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The twentieth century witnessed a colonial conspiracy that led to
the division of the Arab world in its Asian wing between the
Western colonial countries (Britain and France). Britain sought,
during its mandate for Palestine, to facilitate the establishment of
the Zionist entity on its land, and since that time until this day
the Palestinian national resistance in its various forms is still
struggling to obtain independence.
It is no secret to anyone that the Palestinian woman played a
prominent role in confronting the Zionist occupation, and we will
try, through our study, to present a picture of one of the
Palestinian women fighters, who was able to prove to the world
that the Palestinian refugee woman was and still is in the front
lines facing the occupation to gain independence.
Key words: Palestinian Women, The Palestinian Struggle, Fatima
Al-Jaafari.
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دور املرأة الفلسطينية وأثرها يف النضال الوطين الفلسطيين
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Volume: 4

فاطمة اجلعفري "أمنوذجا
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سعاد يوسف حجاجرة

4

امللخص:

لقد شهد القرن العشرين مؤامرة استعمارية أدت إىل اقتسام الوطن العريب يف جناحه اآلسيوي بني الدول
االستعمارية الغربية (بريطانيا وفرنسا) ،فخضعت فلسطني لالحتالل العسكري الربيطاين الذي سرعان ما
حتول إىل االنتداب الذي محل يف نصوصه تطبيقاً لوعد بلفور إبقامة الوطن القومي اليهودي على أرض
فلسطني ،وقد سعت بريطانيا خالل انتداهبا لفلسطني إىل تسهيل إقامة الكيان الصهيوين على أرضها ومنذ
ذلك الوقت وحىت يومنا هذا ما زالت املقاومة الوطنية الفلسطينية أبشكاهلا املختلفة تناضل للحصول على
االستقالل.
وال خيفى على ٍ
أحد ما كان للمرأة الفلسطينية من دوٍر ابرز يف مواجهة االحتالل الصهيوين ومقارعته،
وسنحاول من خالل دراستنا تقدمي صورة عن إحدى النساء الفلسطينيات املناضالت ،اليت استطاعت أن
تثبت للعامل أبن املرأة الفلسطينية الالجئة كانت ومازالت يف الصفوف األمامية اليت تواجه االحتالل
للحصول على االستقالل.
الكلمات املفتاحية : :املرأة الفلسطينية ،النضال الفلسطيين ،فاطمة اجلعفري.

املقدمة:
يعد دور املرأة الفلسطينية من أهم األدوار اليت قامت هبا من خالل املشاركة الفاعلة يف النضال الوطين الفلسطيين سواء كان
ذلك داخل فلسطني أو خارجها (دول اللجوء) ،وتفيد هذه الدراسة يف الكشف عن مراحل نضال املرأة الفلسطينية اليت مرت
فصول حياهتا مبحطات سجلت فيها حلظات ال تنسى من التحدي والصمود
وتُعد فاطمة اجلعفري أمنوذجاً للمرأة الفلسطينية حيث عاشت معاانة اللجوء الفلسطيين وفقدان الوطن واألرض واألخوة
لتقف يف مواجهة ذلك االحتالل الغاشم حاملةً ابلعودة واحلرية واالستقالل.
أمهية الدراسة
تفيد هذه الدراسة يف الكشف عن مراحل النضال الوطين الفلسطيين للمرأة الفلسطينية فاطمة اجلعفري أمنوذجاً.
وستكشف عن دور املرأة الفلسطينية ومعاانهتا منذ اللجوء الفلسطيين  1948وحىت عام .1993
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ستكشف الدراسة عن مشاركة املرأة الفلسطينية يف جلان العمل السياسي داخل خميم الدهيشة وصمودها يف وجه
االحتالل الصهيوين الجئة وأسرية وأخت شهيد.
منهجية الدراسة
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التارخيي يف احلديث عن دور املرأة الفلسطينية يف النضال الوطين حيث قامت أبدوار
متنوعة وصلت فيها إىل محل السالح ملواجهة االحتالل  ،كما مت مجع املعلومات من خالل إجراء املقابالت الشخصية مع ذوي
املناضلة فاطمة اجلعفري ابإلضافة لالعتماد على املقاالت يف الصحف الرمسية واملواقع االلكرتونية اجان املقابالت اليت أجرهتا عدد
من حمطات التلفزة الفلسطينية معها.
الدراسات السابقة
 " -1دور املرأة الفلسطينية النضايل دراسة مقارنة بني االنتفاضة األوىل والثانية دراسة حالة يف حمافظة رام هللا والبرية" ،رسالة
ماجستري للباحثة سلوى امحد سالمة ،جامعة القدس املفتوحة رام هللا 2009
هدفت هذه الدراسة إىل إجراء مقارنة بني دور املرأة يف االنتفاضة األوىل والثانية والتعرف على واقع املرأة النضايل خالل الفرتة ما
بني .2000-1987
 " -2دور املرأة يف صنع القرار يف املؤسسات احلكومية الفلسطينية  ،2012-1995رسالة ماجستري للباحثة روال القط .
تناولت فيها أهم املعيقات اليت تؤثر يف حياة الفلسطينية العاملة وحتد من توليها املناص العليا لصنع القرار من خالل دراسة
العوامل اليت حتيط ابملرأة الفلسطينية يف القطاع احلكومي ابإلضافة لدور املرأة السياسي واالجتماعي والتحاقها يف العمل الفصائلي
واحلزيب الفلسطيين والسلطة الفلسطينية .1995
 -3دور املرأة الفلسطينية النضايل خالل ربع قرن من االنتفاضة األوىل وحىت عام  )2012-1987( 2012رسالة دكتوراه
للباحثة جنمة أبو إصبع ،جامعة الهاي -الشارقة.2017 -

" -4دور املرأة يف حركات اإلسالم السياسي وخاصة حركة محاس منوذجاً  " 2010-1987رسالة ماجستري للباحثة لبىن عواد،
جامعة القدس  2014حتدثت الدراسة عن دورها يف التنشئة واملشاركة السياسية واالجتماعية ودورا يف البناء واملشاركة حىت
أصبحت عضو جملس شورى.
التمهيد
دور املرأة الفلسطينية يف النضال الوطين الفلسطيين من 1987 -1948
لقد كانت املرأة الفلسطينية دوماً شريكة الرجل يف حياته االجتماعية وعرفت أبدوارها الطبيعية اليت تقوم هبا يف األسرة،
إال أن املرأة يف فلسطني عاشت دوراً آخر غري ذلك الذي اعتدان عليه فقد كانت املعني واملساند للرجل يف مقاومته ودفاعه عن
ُ
الوطن ليقدما بذلك أمجل لوحات النضال والتضحية ،وقد برز الدور النضايل للمرأة الفلسطينية منذ اللحظة األوىل اليت شعرت
فيها ابخلطر احملدق الذي يرتبص بوطنها فعرفت مبشاركتها يف أول مظاهرة احتجاج ضد االستيطان الصهيوين يف فلسطني بعد
إقامة مستوطنة صهيونية على أراضي قرية العفولة الفلسطينية ،مث سرعان ما تطور دورها النضايل من خالل أتسيس االحتاد النسائي
العريب والذي هدف إىل مناهضة االنتداب الربيطاين والوقوف يف وجه االستيطان الصهيوين إىل جان تقدمي العالج للجرحى
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ومساعدة الثوار وقد سجل التاريخ سقوط عدد من الشهيدات منهن عائشة أبو حسن وعزية سالمة ،وقد سامهت املرأة
الفلسطينية يف نقل األخبار والرسائل والتحريض على املقاومة وإخفاء الثوار ومحايتهم.

Issue: 5

مل يتوقف نضال املرأة الفلسطينية بل دخلت معرتك احلياة السياسية بعد النكبة  ،1948وجتلى ذلك يف إنشاء عدد من
اجلمعيات السرية واالحتادات النسوية اخلريية اليت حتولت إىل أنشطة عسكرية (حيىي)2015 ،

Volume: 4

مثل تنظيم زهرة األقحوان -مجعية نسائية ايفاوية متيزت بطابع نشاطها العسكري ،إذ شاركت يف املقاومة الفلسطينية
املسلحة مع الرجال الفلسطينيني يف ايفا ،وابلذات يف منطقيت كرم الصوان وسكنة درويش احملاذيتني ملدينة ايفا_ (جهشان،
 )2016بسب استشهاد طفل فلسطيين على يد جندي يف اجليش الربيطاين كما ظهرت مجعية التضامن النسائي اليت كانت
تُعىن ابلتمريض واإلسعاف للثوار ،وقد شهدت هذه الفرتة استشهاد العديد من النساء أشهرهن حياة البلبيسي ولعل نكسة عام
 1967واحتالل ما تبقى من فلسطني (الضفة الغربية وقطاع غزة) كان هلما األثر األكرب يف تغيري منحى العمل الذي قامت به
املرأة الفلسطينية فخرجت من دائرة العمل املؤسسايت إىل دائرة العمل املسلح واحلركات الفدائية فربزت لدينا عدد من الفدائيات
مثل (عايدة سعد ،فاطمة برانوي ،ليلى خالد ،شادية أبو غزالة ،ودالل املغريب) حيث شاركت كل واحدة منهن يف تنفيذ عمليات
فدائية فكان الثمن إما الشهادة أو األسر أو احلكم أبحكام عالية (حيىي )2015 ،ظلت املرأة الفلسطينية تؤدي دورها النضايل يف
مقاومة االحتالل حىت اندالع االنتفاضة األوىل  1987ومل يقتصر األمر على واحدة دون األخرى بل شاركت مجيع النساء يف
العمل النضايل ومتثل ذلك يف -:
الدور االجتماعي حيث قامت النساء مبساعدة الثوار ابالستمرار يف النضال من خالل هتري الطعام هلم وهذا كان مبثابة
كسر للحصار االقتصادي على القرى واملخيمات ،كما قمن بتوفري الستمرار احلياة كاخلبز على الطابون (خبز التنور الفلسطيين)
وحرصن أيضاً على توفري التعليم لألطفال منزلياً رغم إغالق املدارس (لألنباء.)2011 ،
أما دورها السياسي فقد استطاعت املرأة الفلسطينية يف هذه الفرتة أن تضرب أقوى أمثلة التضحية والبطولة فقد قدمت
فلذات أكبادها وكل من حت مثناً غالياً للحرية ،وساعدن كثرياً من املناضلني على االختباء واهلروب من قبضة احملتل ،كما
استطاعت أن تعرب عن رفضها لالحتالل الغاشم على أرضها من خالل مشاركتها يف املظاهرات واالعتصامات ورفع الشعارات
املناهضة لالحتالل مما جعل إدارة االحتالل الصهيوين تصرخ قائلة (إن احلرب هي احلرب ،وإن للنساء الفلسطينيات دوراً يف فاعالً
يف االنتفاضة لذلك ال بد من اعتقاهلن وتعذيبهن إذا لزم األمر لنزع االعرتاف منهن) (لألنباء)2011 ،؛ وعلى الرغم من ذلك
فقد ظلت املرأة الفلسطينية مثاالً حياً على املقاومة والنضال فقد أخذت دور الرجل يف زراعة األرض وفالحتها بعد استشهاد
زوجها أو أسره ،وقامت برتبية أبنائها على ح الوطن والتضحية ألجله ،كما عملت على توفري احتياجات املطاردين من املالبس
والغذاء اليومي مما ساعدهم على االستمرار يف مواجهة االحتالل واستطاعت أن ختيط العلم الفلسطيين بقطع من القماش من أربعة
ألوان حيث كان ممنوعاً رفعه أو محله ،فأصبحت املرأة عرضة لألسر والتعذي أو حىت أن تكون مشروع شهادة (االعالم و،.

