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 الممخص
كان لممرأة الفمسطينية الدورر الفادال  دض ة دية الن دال الفمسدطينض  دو ا  د  ل 

عددوة أ ددمات م  مفددةف اإلسددراليمضف  ردداركل مالامددل الاسددكرر كمددا الرتددلف ران رطددل  ددض 
 مثل: )  حف رالتمية الراميةف ر ركة المقارمة اإلس مية " ماس"ف رالتياو اإلس مض(.
كددل  دددمت  منددض  كدددرة ن دددالية م  مفددة عدددن اا ددراف راسددد  وم الرسدددالل رااورال 
الم  مفددةل لمدددو اا عددن الق دددية الفمسدددطينيةف رمكددل اا دددمات كددان ورر المدددرأة الفمسدددطينية 

اسم رمكمل لورر الرتلف إن مرةف ال ركال اإلسد مية مدن المدرأة ندام   يرر ر اال ر 
من ةناعة رطنية مأن المرأة يمكن أن  ساىم  ض ال  رير رالمناء م  الرتلل كرنيا  ركدة 

   رر رطنضف رىض كماةض  ركال ال  رر الرطنض رمن ةناعة إس مية.
Abstract 

Palestinian women played an active role in the Palestinian 

struggle against the Israeli occupation, participating in military 

action as men, and engaging in several different parties, such as 

Fatah, the Popular Front, the Islamic Resistance Movement 

(Hamas) and Islamic Jihad. 

Each party adopted a different idea of struggle, and used different 

means and tools to defend the Palestinian cause, and in all parties 

the role of Palestinian women was vital, effective, decisive and 

complementary to the role of men, the position of Islamic 

movements towards women stems from a national conviction that 

women can contribute to liberation and construction with men; 
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 المقدمة
ركل الكفاح المسمح مصور إليام روا اية لممرأة الفمسطينية لكض  م  ق مالمقارمدة 

الدددددرطنض الفمسدددددطينية عمدددددو مدددددوا السدددددنرال الطريمدددددةف  اندددددوما انطمقدددددل  ركدددددة ال  ريدددددر 
مف  ددوا ال النسدداء ل ل  دداق مال ن يمددال 1965الفمسددطينض " دد ح" مامميددا الاسددكرر عددام 

الفواليددة وا ددل اارم الم  مددة ر ارتيدداف نا ددمل المددرأة وا ددل صددفرف الثددررة ل صددايو 
وررىددددا را ر فدددداا منرعيددددة ن دددداليا مددددن مسدددد را الن ددددال ا ت مدددداعض إلددددو أرةددددو أرددددكال 

 ح المسمح.الن ال عمر مرارك يا  ض الكفا
رمددن أىددم  مددك ال ركددال الفمسددطينية ال ددض رددقل طريقيددا مالكفدداح المسددمحف " ركددة 
 ددد ح" ر"التميدددة الردددامية ل  ريدددر  مسدددطين"ف كمدددا رددديول السدددا ة الفمسدددطينية نمدددر لقدددرا 
ال يار اإلس مضف ر ندامض ورر تماعدة اإل دران المسدممين  دض الن دال الدرطنض ال  دررر 

  دل ةيدداوة من مدة ال  ريدر الفمسدطينية  دو المرددررا الدير ي ر دو الردات الفمسدطينض 
الصييرنضف  أعمنل تماعة اإل ران عن نرأة  ركة المقارمدة اإلسد مية  مداس ام دواوا  
ل ركددددة اإل ددددران المسددددممينف ركددددان لممددددرأة عنددددو  مدددداس وررا  ميمددددا   ددددض ماركددددة ال  ريددددر 

الادددددور أر دددددا  رالمقارمدددددة رالتيددددداوف رالتيددددداو  دددددرم عمدددددو الرتدددددل رالمدددددرأة إيا ا  صدددددت 
 لممسممين.

أمددا مرةددف  ركددة التيدداو اإلسدد مض  ينطمددق مددن ممددوأ مردداركة المددرأة  ددض الكفدداح 
المسددددمح مددددن  دددد ل  يميدددددا لماقيددددوة اإلسدددد مية رمددددا نصدددددل الرددددرياة اإلسدددد مية عميدددددو 

 م صرص المرأة كرنيا   مض اإلس م عقيوة رمنيتا .
 أهمية الدراسة8

مرةددف ال ركددال الفمسددطينية مددن الن ددال  سدداض الوراسددة إلددو  سددميط ال ددرء عمددو 
 الاسكرر لممرأة الفمسطينية.

 أهداف الدراسة8
  كمن أىواف ىيه الوراسة  ض ال الض:

 إمرام مرةف ال ركال الفمسطينية من ن ال المرأة الفمسطينية عسكريا . .1
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إنتددددام مدددداوة عمميددددة  فيددددو الما دددد  الفمسددددطينض  ددددض الكرددددف عددددن مرةددددف ال ركددددال  .2
 .الن ال الاسكرر المرأة الفمسطينيةالفمسطينية  ض 

 حدود الدراسة8
 : ال ورو المكانية لييه الوراسة ىض  مسطين.الحد المكاني

ارددد ممل الوراسدددة عمدددو مرةدددف ال ركدددال الفمسدددطينية  دددض ن دددال المدددرأة الحدددد الزمددداني8 
 م.2006-2000الفمسطينية عسكري ا من 

 منهجية الدراسة8
 ر المندددداىو ردددديرعا ف راانسددددت ل  مدددد  مرةددددف : ماع مدددداره مددددن أكثددددالمددددنهت التدددداريخي

 ال ركال الفمسطينية  ض ن ال المرأة الفمسطينية.
 ي ميددم مالطدام  الرصدفض لمرةدف ال ركدال الفمسددطينيةف المدنهت الوفدفي التحميمدي :

 ر  ميل ىيا المرةف  ض  رء ن الو المرات  رالمصاور الم امقة مالمر را.
  8رثيق أ وا   م مااةم يا عمو أرم الراة  يا مو عمو  المنهت التاريخي الشفوي

مددن ةمددل ردديرو عيددانف ريلددك لم أكيددو عمددو مددا ىددر مك ددرت رمسددمرا مددن الما ددضف 
 رعمو  ياوية الرثالق المك رمة أر عوم  ياوي يا.
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 موقف حركتي فتح والجبهة الشعبية لتحرير فمسطين8 –أوًًل 
لممددرأة ل ل  دداق مالمقارمددة الفمسددطينية رددكل الكفدداح المسددمح مصددور إليددام روا ايددة 

عمو موا السنرال الطريمدةف رىدر أكثدر الاناصدر اسد قطاما  لمتمداىير مدن ةمدل ال ركدال 
الم  مفةف رمن أىم  مك ال ركال الفمسطينية ال ض رقل طريقيا مالكفداح المسدمحف " ركدة 

لسدددا قة مدددن  ددد ح" رالتميدددة الردددامية ل  ريدددر  مسدددطينف ر ردددكل ىددديه ال ركدددال اا مميدددة ا
متمددرا ال ن يمددال رالفصددالل ل ركددة المقارمددة الفمسددطينية المنطريددة   ددل رايددة من مددة 
ال  ريددر الفمسددطينيةف ر  ددم   ددل لراءىددا  الميددة الرددات الفمسددطينض ممددا أكسددميا صددفة 
الفاعددددل  ددددض اا ددددوا ف لدددديلك سيق صددددر وراسددددة مرةددددف ال ركددددال الرطنيددددة مددددن الن ددددال 

ىا ين ال رك ين  قطف عمو أنيما يمث ن ال ترمة اامرم  الاسكرر لممرأة الفمسطينية عمو
 ض ىديا المتدالف را ة صدار عمدو وراسدة ىديين المدرةفينف   يقمدل مدن أىميدة ورر المدرأة 
دددا أن  ترمدددة المدددرأة الاسدددكرية  دددض  ركدددة  ددد ح رالتميدددة   دددض ال ركدددال اا دددراف  صرص 

 اا را. الرامية      مف عن  ترمة المرأة  ض ال ركال الفمسطينية
 موقف حركة "فتح" من النضال العسكري لممرأة الفمسطينية8 -1

نمددا ىددض ن ددا   فكيددر رددمات  لددم  نرددأ  ركددة  دد ح مأ كددار رتيددرو ردد ص ماينددوف راي
َة ُيم النكمة رتما يم الفكرةف  اممدرا  28ر 19 مسطينض  رار ل أعمارىم ما مين  سنةف َ رَّ

ف ركددان عددوو مددن (1) ركددة يا اددةمددوأت رنردداط عمييددا منددي أن كانددل  كددرة   ددو أصددم ل 
مددا ىداتر إلدو الدورل الارميدة البنيدة مدالنفط م ثددا   مؤسسدض  د ح إمدا   در  مدن التامادةف راي

مف را فقددرا عمددو  أسدديس 1957عددن الامددل رال قددض سدد ة مددنيم  ددض الكريددل  ددض نيايددة عددام 
من مددة سددرية  يددوف إلددو   ريددر  مسددطين. رصدداق المؤسسددرن رثيق ددين  أسيسددي ين ىمددا: 

 .(2)المناء الثررر" ر"ميان ال ركة" را فقرا عمو ا سم "  ح""ىيكل 

                                                           

 .64ف ص1968-1958 -  ح  -ف عصام م مو عمض:  ركة ال  رير الرطنض الفمسطينض( عوران1)
 .149ف ص1993 –1949( صايغف يميو: الكفاح المسمح رالم   عن الورلة ال ركة الرطنية الفمسطينية 2)
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 مندل  ركددة  دد ح اسد را يتية ال ددرت الرددامية الطريمددة اامدوف المسدد نوة إلددو الكفدداح 
المسمح رالن ال التمداىيرر كأسداليت رأورال لم  ريدرف رتمندل إيماندا  تاممدا  مدأن الكفداح 

 مددرل أن الانددف الثددررر ىددر الطريددق المسددمحف ىددر الطريددق الر يددو ل  ريددر  مسددطينف راع
الر يو المؤور إلو   رير الرطنف ر  مو أن يمارس من ةمل التماىير الفمسطينية نفسيا 
مقياوة مس قمة عن ال ركال رالورل الارميةف  يدر أن وعدم الادالم الارمدض الفادال ىدر أمدر 

ريدر رمدورر    نو عنو لنتاح المررراف عمو أن ي د ف  الردات الفمسدطينض مسدمطة ال ق
 .(1)الطمياة

ر دض الرؤيدة ا سدد را يتية لمنطمقدال  دد ح ال أسيسديةف  دةن الركيددمة الثانيدة لر صددية 
الثددررة ىددض التمدداىير الرددامية الفمسددطينية المسددم ةل ان إعطدداء اارلريددة ليددوف   ريددر 
 مسددددطين يانددددض مال ددددرررة ا ن قددددال مأرددددكال الن ددددال إلددددو مسدددد را الانددددف التمدددداىيرر 

  دددرر الردددات الدددراعض رالمدددن م رالمسدددمح رمردددارك و ككدددل ممدددا  دددض يلدددك  المسدددمحف رانّ 
المدددرأة  دددض  دددرم الن دددال ىدددر ر دددوه الكفيدددل م نميدددة  ركدددة التمددداىيرف رمال دددالض إنتدددام 

 .(2)الميام القرمية الصامةف  الس ح يتت أن يكرن تمءا  من  ياة كل  مسطينض
الرامية رممارسدة الدو اا أوركل  ركة   ح رمني انط ة ياف مأن لممرأة  ض ال رت 

التمداىيرر المسددمح وررا   يريددا  ر داع   ر اسددما  ر ددررريا ف ر  يمكدن  تاىمددو  ددض ال ددرت 
الثرريددةف رىددض ااةددور عمددو الرصددل مددين القددرال الم ماعددوةف ر مددل الرسددالل إلددو أةصددو 
ال طددرطف رةدداورة عمددو القيددام مأرددق الامميددالف ر  مددل كا ددة ال  دد يالف رالن ددال مدد  

مكانا يدددا  دددض (3)تنمدددا  إلدددو تندددت الرتدددل ف لددديلك يتدددت أن يددد م  تنيدددوىا ر املدددة طاةا يدددا راي
الن ددالف رمدددورن يلددك سدددي م اإل دد ل مالردددرط ااساسددض ل  قيدددق ا ن صددارف رىدددر  املدددة 
مكانيددال كددل الطمقددال رالفلددال ررددرالح الرددات.  النسدداء يرددكمن نصددف  كامددل طاةددال راي

مكانيال كميرة يتت ا س فاوة منيا رعوم ىورىاف ليلكف أكدول  الراتف ريممكن طاةال راي

                                                           

 .34(  مفف ص ح:  مسطينض م  ىريةف ص1)
 .45( عاموف ت ء رريف: سياسال الياكرة رالنسيان: ص2)
 .112أمر لموةف  سن: ال رت الثررية روررىا  ض ةمت ال رامنف ص( 3)
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ال ركة عمو أىمية ورر المرأة المسمحف رأن  قف  ض مكانيا الطمياض تنما  إلو تنت م  
 .(1)الرتل من أتل عمة ر رية الرطنف رو ر ا    ل "اإلسراليمض"

