه المجاف لـ يؤًد إلى فرض سياسات كبرامج 
حزبية تتبنى أجندة نسكية تتكازل مع أجندة العمؿ الكطني كبقيت النساء تتبنى 

 ".المشركع الكطني الذم ظؿ يستأثر بأكلكية نشاطيف
ليائية : (1)تقكؿ خديجة مفيد أف التنظيمات تستخدـ المرأة في لجاف إسكاتية كاِإ

بعيدان عف صنع القرار كتكتفي ىذه التنظيمات بأف تككف المرأة مثبلن في المجنة 
. الثقافية أك مسؤكلة عف المجنة االجتماعية في التنظيـ

إف الرجاؿ يحاكلكف دائمان أف يسيطركا عمى تكجيو النساء : "(2)كيقكؿ القر اكم
كال يتيحكف ليف الفرصة الكافية لمتعبير عف أنفسيف كبركز المكاىب كالقدرات النسائية 

إف بيف األخكات نكابغ : "ثـ يقكؿ" الخاصة لتقكد العمؿ بمعزؿ عف تحٌكـ الرجاؿ
كعبقريات مثؿ الرجاؿ كليس النبكغ مف صفات الذككر كحدىـ كأف الرجاؿ ىـ الذيف 
يحرصكف عمى أف يظؿ زماـ العمؿ بأيدييـ فبل يدعكف فرصة لمزىرات أف تتفت  كال 
لمقيادات أف تبرز ألنيـ يفر كف أنفسيـ فر ان حتى عمى االجتماعات النسكية 

مستغميف حياء الفتيات المسممات الممتزمات فيكتمكف أنفاسيف كال يتيحكف ليف قيادة 
إف األخكات ال يعفكف مف بعض التبعية فقد استسممف :  "كي يؼ". أمكرىف بأنفسيف

ليذا الك ع كر يف بحياة الدعة كالسكينة كأف يفكر ليف الرجاؿ بدؿ أف يفكرف 
لماذا تحشركف أنفسكـ أييا الرجاؿ في أمكر النساء؟ ارفعكا : "، ثـ يقكؿ"ألنفسيف

" !!. أيديكـ عف األخكات

                                      
تحدثت بذلؾ في برنامج . ع ك مكتب سياسي لحزب العدالة كالتنمية اإلسبلمي في المغرب: خديجة مفيد - 1

. لمنساء فقط عمى قناة الجزيرة
ـ، مؤسسة الرسالة 1992ىػ1412، 13أكلكيات الحركة اإلسبلمية في المرحمة القادمة، ط: يكسؼ القر اكم - 2

. 70ػ بيركت، ص
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نجد األحزاب ترفع مف شأف المرأة في شعاراتيا كحشدىا السياسي كلكف تقصييا 
نستطيع أف نقكؿ أف الحركات كالتنظيمات اإلسبلمية . عند االقتراب مف اتخاذ القرار

أكثر منو  (شعارات)تفتقر إلى أجندة عمؿ تتعمؽ بالمرأة فنجد االىتماـ بالمرأة نظريان 
. عمميان فتبقى األحزاب أحد أسباب المعيقات التي تقؼ أماـ تقدـ المرأة سياسيان 

افتقار الحركات اإلسالمية إلى قيادات نسائية ذات اىتمامات : ثالثاً 
: سياسية

اف اىتماـ بعض القيادات النسائية ينحصر بالعمؿ الدعائي كانشغاليف بمجاف 
فرعية قد تككف ىذه المجاف منبثقة عف جمعيات يقكدىا رجاؿ مثؿ المجنة النسائية 
التابعة لجمعية الشباف المسمميف في مدينة الخميؿ كالمجنة المنبثقة عف الجمعية 

تعمؿ ىذه المجاف بجٌد كنشاط كلكف  مف الحدكد . الخيرية اإلسبلمية في الخميؿ
التي ترسميا الييئة اإلدارية لمجمعية التي يقكدىا الرجاؿ كينحصر عمميا في 
النشاطات االجتماعية كالمناسبات الدينية كالمشاركة في المسيرات التي يقكدىا 

الرجاؿ، إف مكاقؼ المرأة بالشكؿ العاـ في أم ق ية مرتبط بمكاقؼ الرجاؿ ال يمكف 
معار تو أك حتى نقاشو، ىناؾ مكاقؼ ال تحتاج إلى إذف الرجاؿ بؿ تحتاج إلى 

ق ية المرأة التي ناقشت عمر بف الخطاب في ق ية المير فقاؿ : ردكد سريعة مثاؿ
". أصابت امرأة كأخطأ عمر"عمر 

كاليـك نجد ق ايا تمٌس المرأة المسممة بشكؿ عاـ مثؿ ق ية الحجاب كالتحٌدم 
الذم يكاجو المرأة المسممة في الغرب كىناؾ ق ايا محمية معٌمقة تتداكليا النساء 

الفمسطينيات مف جميع األشكاؿ كاألطياؼ السياسية مثؿ ق ايا األحكاؿ الشخصية 
نستطيع القكؿ أف ح كر المرأة في الحركات اإلسبلمية . كالمطالبة بتغيير بع يا

يتفاكت مف مكاف آلخر كلكف ىذا الح كر لـ يكف مؤثران كفاعبلن في الرد عمى 
. طركحات كثيرة

 

:  يغإونُخ انشجبل: ساثؼبًال 

 حيف دخؿ في صم  الحديبية أشارت أـ سممة ر ي اهلل عنيا عمى الرسكؿ 
فبل .  كعمؿ بوعمييا كىك مت ايؽ مف مكقؼ المسمميف برأم سديد كحكيـ أخذ بو 
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أـ سممة استأذنت الرجاؿ كال رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ نظر إلى رأييا 
ىكذا كاف ينظر لرأم المرأة بتقدير، إال أننا نجد اليـك تراجعان . باالستيانة كالرفض

. كبيران لدكر كرأم المرأة عما كانت عميو في صدر اإلسبلـ
عممان بأف المرأة المسممة مف خبلؿ تفاعميا بالمجتمع كانفتاحيا عمى اآلخر كفؽ 
الرؤية اإلسبلمية تستطيع أف تحقؽ إنجازان كقكة لممنظكمة اإلسبلمية كتحصينان لميكية 
ف عزليا كتيميشيا ينعكس سمبان عمى الحركات كالمجتمع . اإلسبلمية كالدفاع عنيا كاِإ
لقد بدأت النساء في حزب الخبلص اإلسبلمي في قطاع غزة كفي تجربة أـ 
الفحـ تتفاعؿ سياسيان كترسـ تصكراتيا السياسية لشعكرىف بأىمية تكاجدىف عمى 
الساحة السياسية كألىمية تفاعميف مع النساء في التنظيمات كاألطر السياسية 

كلكف تبقى مسؤكلية . مستفيدات مف التجارب كالنتائج التي مررف بيا في السابؽ
بعادىا عف  الرجاؿ كاحدة في كؿ التنظيمات كالحركات مف حيث التقميؿ مف شأنيا كاِإ

. المراكز السياسية العميا
 

: األسرة وثقافة المجتمع: خامساً 
تعتبر األسرة في اإلسبلـ المبنة األساسية في بناء المجتمع المبنية عمى التراحـ 

، كالشكرل ليست عبلقة (1)بيف أفرادىا كالقائمة عمى أحد دعائـ اإلسبلـ كىي الشكرل
سياسية فحسب بيف الحاكـ كالمحكـك إنما ىي أسمكب حياة شاممة ينبغي أف تعـ 

سمكؾ المجتمع المؤمف فتقـك حياتو كميا عمى الشكرل كالترا ي كحرية االختيار ال 
كقد شاءت إرادة المكلى أف ال يكره الناس عمى دينيـ فكيؼ . عمى اإلكراه كاإلجبار

يكرىكف عمى ما سكاه، ككؿ عقد يقـك عمى اإلكراه فيك باطؿ سكاء أكانت في الكالية 
العظمى أـ في الزكاج أـ في البيت، كال يتـ الترا ي إال بعد التشاكر كاإلقناع، 

                                      
- ىػ1413نحك شكرل فاعمة، مجمة اإلنساف، العدد العاشر،  السنة الثانية، شكاؿ : الطيب زيف العابديف - 1

.  ـ، باريس فرنسا1993
، 1الشكرل في اإلسبلـ، عماف المجمع الممكي لبحكث الح ارة اإلسبلمية، ط: انظر ناصرالديف األسد

.  1ـ، ج1989
. ـ1988، القاىرة دار الشركؽ، 4مفاىيـ ينبغي أف تصح ، ط: انظر محمد قطب
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فاألسرة ليست كما يدعي الفكر الغربي أنيا مؤسسة ذات طبيعة تنافسية صراعية 
. قائمة عمى التبادؿ كالمنفعة بيف الشريكيف

فاألسرة في اإلسبلـ تمثؿ كحدة تعمير الككف بتحقيؽ مقاصد االستخبلؼ في 
ف تربية  األرض فاإلنساف ىك خميفة اهلل في األرض لتعميرىا كنشر األماف فييا كاِإ
أفراد األسرة في اإلسبلـ قائـ أي ان عمى العبكدية هلل ككيفية تثبيت عبلقة ىذا الفرد 

. بالخالؽ كالككف كالحياة كاليـك اآلخر
كالثقافة التي تغمب اليـك عمى المجتمع الفمسطيني في تربية األبناء ثقافة ال تحمؿ 

:   كيمكف النظر لؤلسرة الفمسطينية مف زاكيتيف(1)البعد الح ارم
أكالىما أف ىناؾ بعض األسر الفمسطينية تراعي العادات كالتقاليد في تنشئة 

فاإلسبلـ يعتبر تعميـ . بناتيا أكثر مف تمسكيا بالقكاعد اإلسبلمية كاألحكاـ الشرعية
مف كانت لو ابنة فعٌمميا فأحسف ) المرأة مف الكاجب كيحث عميو حيث يقكؿ 

، كأـ المؤمنيف ر ي اهلل (2)(تعميميا كأدبيا فأحسف تأديبيا كانت لو ستران مف النار
. عنيا عائشة كانت راكية ألكثر مف ألفي حديث

كقد نجد بعض الفتيات المتفكقات في التحصيؿ العممي يرفض آباؤىف السماح 
بتكممة دراستيف رغـ تفكقيف في الكقت الذم يحرص فيو األب عمى تعميـ الكلد رغـ 

.  عؼ تحصيمو العممي
كيتحكـ في ذلؾ األفكار المبنية عمى الخكؼ كعدـ الثقة في الفتاة مف خركجيا 
لممجتمع كالجامعة كاختبلطيا باآلخريف كؿ ذلؾ ينعكس سمبان عمى شخصية الفتاة 

ال شؾ أف ىذه التربية المبنية عمى العادات كالتقاليد . كزعزعة ثقتيا بنفسيا كباآلخريف
تقؼ حائبلن أماـ تقدـ المرأة في المجاؿ السياسي عممان بأف اإلسبلـ يراعي في تنشئة 
األبناء أىمية السياسة في حياة الفرد المسمـ سكاءان كاف رجبلن أـ امرأة كينظر لرأم 
المرأة السياسي باحتراـ كتقدير كشكاىد اإلسبلـ عمى ذلؾ كثيرة بدءان بالبيعة كاليجرة 

. كالجياد

                                      
. ، ببل ط154-152ـ، ص1979دار الفكر، - شركط الني ة، طرابمس : راجع مالؾ بف نبي  - 1
. فت  البارم شرح صحي  البخارم، البف حجر العسقبلني، كتاب األدب - 2
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ككؿ إنساف مسؤكؿ أماـ اهلل عف مكقفو السياسي كعف كالئو لدينو ككطنو كأمتو 
كىذه أمكر ال نجدىا في حسابات البعض في تربيتيـ ألبنائيـ كبناتيـ فالمرأة في 

نظرىـ خمقت لمبيت كأف السياسة ليست مف اختصاصيا كال تعنييا فبل نجدىا إال عند 
اإلدالء بصكتيا لمشخص الذم يختاره زكجيا أك كالدىا عممان بأف ىذا الصكت 

. مسؤكلة عنو أماـ اهلل يـك القيامة
إذان فإف األسرة مسؤكلة عف التنشئة السياسية ألفرادىا جميعان أكالدان كبناتان تنشئة 

مف مبادئ العدالة كالشكرل كالكالء كاألمر بالمعركؼ : مبنية عمى المعرفة اإلسبلمية
كالنيي عف المنكر ىذه مف المبادئ األساسية في اإلسبلـ التي تؤكد عمى اليكية 

. اإلسبلمية كحفظيا مف االختراؽ
يمكف النظر ليذه الزاكية في تربية األسرة لؤلبناء مف حيث التأثر بالثقافات : ثانيان 

كاألفكار الكافدة التي اخترقت منظكمة القيـ داخؿ األسرة الفمسطينية كبدأت تغرس 
كنتيجة ىذه الكافدات كفي ظؿ نظاـ العكلمة . قيمان غربية داخميا تخؿ بقيـ اإلسبلـ

كاختراقيا لكؿ القيـ كالمبادئ كقفزىا عمى الخصكصيات تعر ت األسرة المسممة في 
فالعممانية تقـك عمى نزع القداسة عف . فمسطيف ليجـك شرس لتقميص دكرىا كتيميشو

أم منظكمة كتستمد أفكارىا مف الفكر الميبرالي المادم القائـ عمى المنفعة كالمصمحة 
الفردية كالتي تصكر الدكر األبكم أنو تسمط كىيمنة كأصبحت العبلقات الفردية 
عبلقات سمعية نفعية مقابؿ التراحـ كالتعاكف، كبدأت أكاصر المحبة في األسرة 

تتـ عممنة األسرة كالعبلقات بيف أع ائيا  "(1)يقكؿ عبد الكىاب المسيرم. مفقكدة
نما مككنة مف عدة كحدات أم أفراد لكؿ  بحيث تصب  األسرة كحدة غير متكاممة كاِإ

حقكؽ المرأة  )كالزكجة ليا حريتيا  (حقكؽ اإلنساف )حقكقو المستقمة فالزكج لو حريتو 
كاآلف يجرم الحديث عف حقكؽ الطفؿ، بؿ إف اإلنساف الفرد نفسو تتـ عممنتو  (

". كيصب  مادة عامة نافعة
كمما ال شؾ فيو أف ذلؾ انعكس سمبان عمى تفكير األب كاألـ في كيفية تنشئة 

أبنائيـ كأصب  األبكاف ينطمقاف في تربية أبنائيما مف أفكار كافدة غربية ال تمت بأم 

                                      
.  ـ1993نيساف - ىػ 1413مجمة اإلنساف، العدد العاشر، السنة الثانية، شكاؿ : عبد الكىاب المسيرم - 1
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صمة لكاقع كطبيعة المجتمع الفمسطيني الذم يستمد قكتو مف دينو العظيـ الذم ك ع 
كشتاف بيف اليـك كاألمس في تربية األبناء . أسسان متينة لآلباء في كيفية تنشئة أبنائيـ

حيث نجد الجيؿ الذم نشأ في العصر اإلسبلمي المزدىر أفرز القادة كالعمماء مف 
أسامة بف زيد قاد جيش المسمميف كلـ يتجاكز عمره السابعة عشرة : الرجاؿ كالنساء

كخكلة بنت األزكر قادت الجيش لتحرر أخاىا مف قيد األسر، شكاىد كثيرة نعتز بيا 
. في التاريخ اإلسبلمي

نستطيع القكؿ بأف دكر األسرة اليـك قد  عؼ في مجاؿ تربية كقيادة أبنائيا بيف 
مف يشٌد نحك العادات كالتقاليد البالية كاالنغبلؽ التاـ عمى األبناء خاصة البنات كبيف 

مف ينطمؽ في تربيتو ألبنائو عمى األفكار الغربية باسـ الحرية فيطمقكف العناف 
. ألبنائيـ كبناتيـ في تصرفاتيـ دكف المراقبة كالحرص عمييـ

يمكف القكؿ أف األسرة لـ تقـ بدكرىا الح ارم المطمكب منيا في تنشئة األبناء 
عمى األسس اإلسبلمية القائمة عمى التراحـ كالتكافؿ كالشكرل كتحمؿ المسؤكلية 

. كحرية التعبير إلى غير ذلؾ مف المبادئ التي تصب في خدمة المرأة
بؿ إف تخبط األسرة بيف الكافدات كاألفكار التي اخترقت منظكمة القيـ كبيف 
.  العادات كالتقاليد البالية كاف معيقان لممرأة عمى كافة الصعد كمنيا النشاط السياسي
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انُزبئج 

 
: تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

أعطى اإلسبلـ المرأة مكانة رفيعة كمنزلة عظيمة بعد أف عاشت عصكران مف  (1
الظبلـ كالجيؿ كقد ثبتت ليا الحقكؽ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كأف 

. تككف ليا ذمة مالية منفصمة
أف الحؽ السياسي لممرأة المسممة بدأ فعميان كعمميان منذ فجر اإلسبلـ بمبايعة  (2

 لمدخكؿ في اإلسبلـ، فيذا يعتبر قرار سياسي عممت بو النساء قي الرسكؿ 
. ذلؾ العيد

فيما يتعمؽ بالمرأة كالمناصب السياسية تبيف أف العمماء اختمفكا حكؿ ىذا  (3
المك كع بيف مؤيد كرافض إال أننا نجد العمماء المعاصريف يكادكف يجمعكف 
عمى أىمية دكر المرأة السياسي عممان بأف مف المعاصريف مف عارض تكلي 

. المرأة رئاسة الدكلة
لقد تكارل العمؿ السياسي لممرأة في حاالت عديدة خمؼ العمؿ االجتماعي  (4

. بسبب الظركؼ السياسية كاالحتبلؿ اإلسرائيمي الغاشـ
قامت المرأة الفمسطينية في الحركات اإلسبلمية بعمؿ سياسي متميز عبر  (5

المؤسسات كالجمعيات كتكاجدت في كؿ المكاقع السياسية، فكانت المعتقمة 
. كالكاتبة كالمجاىدة كالصابرة كالشييدة

رغـ ما قدمتو المرأة عمى الساحة الفمسطينية إال أنيا لـ تصؿ بعد إلى  (6
. المستكل المطمكب كىي بحاجة إلى تطكير كتعزيز دكرىا أكثر

برزت المرأة في الفكر المعاصر في صكرتيف، صكرة المرأة في الفكر  (7
 .اإلسبلمي الحديث كصكرة المرأة في الفكر الغربي العمماني

أف المرأة في الحركات اإلسبلمية في العالـ العربي اإلسبلمي مثؿ جماعة  (8
اإلخكاف المسمميف في األردف كحزب العدالة كالتنمية في المغرب كبعض 
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ف  الدكؿ، كصمت إلى العمؿ السياسي المباشر عف طريؽ مجمس الشعب كاِإ
 .كانت بنسب قميمة لكنو يعتبر إنجازان كمحفزان لممرأة المسممة

أعطى حزب الخبلص الكطني اإلسبلمي في غزة المرأة نسبة محددة كال تقؿ  (9
 ع كات مف مجمؿ 8مف عدد أع اء ىيئات الحزب ممثبلن ب%  15عف 
 ع كان في المكتب 13 ع ك مف مجمس الشكرل كع كتيف مف مجمؿ 52

السياسي كىذه تعتبر خطكة إيجابية في تفعيؿ كتقدـ المرأة نحك العمؿ 
 .السياسي

بدأت تجربة أـ الفحـ السياسية متكا عة ثـ تطكرت، كبدأ العمؿ النسائي مع  (10
كعاش عمى مدار . بداية عمؿ الرجاؿ بسيطان متكا عان عبر دركس المساجد

سنكاتو األكلى حالة مف االنسيابية المتسمة تارة بعفكية العمؿ اإلسبلمي 
المعيكد في بدايات كؿ عمؿ كتارة بنكع فطرم، بيف ىاتيف العفكيتيف تـ 
تحقيؽ نكع مف المزاكجة كارتقى العمؿ إلى نكع مف الترتيب كالتنظيـ عبر 