.)2011

الدور التنظيمي والنقايب
استطاعت املرأة الفلسطينية يف هذه الفرتة تشكيل العديد من اللجان اليت هتدف إىل مشاركة أكرب عدد من النساء يف
مقاومة االحتالل من خالل تشكيل اللجان اليت تدعو ملقاطعة البضائع الصهيونية والعصيان املدين وقد لع االحتالل دوراً هاماً
يف استخدام سياسة التعتيم اإلعالمي (عالونة.)2008 ،
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فاطمة اجلعفري (املولد والنشأة)
تُعد املرأة الفلسطينية املناضلة بوصلة املقاومة اليت أشارت إىل طريق العودة من خالل ربط الزمان واملكان ابألسري والشهيد
واجلريح وغض املخيمات ومجوع الالجئني وهي اإلنسانة األم والفدائية اليت اشتبكت مع االحتالل ومل يكن غياهبا سوى حضور
جلميع الغائبني وقد ظلت عنواانً للصمود ومل تكسرها وحشية االحتالل ،فكان بيتها مسرحاً لالقتحام واملدامهات على يد جيش
االحتالل الصهيوين ليل هنار
إهنا املناضلة الفلسطينية -فاطمة شحادة حممد اجلعفري -أم أمحد( -اجلعفري ف ،.حكاية نضال خميم الدهيشة  -ح،5
 )2021اليت كانت تقطن خميم الدهيشة الذي ُيعد واحداً من تلك املخيمات اليت توزعت يف فلسطني بعد طرد سكاهنا من
أراضيهم األصلية ليصبح هذا املخيم مكاانً للجوئهم وهو واح ٌد من خميمات فلسطني البالغ عددها  25خميماً موزعة على مناطق
الضفة الغربية وقطاع غزة وقد أشارت سجالت االونروا إىل سنة أتسيس هذا املخيم الذي يعود إىل عام  1951فوق مساحة من
األرض تبلغ (0.5كم )2ضمن حدود بلدية بيت حلم
بعد النكبة )Dheisheh Camp Services Office ، UNRWA( .ولدت عام  1948يف قرية دير
رافات املهجرة قضاء القدس تبعد عنها  26كم غرب القدس ،مت احتالهلا وهتجري سكاهنا عام  1948وقد أقام االحتالل
ُ
مستعمرة على أراضيها  1954مستعمرة غفعت شيمش( .وليد )1997 ،وأثناء تشريد سكان القرية على يد العصاابت
الصهيونية فقدت والدهتا الوعي وسقطت فاطمة ذات األربعني يوماً منها وظلت مفقودة حىت وجدها أخوها ملفوفة يف احد
احلقول فكانت معجزهتا األوىل واليت تلتها معجزات (اجلعفري ف ،.حكاية نضال خميم الدهيشة  -ح )2021 ،5كان عمر
أخيها علي  3سنوات ،وقد حتدثت فاطمة عن أسرهتا اليت تكونت من  8أفراد يف ذلك الوقت مل يتقبل والدها التهجري وترك
األرض فأعاد ابنه عبد هللا إىل القرية ومعه املواشي وأثناء عودته للقرية مت أسره ومعه  12شاابً ملدة  6أشهر حىت مت خروجه من
السجن عن طريق الصلي األمحر مث انتقلوا للعيش إىل بيت حلم يف منطقة تسمى شعببونة وبعدها انتقلوا للعيش يف مغارة على
شارع القدس اخلليل وبعد أتسيس خميم الدهيشة انتقلوا للعيش فيه داخل اخليام متحملني يف ذلك برد الشتاء وحر الصيف وبعد 7
سنوات انتقلوا للعيش يف خميم عقبة جرب يف مدينة أرحيا( .اي قصص –فاطمة اجلعفري )2017 ،ويف عام  1967بعد احتالل
الضفة الغربية ُهجروا أهلها إىل األردن وهناك انضم أخوها علي جليش التحرير الوطين الفلسطيين التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية
برائسة أمحد الشقريي ،مث توجه إىل العراق الستكمال عمله النضايل يف حني بقيت أسرته يف األردن ،أما فاطمة فقد تزوجت يف
سن مبكرة من املناضل حممود أمحد حممد اجلعفري املولود يف قرية رفات عام  1936الذي ُهجر مع أهله عام النكبة إىل بيت
حلم ،وخدم يف احلرس الوطين التابع للجيش العريب األردين ملدة مخس سنوات ،تدرب فيها على أنواع األسلحة وقبل بداية حرب
حزيران عام  1967مت استدعاؤه ليقوم بتدري عناصر اجليش على استعمال املدفعية وشارك يف احلرب ضد اسرائيل يف مناطق
جنني وانبلس وبعد انتهاء احلرب عاد إىل خميم الدهيشة واستقر فيه مع زوجته فاطمة مث قرر بعدها السفر إىل لبنان عام 1972
والتحق يف صفوف الثورة الفلسطينية ،وطل منه العودة للعمل داخل الوطن وتشكيل جمموعات قتالية وأتمني السالح هلم ،وكان
هذا سبباً العتقاله حيث ُحكم عليه ابلسجن ملدة  3سنوات وعاد بعد اإلفراج عنه ملواجهة االحتالل ،وقد رزقت منه فاطمة
بـخمسة أبناء ،وقد سلكت طريق النضال مع زوجها وأخوهتا رغم عدم معرفتها ابلقراءة والكتابة.
سكنت فاطمة بيتها يف خميم الدهيشة املقابل للشارع الرئيسي الذي يربط مدينة القدس مبدينة اخلليل ،فكان بيتها حمطة
للفدائيني واملطلوبني واملطاردين ،ومقراً الجتماع التنظيمات والفصائل واملؤسسات واللجان ،ومن ساحة بيتها خرجت املسريات
واملظاهرات ،ومنه صدر قرار هدم السياج الذي أقامه االحتالل الصهيوين حول املخيم ،ومن هناك هرب احلاخام اليهودي ليفنغر
الذي ُعرف مبحاوالته املتكررة القتحام خميم الدهيشة حيث نص خيمة مقابله وحاول شراء بيوت داخله إال انه فشل يف ذلك
(اللحام ،قصة الدهيشة  85وماذا فعلت أم خليل مع ليفنغر )2020 ،الذي عسكر أمام املخيم ،ومن هناك ُرفعت األعالم
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لقد عرف اجلميع فاطمة كباراً وصغاراً ،فقد كانت من زمن البداايت ،بداايت الثورة وبداايت الفكرة وهي من زمن دميومة
املقاومة وشرف االنتماء األصيل الواثق حبتمية االنتصار ،وقد آمنت أبن أرفع رتبة يتقلدها املرء وهي رتبة املناضل اليت ال تساويها
رتبة ،فقد حافظت على صورة الوطن هبيبة ووقار وحفظت وصية الشهداء وعاشت عمرها بني صفوف اجلماهري ،أما (ملعة) فكان
سالما لك يف عليني،
االسم احلركي الذي ارتبط بـفاطمة ألهنا عكست صورة الثائر الزكية البيضاء (رحال ،فاطمة اجلعفريً ،
)2021
وقد كانت هذه هي الشيفرة املتداولة يف املخيم ،ومل يستطع احملققون يف كل مرة من مرات اعتقاهلا تفكيك هذه الشيفرة
وقد اعتقدت املخابرات اإلسرائيلية أن ملعة هو تنظيم سري أو اسم حركي ،أو موعد عملية أو لقاء يضم كل اللجان النسوية ،ملعة
صار حزابً أو شعباً ونبوءة أنثوية ألنه عرب وبطريقة ما عن صفاء الثائرة املرابطة الصابرة اليت ُحرمت من زوجها وأوالدها وفقدت
إخوهتا وعانت من النكبة املريرة إىل يوم وفاهتا (قراقع )2021 ،وشهادات من عايشها أو سار يف درب الكفاح معها تؤكد حجم
التضحيات اليت قدمتها من اللحظات األوىل لتنشقها نسائم وطنها املخض ابلدماء الشهداء وآهات اجلرحى وأانت األسرى ،لقد
ملعت فاطمة لتنري دروب الباحثني عن احلرية يف زمن االهنزام( .الوطنية)2021 ،
وفاهتا
مسرية كفاح طويلة سطرهتا فاطمة ابلصرب والثبات والصمود والعزمية ،ولكنها إرادة هللا اليت تنفذ يف البشر لترتك خلفها
اترخياً من نور وإراثً من صرب النساء ونضاهلن وقد أسست مدرسة يف الشموخ واإلابء.
توفاها هللا يف الذكرى األربعني إلضراب سجن نفحة التارخيي الذي استمر  33يوماً ارتقى خالله شقيقها الشهيد علي
اجلعفري والشهيد راسم حالوة وفيما بعد استشهد األسري اسحاق مراغمة بعد أن ارتكبت سلطات االحتالل الصهيوين جمزرة
دموية حبق املضربني عن الطعام من خالل سياسة التغذية القسرية يف مثل هذه األايم كانت فاطمة تستعد الستقبال أولئك الذين
حييون ذكرى ملحمة نفحة يف بيتها ،ومل تكن تعلم أهنم سيجتمعون هذه املرة ليودعوهنا إىل مثواها األخري الذي سيحتضن صربها
الذي أهنكته مرارة االنتظار وقسوة اللجوء يف ساعة متأخرة من ليلة  2021/7/19أعلن عن وفاهتا (رحال ،فاطمة اجلعفري
سالماً لك يف عليني )2021 ،أثناء إجراءها عملية القل املفتوح يف املشفى االستشاري يف مدينة رام هللا (اجلعفري م)2022 ،.
رحلت فاطمة اتركة خلفها مفتاح العودة ووصية البقاء والثبات على أرض فلسطني ويف مشهد مهي ودعتها بيت حلم ،ووقف
مبلال ابلدمع وآهات الرحيل ،وعلى أكتاف أبنائها وأحفادها محل النعش وسجي اجلثمان يف
خميم الدهيشة يف مهابة التشييع ً
املقربة مشال بيت حلم (القبة) إىل مقربة من القدس ،رحلت فاطمة وكان اجلميع يعلم أهنا لن تشارك يف االعتصام القادم ألهايل
األسرى ،ولن تشارك يف املظاهرة القادمة ضد إرهاب االحتالل الصهيوين ،ولن ترفع علم فلسطني كما كانت تفعل موحدة وجامعة
بعيدا إىل السماء ،وصعدت حرة من قيود االحتالل
األحزاب والفصائل حتت ظالله ،ولن تشارك يف اإلضراب القادم ،ألهنا رحلت ً
سالما لك يف عليني)2021 ،
(رحال ،فاطمة اجلعفريً ،