ر رصدددل  ركدددة  ددد ح عمدددو ا سددد فاوة مدددن  تدددارت النسددداء الن دددالية  دددض الثدددررال 
كددددالثررة التمالريددددة رالثددددررة الفي ناميددددةف إي أوركددددل  ركددددة  دددد ح أن  ترمددددة المددددرأة اا ددددرا 

الفمسددطينية  رددمو  ترمددة المددرأة  ددض الثددررة التمالريددة إمددان الن ددال الددرطنض التمالددرر  ددو 
ا سدد امار الفرنسددضف رأن ال ركددة الفمسددطينية القدداورة عمددو  فتيددر الثددررةف يتددت أن  كددرن 

رأن  كدددرن  ركددة  واليدددة ردداممة  تمايدددا الاقيددوة ر ر دددوىا  عمددو  طددو الثدددررة التمالريددةف
الفكدددرةف ر   رتدددو لنفسددديا ةيددداوال رىميدددة مدددل   مدددق ةياوا يدددا منفسددديا  دددض أرم الماركدددةف 
 ركدددة  واليدددة    دددر مط مدددأ مات أر ىيلدددال أر  كرمدددال   دددو     ددد  مصددديرىا مأيدددور 

رتدددددرو أر دددددية ا  دددد  ل ر سددددد طي  ال  دددددرر مندددددوف ري  ددددد   ددددض كددددد  ال تدددددرم ين عدددددوم 
 .(2)إيويرلرتية م ووة يترر عمييا أساُسيا  ن يم المرأة راس يااُميا  ض الن ال الرطنض

ر نطمددددق  ركددددة  دددد ح  ددددض ان قاليددددا لم تددددارت الثرريددددة عمددددو  أكيددددو الماددددو الرددددامض 
رالتماىيرر لمثررةف  ييه ثررة يتت أن  رارك  ييا كل الفلال المت مايةف ر ركم ال ركة 

 يدددر مرددداركة المدددرأة الفي ناميدددة  دددض الق دددال ر مميدددا السددد ح متاندددت عمدددو إمدددرام صدددرر  
الرتلف رصررا  أ درا  مدين ةياميدا مراتما يدا رر الفيدا الما داوةف  يدض ال دض  صدن  الثدررة 
ر صن  ال ياةف راليوف من يلك ىر مساعوة الثرار الفمسطينيين عمو ا س فاوة من  مدك 

ل ردامو مدين ال ترمدة الفمسدطينية رىديه ال تدارت ال مرال إلنتاح ثدرر يمف رمدال ركيم عمدو ا
 الثررية  رصل التماىير الفمسطينية إلو أمرين اثنينف ىما:

ددا س ن صددر كمددا ان صددرل ىدديه الثددررال  .1 أنَّ ىدديه ال ددرت طريمددة اامددوف إ  أنيددا   م 
ا.  أي  

 .(3)نقل ال مرال الق الية  ض  رت الرات طريمة اامو .2

                                                           

 .111( ال ميمضف  امر: المرأة الفمسطينية رالثررةف ص1)
 .91( الرريفف ماىر: الم   عن كيانف ص2)
 .49( عاموف ت ء رريف: سياسال الياكرة رالنسيانف ص3)
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راصمل المرأة الفمسطينية الكفاح المسمح   ل ال قمال ال الية   د  ل "إسدراليل" 
مف رةو كانل النساء الفمسطينيال ُم  فمال ل مل 1967لماةض اارا ض الفمسطينية عام 

الس ح  و ا    ل "اإلسراليمض"ف رار ركل المرأة الفمسطينية  دض الكفداح المسدمح الدير 
مف رمرم وررىدا مادو ا د  ل مقيدة اارا دض الفمسدطينية 1965ام انطمقل مو  ركة   ح ع

مف رسددددارعل لممردددداركة  ددددض الكفدددداح المسددددّمح وا ددددل الددددرطن ر ارتددددوف 1967 ددددض عددددام 
 ان ّمل لممتمرعال الفواليةف رراركل  ض  نفيي الامميال المسم ةف رسداعول  دض نقدل 

 .(1)ااسم ة ر  مينيا
ة " ددد ح" أكثدددر مدددن امدددرأةف ةامدددل رمدددرمل  دددمن   يدددا  ن يميدددة سدددرية  دددض  ركددد 

مأنرددطة كفا يددة م اددووة  ددو ةددرال ا  دد  ل "اإلسددراليمض"ف ران ددّمل إلددو المتمرعددال 
الفواليددةف رردداركل  ددض  نفيددي الامميددال المسددم ةف رسدداعول  ددض نقددل ااسددم ة ر  مينيدداف 

 رمن أمرمىن:
 المناضمة فاطمة برناوي8 .أ 

لفددوالض المسددمح منددي انط ةددة ىددض مددن أرالددل الفمسددطينيال المددرا ض   ددن الامددل ا
مف رأرل أسيرة  ستل رسميا  دض سدت ل ال ركدة 1965الثررة الفمسطينية المااصرة عام 

مف اع قمدل 1939النسرية  ض  اريخ الثررة الفمسطينية المااصرةف مدن مراليدو القدوس عدام 
مف مادددو ر دددايا ةنممدددة  ددض سدددينما صدددييرن  دددض القددوسف ر كدددم عمييدددا تندددياك 1967عددام 

سدنرالل  يد   دم إطد ق سدرا يا  10المؤمو رلكنيدا لدم  مدم  دض ااسدر سدرا  مالستن
كدددةتراء رصدددف و إوارة السدددترن ممددداورة " سدددن نيدددة"  تددداه ورلدددة مصدددر مادددو ال رةيددد  عمدددو 
مااىوة كامت ويفيو مين "إسراليل" رمصرف ر م إُمااوىا إلدو لمندان لمراصدمة ن داليا مادو 

 .(2)  ررىا
 المناضمة زكية شموط8 .ب 

                                                           

ف ندددددددددراف: المدددددددددرأة الفمسدددددددددطينية  دددددددددض الن دددددددددال ر دددددددددض ماددددددددد ق ل ا  ددددددددد  لف المصدددددددددور: الميددددددددداوين ندددددددددل ( الدددددددددمرر1)
https://www.almayadeen.net/essays/831370. 

 .177-176( م مروف أنرر: الفواليةف نساء  ض ما رك ال ياةف ص2)
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ىددض مددن أرالددل الفددواليال ال ددض نفدديل عمميددال  ددو ا  دد  ل "اإلسددراليمض"ف رلددول 
مل  يد  ةامدل مسدم  1968مف رال  قل مالامل الفوالض عدام 1945 ض موينة  يفا عام 

عمميددال  واليددةف ر ددض أرالددل السددماينيال مددن القددرن الارددرينف  ددم اع قاليددا رمرتيددا رىددض 
مف 1972 مرايددر  18مؤمددوا ف ر ددض  12تن  امددل  ددض ردديرىا ال ددامس ر كددم عمييددا مالسدد

أنتمددل مكيددة طفم يددا ناويددا وا ددل سددتن نيفددض  ر سدديا "اإلسددراليمض"  ددض الرممددةف ر ددض عددام 
مف ُأطمدق سدرا يا  دمن عمميدة  مدداول ااسدرا مدين الثدررة الفمسدطينية ر"إسددراليل"ف 1983

 .(1)م2014ر م إمااوىا إلو التمالر ر ر يل عام 
 د8المناضمة عائدة عيسى سع .ج 

  و   ؤاو ساو عن أرالل النساء المرداركال  دض ةطداا  دمة مالامميدال الن دالية 
م إي أةدددومل أ  دددو عايدددوة سددداو عمدددو 1969مدددارس  16 دددو ا  ددد  ل ركاندددل م ددداريخ 

المراركة م  اثنين من الرمات  ض عممية  و ومامدة إسدراليمية متدرار المورسدة الياردمية 
مددو رعددوو مددن التر ددوف راسددُ  ومل  ددض ىدديه ة  6 ددض موينددة  ددمةف رأسددفرل الامميددة عددن 

الامميدددة ةنامدددل يوريدددة الصدددن ف ر دددم أسدددرىا مادددو رددديرين رُ كدددم عمييدددا مالمؤمدددوف ثدددم و مدددل 
ما قل الرممة النسالضف ر ار ل وا ل السدتن إلدو رد و أندراا ال ادييتف ر ار دل عمدو 

سدنرال   دو  صدمل عمميدة  10عوو مدن النسداء المنا د لف رمقيدل  دض السدتن لمدوة 
 16لنررس ال ض  ا  يا التمية الرامية رطالمل  ييا م ماول ااسدرا ر  دررل م داريخ ا

مف ركان ررط  ررتيا نفييا  ار   مسدطين   نقمدل إلدو عدوة ورل عرميدةف 1979مارس 
 .(2)راس قر ميا المقام ماإلمارال الارمية ر   مال  ية  رمق

 المناضمة تيريزا همسة8 .د 
 ُنددداواف مدددن مراليدددو مويندددة عكدددا ردددمال  مسدددطينف  يريدددماف أر  يريدددم كمدددا   دددت أن 

مف إلدو ال دفة 1971 اورل  يريما ةري يا سر ا م  رالوييا راثنين من أ ر يا  دض ندر ممر 
البرميةف رمنيا ان قمل إلو لمنانف رو مل   ض لمنان و مل مماررة   من صفرف  ركدة 

"أيمرل ااسرو"ف   حف ثم   صصل أكثر مااعمال الاسكرية  صارل من أ راو متمرعة 
                                                           

 .231-230( كمرتف عرامض م مو: مراعل عمو الطريقف ص1)
 م.2021مارس  1: م اريخ ( مقاممة م   ؤاو عيسو ساو2)
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إسددراليمي،اف  140ف ال ددض كانددل  قددل «571سددامينا »إي ردداركل  ددض عمميددة  طددف طددالرة 
راليددوف مددن الامميددة كددان مماولددة أسددرا  ددض سددترن ا  دد  ل مالرىددالنف لكددن  ددض النيايددة 
 رددددمل الامميددددةف ر ددددم القددددمم عمييددددا مددددن ةمددددل تنددددرو ا  دددد  ل "اإلسددددراليمض" راة اورىمددددا 

دداف  220 كددم عمييددا مالمؤمددو إ ددا ة ا كددام م فرةددة ممددغ متمرعيددا لمم اكمددةف ر ددم ال عام 
عام ا كاممة  دض سدترن ا  د  لف ثدم  رتدل  دض صدفقة  مداول ااسدرا  12ة ل منيا 

م  ين رة  اارون مااىوة س م م  1996مف لكنيا لم  َر أىميا إ   ض عام 1984عام 
مف مسددمت 2020مددارس  28 ددض  "إسددراليل"ف رمقيددل  ددض اارا ددض اارونيددة   ددو ر ا يددا

 .(1)سرطان الرلة
 الشهيدة دًلل المغربي8 .ه 

مف  دددض أ دددو 1958ىدددض را دددوة مدددن أردددير المنا ددد ل الفمسدددطينيال رلدددول عدددام 
م يمال المترء  ض ميررلف رىض امنة لاالمة من مويندة يا دا لتدأل إلدو لمندان مادو  درت 

وة وررال عسدددكرية مف ان دددمل إلدددو صدددفرف الثدددررة الفمسدددطينية مددداكرا ف ر مقدددل عددد1948
روررسا   ض  رت الاصامال راس  وام ااسم ة.  أثرل المبرمدض ما  يدال القداوة الث ثدة: 

مف مدا تاميدا  ردارك مامميدة 1973كمال عوران ركمال ناصدر رأمدر يرسدف النتدار عدام 
م نت دل و ل 1978مدارس  11كمال عوران ال ض  طط ليا القالو  ميدل الدرميرف ر دض 

ل إلدو  دل أميدت را سد ي ء عمدو  ا مدة "إسدراليمية"  قدل تندروا ف ررةد  ر رة يا من الرصدر 
ددا  ددض  80ة ددي   رأكثددر مددن  30اردد ماك مددين الفددواليين رالتنددرو مددا أسددفر عددن رةددرا  تري  

صددفرف ةددرال ا  دد  ل "اإلسددراليمض"ف رماددوما أمددر إييددرو مدداراك مةيقدداف ال ا مددةف رة ددل 
اميداف ممدا أسدفر عدن ة دل التندرو "اإلسدراليميين"ف الفواليين ةامل و ل م فتير ال ا مدة مرك

 .(2)رما إن  ر ل الي يرة أمر مارك م صو تمي  الفواليين مالررارال  اس ريورا تمياا  
 موقف الجبهة الشعبية لتحرير فمسطين من النضال العسكري لممرأة الفمسطينية8 -0

الرىدان عمدو مف رىميمدة التيدرا الارميدةف سدقط 1967ماو  رت  ميدران )يرنيدر( 
ورر ىدديه التيددرا  ددض  ددرم ماركددة ال  ريددرف ر  ددرر الامددل الكفددا ض الفمسددطينض مددن 

