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كلمة معالي الوزيرة

إنّه ملن دواعي رسوري أن أضع بني أيديكم كُتيبًا عن "اليوم 

الوطني للمرأة الفلسطينية"، الذي اعتمدته الحكومة الفلسطينية 

بتاريخ 17 متوز/يوليو 2019، تحت رقم )18/13/06/م.و/م.أ(، 

األول/أكتوبر من  والعرشين من شهر ترشين  السادس  باعتبار 

كل عام يوًما وطنيًا للمرأة الفلسطينية؛ تكرميًا لها ولدورها عىل مدار التاريخ يف دعم ومساندة 

القضية الفلسطينية.

إىل  النضال،  مراحل  جميع  الفلسطيني  الرجَل  البداية،  ومنذ  الفلسطينية،  املرأُة  شاركت 

العمل  نحو  خطواتها  تخطو  أن  واستطاعت  واإلغاثية،  االجتامعية  بواجباتها  قيامها  جانب 

كانت  التي  االستعامرية  باألطامع  وإلدراكها  الوطني،  لوعيها  نتيجًة  ذلك  والنضايل؛  السيايس 

يف  الرجل  أخيها  إىل جانب  وطنها  الدفاع عن  عاتقها مسؤولية  فأخذت عىل  بوطنها،  تحيط 

معركة النضال والتحرر، واستطاعت بعزميتها وإرادتها الصلبة تحدي كل الصعاب الناتجة عن 

الربيطاين، وصواًل إىل متدد االستيطان االحتاليل اإلرسائييل،  بدًءا مبناهضة االستعامر  االحتالل، 

الذي ما زال جامثًا عىل صدورنا حتى اليوم.

البناء  عملية  يف  األساسية  الركيزة  تشكل  الفلسطينية  املرأة  أصبحت  الكبري،  الدور  وبهذا 

والتنمية. فاندمجت يف تنمية املجتمع، وكان لها الدور البارز يف بناء مؤسسات الدولة، وتقلدت 

لبناء  واألوىل  األساسية  اللبنات  وضع  يف  املساهمة  يف  وبدورها،  نضالها،  بحجم  تليق  مناصب 

بلدية،  ورئيسة  وقاضية،  ومحافظة،  وزيرة،  الفلسطينية  املرأة  فأصبحت  ومؤسساتها،  الدولة 

وطبيبة، ومعلمة ... وغريها الكثري من املهن التي تقلدتها، والتي سبقت فيها غريها من نساء 

عاملنا العريب رغم ظروف االحتالل، وهذا بحد ذاته يدل عىل مدى املسؤولية التي وقعت عىل 
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عاتقها منذ البداية، وعىل وعيها ومدى إدراكها ملا يدور حولها من أحداث كانت تستهدف وطنها. 

إّن املتتبع لدور املرأة الفلسطينية عرب التاريخ، ترتسخ لديه مفاهيم ومعتقدات بأن املرأة 

الفلسطينية أسطورة يعجز اللسان عن وصفها. فعىل الرغم من كل ما عانته املرأة مع أخيها 

الرجل نتيجة االحتالل، وما أفرزه من مآٍس وويالت حلت بشعبنا العظيم عىل مدار عقود من 

أنها  أنها األكرث ترضًرا كونها نصف املجتمع وتريب النصف اآلخر، إال  الرغم من  الزمن، وعىل 

استطاعت بجربوتها تحدي كل الصعاب الناتجة عن هذا االحتالل العنرصي، فُعرفت بنضالها 

وبصمودها العظيم أمام املحتل يف كل الحروب واالنتفاضات الفلسطينية. كام ُعرفت بتحملها 

املسؤولية يف رعاية أرستها يف ظل غياب زوجها: الشهيد؛ والجريح؛ واألسري؛ واملبعد، وهذا كان 

مبنزلة دليل واضح عىل قدرة املرأة الفلسطينية عىل التحدي واالنتصار.

وليس بعيًدا عن هذا اليقني، وإميانًا من املستوى السيايس الفلسطيني، ممثاًل بسيادة الرئيس 

محمود عباس "أبو مازن"، ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية حفظهام الله؛ بالعمل عىل ترسيخ 

مبدأ املساواة والعدالة واإلنصاف يف الحقوق والواجبات بني الجنسني يف املجتمع الفلسطيني، 

والعمل بأقىص ما لديهم من طاقات بهدف متكني املرأة الفلسطينية ألخذ مكانتها الطبيعية 

كرائدة طليعية يف كافة مناحي الحياة الوطنية، السياسية والثقافية واالقتصادية واملجتمعية، 

االجتامعية  العدالة  العنف، تسوده  بناء مجتمع دميقراطي خاٍل من  أهمية دورها يف  وعىل 

والرشاكة الحقيقية واملساواة الكاملة والعدل بني املرأة والرجل ... صادقت دولة فلسطني عىل 

اإلعالنات واملواثيق واملعاهدات الدولية والقرارات اإلقليمية والدولية دومنا تحفظ، لتعرب عن 

التزامها الكامل بكل الترشيعات والسياسات واإلجراءات الواردة فيها.

الشكر  كلامت  بأعظم  املناضالت،  فلسطني  لنساء  التوجه  إال  يسعني  ال  املقام،  هذا  ويف 

كافة  غامر  من خوض  الفلسطينية  املرأة  مّكن  الذي  النضال،  هذا  دورهّن يف  والتقدير عىل 

الرمز  وصفها  كام  والتحرر،  النضال  بل هي رشيكة  امرأة،  كأي  ليست  فهي  الحياة،  مناحي 

النريان  وحامية  الدار،  حارسة  الفلسطينية  املرأة  إنها  "حًقا  عامر(  )أبو  عرفات  يارس  الراحل 

املقدسة، وسنديانة فلسطني".

                                                                                           د. آمال حمد

وزيرة شؤون املرأة
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وزارة شؤون المرأة في سطور

تأسست وزارة شؤون املرأة الفلسطينية يف ترشين الثاين/نوفمرب من العام 2003، وأُقرِّت 

 12 بتاريخ  املُنعقدة   )18( رقم  الوزراء  مجلس  جلسة  يف  التنظيمية  وهيكليتها  إسرتاتيجيتها 

الوطنية يف االستقالل  لنيل حقوقها  الفلسطينية  املرأة  لنضاالت  نيسان/أبريل 2004؛ كنتيجة 

وإقامة الدولة الفلسطينية من جهة، ولنيل حقوقها االجتامعية واالقتصادية والسياسية لبناء 

مجتمع مدين تتحقق فيه التنمية اإلنسانية الشاملة من جهة أخرى.