عدد من القادة الوطنيني واألدابء ومما كت فيها( _:اي أيتها املرأة الفكرة ،أدهشين هذا العمق يف تلك البساطة،
وقد راثها ٌ
وتلك احلداثة يف هذه األصالة ،وهذه الثورة يف هدوءك الرائع ،كنت لنا مالذاً ومثاالً ،كنت لنا درساً ،كنت لنا كل ما كان مجيالً
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ودعت فاطمة
والكوفيات والراايت واشتعلت اإلطارات ،ومن هناك امتألت العبوات ابلكاز واملسامري وانفجرت انتفاضة احلجارةّ ،
مئات الشهداء واستقبلت آالف األسرى احملررين عاشت وهي ترسل مع الشهداء التّحااي والسالمات إلخوهتا الشهداء ،وتتوسل
إىل هللا ابألمنيات أن يفرج هللا عن الفلسطينيني كرهبم وحمنتهم.
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وعظيماً يف حياتنا ،مل يشربك املوت وإمنا منتهى التماهي مع الفكرة جتلت فيك فكان موات وكان خلودا وكان جتدداً انمي قريرة
العني وبنصف دمعة ،ولتكوين أغنيات الرعاة وترانيم امليالد وأحالم العاشقني انمي سيديت "فال انمت أعني اجلبناء انمي ودعي
أحالمك احلبلى ابلعواصف والربق والرعود حترس الوطن املسيج ابلوفاء) (املشين )2021 ،ونعتها عدد من القوى الوطنية وخاصة
ُ
حركة فتح اليت انتمت هلا املناضلة وقد أكد اجلميع على ما تركته من اثر حيث قال أمحد أبو هويل ( برحيل املناضلة فاطمة -أم
أمحد  -فقد خميم الدهيشة أيقونة العمل الوطين وأحد كوادره النسوية والوطنية والشعبية) (أبو هويل )2021 ،وقال قدورة فارس
عنها ( أم أمحد بسلوكها وأدائها ومظهرها كانت تشبه فلسطني ،بل إهنا مع الوقت صارت ملمحاً من مالحمها) (الوطنية،
. )2021
دورها يف النضال الوطين الفلسطيين _تشكيل جلان العمل النسوي _
عاشت املناضلة فاطمة اجلعفري آاثر النكبة وما تالها مما ساهم يف تطور الفكر الثوري فيها أصبحت اثئرة ال تعرف
لثورهتا حدود فإىل جان دورها الطبيعي كأم استطاعت أن جتمع إىل هذه املهمة مهمات أخرى قامت هبا دون خوف ومارستها
دون تردد حاملاً ابحلرية اليت ُسلبت منها وسلبت من زوجها وأخوهتا وأحبتها ،لقد كانت وطناً انبضاً وكان السم ملعة نصي من
شخصيتها.
ٍ
حدث اترخيي ولعل املسرية النضالية لفاطمة بدأت قبل
وقد كانت املرأة الفلسطينية دوماً ذلك الشرار املنطلق مع كل
انتفاضة احلجارة  1987فالواقع اجلديد لفلسطني بعد النكسة ،واالحتكاك املباشر مع العدوان املستمر ملقومات الصمود أببعاده
صعد من أمهية هذه األبعاد يف مواجهة االحتالل حيث اخنرطت املرأة الفلسطينية بقوة يف ميدان العمل النضايل وبرزت
االجتماعية ّ
صورة املناضلة والشهيدة واألسرية والداعية السياسية والناشطة اجلماهريية ،وأصدرت البياانت وتشكيل األطر النسوية ذات
األهداف السياسية ،وقد شهدت هذه الفرتة تزايداً ملحوظاَ يف انضمام املرأة للتنظيمات واألحزاب السياسية ،كما كونت
اجلمعيات واملراكز واملؤسسات النسوية وتنوعت أعماهلا ودورها حيث أخذت على عاتقها القيام مبهام الداعم واملساند لنضال
احلركة الشعبية والعمل على التعبئة النسائية اجلماهريية والتحشيد يف إطار املظاهرات واالحتجاجات (مراد،
)https://upwc.ps/?p=1735, 2019
ابع طويل يف هذا امليدان حيث بدأ مشوارها النضايل عندما مت أسرها ألول مرة عام  1977ملدة عام
وقد كان لفاطمة ٌ
بتهمة نقل أموال من منظمة التحرير يف األردن إىل أشخاص يف غزة ،رغم أهنا قد سبق وقامت بنقل أموال صدقات خالل شهر
رمضان إىل عائالت فقرية بناء على توصية شخص كان مع أخيها يف السجن.
ويف املرة الثانية عام  1981حيث حكم عليها مدة  8شهور بتهمة قيامها إبرسال املناضلني لالنتقام من االحتالل
الصهيوين الذي حرمها من أخيها الشهيد علي اجلعفري وقد وصفت معاانهتا أثناء األسر فقد كان معها طفل صغري (اثئر) كان
عمره  11شهراً  ،وقد ابلغها االحتالل ابحلضور للتحقيق معها فذهبت برفقة طفلها الرضيع ،فطل منها احملقق إعادة الطفل
للمنزل والرجوع يف اليوم التايل الستكمال التحقيق ،فاضطرت إىل ترك أطفاهلا مع زوجها وأوصته أن يرسل أبنائها (حترير وكفاح)
إىل دار الطفل يف مدينة القدس مع صديقتها خدجية أبو رمان وأبنائها الكبار بقااي مع والدمها ،أما الطفل الرضيع اثئر فقد مت
إرساله إىل مستشفى الكاريتاس لألطفال مع صديقة هلا وبعد خروجه من املستشفى مت إرساله إىل دار الطفل عند إخوته ويف عام
 1982بدأت العمل يف جلان املرأة والعمل االجتماعي حيث بدأت يف رايض األطفال إلدراكها أمهية هذه املرحلة يف صقل الروح
الوطنية لديهم ،مث قامت بتأسيس فرقة الدبكة الشعبية للشاابت أطلقت عليها اسم ( فرقة دالل املغريب ) تيمناً ابلشهيدة دالل
املغريب (اجلعفري ف ،.انتفاضة حجر_فاطمة اجلعفري_ )2016 ،اليت استطاعت أن تقيم مجهورية فلسطينية برفعها العلم
الفلسطيين على امتداد الساحل الفلسطيين – وهذا إن دل على شيء دل على عمق تفكريها وقدرهتا على ربط األجيال بعضها
ببعض من خالل اختيارها اسم مناضلة فلسطينية لتظل الذاكرة عامرة ابملقاومة مث عادت وأسست فرقة أخرى لألطفال الزهرات
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داخل خميم الدهيشة وشكلت تلك اجملموعات ضمن فرقة الشاابت التابعة حلركة فتح ومت تشكيل جلان أخرى ابسم الشبيبة هدفها
توحيد العمل اجلماعي للشباب والشاابت يف املخيم ،وسرعان ما توسع العمل إلنتاج املعارض الوطنية ،وتنظيم الزايرات ألُسر
الشهداء واجلرحى واألسرى وخاصة يف األعياد (الفطر واألضحى) وع بدء انتفاضة احلجارة قامت بعدة نشاطات وشغلت عضواً
يف اللجنة الثالثية اليت تكونت من الفصائل الفلسطينية ( فتح ،اجلبهة الشعبية واجلبهة الدميقراطية) لتنظيم أعمال االنتفاضة تكون
مهمتها طباعة بياانت القيادة املوحدة وتوزيعها يف املدن الفلسطينية وتوفري احتياجات الشباب من عل الدهان لكتابة الشعارات
على اجلدران واملالبس واألقنعة)(https://n9.cl/hiqiv, 2021
لقد أدركت فاطمة بوعيها الوطين القوي أمهية هذه اللجان ودورها يف دعم ومساندة املناضلني الساعني للحرية ،وقد
أدركت ضرورة عملها كمسعفة ميدانية فعملت هي ومن شاركها يف هذه اللجان على تقدمي اإلسعافات األولية للجرحى واملصابني
أثناء حصار املخيم واالعتداءات املتكررة على أهله كما عملت على أن تكون حلقة اتصال واستطالع بني الشباب وفصائلهم
التنظيمية حيث روى إبراهيم رمضان حمافظ حمافظة انبلس يف حفل أتبينها قائالً :تدربنا يف حاكورة بيتها ،كتبنا البياانت على المبة
الكاز ،خبأان الرصاص ،أكلنا من خبزها وزعرتها وزيتها أم أمحد هي الدليل ،هي من أنضج وعينا النضايل مبكراً لننطلق من
الرصيف الضيّق إىل السماء الواسعة( .الوطنية)2021 ،
أما الكات والصحفي حسن عبد اجلواد فقال عنها :هي مناضلة من طراز خاص ،ومن طليعيات احلركة النسوية الفدائية،
ويكفي أهنا ذات الثوب الفلسطيين املطرز برموز وورود الطبيعة الكنعانية لفلسطني (الوطنية)2021 ،
ويف رواية شفوية ألحد النساء اللوايت أدركن أمهية العمل الصعيد النسوي واالجتماعي ،والذي كان دافعاً لتأسيس احتاد
جلان املرأة للعمل االجتماعي ،حيث قالت فاطمة الكردي عملت على أتسيس جلان املرأة للعمل االجتماعي ،وكان أفضل شيء
عملناه أتسيس جلان نسوية جلمع التربعات وكان هناك جمموعة من النساء اللوايت شاركن يف االحتاد هنى عبد هللا من بريزيت
وفاطمة اجلعفري من الدهيشة وصباح الشخشري وغريهن من النساء اللوايت حضرن االجتماعات التأسيسية( .عبد اهلادي،
)2015
وقد التقت شهادة فاطمة الكردي مع فاطمة اجلعفري اليت حتدثت عن اهتمامها يف بداية األمر بتأسيس رايض األطفال
مث فتح مشاغل الصوف وتعليم اخلياطة والعمل على توفري أماكن مقرات للجان العمل النسوي واليت هدفت فيما بعد إىل إحياء
الرتاث الفلسطيين من خالل املطرزات الفلسطينية وتنظيم االحتفاالت لتأمني ريع جلان العمل النسوي( .اجلعفري ف ،.انتفاضة
حجر_فاطمة اجلعفري_)2016 ،
أثر احتجاز جثمان الشهيد حممد واستشهاد علي يف قيادهتا للنضال الوطين الفلسطيين