                                                           

 .  90( معرتف ام يام الن ال: رتره نسالية  مسطينية مااصرةف  مةف ص1)
 .414-413( ىيلة المرسرعة الفمسطينية: و ل المبرمضف القسم الاامف المتمو الثانضف ص2)
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ةيرو الرصاية الرسمية الارميةف ر رسدخ منطدق الن دال القطدرر الفمسدطينض الدير ماردرل 
مددددو الثددددررة المسددددم ة مقيدددداوة  ركددددة  دددد حف رالددددير  ددددرتم مان رددددار  دددداىرة الامددددل الفددددوالض 

ويوة كانل أمرمىا التمية الرامية ل  ريدر  مسدطينف ال دض الفمسطينضف  يرل  ن يمال ت
 .(1)أكول   ررىا عمو  طرط المراتية م  ا    ل "اإلسراليمض"

ر ارو نرأة التمية الردامية ل  ريدر  مسدطين إلدو التديرر اارلدو ل ركدة القدرميين 
ة الادددرت ر ن يميدددا الفمسدددطينضف ر ترم يدددا الن ددداليةف ال دددض كاندددل   دددم ن مدددة مدددن الطممددد

الاددرتف ركدددان ما ميدددم مدددن الفمسدددطينيين الوارسددين  دددض التامادددة اامريكيدددة  دددض ميدددررل 
مل  يددد  أ دددي ىدددؤ ء ي مددداولرن اا كدددار ال دددض  دددؤور إلدددو   قيدددق 1949ر 1948أعدددرام 

مف ر ياا  مسطين رةيام 1948أىواف الرارت الارمية ر اصة ماو ىميمة الارت عام 
رت ث ثددة  ن يمددال كانددل  امددل  ددض السددا ة "إسددراليل"ف رانمثددق عددن  ركددة القددرميين الادد

مف رىدددديه ال ن يمددددال ىددددض ال ددددض  كرنددددل منيددددا التميددددة 1967يرنيددددر  5الفمسددددطينية ةمددددل 
الرددامية رىددض: من مددة أمطددال الاددروةف من مددة رددمات الثددأرف رتميددة ال  ريددر الفمسددطينية 

 .(2)ال ض كرنيا أ مو تمريل ال امط  ض التيا السررر
الث ثددة ماددو عددوة لقدداءال عمددو الامددل ما ددا مامنددة ر وة  رةددو ا فقددل ىدديه ال ن يمددال

مف رلكدن لددم يسد مر ا نددوما  1967التميدة الردامية ل  ريددر  مسدطين  دض أرا ددر ندر ممر 
مف انفصدمل تميدة ال  ريدر 1968مين ىيه ال ن يمال أكثر من عدام را دوف  فدض ندر ممر 

 .(3)ة الاامةالقياو -التمية الرامية  -الفمسطينيةف رأ يل  امل   ل اسم 
رراىنددددل التميددددة عمددددو ةيددددام ةددددرا رددددامية  ددددض اارم الفمسددددطينية ال ددددض ا  م يددددا 

مف  موأ ممقارمة سرية  ض المون رالريف ممتمرعال مسديطةل  يد  1967"إسراليل" عام 
 ددد م عمميدددة ال صدددايو  دددوريتي،اف ركدددل يلدددك ي  دددا  إلدددو ةاعدددوة إسدددناو  دددض ال دددار ف  اطدددض 

وه ال  ريرر. ر ييد   نطد ق " دراىر مسدم ة عرميدة"  ر دو الكفاح المسمح الفمسطينض ُما
ىيا الكفاح ر  طدرر مد  الرةدل إلدو  ركدة تماىيريدة عرميدة مسدم ةف رىكديا مندل التميدة 

                                                           

 .144( الرريفف ماىر: الم   عن كيانف ص1)
 .359ص( ال موف تراوف المو ل إلو الق ية الفمسطينيةف 2)
 .49(  ا ف  سنف سمير يرسف سميمان: الفكر السياسض الفمسطينضف ص3)
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الرامية ل  رير  مسطين اس را يتي يا الاسكرية عمو ةاعوة ةيام "ىدانرر عرميدة"  دض ورل 
 .(1)الطرق

مف راع مر ددددو 1967أعقددددات  ددددرت ر ممددددرر الفكددددر الاسددددكرر لمتميددددة الرددددامية  ددددض 
التميددددة ا نط ةددددة ال قيقيددددة لمثددددررة الفمسددددطينية المااصددددرةف رةددددو  اددددممل مكانددددة اارم 
الم  مة  ض ن ر التميةف ر امال يلدك مةرسدال التدمء ااكمدر مدن مقا مييدا رأسدم  يا إلدض 

ور  د ح المناطق الم  مة ميوف  مق المدؤرة الثرريدة رىديه  ردمو  كدرة القراعدو ا ر كاميدة لد
م  مام ال مييم  ض ال نفيي رأىوا و الفرريدةل إي  مدل التميدة  ركدم عمدو  درررة المنداء 
المدددن مف راإلعدددواو ال ن يمدددض رالاسدددكرر عمدددو  سدددات ا ندددو اا السدددري  إلطددد ق النرددداط 

 .(2)المسمح
راع مدددرل التميدددة الردددامية أن مسددد قمل  ركدددة المقارمدددة الفمسدددطينية رةدددور يا عمدددو 

ر مطان منرر المقارمة التماىيرية المسّم ة عمو ام واو اارم الارميةف   قيق أىوا يا ي
ر دد ح تميددة عري ددة مدد  ا سدد امار الصددييرنض رالقددرا الم  الفددة مايددا. رركددمل التميددة 
عمدددو  دددرررة رتدددرو ثدددررة  مسدددطينية رتميدددة   ريدددر رطنيدددة مقا مدددةف  كدددرن أيدددويرلرتي يا 

ر  م دد  مددرعض طمقددض را ددح. ر ددؤمن التميددة ا ردد راكية الامميددة )الماركسددية المينينيددة(ف 
م ددددرررة الامددددل التميددددرر الر ددددورر الددددويمقراطضف الددددير يرددددمل كا ددددة القددددرا السياسددددية 
را ت ماعية صا مة المصم ة  ض إنتام مر مة ال  رر الرطنضف ر ساو ل مكين الطمقة 

 دددال الااممدددة رعمدددرم الكددداو ين رممثمدددييم لمقيدددام مدددوررىم القيددداورف ر ا مدددر التميدددة إن ن
الرات الفمسطينض تمء   ي تمأ من ن ال ةدرا ال  درر رال قدوم الويمقراطيدة را رد راكية 

 .(3) ض الاالم
رركدددددمل التميدددددة الردددددامية عمميا يدددددا الفواليدددددة  دددددض وا دددددل اارم الم  مدددددةل ر قدددددا  
لرددداارىا: "الددددوا ل ىددددر ااسدددداسف رال ددددار  ىددددر الرويددددف"ف رعددددّممل يلددددك مةرسددددال التددددمء 

مقا مييا رأسم  ياف إلو المنداطق الم  مدةل ميدوف  مدق "المدؤرة الثرريدة"ف رمدوأ ااكمرف من 

                                                           

 .196-195( الرريفف ماىر: الم   عن كيانف ص1)
 .233( أ موف سامض: التمية الرامية ل  رير  مسطينف ص2)
 .49(  ا ف  سنف سمير يرسف سميمان: الفكر السياسض الفمسطينضف ص3)
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مل إي رأل  ددددض م  يددددا 1967الن ددددال الاسددددكرر لمتميددددة الردددداميةف  ددددض أعقددددات  ددددرت 
مف أن ا نط ةددددة ال قيقيددددة لمثددددررة الفمسددددطينية 1967ويسددددممر  21اارلف الصدددداور  ددددض 
عل التميددة مددمرا االبددامف ر كمددن مف  ينمددا رددر 1967أك ددرمر  6المااصددرةف كانددل  ددض 

لمدورريال الاسددكرية اإلسدراليميةف ر يتددم عمييدداف رمدن أرددير ىدديه الامميدالف اليتددرم عمددو 
 .(1)م1968يناير  12مقر ال اكم الاسكررف  ض ةطاا  مةف  ض 

نيتددا  ر فكيددرا ف  ددةن أ ددو م دداىر  ترمددة  رن ددرا  ل مسددك التميددة مالماركسددية المينينيددة
المرأة  ض التمية الراميةف ىر م ارلة  تسيو ىيا ا ل مام عمو الصايو الاممضف ليلك لم 
 راتددو المددرأة الفمسددطينية  ددض التميددة مرددكمة  ددض ةمرليددا مددن عومددو  ددض ال ن دديمف مددل عمددو 

ا د  ف أردكاليا الاكس من يلكف ار ركل المرأة الفمسدطينية  دض نرداطال التميدة عمدو 
 .(2)مني اايام اارلو لنرأ يا

المينينيدةف  دض  –ر   ل ة دية المدرأة أىميدة  اصدة  دض ال درا  الن درر لمماركسدية 
مددرامو رن ددا ل اا ددمات اليسددارية الماركسددية الثرريددةف ريلددك ن ددرا  اىميددة الددورر الددير 

مداعض ماع مارىدا يتت أن   طم  مو المرأة  ض الن ال من أتدل ال  درر الدرطنض را ت 
"نصدددف المت مددد "ف ر ك سدددت مسدددألة المدددرأة أىميدددة  اصدددة  دددض راةددد  الردددات الفمسدددطينض 
انط ةددا  مدددن طمياددة المر مدددة الن ددالية ال دددض  مدددر ميددا الق دددية الفمسددطينيةف ريلدددك ياندددض 
الامدددل عمدددو  املدددة كدددل طاةدددال الردددات مدددن أتدددل مراتيدددة الادددور الدددير ي  دددل اارم 

ن الفمسدددطينيةف رمدددن أتدددل   ريدددر ا لردددات الفمسدددطينض راسددد ق لو ر قومدددو ا ت مددداعضف راي
 ترمددة تميدد  ال ركددال اليسددارية الثرريددةف  ددول عمددو أن نتدداح الثددررة ي رةددف عمددو مددوا 
اردد راك النسدداء  ددض ىدديه الثددررةل إي إنددو   يمكددن ات دديات التمدداىير إلددو الامددل السياسددض 

 .(3)ورن ات يات النساء إليو

                                                           

 ددا: من مددة ال  ريددر الفمسددطينية ... اا ددمات رالفصددالل الفمسددطينيةف المرةدد  اإللك ررنددضف ( ركالددة اانمدداء الفمسددطينيةف ر 1)
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4321. 

 .124( ال ميمضف  امر: المرأة الفمسطينية رالثررةف ص2)
( التميددة الرددامية ل  ريددر  مسددطين: مرةددف التميددة الرددامية  ددض ة ددية المددرأةف التميددة الرددامية ل  ريددر  مسددطينف مرةدد  3)

 /.https://pflp.ps/post/1382إلك ررنض: 
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 وف  مقدددو ة دددية المدددرأةف تدددمءا  مدددن مسدددألة رر دددم أىميدددة الن دددال الدددرطنض ر دددررر 
ال  رير الاام لكل الم مرمينف  ق ية المرأة مرصفيا ة ية ماقوة ررالكة    ر مط  قط 
مالنا يدددة ال قرةيدددة رمدددالقرانين الرتايدددة المكرسدددة لمصددداورة  قرةيدددا ااساسددديةف مدددل ممقايدددا 

رلوا الرتل مرتو  اصف الااوال رال قاليو رالرراست ا ت ماعية رالفكرية لوا المت م  
رممسدد را ال طددرر ا ة صدداورف ر كمدددن  ددض عددوم مسددارا يا مالرتدددلف مددل رسدديطرة الرتدددل 
رسددددطر و عمييدددداف ريتددددت   ررىددددا مددددن ىدددديا الراةدددد  الميددددين رالمددددالس راسدددد رواو  قرةيددددا 
المسددمرمةف رىندداك  ددرامط تددولض  اددال مددين السياسددة را ة صدداوف أر مددين ال  ددرر الددرطنض 

رال  رر ا ة صاور الويمقراطض المت ماض الدوا مض مدن تيدة أ دراف رالقرمض من تيةف 
دددا  دددض  اميدددم مرددداركة المدددرأة الفمسدددطينية  دددض   دددةيا كدددان الاامدددل السياسدددض يمادددت وررا  ميم 
مسدديرة الكفدداحف  ددةن الاامددل ا ة صدداور ياددمم ريكمددل يلددك الددورر  ددض المت مدد  عمرمددا ف 

ىا  دض مسديرة الكفداح الدرطنض عمرمدا ف ر ض ىيا السياقف يتت عمو المرأة أن  ساىم مدورر 
ال  ددارر مدددن أتددل   ميصدديا مدددن كددل المرررثدددال  –ر ددض مسدديرة الن دددال ا ت مدداعض 

السالمةف ر  ريرىا ر  صيا من كا ة المارةال ا ت ماعية رالسياسية را ة صاوية عمو 
 .(1)رتو ال صرص