وألن قضية املرأة قضية وطنية ومجتمعية، وواجب عىل الدولة لعب دور مركزي وحيوي يف 

متكني املرأة وتعزيز مشاركتها الكاملة والفاعلة يف مجاالت الحياة كافة، وبهدف جرس الفجوة 

ترشيد وتنظيم  االقتصادية والسياسية، ومن أجل  املؤرشات  والنساء يف  الرجال  املوجودة بني 

الجهود املوجهة لتمكني املرأة من كافة الجهات الرسمية واألهلية؛ كان ال بد من وجود وزارة 

تتوج نضال املرأة الفلسطينية وعملها، وتأخذ احتياجات النساء باالعتبار عند وضع الحكومة 

للربامج والخطط التنموية بشكل يضمن عدم التمييز ضد النساء.

رؤية الوزارة

مجتمع فلسطيني يتمتع فيه النساء والرجال والفتيات والفتيان بحقوق املواطنة والفرص 

املتساوية، يف املجالني العام والخاص.

رسالة الوزارة 

متكني وتعزيز قدرات املرأة الفلسطينية لتشارك وتساهم يف بناء وتنمية الوطن الدميقراطي، 

ويف ترسيخ مجتمع مدين فاعل تحكمه القيم الوطنية والحضارية واإلنسانية واملساواة.
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المرجعيات العامة

الدولية كمرجعية  الوطنية، واالتفاقيات  الوثائق  الفلسطينية  املرأة  اعتمدت وزارة شؤون 

لعملها، وهي:

 وثيقة االستقالل التي أقرها املجلس الوطني يف العام 1988، التي تنص عىل "عدم التمييز 

يف الحقوق العامة عىل أساس العرق أو الدين أو اللون بني املرأة والرجل".

 القانون األسايس الفلسطيني للعام 2003 وتعديالته.

 جميع الترشيعات والقرارات واألنظمة واملراسم الرئاسية والتقارير الصادرة.

 اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية املقرّة يف العام 1997.

 قرارات املؤمتر الوزاري العريب الخاص باملرأة يف العام 1996.

 املؤمتر الدويل الرابع يف بيجني يف العام 1995.

 قرار مجلس األمن الدويل رقم 1325، للتعامل مع املرأة يف مناطق النزاع املسلح.

 االتفاقية الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة واملعروفة بـ "سيداو".

الهدف العام

تطوير االلتزام الحكومي بقضايا النوع االجتامعي؛ للنهوض باملرأة وتطوير دورها، وضامن 

حقوقها السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

األهداف الخاصة

 تطوير االلتزام السيايس الحكومي لتضمني قضايا النوع االجتامعي والدميقراطية، وحقوق 

اإلنسان، يف سياسات وخطط وبرامج الوزارات املختلفة، ويف القوانني والترشيعات ذات 

العالقة.

 تبني كافة نشاطات الضغط والتأثري من أجل تطوير وتعديل السياسات والقوانني ذات 

العالقة.

 بناء شبكة عالقات مع املنظامت النسوية الحكومية واألهلية عىل املستويني اإلقليمي 

باملرأة  الخاصة  الدولية  االتفاقيات  تطبيق  مجال  يف  معها  الخربات  وتبادل  والدويل، 

وحقوق اإلنسان.
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اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

انطالقًا من الدور الكبري للمرأة الفلسطينية يف الحفاظ عىل قضيتنا الفلسطينية ومرشوعنا 

وصمودها  لنضالها  كتقدير  الفلسطينية،  للمرأة  وطني  يوم  تحديد  فكرة  جاءت  الوطني، 

جياًل بعد جيل، وعىل قدم املساواة يف العطاء والتضحيات الجسام مع الرجل، وتقديرًا أيًضا 

لإلسهامات الحيوية التي قدمتها يف الوطن والشتات بالحفاظ عىل متاسك املجتمع الفلسطيني، 

من خالل تصديها لكافة محاوالت تذويب الهوية وتدمري بنية املجتمع.

إّن ما قدمته املرأة الفلسطينية من بطوالت ونضاالت كان جزًءا ال يتجزأ من نضاالت شعبنا 

العظيم، وصموده البطويل وتضحياته الشجاعة يف الوطن والشتات. فهي األم واألخت، والزوجة 

والرفيقة، واألسرية والشهيدة، وهي صاحبة الرسالة األقوى واملثال األول لنساء العامل، املتميزة 

عىل الدوام يف كافة جوانب الحياة السياسية واالجتامعية والنضالية، وهي التي تقدم روحها 

وروح أحب الناس عىل قلبها فداًء للوطن، فالكثري من النساء يف املجتمع الفلسطيني عملن 

جاهدات من أجل بناء الوطن، فخضن تجربة الكفاح والنضال والعمل الوطني، وشاركن بقوة 
يف العمل االجتامعي، فشكلن بذلك أسمى معاين التضحية والصمود والتميز.1

وتعزيزًا لدورها يف املجتمع، كان ال بد من العمل عىل إتاحة املزيد من الفرص اإلبداعية 

لطرح قضاياها، فتخصيص يوم وطني للمرأة من شأنه أن يساهم يف تغيري الصور النمطية عن 

دورها يف املجتمع، ويعزز من مشاركتها يف تحقيق التنمية املستدامة يف دولة فلسطني. فهي 

بكافة  املشاركة  يف  إرادتها  قوة  عىل  لتربهن  بحقوقها،  مؤمنًة  واثقة  بخطوات  لألمام  ماضيٌة 

املجاالت. 