بعدىا المس نشاط المرأة العمؿ السياسي، . مركز البيارؽ كالمنتدل الثقافي
نتيجة ليذا الدكر الريادم تـ تطكير العمؿ النسائي إلى مستكل دخكؿ المرأة 
في بمدية أـ الفحـ إذ أفرز ىذا العمؿ المثالي مستشارة خاصة لرئيس البمدية 
لشؤكف المرأة، كما أفرز مجمكعة مف المؤسسات التي أنشأتيا البمدية لمتابعة 

 .شؤكف المرأة
ىناؾ عقبات كمشاكؿ تقؼ أماـ عمؿ المرأة السياسي منيا مشاكؿ تتعمؽ  (11

 .بذات المرأة كمشاكؿ خارجية تتعمؽ باألسرة كالمجتمع كالتنظيمات السياسية
إف المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو المرأة في فمسطيف سكاء في الحركات  (12

اإلسبلمية أك في التنظيمات العممانية ىي كاحدة باستثناء المرأة في الحركات 
اإلسبلمية حيث ي اؼ إلييا بعض المشاكؿ التي تتعمؽ بالعمماء المتشدديف 

 .الذيف يحٌرمكف عمؿ المرأة السياسي
 مف خبلؿ تحميؿ عمؿ الجمعيات النسائية كمف خبلؿ األجكبة التي أجابتيا  (13

رئيسات الجمعيات تبيف أف ىناؾ إجماعان عمى العقبات كاتفاقان عمى كسائؿ 
 .النيكض بالمرأة
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اإلجبثخ ػهً أعئهخ انذساعخ 

 
سعت الدراسة لمرد عمى التساؤالت المختمفة المتعمقة بالبحث مف خبلؿ كاقع 

فيما يتعمؽ بخصائص العمؿ السياسي كالمتمثمة بالسؤاؿ : البيانات، ات   ما يمي
 :التالي

ما ىك حكـ العمؿ السياسي لممرأة في اإلسبلـ؟   -
تبيف أف اإلسبلـ من  المرأة الحؽ الكامؿ في ممارسة العمؿ السياسي كأنو 

اختمؼ العمماء المسممكف حكؿ .  لمنساءكاجب، كقد بدأ بمبايعة رسكؿ اهلل 
المناصب السياسية التي يجكز لممرأة تكلييا، ات   مف الدراسة أف معظـ 
العمماء ال يجيزكف لممرأة تكلي منصب رئاسة الدكلة، كالبعض ال يجيز تكلي 

بينما نجد العمماء المعاصريف . منصب الكزارة كالق اء كالمجمس النيابي
يجيزكف العمؿ السياسي بكافة أشكالو ما عدا رئاسة الدكلة، كىذا الرأم أخذت 

. بو الباحثة
ماذا يقصد بالعمؿ االجتماعي في العمؿ السياسي؟  : أما سؤاؿ -

اعتبرت الدراسة العمؿ االجتماعي عمبلن سياسيان كأف العمؿ السياسي تكارل 
خمؼ العمؿ االجتماعي بسبب االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم يقؼ حائبلن أماـ 

كفي ظؿ غياب دكلة فمسطينية قامت الجمعيات كالمؤسسات . العمؿ السياسي
. لتسد العجز الذم فر تو الظركؼ السياسية

ىؿ مكقؼ كثبات أـ الشييد رسالة سياسية معبرة لمعالـ؟: كفيما يتعمؽ بالسؤاؿ -
  

بينت الدراسة أف أـ الشييد اكتسبت دكران كمكانة سياسية، ىذه المكانة كالقيمة 
تمزميا التفاعؿ كالمشاركة في المسيرات كاالحتجاجات حيث تصيغ لنفسيا دكران 

. سياسيان مكتسبان لما تحتمو ىذه األـ مف تقدير كاحتراـ
ما طبيعة الدكر الذم قامت بو المرأة الفمسطينية في الحركات : كأما سؤاؿ -

اإلسبلمية؟  
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فات   مف الدراسة أف الدكر الذم قامت بو المرأة تجمى في العمؿ االجتماعي 
عبر المؤسسات كالجمعيات الخيرية كذلؾ بتقديـ الخدمات كالبرامج ألفراد 

المجتمع مف كجية نظر إسبلمية، لـ يرتؽ ىذا العمؿ إلى المستكل السياسي 
. المطمكب كأنو بحاجة إلى تطكير كتعزيز كتقكية

كما مدل تأثير القمـ السياسي الذم تحممو المرأة الفمسطينية؟   -
فقد عر ت الدراسة نمكذجان لكاتبة فمسطينية قامت بدكر سياسي عبر الكتابة 
كالتحميؿ كقامت بدكر إعبلمي ميـ بنقؿ الكاقع السياسي كعرض كجيات نظر 
كمكاقؼ الحركات اإلسبلمية عبر الصحؼ كالمجبلت المحمية كالخارجية كالذم 

. أدل بدكرة إلى تحريؾ الشارع العربي كاإلسبلمي نحك الق ية الفمسطينية
ما مدل نجاح عمؿ الجمعيات كالمؤسسات اإلسبلمية في : كبالنسبة لسؤاؿ -

ال فة الغربية كقطاع غزة في تفعيؿ دكر المرأة المسممة؟  
ات   مف الدراسة أف عمؿ الجمعيات كاف متنكعان في خدمة المجتمع كأف 

كات   أف بعض . برامج كأنشطة الجمعيات كانت تدكر حكؿ المرأة كالطفؿ
المراكز تخصصت في المجاؿ الثقافي كذلؾ بتكجو نحك تنمية كتفعيؿ دكر 

. المرأة ثقافيان كمتابعة الق ايا المستجدة لممرأة
ىؿ استطاع حزب الخبلص الكطني اإلسبلمي الكصكؿ بالمرأة : كحكؿ سؤاؿ -

إلى مراكز صنع القرار؟  
عطائيا حصة مف  تبيف أف ىناؾ اىتمامان في تمثيؿ قطاع المرأة في الحزب كاِإ
تشكيمة كىيكمية الحزب الداخمية كمجمس الشكرل، إال أف ىذه الحصة لـ 
تكصؿ المرأة فعميان إلى مراكز صنع القرار، كلكف يمكف اعتبار ىذا الدكر 

. إيجابيان نحك المرأة
ما تأثير التجربة السياسية في أـ الفحـ تجاه المرأة في فمسطيف : أما سؤاؿ -

المحتمة؟  
ات   مف الدراسة أف ىذه التجربة رائدة نحك المرأة ألنيا استطاعت بفترة 
زمنية قميمة أف تكصؿ المرأة إلى المجمس البمدم ع كة كمستشارة كأف ىذه 
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التجربة امتدت كتطكرت كتمخض عنيا تأسيس مؤسسات نسائية فاعمة ترعى 
. شؤكف المرأة كالطفؿ

ما مدل تأثير الفكر اإلسبلمي المعاصر في إحداث التغيير في : أما سؤاؿ -
الق ايا التي تتعمؽ بالمرأة المسممة؟  

ات   أف تأثير الفكر اإلسبلمي المعاصر المس بعض الحركات اإلسبلمية 
ككاف نتيجة ذلؾ الدفع بالمرأة نحك العمؿ السياسي المباشر بدخكؿ المجالس 

كعمى الرغـ . النيابية كما حصؿ في تجربة حركة اإلخكاف المسمميف في األردف
مف مناداة العمماء لمتغيير إال أنو ما زالت المرأة تعاني مف تحديات كمشاكؿ 

. أماـ عمميا السياسي
ما طبيعة المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو المرأة في الحركات : أما سؤاؿ -

اإلسبلمية في فمسطيف؟  
تبيف أف المشاكؿ تعكد لثقافة المجتمع المبنية عمى العادات كالتقاليد كبعض 
المشاكؿ تتعمؽ بالحركات كالتنظيمات التي تستبعد المرأة، كمشاكؿ متعمقة 

. بالمرأة مف حيث مستكل التعميـ كعدـ اكتسابيا الخبرة
ىؿ يمكف اعتبار ىذه العقبات كالمشاكؿ التي تكاجو المرأة في : أما سؤاؿ -

الحركات كالتنظيمات الفمسطينية ىي نفس المشاكؿ التي تكاجو المرأة في 
الحركات اإلسبلمية؟  

تبيف مف الدراسة أف المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو المرأة في فمسطيف ىي 
كاحدة كلكف ي اؼ لممرأة في الحركات اإلسبلمية معيقات حكؿ التشديد كالغمك 

. الذم يتبناه بعض العمماء حكؿ تحريـ عمؿ المرأة السياسي
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انخبرًخ 
 

استيدفت الدراسة إبراز أىمية دكر المرأة السياسي مف منطمؽ إسبلمي مستفيديف 
مف النماذج النسائية اإلسبلمية في العصكر المشرقة كالتي تبكأت المراكز السياسية 

. تكلي الحسبة كالق اء كفي مجاؿ االستشارة كالتعبير بالرأم إلى غير ذلؾ: مثؿ
، فمف  حيث تجمت شخصية المرأة المسممة المتميزة المحٌفزة لمنساء المسممات اليـك

خبلؿ السياؽ العاـ لمجانب النظرم كالذم تناكؿ مكانة المرأة المسممة  مف المساحة 
المتاحة ليا مف منظكر إسبلمي مع األخذ بعيف االعتبار كجيات النظر األخرل 

المتقدمة كالتي تستند إلى مبدأ أف المرأة جزء ميـ كأساسي في المجتمع كتمعب المرأة 
دكران حيكيان كنشطان عمى كافة األصعدة االجتماعية كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية 
منطمقيف مف منظكر كمالية المرأة كأىميتيا كاحتبلليا مراكز قيادية في المجتمع كما 
ىك الحاؿ في تجربة حزب العدالة كالتنمية في المغرب، كتجربة حركة اإلخكاف 

.  المسمميف كحزب الخبلص في فمسطيف كما إلى ذلؾ
لقد عبرت تمؾ االتجاىات عف رغبة جامحة في تغيير ك ع المرأة التقميدم الذم 

ك عيا المجتمع فيو محاكليف فت  السبؿ كاآلفاؽ أماميا لبلنطبلؽ كاالنخراط 
كيمكف القكؿ أف الحركات اإلسبلمية في طكر التككيف كالحراؾ الذم . بالمجتمع

سيؤدم ببل شؾ إلى تحرير المرأة مف القيكد االجتماعية التقميدية التي تكبميا كتعيؽ 
. حركتيا كانخراطيا في جميع مناشط الحياة السياسية كاالجتماعية كالثقافية

ناقشت الدراسة كجيات النظر التقميدية كالتي رف ت التعاطي مع المتغيرات 
الطارئة كعصرنة التعامؿ مع المرأة عمى أساس متقدـ مف الزمف الحالي نظران لكجكد 
. متغيرات جمة عمى الساحة العربية كاإلسبلمية كالتي ال بٌد مف أخذىا بعيف االعتبار

أف المرأة مخمكؽ  عيؼ كأف ميمتيا األساسية )تنطمؽ ىذه النظرة في مقكلة مفادىا 
كقد نتفؽ مع القسـ الثاني مف المقكلة حكؿ أىمية الدكر الذم  (ىي تربية األطفاؿ

تمعبو المرأة في تربية كتخريج جيؿ المستقبؿ كلكف ىذا ال يعيؽ عمؿ المرأة في 
إف اهلل . المجاالت السياسية كاالجتماعية كالثقافية بما يتبلءـ مع الرؤية اإلسبلمية
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كفي جانب  (يا أييا الذيف آمنكا)سبحانو كتعالى خاطب المؤمنيف رجاالن كنساءن ب 
. (المؤمنكف كالمؤمنات كالمسممكف كالمسممات)آخر 

كمف حيث انعكاس تكجيات كتجارب األحزاب في الدكؿ العربية فقد رأينا تأثران كبيران 
لدل المؤسسات في الخطاب السياسي كاالجتماعي لئلخكاف المسمميف في مؤسسات 
إسبلمية تعنى بالمرأة تجٌمى ذلؾ في قطاع غزة نظران لبلمتداد الجغرافي كالسياسي 
لتيار اإلخكاف المسمميف في مصر مف خبلؿ الخطاب االجتماعي كالثقافي الذم 

كىذا لـ يكف ممحكظان بنفس القكة في مؤسسات . تستخدمو جمعية الشابات المسممات
كخير دليؿ ىك . ال فة الغربية كالتي تميزت نكعان ما في الخطاب المكجو لممرأة

التكجيات لمركز جذكر لمثقافة كالفنكف مف حيث البرامج كاألنشطة التي تتكجو نحك 
تنمية المرأة برؤية إسبلمية كنحك الطفؿ كاالىتماـ بو ألنو يمثؿ المبنة الجيدة لبناء 
مجتمع قكم تمثؿ ذلؾ عبر الندكات التي تحدثت عف الف ائيات كأثرىا في تربية 

. األبناء كعبر المقاءات مع اآلباء كاألميات
ككذلؾ جمعية النقاء التي تميزت بأىدافيا كأنشطتيا التي تكجيت نحك شريحة 

. األسرل كالشيداء كالمعتقميف كالق ايا األخرل
إ افة إلى أف جمعية الخنساء في راـ اهلل تكجيت في بعض أنشطتيا كبرامجيا 
نحك التحديات التي تكاجو المرأة الفمسطينية في الحركات اإلسبلمية فيما يتعمؽ 

. باألفكار كالكافدات الغربية
كىذا الجانب المشرؽ في الصكرة الغائبة مف حيث أنو ما زالت تمؾ المحاكالت لـ 
تتعدى الحد األدنى لممطمكب مف أجؿ النيكض بمستكل المرأة االجتماعي كالثقافي 

فما زالت اآلليات غير متطكرة كغير قادرة عمى خمؽ منظكمة . كالقانكني كاإلنساني
كما زالت ىناؾ . فكرية بصكرة تدعـ المرأة كالرجؿ عمى حد سكاء في المجتمع

تحديات كعقبات تقؼ أماـ المرأة  يجب العمؿ عمى إزالتيا كالتصدم ليا لرفع الظمـ 
الكاقع عمييا مع اإلشارة إلى احتياجات المرأة عبر التكصيات التي دعت إلييا 

. القيادات النسائية مف خبلؿ االستبياف
نسأؿ اهلل العمي القدير أف يميمنا الخير كأف يكفقنا لما يحبو كير اه إنو سميع 

. مجيب الدعكات



 140

 



 141

 

 

 

 

يالحك انذساعخ 
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يهحك انجًؼُبد وانًشاكض اإلعاليُخ انُغىَخ 
 

 (1)جًؼُخ انخُغبء انُغبئُخ

 
.  في مدينة البيرة1997تأسست جمعية الخنساء عاـ 

: األىداف التي تسعى الجمعية لتحقيقيا
االىتماـ بالمرأة في شتى المجاالت الثقافية كالفكرية كالتعميمية بشقييا الميني 

. كاألكاديمي ككذلؾ المجاؿ الترفييي
االىتماـ باألطفاؿ في مختمؼ النكاحي التعميمية كالفكرية كالترفييية كالعمؿ عمى 

. إبراز طاقاتيـ كمكاىبيـ اإلبداعية
العمؿ عمى تكفير فرص عمؿ لمنساء المحتاجات كبالتالي مساعدة األزكاج مما 

. لو األثر في رفع المستكل االقتصادم لؤلسرة
تكفير مركز لمطفكلة يستطيع الطفؿ مف خبللو مكاكبة ما يتاح لنظرائو في دكؿ 

. العالـ المتح ر
العمؿ عمى إنشاء مدرسة نمكذجية لمفتيات ت ـ قسمان خاصان لميتيمات يكفر ليف 

. التعميـ كالمسكف
. تنسيؽ العمؿ مع الجمعيات في الخط المكازم لبلرتقاء بالمرأة كالطفؿ

: الشريحة التي تخدميا الجمعية
قطاع النساء كاألطفاؿ سكاء ذكم اإلمكانيات المادية الجيدة أك اإلمكانات 
المحدكدة ككذلؾ األسر المحتاجة إما عف طريؽ تكفير مشاريع إنتاجية يكفر مف 

عفائيف مف ذؿ السؤاؿ أك عف طريؽ  خبلليا فرص عمؿ لنساء ىف بأمس الحاجة كاِإ
. الدعـ المباشر لذكم االحتياجات الخاصة

                                      
. نشرات صادرة عف جمعية الخنساء - 1



 143

: األنشطة الثقافية
. عقد مؤتمرات حكؿ اإلسبلـ كالمرأة .1
نحك  )عقد كرش عمؿ حكؿ تفعيؿ دكر المرأة مثؿ عقد يـك دراسي بعنكاف  .2

بإشراؼ عدد مف  (خطكة عممية كجادة لتفعيؿ مسار العمؿ النسكم اإلسبلمي 
. األساتذة المختصيف

عرض أشرطة فيديك حكؿ مكا يع صحية كثقافية مثؿ عرض شريط فيديك  .3
. حكؿ رأم الديف في ق ية االستنساخ

: األنشطة الترفييية
القياـ بمخيمات صيفية في نياية كؿ عاـ دراسي حيث تتراكح أعمار المشتركيف  .1

 سنكات لمفتياف كيت مف المخيـ فعاليات مختمفة منيا 9 سنة لمفتيات ك15فييا 
الكمبيكتر، الدفاع عف النفس، الرسـ، التطريز، الريا ة، الرحبلت، الدبكة ، )

كذلؾ تحت إشراؼ  متخصصيف كمتدربيف مف قبؿ بعض  (التثقيؼ الصحي
 بإفراز مخيـ تعميمي ثقافي 99-98المؤسسات كقد تميز المخيـ الصيفي لعاـ 

كذلؾ  مف مساؽ ثقافي كديني كميداني  (القدس اليكية كالمصير)تحت عنكاف 
. حكؿ مدينة القدس لتعزيز االنتماء كاالرتباط باألرض كالمقدسات

نعـ لففو يسمك )القياـ بميرجاف فني إسبلمي يظير الفف اإلسبلمي تحت شعار  .2
. (بالركح كيكافؽ الفطرة كال لمفف اليابط

القياـ بأنشطة ترفييية كأنشطة تعميمية عف طريؽ تسيير عدد مف الرحبلت إلى  .3
داخؿ فمسطيف ككذلؾ إلى المسجد األقصى المبارؾ لمنساء كاألطفاؿ لتعريفيـ 

. بكطنيـ كتعزيز االنتماء كاالرتباط لدييـ
: األنشطة االجتماعية

القياـ بعدة بازارات خيرية لمجمعية كقد احتكت ىذه البازارات عمى معرك ات  .1
مختمفة مف إنتاج الجمعية سكاء المطرزات التراثية كالزىكر المنسقة كالمأككالت 
المتنكعة كيكجد في الجمعية معرض دائـ لمنتجات الجمعية كتساىـ ثبلثيف سيدة 

. في إنتاج المطرزات
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تقـك الجمعية كبالتعاكف مع لجنة الزكاة في محافظة راـ اهلل كالبيرة بكفالة عدد  .2
. مف األيتاـ

. تكزيع طركد غذائية عمى األسر المحتاجة في مطمع شير رم اف مف كؿ سنة .3
. تكزيع مبالغ نقدية .4
بناء جسكر مف العبلقات مع المؤسسات كالجمعيات المختمفة عف طريؽ تبادؿ  .5

 .الزيارات
: األنشطة التعميمية

  ناثان لكؿ منيـ أياـه إنشاء مركز النكر لتحفيظ القرآف الكريـ كالذم ي ـ ذككران كاِإ
مختمفة كيقـك عمى تدريسيـ معممة لئلناث كمعمـ لمذككر عممان بأنيـ ما زالكا 

طبلبان جامعييف كتقـك الجمعية بتغطية النفقات كالمكافآت شيريان مما يساىـ في 
. مساعدتيـ أثناء تعميميـ الجامعي