كانت احلياة اليت عاشتها فاطمة مليئة ابحملطات الدالة على صمودها وصربها وقدرهتا على مواجهة الصعاب كما روت
هي ذلك يف أكثر من مناسبة ،إال أهنا تفتأ تتذكر املوقفني األصع يف حياهتا واللذين ارتبطا أبقرب الناس إىل قلبها أخويها حممد
وعلي.
األخ الشهيد حممد اجلعفري الذي ولد يف مدينة أرحيا وترىب على ح الوطن ،كان قد ورث من أخيه الشهيد علي قطعة
من السالح فقرر أن يثأر ويواصل درب أخيه فاشرتك يف عدة عمليات بطولية وكان آخرها عملية احلزام األخضر ضد العدو
الصهيوين ففي شهر آب  1969قامت قوات القادسية املرابطة يف األردن ،ابالشرتاك مع قوات التحرير الشعبية وقوات العاصفة
(حركة التحرير الوطين الفلسطيين) ،بتنفيذ هذه العملية الناجحة على جبهة طوهلا  7كم من خط املواجهة بني األردن و(إسرائيل)
استهدفت املستوطنات الصهيونية وذكرت مصادر جيش التحرير آنذاك أن حجم القوات املشرتكة يف هذه العملية كان أكرب
حجم شهدته عمليات املقاومة الفلسطينية منذ انطالقها ،ورأت قيادة جيش التحرير يف عملية احلزام األخضر جتسيداً ملضموانت
الثورة وتطلعات شعبنا إىل الوحدة الوطنية (الفلسطينية )1984 ،الذي استشهد فيها ،وقام االحتالل بدفن الشهداء يف منطقة
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األغوار؛ ليكون حممد اجلعفري أول شهداء مقابر األرقام _هي مقابر سريّة دأبت سلطات االحتالل الصهيوين على احتجاز
جثامني شهداء فلسطينيني وعرب فيها ،ال سيما من منفذي العمليات الفدائيّة يقوم االحتالل هبذا األمر هلدفني أساسيني :األول
تشكيل رادع للفلسطينيني يف حماولة ملنعهم من تنفيذ عمليات فدائية ،أما اهلدف الثاين فهو استخدام اجلثامني كورقة مساومة يف
أي صفقات تبادل لألسرى وقد مسّيت بـ"مقابر األرقام"؛ ألن سلطات االحتالل تضع أمام كل قرب الفتة حديدية صغرية حتمل
رقما يرمز للشهيد من دون امسه ،وتعترب مقابر األرقام مناطق عسكرية مغلقة ،مينع الوصول إليها من دون موافقة مسبقة_
(قوامسي )2014 ،وعلى الرغم من ظروف استشهاده القاسية إال أهنا كانت راضية حمتسبه ابإلضافة الستشهاد أخيها (اي قصص
–فاطمة اجلعفري )2017 ،أما قصة علي فقد بقيت مالزمة هلا ال تفارقها وهي يف كثري من مقابالهتا وشهاداهتا ال تفتأ تستذكر
علي فهي على حد قوهلا كان الدافع القوي هلا وامللهم يف مسريهتا النضالية ،وذلك أن علي وكما كانت تروي دوماً هو من أحرق
قلبها وأذاقها املر كؤوساً ال تنتهي ،علي كان شاابً مفعماً ابحليوية أح وطنه وعشق ترابه ومل يقبل ابلظلم الواقع على شعبه وأهله،
ُ
فاشرتك مع  7من رفاقه بنقل السالح من األردن وختزينه يف وادي القلط يف أرحيا؛ لتنفيذ عملية يف حائط الرباق (حائط املبكى
مكان جتمع الصهاينة) ولكن عمالء اجليش الصهيوين متكنوا من كشفهم ووشوا هبم ومتكنت قوة من اجليش الصهيوين من حماصرهتم
ووقع اشتباك مسلح بني القوات الفدائية بقيادة علي والقوات الصهيونية استمرت  48ساعة انتهت الساعة الرابعة من عصر أول
أايم عيد الفطر وكانت نتيجة االشتباك استشهاد اثنني من رفاق علي وأصي مخسة آخرون منهم علي اجروح بليغة ،ولكنه
استطاع من قتل الكولونيل ( احلاكم العسكري) الصهيوين يدعى عوفر حيث مسي معسكر عوفر واملستوطنة ابمسه املقامة على
أراضي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام هللا.
تستذكر فاطمة كيف حاولت الفرقة العسكرية الصهيونية من حماصرهتم والضغط عليهم لالستسالم فخرجوا ومعهم
سالحهم وقد وصلت إىل املكان فرقة عسكرية أخرى بقيادة موشي داين وغولدا مائري حالوا الضغط على علي ورفاقه النتزاع
االعرتاف منهم مقابل إعادهتم إىل األردن لكن علي كان مدركاً أن تلك العود كاذبة ،وان اهلدف منها احلصول على املعلومات عن
منظمة التحرير وكيف استطاعت إدخال السالح إىل فلسطني ،ولذلك قام علي إبحراق ما كان حبوزته من النقود وقوائم األمساء
لشخصيات من مدينة انبلس كان سيوصل إليها النقود والواثئق من منظمة التحرير الفلسطينية ،وبعدها انقطعت أخبار علي عن
عائلته وأخته فاطمة اليت كانت تربطه هبا عالقة قوية ،فبدأت رحلة البحث عنه استمرت  6أشهر متواصلة ضاربة بعرض احلائط
ابإلشاعات اليت كانت تتحدث عن استشهاده وإلقائه من الطائرة ،إال أهنا استطاعت العثور عليه وقد حكم عليه االحتالل 7
مؤبدات ومت نقله إىل سجن عسقالن ،كانت رؤية أخيها علي يف زايرهتا له كل  15يوماَ تزيدها صموداً وقوة وشجاعة .وازداد
ارتباط فاطمة أبخيها يف هذه الفرتة ،وكانت تراه منوذجاَ للتحدي ال ميكن قهره ،بل إن الصفات اليت حتلّى هبا علي جعلت فاطمة
تزداد منه قرابً وتقوي العالقة بينهما ،استغل علي وجوده يف األسر فقد عمل على توسيع ثقافته وتعميقها ،فكان قارائً هنماً
كرس حياته للوطن ،أحبه رفاقه واحرتموه خلصاله الشخصية ووطنيته ،وهذا كان سبباً كافياً هلا
ومنوذجاً للمناضل الذي وه و ّ
لتتعلق به أكثر وترى نفسها يف شخصه.
وبعد فرتة من الزمن مت نقل علي إىل سجن نفحة الصحراوي ،الذي أنشئ يف أقصى جنوب النق الذي متيز بشروط
حياتية قاسية وقاتلة للروح اإلنسانية اختري ليكون منفى ألكثر من مائة أسري وملن ُيعدهم االحتالل الصهيوين أكفأ القيادات
والكوادر الوطنية ،وما أن وطأت أقدام األسرى أرض السجن حىت بدأوا يعدون الع ّدة للخطوة النضالية احلامسة ،أال وهو اإلضراب
عن الطعام ،ليسمعوا صوهتم يرتدد صداه ليس يف أرجاء الوطن وإمنا يف أرجاء العامل ،وشكل األسرى جلنة نضالية من كافة الفصائل
املتواجدة يف سجن نفحة ،كانت السمات الشخصية والقيادية ألعضاء هذه اللجنة ،ال تتمتع بكفاءات قيادية فحس وإمنا انلت
ثقة واحرتام وتقدير مجيع األسرى) دعنا (1997 ،وابلفعل مت إبالغ إدارة السجن أبن األسرى قد أعلنوا اإلضراب عن الطعام أو
ما يعرف بـ "معركة األمعاء اخلاوية" ،هي امتناع األسرى عن تناول كافة أصناف املواد الغذائية اليت تقدم لألسرى ابستثناء املاء
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وقليل من امللح ،وهي خطوة اندراً ما يلجأ إليها األسرى؛ إذ أهنا تعترب اخلطوة األخطر واألقسى ملا يرتت عليها من خماطر جسيمة
– جسدية ونفسية -على األسرى وصلت يف بعض األحيان إىل استشهاد عدد منهم
( )https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796ابتداءً من صباح  ،1980/7/14وقد روى أحد األسرى
_عبد الرحيم مجيل النوابين أبو النوب _ أحداث هذا اإلضراب حيث قام األسرى حبلق رؤوسهم وقص األظافر؛ وذلك لعدة
أسباب منها أن الشعر خالل اإلضراب أيخذ ابلتساقط وحتسباً ألي حماولة قمعية من جان إدارة السجن اليت تستخدم أسلوب
شد الشعر أثناء التحقيق والتعذي يف زانزين العزل ،وانصرف قسم آخر من األسرى لكتابة وصاايهم ،وكان من بني أولئك
األسرى الذين كتبوا مذكراهتم الشهيدين راسم حالوة وعلي اجلعفري اللذين استشهدا يف اليوم العاشر لإلضراب ،وتعاد كافة
األسرى على الصرب والصمود وعدم الرضوخ حملاوالت اإلدارة كسر إضراهبم (وآخرون )2017 ،علمت فاطمة ابإلضراب وفقاً
أصرت على أن تكون شريكة مع أخيها يف املطالبة حبقوقه ،فعملت مع رفاق درهبا
لروايتها فقد كان علي يشبه السجن ابملقربة و ّ
على االعتصام أمام مقر الصلي األمحر والسفارة األمريكية للمطالبة يف تغيري الظروف القاسية اليت يعيشها األسرى داخل سجن
نفحة ،تعبت فاطمة أثناء االعتصام بسب محلها وصيامها يف شهر رمضان ،فبادرت أن يكون االعتصام يف املرة القادمة أمام
السفارة الربيطانية ،وأثناء عودهتا من االعتصام أعلنت إذاعة (مونت كارلو) عن استشهاد  22أسرياً من سجن نفحة وهذا األمر
أخافها ،ولكنها أتكدت فيما بعد أنه مت نقل  22أسرياً إىل سجن الرملة ،مل تكن فاطمة تعرف أن نقل هؤالء األسرى كان مقدمة
لقتلهم بدم ابرد (اجلعفري ف ،.انتفاضة حجر_فاطمة اجلعفري_ ،)2016 ،حيث روى عبد الرحيم أبو النوب (وآخرون،
 )2017أنه تعرض للتغذية القسرية _اليت يلجأ إليها السجانون إلجبار األسرى املضربني عن الطعام على تناول املواد املغذية؛