ق الامددل ر ددض   ددم ىدديا الصددراا الددرطنضف ردداركل المددرأة الفمسددطينية ماددو انطدد 
مف مصررة را  ة ر م نسمي يا  ض مسيرة الن ال الفمسطينضف 1967الاسكرر ماو عام 

مكدددل أردددكالوف  دددض الكفددداح المسدددمحف رعمدددو الصدددايو الدددرطنض ا ت مددداعضف ران رطدددل  دددض 
الامددددل الفددددوالضف رردددداركل  ددددض  ددددأمين الماددددوال رالسدددد ح رالبددددياء رالمامرمددددالف ر ركددددم 

عددواو الطادد ام رالددمر لمفددواليينف رنقددل الرسددالل مددن المتمرعددال نردداطين  ددض ال مددريم راي
. رتدرا  ددوريت الاويددو مدن الف يددال  ددوريما  عسدكري،ا م قددوما ف رما ددين (2)لمقيداوة رمددالاكس

ارددد ركن  دددض وررال عسدددكرية  دددض ال دددار ف ر سددديما  دددض   دددرة ال دددرت ااىميدددة  دددض لمندددانف 
النسداءف رت در مالرتدال كيلك ان سر ال مدايم الدير كدان ةالمدا  مدين عمدل ن دالض  داص م

                                                           

( التميددة الرددامية ل  ريددر  مسددطين: مرةددف التميددة الرددامية  ددض ة ددية المددرأةف التميددة الرددامية ل  ريددر  مسددطينف مرةدد  1)
 /.https://pflp.ps/post/1382إلك ررنض: 

 .99مف ص1983-1967( اامعرف م مو  الو: المقارمة الفمسطينية  ض ةطاا  مة 2)
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لصددالح رتيددة ن ددر  قددرل:    ددرق مددين الرتددل رالمددرأة ن ددالي،اف رأن مةمكددان المددرأة القيددام 
مكدددل مدددا يركدددل إلييدددا مدددن ميمدددال ن ددداليةف مددد  اا دددي مادددين ا ع مدددار  دددرررال الراةددد  

 .(1)ا ت ماعض
ن رةو راركل النساء  ض الامل الاسكرر مدن  د ل أةدارمين راي درانين أر أمراتيد

ر مة منين  ض الرةرف متانت الرتال  ض الو اا عن الرطن ر مايدة ميدر ين مدن مطدا 
الاورف  قو رداركل المنا دمة  طدرم السداور أ اىدا  دض الامدل الاسدكرر عندوما كدان  دض 
التمية الراميةف رأي ا  ال  قل المنا مة  يررم رماح عر ة مالامل الاسدكرر مدن  د ل 

الرددداميةف كمدددا ال  قدددل صدددفية أمدددر ثام دددة مالامدددل أ ييدددا الدددير كدددان ع دددر  دددض التميدددة 
 .(2)الاسكرر من   ل أ ييا الر يوف ررارك و  ض عوو من الميمال الاسكرية

كيلك راركل المرأة  ض الامميال الاسكرية ال ض نفي يا التمية الراميةف إما 
  ل:ن الوف رمن أىم ىؤ ء المنا مةط ق النار أر ال مايةف أر الرصو لم ارف عمو ال

 شادية أبو غزالة8 .أ 
كمما ترا ال وي  عن ن ال المرأة الفمسطينية الاسكرر  من صفرف التميدةف 
مرم اسم راوية أمر  مالةل ليس لوررىا الاسكرر   ستل مل لوررىا الن الض الم كامدلل 
 ي  راركل رةاول عوة عمميال عسكرية نفي يا التمية الراميةف ركانل  ض مي يا  ادو 

ل فتيرىا  ض عمارة "إسراليمية"  ض  ل أميتف رلكنيا انفترل مين يويياف راس رديول ةنممة 
مف رماس رددياوىا كانددل أرل رددييوة  سددقط  ددض  دداريخ 1968نددر ممر  28ركددان يلددك  ددض 

 .(3)التمية الرامية ر ض  اريخ الثررة الفمسطينية ماو  رت  ميران )النكسة(
 ليمى خالد8 .ت 

مف ةامددددل م طددددف طددددالرة رددددركة الاددددال 1944 ليمددددو  الددددو مددددن مراليددددو  يفددددا عددددام
مف ركانل ميلك أرل امرأة  قرم م طف طالرة "إسدراليمية"ف ر رلدل 1969اإلسراليمية عام 

مسدارىا إلدو سدررية ميدوف إطدد ق سدراح الما قمدين  دض  مسددطين رلفدل أن دار الادالم إلددو 

                                                           

 .129( ال ميمضف  امر: المرأة الفمسطينية رالثررةف ص1)
 م.2020ويسممر  24( مقاممة م   يررم عر ة: م اريخ 2)
 .177-176( م مروف أنرر: الفواليةف نساء  ض ما رك ال ياةف ص3)
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ل  ددض اامريكيددة ال ددض ىمطدد TWAالق ددية الفمسددطينيةف رماددو   ددرة ةامددل م طددف طددالرة 
لنونف رألِقّض القمم عمييا ل ق  أسيرة الررطة المريطانية المارر دة ماسدم "سدكر  نو يدارو" 

(Scotland Yard رةامدددل ال كرمدددة المريطانيدددة مدددةط ق سدددرا يا  دددض عمميدددة  مددداول )
 .(1)ااسرا

 مريم أبو دقة8 .ج 
ان مدددل لصدددفرف الثدددررة الفمسدددطينية مدددن  ددد ل التميدددة الردددامية ل  ريدددر  مسدددطينف 

ن عمرىددددا   ي تدددارم الددددد مس عرددددرة سدددنةف  كانددددل أرل   دددداة ان مدددل إلددددو متمرعددددة ركدددا
"الرددييو تيفددارا  ددمة الاسددكرية"  ددض تنددرت  ددمةف رمارسددل عمميددا  ددض ك الددت تيفددارا  ددمة 
الاسكريةف  يوو الام ء مالك امدة م طيدا عمدو التدورانف ر تمد   مرعدال اسدر الرديواءف 

ف ر رصددديل ال مرعدددال ل سدددر رىدددض رالما قمدددين رالنرددداطال المطمرمدددة كا دددة م  مددداسا عدددالا
ممثمدددة الرتدددو  اممدددة لممدددارروةف   ادددرف ا  ددد  ل عمدددو  طيدددا المك دددرت عمدددو التدددوران 
راع قمددل م يمددة ا ن سددات لمتميددة ر ن دديم   دداىرال ر يويددو اامددن "اإلسددراليمض"ف رالقيددام 

ف  دددم م1970مامميدددال عسدددكريةف ر كدددم عمييدددا لمدددوة سدددن ينف رمادددو ان يددداء السدددتن عدددام 
إمااوىددا إلددو اارونف ُمطدداَروة أم ُمماددوةف ر ددض اارون  ددورمل عمددو كددل الرسددالل الن ددالية 
الاسكرية سر ا يطمت منيا   دو    مفدل ان مداه أ دول انيدا كاندل  درا الن دال الاسدكرر 
لمنساء رالرتالف ر  يق صر عمو الرتال  قطف رمنفس الرةدل أراول أن  ثمدل لمتميد  أن 

نية كما ىر مميميا الرتل  س طي  عمل كدل ردضء رميديا  ردت   يرىدا مدن الف اة الفمسطي
النسدداء عمددو الامددل الاسددكررف ر ددض اارون  ددد ح ليددا اا ددق رانددومتل مالامددل السياسدددض 
رالاسددكرر رردداركل  ددض ماددارك الثددررة  ددض اارونف رمددن ىندداك  رتيددل إلددو لمنددان مددد  

 .(2)المنا مة ليمض  الو
الامددل المقددارم  ددض لمنددانل  يدد  كانددل مددن أرالددل رمددوأل مددريم مر مددة تويددوة  ددض 

النسدداء الاسددكريال ىندداك  ددض موايددة ال ددرت ااىميددةف   ددورتل مددن مسددلرل متمرعددة إلددو 
مسددلرلة م ددرر الرددّياح لمتميددة عسددكري،ا إلددو مسددلرلة  صدديل عسددكرر  ددض القاسددمة مددراور 

                                                           

 .94( معرتف ام يام الن ال: رتره نسالية  مسطينية مااصرةف ص1)
 م.2020ويسممر  9( مقاممة م  مريم أمر وةة: م اريخ 2)
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ف البدرتف مف ر دض عاليدة رردر 1982تيمر  ض لمندان  دض   درة ا ت يداح اإلسدراليمض عدام 
مف رأصدددم ل اسددم ا مرمرة دددا عمددو المسددد را 1983ر ددض  دددرت التمددل  دددض لمنددان  دددض عددام

 .(1)الرطنض عسكري ا
 موقف الحركات اإلسالمية )حماس والجهاد اإلسالمي(8 -ثانيًا 

 موقف حركة "حماس" من النضال العسكري لممرأة الفمسطينية8 -1
إعددداوة رسدددم ال ريطدددة  سددداىمل ا ن فا دددة الفمسدددطينية  دددض اارا دددض الم  مدددة  دددض

السياسددددية رال مميددددة الفمسددددطينيةف  يددددل ردددديول السددددا ة الفمسددددطينية نمددددر لقددددرا ال يددددار 
اإلسدد مضف ر نددامض ورر تماعددة اإل ددران المسددممين  ددض الن ددال الددرطنض ال  ددررر الددير 
ي ر ددددو الرددددات الفمسددددطينض   ددددل ةيدددداوة من مددددة ال  ريددددر الفمسددددطينية  ددددو المرددددررا 

مف أعمنل تماعة اإل ران عن نردأة  ركدة 1987رر ويسممر الصييرنضف ر ض الرام  ع
المقارمدددة اإلسددد مية " مددداس" ام دددواوا  ل ركدددة اإل دددران المسدددممينف رتنددداح مدددن أتن  يدددا 
المم وة  دض المنطقدة الارميدة راإلسد مية لدوعم سدا ة المقارمدة رالتيداوف رل صدمح  صدي   

يرا  عن  نامض يلدك الدورر الن دالضف  اا    ض المقارمة الفمسطينيةف رةو تاء  أسيسيا  ام
ر مكنددل  مدداس مددن لاددت وررىددا الن ددالض منفددروة رمايددوة عددن إطددار  ركددال المقارمددة 

 .(2)الرطنية الفمسطينيةل  ي  ان يتل سياسة م ووة  ض ماالتة الق ية الفمسطينية
رةامل  ماس مورر أساسض رليس  ض ا ن فا ة الفمسطينيةف رسال مثل من مة 

مسددطينيةل ان  صددمح القددرة الوا اددة ل ن فا ددةف رمقيددل  ركددة  مدداس  امددل ال  ريددر الف
 دددار  إطدددار القيددداوة الرطنيدددة ال دددض  ردددكمل مدددن  صدددالل من مدددة ال  ريدددر عقدددت اندددو ا 

ف رلكددن ممددررر الرةددل مددرم نددماا  ددوريتض مددين القيدداوة (3)م1987ان فا ددة ال تددارة عددام 
ن فا ددةف راوعاءا يمددا الم نا سددة المر ددوة ر ركددة  مدداس مرددأن  ددأثير كددل منيمددا عمددو ا 

                                                           

(: وليددل ااسدديرال الم ددررال: الددوك ررة مددريم أمددر وةددةف P.D.W.S.A( تمايددة الوراسددال النسددرية ال نمريددة الفمسددطينية )1)
 .http://pdwsa.ps/index.php/news/View?id=111المرة  اإللك ررنض: 

 .376-374( الرريفف ماىر: الم   عن كيانف ص2)
(  ددددددددددانمف أسدددددددددداو: السياسددددددددددة الفمسددددددددددطينية ماددددددددددو عر ددددددددددال: مددددددددددأمق  ركددددددددددة رطنيددددددددددة  ارددددددددددمةف مرةدددددددددد  إلك ررنددددددددددض: 3)

http://www.masarat.ps/sites/default/files/content_files/sd_gnm_mzq. 
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عددن المكاسددت ال ددض   ققددلف ركددان ال مددايم يددمواو مدد   قددوم مرا ددل ا ن فا ددةف رةددو  فدداةم 
 .(1)ال مايم رال ماين  ض المرا ل اا يرة من ا ن فا ة

رميدددددوف  اميدددددم ردددددرعي ياف عمدددددو المسددددد را الكفدددددا ضف رمطدددددل ال ركدددددة الما دددددض 
س " مقة من  مقال التياو  دض مراتيدة البدمرة مال ا ر مؤكوة  ض "ميثاةيا"ف كرن  ما

الصددييرنيةف   صددل ر ددر مط مانط ةددة الرددييو عددم الددوين القسددام راي رانددو المتاىددوين عددام 
مف ر م دددض ل  صدددل ر دددر مط م مقدددال أ دددرا مدددن  مقدددال التيددداو رالمقارمدددة  دددض 1936
 .(2) مسطين"