  إنشاء نكاة ركف الطفكلة كالذم ي ـ أجيزة كمبيكتر كتمفزيكف كفيديك كمكتبة ثرية
. بالكتب في المكاد المختمفة

  إنتاج مركز الخنساء الثقافي إلعطاء دكرات لتعميـ الكمبيكتر كالمغة العبرية كفف
. الطيي كغيره مف المكا يع التي تزيد مف كفاءة المرأة المينية كاألكاديمية

: المشاريع اإلنتاجية القائمة حاليًا والفاعمة
مشركع اإلنتاج الغذائي حيث ينتج مطبخ الجمعية عدة أصناؼ مف المأككالت  .1

منيا المعجنات كالمأككالت الشعبية كالحمكيات الشعبية ككعؾ العيد كالمعمكؿ 
بكافة أنكاعو ككذلؾ المخمبلت كالمكابيس باإل افة إلى المكاد الغذائية المفرزة 
كالمجففة كالتي يتـ تسكيقيا في المحبلت التجارية المحمية ىذا باإل افة إلى 

. تمبية الطمبات المنزلية
مشركع المنتجات التراثية اليدكية يقـك ىذا المشركع بإعداد المطرزات المتنكعة  .2

كالمختمفة كالنابعة مف تراثنا حيث يشمؿ البراكيز كالمطرزات كالمعمقات كالجرات  
. كمنتجات أخرل متنكعة، ىذا باإل افة إلى قسـ تنسيؽ الزىكر

 كمف خبلؿ ىذيف المشركعيف القائميف باإل افة إلى بعض األنشطة األخرل 
تقـك الجمعية بتكفير الدعـ المالي الذاتي حيث أنو ال يكجد أم جية أك مصدر تقـك 
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ٍيثي )عمى دعـ الجمعية سكل اهلل تعالى  ٍقوي ًمٍف حى يىٍرزي مىٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجان، كى كى
(. 3-2:الطبلؽ )(ال يىٍحتىًسبي 

: المشاريع المستقبمية
فت  رك ة كمدرسة نمكذجية لمفتيات كالتي ت ـ قسمان خاصان لميتيمات كال يخفى 

عدادىف لتكلي زماـ إنشاء األسر الصالحة . عمى أحد أىمية تربية الفتيات كاِإ
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 (1)يشكض جزوس نهثمبفخ وانفُىٌ

 
.  في نابمس1997تأسس المركز عاـ 
 :أىداف المركز

االىتماـ بالمرأة في المجاؿ الثقافي لتغيير كاقع المرأة نحك األف ؿ كالعكدة بيا 
. إلى الجذكر الح ارية ال اربة في أعماؽ األرض

: نشاطات المركز
يقـك المركز منذ تأسيسو بنشاطات مختمفة مف الناحية االجتماعية كالثقافية 

: كالتربكية كالترفييية عمى صعيد األسرة كانت نشاطات المركز كالتالي
 عقد ندكات عديدة حكؿ تربية األطفاؿ كاالىتماـ بيـ مف جميع الجكانب مثؿ :

. الف ائيات كأثرىا عمى المجتمع
 عقد سمسمة لقاءات تربكية تيـ الطبلب كذكييـ .
 محا رة بعنكاف معكقات التحصيؿ الدراسي كالعنؼ المدرسي .
 كيفية متابعة الدكافع لدل الطبلب .
 كيفية التعامؿ مع مشاكؿ الطمبة .
  كاف مف أكبر النشاطات التي قاـ بيا المركز عقد مؤتمر تحت شعار المرأة

الفمسطينية كتحديات األسرة المعاصرة قدمت فيو أكراؽ عديدة حكؿ التحديات 
. التي تكاجو المرأة ككيفية التغمب عمييا

 لقاء مفتكح مع قا ي الق اة حكؿ دكر المحاكـ الشرعية في حماية المرأة .
عمى صعيد الفرد كاف االىتماـ بالفتيات خاصة طالبات المدارس كالجامعة، كاف 

:  منيا عقد دكرات عديدة مثؿ
  عامان كانت 17-14فت  دكرات إلعداد القيادات الشابة لمفئة العمرية ما بيف 

.  فتاة150عدد المستفيدات منيا 
                                      

. نشرات صادرة عف مركز جذكر - 1
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  (تطكير الميارات الشخصية  )عقد دكرة لطالبات جامعة النجاح تحت عنكاف 
.  طالبة120عدد المستفيدات 

  طالبة140عقد دكرات لمفتيات كعدد المستفيدات  .
  طالبة200دكرات لياقة بدنية عدد المستفيدات  .
  عامان تحت عنكاف 13دكرات مشابية لدكرة إعداد القيادات الشابة لمفئة العمرية 

.  طالبة100، عدد المستفيدات (زىرات المستقبؿ)
  (مف االبتبلء إلى التمكيف)عمى الصعيد السياسي محا رة بعنكاف .
  مف فعاليات انتفا ة األقصى التي يعيش شعبنا لـ يقؼ مركز جذكر مكقؼ 

الحياد بؿ كاف لو دكر في إبراز معالـ كا حة في االنتفا ة كذلؾ  مف 
: بالمركز كاف برنامجيا كالتالي فعاليات أياـ الصمكد التي أقيمت

 عرض شريط فيديك يتحدث عف أحداث انتفا ة األقصى المباركة .
 معرض رسكمات كصكر فكتغرافيو ألحداث االنتفا ة .
 عمؿ بازار ت مف كتبان كأشرطة كزخارؼ كبعض المأككالت الخفيفة .
 لقاءات مع أميات الشيداء كالجرحى مف ال فة الغربية .
 عقد ندكة سياسية تتناكؿ الكاقع السياسي كرؤيا المستقبؿ .
  شارؾ المركز في العديد مف المسيرات كاالعتصامات االحتجاجية في

. المناسبات المختمفة
  القياـ باعتصامات جماىيرية لمت امف مع األسرل كالمعتقميف في سجكف

. االحتبلؿ اإلسرائيمي
 المشاركة في ميرجاف الكفاء لمشيداء .
 زيارات ميدانية مستمرة ألىالي الشيداء كالمعتقميف .

: المشاريع
  تقدـ فيو (لست متسكالن  )مشركع كسكة العيد لؤلطفاؿ حيث سمي المشركع 

.  عائمة70كسكة لمعيد، عدد المستفيديف 
  عيديو أطفاؿ فمسطيف كذلؾ إلدخاؿ البسمة كالسركر عمى قمكب أطفالنا عف

.  طفؿ140طريؽ تقديـ ألعاب كحمكيات كسكاكر، عدد المستفيديف 
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 مساعدة أصحاب البيكت التي ىدمت .
 تقديـ كجبات إفطار لطبلب كطالبات السكنات كالمساجد .
 مثؿ مشركع إحياء التراث : مشركع تشغيؿ األيدم العاممة يشمؿ النساء

.  سيدة90الفمسطيني حيث ساىـ ىذا المشركع في تشغيؿ حكالي 
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 (1)جًؼُخ انشبثبد انًغهًبد

ـ لرفع مستكل 1981تأسست جمعية الشابات المسممات في قطاع غزة عاـ 
. المرأة المسممة زكجةن كأمان كطفمةن كشابة

: أىداف الجمعية
. رعاية المرأة المسممة كحفظيا مف االنحراؼ (1
تكعية الفتاة الفمسطينية كالطفؿ الفمسطيني مف خبلؿ الندكات كالمحا رات  (2

 .الثقافية المتعددة

 .رعاية المرأة المسممة في شتى المجاالت التربكية كاالجتماعية (3

تكفير فرص التعميـ الميني لممرأة المسممة كالخياطة كالصكؼ كالتريكك  (4
 .كأشغاؿ اإلبرة كالسيراميؾ كالرسـ عمى الزجاج كالقماش

المساعدة في حفظ القرآف الكريـ كعقد دكرات التبلكة كاألحكاـ مف خبلؿ  (5
 .مركز القرآف الكريـ

المساىمة في تنشئة جيؿ مسمـ يتحمى بالخمؽ الكريـ كذلؾ مف خبلؿ  (6
قامة المخيمات الصيفية لمفتيات  .اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ كاِإ

: فروع الجمعية
لمجمعية عدة فركع في جميع أنحاء القطاع تمتد مف رف  جنكبان حتى بيت حانكف 

. شماالن كالمقر الرئيسي بغزة
: كلمجمعية سبعة مراكز في مدينة غزة كىي

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي الرماؿ (1

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي الدرج (2

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي الصبرة (3

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي الشجاعية (4

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي الزيتكف (5

                                      
. نشرات صادرة عف جمعية الشابات المسممات - 1
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 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي الشيخ ر كاف (6

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي تؿ اليكل (7

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي فرع رف  (8

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي فرع خاف يكنس (9

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي بني سييمة (10

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي القرارة (11

 . مركز جمعية الشابات المسممات في حي دير البم  (12

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي فرع البريج (13

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي جباليا البمد (14

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي جباليا العسكر (15

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي بيت الىيا (16

 .مركز جمعية الشابات المسممات في حي بيت حانكف (17

: نشاطات الجمعية
أنشئ ىذا المركز لمقرآف الكريـ إلعطاء دكرات تبلكة كأحكاـ : مركز القرآف الكريـ .1

التجكيد تكسع ىذا المشركع بحيث أصب  يغطي كؿ مناطؽ قطاع غزة مف بيت 
حانكف شماالن كحتى رف  جنكبان كبمغ عدد ىذه المراكز أربعان كسبعيف مركزان بكاقع 
ستو كثمانيف حمقة كيتراكح عدد طالبات المراكز ما بيف ألفيف إلى ثبلثة آالؼ 

.  طالبة
ىذا المركز مرخص مف كزارة التربية : المركز الثقافي لمدراسات التجارية كالمغات .2

كالتعميـ كيقـك بتعميـ دكرات الكمبيكتر المتنكعة كدكرات الطباعة كالسكرتارية 
. كدركس التقكية كما يخص مجاالت الكمبيكتر المختمفة كذلؾ لخدمة المجتمع

. معسكر جباليا- مركز الجيؿ الثقافي  .3
. معسكر البريج- مركز الشابات لمكمبيكتر  .4

االبتدائية كاإلعدادية )كما يقـك المركز بعقد دركس التقكية لجميع المراحؿ 
. (كالثانكية

: مكتبات ثقافية
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لما كاف اىتماـ الجمعية يتمركز حكؿ المرأة في كافة مراحؿ عمرىا كاف ال بد مف 
افتتاح المكتبات الثقافية التي تزكدىا بكؿ ما ينفعيا لدينيا كدنياىا كلترسـ ىدفيا بما 

. ير ي اهلل عز كجؿ كير ي رسكلو الكريـ كتزداد عممان كثقافة كتنكيران 
لذلؾ افتتحت الجمعية أربع مكتبات في مدينة غزة األكلى في مركز الشجاعية 
.  كالثانية في مركز الرماؿ كالثالثة في مركز دير البم  كالرابعة في مركز خاف يكنس

: مراكز مينية
تشرؼ ىذه المراكز عمى تعميـ الدكرات المينية التي تساعد المرأة عمى تحسيف 
ك عيا االقتصادم كك ع أسرتيا في ظؿ الظركؼ الصعبة التي يعيشيا أبناء 

: منيا.  دكرة16شعبنا حيث تعقد الجمعية حكالي 
مشركع التطريز كأشغاؿ اإلبرة كالصنارة كدكرات صناعة الزىكر كالسراميؾ كالرسـ 

. عمى الزجاج كالمرايا كالقماش كدكرات تصفيؼ كقص الشعر كالتجميؿ
: رياض األطفال والحضانات

انطبلقان مف المسؤكلية الكبيرة التي تقع عمى كاىؿ مجمس إدراة جمعية الشابات 
المسممات كالعامبلت في مجاؿ تحقيؽ أىداؼ الجمعية كخاصة أىدافيا في تربية 
األطفاؿ كتنشئتيـ التنشئة السميمة عمى حب اهلل كطاعتو أنشئت رياض األطفاؿ 

. كالح انات
: مراكز محو األمية وتعميم الكبار

لمجمعية عدة مراكز لمحك األمية منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة منيا 
الشجاعية كالصبرة كالشيخ ر كاف كجباليا كبيت حانكف كالبريج كدير البم  كرف  

. كجباليا المعسكر
مركز لتخسيس الوزن والرشاقة 

 
: دورات في اإلسعافات األولية

كذلؾ لتأىيؿ العديد مف الفتيات كالنساء الفمسطينيات لمكاجية أم طارئ كقد 
. قامت الجمعية بعقد خمسيف دكرة في اإلسعافات األكلية
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: النشاطات الموسمية
تقيـ الجمعية في كؿ عاـ معر يف في الشتاء كالصيؼ : معارض مكسمية

لعرض منتجات الجمعية مف الفنكف كالتريكك كالخياطة كالتفصيؿ كاليدؼ مف ذلؾ 
تخفيؼ العبء االقتصادم عف شعبنا الفمسطيني باإل افة إلى قياـ الجمعية ببعض 
الميرجانات كالمسرحيات الترفييية اليادفة ككسائؿ الترفيو المتنكعة لؤلطفاؿ في 

. األعياد كخاصة الفتيات
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 (1)جًؼُخ انهذي

 
.  لبلىتماـ بالمرأة كحماية حقكقيا1996تأسست جمعية اليدل في البيرة عاـ 

: أىداف الجمعية
. إبراز دكر المرأة في الحياة العامة كتفصيمو (1
. نشر الكعي في البيئة المحمية ثقافيان كاجتماعيان كتربكيان كصحيان  (2
الدفاع عف حؽ المرأة األصيؿ ككشؼ القناع عف محاكالت الخمط بيف حؽ  (3

. المرأة كمقاصد اإلساءة ليا كلكرامتيا
. األخذ بيد المرأة نحك العمؿ البلئؽ بيا (4
. تنمية دكر المرأة في العمؿ الفمسطيني نحك العزة كالتحرير (5
.  تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف كحدة العمؿ النسكم الفمسطيني (6
. تحقيؽ الركابط بيف المرأة كقطاعات المجتمع األخرل (7

نشاطات الجمعية وبرامجيا  
. مركز براعـ األطفاؿ (2مركز اليدل  (1: مراكز تحفيظ القرآف الكريـ

محا رات كندكات عمى مدار السنة تتكافؽ مكا يعيا مع : مركز اليدل الثقافي
ما يستجد عمى الساحة الفمسطينية كاألمكر الخاصة بالمرأة كالطفؿ  

.  يقـك المركز بتنظيـ دكرات تقكية لطالبات الثانكم في المكاد المدرسية المختمفة
: المساعدات العينية وكفالة األيتام

لقد ازداد نشاط الجمعية كمان ككيفان خاصة بعد انتفا ة األقصى المباركة كالذم 
: يشتمؿ عمى

تقديـ مساعدات عينية كمادية لؤلسر الفقيرة كالمحتاجة بشكؿ دكرم كمكسمي  (1
. كباألخص في شير رم اف

                                      
. نشرات صادرة عف جمعية اليدل - 1
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باإل افة إلى مشركع تبني عدد مف األيتاـ الذم عممت الجمعية عمى تنفيذه  (2
منذ فترة فقد زاد عدد الكفاالت نتيجة الظركؼ الصعبة التي يمر بيا المجتمع 

.  الفمسطيني كازدياد عدد الشيداء
تسعى الجمعية إلى طرح أفكار كمشاريع جديدة كتكصيميا إلى أىؿ الخير  (3

كمنيا مشركع تبني طالبات عمـ كعائبلت مستكرة كمت ررة اقتصاديان مف آثار 
.  المباركةانتفا ة األقصى

: عدد المستفيدات من الجمعية في الخدمات المختمفة
: تقرير سنكم

.  امرأة450- ندكات /  امرأة 400- محا رات : الثقافية (1
.  امرأة150= دكرات كمبيكتر  (2
.  طالبة50= دكرات دركس تقكية في المناىج المدرسية  (3
/  طالبة فكؽ سف المراىقة 75=المخيـ الصيفي : البرامج الترفييية (4

.  امرأة600= الميرجانات 
/  خياطة 30= خياطات /  مكظفة 13= مكظفات : تكفير فرص عمؿ (5

.  نساء5= كظائؼ جزئية 
.  امرأة20= أميات أطفاؿ الح انة : تكفير خدمات (6
.  امرأة تقريبان 1200: المستفيدات مف شراء إنتاج الجمعية (7
.  أرممة20: الحاالت االجتماعية (8
.  امرأة650= مساعدات دكرية أك مساعدات مقطكعة لمرة كاحدة فقط  (9
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 (1)جًؼُخ انُمبء اإلعاليُخ

 
ـ مف قبؿ عدد مف األسيرات 1998تأسست جمعية النقاء في بيت لحـ عاـ 

كزكجات األسرل استكماالن لمدكر الجيادم نحك الشيداء كاألسرل، مف خبلؿ نكاتو 
المرأة كاألسرل فكما قيؿ إذا كانت المرأة تشكؿ نصؼ المجتمع فإنيا تربي النصؼ 

. اآلخر
ىذه المرأة التي مف خبلليا حاكؿ الكثيركف تمرير أىدافيـ التدميرية بإطبلقيـ 

. شعارات ىي حؽ لكف أريد بو باطؿ
كرغـ  (ثبلث سنكات )إف جمعية النقاء كبالرغـ مف الفترة البسيطة مف تأسيسيا 

الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية الصعبة التي مرت بيا إال أنيا ثبتت في 
. كجو التحديات

: نشاطات الجمعية
 لقد أسست الجمعية ح انة، رك ة كمدرسة إسبلمية أساسية : الجانب التربوي

مف الصؼ األكؿ حتى الصؼ الرابع األساسي حيث أف معظـ الطبلب ىـ أبناء 
األسرل كالشيداء الذيف يتـ إعفاؤىـ مف األقساط بشكؿ كامؿ كما تقـك الجمعية 
باستمرار كبالتعاكف مع مراكز ثقافية بتنظيـ دكرات كمحا رات دينية كعممية 

. كاجتماعية
 حيث بدأت الجمعية كمنذ تأسيسيا بافتتاح عيادة طكارئ : الجانب الصحي

لمرجاؿ كأخرل لمنساء ثـ تطكرت ىذه العيادات بافتتاح مركز طبي جراحي 
 كبمساحة إجمالية تبمغ 1/4/2001بتاريخ  (مركز نقاء الدكحة لمجراحة)

 ـ مربع حيث ي ـ المركز عيادة طكارئ كعيادات خارجية لمختمؼ 400
التخصصات الطبية، غرفة مجيزة لمعمميات الجراحية، غرفة إنعاش، عشرة أسٌرة 

 .(غرؼ نقاىة كمختبر طبي)
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 حيث تقـك جمعية النقاء مف كقت الخر كحسب تكفر الدعـ :الجانب االجتماعي 
بتقديـ المساعدات المادية كالعينية عمى األسر المحتاجة كالمت ررة كذلؾ مف 

عطاء كؿ ذم حؽو حقو  .خبلؿ باحثة اجتماعية تحريان لمدقة كاِإ

 حيث عممت الجمعية كمنذ تأسيسيا عمى افتتاح مشغؿ :الجانب االستثماري 
متكا ع لصنع المعجنات  مف سياسة مالية متكازنة قكاميا تشغيؿ األيدم 
العاممة النسكية في المحافظة باإل افة إلى تغطية جزء مف العجز في ميزانية 
الجمعية، كلكف الظركؼ الصعبة كالمتمثمة في اإلغبلقات المتكررة كالمحكمة 

 .لسمطات االحتبلؿ أثرت في تدني مستكل اإلنتاج

: الخطط المستقبمية
_ بناء مدرسة ثانكية إسبلمية في مدينة الدكحة : عمى الصعيد التربوي (1