1 نساء فلسطينيات شاركن يف صنع التاريخ، دائرة الديبلوماسية والسياسات العامة التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2016/3/10.

bit.ly/2nlZr8V    
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لماذا السادس والعشرون من تشرين األول/ أكتوبر؟

تويل الحكومة الفلسطينية اهتامًما كبريًا باملرأة، وبدورها يف املجتمع. وتسعى بكل إمكانياتها 

لتحقيق العدالة واملساواة، وتعزيزهام يف كافة القطاعات، فمنذ اليوم األول وهي تركز عىل 

واالجتامعي.  النضايل  وبدورها  بها  وتشيد  القطاعات،  كافة  يف  ومتكينها  املرأة  إدماج  أهمية 

وإلبراز هذا الدور، ارتأت الحكومة تخصيص يوم وطني للمرأة الفلسطينية، وارتأت أن يكون 

عاًما عىل  ملناسبة مرور 90  عام؛ ذلك  األول/أكتوبر من كل  والعرشين من ترشين  السادس 

انعقاد املؤمتر النسايئ األول يف مدينة القدس يف العام 1929؛ ليكون إحدى اللبنات األساسية 

بتعزيز  الرشيدة  الدولة  سياسة  يعكس  مام  الفلسطينية،  املرأة  حقوق  وتُعزز  تُرسخ  التي 

املساواة، اتساقًا مع االتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطني.

محطات تاريخية في حياة المرأة الفلسطينية قبل العام 1929

السيايس  االستقالل  معركة  يف  تشارك  الفلسطينية  واملرأة  العرشين،  القرن  بداية  منذ   

واالجتامعي، إذ كانت الجمعيات الخريية هي النواة األوىل لهذه املشاركة، حيث ضمنت 

لها االندماج يف قضايا املجتمع الحياتية. إال أن الظروف التي مرّت بها فلسطني، من حروب، 

ودمار، وقتل، وترشيد، بلورت اتجاًها سياسيًا آخر للمرأة، متثل يف املظاهرات، واالعتصامات، 

الفلسطينية هو  املرأة  به  أول نشاط سيايس قامت  أن  االحتجاج. ويُذكر  وتقديم عرائض 
مظاهرة االحتجاج يف العفولة ضد بناء أول مستوطنة يف العام 2.1893

 يف العام 1903، بدأ ظهور املرأة بشكل بارز، خاصًة يف املجال االجتامعي، إذ عملت عىل 

bit.ly/2SlIlSr .)2 أمني عايص، املرأة الفلسطينية والسياسة ... الدور والواقع والعوائق، وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا

محطات تاريخية في حياة المرأة الفلسطينية قبل العام 
1929
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لهذه  يكن  الخريية، ومل  األهداف  النسائية ذات  الجمعيات واالتحادات  تأسيس عدد من 

تنفيذية، وال أماكن لعقد االجتامعات، وإمنا كانت تُعقد اجتامعاتها يف  الجمعيات برامج 

منازل األعضاء، أو  يف الغرف التابعة لألديرة واملدارس.

تركز نشاط املرأة يف هذه الجمعيات عىل رشح القضية الفلسطينية، وتنظيم املظاهرات 

بفتح  قمن  كام  الثوار.  العون ألرس  وتقديم  أرسهم،  ورعاية  املسجونني  وزيارة  السياسية، 

املدارس ألبناء الشهداء بشكل خاص، والعمل عىل تنفيذ برامج ملحو األمية بشكل عام.3 

إغاثة  »جمعية  عكا، وهي  مدينة  يف  نسائية،  أول جمعية  تأسست  نفسه،  العام  ويف 

املسكني األرثوذكسية« برئاسة نبيهة املليك منيس. وعملت الجمعية عىل مساعدة الفتيات 

الفقريات من بنات الطائفة األرثوذوكسية.4 وتواىل بعد ذلك تأسيس الجمعيات النسوية، 

حيث كانت املدن الفلسطينية مركز نشاطها، فقد بدأت كجمعيات خريية تهدف إىل تقديم 
الخدمات واملساعدة املجتمعية، وبخاصة للفتيات.5

بلفور6،   وعد  إعالن  إثر  بارزًا  الفلسطينية  للمرأة  السيايس  النشاط  كان   ،1917 العام  يف   

وزير  بلفور،  آرثر  بعث  العصور، حني  مر  عىل  دولية  وثيقة  أغرب  التاريخ  شهد  أن  بعد 

الخارجية الربيطاين، الذي عمل بحامس لصالح الصهيونية، إىل اللورد روتشيلد، رسالة نص 

فيها »إن حكومة جاللة امللك تنظر بعني العطف إىل تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي 

يف فلسطني، وستبذل أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية عىل أن يُفهم جليًا أنه 

بها املجتمعات  التي تتمتع  املدنية والدينية  بالحقوق  يُلحق الرضر  لن يسمح بأي إجراء 

غري اليهودية القامئة يف فلسطني، وال بالحقوق أو باملركز السيايس الذي يتمتع به اليهود يف 

البلدان األخرى«.7 

لقد ألقى هذا الوعد عىل املرأة الفلسطينية عبئًا وطنيًا جديًدا، وقد كان تحرك النساء 

3 هيئة املوسوعة الفلسطينية، ط2، مطبعة االتحاد التعاونية، حيفا، 1986، املجلد الثاين، ص 216-215.

4 املصدر السابق، ص 215.

bit.ly/2nft2RA .2013 5 جنان عبده، الفلسطينيات وتاريخ العمل السيايس، ملحق فلسطني، جريدة السفري، متوز

6 زيك العيلة، املرأة يف الرواية الفلسطينية 1987-2000، رسالة ماجستري، جامعة عني شمس، القاهرة، 2002، ص 13.

7 جميل إبراهيم وصالح عيىس، صك املؤامرة »وعد بلفور«، ط1، دار الفتى العريب، القاهرة، 1991، ص 6. 

محطات تاريخية في حياة المرأة الفلسطينية قبل العام 
1929
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النسائية  الحركة  اندمجت  ما  لكن رسعان  التقاليد.8  به  تسمح  ما  عفويًا يف حدود  وقتها 

الفلسطينية يف الحياة الوطنية السياسية، وتخطت هذه الحركة مطالبها الخاصة إىل تطلعات 

تشتمل عىل مجموع األهداف واملواقف النضالية التي اتخذها النشاط الجامهريي العريب 

الفلسطيني، بعد أن أصبح للحياة الوطنية يف كل قطر عريب مسارها الخاص بعد الحرب 

العاملية األوىل، وبعد تنفيذ التقسيامت اإلقليمية التي نصت عليها معاهدات وترصيحات 

الدول االستعامرية، ال سيام اتفاقية سايكس بيكو، ووعد بلفور، ومؤمتر سان رميو، ومعاهدة 