ُ
وذلك ابستخدام طرق خمتلفة منها إدخال أانبي التغذية إىل معدة األسري املضرب عن الطعام عن طريق األنف وحقن املواد
الغذائية من خالهلا بقوة إىل املعدة أو عن طريق إدخال املواد الغذائية والسوائل عن طريق احلقن يف األوردة واألوعية الدموية_
()https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=iigwfCa19039818765aiigwfC
كبقية األسرى إال أن الذي حدث مع راسم حالوة وعلي اجلعفري وإسحاق مراغة فقد كان خمتلفاً حيث استقر الزوندا (
أنبوب بالستيكي) يف رئة ثالثتهم بدالً من املعدة ومت سك املاء وامللح املغليان داخل الرئة مباشرة فتم حرقها وتدمريها على الفور،
ويف صباح 1980/7/22اندى ٍ
مناد من خارج القسم الذي يوجد فيه األسرى (اي أسرى نفحة ،صباح اخلري ،أخربكم أبن علي
اجلعفري قد استشهد) وقد روى رفاقه اللحظات األخرية الستشهاد حيث قال ألخيه إسحاق مراغة إين أموت وكان يصف املوت
الذي كان يتسلل من قدميه حىت وصل إىل يديه وكانت أنفاسه األخرية خترج من انفه الذي مزقته الزواندا حىت مال رأسه على كتفه
ويداه البارداتن متسكان بقضبان الباب احلديدي وسقط على األرض وفاضت روحه إىل السماء( .وآخرون.)2017 ،
انتشر خرب استشهاد األسرى يف أحناء فلسطني كافة وخرجت التظاهرات اجلماهريية الغاضبة إىل الشوارع ،وتناقلته ابهتمام
ابلغ منظمات وهيئات حقوق اإلنسان عرب العامل وداخل الكيان الصهيوين وأصبح موقف إدارة السجن يف منتهى احلرج وحضر إىل
السجن جمموعة من احملامني من بينهم احملامية اإلسرائيلية -ليئا تسميل -وقد قدمت هذه احملامية وصفاً حلالة األسرى وفضحت
أمر حكومة مناحيم بيغن ووزير داخليته يوسف بورغ ومدير السجون حاييم ليفي لتورطهم يف تنفيذ عملية القتل يف سجن الرملة،
فارتفعت وترية الضغط يف العامل تضامناً مع مضريب سجن نفحة( .اجلعفري ف ،.انتفاضة حجر_فاطمة اجلعفري_ )2016 ،كل
ذلك كان جيري داخل أسوار السجن دون علم فاطمة به ،وعن معرفتها خبرب استشهاد علي تقول إهنا كانت تنتظر اجلريدة وكانت
تستمع ألخبار لندن فكان خرب استشهاد علي اجلعربي ،وهي مل تسمع هبذا االسم من قبل يف السجون فأرسلت ابنها ليحضر
اجلريدة لكنها تفاجأت إبغالق احملالت املقابلة لبيتها ،عاد ابنها وأخربها أبن صاح احملل رفض بيعه اجلريدة ،فخرجت
إلحضارها بنفسها وإجراء مكاملة هاتفية ،ووجدت مجيع أقارهبا أمام بيتها وأخذوا يتحدثون عن استشهاد علي وذه معها ابن
عمها عمر اجلعفري واتصل ابحملامية ليئا تسميل وقالوا هلا أبهنم سيذهبون إىل سجن صرفند للتعرف على جثة أخيها علي اجلعفري،
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وطلبت من عمر اجلعفري مرافقتها إىل الصلي األمحر يف القدس لكنه رفض ،وجاءت حافلة تُقل طالابً من جامعة بيت حلم
على رأسها (ربيحة ذايب وعوين املشين) وأصروا على مرافقيت إىل القدس وهناك بدأت املسرية من شارع صالح متجهة إىل ابب
العمود والبلدة القدمية ،فقام جيش االحتالل مبحاصرة املسرية من (ابب العمود وابب اخلليل) واعتقلوا فاطمة ومعها  22شخصاً
ومت نقلها إىل سجن املسكوبية _لذي يقع مركز املسكوبية يف القسم الشمايل من مدينة القدس ،ضمن ما يسمى "ساعة الروسي"،
أقيم يف عهد سلطات االنتداب الربيطاين وكان يعرف ابلسجن املركزي ،وقد أبقت إسرائيل مقر الشرطة ومركز التوقيف كما هو
حىت يومنا هذا وهو خمصص للتحقيق واالحتجاز ويطلق عليه املسلخ_ هيئة شؤون األسرى واحملررين
( ) https://2u.pw/fESezومن مث مت اإلفراج عنها بطل من الصلي األمحر ومل تكن متلك النقود للعودة إىل املنزل
فصدفت وصول عائلة األسري ماجد فرج لزايرته يف سجن املسكوبية فعادت معهم إىل منزهلا يف خميم الدهيشة حيث وجدت
مجاهري غفرية اعتصموا للمطالبة اجثمان أخيها ،وظل احلال ملدة  15يوماً وسلطات االحتالل متاطل بتسليم جثة علي ،وبعدها مت
إبالغهم أنه مت دفنه يف مقربة األرقام يف األغوار – يف أرحيا -وبعدها نشرت الصحف العربية أن اللجنة اليت شكلت لتحديد
أسباب وفاة الشهداء األسرى قد اختلفوا ومت تشكيل جلنة جديدة لتحديد أسباب الوفاة وظهر هنا التناقض ،هل دفن علي فعالً
أو أنه مازال يف التشريح ،وابلفعل وصلتهم أخبار بوجود جثة علي اجلعفري (اجلعفري ف ،.انتفاضة حجر_فاطمة اجلعفري_،
 )2016يف مركز الط العديل _أبو كبري مركز اتبع إىل املديرية الطبية يف وزارة الصحة اإلسرائيلية هو فرع لكلية الط يف جامعة
تل أبي  ،ومعرتف به من قبل اجمللس العلمي كمؤسسة تُستخدم للتخصص يف جمال الط العديل من وظائفه التحقيق يف أسباب
وآلية الوفاة ،تطرق إىل مسائل مثل من تكون الضحية ،أين ومىت حدثت الوفاة؟ ما هي أنواع األضرار املوجودة لدى الضحية؟ ما
هي آلية وسب الوفاة؟ وزارة الصحة اإلسرائيلية_ ( ) https://2u.pw/IZyCmحيث مت تسليم جثة الشهيد راسم حالوة
مقابل أن يتم دفنه من قبل  10أشخاص فقط يف خميم جباليا واستمر اإلضراب مدة  45يوماً ،استمرت فاطمة ابملطالبة اجثمان
علي حىت عام  1993حيث مت تسليم جثمانه على مدخل بيت حلم الشمايل (قبة راحيل) واستلمه ابن عمها عمر اجلعفري وأبو
خليل اللحام وجمموعة من شباب خميم الدهيشة ورفضوا طل فاطمة بفتح الصندوق ألنه رفات ،وقد شيع جثمانه الذي استمر
مدة  5ساعات من خميم الدهيشة إىل املقربة (اجلعفري ف ،.انتفاضة حجر_فاطمة اجلعفري_.)2016 ،
لقد كان الستشهاد علي األثر األكرب يف حتديد وجهتها فقد أصبحت ال ترى أمامها سوى مقارعة االحتالل الصهيوين
ومواجهته وكشف جرائمه كوسيلة من الثأر ألخيها علي اليت اعتربت نفسها أمه وأبيه ومجيع أهله لقد عاشت حياهتا وهي حتتضن
مالبسه لتشتم رائحته وتبكيه سراً وكان أقرب أخوهتا إليها ومل تنسى فاطمة أخيها حممد الذي بقي جثمانه حمتجزاً يف مقابر األرقام
(اجلعفري أ)2022 ،.
فاطمة اجلعفري أسرية
يسجل التاريخ حلظات الشعوب املفصلية اليت تتطلع إلحداث التغيري إبرادة البقاء الوجودي هلذه الشعوب يف مواجهة
احتالل يهدف إىل القضاء على اهلوية الوجودية هلا ،ومنذ بداية الصراع مع الكيان الصهيوين والشع الفلسطيين خيوض هذا
الصراع بكافة إمكانياته مستحضراً احلق التارخيي والقانوين يف أرضه وترابه الوطين ،فطبيعة الصراع حتتم أن يكون الكل الفلسطيين
حاضراً ومشاركاً وفاعالً وال مربر ألي تراجع أو تقاعس ،وقد شكل احلضور املركزي للمرأة الفلسطينية األساس يف الصراع مع
االحتالل ،فلم تكتفي بدورها كحاضنة ومربية لألجيال بل أصرت أن على أن تكون الشهيدة واألسرية واملناضلة لتسجل حضوراً
مذهالً يف مسرية الشع الفلسطيين النضالية ،فكان املشهد هبا أكثر اكتماالً ولعل األرقام واإلحصائيات اليت تشري إىل عدد
النساء الفلسطينيات األسريات لدى دولة االحتالل حيمل داللة القيمة الكربى للمرأة الفلسطينية يف حياة الشع املقاوم ،فحس
اإلحصائيات من موقع املعلومات الوطين الفلسطيين وفا على مدار سنوات الصراع الطويلة مع االحتالل تعرضت أكثر من
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 16000فلسطينية بني مسنة وقاصر لالعتقال ،وألن هذا االحتالل الصهيوين ال يقيم وزانً ال للقوانني وال لإلنسانية ومتارس كافة
أنواع التعذي حبق األسريات واألسرى الفلسطينيني( .خميمر ،)2019 ،وقد ذكرت العديد من التقارير ومنها تقرير األمم املتحدة
أن األسريات الفلسطينيات يف سجون االحتالل يتعرضن للعنف خالل مرحليت التحقيق والسجن وهذا العنف املمارس ابجتاهه
أسرياتنا إلاثرة الرع واخلوف وخاصة لألسريات القاصرات (املرأة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي )2022 ،وعن هذا تقول
فاطمة عن جتربة اعتقاهلا ،ففي إحدى املرات كان طفلها رضيعاً عند اعتقاهلا ،ولذا عانت من املرض لعدم قدرهتا على إرضاعه مما
استدعى إىل إرساهلا ملستشفى (تل هشومري) العسكري يف مدينة ايفا لتجفيف احللي لعدم قدرهتا على إرضاع طفلها وبقائها يف
السجن ،بعد العالج مت إرساهلا إىل زانزين غزة ملدة  6أايم وأثناء وجودها يف الزانزين شاهدت طرق تعذي األسرى ،وكان لذا