"ة ددي يا  رمنددي  أسيسدديا ن ددرل  ركددة  مدداس إلددو الق ددية الفمسددطينية ماع مارىددا
المركميدددة" رمةعطاليدددا اارلريدددة لمن دددال  دددو ا  ددد  ل "اإلسدددراليمض" سدددال ال ركدددة إلدددو 
المددم  مددين الددوين رالرطنيددةف رتمنددل مالكفدداح المسددمح كاسدد را يتية لنردداطيا اليدداوف إلددو 
مدداوة "إسدراليل"ف رةددو كدان  رددكيل  ركدة  مدداسف ران دراط أع دداليا  م ارمدة الصدييرنية راي

ا ددة الميوانيددةف أىددم  طددرة ا  ددي يا تماعددة اإل ددران المسددممين عمددو  ددض  االيددال ا ن ف
 .(3)طريق اك سات الررعية السياسية

مف الددير  ددوو منطمقددال 1988أ سددطس  18رمعددل  ركددة  مدداس "ميثاةيددا"  ددض 
ال ركددة الفكريددة رأىددوا يا رمرةفيددا مددن القددرا اا ددرا الفاعمددة عمددو السددا ة الفمسددطينيةف 

ريدددةف أكدددو "ميثددداق"  ركدددة  مددداس أنيدددا "تنددداح مدددن أتن دددة  امدددو صدددايو المنطمقدددال الفك
اإل ددران المسددممين مفمسددطينف ر ركددة اإل ددران المسددممين  ن دديم عددالمضف رىددض مددن أكمددر 
ال ركددال اإلسدد مية  ددض الاصددر ال ددوي "ف رأنيددا " ركددة  مسددطينية م ميددمة  اطددض ر ءىددا 

و كدددل ردددمر مددددن هللف ر   دددي مدددن اإلسددد م مدددنيو  يددداةف ر امدددل عمددددو ر ددد  رايدددة اهلل عمددد
 مسطين"ف ما مرا  أنو " ض  ل اإلس م يمكدن أن ي ادايا أ مداا الدويانال تميادا   دض أمدن 

                                                           

 .25-24ال رامو رال مايم  ض ا ن فا  ينف ص( ااريتف نايم: مام أرتو 1)
 .375( الرريفف ماىر: الم   عن كيانف ص2)
 .84-70( الترماررف عمض:  ماس. مو ل اإل ران المسممين إلو الررعية السياسية"ف ص3)
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رأمان عمض أنفسيم رأمراليم ر قرةيمل ر ض  يات اإلس م ينرأ الصراا ريس ررر ال مم 
 .(1)رين رر الفساو ر قرم المنامعال رال ررت"

رر لممددرأة الفمسددطينيةف مددن ريمكدن   مدد  مرةددف  ركدة " مدداس" مددن الن ددال الاسدك
  ل ميثاةيدال  يد  أ درول مداو ين مدن ميثاةيدال لم دوي  عدن ورر المدرأة  دض المت مد ف 

مف أن الرطنيددة مددن رتيددة ن ددر  ركددة 1988 قددو نددص الميثدداق  ددض ماو ددو الثانيددة عرددرة 
المقارمدة اإلسدد مية تدمء  مددن الاقيددوة الوينيدةف رلدديس أممدغ  ددض الرطنيددة ر  أعمدق مددن أنددو 

ا رطددأ الاددور أرم المسددممينف  قددو صددار تيدداوه رال صددور لددو  ددرم عددين عمددو كدددل إي
 .(2)مسمم رمسممة   ر  المرأة لق الو مبير إين مرتيا رالامو مبير إين سيوه

رنصددل المدداوة السدداماة عرددرة عمددو مددا يمددض: "لممددرأة المسددممة  ددض ماركددة ال  ريددر 
ض  رتيددو ااتيددال ر رمي يددا ورر   يقددل عددن ورر الرتددلف  يددض مصددن  الرتددال روررىددا  دد

ورر كميددددر رةددددو أورك ااعددددواء وررىدددداف رين ددددررن إلييددددا عمددددو أنددددو إن أمكددددنيم  رتيييددددا 
 .(3)ر نرل يا النرأة ال ض يريورن مايوا  عن اإلس م  قو رم را الماركة"

ر ددال  مدداس  ددض مقومددة أىددوا يا   ريددر  مسددطين مددن ا  دد  ل "اإلسددراليمض"ف 
رل إلددو ىدديا اليددوف كددان عمددو رأسدديا )المقارمددة رالتيدداو(ف راع مددول أسدداليت عددوة لمرصدد

را سددد مرار  دددض الكفددداح المسدددمح ل  قيدددق ااىدددواف المرتدددرةل إي  دددرا  مددداس أن  ركدددال 
ال  رير ال ض  ققل أىوا يا ورن المترء إلو الامل المسمح    كاو  يكرف رمامارة أ ص 

 .(4)أن الامل الاسكرر ىر مكمل لمامل السياسض
صايو ااىوافف  قو  ووىا الميثاق ممناملة الماطل رةيره رو درهف ليسدرو أما عمض 

ال ق ر ارو اارطان رينطمق من  رق مساتوىا اآليان مامنا  ةيام ورلة اإلس م"ف ما مرا  
أن أرم  مسطين "أرم رةف إس مض عمو أتيال المسممين إلو يرم القيامةف   يصدح 

ل عنيدددا أر عدددن تدددمء منيدددا"ف رأن    دددل لمق دددية ال فدددريط ميدددا أر متدددمء منيدددا أر ال ندددام 

                                                           

 .114-113( النرااف عمو الياور: ا ن فا ة الفمسطينية الكمراف ص1)
 ( ميثاق  ركة  ماس.2) 
  ركة  ماس.( ميثاق 3) 
 .71(  نرنف عمضف  بريو:  كرة المقارمة لوا  ماس مين ال أصيل الفكرر رالراة  السياسضف ص4)
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الفمسطينية "إ  مالتياو"ف رأن   رير  مسدطين " درم عدين عمدو كدل مسدمم  يثمدا كدان"ف 
رأن ىدددديا ال  ريدددددر ي امدددددق "مدددددورالر ثددددد  : الدددددوالرة الفمسدددددطينية رالدددددوالرة الارميدددددة رالدددددوالرة 

الصددييرنيةف رعمييددا  اإلسدد ميةف ركددل والددرة مددن ىدديه الددورالر ليددا وررىددا  ددض الصددراا مدد 
 .(1)راتمال"

مف أكدددول  ركدددة  مددداس 2000سدددم ممر  29رمددد  اندددو ا ان فا دددة ااةصدددو  دددض 
عمو أىمية مراركة المرأة الفمسطينية  ض ا ن فا ةف رىيا ما أرار إليو الوك رر "إمراىيم 
المقاومة" أ و مفكرر رةاوة  مداس: "أن ورر المدرأة أ طدر مكثيدر مدن ورر الرتدلل انيدا 

م درم اارل لممتاىدوينف رىدض ال دض  دو   الرتدل لمتيداوف روعدا المدرأة الفمسددطينية أن ال
 يي  نفسيا ان  صمح مرتة ا و المتاىوينف ر  سن ال املة ا رواىا رأمناءىدا أكثدرف 
ما ساىم  ض و   المرأة الفمسطينية إلض إعاوة الن ر  ض أسداليت ال نردلة ا ت ماعيدة  دض 

 .(2)ركره الاور الصييرنض" م  ررح الميل رالاطاء
رعميدو  ددةن لممددرأة عندو  مدداسف وررا  ميمددا   ددض ماركدة ال  ريددر رالمقارمددة رالتيدداوف 
رالتياو  رم عمو الرتل رالمدرأة إيا ا  صدت الادور أر دا لممسدممينف رىدض   قاسدم مد  
الرتدددل يلدددك الدددوررف  يدددض ال دددض  رمدددض التيدددل  رميدددة إسددد ميةف لددديلك سددد تو م ارمدددة مدددن 

ل لصوىا عن وررىاف ر رف مسارىاف رمناء عميدو كدان تيداو المدرأة "اإلسراليمض" ا    ل
نرعي،دداف ريمكددن  قسدديم تيدداو المددرأة  ددض  ركددة  مدداسف إلددو أرماددة أةسددامف رىددض: اإلسددناو 
رال مايدددددددةف رال  دددددددريم عمدددددددو التيددددددداوف ر قدددددددويم الدددددددوعم المرتسددددددد ضف ر نفيدددددددي الامميدددددددال 

 .(3)رياورف  ييا تمء من الفرم الير عميياا س رياويةف ركرن المرأة  قرم مامل اس 
مددن تانددت ت ددرف   يددل المددرأة ماى مددام مددالغف عنددو أ مددو ياسددين مؤسددس  ركدددة 
 مددداس ررليسدددياف  يدددر يامدددم أن المدددرأة  مثدددل نصدددف المت مددد ف رىدددض    قدددل أىميدددة عدددن 

ورر ميددددم  ددددض ال نرددددلة الرطنيددددة راإلسدددد مية الياو ددددة ل مددددق رعددددض مقددددارم الرتددددلف رليددددا 
رىدددض المرميددة ل تيدددالف رىددض ال دددض   ددر  الردددمات متميدد    صصدددا يم ليددديا  ل  دد  لف

                                                           

 ( ميثاق  ركة  ماس.1) 
 .116( عمو اهللف مورية: ن ال المرأة الفمسطينيةف ص 2)
 .113( المعيمف إمراىيم صقر: ال ركة النسالية اإلس مية ف ص3)



 ISSN (2706-5502( 0200 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجمة التاريخية الفمسطينية

56 
 

ف (1)المت مددد ف كمدددا أندددو ام ثدددال امدددر رسدددرل اهلل صدددمو اهلل عميدددو رسدددمم ما ى مدددام مدددالمرأة
ر ر ددح المدداوة الثامنددة عرددرة مددن ميثدداق  مدداس طمياددة ىدديه ال رميددة رم ددمرنياف رال ددض 

و رااسرة المتاىوةف ُأّما كاندل أر أ  دا ف ليدا الدورر ااىدم  قرل: "رالمرأة  ض الميل المتاى
 ض رعاية الميلف ر نرلة ااطفال عمو المفاىيم رالقديم اا  ةيدة المسد موة مدن اإلسد مف 
ر رمية أمناليا عمو  أوية الفرالم الوينيةف اس اواوا  لمورر التياور الدير ين  درىمف رمدن 

مندداىو ال ددض  رمددو عمييددا المنددل المسددممةل ل كددرن أّمددا ىنددا   مددو مددن الانايددة مالمددوارس رال
صال ة راعيدة لدوررىا  دض ماركدة ال  ريدرف ر  مدو ليدا مدن أن  كدرن عمدو ةدور كدافا مدن 
الددرعض راإلوراك  ددض  ددومير اامددرر المنمليددةف  ا ة صدداو رالماددو عددن اإلسددراف  ددض نفقددال 

 .(2)لصامة الم يطة"ااسرةف من م طممال القورة عمو مراصمة السيرف  ض ال ررف ا
 ددض الامددل الاسددكرر ةددال الردديخ أ مددو  ر ددرل  دداىرة مردداركة المددرأة الفمسددطينية

ياسددين لدددتريوة "الرددرق اارسددط": أن المددرأة الفمسددطينية ليددا ورر كميددر  ددض المت مدد  ر ددض 
وعددم المقددا مينف ر ددض مت مانددا الفمسددطينض يرتددو  رتددو كميددر رانددو اا مددن النسدداء لمتيدداو 

ل الرددمان  مامددا ف رلكددن لممددرأة  صرصددية    مددف عددن الرددمان رالرتددالف را س رددياو مثدد
 اإلس م أعطاىا مام ال رامط إيا  رتل إلو التيداو رالق دالف  يتدت أن يكدرن مايدا 
م دددرم  اصدددة أن  رر يدددا    مدددف عدددن الرتدددالف رأ ددداف الرددديخ ياسدددين: "إن المر مدددة 

 س ردياوف  ال ركدة اإلسد مية ال الية      ا  كل ىيا الاتء من النساء  ض التيداو را
   سدددد طي  اسدددد ياات مطالددددت الرتددددال الفمسددددطينيين مالمردددداركة  ددددض التيدددداو رالامميددددال 
"ا س رددياوية" لكثددرة عددوو الددرا مين مدديلكف  ةمكانا نددا م ددوروة ر  نسدد طي  اسدد ياات كددل 

راتية الرا مين  ض المراتية م  الاور "اإلسراليمض"ف رلكن س أ ض أيام  ض المس قمل  ض م
 اسددمة مدد  ا  دد  ل "اإلسددراليمض" يرددارك  ددض التيدداو الرتددال رالنسدداء رالرددير  راارددمال 

 .(3) ض ماركة ال سم إن راء اهلل ل  رير  مسطين"

                                                           