لوزان.9 

وبالفعل، اجتاحت فلسطني منذ العام 1920 موجات من النضال الوطني، عمت املدن 

يف  بارز  وجود  للمرأة  فكان  الفلسطينية،  النسائية  الحركة  فيها  وشاركت  والقرى،  الكربى 

القدس  مدينة  مواطن، وطافت  ألف   40 التي ضمت  27 شباط/فرباير 1920،  مظاهرات 

واملدن والقرى الفلسطينية، معربة عن رفض الشعب العريب الفلسطيني لالنتداب الربيطاين 

واألطامع الصهيونية يف أرض فلسطني.10 

وبهذه املشاركة، اتسع انخراط املرأة الفلسطينية يف العمل النضايل والكفاحي، وبدأت 

املرأة الفلسطينية تشق طريق تحررها االجتامعي وتقدمها الكفاحي، وتعددت لديها أشكال 

اتحاد  أول  العام 1921  العدو. فأسست يف  املبارش مع  الرصاع  الثورية يف خضم  املامرسة 

نسايئ فلسطيني، بقيادة ميليا السكاكيني وزليخة الشهايب، حيث كان هذا االتحاد ينظم 

املظاهرات ضد االنتداب الربيطاين، وألّف لجان عدة هدفها مناهضة االنتداب، والوقوف يف 
وجه االستيطان الصهيوين.11

 مع بداية العام 1929، كانت أحوال الشعب العريب الفلسطيني قد ازدادت سوًءا، خاصًة 

بعد تعرض البالد لكوارث الجراد والزلزال والوباء التي اجتاحتها يف العام 1927، فضاًل عن 

بداية األزمة االقتصادية العاملية )1929 – 1932(، وترشيعات حكومة االنتداب التي عملت 

8 غسان الشامي، دور املرأة الفلسطينية املقاوم لالحتالل اإلرسائييل يف قطاع غزة ما بني )1967-1994(، رسالة ماجستري، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

2012، ص 4. 

bit.ly/2nX8sWz .2014/2/12 ،9 الحركة النسائية، املوسوعة الفلسطينية

10 املصدر السابق. 

11 محاسن اإلمام، نضاالت املرأة الفلسطينة، ط1، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 2019، ص 10-9.
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عىل تسهيل تدفق املزيد من املهاجرين 

اليهود إىل فلسطني، حتى فاق عدد من 

االنتداب  منذ  فلسطني  إىل  منهم  دخل 

الربيطاين وحتى بداية 1929 مائة ألف 

مهاجر، إىل جانب اآلالف من املتسللني 

غري الرشعيني.12 

اندلعت  املتوتر،  املناخ  ووسط هذا 

التي   ،1929 ثورة  يف  األوىل  الرشارة 

الرباق«،  »ثورة  املؤرخني  بعض  يسميها 

عقب تنظيم الصهاينة ملظاهرة ضخمة، 

تل  يف   ،1929 آب/أغسطس   14 بتاريخ 

يف  كبرية  مبظاهرة  التايل  اليوم  يف  أتبعوها  سليامن«،  هيكل  »تدمري  ذكرى  مبناسبة  أبيب، 

شوارع القدس مل يسبق لها مثيل، حتى وصلوا قرب حائط الرباق )حائط املبىك(، وهناك 

األمل(،   – )الهاتكفا  الصهيوين  القومي  النشيد  ينشدون  وأخذوا  الصهيوين،  العلم  رفعوا 

وشتموا املسلمني، وأطلقوا صيحات التحدي واالستقرار، وطالبوا باستعادة )حائط املبىك(، 

زاعمني أنه الجدار الباقي من هيكل سليامن. 

النبوي  املولد  وذكرى  الجمعة  يوم  صادف  الذي   ،1929 آب/أغسطس   16 يوم،  ويف 

الرشيف، توجه أهايل القدس والقرى املحيطة بها إىل املسجد األقىص لصالة الجمعة. وقد 

خرج املُصلون بعد أداء الصالة يف مظاهرة ضمت اآلالف متجهني نحو حائط الرباق، حيث 

حطموا منضدة لليهود كانت موضوعة فوق الرصيف، وأحرقوا بعض األوراق التي تحتوي 

عىل نصوص الصلوات اليهودية واملوضوعة يف ثقوب حائط املبىك.13 ومن هذه األحداث 

مجتمعة انطلقت الرشارة »ثورة الرباق« التي كان للمرأة الفلسطينية دور بارز فيها.

آب/أغسطس   23 بتاريخ  القدس،  العريب يف  النسايئ  االتحاد  أُِسس  الثورة،  هذه  وإثر 

bit.ly/2KRkVCQ .2013/10/1 ،12 ثورة 1929 »الرباق«، املوسوعة الفلسطينية

13 املصدر السابق.

ثورة الرباق



اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

16

1929 14، الذي كان له دور مهم يف »ثورة الرباق«، حيث كان الهدف من إنشائه العمل عىل 

»مناهضة االنتداب الربيطاين، والوقوف يف وجه االستيطان الصهيوين«، إىل جانب أنشطة 

ضد  الفلسطينيني  للثوار  الخدمات  لتقديم  األولية  اإلسعافات  لجنة  مثل  لالتحاد،  أخرى 

العامل  الفلسطينية داخل وخارج  القضية  الفقراء، ونرش  اليهود، وإنشاء مستوصف لعالج 

العريب، وكشف حقيقة »املرشوع الصهيوين« يف فلسطني.

وعىل الرغم من أن دور املرأة الفلسطينية يف هذه الثورة كان يهدف إىل مساعدة الثوار فقط، 

أرشف  به  ورسخن  الوطن،  أرض  بدمائهن  روين  شهيدات15  تسع  ارتقاء  شهدت  أنها  إال 

وأعظم سطور النضال، وهّن:16 

منطقة االستشهاد مكان السكن االسم الرقم

القدس عطارة عائشة أبو حسن زوجة عيل العطاري 1

القدس قالونية عزية محمد عيل سالمة 2

القدس صور باهر جميلة محمد أحمد األزعر 3

القدس بيت صفافا نشاويك حسني 4

صفد عرب العريسية أربعة عرش شهيًدا بينهم امرأتان 5و6

يافا يافا مريم عيل أبو محمود 7

يافا يافا حليمة يوسف الغندور 8

يافا بيت دراس فاطمة محمد عىل الحاج محمد 9

bit.ly/2nmJwap .2003/5/16 ،14 االتحاد النسايئ العريب، املوسوعة الفلسطينية

 bit.ly/2moPcRi .2015/10/26 ،15 سلوى يحيى، قصة نضال املرأة الفلسلطينية ضد االحتالل اإلرسائييل، ساسة بوست

bit.ly/2pAKbX8 .16  شهيدات ثورة الرباق 1929، وكالة وفا
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المؤتمر النسائي األول في العام 1929