أتثري نفسي صع عليها ولكن مل يضعف معنوايهتا ،حيث شاهدت الشباب وقد قيدت أيديهم يف الساحة على األعمدة
وصراخهم ميال الساحات وكانت طرق التعذي املستخدمة هتدف للنيل من عزمية األسرى وصمودهم ،وحىت ابلنسبة لفاطمة اليت
تركت خلفها أطفاهلا الصغار مل أتبه بطرق التعذي اليت تففن االحتالل هبا ألهنا أمنت برسالتها وقضيتها.
هذا ويشار أن جلان التحقيق كثرياً ما متارس الضغط النفسي على األسريات واألسرى هبدف ترويعهم ،حيث يتم هتديدهم
إبحضار عائالهتم للتحقيق؛ والن األسرى يعرفون صعوبة التحقيق كانوا يصرخون وميألون املعتقالت صراخاً ،وتستحضر فاطمة
أحد املشاهد عندما كانت يف التحقيق أهنا مسعت بعض الشباب وهو حتت التعذي يصرخ (ال حتضروا أمي وأخيت سأعرتف بكل
شيء لكن ال حتضرومها) فصرخت فيه فاطمة قائلةً (اثبت أنت رجل ،لن حيضروا عائلتك) لرفع معنوايته كي ال يعرتف عن شيء،
فما كان من رجل املخابرات إال أن دفعها بيده إىل الزنزانة ومنعها من احلديث مع أي أحد آخر( .اجلعفري ف ،.انتفاضة
حجر_فاطمة اجلعفري_)2016 ،
هذا وقد عرفت املرأة الفلسطينية بدورا املناضل واملقاوم بشكل ابرز يف انتفاضة احلجارة  1987وما تالها ،فأصبحت
مطاردة ومهددة بسب ما تقوم به من أعمال تسهل فيها عمل الشباب املقاومني ،فقد ذكرت فاطمة يف إحدى مقابالهتا أهنا
كانت مسؤولة عن التنظيم التابع حلركة فتح يف منطقة بيت حلم (الدهيشة واخلضر وبيت فجار وجبل املواحل) وقامت بتوزيع بياانت
االنتفاضة واألعالم الفلسطينية والنقود وكل ما يلزم العمل التنظيمي ألهنا كانت مسؤولة عن ترتي مواعيد أفراد التنظيم( ،اجلعفري
ف ،.انتفاضة حجر_فاطمة اجلعفري_ )2016 ،ويف هذه الفرتة تلقت خرباً من ابنها أمحد عن طريق احملامي توحيد شعبان أثناء
زايرته له وهو يف مركز التحقيق يف اخلليل أبن شباب من بيت فجار اعرتفوا عليها (اجلعفري أ )2022 ،.فاضطرت للخروج من
املنزل ليطاردها االحتالل مدة  7شهور متواصلة ،وقد حرصت خالل هذه الفرتة على عدم تكليف أي شاب من املقاومني بتوزيع
البياانت أو ارتداء أي زي عسكري وكانت تقوم بدفن البياانت والزي العسكري يف األرض حفاظاً عليهم قائلة هلم أن أمرها قد
ُكشف وأهنا ال بُد ستعتقل يف يوم من األايم( .اجلعفري ف ،.انتفاضة حجر_فاطمة اجلعفري_ )2016 ،وتروي فاطمة عن
معاانهتا أثناء مطاردهتا رغم شعورها ابلقوة والشجاعة ،إال أهنا كانت قلقة على عائلتها ،فقد اضطرت يف أحد املرات إىل الذهاب
لتشارك عائلتها يف تناول طعام إفطار شهر رمضان ومل متكث طويالً لتخرج مسرعةً خوفاً عليهم ،وابلفعل قامت قوات االحتالل
ابقتحام البيت والتنكيل بعائلتها وتعرضهم للضرب يف حماولة منهم ملعرفة مكاهنا ،فاضطر أحد أبنائها للهروب من املنزل خوفاً من
التعذي وحىت ال يضطر لالعرتاف مبكان أمه ،ويف احد املرات وصلت إخبارية جليش االحتالل أبهنا متواجدة يف أحد بيوت
أقارهب ا يف خميم الدهيشة ،فاقتحموا البيت فكانت املفاجأة أبن املوجود يف البيت هي ابنة أخيها ،ويف أحد املرات ذهبت لتشارك
العائلة يف عزاء عمها وبعد انتهاء العزاء خرجت مسرعة إىل بيت صديقتها حيث مت مالحقتها ،تعبت فاطمة من املطاردة ولكنها
تؤمن بقضيتها ودورها النضايل وكذلك مل تنسى دورها األساسي كأم ألبنائها املقاومني وهلذا فقد اضطرت للذهاب إىل حمكمة ابنها
امحد بعد أن قامت بتأمني رسائل التنظيم والبياانت السرية فتوجهت إىل القدس مث إىل رام هللا وقبل الدخول إىل احملكمة وصلت
سيارة ونزل منها شخصان قاما إبدخاهلا عنوة إىل السيارة ،ويف هذه اللحظة أدركت أنه مت اعتقاهلا حيث قام كل منهم بتوجيه
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الشتائم هلا ومت نقلها إىل بيت إيل مث نقلت إىل معتقل املسكوبية للتحقيق معها ملدة  14يوماً ،وقد كانت تتعرض للتهديد من قبل
احملقق بتجريدها من مالبسها وردت عليه قائلةً (أبن األمر ال يهمها؛ ألهنا ال تشعر أبهنا تتعرى أمام رجل) فسجنت مدة  3أشهر
(بديوي )2016 ،أما عن أسرها فلم تكن تبايل بذلك ومل يؤثر على نفسيتها وأدائها النضايل ،بل ظلت صاحبة عزمية وإصرار
قوي لتحقيق ما تصبوا إليه وهو احلرية لوطنها وشعبها ،وعلى الرغم من عدم تقبل اجملتمع لفكرة اعتقال النساء يف السبعينيات
والثمانينيات من القرن املاضي ،إال أهنا استطاعت مع رفيقاهتا يف االعتصامات واإلضراابت واألسر _ربيحة ذايب ،عائشة عودة
هنى عبد هللا ،فاطمة الكرد ،رمسية عودة_ أن تبني للمجتمع ذلك الدور القيادي الذي تقوم به املرأة الفلسطينية حىت وهي يف
أسرها ،م ن جلسات تثقيفية ودورات توعوية ،حيث استطاعت أن تتغل على مشكلتها يف عدم القدرة على القراءة والكتابة
وكانت تطل من زميالهتا يف السجن قراءة الكت لتطوير ثقافتها الشخصية ومن الكت اليت قرأت هلا (رجال يف الشمس ،عائد
إىل حيفا ،وكتاب الثورة اجلزائرية ،حيث تعلمت كثرياً عن الثورة اجلزائرية ومجيلة بوحريد اليت أتثرت يف شخصيتها (اجلعفري ف،.
انتفاضة حجر_فاطمة اجلعفري_)2016 ،
العمل احلزيب اجلماعي مع الفصائل الفلسطينية.
ترتبط املشاركة السياسية يف دول العامل املستقلة ابالنضمام لألحزاب السياسية اليت تُعد أحد أشكال الدميقراطية لكن
يف فلسطني فإن املشاركة السياسية يف األحزاب والفصائل السياسية جاء للحصول على االستقالل وكمظهر من مظاهر املشاركة يف
صنع القرار السياسي (النقشبندي )2002 ،أما ابلنسبة للمرأة الفلسطينية فقد شاركت يف معركة االستقالل السياسي واالجتماعي
منذ بداية القرن العشرين يف اجلمعيات اخلريية واملؤسسات النسوية وبعد أتسيس منظمة التحرير الفلسطينية قامت بتنفيذ العمليات
العسكرية داخل فلسطني احملتلة وميكن القول أن النقلة النوعية للمرأة الفلسطينية كانت عام  1987حيث مت تشكيل األطر
النسوية بقرار من الفصائل الفلسطينية وهدف هذا القرار إىل أتطري النساء عرب األحزاب يف كافة املدن والقرى واملخيمات كما
نشطت النساء يف مجيع جماالت احلياة املختلفة يف انتفاضة احلجارة  1987وتعرضت خالهلا للضرب والسجن
واالستشهاد(عاصي.)2022 ،
وعند متابعة حياة املناضلة فاطمة اجلعفري وجدان أهنا كانت ذات دور غري تقليدي يف مسرية املقاومة من انحية وكما
الحظنا يف كثري من مقابالهتا أو فيما رواه عنها رفاق درهبا أبهنا كانت من أوىل النساء يف تشكيل جلان املرأة للعمل االجتماعي
وبناء األطر واالحتادات النسوية والنقابية ،حيث وضعت املرأة يف مركز الصدارة يف الكفاح ومشاركة الرجل يف امليدان ،ويف الدفاع
عن احلقوق الفلسطينية والتصدي لظلم احملتلني ،وكانت دائماً يف امليدان ،يف املسرية واملظاهرة وخيام التضامن واالعتصام ،تراها يف
بيوت الشهداء واألسرى واجلرحى ويف جلان العمل التطوعي ،إهنا النموذج املشرق للمرأة الفلسطينية املكافحة واملناضلة واملدافعة
عن حقوق املرأة يف املساواة وعدم التمييز ،وقد وصفتها احملامية فليتسيا النغر أبهنا أقوى من الفوالذ واحلديد وعن نشاطها عملها
الدؤوب مع الفصائل الفلسطينية يف أوائل حياهتا (قراقع )2021 ،فقد حتدثت عنها فدوى الربغوثي قائلةً أبهنا التقت هبا منذ
بداايت أتسيس جلان املرأة للعمل االجتماعي ،وهي فتحاوية ابمتياز تشبه خلية متحركة وممتدة ومتجسدة يف امرأة شجاعة وعنيدة
هي معجزة ورمز لكل النساء.
أما الصحفية سهري فراج فقالت -:إن فاطمة اجلعفري رسخت املشاركة السياسية امليدانية للمرأة دون منازع ودون
استجداء ،بل ٍ
بفعل حقيقي نضايل على األرض ،وهي جتسيد ملرحلة وطنية حقوقية وغري متييزية.
وقد وصفها أبو خليل اللحام عضو اجمللس التشريعي أبهنا ظاهرة وطنية فريدة ،مجعت كل مفاصل الوضع الوطين ،الفدائي
واالجتماعي والسياسي وامليداين واإلنساين ،ويصبح األمر أكثر دهشة عندما تكون هذه املرأة الجئة يف خميم (الوطنية)2021 ،
وتؤكد الشهادات اليت رويت حبقها على أهنا استطاعت تشكيل جلنة املرأة للعمل االجتماعي مع أمل رمضان وجواهر عزات
51