بيت لحـ  
: تطكير المركز الجراحي المكجكد حاليان مف خبلؿ:عمى الصعيد الصحي (2

  
.  تجييز المركز بقسـ لؤلشعة الشخصية كآخر لمتصكير الطبقي* 
.  إ افة كحدة لعبلج الحركؽ كأخرل لمعبلج الطبي* 
.  تجييز قسـ متكامؿ لمجراحة النسائية كالتكليد* 
.  تجييز صيدلية لممركز* 
 .تحكيؿ المركز إلى مستشفى تخصصي مستقببلن * 

  :عمى الصعيد االجتماعي (3
التحكؿ الجذرم مف تقديـ المساعدات المادية كالعينية عمى األسر المستكرة إلى 
العمؿ عمى خمؽ كظائؼ ليذه األسر حتى تعيؿ نفسيا بنفسيا، كبنفس الكقت الشعكر 

: كقاؿ (اليد العميا خير مف اليد السفمى): بكرامتيا في العمؿ، حيث قاؿ رسكؿ اهلل 
.  (المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف ال عيؼ كفي كؿ خير)

ك ع حجر األساس لقرية متكاممة لممسنيف، احترامان كتقديران لدكرىـ البناء في - 
. المجتمع
 .إنشاء مكتبة عامة باإل افة إلى تجييز مركز ثقافي متكامؿ- 
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 .إنشاء حديقة عامة لؤلطفاؿ - 
 إنشاء كتشغيؿ المشاريع االستثمارية المختمفة :عمى الصعيد االستثماري (4

في فمسطيف حتى تغطي جانب العجز في المشاريع الخيرية التي تشرؼ 
 .  عمييا الجمعية كحفاظان عمى استمرارية كتطكر العمؿ الخيرم في فمسطيف

حصائيات : أرقام وا 
  بمغ عدد النساء المستفيدات مف الجانب الصحي منذ انتفا ة األقصى أكثر مف

. عشرة آالؼ امرأة
  بمغ عدد النساء المستفيدات مف البرامج االجتماعية، التربكية، التثقيفية، كالدينية

. منذ تأسيس الجمعية أكثر مف ألفي امرأة
  بمغ عدد األطفاؿ مف الجنسيف المستفيديف مف برامج الجمعية التربكية

. كاالجتماعية منذ تأسيس الجمعية أكثر مف ألؼ فرد
  كفيما يتعمؽ بإخكاننا كأخكاتنا في سجكف كزنازيف االحتبلؿ الصييكني فيناؾ

. متابعة مستمرة مف قبؿ الجمعية ألمكرىـ الحياتية عف طريؽ محاميف
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يهحك 
 

انغُشح انزارُخ نهكبرجخ يهب ػجذ انهبدٌ 
 

. ميا عبد الكريـ صال  عبد اليادم: االسـ
. فمسطينية: الجنسية

. طكلكـر: مكاف الكالدة
.  متزكجة كليا طفبلف: الحالة االجتماعية
. بكالكريكس عمـك سياسية كصحافة ػ جامعة النجاح ػ نابمس: المؤىبلت العممية

 .ماجستير في العبلقات الدكلية ػ جامعة بيرزيت ػ راـ اهلل- 

 
:  الخبرات العممية

باحثة في مركز البحكث كالدراسات الفمسطينية ػ نابمس  1995 - 1994
1995 

وحتى اآلن 
. كاتبة كصحفية في مكتب النجاح لمصحافة في نابمس

. في فمسطيف (إسبلـ أكف اليف  )مراسمة لككالة  1998-2002
1997 

وحتى اآلن 
ع كة في الييئة اإلدارية لنادم الصحفييف بنابمس كمسؤكلة 

. المجنة الثقافية فيو
ع كة في منتدل الصحفييف التابع لكزارة الصحة الفمسطينية  1998
ع كة في نقابة الصحفييف الفمسطينييف كتحمؿ بطاقة الصحافة  1999

. الدكلية
 

 

: خجشاد أخشي
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1994 -
2002 

كتبت مئات المقاالت كالدراسات التحميمية كالبحثية كاألخبار كالتحقيقات 
التي نشرت في العديد مف الصحؼ كالمجبلت كالدكريات كمكاقع االنترنيت 

الحياة ) كما عممت مع صحيفة  2002 كحتى 1994خبلؿ األعكاـ 
لمدة خمس سنكات نشرت خبلليا عددان كبيران مف المقاالت  (المندنية

السياسية كما عممت مع صحؼ النيار كالقدس كالرسالة كالكطف كالميثاؽ 
في فمسطيف الصادرة عف  (حقكؽ الناس)كمجمة فمسطيف المسممة كمجمة 

. جمعية القانكف في القدس
المشاركة في دكرة حكؿ الصحافة األلمانية لمدة أسبكعيف في ألمانيا  1995

. بالتعاكف مع جامعة ترير األلمانية
حصمت عمى شيادة في الكتابة الصحفية خبلؿ المشاركة في دكرة نظمت  1996

كيؼ تعد )بالتعاكف بيف جامعة النجاح كجامعة جكرجيا األمريكية بعنكاف 
. (صحيفة

حصمت عمى شيادة في الكتابة الصحفية مف خبلؿ المشاركة في دكرة  1998
. (صحة كتنمية المرأة في الصحافة الفمسطينية المكتكبة)بعنكاف 

حصمت عمى شيادة في التدريب عمى تعامؿ الصحفي مع االنترنيت  1999
. في نابمس (زيتكنة سكفت  )نظمت بالتعاكف مع االنترنيكز كشركة 

حصمت عمى شيادة في التحرير كاإلخراج الصحفي مف رابطة المؤسسات  1999
. العربية الخاصة لمتعميـ العالي في عماف

كيفية تعميـ المرأة حكؿ الديمقراطية  )شاركت في دكرة تدريبية بعنكاف  1999
كاالنتخابات نظمو بيت الصداقة الفمسطيني في نابمس بالتعاكف مع المعيد 

. الديمقراطي لمشؤكف الدكلية في كاشنطف
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يهحك انشهذاء 
 

في ىذه الدراسة، نريد أف نقدـ نمكذجان نسائيان متميزان ألميات الشيداء، نمكذج 
قدمت لمكطف كلمديف مف أبنائيا كتقبمت ذلؾ بثبات كعزيمة قكية ال تميف كال ت عؼ، 

: ارتقت في إيمانيا لدرجة الت حية بجميع أبنائيا
 :(1)والدة الشييد أحمد والشييد والء ىاشم سرور

يـك الخميس مف رم اف : تقكؿ كالدة الشييد كلد الشييد أحمد ىاشـ سركر
، كاف  مع آذاف الظير سميتو أحمد تيمنان كاقتداءن بنبينا محمد 9/7/1981المكافؽ 

أحمد يتسـ باليدكء كاف كدكدان مبتسمان محبكبان بيف أىمو كجيرانو كأصدقاءه كاف متفكقان 
أتـ دراستو الثانكية بنجاح كالتحؽ بجامعة النجاح كمية اآلداب عمى أمؿ أف . بالدراسة

يدرس عمـك سياسية كاقتصادية كلكف الظركؼ لـ تسم  لو أف يدرس ما يتمناه كدرس 
صحافة لمدة عاميف كلظركؼ أمنية انتقؿ إلى مدينة الخميؿ كالتحؽ بجامعة بكليتكنؾ 
فمسطيف ليدرس تكنكلكجيا معمكمات، استمر في دراستو حتى تـ اجتياح مدينة الخميؿ 

. (االنتفا ة الثانية) مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي 2000عاـ 
التحؽ الشييد أحمد بحركة الجياد اإلسبلمي كأصب  مف المطارديف كالمطمكبيف 

، غادر أحمد البيت إلى غير عكدة كسار في 21/6/2002لمجيش اإلسرائيمي تاريخ 
طريؽ الجنة إلى الفردكس األعمى بإذف اهلل، كفي أثناء ىجرتو حفظ أجزاء كثيرة مف 
القرآف الكريـ ككاف كثير الصياـ يصـك ستة أياـ كيفطر يكمان ككاف دائمان يقكؿ أقكل 
بعادىا كمنعيا عف المعاصي كتدريبيا عمى طاعة اهلل  الجياد ىك جياد النفس كاِإ
كالصبر كالجياد ككاف يكثر مف قياـ الميؿ كالتقرب إلى اهلل، كاف آخر كبلمو معنا 

عبر الياتؼ يـك استشيد أخيو كالء حيث سأؿ عف كالده كقاؿ لكالدتو مبارؾ استشياد 
إف كالء الديف كاف معو قبؿ العممية كأخبرىا أنيما اعتكفا معان كصميا : كالء  كقاؿ ليا

العصر معان قبؿ نزكلو لمعممية بكقت قصير كدعا لو بالتكفيؽ كالنصر كاالستشياد 

                                      
.  في مدينة الخميؿ12/2/2004مقابمة مع أـ الشييد بتاريخ  - 1
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مقببلن غير مدبر كطمب مف كالدتو أف تدعك لو بالشيادة ىك أي ان فقد كاف صادقان مع 
. ربو، كلد في رم اف كاستشيد في شير رم اف

أما عف الشييد الثاني تقكؿ أـ الشييد الصابرة أف الشييد كالء الديف كلد في 
6/2/1983 .

كاف كالء الديف مف صغره ىادئان خجكالن قكية البنية طكيبلن  خمان لـ يبخؿ بركحو 
كال جسده في سبيؿ اهلل، كالء كاف مثؿ أخيو رحيمان عطكفان كدكدان كاف يحب المساعدة 
حيث كاف يساعدني في البيت كيساعد أخكتو في الدركس كاف متفكقان في دراستو، 
بعد نجاحو في الثانكية العامة التحؽ بجامعة بكليتكنؾ فمسطيف في مدينة الخميؿ 

كسجؿ في كمية اليندسة تخصص أتمتة صناعية ككاف مف المتفكقيف، كاف ال يحب 
االستماع إلى األغاني بؿ كاف دائمان يستمع لمقرآف الكريـ كاألناشيد اإلسبلمية التي 
تغذم الركح الجيادية في النفس كالركح كاف كثير الصياـ ككثير قياـ الميؿ كاف دائمان 
يطمب مني التكجو إلى اهلل بالدعاء ألخيو أحمد ككاف دائمان يقكؿ لي أريد منؾ دعكة 

فأرد كأقكؿ اهلل ينكلؾ المي في بالؾ إذا كاف فيو )، (ربنا ينكلني المي في بالي)كاحدة 
. (ما ير ي اهلل أ عافان م اعفة

استقبؿ كالء الديف آخر رم اف لو في ىذه الحياة بسركر كفرحة كطاعة هلل ككاف 
أنا مغادر : دائمان يكصي إخكانو بكالديو كفي يـك الثبلثاء قبؿ استشياده قاؿ لي

إذا كنت غير : ثـ قاؿ لي. لبلعتكاؼ في المسجد مع رفاقي كال تنسي الدعاء لي
ال اذىب كاهلل معؾ معقكؿ أمنعؾ االعتكاؼ كالعبادة .. ال: فأجبتو. را ية ال أذىب
. بؿ يسعدني ذلؾ

كقبؿ مغادرتو استحـ كغير مبلبسو كزار أقاربو كاشترل بعض األشرطة اإلسبلمية 
ذىب كالء إلى . ىذه ىدية إليؾ يا أمي: كقاؿ (كؿ الكفاء ألمي)مف بينيـ شريط 
طريؽ الجنة كفي يـك الجمعة بتاريخ العاشر مف رم اف مساء .. الطريؽ الذم رسمو

يـك الجمعة كقعت معركة كادم النصارل في مدينة الخميؿ، ظننت أف أحمد ىك 
 مف المجاىديف كلكف كاف قائد المعركة ىك كالء الديف كفي فجر يـك السبت ح ر 
جيش االحتبلؿ كقاـ باعتقاؿ كالده كشقيقاه بياء الديف كزياد ثـ أعمف نبأ استشياد 

. البطؿ كالء الديف الذم أكرمو اهلل بالشيادة
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: والدة الشييد جياد والشييد طارق رسمي دوفش
 ككلد طارؽ بتاريخ 17/11/1981كلد الشييد جياد بتاريخ : تقكؿ كالدة الشييديف

نشأ الشييداف نشأة كاحدة ككانت ليما طفكلة متميزة ككانا محبكبيف . 12/10/1982
مف الجميع ابتدآ الصبلة في سف مبكرة حيث كاف طارؽ في السنة الرابعة مف عمره 

ككاف لكالدىما الف ؿ في ذلؾ لحرصو عمى . كجياد في السادسة ككذلؾ الصياـ
اصطحابيما إلى المسجد حتى أنو كاف يكقظيما لصبلة الفجر أي ان، فمذلؾ تعمؽ 

درس االثناف المرحمة . قمبيما بالمسجد كقد أدينا العمرة كىـ في ىذه السف المبكرة
االبتدائية في رابطة الجامعييف ثـ انطمقا معان إلى المدرسة الشرعية حيث أكمبل 

دراستيما فييا بالتفكؽ في الثانكية العامة، حصؿ جياد عمى منحة دراسية إلى قطر 
كرفض طارؽ المنحة ألنو لـ يكف يرغب في مغادرة الببلد فالتحؽ بجامعة بكليتكنؾ 
فمسطيف كمية اليندسة، درس جياد في قطر مدة عاميف الكمبيكتر كعندما ابتدأت 
االنتفا ة لـ يطب لو العيش بعيدان فما كاف منو إال أف قاـ بسحب الفصؿ الدراسي 
حيث عاد إلى الخميؿ كاستخار اهلل بعدىا مرات عدة ألجؿ العكدة إلى قطر كلكف 

مشيئة اهلل الذم يختار الخير لنا دائمان لـ يشرح صدره لذلؾ فالتحؽ بجامعة بكليتكنؾ 
. فمسطيف كمية اليندسة أي ان 

:  أخاللهًب

كانت أخبلقيما اإلسبلـ ػ نحسبيما كذلؾ، كال نزكي عمى اهلل أحدان فقمكبيما نقية 
صافية ال  غينة كال حقد كال كراىية ألحد ال غيبة كال نميمة بؿ حياة كميا هلل حب 

. هلل كطاعة لمكالديف كتعمؽ بالمساجد كغض لمبصر عف المحرمات
:  اعزشهبدهًب

استشيد طارؽ بعد تنفيذ عممية في مغتصبة أدكرا بالقرب مف الخميؿ مع رفيؽ 
  27/4/2002درب لو ىك فادم الدكيؾ كاستشيد في أرا ي بمدة تفكح بتاريخ 

استشيد جياد أي ان في بمدة تفكح أثر كقكع انفجار غامض في البيت الذم كاف قد 
استأجره، تبيف فيما بعد أنو كاف قد استأجر البيت لمعمؿ فيو عمى إعداد األسمحة 

 كىك في 9/12/2003كالمكاد المتفجرة منذ أكثر مف عاميف ككاف استشياده بتاريخ 
. السنة الرابعة في كمية اليندسة قسـ المساحة
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:  رهمٍ َجأ االعزشهبد

بف ؿ مف اهلل كمنة كاف تمقي خبر استشياد كؿ منيما بيدكء كسكينة أنزليا 
عمينا جميعان أنا كأبكىما تحديدان كىذا كمو ألننا ندرؾ أنيما فازا بر كاف اهلل كىك الخير 
كالنعيـ الدائـ الذم تتمناه كؿ أـ في فمسطيف ألبنائيا، فنعيـ الدنيا ميما كثر كميما 
طاؿ فيك إلى زكاؿ كلكف اآلخرة خير كأبقى، كىذا كاف مثؿ كثير غيرنا مف أميات 
الشيداء المكاتي قدمف الشييد كالشييديف فقد كانت قبمي أـ زياد سركر التي قدمت 

شييدييا أحمد ككالء، كذلؾ عائمة القكاسمي التي قدمت شييدييا باسؿ كحاتـ كسبقتنا 
باالنتفا ة األكلى عائمة مسؾ التي قدمت شييدييا إياد كن اؿ، كفمسطيف تعج 

.  بالكثير الكثير
: والدة الشييد باسل والشييد حاتم محمد شفيق القواسمي

: انشهُذ ثبعم يحًذ شفُك انمىاعًٍ

نشأ باسؿ في .  في مدينة الخميؿ7/9/1977كلد باسؿ بتاريخ : تقكؿ أـ الشييد
بيت محافظ عرؼ بااللتزاـ الكامؿ بتعاليـ الديف اإلسبلمي الحنيؼ عممان كعمبلن، فقد 
أقبؿ عمى حفظ القرآف الكريـ منذ طفكلتو، ساعده في ذلؾ الدكر الذم تقـك بو األسرة 
، فكاف ليذا  َى كذلؾ مف قبؿ عائمة ترعى أحد المساجد كتشرؼ عميو إشرافان كامبلن
الدكر األثر الطيب الذم ساىـ في التنشئة الدينية كاالجتماعية التي صاغت منو 
رجبلن إيجابيان بناءن يفيـ معنى الحياة كالدكر الذم يجب أف يقـك بو تجاه دينو ككطنو 

. كمجتمعو
. ، اشتغؿ لمدة ثبلث سنكات ثـ التحؽ بالجامعة1994أنيى دراستو الثانكية عاـ 

 اعتقؿ بعد سنة تقريبان لمدة تسعة أشير، كبعد أف أتـ السنة الثانية 1998سنة 
في الجامعة اختار طريؽ الجياد حتى ناؿ الشيادة التي اختارىا اهلل لو بتاريخ 

كاف يتمتع بقكة الشخصية كالجدية مع الحـز في األمكر التي يرل أف . 22/9/2003
حؽ، يستفيد مف تجاربو مع اآلخريف، يحمؿ بيف جنبيو نفسان تفيضي كتميؿ إلى 
الركحانيات، لسانو دائمان يميج بذكر اهلل كالتسبي ، يعجب بالرجاؿ الصادقيف 

المخمصيف الفاعميف، قريب إلى النفس، دمث في تعاممو مع اآلخريف ال ير ى أف 
يىظمـ أك ييظمـ، جريئان في قكؿ الحؽ ال يطأطئ الرأس ميما كاف الطرؼ اآلخر الذم 
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يقابمو، كاف يرل في اإلسبلـ منيج اعتزاز كقكة كمنيج حياة في الدنيا كاآلخرة، يكثر 
مف الصياـ كالقياـ حيث يؤمف بأف منيج اإلسبلـ في التربية منيج رباني ككمما حقؽ 
منو شيئان ارتقى كسما في نفسو، أحب شيء إلى نفسو خدمة الناس الذيف يعرفيـ 

. كالذيف ال يعرفيـ نظرتو إلى الحياة أنيا كسيمة كليست غاية
ما أف سنحت لو الفرصة بااللتحاؽ بخدمة الديف كالكطف لـ يتأخر بؿ أقدـ كلـ 
يحجـ كلـ يكف ىذا االختيار كليد لحظة أك ساعة بؿ نيجان طالما كاف يعيشو، قدكتو 

في ذلؾ كؿ المخمصيف عمى مدل التاريخ كأقرب الناس إليو أقرباء كأصدقاء 
. كمعارؼ

انشهُذ حبرى يحًذ شفُك انمىاعًٍ   

ـ أستطيع أف أكتب كأتحدث عف 7/9/1977كلد حاتـ بتاريخ : تقكؿ أـ الشييد
األخكيف نفس الكبلـ كنفس الحديث كال غرك، فيما تكأماف مف حيث الكالدة كتكأماف 
مقان سجيةن كطبعان أم يا في االعتقاؿ كالسجف ثماني سنكات منذ  مقان كخي في كؿ شيء خى

أما بالنسبة إلى حاتـ فقد خرج مف السجف ليشؽ طريقو في الحياة . بمغ السابعة عشر
لـ ينعـ برؤية كال صحبة أخيو مدة السنة التي ق اىا مع . التي كاف ي يؽ بيا كثيران 

تزكج بعد خركجو مف السجف بتسعة . أسرتو حتى ناؿ الشيادة التي اختارىا اهلل لو
أشير ثـ نعـ بالزكاج مدة خمسة أشير فقط، حيث بمغ منو الشكؽ ألخيو التكأـ 