الرباق،  ثورة  اندالع   يف ضوء 

الستمرار  نتيجة  جاءت  التي 

العمل عىل  اليهود  محاوالت 

الراهن  الوضع  سياسة  تغيري 

بشأن منطقة الرباق، امتدت 

مختلف  لتشمل  األحداث 

وقد شهدت  فلسطني.  أنحاء 

مدينتا الخليل وصفد أسبوًعا 

واليهود،  العرب  بني  دمويًا 

عرشات  وقوع  إىل  أدى  مام 

القتىل من الجانبني، ووقفت 

إىل  الربيطانية  الرشطة 

جانب اليهود، إذ استخدمت 

املختلفة والطائرات  األسلحة 

العرب.  إلرهاب  الحربية 

السامي  املندوب  انحاز  كام 

تشانسلور  جون  الربيطاين 

لليهود، فوصف العرب بأنهم جامعات من األرشار، سفايك الدماء، عدميي الرأفة.17  

 ويف ظل هذه األجواء، جاء انعقاد أول مؤمتر نسايئ عريب فلسطيني يف القدس، بتاريخ 26 

ترشين األول/أكتوبر 1929. وقد صدرت عنه قرارات قوية عربت بصدق عام كان شعب 

فلسطني يتطلع إليه آنذاك ويطلبه؛ ذلك ألن األجواء السياسية الوطنية التي سادت فلسطني يف 

17 محمد الحزماوي، الدور الوطني للمرأة املقدسية )1920-1967(، يف: مؤمتر »املرأة .. التجليات وآفاق املستقبل«، أوراق مؤمتر فيالدلفيا التاسع 

bit.ly/2lGQ7fu .320 عرش، 28-30 ترشين األول/أكتوبر 2014، ص

مسرية منددة بعد إعدام شهداء ثورة الرباق
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النشاط  الفرتة جعلت  تلك 

سياسية  طبيعة  ذا  النسايئ 

مقصوًرا  يُعد  فلم  عامة، 

االجتامعية  الجوانب  عىل 

فقط. لذا فقد آزرت النساء 

يف  الرجال  الفلسطينيات 

النضايل،  الوطني  العمل 

املظاهرات  يف  وشاركن 

املساعدات،  وتقديم 

األموال  جمع  عىل  وعملن 
للمجاهدين، وقام بعضهن بنشاط سيايس يف الخارج أثناء صحبتهن أزواجهن.18

 300 من  أكرث  وحرضته  الهادي،  عبد  عوين  زوجة  طرب،  السيدة  منزل  يف  املؤمتر  انعقد   

الله وجنني وغريها.  القدس ويافا وحيفا وعكا وصفد ونابلس ورام  سيدة فلسطينية، من 

وكان ُمعظم املشاركات ينتمني إىل األرس الفلسطينية البارزة، وُمعظمهن زوجات أو قريبات 

للزعامء والوجهاء والسياسيني.19 وقد ترأست املؤمتر السيدة زكية الحسيني، زوجة موىس 

كاظم الحسيني، رئيس اللجنة التنفيذية العربية.20 

ناقش املؤمتر الظروف التي متر بها البالد، واملؤامرات الخطرية التي تحاك ضد الشعب 
الفلسطيني، ودور املرأة الواجب عليها القيام به يف هذه الظروف.21

فلسطني،  إىل  اليهودية  والهجرة  بلفور  وعد  االحتجاج عىل  املؤمتر:  قرارات  أبرز  من  كان   

واالعرتاض عىل معاملة الرشطة الربيطانية السيئة للسجناء العرب.22  

bit.ly/2nn5hH7 .2015/10/28 ،18 املؤمتر النساء الفلسطيني، املوسوعة الفلسطينية

19 إصالح جاد؛ وسحر خليفة؛ وريتا جقامن، تطور الدور الرئييس للمرأة الفلسطينية حتى االنتفاضة، شؤون املرأة، جمعية شؤون املرأة، نابلس، 

1991، ص 99.

20 أكرم زعيرت، بواكري النضال »من مذكرات أكرم زعيرت 1909- 1935، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 1994، املجلد األول، ص 56. 

21 محاسن اإلمام، نضاالت املرأة الفلسطينية، ص 10.

bit.ly/2moQeN9 .2011/6/13 ،22 عالء العيل، الحركة النسائية تنخرط يف الثورة، صحيفة األخبار اللبنانية

نساء أمام  مقر املندوب السامي جون تشانسلر - املرصارة

يف العام 1929
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واتُِفق عىل تشكيل وفد ملقابلة املندوب السامي الربيطاين، حيث ألقت إحدى املشاركات 

العربية للعمل يف  التي تتقدم فيها املرأة  كلمة أشارت فيها إىل أن هذه هي املرة األوىل 

الشؤون السياسية، وطلبت باسم السيدات إلغاء وعد بلفور، ومنع الهجرة اليهودية، وتنحية 

املستشار القضايئ لحكومة فلسطني.  ثم خرجت السيدات الفلسطينيات يف مظاهرة طافت 

مدينة القدس يف مثانني سيارة، مارة ببيوت قناصل الدول األجنبية لرشح املوقف الوطني.23 

أما عىل الصعيد النسايئ، فقد اتخذ املؤمتر عدًدا من القرارات املهمة، وهي:24 

باألقطار  أسوًة  عربية  وطنية  نسائية  بنهضة  تقوم  أن  فلسطني  يف  العربية  املرأة  عىل   -

نرش  عن  فضاًل  واالقتصادية،  واألدبية  االجتامعية  بواجباتها  والقيام  املجاورة،  األخرى 

وسائل برتقية البيئة النسوية العربية يف فلسطني. 

يعترب هذا املؤمتر أساًسا للحركة النسائية يف فلسطني.   -

معاضدة قرارات األمة يف مؤمتراتها السابقة من طلب إلغاء وعد بلفور الربيطاين وغري   -

ذلك.