 .70تنض: اإلمام الرييو أ مو ياسين..  يا و روعر و رثقا  وف ص ( ياسينف نسيمل ي يضف الو1)
 ( ميثاق  ركة  ماس.2) 
ىددد/ 1422ير القادددوة  16( عيسدوف عمددو اهلل: رالددو الامميددال ا ن  اريددة  ددض  مسددطينف تريددوة الرددرق اارسددطف ال ميدددس 3)

 .8465مف الاوو 2002يناير  31
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رةددددددال الردددددديخ ياسددددددين: "و منددددددا مر مددددددة تويددددددوة  ددددددض ال دددددداريخف ماسدددددد اواو النسدددددداء 
رىديا مدن   دل اهللف رلكدن الفمسطينيال لمق ال رالرياوة  ماما  كما يفال الرتدال رالردمان 

  و اآلن   يرتو لمنساء  ن يم عسكرر مةطار ال ركة رعنوما ي راتو مثل ىديا ال ن ديم 
 .(1)يمكن ال وي  عن عممية  تنيو لمنساء راساة النطاق"

ركان لممرأة  ض  ماس ورر ميم  ض    أمناليا عمدو التيداو رالردياوة  دض سدميل 
مدن ا  د  لف رمدن ىدؤ ء النسداء مدريم  ر دال ال دض اهللل لمو اا عن اارمل ر  ريرىا 

ُ او من أمرم النماي ل  ي  عممل عمو  رمية أمناليا عمدو ال  د ية رالتيداوف ر  ديم 
عمو مراتية الاورف رو ال أمناءىا لمتياول  ي  ان م أمناؤىا اارماة إلو ك الدت عدم 

إلو أن  قدرم ممسداعوة  الوين القسام التناح الاسكرر ل ركة  ماسف رةو رصل ميا ال و
امنيددا  ددض ار ددواء مم ددو الاسددكريةف رالقيددام م روياددو  ددض أثندداء  ررتددو  ددض عمميددة عسددكرية 

 .(2)اس رياوية
رلكددن الردديخ ياسددين كددان يدد  ف  عمددو إرسددال المددرأة لمامميددال ا س رددياويةف رأن 
   مل الس ح ر  صوا مصررة عسكرية مماررة ل  د  ل "اإلسدراليمض"ف   دو   يادرم
الامددددل النسددددالض لمم  قددددة رالمطدددداروةف ركددددان رددددويو ال ددددرص عمددددو عددددوم  اددددرم المددددرأة 
لمم اطر اامنيةف رم  يلك كان الرديخ ياسدين يدوعر النسداء لم دوريت مردكل  درورف  يدر 
  يس طي   تنيو النساءف ريلك إن ول عمو رضءف  ةنما يول عمدو  رصدو الردويو عمدو 

 النساء عنو  ماس  ط و اعض ثان  ض مقارمدة  ف(3)المرأةف رعوم  اريم  يا يا لم طر
ا  د  لل انيداُ  دؤرر المطداروينف رىدض ال دض  فقدو ا مدن رالدمر ف ر   مدل  مادال  قدوان 
ا من رالمر ف رالصارمالف رال صدارف رال تريد ف رىدض ال دض    مدل مسدؤرلية الم ا  دة 

كل المياوينف ر راتو  عمو الميل راة صاوهف كل ىيا    ممو المرأة رىض  سانو الرتل  ض
الادددور ر قارمدددوف ركدددان لدددمام النسددداء مراتيدددال صدددامةف رىدددض  مسدددك مسددد ح التندددور 

                                                           

 ( المرت  السامق.1)
 .180ف ص138مسيسرف مؤمن: المرأة الفمسطينية  ض والرة ا س يواف الصييرنضف ص( اارقرف إسماعيلل 2)
 .41( المعيمف إمراىيم صقر: ال ركة النسالية اإلس ميةف ص3)
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"اإلسراليمض" ر و اوف ر رو أمناءىا منوف رورر المرأة   م  ض  ماية المقا دل رالمتاىدوف 
 .(1)روعمو مكل اإلمكانيال  ض كل المياوين رالمراتيال

المددرأة الفمسددطينية م رميددة اامندداء منددي النرددأ رأرددارل  نددان ال ددا  عمددو ةددرة اى مددام 
رعمددو  ددت الددرطن كمددا  ددت اهلل ر ددت الرالددوينف ر اريددف اامندداء عمددو  قددرةيم الوينيددة 
را ت ماعية من الرالوين راي د ص الامداوة هلل  ادالضف ر درس القديم  دض النفدرس لممت مد  

سدن ال اامدل ر رميدة الفمسطينض رمس  ومة اام رسالل م  مفة مثل ال ر يت رال رىيت ر 
الددديالف ر رمدددض اام أمناليددددا عمدددو ا  ددددرام التماعدددةف رثقا ددددة المقارمدددة ال ددددض  ردددمل  ددددت 
الددرطنف ر دددت التيددداو  دددض سدددميل اهللف ررمدددط  يدداة الطفدددل مال ددداريخ الدددرطنضف ريددد م  امددديم 
اامندداء  ددوريتيا  عمددو مسدد راه الفكددرر ريتددت عمددو ااميددال  امدديم أمندداليم كمددا الرددرياة 

 .(2)اإلس مية
 موقف حركة "الجهاد اإلسالمي" من النضال العسكري لممرأة الفمسطينية8 -0

 رددكمل  ركددة التيدداو اإلسدد مض  ددض نيايددة السددماينيال مددن القددرن الارددرينف مددن 
ماددم الطممددة الفمسددطينيين الوارسددين  ددض مصددرف ركددان الددوك رر    ددض الرددقاةض رالردديخ 

اوف رىددم م ددرر ىددؤ ء الطممددةف ركددان عمددو الاميددم عددروة الددمعيمين الرليسدديين ل ركددة التيدد
مدددنيم رم دددان ردددمحف سدددميمان عدددروةف  دددايم مامدددرف نا دددي عدددمامف عمدددو اهلل الردددامضف أ مدددو 
ميناف ركان عدوو كميدر ...  يد  كدان أ مدميم ين مدرن إلدو  ركدة اإل دران المسدممين مدن 
ددا  مؤسسددض التيدداو اارالددل مددن مددين النرددطاء السددامقين  ددض ال ركددال اإلسدد مية ر صرص 

كددة اإل ددران المسددممينف كمددا كددان مددن ميددنيم الطدد ت ممددن  ددم طددروىم مددن التاماددال  ر 
 .(3)المصرية مسمت نراطا يم السرية

راسددد قطمل ال ركدددة مادددم كدددراور  ددد ح الم ويندددة  دددض وا دددل السدددترن "اإلسدددراليمية" 
دا  رمنيم  ركل التيام الاسكرر لم ركةف  م  تاىل ورر المرأة  ض ان فا ة ال تارة أي  

 ركة التياو اإلس مضف كما  م  تاىل ورر المرأة  ض  ركة  ماس إمدان ىديه الف درة  ض 

                                                           

 .48( صا ضف  الو: مرةف  ركة المقارمة اإلس مية  ماس من ورر المرأة الاسكرر رالسياسضف ص1)
 م.2021 مراير  12( مقاممة م   نان ال ا  أ مو: م اريخ 2)
 .116-115( أمر عمررف مياو: ال ركة ا س مية  ض ال فة رةطاا  مةف ص3)
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اف كتناح عسكرر لممارسة الكفاح المسمحف رطريق ر يو ل  رير  مسطين من النير  أي  
عدواوىا إعدواوا  تياوي،دا  إلو الم رف رىض  قرم مالامدل عمدو  املدة التمداىير الفمسدطينية راي

ال ثقيفيدددة رال ن يميدددة الممكندددةل ل أىيميدددا لمقيدددام مالامدددل التيددداورف مكددل الرسدددالل ال رمريدددة ر 
 .(1)ر م مم ال ركة ماإلس م عقيوة رررياة رن ام  ياة

ر ض  مدك ااثنداءف  دم ال نسديق مدين ال ركدة الناردلة ر"سدرايا التيداو اإلسد مض"  دض 
: مف رال دددض أسسددديا كددد   مدددن1982لمندددانف ال دددض  أسسدددل مادددو ال دددرر  مدددن ميدددررل عدددام 

 مور سمطان ال ميمض رأمر  سن ةاسم )م مو م يص( رمنير رفيقف ركان الوا   رراء 
 أسيسدديا ىددر  كددرة اسدد قطات ةطاعددال تويددوة لممسدداىمة  ددض الكفدداح المسددمح  ددو الاددور 
الصددييرنضل  يدد  كددان ىندداك ا تدداه عددام م ددرررة  كثيددف الامددل وا ددل اارم الم  مددة 

ةايددا  ددض لمنددانف ركانددل  ترمددة ان صددار الثددررة لم اددريم عددن  قددوان الثددررة الفمسددطينية مر 
اإلسدد مية  ددض إيددران    ددمال ماثمددة  ددض الدديىنف ركدديلك موايددة  يددرر المقارمددة اإلسدد مية 
ر طررىددا  ددض لمنددانف ر ددمن  مددك ااتددراءف مددوأل  كددرة سددرايا التيدداو  ددض  مسددطين   ممددرر 

اارا دددددض ر  ردددددكلف رنت دددددل سدددددرايا التيددددداو  دددددض القيدددددام مادددددوة عمميدددددال نرعيدددددة وا دددددل 
الفمسطينية الم  مةف رةامل م وريت عوو من الكدراور رالمتمرعدال اإلسد مية يال نفدس 
تيددداورف مثدددل التماعدددة اإلسدددد مية  دددض  دددمةف ال دددض ُعر ددددل   قدددا  ماسدددم  ركدددة التيدددداو 
اإلسدد مضف رأن ىدديه التماعددال  رنددر تميايددا إلددو ممارسددة أرددكال م نرعددة مددن التيدداو 

 .(2)عمو أرم  مسطين
ك ال نسدديقف انط ةددة الامددل الاسددكرر المسددمح ل ركددة التيدداو اإلسدد مضف رعددمم يلدد

مل  يد  1986 ررين اارل )أك رمر(  15ركانل عممية مات المبارمة أر عممية المراق 
ةددددام أع دددداء مددددن التيدددداو   ليددددا مةلقدددداء ثدددد   ةنامددددل يوريددددة عمددددو متنددددوين مددددن ةددددرال 

ك المراتيددة ال ددض رةاددل مددين أرماددة ا  دد  ل "اإلسددراليمض". رمددن أنرددط يم الاسددكرية كدديل

                                                           

 .93( عمرف نا م عمو المطمت م مرو: الفكر السياسض ل ركة التياو اإلس مض  ض  مسطينف ص1)
 .181-180( الطاىرف ماين: سرايا التياو  ض  مسطينف ص2)
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مددن أع دداء التيدداو مدد  متمرعددة مددن ةددرال ا  دد  ل "اإلسددراليمض"  ددض  ددض الرددتاعية 
 .(1)م1987 ررين اارل )أك رمر(  6مموينة  مة م اريخ 

ريا مر  يار الكفاح المسمح عنو  ركة التياو  يارا  اسد را يتي،اف ر دق مدن  قدرق 
 ق،دددا مدددن  قدددرق ردددارت الادددالم اا دددرا ال دددض راتيدددل الردددات الفمسدددطينضف مثممدددا كاندددل 

الم  ددددددل ااتنمددددددض مالمقارمددددددةف ر ا مددددددر ال ركددددددة أن ممددددددررال التيدددددداو رالكفدددددداح المسددددددمح 
الفمسدددطينض لدددم  سدددقط إن لدددم  كدددن   ادددمم كدددل يدددرمف  دددد "إسدددراليل" ةامدددل مدددالقرة رىدددض  دددض 

ف المردررال ترىرىا  ايا عمو الانف راإلرىاتف    يمكدن مراتي يدا مبيدر القدرة رالاند
أر التيدددداو رالمقارمددددةف رةددددو ةامددددل اسدددد را يتي يا  ددددض الكفدددداح المسددددمح عمددددو ممددددوأ  ددددرامن 
اإلراوال مةوامدددة ا رددد ماك مددد  الادددور راسددد نما و مدددن أتدددل  مدددق ندددرا مدددن  دددرامن الرعدددت 
ياّرم ا   ل ميمان القراف لييا تامل من ا س ردياو ةدرة روا  سد نو إلدو القدورة عمدو 

صم منقل الماركدة إليدوف عمدر ال درمال ا س ردياوية النرعيدة ال دض  رت اس را يتية ال 
اسدد يو ل مرددكل أساسددض أىددوا ،ا عسدددكرية صددييرنيةف ر ا مددر أن لمتيدداو المسددمح ر يفدددة 
أ  ةيددة رسسدديرلرتية   امددق مال فددا  عمددو رر يددة اإلنسددان الفمسددطينض رالارمددضف ر فرةددو 

 .(2)سراليمية"المانرر  ض مراتية إ ماطال رانييارال ال قمة "اإل
رينطمق مرةف  ركة التياو اإلس مض من مراركة المرأة  ض الكفاح المسمحف من 
 يميددا لماقيددوة اإلسدد ميةف رمددا نصددل الرددرياة اإلسدد مية عميددو م صددرص المددرأة كرنيددا 
نيدا  ا قدو أن اإلسد م لدم يكدن يرم،دا يردكل  داف رن دام  يداةف راي   منو اإلس م عقيدو ة رمنيت 