فكاف أف . كألحبابو الذيف ق ى معيـ زىرة حياتو كالذيف سبقكه عمى نفس الدرب
اختار اهلل لو أف يمتحؽ بيـ را يان مر يان، كأف اختارني كشرفني أف أككف أمان 
لشييديف فالحمد هلل عمى ىذه النعمة العظيمة ، كأسأؿ اهلل أف يككنا مع النبييف 

.  كالصديقيف كالشيداء كحسف أكلئؾ رفيقان 
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يهحك  

انًمبثالد يغ سئُغبد انًشاكض وانجًؼُبد انُغبئُخ فٍ 

انحشكبد اإلعاليُخ  
 

طكرت الباحثة أداة قياس تـ تكزيعيا عمى رئيسات المراكز كالجمعيات كذلؾ 
الستقصاء المعمكمات منيف حكؿ مك كع البحث الذم نحف بصدده كفيما يمي ممحؽ 

: أداة االستبياف
:  اسـ المؤسسة .1
:  سنة التأسيس .2
:  مقر الجمعية .3
:  المسمى الكظيفي لمدلي البيانات .4
: المؤىؿ العممي .5
:  سنكات الخبرة .6
:  ىؿ ىناؾ ع كية في جمعيتكـ .7
:  ما شركط االنتساب لمجمعية .8
: أىداؼ المركز التي أنطمؽ مف أجميا .9
:  ما الخدمات التي تقدميا الجمعية .10
إلى أم مدل استطاعت جمعيتكـ تحقيؽ األىداؼ التي انطمقت مف أجميا؟  .11
المراكز النسائية في إطار تكجيات /كيؼ تقيـ العمؿ االجتماعي في الجمعيات .12

الحركات اإلسبلمية؟ 
االجتماعية لممرأة /ما ىي اإليجابيات كالسمبيات المرتبطة بالمشاركة السياسية  .13

؟  الفمسطينية اليـك
ما دكر جمعيتكـ في خدمة المرأة الفمسطينية خبلؿ انتفا ة األقصى؟   .14
يقاؿ أف تسييس العمؿ االجتماعي ىي الصفة الغالبة عمى الجمعيات النسكية  .15

في المجتمع الفمسطيني؟ ما رأيؾ في ذلؾ؟  
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كيؼ استطاعت جمعيتكـ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية مف المنظكر  .16
اإلسبلمي؟  

حسب رأيؾ ما أىـ المعيقات التي تكاجو مشاركة المرأة في العمؿ االجتماعي  .17
كالعمؿ السياسي؟  

ما ىي آراؤكـ بخصكص سبؿ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية في اإلطار  .18
اإلسبلمي؟ 

ما ىي بنظركـ أىـ الحكافز التي تدفع بالمرأة اتجاه العمؿ السياسي مف المنظكر  .19
اإلسبلمي؟  
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األدبية، الفنية، الفكرية، األشغاؿ )تشجيع كدعـ اإلبداعات المختمفة - 2

.  (اليدكية
. إحياء التراث بأبعاده الثبلثة الفمسطينية كالعربية كاإلسبلمية- 3
إيجاد الكسائؿ المناسبة لمتبادؿ الثقافي كاالتصاؿ بالمجتمع مف خبلؿ - 4

مجمة ثقافية كمحطة لمبث المرئي كالمسمكع أك أم كسيمة أخرل بعد مكافقة 
.   جيات االختصاص

تنظيـ الندكات كالمحا رات كالمؤتمرات كالبازارات كمعارض المنتجات - 5
.   كالبرامج لتحقيؽ أىداؼ الجمعية

تقكية أكاصر الصداقة كالتعارؼ بيف األع اء كتمبية احتياجاتيـ  - 6
.  ممارسة األنشطة االجتماعية كالترفييية المختمفة- 7
.   االىتماـ بالطفؿ كنشأتو مف خبلؿ البرامج المختمفة اليادفة- 8
إبراز التراث الفمسطيني الشعبي كتنشيط الحركة الفمكمكرية حفاظان عمى - 9

.   اليكية الفمسطينية
ترسيخ العبلقة بيف اإلنساف الفمسطيني أر و تاريخو كتعميؽ جذكر - 10

 .   المكاطف بكطنو لحا ره كمستقبمو

الخدمات تتعمؽ بعنصر النساء كالخدمات : ما الخدمات التي تقدميا الجمعية (10
 .خدمات اجتماعية ثقافية تربكية خيرية: كانت عمى الشكؿ التالي

إلى أم مدل استطاعت جمعيتكـ تحقيؽ األىداؼ التي انطمقت مف أجميا؟  (11
استطاعت الجمعية ك مف اإلمكانيات البسيطة أف تحقؽ الجزء األكبر مف 
أىدافيا كبطبيعة الحاؿ نسعى إلى تحقيؽ األىداؼ األخرل التي انطمقت ىذه 

 .الجمعية مف أجميا
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المراكز النسائية في إطار تكجيات /كيؼ تقيـ العمؿ االجتماعي في الجمعيات (12
الحركات اإلسبلمية؟   

نسبة إلى اليدؼ % 75أستطيع تقييـ عمؿ الجمعيات بإيجابية قد تصؿ إلى 
المك كع نصب العيف كلكف ال يزاؿ ىناؾ الكثير مف الكاجبات التي نجد 

صعكبة في تحقيقيا رغـ أكلكيتيا ىذه الصعكبات تتحكـ بيا عكامؿ عدة أىميا 
اإلمكانيات المادية كالتغيرات السياسية بمعنى أف العمؿ االجتماعي كالخيرم 
 . يحتاج في كثير مف األحياف إلى أف يطكر نفسو لتككيف مشاريع مؤسساتية

االجتماعية لممرأة /ما ىي اإليجابيات كالسمبيات المرتبطة بالمشاركة السياسية  (13
؟   الفمسطينية اليـك

أعتقد أف اإليجابيات أكثر مف السمبيات إذ أف اإلسبلـ ىك ىدؼ كعمؿ قاؿ 
صدؽ اهلل العظيـ،  (قؿ اعممكا فسيرل اهلل عممكـ كرسكلو كالمؤمنكف)تعالى 

كالدليؿ عمى أف اإليجابيات تفكؽ السمبيات ىك أننا نستطيع تعداد السمبيات 
:  بنقاط محددة منيا

أف المرأة ىي المسؤكلة عف بيئة بيتيا ككاجباتو كأم تقصير في ىذا  (1
الجانب تتحمؿ المسؤكلية بشكؿ مطمؽ الف الرجؿ ال يزاؿ غير مقتنع بأف 

.   الحياة داخؿ األسرة عمؿ مشترؾ
حاجة األكالد إلى األـ إذ ال يكجد مف يسد ىذا الجانب كعمينا أف ال نقمؿ  (2

مف ىذا األمر فالمرأة ال تممؾ المعجزات كليس لدييا القدرات الخارقة إال ما 
.  ندر لتكفؽ ما بيف الكاجب داخؿ األسرة كالكاجب اآلخر الخارجي

ال يزاؿ المجتمع كاألىؿ يرف اف مشاركة المرأة في الكاقع الذم يككف سببان  (3
في شيرتيا كظيكرىا في األماكف العامة المختمطة أك عمى شاشات التمفاز إما 

مف باب الغيرة عمى العرض حسب التعبير أك رفض مبدأ أف يككف اسـ 
.  كعنكاف المرأة معركفان لدل كافة الرجاؿ حسب العرؼ كالعادات

كفي كؿ ىذه النقاط كغيرىا تككف المرأة ىي األكثر بذال لمجيد كعمى  ( 4
 .حساب صحتيا كنفسيتيا لتحقيؽ اليدؼ
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ما دكر جمعيتكـ في خدمة المرأة الفمسطينية خبلؿ انتفا ة األقصى؟    (14
في ظؿ انتفا ة األقصى كاف لجمعيتنا دكر عظيـ بتقديـ الخدمات النفسية 

ككاف لمجمعية . كاالجتماعية كالتنمكية خاصة أف الجمعية مؤسسة غير ربحية
لجاف متخصصة لزيارة العائبلت المنككبة مف الشيداء كاألسرل كأصحاب 

كقد عقدت جمسات دعـ نفسي لنساء الشيداء كأبنائيـ . البيكت الميدمة
ككانت بعض الفعاليات التي المميزة قدمت . كالمحاكلة في تيسير أمكر حياتيـ

كعمؿ المركز عمى عقد . لؤلسر الفمسطينية لتعزيز صمكدىـ كتقكيتيـ ما أمكف
جمسات دعـ نفسي كمعنكم لمنساء كتخمؿ ذلؾ عرض مسرحيات كتقديـ 

ساعد المركز النساء بأف تقـك المرأة بالكقكؼ إلى جانب الزكج كتحمؿ . الدركع
أعباء الحياة الصعبة في ظؿ ظركؼ االنتفا ة القاسية كالك ع االقتصادم 
المتدىكر مف خبلؿ مشاركتيا في أعماؿ تأخذ مقابميا أجران كالتطريز كالطبخ 

عمؿ المركز عمى تكفير دكرات تعميمية تعمـ . كالعمؿ في ح انة األطفاؿ
المرأة ربة المنزؿ بعض الميارات التي تمكنيا مف االستفادة في الحياة العممية 
مثؿ دكرة االقتصاد المنزلي كدكرة الحياكة الفنية باإل افة إلى تنظيـ دكرات 
لياقة بدنية لمنساء كعمؿ محا رات سياسية كتثقيفية لتككف المرأة غير معزكلة 

 . عما يدكر حكليا

يقاؿ أف تسييس العمؿ االجتماعي ىي الصفة الغالبة عمى الجمعيات النسكية  (15
في المجتمع الفمسطيني؟ ما رأيؾ في ذلؾ؟   

أرل أي ان أف معظـ العمؿ االجتماعي ىك مسيس ليس مف جانب االتجاه 
دعكنا  (ال أقكؿ ىذا الكبلـ تعصبان )اإلسبلمي بؿ مف االتجاىات األخرل 

نعترؼ أف جميع االتجاىات تعمؿ عمى إثبات كجكدىا كحجميا مف خبلؿ 
لكف أكاد أجـز أف االتجاه اإلسبلمي ال كلـ يحاكؿ . نسبتيا في ىذه المؤسسات

في أم مرة أف يستغؿ التكاجد الداخمي ألىداؼ شخصية أك حزبية إنو يقدـ 
الخدمة ألجؿ الخدمة كعمؿ الخير مف باب إحقاؽ الفكرة اإلسبلمية التي ليا 
 .أكثر مف جانب كالعمؿ الخيرم االجتماعي ىك أحد ىذه الجكانب الدعكية
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كيؼ استطاعت جمعيتكـ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية مف المنظكر  (16
اإلسبلمي؟   

إف المرأة المسممة قادرة عمى العمؿ كالعطاء كغير متقكقعة عمى نفسيا كما  (أ
.   يشاع
البرامج التي نقـك عمييا تعمؿ عمى رفع المستكل االقتصادم كالثقافي  (ب
.  لممرأة
برنامج قيادات الذم خدـ ك يخدـ المرأة كاألسرة كالمجتمع مف خبلؿ تعزيز  (ج

الفكرة الصحيحة لمكانة المرأة كحمايتيف مف الكقكع في براثف القيادات الفكرية 
خراجيف عناصر قيادية فاعمة لممستقبؿ إف شاء اهلل، استطاعت  المتساقطة كاِإ
الجمعية مف خبلؿ ىذه البرامج إيصاؿ الفكرة اإلسبلمية بخصكص المرأة 

 .تحديدان كىذا بدكره حافزه ليا

حسب رأيؾ ما أىـ المعيقات التي تكاجو مشاركة المرأة في العمؿ االجتماعي  (17
كالعمؿ السياسي؟   

أعتقد أف ىذه المعيقات ىي نفسيا التي تتكرر في كؿ مكاف كفي كؿ زماف 
:   كىي

.  المرأة نفسيا كعدـ قناعتيا بقدراتيا كبإمكانياتيا (1
.  قناعة المرأة بنفسيا دائمان ميزكزة (2
الرجؿ يرفض مشاركتيا عمى حساب بيتو كما يرفض أف تككف مسؤكلة  (3

.  عنو في عممو أك في أم مكقع
األىؿ ليـ دكر سمبي في كثير مف األحياف مف باب تكظيؼ أنفسيـ حماة   (4

.  كرعاة ليا
قمة كجكد مؤسسات متخصصة تدفع فكرة المشاركة بشكؿ حيكم كفاعؿ  (5

. كحيادم
ما ىي آراؤكـ بخصكص سبؿ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية في اإلطار  (18

اإلسبلمي؟   
ال يكفي أف نقكؿ أف اإلسبلـ أعطى المرأة حقيا كيقر ليا حقكقيا، يجب أف 
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كما يجب أف تي ـ الفكرة مف . يككف مقابؿ ىذا فعؿ حقيقي شديد التأثير
المرأة كالرجؿ كالمجتمع معان كلؤلسؼ فإف التيارات العممانية كانت اكثر نجاحان 
في تحقيؽ ىذا مف التيار اإلسبلمي ألف عكائؽ فكرة العمؿ المشترؾ بيف 
الرجؿ كالمرأة في التيار اإلسبلمي ال زالت قائمة كما أف الخمط بيف الخجؿ 
كالحياء يعيؽ فكرة النيكض بالمرأة أرل أف الكاجب األكؿ يقع عمى التيار 
اإلسبلمي بأف يصح  نظرة األفراد داخؿ ىذا التيار عف أىمية المشاركة 

النسائية بشكؿ فاعؿ، كأصر عمى كممة فاعؿ كمستقؿ كحر في تقرير شؤكنيا 
بإعطائيا الفرص الكاممة لتككف مشاركة لو في تقرير األمكر التي تتعمؽ بيذا 

. المجتمع بكؿ أشكالو
ما ىي بنظركـ أىـ الحكافز التي تدفع بالمرأة اتجاه العمؿ السياسي مف  (19

المنظكر اإلسبلمي؟   
 .قد يككف تشجيع الرجؿ لممرأة ىك أكبر حافز معنكم ليذا األمر

ىؿ ىنالؾ أم مبلحظات أك مداخبلت تكديف إ افتيا؟    (20
. ال ليس لدم أم مبلحظات
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: جمعية النقاء النسائية اإلسالمية الخيرية: الحالة الثانية
. ـ1998: سنة التأسيس (1
. الدكحة- بيت لحـ : مقر الجمعية (2
. رئيسة الجمعية عطاؼ عمياف: المسمى الكظيفي لمدلي البيانات (3
. بكالكريكس عمـ اجتماع: المؤىؿ العممي (4
.  سنكات7: سنكات الخبرة (5
نعـ  : ىؿ ىناؾ ع كية في جمعيتكـ (6
أف تككف ذات أخبلؽ حميدة حسنة السيرة : ما شركط االنتساب لمجمعية (7

كالسمكؾ، أف تككف قد كافقت عمى نظاـ الجمعية، أف تككف ممتزمة متدينة 
. عفيفة طيبة الخمؽ، أف تككف قد حصمت عمى تزكية ع كيف كالرئيسة

:   أىداؼ المركز التي أنطمؽ مف أجميا (8
االىتماـ بالجانب التعميمي كالثقافي كمكافحة األمية كرياض األطفاؿ - 1

.  كمحا رات متنكعة كدكرات تعميمية
.  تأىيؿ عممي، خياطة، صكؼ، تطريز- 2
.  رفع المستكل الصحي، مستكصؼ- 3
رفع المستكل االجتماعي، إنشاء مكتبة عامة، بازار خيرم دائـ، رحبلت - 4

ترفييية تثقيفية تركيحية كاالىتماـ بالمشاكؿ االجتماعية، رفع المستكل 
. الريا ي لياقة بدنية كرحبلت كشفية كغير ذلؾ

الخدمات التي تقدميا الجمعية ىي : ما الخدمات التي تقدميا الجمعية (9
.  عمى الصعيد الصحي، خدمات طبية بأسعار رمزية: معكنات

عمى الصعيد الثقافي، دكرات كندكات تثقيفية، إسعاؼ أكلي، دركس دينية 
رشاد، دكرات تجكيد تحفيظ قرآف لمصغار كالكبار، منتدل ثقافي لممرأة،  كعظ كاِإ
إنترنت لمنساء فقط، فيما يتعمؽ باألطفاؿ ىناؾ رك ة أطفاؿ باإل افة إلى 
مدرسة لغاية المرحمة االبتدائية فقط، تـ إنشاء نكاة مكتبة عامة لؤلطفاؿ 

. كالكبار
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 إلى أم مدل استطاعت جمعيتكـ تحقيؽ األىداؼ التي انطمقت مف أجميا؟  (10
بف ؿ اهلل تعالى تـ تحقيؽ جزء كبير مف األىداؼ التي ك عتيا الجمعية مف 

إنشاء رك ة أطفاؿ تخدـ المنطقة كالمنطقة المجاكرة بأساليب عممية :  منيا
حديثة كمتطكرة كذلؾ تـ إنشاء مدرسة تغطي الصؼ الرابع كاآلف تـ بحمد اهلل 

كما . تغطية المرحمة االبتدائية كمف أعمى مستكل تعميمي كديني يتمقاه الطالب
أنو عمى الصعيد الصحي تـ تأسيس مركز جراحي يشمؿ تخصصات عديدة 
مثؿ التخصصات النسائية كالجراحة العامة كالتجميؿ كباطني كأطفاؿ، جمدية، 

الخ كيحتكم المركز عمى غرفتي عمميات إحداىا مجيزة كاألخرل ... عظاـ،
:   بطكر التجييز

الجمعية تؤدم خدمتيا االجتماعية  مف : عمى الصعيد االجتماعي
.  اإلمكانيات المتكفرة لدييا
الدكرات مستمرة كبشكؿ دائـ، تجكيد، تحفيظ قرآف : عمى الصعيد الثقافي

. لمكبار كالصغار، دكرات كمبيكتر، مكتبة عامة تخدـ الكبار كالصغار
المراكز النسائية في إطار تكجيات /كيؼ تقيـ العمؿ االجتماعي في الجمعيات (11

الحركات اإلسبلمية؟   
ىنالؾ عمؿ نسائي ذك تكجو إسبلمي يقدـ الخدمات لكف بحكـ السبؽ 

لممؤسسات ذات االتجاه غير اإلسبلمي فيذا يتطمب مف المؤسسات اإلسبلمية 
. أف تسعى لتطكير أكثر بحيث ال يتكرر العمؿ نفسو

االجتماعية لممرأة /ما ىي اإليجابيات كالسمبيات المرتبطة بالمشاركة السياسية  (12
؟    الفمسطينية اليـك

طبعان لكؿ عمؿ إيجابياتو كسمبياتو فما بالكـ بالعمؿ السياسي لممرأة حيث لو 
تأثير عمى صعيد حياتيا الخاصة سكاء داخؿ أسرة بيتيا أك مع زكجيا 
كأكالدىا حيث يككف لدييـ الرفض لخركجيا لميداف العمؿ السياسي مما 

كىذا األمر لو انعكاساتو عمى حياة . يعر يا لبلعتقاؿ كالسجف أحيانان أخرل
إف المرأة : المرأة كتكابعو مف حيث الخكؼ مف التعامؿ معيا، أما إيجابياتو

تشكؿ الجزء األكبر مف المجتمع كمف غير المعقكؿ أف يظؿ ىذا الجزء مشمكالن 
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خاصةن أف المجتمع الفمسطيني ال يزاؿ يرزح تحت نير االحتبلؿ كجميع 
المجاالت مرتبطة ارتباطان كثيقان بالعمؿ السياسي كحيث ال يمكف فصمو سكاء 
بالمناىج التعميمية أك الحياة االجتماعية أك خركج المرأة لمعمؿ كسد الفراغ 

. الذم يخمفو الرجؿ خاصة إذا تـ اعتقالو
ما دكر جمعيتكـ في خدمة المرأة الفمسطينية خبلؿ انتفا ة األقصى؟   (13