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

يف حمافظة بيت حلم أبهنا حكاية اللجوء واملخيم رمز املرأة الفلسطينية الثائرة وأيقونة النضال.

عرب حممد املصري أمني سر حركة فتح يف بيت حلم ستظل فاطمة كشجرة عالية ما حنتها الرايح وال استطاعت أدوات
وقد ّ
االحتالل من اقتالع قناعاهتا ،روحها املكللة حب فلسطني ستنبت يف كل واحد منا ثورة (الوطنية.)2021 ،
وميكن القول أبن فاطمة اجلعفري مل تكن امرأة عادية ،بل كانت امرأة من طراز فريد متيز بكونه يناضل ُحباً يف الوطن
وسعياً حلريته رغم ضعف اإلمكاانت اليت توافرت هلا يف وقتها ورغم صعوبة الظروف اليت عاشتها من حرماهنا من أطفاهلا وزوجها
ٍ
جم
وبيتها ومطاردهتا وأسرها وفقد إلخوهتا ونكبة شعبها الذي آملت نفسها فعربت عن غضبها بثورة أزعجت احملتل وجعله يص ُ ّ
غضبه على عائلتها وأطفاهلا مدمراً هلا كل ُحلم ابالستقرار واألمان.
العمل النضايل داخل فلسطني وخارجها
منذ انطالق الثورة الفلسطينية املعاصرة عام  1965وبعد أن منحت قيادة الثورة للشهيد الراحل ايسر عرفات أوىل اهتماماً
كبرياً ابملرأة ،واختذ خطوات لتفعيل الدور النسوي يف املقاومة بكافة أشكاهلا حىت ابتت املرأة يف قائمة شرف الكفاح املسلح
الطويل (عليان )2020 ،وعند تتبع حياة املناضلة فاطمة اجلعفري سواء من حديثها أو ما روي عنها فقد وجدان أهنا استطاعت
أن ترتك بصمتها اخلاصة يف جمال النضال داخل فلسطينفإىل جان مواجهتها الدائمة جلربوت االحتالل وظلمة وحماولتها تقدمي
الدعم للمتظاهرين واملناضلني ِسراً وعالنية فمن انحية كانت تقوم برتي املالبس والدهان لتقدمه للشباب أثناء املسريات وللكتابة
على اجلدران ،وكانت أتوي املقاومني يف بيتها الصغري أو تساعدهم يف اهلرب من بني يدي اجلنود وكانت تشارك يف االعتصامات
ولكن من انحية أخرى كان هلا نشاط فري ٌد من نوعه متثل يف مساعدهتا لألسرى داخل السجون ،حيث قامت فاطمة يف كثري من
املرات اليت كانت تقوم فيها بزايرة أخيها أو أقارهبا بتهري االرسائل اليت كان يقوم األسرى بكتابتها ألهلهم حىت يطمئنوا عليهم،
وقد حتدثت هي بنفسها عن ذلك حيث روت آلية نقل الرسائل من االسرى إليها حيث كانت أثناء الزايرة تقف على فتحات
52

Issue: 5
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Volume: 4

ولطيفة املشين وخولة أبو عكر ،كما استطاعت يف عام  1988من تشكيل جلان الشبيبة من اجلنسني لرتبية األطفال على ح
الوطن والتضحية ألجله ( )2021 ،https://n9.cl/hiqivومن انحية أخرى فقد تنوعت أعمال فاطمة احلزبية فبيتها كان
مأوى للفدائيني واملطاردين ويف بيتها اجتمعت مجيع التنظيمات والفصائل واالحتادات واللجان ومن عندها اشتعلت املظاهرات
وخرجت املسريات ،ومن عندها صدر قرار إزالة السياج الذي أقامه االحتالل حول خميم الدهيشة وهناك رفعت األعالم والكوفيات
وأشعلت اإلطارات ،وامتألت القناين ابلكاز واملسامري ،ومن بيتها ودع الشهداء واستقبل األسرى احملررين دون النظر إىل فصيلهم
واقتحم بيتها مئات املرات وحتول بيتها لثكنة عسكرية مفتوحة دوماً جلنود االحتالل (قراقع )2021 ،وقد حتدث أبنها واصفاً
طفولته أبهنا طفولة غري مستقرة النشغال الوالدين ابلعمل احلزيب حيث أجربوا على حتمل املسؤولية اليت زرعتها فيهم كوهنم عاشوا
أجواء املناضلني الكبار الذين يضعون اخلطط ملواجهة االحتالل ،فكان بيتهم مسرحاً لالقتحامات حبثاً عن والدته اترةً ووالده
واملناضلني اترةً أخرى ،وال يزال يتذكر ذلك املشهد الذي اقتحم فيه جنود االحتالل بيتهم للتفتيش عن األسلحة وأجربوا والده
على هدم سلسلة حجرية كان قد بناها بيديه حجراً حجراً حول البيت ،ويستمر يف روايته ليقول كنت أعيش يف ظل والديت
وأرافقها يف كل مكان تذه إليه وكوين ابن املناضلة فاطمة جي أن أكون مناضالً وأن أصبح أسريا يف سجون االحتالل.
(اجلعفري أ)2022 ،.
لقد كانت فاطمة وكما مسعنا من شهادات كثري ممن عاصروها أمثال ثراي فرج وربيحة سليمان وسارة املصري ونعيمة فرج
ورابعة أبو عجمية ،أبهنا كانت كلمة السر لكفاح النساء والالجئني وعدم اخلضوع لسياسات االحتالل ،هي مدرسة األجيال
األحياء منهم والشهداء الساهرة على حلم العودة وأصوات احلجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات احلارقة (املولوتوف) واملقالع _
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الشبك اليت تفصل بينها وبني األسري وعند تبادل التحااي والقبل كان يتم نقل الرسالة من فم األسري إىل فمها واليت تكون على
شكل كبسولة مغلفة بشكل جيد مث تقوم اببتالعا حىت يسهل عليها هتريبها وبعد خروجها من الزايرة وعودهتا إىل البيت كانت
تقوم ابستخراجها من (الرباز) وتنظفها وتصنيفها ووضع إشارات عليها حىت ال ختتلط الرسائل ألهنا كانت مضطرة يف كثري من
االحيان حلمل عدد كبري من الرسائل ويف بعض األحيان كانت حتمل  30رسالة وقد حتدثت عدد من املصادر االعالمية عن أمية
ذا الدور الذي قامت به فاطمة اجلعفري يف ظل انقطاع وسائل االتصال والتواصل بني األسرى وذويهم ،هلذا تعرضت لالعتقال
عام  1980بتهمة نقل االسلحة والرسائل ومساعدة الفدائيني واملقاومني( .االعالم م )2021 ،.ومل يقف األمر عند هذا احلد
فقد قامت بنقل األموال وأماانت من الضفة إىل قطاع غزة ،حيث حتدث ابنها أمحد عن طل أمه منه مرافقتها وخطيبته يف رحلة
إىل قطاع غزة ومل تصرح له عن سب الزايرة احلقيقي وهو ايصال النقود على شخصيات نضاليةيف غزة منم احملامي خالد القدرة
والذي شغل منص قاضي القضاة فيما بعد ،وعلى الرغم من خطورة االمر عليها إال أهنا مل أتبه؛ ألهنا كانت تعرف أن هذه
االموال تذه لشراء االسلحة للمقاومني (اجلعفري أ )2022 ،.وعنها قال الكات واملناضل عطا القيمري كنا نتابع أم أمحد من
داخل السجن ،جندها اترة يف القدس واترة يف غزة ،وهي يف كل مكان كانت معنا تقاتل غطرسة السجان ،ام امحد اسم لبندقية
فدائي وصمود أسري وأنشودة شهيد (الوطنية )2021 ،أما عن عملها خارج فلسطني فقد استطاعت اجياد حلقة تواصل مع
القيادات الوطنية بتهري الرسائل هلم واستطاعت ارسال رسائل واخبار أسرى الدورايت إىل أهلهم يف اخلارج وطمأنتهم عليهم،
وعلى الرغم من خطورة ما كانت تقوم به إال أهنا مل ترفض يف أي مرة مساعدهتم مهما كان الثمن ،وتروي أهنا كانت تدفع
تكاليفالسفر من حيملون الرسائل اليصاهلا للقيادة يف االردن ،يف احدى املرات اهنا قامت بتهري  30رسالة كبسولة عن طريق
امرأة كبرية يف السن اىل االردن وحصل ما مل يكن يف احلسبان اذا حدث نزيف مع املرأة أثناء اخراج الرسائل حيث مت نقلها
للمشفى للعالج لكنها استطاعت ايصال الرسائل ،وعندما عادت املراة إىل فلسطني قالت لفاطمة كدت أن اموت ملا فعلتيه معي،
وكان رد فاطمة عليها املم مت ايصال الرسائل وها أنت خبري (اجلعفري ف ،.انتفاضة حجر_فاطمة اجلعفري_)2016 ،
واسرى الدورايت هم جزء من احلركة االسرية الذين جاؤوا من البالد العربية لالنضمام والوقوف اجان إخواهنم الفلسطينيني
على مد ار العقود املاضية حيث كان آالف من هؤالء االسرى يف سجون االحتالل ،ومن هؤالء موسى عبد الرمحن نور وعلي
البيتاين وفؤاد الشرع ومسري القنطار وغريهم الكثريون.
لقد استطاعت فاطمة أن تتجاوز حدود الزمان واملكان وأن تسهل ملثل هؤالء االلتقاء أبهلهم عن طريق نقلها لرسائلم
ومحلها الماانهتم ،كما كانت تشارك يف املسريات الرافضة العتقاهلم ومحالت التضامن مت االفراج عن  41أسريا من األسرى العرب
يف اتفاقية شرم الشيخ عام ( .1995االخبارية)2013 ،
املشاركة الفاعلة يف أحداث االنتفاضة الفلسطينية األوىل 1987
كان للمرأة الفلسطينية دور فاعل يف احداث االنتفاضة الفلسطينية االوىل اذ استطاعت أن تثبت وجودها فكانت تشكل
خط الدفاع االول يف محاية االطفال ملنع اعتقاهلم أو ضرهبم ،كما استطاعت أن تفشل سياسة االحتالل يف فرض احلصار
االقتصادي على القرى واملخيمات فكانت تتسلل ملساعدهتم وتوفر هلم اخلبز واحللي ألطفاهلم ،وكانت املستجي األول
لنداءالقيادة املوحدة لالنتفاضة عندما كانت ختيط العلم الفلسطيين لرتفعه يف املسريات متحديةً جنود االحتالل وآلياهتم العسكرية
والغازات السامة والرصاص( .االعالم و)2011 ،.
وفاطمة ذات البيت الصغري يف خميم الدهيشة شاهدة على أحداث االنتفاضة متمرسة يف حيثياهتا وفعالياهتا ،وكانت متثل
لكل املنتفضني أماً مناضلة وقائدة فذة وأسرية صامدة،عمدت املناضلني مباء احلياة وأشعلت الدنيا بنضاهلا فهي حاضنة البندقية
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تشري الدراسات إىل أنه ومنذ أتسيس السلطة الفلسطينية مل أتخذ املرأة حقها يف مواقع اختاذ القرار ،فمشاركتها يف
انتخاابت اجمللس التشريعي الفلسطيين عام  1996مل مينحها سوى  4مقاعد من أصل  88مقعداً (االخرس)2021 ،
وعلى صعيد االحزاب السيا سية ،مل تصل املرأة الفلسطينية ملناص عليا يف اهليئات القيادية العليا ،رغم اختالف األحزاب
السياسية فإهنا مل تول النساء االهتمام ،ومل يرق حضورها لدورها الوطين واالجتماعي وذكرت عال عوض رئيسة مركز االحصاء
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الثائرة ،فهي الثورة وإن كان لالنتفاضة الفلسطينية اسم آخر لكان فاطمة اجلعفري ملا كان هلا من دور يف االنتفاضة (الوطنية،
)2021
فاطمة اجلعفري ابنة خميم الدهيشة الذي عاىن خالل االنتفاضة األوىل من سياسة العقاب اجلماعي واحلصار ومنع التجوال
ألايم طويلة فكان يعاين من اجلوع والعطش ونقص املواد الغذائية وحلي األطفال والوقود ،فما كان منها إال أ تفتح بيتها حبكم
موقعه على اطراف املخيم الستقبال الطرود الغذائية من شباب التنظيمات الفلسطينية واملدن اجملاورة وتستغل الساعة اليت يتم فيها
رفع التجوال حىت تقوم بتوزيع تللك الطرود للعائالت يف املخيم ،وأحياانً كانت تستغل حلول الظالم لتقوم بتوزيع املواد الغذائية ويف
احدى الليايل قدمت إىل احدى العائالت وقدمت هلم اللبنة وسألت االم ان كان يوجد لديها خبز الطعام أطفاهلا فأجابت األم
بنعم ولكن زوجها قال لفاطمة أبهنم ال ميلكون اخلبز فخرجت فاطمة مسرعة الحضار الطحني وإذا ابملرأة توقظ أطفاهلا من النوم
ليأكلوا اخلبز املتعفن لتسد جوعهم مما أاثر غض فاطمة ومنعتها من فعل ذلك خوفاً على صحة األطفال ،وكانت تقوم مع رفاق
درهبا بتوزيع بياانت القيادة املوحدة يف كل أرجاء فلسطني وإبغالق الشارع الرئيسي _شارع القدس اخلليل_ الشارع الوحيد الذي
كان يربط مدينة اخلليل وبيت حلم والقدس ابإلطارات املطاطية ووضع الزيت على الشارع العاقة حركة تنقل سيارات املستوطنني
واملركبات العسكرية وخاصة يف اليوم التاسع من كل شهر النه ذكرى اندالع االنتفاضة ويف كل مرة كانت تشارك فيها املظاهرات
أبهنا متلك وزميالهتا أفكاراً جديدة ال ختطر ببال أحد ففي إحدى املرات مت االتفاق على القيام مبارش عسكري وسط مدينة بيت
حلم وقد وضعت االعالم والزي العسكري داخل كيس ومحلته على رأسها وجنحت يف ايصاله للمقاومني وقد جنحوا يف تنفيذ املارش
العسكري رغم قيود االحتالل ،وكان االحتالل يرق حتركاهتا ابستمرار حىت استطاع أحد أفراد املخابرات املدعو ابو هناد أن يوقع
أبحد الشباب ليشهد على اعمال فاطمة النضالية فحكم عليها مدة  3شهور.
أما موضوع العمالء فقد وظف االحتالل تلك الفرتة لإلطاحة أبكرب عدد من املقاومني الفلسطينيني ،وتذكر فاطمة أن
العمل النضايل مل يكن يكن خميفاً قدر التعامل مع العمالء ألهنم كخفافيش الليل ال تعرف أحداً منهم وقد يكون يتظاهر أبنه
شريكاً معك معك يف النضال كتفاً بكتف ولكن يف احلقيقة متخابر مع االحتالل وهذا االمر كان يتطل من اجلميع أخذ احليطة
واحلذر وعدم الثقة أبي حد كان ألن األمر قد يكلف حياة شخص عزيز عليك.
مل تغفل فاطمة دور النساء يف الكشف عن كثري من العمالء وتقدميهم للقوى الوطنية اليت كانت تقوم مبهمة هتذي
العمالء ليمتنعوا عما يقوموا به ،وتستحضر فاطمة بعض املشاهد اليت كان يقوم يها الشباب إبحضار العميل وتغطية رأسه بكيس
وأخذه إىل منطقة خلف خميم الدهيشة ليتم معرفة أسباب عمالته وحماولة رردعه وتعذيبه يف بعض االحيان.
لذا فإن فاطمة كغريها من النساء مل أتلوا جهداً يف تقدمي كل ما ميكنه من دعم لالنتفاضة وضمان استمرارها ،وقد
استطاعت أن جتتاز كل صعوبة واجهتها إلمياهنا حبق الشع الفسطيين يف تقرير مصريه ،ومل يقتصر دورها على املقاومة بل تعدى
ذلك إىل العمل االجتماعي حيث كانت تقوم بتغسيل األموات يف خميم الدهيشة عند انقطاع السبل هبم أنثاء االغالق ومنع
التجول للمخيم( .اجلعفري ف ،.انتفاضة حجر_فاطمة اجلعفري_)2016 ،