طريدددق المدددرأةف ر قدددوميا لمقيدددام مدددوررىا الريددداور  دددض كا دددة مندددا ض ال يددداة   تدددر عثدددرة  دددض
السياسددية رال رميددة را ة صدداوية را ت ماعيددة رالفكريددة ر يرىدداف رلددم يكددن اإلسدد م عالق ددا 
ي رل ورن رصرل المرأة إلو اهللف أر يمنايا من ال  صيل المار ض الوينض رالونيررف أر 

                                                           

 .135-134ض ال فة رةطاا  مةف ص( أمر عمررف مياو: ال ركة ا س مية  1)
 .172( عمرف نا م عمو المطمت م مرو: الفكر السياسض ل ركة التياو اإلس مض  ض  مسطينف ص2)



 ISSN (2706-5502( 0200 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجمة التاريخية الفمسطينية

55 
 

رال ددداريخ اإلسددد مض ممدددضء مالنمددداي  النسدددالية الفدددية ال دددض  القيدددام مدددورر المرتايدددة الوينيدددةف
 .(1)نمبل  ض عمرم القرتن رال فسير رالفقو رااوت

ركددديلك يسددد نو مرةدددف  ركدددة التيددداو مدددن مرددداركة المدددرأة  دددض الكفددداح المسدددمح إلدددو 
ال ترمة اإلس مية ال دض عالتدل مر درا ورر المدرأةف  أردركيا اإلسد مف مردكل أر مد  ر 

 ثيدددا عمدددو اع نددداق اإلسددد م رالددوعرة لدددوف رةدددو نتدددح اإلسددد م  دددض ا ر قددداء  ددض التيددداوف ر 
موررىا  نقميا من ر   إلو ر   أرةوف رلر   أن مراركة المرأة  ض  اري ندا  اا مدل 
 ض مر مة الكفاح  و ال  ار رالصميميينف ثم  و ا س امار القويم الير  دما م وندا مندي 

الدم و الارميدة مرداركة المدرأة  دض الن دالف ر دض أرالل القرن ال اس  عرر  قو عر ل كدل 
كددل الثددررال را ن فا ددال الرددامية منددي يلددك الرةددل   ددو اآلنف  ددالمرأة كانددل   صددرف 

 .(2)ماع مارىا تمءا  من اامة ر  قوم إلو المراتية
ر ا مدددر  ركدددة التيددداو المدددرأة عنصدددر ا  ددداع     مدددو أن  ردددارك  دددض الامدددل رالمنددداءف 

إرددراك النسدداء  ددض النردداط الاممددض مردداركة  االددةف ريلددك مددرمط  مددك ر رددوو عمددو  ددرررة 
المراركة مالق ية الاامة  ماما  كمدا ىدر ال دال مالنسدمة إلدو الرتدال )رىديا ي  دمن مدرأر 
ال ركة أعمو ورتال المساراة(ف ريتادل اليدوف الاممدضف مدل مقيداس النتداحف ىدر إردراك 

البالميدة السدا قة مدن نسداء اامدةف  دض  أرس  لتمداىير النسداء الرداميالف المدرا ض يردكمن
الثدددررة ر دددض الامدددل السياسدددض عمرمدددا ف رىددديا ي  مدددف عدددن مدددنيو النسددداء المدددرا ض يا مدددرن 
أنفسين "م قومال"  ض الرعض رالامل  يطر ن اإلركالية عمو مقاسين رر قا  ل اتدا ينف 

 .(3)مو   من أن يطر نيا عمو مقاس تماىير النساء الراميال ر اتا ين
ا ال ركدددة أن أمدددام المدددرأة مسدددؤرليال يا يدددة رأ دددرا مر دددرعيةف  المسدددؤرليال ر دددر 

اليا ية   امق ممناء اليال اإلس مية كنمدري   دض ي  درك ا تداه الرصدرل إلدو ر دو اهلل 
سم انو ر االو ل صمح ةورة ُ   يا أمام اآل رينف ر  امق كيلك مأىمية الرعض ماإلس م 

                                                           

( ردددددددددددددددددمحف رم دددددددددددددددددان عمدددددددددددددددددو اهلل: اإلسددددددددددددددددد م رالمدددددددددددددددددرأة رالبدددددددددددددددددرتف ةدددددددددددددددددوس مدددددددددددددددددرسف مرةددددددددددددددددد  إلك ررندددددددددددددددددض: 1)
http://www.falestiny.net/mklt-020.htm . 

( ردددددددددددددددفيقف منيدددددددددددددددر:  دددددددددددددددرل ال ّيدددددددددددددددار رالمردددددددددددددددررا ا سددددددددددددددد را يتضف متمدددددددددددددددة الماركدددددددددددددددةف مرةددددددددددددددد  إلك ررندددددددددددددددض: 2)
http://www.alma3raka.net/spip.php?page=article&id_article=145 . 

 ( المرت  السامق.3)
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عض لدددوا المدددرأة أىدددم عرامدددل الصدددمرو رالمقارمدددة أمدددام را ل دددمام مدددول ليكدددرن اإليمدددان رالدددر 
ال دبرط راإل دراءال مدن  رليداف ر  مدو لممددرأة المسدممة كمدا الرتدل المسدمم  مثدل مفدداىيم 
ااصددددددالة را ن صددددددار رالفااليددددددة راإليتاميددددددة  ددددددض   ددددددركيم ا ت مدددددداعضف رالمسددددددؤرليال 

ة ماع مددداره أرل المر دددرعية  ددد م ص  دددض  يدددم المدددرأة لق دددية ال  دددور الدددير  راتيدددو اامددد
 طددرال   تددارم ىددديا ال  ددور الددير يريدددو  ددومير إسدد م المدددرأة كمقومددة ل ددومير المت مددد  
المسدددممف لددديلك  ركدددم ال ركدددة عمدددو ورر المدددرأة  دددض م  مدددف المتدددا لف أىميدددا: مقارمدددة 
السياسددددال ال رمريددددة رال اميميددددة  يددددر اإلسدددد ميةف راة  ددددام متددددال الامددددل ورن اإل دددد ل 

رةف رمردددارك يا  دددض كا دددة متدددا ل الامدددل ا ت مددداعض ال طدددرعض م دددرامط الردددرا رالفطددد
 .(1)ال يرر  ض م  مف مياوينو لنق رت من التماىير رت ميا  مييوا  ل رريوىا

رالمرأة عنو ال ركة مكمفة مالو اا عن اارطدان مثميدا مثدل الرتدلف رالتيداُو  درم 
لمقارمدة رام دول ىديه  دض التيداو را ملسو هيلع هللا ىلصعين عمييداف  قدو رداركل المدرأة مندي عيدو الرسدرل 

المردداركة عمددو طددرل ال دداريخ اإلسدد مض  سددت ال ركددةف رمددن ىدديا المنطمددق ةامددل المددرأة 
 ض سرايا القوسف التناح الاسكرر ال ام  ل ركة التياوف مالمسداىمة  دض الامدل التيداور 

 .(2)رنفيل عمميال اس رياوية  و ا    ل "اإلسراليمض"
التيداو اإلسد مض الصداورة  دض  مرايدر )ردماط( رةو أكول الرثيقدة السياسدية ل ركدة 

مف  ددض المنددو الرامدد  عمددو ورر المددرأة الريدداور رالم ميددم  ددض الن ددال  ددو الم  ددلف 2018
رمرددارك يا  ددمن  ددرامط اإلسدد مف رنصددل عمددو: " اميددم الددورر الن ددالض لممددرأةف رر دد  

مددو  قرةيددا مسدد را مرددارك يا  ددض المقارمددةف ر ددض الامددل الددرطنض راإلسدد مضف رال أكيددو ع
رراتما يدداف ر  قيددق كرام يددا رمكان يددا  ددض المت مدد ف ركيددمة أساسددية  مددو مرددررا المقارمددة 
رال  رير مدأىم أسدمات القدرة را سد مرار". رىديا يدول مر درح عمدو الُمادو الن دالض لممدرأةف 
رىدددر  طدددرر ميدددم  دددض الفكدددر السياسدددض را ت مددداعض لم ركدددة اإلسددد مية الفمسدددطينيةف  قدددو 

السياسية لم ركة مين  اميم الدورر الن دالض لممدرأة رمردارك يا الفاعمدة  دض  رمطل الرثيقة
المقارمة رالامل الرطنض راإلس مض م قوم مرررا المقارمدة رال  ريدرف راع مدر ىديا الدورر 

                                                           

 .154-153( أ موف ر ال سيو: ر مة الوم الير ىمم السيفف ص1)
 .152سياسض ل ركة التياو اإلس مض  ض  مسطينف ص( عمرف نا م عمو المطمت م مرو: الفكر ال2)
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الن دددالض رالمرددداركة  دددض المقارمدددة رالامدددل الدددرطنض مدددن أىدددم أسدددمات القدددرة را سددد مرارف 
ل المدرأة ل قرةيدا ر  قيدق كرام يدا رمكان يدا ا ت ماعيدة رالرثيقة لم  بفل أىميدة ع ةدة نيد

مةنتام مرررا ال  رير رالادروة را سد ق ل  دض ع ةدة توليدة  درمط مدين ال  درر الدرطنض 
 .(1)رال  رر ا ت ماعض

رمددن أمددرم النمدداي  لددورر المددرأة الاسددكرر  ددض  ركددة التيدداو اإلسدد مضف المنا ددمة 
لمندانف رال دض  ططدل لامميدة نسدف متمد  رلاسدة عطاف عميدان ال دض تدرا  دوريميا  دض 
م عمر عممية اس رياوية ةامل مياف مال نسيق 1987الرمراء "اإلسراليمض"  ض القوس عام 

مدد  المينددوس سددميمان المىيددرر مددن طددرلكرمف رلددم ُيك ددت النتدداح ارل عمميددة اس رددياوية 
سدميمانف رعمدو  كان من المقرر ليا أن   م  دض القدوسف  قدو ُألقدض القدمم عمدو الميندوس

عطداف ةمدل سداعال مدن ال نفيديف ركددان رلديس ال كرمدة "اإلسدراليمية" إسد ق ردامير عنددو 
 .(2)م1987مرعو ال نفيي  ض عام 

ر ا مددر الامميددال ا س رددياوية أسددمرما  رليسدديا  مددن أسدداليت ن ددال  ركددة التيدداو 
  لف اإلس مضل  ي   رلض ىيه الامميال أىمية  اصة مسمت ما   ركدو مدن تثدار رو

رلاميا نامة من اهلل  االو يسمبيا عمدو متاىدو را دو أر متاىدَوْين اثندينل  يد  يد مكن 
أر ي مكنددددا مددددن ا نق ددددام عمددددو مرةدددد  مددددن مراةدددد  الاددددورف أر عمددددو  رددددو مددددن ةرا ددددو 
الاسكرية  ض عممية اس رياوية اة  اميو مالم فترال  ممق ما  رليا  مميقا ف ر م ق ميا 

ريددددددال الاددددددور رعميم ددددددوف أمددددددا ىدددددديا المسدددددد را مددددددن الددددددررح أكمددددددر ال سددددددالر   نيددددددار مان
 .(3)ا س رياوية ال ض    قارم

 
  

                                                           

( القططدددددددددددضف رليدددددددددددو: المدددددددددددرأة  دددددددددددض الفكدددددددددددر ا ت مددددددددددداعض لمتيددددددددددداو اإلسددددددددددد مضف مرةددددددددددد  ا سددددددددددد ق ل الك ررندددددددددددض: 1)
https://www.alestqlal.com/post/16529. 