الجمعية تكاكب األحداث عمى الساحة كقد كانت متكاجدة دائمان في قمب 
الحدث شاركت الجمعية في أعراس الشيادة كفي المظاىرات كاالحتجاجات 

كعقدت العديد مف ندكات التكعية كاإلرشاد كمحا رات  د الصدمات النفسية 
في األزمات خاصة الناتجة عف األحداث السياسية التي خمقيا كيخمقيا 

.  االحتبلؿ
يقاؿ أف تسييس العمؿ االجتماعي ىي الصفة الغالبة عمى الجمعيات النسكية  (14

في المجتمع الفمسطيني؟ ما رأيؾ في ذلؾ؟   
صحي ، العمؿ االجتماعي، فالمرأة ىي جزء مف المجتمع الفمسطيني 

كاألحداث متداخمة في بع يا البعض كمشاركة المرأة في مظاىرة بحد ذاتيا 
ىي سياسة لكنيا عمؿ اجتماعي، ىنالؾ تداخؿ في المفاىيـ كالمرأة جزء مف 

.  العمؿ كىذا مكجو لؤلسرل كغيرىـ، ال يمكف فصؿ ذلؾ عف السياسة
كيؼ استطاعت جمعيتكـ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية مف المنظكر  (15

اإلسبلمي؟   
التكعية اإلسبلمية كالتركيز عمى الدكر القيادم لممرأة مف خبلؿ الفكر 

. اإلسبلمي كتتبع النماذج في المجتمع اإلسبلمي
حسب رأيؾ ما أىـ المعيقات التي تكاجو مشاركة المرأة في العمؿ االجتماعي  (16

كالعمؿ السياسي؟   
بالرغـ مف أف المرأة الفمسطينية تشكؿ خط دفاع ثافو في كاقع المجتمع 

نيكض المرأة باألسرة : الفمسطيني الذم يفر و االحتبلؿ عمى سبيؿ المثاؿ
رغـ ظركفيا الخاصة إال أف نظرة المجتمع كالتربية البيئية لممرأة ال تعطييا 

.   الفرصة لمتطكر أك المشاركة الحقيقية في ىذا الدكر
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ما ىي آراؤكـ بخصكص سبؿ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية في اإلطار  (17
اإلسبلمي؟   

العمؿ عمى تكعية المرأة الفمسطينية مف إطار إسبلمي كتكعيتيا بأىمية دكرىا 
القيادم أك العممي خاصة في ظؿ غياب عنصر الرجاؿ القصرم فبدؿ مف 
أف تككف امرأة مشمكلة عمييا أف تتعمـ مينة تييء ليا كظيفة ألف اهلل تعالى 

 يمتدح المرأة التي في أحب أف يككف في يد المرأة حرفة ككاف رسكؿ اهلل 
.  يدىا حرفة

ما ىي بنظركـ أىـ الحكافز التي تدفع بالمرأة اتجاه العمؿ السياسي مف  (18
المنظكر اإلسبلمي؟   

الكاقع المأساكم الذم تعيشو األمة اإلسبلمية كمجتمعنا الفمسطيني الذم 
يعاني مف االحتبلؿ كالذم يفرض التكجيات العممانية كيحـر النيكض بالعمؿ 
اإلسبلمي سكاء عمى صعيد العمؿ االجتماعي الخيرم أك السياسي الداعـ 
لمدفاع عف المقدسات اإلسبلمية المحتمة كالمسمكب حقيا في الدفاع عف 

.  نفسيا
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: غزة- جمعية الشابات المسممات : الحالة الثالثة
الشابات المسممات  : اسـ المؤسسة (1
. ىػ1401- ـ 1981:  سنة التأسيس (2
. غزة ػ الرماؿ:  مقر الجمعية (3
. (رف ت اإلدالء باسميا)مديرة إدارية :  المسمى الكظيفي لمدلي البيانات (4
. بكالكريكس أصكؿ الديف:  المؤىؿ العممي (5
.  سنكات7:  سنكات الخبرة (6
. نعـ:  ىؿ ىناؾ ع كية في جمعيتكـ (7
:يشترط في ع كية المنتسبة لمجمعية ما يمي:  ما شركط االنتساب لمجمعية (8

  
بالغة، حاصمة عمى إثبات شخصية قانكنية، أف ال يقؿ عمرىا عف - 1

.  عشريف سنة
.  أف ال تككف قد حكـ عمييا بجناية- 2
أف تقـك بالكاجبات الدينية كأف ال يصدر منيا ما يخالؼ الديف اإلسبلمي - 3

. الحنيؼ
:    أىداؼ المركز التي أنطمؽ مف أجميا (9

.  رعاية المرأة المسممة كحفظيا مف االنحراؼ الخمقي- 1
نشر الثقافة اإلسبلمية كالعمـك الدينية في كسط المرأة طفمةن كشابةن كأمان - 2

.  كزكجةن 
.  رعاية المرأة المسممة في شتى المجاالت التربكية كاالجتماعية- 3
تعميـ المرأة المسممة مينيان كالخياطة كالصكؼ كالتريكك كأشغاؿ اإلبرة - 4

.   كالسراميؾ كالرسـ عمى الزجاج كالقماش
. حؿ مشكبلت المرأة المسممة ما أمكف ذلؾ- 5

 ما الخدمات التي تقدميا الجمعية؟    (10
: تعقد الجمعية دكرات تدريبية متنكعة لمنساء كالفتيات كتتمثؿ بما يمي- 1

.   دكرات إسعاؼ أكلي كتثقيؼ صحي: المجاؿ الصحي
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دكرات في التفسير كالعقيدة كدكرة إعداد الداعيات كدكرة : المجاؿ الديني
.  تأىيؿ المحفظات لكتاب اهلل تعالى

دكرة في مجاؿ الخياطة كالتفصيؿ كالتريكك كدكرة لمتصنيع : المجاؿ الميني
.  الغذائي كدكرة كريستاؿ كدكرة تنسيؽ زىكر كسيراميؾ كدكرة خط

دكرة في الحاسكب مف خبلؿ المركز كدركس تقكية لجميع : المجاؿ الثقافي
.  المراحؿ

.   افتتاح مركز تخسيس الكزف كالرشاقة- 2
تقيـ الجمعية في كؿ عاـ معر يف كذلؾ تمبية لرغبات الجميكر مف - 3

مبلبس شتكية كزم مدرسي كقرطاسية كجمباب، كذلؾ تقـك الجمعية بعرض 
منتجاتيا مف الفنكف كالتريكك كالخياطة كالصكؼ كاليدؼ الرئيسي مف 

المعارض ىك تخفيؼ العبء االقتصادم عف شعبنا الفمسطيني كتباع بثمفو 
.   معقكؿ

تقيـ الجمعية كؿ إجازة صيفية ما يقارب مف ستيف مخيـ صيفي مكزعة - 4
.  في أنحاء قطاع غزة

كيتـ مف خبلليا مساعدة األسر المستكرة كالفقيرة : األنشطة االجتماعية- 5
في مجتمعنا الفمسطيني كذلؾ بالتنسيؽ مع المؤسسات األخرل كأىؿ الخير 

. سكاء في الداخؿ أك في الخارج
 إلى أم مدل استطاعت جمعيتكـ تحقيؽ األىداؼ التي انطمقت مف أجميا؟   (11

استطاعت الجمعية تحقيؽ األىداؼ التي انطمقت مف أجميا عمى مدل ال 
:   باس بو مف خبلؿ األنشطة التي تقـك بيا كىي كالتالي

افتتاح مراكز لمحاسكب حيث تعقد فيو دكرات في تعميـ الكمبيكتر - 1
كاإلنترنت كالطباعة بالمغتيف العربية كاإلنكميزية، مف خبلؿ المركز يتـ طباعة 

.  األبحاث كالتقارير كرسائؿ الماجستير كالدكتكراه كغير ذلؾ
 مركزان لتحفيظ القرآف 76افتتاح مركز القرآف الكريـ حيث يشرؼ عمى - 2

.  الكريـ
عقد دكرات تبلكة القرآف الكريـ التأىيمية كالعميا كدكرات السند المتصؿ - 3
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.  إلى رسكؿ اهلل 
.  افتتاح رياض األطفاؿ كالح انات- 4
عقد دكرات تدريبية متنكعة لمنساء كالفتيات في فف الخياطة كالصكؼ - 5

.  كالتريكك
.  تكفير مكتبات ثقافية لمقراءة كاالستعارة- 6
.  المؤتمرات التربكية كالندكات كالمحا رات كاالحتفاالت كالميرجانات- 7

المراكز النسائية في إطار /  كيؼ تقيـ العمؿ االجتماعي في الجمعيات  (12
تكجيات الحركات اإلسبلمية؟  

رغـ أف العمؿ االجتماعي الذم تغطيو الجمعيات غير الحككمية  ركرم 
كىاـ كال غنى عنو لممجتمع الفمسطيني في ظؿ استمرار التدىكر االقتصادم 
كزيادة ال غكط النفسية التي يعاني منيا الفرد كالمجتمع إال أنو ال زاؿ يعكزه 

. كينقصو الكثير حتى يغطي جميع األفراد كاألسر المحتاجة في القطاع
االجتماعية / ما ىي اإليجابيات كالسمبيات المرتبطة بالمشاركة السياسية  (13

؟    لممرأة الفمسطينية اليـك
:   اإليجابيات المرتبطة بالمشاركة االجتماعية لممرأة

المرأة أكثر قدرة عمى التكاصؿ مع األسر المختمفة كتستطيع تقدير - 1
المشكبلت التي تعاني منيا األسر كتحاكؿ ك ع الحمكؿ المناسبة ليا 

.  بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المختمفة
المرأة بمشاركتيا االجتماعية كالسياسية تصب  أكثر إحساسان بالمسؤكلية - 2

في المجتمع فتحاكؿ بذؿ ما تممؾ مف إمكانيات في محاكلة لتخطي العقبات 
.  التي يمر بيا المجتمع

 المشاركة االجتماعية كالسياسية لممرأة يحفز لدييا تربية أكالدىا بإيجابية -3
عالية فيتصاغر فييـ شعكر البلمباالة كاألنانية إذا كاف العمؿ في إطار 

.  الفكر اإلسبلمي
المرأة بمشاركتيا االجتماعية كالسياسية تتسامى عف التفاىات التي يمكج - 4

. (إذا كاف العمؿ في إطار الفكر اإلسبلمي  )بيا المجتمع النسكم 
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 ما دكر جمعيتكـ في خدمة المرأة الفمسطينية خبلؿ انتفا ة األقصى؟   (14
الدعـ المعنكم مف خبلؿ الزيارات المتكررة لممت رريف مف األذل - 1

.  الصييكني
تكفير ما يمكف مف إغاثات كمعكنات لممت رريف سكاء مف القصؼ أك  (2

.  عدـ كجكد عمؿ
التعاكف مع المؤسسات األخرل لتكفير عمؿ لمخريجات كطالبات الجامعة  (3

.   مقابؿ تسديد رسكميف الجامعية كذلؾ مف خبلؿ مشاريع فرص العمؿ
.  تكفير الزم المدرسي كالحقيبة المدرسية كالقرطاسية كالجمباب لمطالبات (4

 يقاؿ أف تسييس العمؿ االجتماعي ىي الصفة الغالبة عمى الجمعيات  (15
النسكية في المجتمع الفمسطيني؟ ما رأيؾ في ذلؾ؟  

ال يكجد تسيس لعمؿ اجتماعي كلكف البد لكؿ شخص أف تككف لو ميكؿ 
فكرية محددة فيحسب القائـ عمى العمؿ االجتماعي حسب ميكلو أما عف 

الخدمات االجتماعية كتكزيع المعكنات فالجمعية تقدـ الخدمات لجميع فئات 
. المجتمع دكف النظر إلى فكره السياسي

 كيؼ استطاعت جمعيتكـ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية مف المنظكر  (16
اإلسبلمي؟   

لقد استطاعت الجمعية عبر األنشطة المختمفة التي تقـك بيا تقكية االنتماء 
لئلسبلـ في نفكس المسممات مما دفعيف لممشاركة في كؿ ما تمكج بو 

الساحة الفمسطينية مشاركة كاعية يقظة تعرؼ ما ليا كما عمييا في حدكد 
. شرع اهلل الحنيؼ

 حسب رأيؾ ما أىـ المعيقات التي تكاجو مشاركة المرأة في العمؿ  (17
االجتماعي كالعمؿ السياسي؟   

:  أىـ المعكقات
.   عدـ الفيـ ألىمية المشاركة كدكرىا- 1
.   منع اآلباء كاألزكاج أحيانان - 2
. الخكؼ مما قد يترتب عمى ىذه المشاركة مف منع السفر كما شابو- 3
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 ما ىي آراؤكـ بخصكص سبؿ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية في اإلطار  (18
اإلسبلمي؟  

سبؿ النيكض ىي االستمرار في األنشطة الحالية كمحاكلة تطكيرىا 
. كتكسيعيا لتشمؿ أعدادان أكبر مف النساء

 ما ىي بنظركـ أىـ الحكافز التي تدفع بالمرأة اتجاه العمؿ السياسي مف  (19
المنظكر اإلسبلمي؟   

:  أىـ الحكافز
.  الفيـ العميؽ لمبادئ الديف اإلسبلمي كمفاىيمو (1
.  الكاقع المرير الذم تحياه المرأة الفمسطينية (2



 182

: حزب الخالص- الحالة الرابعة 
 

. حزب الخبلص الكطني اإلسبلمي- دائرة العمؿ النسائي : اسـ المؤسسة (1
. ـ1996:  سنة التأسيس (2
. مقابؿ ككالة الغكث- قطاع غزة - فمسطيف :  مقر الجمعية (3
مسؤكلة دائرة العمؿ - أميرة محمد ىاركف :  المسمى الكظيفي لمدلي البيانات (4

. النسائي
تخصص كيمياء طبية كحاصمة عمى _ ماجستير كيمياء :  المؤىؿ العممي (5

.  دكرة15
. (في الدائرة  ) سنكات مف العمؿ السياسي 6:  سنكات الخبرة (6
. نعـ ىناؾ:  ىؿ ىناؾ ع كية في جمعيتكـ (7
:    ما شركط االنتساب لمجمعية (8

 سنة كأف ال يقترؼ ما يخالؼ 18األىمية الكاممة كأف ال يقؿ عمرىا عف 
.   األدب كالديف كأف لـ يحاكـ بتيمة أخبلقية

:   أىداؼ المركز التي انطمؽ مف أجميا (9
. ارجع إلى ممحؽ الجمعيات

:   ما الخدمات التي تقدميا الجمعية (10
.   ارجع إلى ممحؽ الجمعيات

 إلى أم مدل استطاعت جمعيتكـ تحقيؽ األىداؼ التي انطمقت مف أجميا؟  (11
نظران لمك ع العاـ كالخاص لمدائرة فإف إنجازاتيا لـ تصؿ بعد إلى مستكل 

. الطمكح لكنيا بعد التقييـ قد قطعت شكطان ال بأس بو
المراكز النسائية في إطار / كيؼ تقيـ العمؿ االجتماعي في الجمعيات (12

تكجيات الحركات اإلسبلمية؟  
. السؤاؿ غير مفيـك

االجتماعية / ما ىي اإليجابيات كالسمبيات المرتبطة بالمشاركة السياسية  (13
؟   لممرأة الفمسطينية اليـك
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:  اإليجابيات
النيكض بالمستكل العاـ لممرأة الفمسطينية بما يؤىميا لمتفاعؿ مع - 1

.  (سياسية كاجتماعية  )ق اياىا المجتمعية كافة 
.   زيادة الفرص أماميا لمكصكؿ إلى مراكز صنع القرار- 2
خمؽ كادر نسائي كقائد مما يككف نظرة تكاممية لجميع الق ايا بما فيو - 3

. النسائية بدؿ النظرة األحادية مف قبؿ الرجؿ
 ما دكر جمعيتكـ في خدمة المرأة الفمسطينية خبلؿ انتفا ة األقصى؟   (14

الخدمات المشتركة لكؿ الدكائر كالمؤسسات الفاعمة ىي خدمات تدعيـ 
كتقكية ألىالي الشيداء كاألسرة عف طريؽ الزيارات كالندكات كالمقاءات 

المستمرة باإل افة إلى السعي لتأصيؿ ق ايا أثارت الجدؿ مثؿ المشاركة 
الجيادية لممرأة، أقيـ مؤتمر خاص لدكر المرأة الفمسطينية في انتفا ة 

.  األقصى
 يقاؿ أف تسييس العمؿ االجتماعي ىي الصفة الغالبة عمى الجمعيات  (15

النسكية في المجتمع الفمسطيني؟ ما رأيؾ في ذلؾ؟   
المجتمع الفمسطيني مجتمع مسيس بطبيعتو نظران لظركفو الخاصة لذلؾ نجد 
أف الصبغة السياسية تغمب بصكرة عامة أما إذا أردنا تفصيبل فإنو قؿ ما 
نجد مؤسسات كجمعيات نسائية حيادية بؿ تككف منبثقة عف تنظيـ معيف أك 

ف لـ تعمف ذلؾ . حزب معيف كاِإ
 كيؼ استطاعت جمعيتكـ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية مف المنظكر  (16

اإلسبلمي؟  
النيكض بالمرأة ك كبكاقعيا يؤىؿ المرأة لبلستخبلؼ كعمارة األرض كىذا ما 
نص عميو القرآف فالتأصيؿ لمفيـك االستخبلؼ باألرض كمسؤكلية المرأة 

ىذا باإل افة إلى أف برامج تنمية المرأة كتكعيتيا . تجاىو يحتاج لجيد عظيـ
كانخراطيا في المجتمع كاف معظميا برامج غربية انتيجتيا مؤسسات غير 

إسبلمية كىنا جاء دكر الدائرة في تقديـ البرامج  التكعكية كالتنمكية التي تخدـ 
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اإلسبلـ كبالتالي تخدـ المرأة كالتي ال تتنافى مع ثقافتنا كتدعـ ىكيتنا 
. الفمسطينية كال يخفى عمى أحد أف الديف اإلسبلمي منيج لمتنمية كالتطكير

 حسب رأيؾ ما أىـ المعيقات التي تكاجو مشاركة المرأة في العمؿ  (17
االجتماعي كالعمؿ السياسي؟   

:  عقبات عامة: أكالن 
كيشترؾ فييا الرجاؿ كالنساء عمى حد سكاء ألنيا  ترجع إلى طبيعة المجتمع 

:  الفمسطيني كأبرز ىذه العقبات
النظرة السمبية في المجتمع إلى العمؿ السياسي كالتي  سببتيا اتفاقيات - 1

.  أكسمك
اعتماد المقاكمة كخط كحيد كحؿ أكحد لمق ية الفمسطينية مع أف العمؿ - 2

.السياسي المقاكمة، إلى الخكؼ مف جعؿ العمؿ السياسي بديؿ عف المقاكمة
  
ال عؼ العاـ لممستكل السياسي حيث يغمب طابع الثقافة السياسية عمى - 3

.  المجتمع كيبتعد نكعان ما عف السمكؾ السياسي
:   عقبات خاصة: ثانيان 

النظرة العامة السمبية لمجتمع النساء كالتي أفرزتيا بعض العادات - 1
.  كالتقاليد البديمة عف الديف اإلسبلمي

قمة إقداـ الفتيات عمى العمؿ السياسي كمخاكؼ االنخراط في العمؿ - 2
   (اعتقاالت مثبلن )السياسي 

 عؼ االستيعاب لدل الرجؿ بأف تتقدـ عميو المرأة كلذلؾ يتعذر عمييا - 3
.  في أغمب األحياف الكصكؿ إلى أماكف صنع القرار

يحتاج العمؿ السياسي إلى أكقات طكيمة كالتزامات كىذا يتطمب تفرغان - 4
كامبلن في كثير مف األحياف كىذا ال يتناسب مع الفتاة عمكمان كالمتزكجة 