تنشيط التجارة والصناعة الوطنية بكل الوسائل، وتعزيز االرتباط االقتصادي مع سوريا   -

وغريها من البالد العربية. 

معاضدة املطالب الوطنية ومنارصة جهود األمة العربية يف فلسطني لنيل استقاللها.  -

االرتباط مع الهيئات واألندية النسوية يف سوريا ومرص والعراق.   -

االشرتاك يف املؤمتر النسايئ الذي سيعقد يف دمشق يف الربيع املقبل.   -

توحيد جهود الحركة النسائية يف فلسطني عرب تأسيس جمعيات نسائية عربية.   -

الثقافة العربية يف فلسطني، واملطالبة بتأسيس مدارس للبنات تالئم  العمل عىل نرش   -

هذه الثقافة. 

تقديم االحتياجات للمراجع العليا.  -

السعي لتأسيس مساهمة مع بنك مرص- فلسطني ملشرتي األرايض العربية ومنع بيعها   -

لليهود. 

23 الحركة النسائية، مصدر سابق.

24 جريدة مرأة الرشق، القدس، نرش بتاريخ 1929/10/28. وجريدة فلسطني، يافا، نرش بتاريخ 1929/10/29.
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الفلسطينية،  املرأة  متثل  أشهر  ستة  ملدة  تنفيذية  لجنة  أعضائه  بني  من  املؤمتر  انتخب   

أن  اللجنة  إىل هذه  وُعِهد  الوطنية،  واملواقف  السياسية  املطالب  الرجل يف  مع  وتتضامن 

اللجنة  تسمى:  وأصبحت  البالد،  العربية يف  التنفيذية  اللجنة  تتامىش جهودها مع جهود 
التنفيذية للسيدات العربيات.25

محطات تاريخية في حياة المرأة الفلسطينية بعد العام 1929
 استمر النشاط النسايئ خالل السنوات الالحقة، حتى أضحت الحركة النسائية الفلسطينية 

العامالت  النساء  يتجزأ منها، فكان عىل  الفلسطينية، وجزًءا ال  الوطنية  الحركة  من معامل 

يف الحركة النسائية أن يساهمن يف كل أمر نضايل أو عمل ثوري يف أي بقعة من فلسطني، 

حيث شاركن يف مظاهرات العام 1933، يف القدس ويافا، حينام قررت اللجنة التنفيذية يف 

يافا، بتاريخ 8 ترشين األول/أكتوبر 1933، القيام باملظاهرات بشكل دوري يف مدن فلسطني 

وقراها؛ احتجاًجا عىل سياسة االنتداب الربيطاين، وتطبيًقا ملبدأ الالتعاون معها، حيث كانت 

النساء الفلسطينيات يف طليعة املظاهرات الوطنية، وال سيام مظاهرة يوم 13 ترشين األول/

أكتوبر 1933 يف مدينة القدس.26 

ويف هذا السياق، لجأت الحركة النسائية الفلسطينية إىل تأليف لجان السيدات العربيات، 

وانترشت هذه اللجان وعمت جميع مدن فلسطني وقراها. وهي عبارة عن جمعيات ذات 

دستور ونظام داخيل أخذت تصدر املنشورات والبالغات، وتوقع االحتجاجات باسم الحركة 

النسائية الفلسطينية، وتسعى لنجاح املظاهرات واملؤمترات النسائية بحشد األعداد الكبرية 

من النسوة فيها. 

نجاًحا  نجحت  أنها  إال  املظاهرات  لهذه  االنتداب  سلطات  معارضة  من  الرغم  وعىل 

بالنسبة  النجاح إىل نقطتني إيجابيتني  كبريًا، وعمت مدن فلسطني وقراها. وقد أدى هذا 

إىل الحركة النسائية الفلسطينية: األوىل، اندماج الحركة النسائية يف الحركة الوطنية الثورية 
املسلحة؛ والثانية، نقل القضية إىل املستويني العريب والعاملي.27

bit.ly/2md6hh7 .2017/10/26 ،25 88 سنة عىل انعقاد املؤمتر النسايئ الفلسطيني األول، وكالة وفا

26 الحركة النسائية، مصدر سابق.

27 الحركة النسائية، مصدر سابق.
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 ساهمت املرأة الفلسطينية أيًضا يف ثورة 

1936 – 1939، فكان للنساء الدور الكبري 

 ،1936 العام  يف  لإلرضاب  التجنيد  يف 

إىل  للنزول  الحركة  قياديات  وتجندت 

الشوارع، وحث النساء عىل التربع باألموال 

اإلرضاب،  وإنجاح  الثورة  والحيل ملصلحة 

بادرن  وقد  اليهودية.  البضائع  ومقاطعة 

الحًقا إلقامة مؤمتر الرشق يف مرص برعاية 

هدى شعراوي لدعم فلسطني وقضيتها.

نشاط  هناك  كان  األثناء،  تلك  ويف 

التجند  وهو  القرى،  نساء  شهدته  مواٍز 

إىل  والرشاب  والطعام  السالح  إليصال 

املجاهدين يف الجبال، ومنهن من حملن 

السالح وقاتلن دفاًعا عن البيت واألرض. 

وشهدت فرتة االنتداب الربيطاين اعتقاالت 

لنساء وصلت مدتها أحيانًا إىل سنوات طويلة. ونعرف عن ساذج نصار كونها أول معتقلة 

إدارية يف فرتة االنتداب واتهمت بكونها »امرأة خطرة جًدا«. وشهدت كذلك فرتة االنتداب 

أطرًا نسائية يف املدن حملت السالح وقاومت االحتالل، كان من أبرزها »زهرة األقحوان« 

التي أقيمت يف يافا عىل أيدي نارميان ومهيبة خورشيد، اللتني حملتا السالح ودربتا رجااًل 

ونساًء عىل مهاجمة مستوطنات يهودية يف املنطقة خالل العام 28.1948 

الفلسطيني،  للشعب  قرسي  تهجري  من  األحداث  إليه  آلت  وما  الفلسطينية  النكبة  مع   

اندثر الكثري من الجمعيات واالتحادات النسائية، وتحّول نشاط النساء، ال سيام يف الشتات 

الجديد إىل السياسة، عالوًة عىل األعامل الخريية واإلمنائية، وبدأ عرص جديد يف تاريخ النساء 

28 جنان عبده، الفلسطينيات وتاريخ العمل السيايس، مصدر سابق.