 .184-183( الطاىرف ماين: سرايا التياو  ض  مسطينف ص2)
 .124ة  ض ال فة رةطاا  مةف ص( أمر عمررف مياو: ال ركة ا س مي3)
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 الخاتمة
لطالما كان لممرأة الفمسطينية ورر مارم  ض مقارمة ا    ل اإلسدراليمض عمدو مدر 
الاصددرر الم  مفددة  ددض  مسددطينف  يدد  ردداركل المددرأة الفمسددطينية إلددو تانددت الرتددل  ددض 

الرطنيدة رالدو اا عدن اارا دض الفمسدطينية ماسد  وام رسدالل م  مفدة الكثير مدن ااعمدال 
رم اددووةف رأثم ددل المددرأة الفمسددطينية ةر يددا رصددمروىا رثما يددا  ددض رتددو ا  دد  لف رمددوا 
 اعميددة أعماليددا الن ددالية ررتروىددا الددوالم ررماطيددا القددرر  ددض أرم  مسددطين  ددو  راتددو 

 رمقوسا و. ةرال ا    ل اإلسراليمضف رالو اا عن القوس
  صدددورل المدددرأة الفمسدددطينية المرددديو  دددض مقارمدددة ا  ددد  ل اإلسدددراليمض من ددداليا 
الاسكرر ل  دا   عمدو ان ماليدا الدرطنضف رمقدرة ان راطيدا مال ركدال الفمسدطينية الم ادووة 
ل ددوا   عمددو ة ددي ياف مسدد  ومة يددوىا رعقميددا مددل تسددوىا مالكامددل ل امددر عمددو ر  دديا 

   مكل ةرة ررتاعة عمو أر يا.لمرترو اإلسراليمض ر وا 
 قدددو كاندددل المدددرأة الفمسدددطينية المنا دددمة رالم ارمدددة رااسددديرة رالتري دددة رالمصدددامة 
رالمرامطددة راام رالردداعرة رالرراليددة رالقاصددة رالفنانددة  ا ددرة  ددض كددل  فاصدديل اا ددوا  
ةف مقدرة رثمددال ر ميددمف  اسد طاعل المددرأة الفمسددطينيةل ممسداعوة ال ركددال الفمسددطينية كا دد

 راس طاعل أن  نرر   الح ا    ل ران ياكا و م ق أص ات اارم. 
 نتائت الدراسة8

المقارمدة الاسدكرية مردكل  ادالف ل ثمدل مدا يؤ دي  أثم ل المرأة الفمسدطينية وررىدا  دض .1
 مالقرة   يس رو إ  مالقرة.

الفمسدطينية  قرم المرأة الفمسطينية ماوة أورار لمدو اا عدن  مسدطينف ر مندض ال ركدال  .2
 لممرأة ياطييا القرة ممتاليا الاسكرر.

لمامدددل النسدددالض الفمسدددطينض ااثدددر اإليتدددامض اليدددام ر يدددو إصدددرار ر  دددور لمانتييدددة  .3
الصددددييرنية  ددددالمرأة الفمسددددطينية اليددددرمف لددددن  نددددرح رلددددن   مدددداكو عمددددو  قرةيددددا مددددن 

 الم  مرين رالم  ايلين مل س ن ما  قيا ان ماا من ا    ل مكل رسالميا.
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مال ورر المرأة الفمسطينية ىدام  رميدم   دض الدو اا عدن الق دية الفمسدطينية  يدض تدمأ  .4
  ي تددمأ مدددن مسدديرة الن دددال الفمسددطينضف إلدددو ترانددت أ دددرا م اددووةف   سددداىم  دددض 

  ثميل الفمسطينيين روعم صمروىم.
تامدل ال ركدال الفمسدطينية مدن المددرأة الفمسدطينية رمدن رتروىدا مالمتدال الاسددكرر  .5

 م امير عن رترو الم  ل.رسيمة ل
 توفيات الدراسة8

وعدرة اا دمات رالفصدالل رال ركدال رالقدرا السياسدية الفمسدطينيةف إلدو إمدرام ة دايا  .1
المدددرأة  دددض أواليدددا رمرامتيددداف ر رسدددي  مردددارك يا  دددض ااطدددر القياويدددة عمدددو م  مدددف 

 المس ريالف رالامل عمو اس قطامياف ر  فيمىا ل ل  اق مصفر يا.
و  مما ممن ال ركال الفمسطينية لكض يفسدح المتدال أمدام التميد  لمامدل  ر يو التير  .2

رالتيددوف ل بميددت مصددالح ةطدداا المددرأة ررتروىددا ر قددوميا عمددو المصددالح ال نا سددية 
 الصبيرة ال ض   تم المرأة ر ايوىا لمرراء.

 رررة أن  كدرس المن مدال النسدرية الفمسدطينية تدل عمميدا رتيدوىا لم  فيدف مدن  .3
الم يطة م ياة النساء الفمسدطينيال رالامدل عمدو و د  مسد رر الدرعض  وة ال ررف 

 لممرأة ر مكينيا من المراركة السياسية الفاعمة  ض مؤسسال صن  القرار.
السدداض إلددو عمددل  ددوريمال عسددكرية مكثفددة ردداممة لتميدد  النسدداء المددأطرال رالبيددر  .4

مدددن مطدددا  مدددأطرالل لكدددض  سددد طي  الدددو اا عدددن نفسددديا أر   ثدددم الدددو اا عدددن الدددرطن
 ا    ل.
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 قائمة المفادر والمراجع
 القرآن الكريم.

 ميثاق  ركة  ماس. .1
ف ومردددددددق: ىيلدددددددة 1ف طدًلل المغربدددددددي(. 1984ىيلدددددددة المرسدددددددرعة الفمسدددددددطينية. ) .2

 المرسرعة الفمسطينية.
ف )رسدالة ماتسد ير جهداد المدرأة فدي اإلسدالم(. 2008أمر تام ف يرسف  موان. ) .3

 اإلس ميةف  مةف  مسطين. ير منرررة(ف التاماة 
 -الفكددر السياسددي الفمسددطيني (. 2011 ددا ف  سددنل رسددميمانف سددمير يرسددف. ) .4

ف )رسالة ماتس ير  يدر م"0212-1742بين الكفاح المسمح والتسوية السممية "
 منرررة(ف تاماة القوسف القوس.

الخطددداب السياسدددي لحركدددة "حمددداس" قبدددل وبعدددد (. 2010رددويوف عدددامر عفيدددف. ) .5
ف )رسددددالة ماتسدددد ير منرددددررة(ف تاماددددة 8 حدددددود الثبددددات التغيددددر0224انتخابددددات 

 ميرميلف  مسطين.
سياسات الذاكرة والنسيان8 تحوًلت الكفداح المسدمح (. 2018عاموف ت ء رريف. ) .6

ف )رسددالة ماتسدد ير منرددررة(ف تاماددة م0215 – 1746فددي التجربددة الفمسددطينية 
 ميرميلف  مسطين.

الفكدددر السياسدددي لحركدددة الجهددداد (. 2008عمدددرف ندددا م عمدددو المطمدددت م مدددرو. ) .7
ف )رسدددالة ماتسددد ير اإلسدددالمي فدددي فمسدددطين وانعكاسدددة عمدددى التنميدددة السياسدددية

 منرررة(ف تاماة النتاحف ناممسف  مسطين.
األعمددال الكاممددة  –رحمددة الدددم الددذي هددزم السدديف (. 1997أ مددوف ر اددل سدديو. ) .8

 ال راام ا .ف القاىرة: مركم يا ا لموراسلمشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
 -التكدوين  –الجبهة الشعبية لتحريدر فمسدطين الجدذور (. 2010أ موف سامض. ) .9

 ف القاىرة: مك مة تميرة الررو.1ف طالمسارات
المددددرأة الفمسددددطينية فددددي دائددددرة (. 2004اارددددقرف إسددددماعيلل رمسيسددددرف مددددؤمن. ) .10

 ف  مة.اًلستهداف الفهيوني
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ف  مسدطين: مايز فدي اًلنتفاضدتينبعض أوجة التشابة والتااريتف نايم. )و.ل(.  .11
 وار ال نرير لمنرر رال رتمة رال رمي .

ف عمددان: مركدددم 2ف طالمددددخل  لددى القضددية الفمسدددطينية(. 1997ال مددوف تددراو. ) .12
 وراسال الررق اارسط.

اارون: وار التميددددل  –ف عمددددان فمسددددطيني بددددال هويددددة(. 1996 مددددفف صدددد ح. ) .13
 لمنرر.

مسددطينية والثدورة8 دراسددة اجتماعيددة ميدانيددة المددرأة الف(. 1977ال ميمدضف  دامر. ) .14
 من مة ال  رير الفمسطينية. –ف ميررل: مركم اام ا  تحميمية

ف  دددمة: وار وجدددوس نسدددائية فمسدددطينية معافدددرة(. 2013معددرتف ام يدددام الن دددال. ) .15
 المقواو لمطماعة 

ف لنددون: حمدداس -الحركددة النسددائية اإلسددالمية (. 2019الددمعيمف إمددراىيم صددقر. ) .16
 إصوارال وار إر ك ت.

دراسدددة فدددي الفكدددر السياسدددي  -البحدددث عدددن كيدددان (. 1995الردددريفف مددداىر. ) .17
ةمددددرص: مركددددم اام ددددا  رالوراسددددال  –ف نيقرسددديا م(1771-1726الفمسددددطيني )

 ا ر راكية  ض الاالم الارمض لمنرر.
الكفددداح المسدددمح والبحدددث عدددن الدولدددة الحركدددة الوطنيدددة (. 2002صدددايغف يميدددو. ) .18

 ف ميررل: مؤسسة الوراسال الفمسطينية.1ف ط1771 –1727الفمسطينية 
فدتح  -حركة التحرير الدوطني الفمسدطيني (. 2005عورانف عصام م مو عمض. ) .19

 ف  مة: تاماة القوس المف ر ة.2ف ط1736-1746
 –ف عكددا الحركددة اإلسددالمية فددي الضددفة وقطدداع غددزة(. 1989أمددر عمددررف ميدداو. ) .20

  مسطين: وار ااسرار. 
ف  دمة: مركدم عمدو اهلل 1ف طمشاعل عمى الطريد (. 2017مض م مدو. )كمرتف عرا .21

 ال ررانض لموراسال رال رثيق.
الفدائيدة8 )نسداف فدي معتدرح الحيداة8 تحريدر عبدد القددر (. 2014م مروف أندرر. ) .22

 ف القاىرة: مك مة الرررق الورلية.ياسين(
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: وار ف ومردددقاًلنتفاضدددة الفمسدددطينية الكبدددرى(. 1994النردددااف عمدددو اليددداور. ) .23
 الينامي  لمطماعة رالنرر رال رمي .

اإلمددام الشددهيد أحمددد ياسددين .. حياتددة (. 2007ياسدينف نسديمل رالددوتنضف ي يدو. ) .24
ف مددددؤ مر اإلمددددام الرددددييو أ مددددو ياسددددينف كميددددة اآلواتف التاماددددة ودعوتددددة وثقافتددددة
 اإلس ميةف  مة.

 ياسددية" مدددخل اإلخددوان المسددممين  لددى الشددرعية الس(. "1993الترمدداررف عمددض. ) .25
 (.13متمة الوراسال الفمسطينيةف ا )

"فكدرة المقاومدة لددى حمداس بدين التافديل الفكدري (. 2008 نرنف عمض  بريدو. ) .26
 (.7متمة مركم الوراسال الفمسطينيةف مبواوف ا ) والواقع السياسي" 

الدددور السياسددي لممددرأة الفمسددطينية فددي حركددة (. "2020الددمعيمف إمددراىيم صددقر. ) .27
 (.27يل الوراسال السياسية رالا ةال الورليةف لمنانف ا )متمة ت حماس" 

"موقدددف حركدددة المقاومدددة اإلسدددالمية حمددداس مدددن دور (. 2007صدددا ضف  الدددو. ) .28
 (.1(ف ا)11متمة تاماة ااةصوف  مةف مو )المرأة العسكري والسياسي"  

" (. "2016الطدداىرف ماددين. ) .29  سددرايا الجهدداد فددي فمسددطين8 الحكايددة التددي لددم ت ددرو 
 (.107ة الوراسال الفمسطينيةف ميررلف ا)متم

ف مبددواو: متمددة مركددم الوراسددال نضددال المددرأة الفمسددطينيةعمددو اهللف موريددة. )و.ل(.  .30
 الفمسطينية.

فشدمت « فتاة»رائد العمميات اًلنتحارية في فمسطين (. "2002عيسوف عمدو اهلل. ) .31
 (.8465تريوة الررق اارسطف ا) سنوات"  12وقضت بالسجن  1765عام 

الحددرب الثوريددة ودورهددا فددي قمددب التددوازن لمفددمحة (. "1980أمددر لمددوةف  سددن. ) .32
 (.104متمة رؤرن  مسطينيةف ميررلف ا ) قوى الثورة" 

ف  داريخ موقف الجبهة الشدعبية فدي قضدية المدرأةالتمية الرامية ل  رير  مسطين.  .33
 /.https://pflp.ps/post/1382مف مرة  إلك ررنض: 15/5/2022الميارة: 
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دليددددل (. )و.ل(. P.D.W.S.Aتمايددددة الوراسددددال النسددددرية ال نمريددددة الفمسددددطينية ) .34
مف مرةد  16/5/2022ف  داريخ الميدارة: األسيرات المحررات8 الدكتورة مريم أبو دقة

 .http://pdwsa.ps/index.php/news/View?id=111إلك ررنض: 
ف اًلحددتاللالمددرأة الفمسددطينية فددي النضددال وفددي معددتقالت الددمررف نددراف. )و.ل(.  .35

مف مرةدددددددددد  إلك ررنددددددددددض: 11/5/2022الميدددددددددداوين نددددددددددلف  دددددددددداريخ الميددددددددددارة:  مرةدددددددددد 
https://www.almayadeen.net/essays/831370. 

 ف متمددددة الماركددددةفحددددول التيوددددار والمشددددروع اًلسددددتراتيجيرددددفيقف منيددددر. )و.ل(.  .36
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