. خصكصان 
 ما ىي آراؤكـ بخصكص سبؿ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية في اإلطار  (18

اإلسبلمي؟  
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اإلسبلـ ديف بناء كبالذات في فمسطيف، نحتاج لكؿ جيد مخمص فنحف ندافع 
عف ق ية عادلة كنسعى ليدؼ عادؿ كىك تحرير مقدساتنا مف نير االحتبلؿ 
كمف منطمؽ أف ما يف ي إلى كاجب ىك كاجب فالبتالي النيكض بالمرأة 
الفمسطينية لتؤدم دكرىا عمى أكمؿ كجو ىك كاجب، سبؿ النيكض بكاقع 
المرأة بالمنيج اإلسبلمي مثالية فقد راعت ارتباط المرأة بأسرتيا في نفس 

إف سبؿ النيكض في . الكقت الذم فتحت لممرأة كؿ أبكاب المشاركة كالتفعيؿ
الكاقع اإلسبلمي اليـك فيي تحتاج إلى نظرة أكثر عمقان تراعي التكازف بيف 

المرتبط بالمنزؿ )متطمبات المرأة كالتي تتمتع بالنمط الداخمي في الحياة 
كمتطمبات المجتمع حتى تستطيع أف تتفاعؿ مع ق ايا مجتمعية  (كاألسرة

بدكف التقصير في دكرىا التربكم االجتماعي في التنشئة كالبناء األسرم كذلؾ 
حتى تمارس دكرىا في المنزؿ دكف اإلحجاـ عف المجتمع كالتقكقع في 

. المنزؿ
 ما ىي بنظركـ أىـ الحكافز التي تدفع بالمرأة اتجاه العمؿ السياسي مف  (19

المنظكر اإلسبلمي؟   
أىـ الحكافز التي تدفع بالمرأة ىي اقتناعيا بمسؤكليتيا في االستخبلؼ : أكليا

كعمارة األرض كالتي تخرج في كثير مف األحياف عف دكرىا في التنشئة 
.   كالتربية
دعـ الحركات اإلسبلمية كتقكيتيا مف باب دعـ اإلسبلـ  : ثانييا
االقتناع بخطكرة اليجمة الغربية العممانية اليسارية عمى اإلسبلـ كالتي : ثالثيا

.  إلخ..... تستدعي بذؿ الجيكد السياسية
المجاالت في العمؿ السياسي في قطاع غزة محدكدة كذلؾ : مبلحظة عامة

الظركؼ الصعبة التي يمر بيا المجتمع كالتي تفرض في كثير مف األحياف 
تعامبلن خاصان فأنت ال تستطيع أف تخاطب مف ىدـ منزليا كسكنت الطرقات 
نما يتكجو اىتمامؾ لتكفير مسكف مناسب أكالن كبالتالي  باستحقاقات سياسية كاِإ

. يككف األكلكية لمعمؿ الخدماتي في كثير مف األحياف
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: جمعية اليدى النسائية: الحالة السادسة
جمعية اليدل النسائية  : اسـ المؤسسة (1
 ـ 1996: سنة التأسيس (2

 البيرة :  مقر الجمعية (3

 رئيسة الجمعية :  المسمى الكظيفي لمدلي البيانات (4

 بكالكريكس :  المؤىؿ العممي (5

  سنكات 10: سنكات الخبرة (6

 نعـ : ىؿ ىناؾ ع كية في جمعيتكـ (7

 تعبئة طمب انتساب فقط : ما شركط االنتساب لمجمعية (8

:   أىداؼ المركز التي أنطمؽ مف أجميا (9
تكعية المرأة الفمسطينية بدكرىا تجاه أسرتيا كأطفاليا كمجتمعيا بأكممو  - 1
 .دفعيا لتأخذ مركزىا الريادم في المجتمع- 2

:   ما الخدمات التي تقدميا الجمعية (10
.   مساعدة األسر الفقيرة كالمحتاجة- 1
تكفير فرص عمؿ لمنساء المحتاجات مف خبلؿ الح انة، المطبخ، - 2

.   معرض المطرزات
إعطاء دكرات تقكية في المكاد األكاديمية لطالبات المدارس باإل افة إلى - 3

نترنت  .دكرات كمبيكتر كاِإ

 إلى أم مدل استطاعت جمعيتكـ تحقيؽ األىداؼ التي انطمقت مف أجميا؟  (11
تطم  الجمعية أف تصؿ إلى درجة أعمى في العطاء كتحقيؽ األىداؼ 
ف كانت قد كصمت إلى درجة أستطيع أف أقكؿ أنيا جيدة  .المكجكدة كاِإ

المراكز النسائية في إطار تكجيات /كيؼ تقيـ العمؿ االجتماعي في الجمعيات (12
الحركات اإلسبلمية؟   

 .ليس عمى المستكل المطمكب أك الذم يجب أف يككف

االجتماعية لممرأة /ما ىي اإليجابيات كالسمبيات المرتبطة بالمشاركة السياسية  (13
؟    الفمسطينية اليـك
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اإليجابية أف المرأة عنصر فاعؿ في ىذا المجتمع كيجب أف تأخذ دكرىا 
 . كمشاركتيا في ىذه المياديف طكرت في شخصيتيا كأدائيا

ما دكر جمعيتكـ في خدمة المرأة الفمسطينية خبلؿ انتفا ة األقصى؟   (14
الكقكؼ إلى جانب قطاعات شعبنا كمساندتيا بما تسم  بو إمكانيات الجمعية 

 . مف تقديـ العكف الغذائي كالدكائي كالدعـ النفسي

يقاؿ أف تسييس العمؿ االجتماعي ىي الصفة الغالبة عمى الجمعيات النسكية  (15
في المجتمع الفمسطيني؟ ما رأيؾ في ذلؾ؟   

 .ال أرل ذلؾ

كيؼ استطاعت جمعيتكـ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية مف المنظكر  (16
اإلسبلمي؟   

مف خبلؿ مراكز تحفيظ القرآف كدركس الفقو كالتكعية العقيدية أكجدنا نمكذج 
 . المرأة المسممة التي تعي مسؤكليتيا تجاه بيتيا كأسرتيا

حسب رأيؾ ما أىـ المعيقات التي تكاجو مشاركة المرأة في العمؿ االجتماعي  (17
كالعمؿ السياسي؟  

.  المسؤكلية الكبيرة التي تحمميا المرأة تجاه أسرتيا (1
عطاء اليامش القميؿ لممرأة (2  .ىيمنة الرجؿ كسمطتو عمى ىذه المراكز كاِإ

 ما ىي آراؤكـ بخصكص سبؿ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية في اإلطار  (18
اإلسبلمي؟  

بالنسبة لممرأة المسممة كالنيكض بيا ىناؾ تقصير كا   فيي بحاجة إلى 
 .آليات متقدمة في النكعية حتى تأخذ دكرىا الريادم

ما ىي بنظركـ أىـ الحكافز التي تدفع بالمرأة اتجاه العمؿ السياسي مف  (19
المنظكر اإلسبلمي؟   

.  ربما اعتقادىا أنيا تستطيع أف تقدـ كما يقدـ الرجؿ
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: جمعية الخنساء النسائية: الحالة السابعة
. جمعية الخنساء النسائية: اسـ المؤسسة (1
 .ـ1997: سنة التأسيس (2

 .البيرة: مقر الجمعية (3

 .رئيسة الجمعية: المسمى الكظيفي لمدلي البيانات (4

 .بكالكريكس كيمياء: المؤىؿ العممي (5

 سنة عمؿ 15 سنكات في مجاؿ التعميـ سنتاف إدارة ك10: سنكات الخبرة (6
 .تطكعي خيرم

 .نعـ: ىؿ ىناؾ ع كية في جمعيتكـ (7

:   ما شركط االنتساب لمجمعية (8
.    سنة ميبلدية18أف ال يقؿ سف الع ك عف - 1
أف ال يككف قد صدر بحقو حكـ بجناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك - 2

.   األمانة
 أف يككف لديو دافع لمعمؿ التطكعي - 3

:   أىداؼ المركز التي أنطمؽ مف أجميا (9
.  االىتماـ بالمرأة الفمسطينية في شتى المجاالت- 1
.  تكفير فرص عمؿ لمنساء المحتاجات- 2
.  االىتماـ باألطفاؿ في مختمؼ النكاحي- 3
.  تكفير مركز طفكلة- 4
.   إنشاء مدرسة نمكذجية لمفتيات كمبرة لميتيمات- 5
 . تنسيؽ العمؿ مع الجمعيات في الخط المكازم- 6

:  ما الخدمات التي تقدميا الجمعية (10
 .يمكف االطبلع عميو مف النشرات السابقة

إلى أم مدل استطاعت جمعيتكـ تحقيؽ األىداؼ التي انطمقت مف أجميا؟  (11
إلى حد كبير جدان يمكف االطبلع عميو مف خبلؿ النشرات التي تـ تزكيدكـ 

 .بيا
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المراكز النسائية في إطار تكجيات /كيؼ تقيـ العمؿ االجتماعي في الجمعيات (12
الحركات اإلسبلمية؟  

ال شؾ أف الفترة الزمنية قصيرة التي مارست بيا المراكز النسكية الفمسطينية 
في إطار الحركة اإلسبلمية، كمف ىنا في ىذا المجاؿ ما زالت فتية كمع ذلؾ 

فإنو خبلؿ ىذه المدة المحدكدة تمكنت مف إثبات كجكدىا عمى الساحة 
الفمسطينية في المجاؿ االجتماعي حيث ساىمت بشكؿ إيجابي كفاعؿ في 
كفاالت األيتاـ كاألسر المحتاجة كمساعدات عينية كمادية كغيرىا مف 
األنشطة االجتماعية المتباينة مما كاف لو تأثير بشكؿ إيجابي كمممكس 

كاستطاعت إيجاد صدل مجتمعي ال بأس بو مف خبلؿ إنجازاتيا المتنكعة 
 .كالعديدة بالرغـ مف الفترة الزمنية المحدكدة

االجتماعية لممرأة /ما ىي اإليجابيات كالسمبيات المرتبطة بالمشاركة السياسية  (13
؟   الفمسطينية اليـك

كلعميا تبدك أكثر ك كحان في الجانب االجتماعي منو في الجانب : اإليجابيات
:  السياسي

.   انخراط المرأة الفمسطينية بشكؿ أكثر فاعمية في العمؿ الميداني- 1
.   تطكير طاقات كقدرات المرأة الفمسطينية- 2
.إيجاد كعي لدل النساء بحقكقيف بشكؿ أكثر مف منظكر شرعي إسبلمي- 3
   
.   مساىمة المرأة كبشكؿ ال يستياف بو في مكاقع شتى لصنع القرار- 4
االرتقاء بمستكل التنسيؽ بيف النساء مف كافة األطر كالكصكؿ إلى حالة - 5

.   أف ؿ مف حيث قبكؿ اآلخر كعدـ إلغائو
:   السمبيات

.  عدـ ك كح الرؤيا االستراتيجية لمشاركة المرأة عمى الصعيديف- 1
.   قمة التنكع بالبرامج االجتماعية التي تقـك بيا- 2
.غياب البرنامج السياسي المرتبط بالعمؿ االجتماعي عف أذىاف الكثيرات- 3
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عدـ ظيكر سياسي لمنساء في اإلطار اإلسبلمي كىف األغمب في - 4
المجتمع الفمسطيني كبركز كا   أكثر لؤلخريات في األطر كاالتجاىات 

 .الغير إسبلمية

ما دكر جمعيتكـ في خدمة المرأة الفمسطينية خبلؿ انتفا ة األقصى؟   (14
:   تقديـ دعـ مادم كمعنكم (1
طركد غذائية، كفاالت أيتاـ، مساعدات نقدية لؤلسر المحتاجة، : مادم (أ

.    حقائب مدرسية، أ احي، كسكة عيد
برامج تكعية، تثقيفية، ركحانية، فكرية، تنمكية لتطكير الذات : دعـ معنكم (ب

.   كالقدرات
تكفير فرص عمؿ بالرغـ مف كؿ الظركؼ السائدة، بحيث أخذنا عمى  (2

عاتقنا تسكيؽ منتكجات المطرزات كالتي يعمؿ بيا عدد ال بأس بو خارج 
.  الببلد مف أجؿ عدـ إيقاؼ ما تتقا اه ىؤالء النسكة مف أجرة

برامج ترفييية كتفريغ نفسي لؤلطفاؿ يساعد النساء كاألميات في التعامؿ  (3
 .مع أطفاليف

يقاؿ أف تسييس العمؿ االجتماعي ىي الصفة الغالبة عمى الجمعيات النسكية  (15
في المجتمع الفمسطيني؟ ما رأيؾ في ذلؾ؟  

إلى حد ما حيث أف األغمب مف المؤسسات النسكية تابعة ألطر كتنظيمات 
سياسية أك فصائمية كبالتالي ينعكس ىذا عمى نكعية األداء كالشعارات 

 .المطركحة أثناء ممارسة أم نشاط اجتماعي كطبيعة ىذا النشاط

كيؼ استطاعت جمعيتكـ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية مف المنظكر  (16
اإلسبلمي؟  

:   استطاعت عمى اكثر مف صعيد
.   تكفير فرص عمؿ متنكعة كمتعددة (1
.   تقديـ المساعدات لذكات االحتياجات الخاصة كالعاجزات عف العمؿ (2
.  مساعدتيف عمى تربية األبناء مف الناحية المادية كالمعنكية (3
تنفيذ العديد مف البرامج التكعكية كالفكرية كالثقافية التي ترتقي بالمرأة  (4
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.  كتساعدىا عمى المعرفة كالمطالبة بحقكقيا الشرعية
تكعية النساء إلى إيجاد تكازف مف المنظكمة اإلسبلمية بيف رسالة األمكمة  (5

.  كاالنخراط اإليجابي في المجتمع
عمى صعيد الشابات القياـ بمشركع لتأىيؿ القيادات الشابة مف أجؿ  (6

 .مشاركتيف الفاعمة في صنع القرار في المجتمع مف منظكر إسبلمي

حسب رأيؾ ما أىـ المعيقات التي تكاجو مشاركة المرأة في العمؿ االجتماعي  (17
كالعمؿ السياسي؟  

مف أىـ المعيقات كلعميا أكثر ك كحان في الجانب السياسي منو في 
:  االجتماعي

سمبية المرأة لمشاركتيا كانشغاليا غير جدية كغير ميمة مف جمسات  (1
.   كزيارات كابتعادىا عف المساىمة الفاعمة

عدـ كعي المرأة لمدل أىمية ىذه المشاركة كما ينطكم عمييا   (2
تسمط الرجاؿ كعدـ إفساح المجاؿ أماـ النساء المكاتي يتميزف بشخصيات  (3

قيادية كمؤىمة كقد عانت الكثير مف النساء في األطر كاألحزاب مف ىذا 
.   التسمط

عدـ جدية بعض األطر ككجكد استراتيجية كا حة لدييا في إشراؾ المرأة  (4
.   في العمؿ السياسي

عدـ كجكد ككادر نسائية كافية تمتمؾ القدرات كيتـ تأىيميا كتطكير قدراتيا  (5
مكانياتيا مف كافة األطر  .كاِإ

ما ىي آراؤكـ بخصكص سبؿ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية في اإلطار  (18
اإلسبلمي؟  

قراءة التاريخ اإلسبلمي قراءة مشرقة مستنيرة كاالستمياـ مف مسيرة الرسكؿ  (1
.    كصحابتو المياميفمحمد 

جدية الحركة اإلسبلمية كالتيار اإلسبلمي في تحديد رؤيا استراتيجية  (2
.   كا حة المعالـ فيما يتعمؽ بالمرأة

االستعانة بالمرجعيات الشرعية المستنيرة كالمنفتحة دكف اإلخبلؿ بالثكابت  (3
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.  بخصكص كافة الق ايا المطركحة اآلف عمى الساحة كمكقع المرأة منيا
إحداث تغيير مجتمعي لصال  المنظكمة اإلسبلمية عمى كافة األصعدة  (4

.العممية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية فيما يتعمؽ بكؿ مف المرأة كالرجؿ
  
االرتقاء بالعمؿ اإلسبلمي بشكؿ عاـ لمكاجية التحديات المتزايدة  (5

كالمتصاعدة عمى الساحة الفمسطينية كاإلقميمية كالدكلية كأف يككف عمبلن 
منظمان مستفيدان مف التراكمات السابقة كاآلفاؽ المستقبمية مف أجؿ التأثير 

 .بشكؿ أكبر عمى الساحة

ما ىي بنظركـ أىـ الحكافز التي تدفع بالمرأة اتجاه العمؿ السياسي مف  (19
المنظكر اإلسبلمي؟   

التنشئة المجتمعية المتكازنة المستندة إلى األصكؿ كالثكابت كتاريخنا  (1
.  المشرؽ

.  التكعية الشاممة لمرؤيا اإلسبلمية كمكانة المرأة مف خبلليا (2
.  الجانب اإلعبلمي اليادؼ كالممتـز (3
القياـ ببرامج كمؤتمرات كندكات يشارؾ فييا أساتذة كمربيف ممف ليـ تأثير  (4

.  إيجابي إسبلمي إلبراز أىمية مشاركة المرأة
تبني كطرح برامج مف قبؿ األطر كالحركات اإلسبلمية تعنى بتطكير  (5

.  كتمكيف المرأة المسممة مف ممارسة مثؿ ىذا النكع مف العمؿ كغيره
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: جمعية سند لألمومة والطفولة: الحالة الثامنة
 جمعية سند لؤلمكمة كالطفكلة  : اسـ المؤسسة (1

 1999: سنة التأسيس (2

  459ب .أـ الفحـ، ص: مقر الجمعية (3

 رئيسة الجمعية : المسمى الكظيفي لمدلي البيانات (4

بكالكريكس في المغة العربية كالعمـك السياسية، بكالكريكس في : المؤىؿ العممي (5
 مجاؿ العمؿ االجتماعي 

  سنة 26: سنكات الخبرة (6

 نعـ: ىؿ ىناؾ ع كية في جمعيتكـ (7

ثقافة جامعية أك دكر معمميف أك كميات، أف : ما شركط االنتساب لمجمعية (8
 .تعمؿ مدة سنة كاممة في الجمعية كمتطكعة

:   أىداؼ المركز التي أنطمؽ مف أجميا (9
.  مساعدة العائبلت في  ائقة اجتماعية كاقتصادية (1
.  المحافظة عمى كياف األسرة (2
.  دعـ مكانة المرأة ثقافيان كتربكيان كاجتماعيان  (3
 .مساعدة األطفاؿ في  ائقة (4

:   ما الخدمات التي تقدميا الجمعية (10
.  أياـ دراسية في جميع المجاالت التي تخص الفرد كاألسرة (1
.  مؤتمرات نسائية سنكية (2
.  مساعدات مادية محدكدة لحاالت اجتماعية حرجة (3
.  العمؿ عمى تكعية النساء مف خطر القيادات العممانية (4
رفع مستكل الكعي لق ية المرأة كما يدكر حكؿ ىذا المك كع عالميان  (5

قميميان كخاصة مجاؿ األحكاؿ الشخصية  .كاِإ

إلى أم مدل استطاعت جمعيتكـ تحقيؽ األىداؼ التي انطمقت مف أجميا؟   (11
قياسان لعمرىا ثبلث سنكات فالك ع جيد كيحتاج لككادر مثقفة ألف الجمعية 

 .تعمؿ بشكؿ قطرم
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المراكز النسائية في إطار تكجيات /كيؼ تقيـ العمؿ االجتماعي في الجمعيات (12
الحركات اإلسبلمية؟   

 لـ تجاكب 

االجتماعية لممرأة /ما ىي اإليجابيات كالسمبيات المرتبطة بالمشاركة السياسية  (13
؟   الفمسطينية اليـك