مهيبة خورشيد مؤسسة منظمة زهرة األقحوان 

الفدائية، أول منظمة نسائية مسلحة تقاوم االحتالل 

الصهيوين خالل األربعينيات من القرن املايض
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الفلسطينيات.29 

عليها  فرض  جديد  وضع  إزاء  نفسها  الفلسطينية  النسائية  الحركة  وجدت  وهكذا 

متابعة النضال يف ظروف جديدة، فانطلقت من الساحات العربية، ال سيام من املخيامت 

الفلسطينية التي ولدتها املأساة، حيث بدأت الحركة النسائية مسريتها النضالية الجديدة 

للمرأة واألرسة يف املخيم، وركزت عىل  الصحية والتعليمية  الخدمات االجتامعية،  بتقديم 

تحقيق خطوة إيجابية تتجىل فيها محاولة املحافظة عىل البقاء وتحقيق التطور االجتامعي، 

الطالبات  أمام  أبوابها  الجامعات  اإلناث، حيث فتحت  التعليم بني  أال وهي رفع مستوى 

الفلسطينيات، وأصبح الكثري منهن مدرسات يف األقطار العربية يساهمن يف التفتح العلمي 

ناحية  من  الفلسطينية  النسائية  الحركة  رسالة  إليها  ويحملن  ناحية،  من  األقطار  لهذه 

أخرى.30 

كبري، عىل  إىل حد  النكبة،  بعد  الفلسطينية  املرأة  مارسته  الذي  السيايس  العمل  انعكس   

مشاركتها يف املجلس الوطني الفلسطيني، الذي عقد يف مدينة القدس، بتاريخ 28 أيار/مايو 

1964، إذ بلغ عدد النساء اللوايت حرضنه 24 امرأة من بني 422 عضًوا.31 

شعبي  »تنظيم  وهو  الفلسطينية،  للمرأة  العام  االتحاد  تأسس   ،1965 العام  ويف 

منظمة  قواعد  وقاعدة من  تواجدها،  أماكن  الفلسطينية يف جميع  املرأة  دميقراطي ميثل 

التحرير الفلسطينية«، حيث عقد مؤمتره التأسييس األول يف مدينة القدس خالل الفرتة ما 

بني 15-20 متوز/يوليو 1965، تحت شعار: »نحو توحيد جهود الهيئات النسائية الفلسطينية 

التحضريية من األخوات: زليخة  اللجنة  املغتصب«. وقد تشكلت  الوطن  من أجل تحرير 

الشهايب، وسمرية أبو غزالة، وسعاد الكيالين، وفايزة عبد املجيد، وسلمى الخرضا الجيويس، 

التنفيذية  الهيئة  وانتخبت  العمد.  عندليب  والحاجة  املرصي،  ورشيدة  خرطبيل،  ووديعة 

األوىل من األخوات: عصام عبد الهادي، رئيسة لالتحاد، فريدة ارشيد، نائبة الرئيسة، سميحة 

خليل، أمينة رس، ليديا األعرج، أمينة صندوق، أمينة الحسيني، مسؤولة عالقات خارجية، 

bit.ly/2zEy4dJ .2017/10/18 ،29 نواف الزرو، املرأة الفلسطينية يف النضال ويف معتقالت االحتالل، قناة امليادين

30 الحركة النسائية، مصدر سابق.

31 نواف الزرو، املرأة الفلسطينية يف النضال، مصدر سابق.
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نهيل عيضة، مسؤولة عالقات داخلية.32

 يف أعقاب نكسة 1967، واحتالل الدولة الصهيونية لألرايض الفلسطينية يف الضفة والقطاع، 

شهدت مشاركة املرأة الفلسطينية يف العملية النضالية نقلة نوعية فّعالة، حيث انخرطت يف 

كافة أشكال العمل الوطني الفلسطيني، ومارست دورها النضايل يف كافة املواقع. فسارعت 

التحديد،  وجه  عىل  لبنان  ويف  وخارجه،  الوطن  داخل  املسلّح،  الكفاح  يف  املشاركة  إىل 

فانضّمت إىل املجموعات الفدائية، وشاركت يف تنفيذ العمليات املسلحة، وساعدت يف نقل 

األسلحة وتخزينها.33  

ومن مناضالت تلك الفرتة: شادية أبو غزالة، أول شهيدة فلسطينية بعد نكسة 1967، 

حيث استشهدت أثناء تحضريها لقنبلة يدوية الصنع، كانت تعكف عىل تفجريها يف عامرة 

إرسائيلية بتل أبيب34، واملناضلة فاطمة برناوي، أول أسرية بعد نكسة 1967، التي اتهمها 

االحتالل باالشرتاك يف تفجري سينام صهيون يف آب/أغسطس 1967، واالنتامء لحركة فتح، 

وحكم عليها بالسجن املؤبد.35 

 يؤكد التاريخ عىل استمرارية دور املرأة الفلسطينية النضايل واالجتامعي، ومدى مساندتها 

االنتفاضة  الالحقة، حتى جاءت  السنوات  نشاطها خالل  استمر  الوطنية. وهكذا  للقضايا 

الفلسطينية األوىل، التي كان للمرأة فيها الدور البارز، حيث أكدت وجودها عىل الصعيدين 

االجتامعي والسيايس، من خالل تشكيل اللجان الشعبية عىل مستوى األحياء، التي كانت 

تقدم للجمهور الخدمات املختلفة يف مجال الصحة والتعليم، والرعاية االجتامعية، وكذلك 

يف أشكال النضال املختلفة املبارشة وغري املبارشة ملواجهة االحتالل.36 

من  سلسلة  النسوية  األطر  عقدت   ،1988 العام  لالنتفاضة  الثاين  العام  دخول  ومع 

واستمراريتها  االنتفاضة  تصعيد  سبل  عىل  للوقوف  مندوباتها،  بني  املتواصلة  االجتامعات 

bit.ly/2IrLSNa .2013/5/26 ،32 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، املوسوعة الفلسطينية

33 نواف الزرو، املرأة الفلسطينية يف النضال، مصدر سابق.

bit.ly/2Vn4Slg .34 شادية أبو غزالة، وكالة وفا

2oSRhpF/ly.bit .2018/3/5 ،35 املرأة الفلسطينية ... مقاومة من إبرة الخياطة إىل خطف الطائرة، جريدة الحياة الجديدة

bit.ly/2OsOjTl .2011/12/12 ،36 تقرير »دور املرأة الفلسطينية يف االنتفاضة األوىل«، صادر عن وحدة النوع االجتامعي يف وزارة اإلعالم
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األول،  بيانه  النسوي  املجلس  أصدر   ،1988 األول/ديسمرب  كانون   1 وبتاريخ  وتجذيرها. 