ال يكجد سمبيات في مشاركة المرأة بما أننا نؤمف أف العمؿ بيف الرجؿ كالمرأة 
 .ينطمؽ مف التكامؿ كليس التصارع عمى األدكار

ما دكر جمعيتكـ في خدمة المرأة الفمسطينية خبلؿ انتفا ة األقصى؟   (14
 لـ تجاكب 

يقاؿ أف تسييس العمؿ االجتماعي ىي الصفة الغالبة عمى الجمعيات النسكية  (15
في المجتمع الفمسطيني؟ ما رأيؾ في ذلؾ؟   

إف العمؿ االجتماعي ىك الصفة الغالبة عمى عمؿ الجمعيات النسائية كال بد 
مف إعطاء المرأة العمؿ عمى المستكل السياسي كالريادم في المجتمع لتصؿ 

 .إلى مراكز صنع القرار

كيؼ استطاعت جمعيتكـ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية مف المنظكر  (16
اإلسبلمي؟  

 أنظر إلى األىداؼ الكاردة في ممحؽ الجمعيات  

 حسب رأيؾ ما أىـ المعيقات التي تكاجو مشاركة المرأة في العمؿ االجتماعي  (17
كالعمؿ السياسي؟   

.   تغيير نظرة الرجؿ لمكانة المرأة (1
اإليماف بأف المرأة تستطيع أف تبدع كأف تككف عمى مستكل المسؤكلية  (2

كأنيا تممؾ القدرات الفكرية كالعممية كيمكف استئجار طاقتيا إذا أعطيت 
.  الفرصة كاإلمكانية

ما يزاؿ المجتمع الفمسطيني يعاني مف النظرات الدكنية تجاه المرأة كىك  (3
 . بحد ذاتو مكركث جاىمي يجب العمؿ عمى التخمص منو
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 ما ىي آراؤكـ بخصكص سبؿ النيكض بكاقع المرأة الفمسطينية في اإلطار  (18
اإلسبلمي؟  

تثقيفيا كتربيتيا فكريان كعقميان كمساعدتيا عمى تغميب الجانب اإلنتاجي 
. كاإلنمائي عمى الجانب االستيبلكي كتعريفيا عمى الحقكؽ كالكاجبات

 ما ىي بنظركـ أىـ الحكافز التي تدفع بالمرأة اتجاه العمؿ السياسي مف  (19
المنظكر اإلسبلمي؟   
.    تطبيؽ الفكر اإلسبلمي
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انفهبسط 

 
فيرس اآليات 

فيرس األحاديث 
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فهشط اَِبد 
 

صفحة السورة رقميا اآلية 
مىٍيًيفَّ  اًؿ عى ًلمرِّجى كًؼ كى مىٍيًيفَّ ًباٍلمىٍعري لىييفَّ ًمٍثؿي الًَّذم عى كى

ًكيـه  ةه كىالمَّوي عىًزيزه حى دىرىجى
 24البقرة  228

كؼو أىٍك تىٍسًري ه ًبًإٍحسىافو  تىاًف فىًإٍمسىاؾه ًبمىٍعري الطَّبلؽي مىرَّ
ذيكا ًممَّا آتىٍيتيميكىيفَّ شىٍيئان ًإالَّ أىٍف  ـٍ أىٍف تىٍأخي كىال يىًحؿُّ لىكي
ديكدى  ديكدى المًَّو فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ ييًقيمىا حي افىا أىالَّ ييًقيمىا حي يىخى

ا اٍفتىدىٍت ًبًو  ا ًفيمى مىٍيًيمى نىاحى عى المًَّو فىبل جي

 28البقرة  229

ًؾ  طىيَّرى ـي ًإفَّ المَّوى اٍصطىفىاًؾ كى ٍريى ٍذ قىالىًت اٍلمىبلًئكىةي يىا مى كىاًِإ
مىى ًنسىاًء اٍلعىالىًميفى  كىاٍصطىفىاًؾ عى

 29آؿ عمراف  42

كىال تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى قيًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍمكىاتان بىٍؿ أىٍحيىاءه 
ـي المَّوي ًمٍف فىٍ ًمًو  ا آتىاىي ، فىًرًحيفى ًبمى قيكفى ـٍ ييٍرزى بًِّي ًعٍندى رى
ـٍ أىالَّ  ٍمًفًي ـٍ ًمٍف خى قيكا ًبًي ـٍ يىٍمحى كفى ًبالًَّذيفى لى يىٍستىٍبًشري كى

كفى ًبًنٍعمىةو ًمفى  ، يىٍستىٍبًشري نيكفى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىال ىي مىٍيًي ٍكؼه عى خى
فىٍ ؿو كىأىفَّ المَّوى ال ييً يعي أىٍجرى اٍلميٍؤًمًنيفى  المًَّو كى

169-
 116آؿ عمراف  171

ـٍ  اًمؿو ًمٍنكي ـٍ أىنِّي ال أيً يعي عىمىؿى عى بُّيي ابى لىييـٍ رى فىاٍستىجى
ـٍ ًمٍف بىٍعضو  كي ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى بىٍع ي

 ،28،59آؿ عمراف  195

ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو  مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى
ًنسىاءن  االن كىًثيران كى ا ًرجى بىثَّ ًمٍنييمى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى كىخى
ـى ًإفَّ المَّوى كىافى  ا كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى

ًقيبان  ـٍ رى مىٍيكي عى

النساء  1
8 ،13 ،

27،47، 
53، 

ـٍ عىٍف شىٍيءو  ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن فىًإٍف ًطٍبفى لىكي كىآتيكا النِّسىاءى صى
ًريئان  ًمٍنوي نىٍفسان فىكيميكهي ىىًنيئان مى

 28النساء  4



 198

بيكفى ًممَّا قىؿَّ  ًلمنِّسىاًء نىًصيبه ًممَّا تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف كىاألىٍقرى كى
ك ان  ًمٍنوي أىٍك كىثيرى نىًصيبان مىٍفري

 28النساء  7

ـٍ أىٍف تىًرثيكا النِّسىاءى كىٍرىان  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال يىًحؿُّ لىكي
ا آتىٍيتيميكىيفَّ ًإالَّ أىٍف  ميكىيفَّ ًلتىٍذىىبيكا ًببىٍعًض مى كىال تىٍع ي

يىٍأًتيفى ًبفىاًحشىةو ميبىيِّنىةو 
 27النساء  19

ًلمنِّسىاًء نىًصيبه ًممَّا اٍكتىسىٍبفى كىاٍسأىليكا المَّوى ًمٍف فىٍ ًمًو  كى
ًميمان  ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكيؿِّ شىٍيءو عى

 28النساء  32

ييـٍ  ؿى المَّوي بىٍع ى ا فى َّ مىى النِّسىاًء ًبمى اؿي قىكَّاميكفى عى الرِّجى
ـٍ  ا أىٍنفىقيكا ًمٍف أىٍمكىاًلًي ًبمى مىى بىٍعضو كى عى

 ،29،34النساء  34
43، 58، 

يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى 
ـٍ  كىأيكًلي األىٍمًر ًمٍنكي

 43النساء  59

ـى المَّوي  مىٍف ييًطًع المَّوى كىالرَّسيكؿى فىأيكلىًئؾى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى كى
اًلًحيفى  دِّيًقيفى كىالشُّيىدىاًء كىالصَّ ـٍ ًمفى النًَّبيِّيفى كىالصِّ مىٍيًي عى

ًفيقان  سيفى أيكلىًئؾى رى كىحى
 116النساء  69

اًت ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى  اًلحى مىٍف يىٍعمىٍؿ ًمفى الصَّ كى
نَّةى كىال ييٍظمىميكفى نىًقيران  ميكفى اٍلجى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى يىٍدخي

 28النساء  124

افىٍت ًمٍف بىٍعًميىا نيشيكزان أىٍك ًإٍعرىا ان فىبل  ًف اٍمرىأىةه خى كىاًِإ
ٍيره  ٍم ي خى ٍمحان كىالصُّ ا بىٍينىييمىا صي ا أىٍف ييٍصًمحى مىيًيمى نىاحى عى جي
تىتَّقيكا فىًإفَّ المَّوى  ٍف تيٍحًسنيكا كى ًت األىٍنفيسي الشُّ َّ كىاًِإ كىأيٍحً رى

ًبيران  ميكفى خى ا تىٍعمى كىافى ًبمى

 28النساء  128

كفى  ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو يىٍأميري يي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍع ي
يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىًر  كًؼ كى ًباٍلمىٍعري

التكبة  71
27،40، 
41،44 ، 

ـٍ ًبأىفَّ  ًإفَّ المَّوى اٍشتىرىل ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى أىٍنفيسىييـٍ كىأىٍمكىالىيي
ييٍقتىميكفى  نَّةى ييقىاًتميكفى ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىيىٍقتيميكفى كى لىييـي اٍلجى

 116التكبة  111

اًلحان ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه  مىٍف عىًمؿى صى
ا  ـٍ ًبأىٍحسىًف مى ـٍ أىٍجرىىي لىنىٍجًزيىنَّيي يىاةن طىيِّبىةن كى فىمىنيٍحًييىنَّوي حى

 28النحؿ  97
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ميكفى  كىانيكا يىٍعمى
ـى  ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ  53اإلسراء  70كى

لىيىا  ٍدتي اٍمرىأىةن تىٍمًمكيييـٍ كىأيكًتيىٍت ًمٍف كيؿِّ شىٍيءو كى ًإنِّي كىجى
عىٍرشه عىًظيـه 

 29النمؿ  23

اًىًميًَّة األيكلىى  قىٍرفى ًفي بيييكًتكيفَّ كىال تىبىرٍَّجفى تىبىرُّجى اٍلجى  43األحزاب  33كى
مىٍف عىًمؿى  مىٍف عىًمؿى سىيِّئىةن فىبل ييٍجزىل ًإالَّ ًمٍثمىيىا كى

ميكفى  اًلحان ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى يىٍدخي صى
قيكفى ًفييىا ًبغىٍيًر ًحسىابو  نَّةى ييٍرزى اٍلجى

 28غافر  40

ـٍ فىتىعىاطىى فىعىقىر، فىكىٍيؼى كىافى عىذىاًبي  اًحبىيي فىنىادىٍكا صى
ةن كىاًحدىةن فىكىانيكا كىيىًشيـً  ٍيحى ـٍ صى مىٍيًي ٍمنىا عى نيذيًر، ًإنَّا أىٍرسى كى
لىقىٍد يىسٍَّرنىا اٍلقيٍرآفى ًلمذٍِّكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميدًَّكرو  اٍلميٍحتىًظًر، كى

 40القمر  29-32

مىى أىٍف  اءىؾى اٍلميٍؤًمنىاتي ييبىاًيٍعنىؾى عى يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإذىا جى
ال ييٍشًرٍكفى ًبالمًَّو شىٍيئان كىال يىٍسًرٍقفى كىال يىٍزًنيفى كىال يىٍقتيٍمفى 

أىٍكالدىىيفَّ كىال يىٍأًتيفى ًببيٍيتىافو يىٍفتىًرينىوي بىٍيفى أىٍيًديًيفَّ 
كؼو فىبىاًيٍعييفَّ كىاٍستىٍغًفٍر  ًمًيفَّ كىال يىٍعًصينىؾى ًفي مىٍعري كىأىريجي

لىييفَّ المَّوى ًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه 

 ،27،42الممتحنة  12

ـي اٍلميٍؤًمنىاتي مييىاًجرىاتو  اءىكي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا جى
فىاٍمتىًحنيكىيفَّ 

 28الممتحنة  10

مىى أىٍف  اءىؾى اٍلميٍؤًمنىاتي ييبىاًيٍعنىؾى عى يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإذىا جى
ال ييٍشًرٍكفى ًبالمًَّو شىٍيئان كىال يىٍسًرٍقفى كىال يىٍزًنيفى كىال يىٍقتيٍمفى 

أىٍكالدىىيفَّ كىال يىٍأًتيفى ًببيٍيتىافو يىٍفتىًرينىوي بىٍيفى أىٍيًديًيفَّ 
كؼو فىبىاًيٍعييفَّ كىاٍستىٍغًفٍر  ًمًيفَّ كىال يىٍعًصينىؾى ًفي مىٍعري كىأىريجي

لىييفَّ المَّوى ًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه 

 20الممتحنة  12

ٍيثي ال  ٍقوي ًمٍف حى يىٍرزي مىٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجان، كى كى
يىٍحتىًسبي 

 150الطبلؽ  2-3

رىبى المَّوي مىثىبلن ًلمًَّذيفى آمىنيكا اٍمرىأىتى ًفٍرعىٍكفى ًإٍذ قىالىٍت   29التحريـ  11كى ى
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ًني ًمٍف ًفٍرعىٍكفى  نىجِّ نًَّة كى رىبِّ اٍبًف ًلي ًعٍندىؾى بىٍيتان ًفي اٍلجى
ًني ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى  نىجِّ ًمًو كى كىعىمى
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فهشط األحبدَث 
 

الصفحة الحديث 
 43أردت أمران كأراد اهلل غيره 
 135إف اهلل قد كفا كأحسف 
 42انطمقف فقد بايعتكف 

الشيداء عمى بارؽ نير بباب الجنة في قبة خ راء يخرج عمييـ 
رزقيـ مف الجنة بكرة كعشية 

117 

 40قد أجرنا مف أجرًت يا أـ ىانئ 
 33ال يفم  قـك أسندكا أمرىـ إلى امرأة 

 37ال يفم  قـك كلكا أمرىـ امرأة 
لركحة في سبيؿ اهلل أك غدكة خير مف الدنيا كما فييا كلقاب قكس 
أحدكـ مف الجنة أك مك ع قيد ػ خير مف الدنيا كما فييا كلك أف امرأة 
مف أىؿ الجنة اطمعت إلى أىؿ األرض أل اءت ما بينيما كلمؤلتو 

ريحان كلنصيفيا عمى رأسيا خير مف الدنيا كما فيو 

117 

 16لف يفم  قـك كٌلكا أمرىـ امرأة 
المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف ال عيؼ كفي كؿ 

خير 
158 

 33ما أفم  قـك أسندكا أمرىـ إلى امرأة 
ما مف عبد يمكت لو عند اهلل خير يحب أف يرجع إلى الدنيا كأف لو 
الدنيا كما فييا إال الشييد لما يرل مف ف ؿ الشيادة فإنو يحب أف يرجع 

إلى الدنيا فيقتؿ مرة أخرل 
117 

 43مف أطاع أميرم فقد أطاعني كمف أطاعني فقد أطاع اهلل 
 103مف كانت لو ابنة فعمميا فأحسف تعميميا كأدبيا فأحسف تأديبيا كانت 
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لو ستران مف النار 
 158اليد العميا خير مف اليد السفمى 

 77يكلد اإلنساف عمى الفطرة 
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. فرنسا- اإلنساف، العدد العاشر،  السنة الثانية، باريس 

. 13/12/1995، مقاؿ كتبو جريدة القدس:  ىكيدم، فيمي .3
: انُذواد وانًإرًشاد



 211

محا رة في كمية القانكف في جامعة بريجياـ يكنغ )بالتمكر، كاتريف  .1
بالكاليات المتحدة، كقد شاركت بالعديد مف اجتماعات األمـ المتحدة كتعرؼ 
فحكل الكثائؽ كاالتفاقيات مثؿ اتفاقية الق اء عمى جميع أشكاؿ التميز  د 
المرأة كىي مديرة المركز العالمي لسياسات األسرة بجامعة بريياـ كىي أـ 

 ندوة العولمة وقوانين المرأة الدولية،، 2000فبراير : (لستة كليا حفيد كاحد
. السكداف- التي أشرؼ عمييا مركز لينا لئلنتاج في الخرطـك 

من وثائق األمم المتحدة : كرقة عمؿ بعنكاف: الخيشني، صباح عبدة ىادم .2
الندكة العالمية لمشباب . من الحرية والمساواة إلى التماثمية والشذوذ

عف تطكر المؤتمرات في األمـ المتحدة ذات العبلقة . اإلسبلمي، الرياض
. بالحريات الجنسية كاإلباحية

: انًمبثالد

. مقابمة مع كالدة الشييديف جياد كطارؽ رسمي دكفش، في الخميؿ .1
. 27/1/2004مقابمة مع المجاىدة عطاؼ عمياف في بيت لحـ بتاريخ  .2
 في 12/2/2004أحمد ككالء ىاشـ سركر، بتاريخ : مقابمة مع أـ الشييديف .3

. مدينة الخميؿ
ميا عبد اليادم، قمت بيا بتاريخ : مقابمة شخصية مع الكاتبة .4

 . في نابمس24/12/2003
مقابمة مع خطيب االستشيادية آيات األخرس شادم أبك لبف بتاريخ  .5

 . في مخيـ الدىيشة7/5/2004
في " كصية آيات األخرس: "بث شريط: قناة الجزيرة الف ائية مقابمة مع  .6

: كتمت المقابمة مع خطيب االستشيادية. ـ1/4/2004نشرة األخبار بتاريخ 
. ، مخيـ الدىيشة7/5/2004شادم أبك لبف بتاريخ 

مقابمة مع أـ الشييديف باسؿ كحاتـ شفيؽ القكاسمي بتاريخ  .7
24/4/2004. 
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Thesis summary 

 

The study investigates the women’s political role in the 

social dimension that is achieved through activities done by 

Islamic societies and institution in Palestine the west bank ,Gaza 

strip and the territories occupied in 1948.the study aims to 

epitomize the extent of these institution participation in 

introducing society .the study considers the social role a political 

one .and that both of them one interwoven because of the 

political situation in Palestine concerning the Israel occupation 

to the Palestinian territories and the absence of a sovereign and 

independent government . 

The study shows the Islamic national salvation party’s 

experience in Gaza strip , and it’s participation in activating the 

women’s political role .in addition it shows Umel-Fahim 

political experience to wards women , and other case in which 

women were active in the political domain , thought and Islamic 

struggle through martyrdom . 

The study investigates the Islamic perspective concerning 

women’s political role in relation to being chosen as a caliph , a 

minister , a judge , a parliament member  and the scholars point 

of view concerning this issue . 

The study shows the image of women in the modern 

thought from two perspectives: 

1. women in the modern Islamic thought : the 

study depicts  the experience of some political parties in 

the Arab world as to explicate the point of view of these 

movements and parties towards women . 

2. women in the western thought which is 

founded on liberalism and the role of the united nation in 

adopting and disseminating this thought in the 

international institutions. 

The study discussed the problems and hindrances that faced 

women in the political domain the study utilized the descriptive 

approach because it is based on description , explication and 

analysis .a questionnaire , included questions about the nature 
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and the programs of the institution and questions about the 

women in charge , was distributed to same leaders so as to 

gather data and information . 

The importance of this study is that it is considered a 

pioneering topic once it talks about women’s political 

experience in the Islamic movement in Palestine and once it is 

considered an academe reference to get some knowledge about 

women’s role moreover ,the topic is discussed now widely from 

a secular perspective ,but the topic here is discussed from an 

Islamic vision . 

The study concluded with some results : 

1. that Islam allows women to participate in the 

political life . some scholar considered the political 

participation a must (wajeb) . there was controversy 

among scholar concerning women’s taking major roles 

in the political life . the study indicated the importance 

of the women’s role and it adopted the view of those 

scholar who allowed the involvement of women in the 

political activities . 

2. women in the Islamic movements participated 

slightly in the political role and that is shown in the 

salvation party , Umel-Fahm and other societies 

experiences , the participation , yet , hasn’t reached the 

expected level and ,still , is need for development , 

strengthening and reinforcement . 

3. women encounter difficulties and hindrances in 

thus political participation and this could be divided 

into: 

I. internal problems : elated to women 

themselves such as ,illiteracy ,lack of experience 

and the absence of contact among feminine 

movements . 

II. external problems: related to the political 

organizations , and the Islamic movements . they 

exclude women from leadership position and they 

give them only secondary roles .  

 