حيث رحب فيه بقرارات املجلس الوطني الفلسطيني، ويف مقدمتها إعالن وثيقة االستقالل، 

وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة، وأعلنت النساء عزمهن مواصلة النضال، وااللتزام التام 

األمم  التأسييس  بيانهن  ختام  يف  وناشدن  لالنتفاضة.  املوحدة  الوطنية  القيادة  بنداءات 

القمع  ألعامل  حد  ووضع  الفلسطيني،  للشعب  الدولية  الحامية  تأمني  برضورة  املتحدة 

والبطش الصهيوين.37  

الفلسطيني  الشعب  ثار  أن  بعد   ،2000 العام  يف  األقىص  انتفاضة  حتى  الحال  استمر   

غضبًا بسبب اقتحام أرئيل شارون باحات املسجد األقىص. وكان للمرأة دور كبري يف هذه 

االنتفاضة، فقد وصل عدد الشهيدات حسب الجهاز املركزي لإلحصاء خالل الفرتة الواقعة 

ما بني 29 أيلول/سبتمرب 2000 وحتى 31 كانون األول/ديسمرب 2009 إىل 540 شهيدة38، 

واعتقال 900 امرأة.39 وبهذا يكون عدد النساء الفلسطينيات اللوايت تم اعتقالهن والزج بهن 
يف السجون اإلرسائيلية منذ العام 1967 وحتى آذار/مارس 2019؛ أكرث من 16 ألف امرأة.40

كام استمر دور املرأة يف هبة األقىص يف العام 2015، وستبقى هكذا عىل العهد حتى تحرير 

األرض وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. 

37 محاسن اإلمام، نضاالت املرأة الفلسطينية، ص 18-17.

bit.ly/31Tw8Ki .38 شهداء انتفاضة األقىص حسب مكان اإلقامة والفئات العمرية والجنس، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

bit.ly/35fQAYe .2017/6/21 ،39 نورا علوان، املرأة الفلسطينية يف صفوف املقاومة األوىل، نون بوست

40 يف يوم املرأة العاملي.. االحتالل يواصل اعتقال 49 أسرية فلسطينية بظروف مأساوية، هيئة شؤون األرسى واملحررين، 2019/3/6.

 bit.ly/32eoCKn    
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خاتمة

ساهمت املرأة الفلسطينية يف مسرية الكفاح الوطني واملجتمعي عىل حٍد سواء، منذ العام 

االجتامعية  املعيقات  كافة  من  التخلص  مبشاركتها  واستطاعت  الحارض،  وقتنا  وحتى   1893

عملها  بني  الفلسطينية  املرأة  دمجت  فقد  وبذلك،  العقود.  مدار  عىل  السلبية  واملوروثات 

وبني  اإلنسانية،  واألبعاد  األهداف  ذات  النسائية  للجمعيات  وتأسيسها  الخريي،  االجتامعي 

خالل  من  الربيطاين،  االنتداب  مناهضة  يف  البارز  الدور  لها  فكان  والسيايس،  النضايل  عملها 

خالل  من  اإلرسائييل،  االحتالل  مقاومة  ويف  واملظاهرات،  االعتصامات  وتنظيم  االحتجاجات 

املقاومة الشعبية التي تعدتها يف أحيان كثرية للعمل العسكري.

وبناًء عىل ما سبق، نؤكد عىل الدور الفعال واملهم للمرأة الفلسطينية، عىل كافة األصعدة 

بها  قامت  التي  العظيمة  األدوار  لهذه  واالقتصادية، وتكرميًا  والسياسية  والخريية  االجتامعية 

واملساواة،  العدالة  وتحقيق  املرأة  بدور  الحكومة  اهتامم  من  وانطالقًا  الفلسطينية،  املرأة 

والعمل عىل تعزيز دورها ومتكينها يف كافة املجاالت؛ جاء اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، 

للتأكيد عىل أن قضيتها هي قضية وطنية يف املقام األول. آملني أن يعود اليوم الوطني للمرأة 

الفلسطينية العام القادم، وقد تحقق ُحلمنا جميًعا بإقامة دولتنا املستقلة، وعاصمتها القدس 

الرشيف.
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استقبال الوفود من أمام منزل طرب عبد الهادي- 1929/10/26

عضوات االتحاد النسايئ الفلسطيني خالل استقبال الضيفات العربيات- 1929/10/26

صور
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ناشطات فلسطينيات يجمعن التربعات لدعم الثورة- 1938

 1976  – جنني   1910( الهادي  عبد  سليم  طرب 

تعترب  فلسطينية  ومناضلة  نسوية  ناشطة  القاهرة( 

يف  فلسطني  يف  النسوية  الحركة  رائدات  من  رائدة 

رابطة  يف  فعااًل  عضًوا  كانت  وقد  الحديث.  العهد 

العريب  النسايئ  االتحاد  تأسيس  يف  وشاركت  املرأة، 

نسوي  مؤمتر  أول  منزلها  يف  وعقد  الفلسطيني، 

فلسطيني.
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شاركت  الفلسطيني،  النسوي  العمل  ورائدة  فلسطينية،  مناضلة   ،1901 الشهايب  زليخة 

نسايئ  اتحاد  أول  من شكل  أول  الفلسطيني، هي  التاريخ  عرب  الوطني  النضال  يف  بفاعلية 

نسائية  مظاهرة  قادت  من  وأول  الربيطاين )1921(،  االنتداب  مناهضة  بهدف  فلسطيني 

احتجاجاً عىل اعتقال عدد من قادة الثورة الفلسطينية، شاركت يف تأسيس االتحاد النسايئ 

العريب )1944(، وأنشأت مستوصف االتحاد النسايئ الطبي للعناية بالحوامل، ومركزًا لرعاية 

األطفال، ومركزًا لتعليم التطريز والخياطة للفتيات )1950(.
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خرب مؤمتر السيدات ومؤمتر الرجال صحيفة مرآة الرشق- 1929/10/26
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.1991
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