Muneera Dawod MAALI & Suad Yousef HAJJAJRAH

الفلسطيين ووفقاً لبياانت عام  2020إن مشاركة النساء يف مواقع صنع القرار حمدودة مقارنة مع الرجال وابلتايل فإن املرأة
الفلسطينية ما زالت حباجة إىل إعاد النظر يف مشاركتها السياسية ضمن السلطة الفلسطينية.
أما فاطمة فلم تكن تنتظر من السلطة الوطنية شيئاً ومل تُطال بشيء إال أن ما قامت به جديراً كان جديراً أبن يروى
لأل جيال املتعاقبة ،ولذا فقد مت تعيينها يف التوجيه السياسي لتثقيف الشباب وقد حازت على العديد من شهادات التقدير من عدة
مؤسسات وطنية واستمرت يف وظيفتها حىت تقاعدت عام .2007
وألهنا ال تعرف القراءة والكتابة فقد حال ذلك دون حصوهلا على رت متقدمة يف السلطة ،وكما حتدث ابنها قائالً :فلقد
وزعت على أصحاب الشهادات واألسرى ولذا فهي مل هتتم لذلك وأصبحت ترى نفسها من خالل
أدركت امي أن الرت ّ
احملاضرات اليت تُقدمها للشبيبة( .اجلعفري أ)2022 ،.
وخالل االنتفاضة الثانية عام  2000مل يكن لفاطمة أي نشاط كما كانت سابقاً إذ أخذت تكرس نفسها للعبادة
وخدمة زوجها وأوالدها تعويضاً هلم عن امهاهلا يف السنوات السابقة ،وبعدها أخذت فاطمة على عاتقها مساعدة اآلخرين والقيام
ابأعمال اخلريية ،وفتحت حمالً _االمهات الفلسطينيات _ لبيع املطرزات واالشغال اليدوية اليت تنتجها الفتيات وعودة ريع املباع
ُ
ل لفتيات من مجيع املدن الفلسطينية ،واصبحت ترعى الكثري من معارض التطريز يف حماولة منها للحفاظ على اهلوية الفلسطينية
واإلرث التارخيي اخلالد وأخذت تقوم بتوزيع أعمال التطريز كهدااي للحضور.
ومعيناً هلا لالستمرار يف أعماهلا
بني أعماهلا النضالية وأعماهلا اخلريية ،أشغلت فاطمة نفسها برعاية زوجها الذي كان سنداً ُ
النضالية وعدت ذلك جزءاً من رد اجلميل له ملساندته هلا يف حياهتا النضالية فعلى حد قول ابنها كانت امي ذات شخصية قيادية،
ترفض الذل واخلضوع وكأهنا ُولدت لتكون مناضلة (اجلعفري أ )2022 ،.ظل قل فاطمة ينبض حباً لفلسطني وامنيتها ابلعودة
إىل مسقط رأسها قرية دير رافات ،واستمرت برتبية االجيال القادمة تربية وطنية تقوم على ح فلسطني والعمل من اجلها ،إىل أن
رحلت بعد رحلة مرض وعالج عام ( .2021فلسطينية)2021 ،
نتائج الدراسة
 -1تنوعت األدوار النضالية اليت قامت هبا املرأة الفلسطينية فهي إىل جان كوهنا الجئة ذاقت مرارة اللجوء وفقدان االبن والزوج
واألخ واألرض أصبحت مدافعة عن قضيتها وخاضت النضال الوطين.
 -2تعرضت املرأة الفلسطينية لشىت أنواع التعذي حبجة أهنا أصبحت تشكل خطراً على االحتالل الصهيوين فأصبحت مطاردة
وأسرية.
 -3متك نت املرأة الفلسطينية من القيام أبدوار خمتلفة ( نقل رسائل األسرى إىل ذويهم ( الكبسولة) زايرة أسرى الدورايت العرب يف
سجون االحتالل ومحاية املناضلني وكتابة بياانت االنتفاضة وتوزيعها وحتدي منع التجوال وتقدمي املساعدات لسكان املخيم.
 -4استمرت املرأة يف دورها النضايل وشاركت يف العمل السياسي والتثقيفي لألجيال القادمة حىت ال تسقط راية النضال
الفلسطيين.
التوصيات
 -1االهتمام بتوثيق الرواية الشفوية الفلسطينية لكثري من النساء املناضالت الفلسطينيات اللوايت كان هلن دور يف النضال واملقاومة
ألهنا قادرة على كشف الكثري من املمارسات الظاملة حبق شعبنا.
 -2زايدة الوعي أبمهية دور املرأة النضايل من خالل األحباث العلمية واألدبية
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 -3مطالبة اجملتمع الدويل للوقوف أمام مسؤولياته الدولية لدعم الشع
سياسة العنف والعقاب اجلماعي اليت ميارسها جتاه الشع الفلسطيين.
 -4سن القوانني تكفل حق املرأة املناضلة يف احلياة الكرمية.

الفلسطيين يف احلصول على احلرية واالستقالل ووقف
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املراجع
(UNRWA ، Dheisheh Camp Services Office . UNRWA ، Dheisheh Camp Servicesبال اتريخ).
Office.

( .بال اتريخ)https://2u.pw/fESez.
( .بال اتريخ)https://2u.pw/IZyCm.
( .بال اتريخ)https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3796.
( .بال اتريخ) .مت االسرتداد من وكالة وفا https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=iigwfCa19039818765aiigwfC

لالنباء.
 .)2021 ,4 ،26( .https://n9.cl/hiqivمت االسرتداد من عائلة اجلعفري.
أمحد أبو هويل .)2021 ,7 ،21( .أبو هويل ينعي املناضلة واالسرية احملررة فاطمة اجلعفري .وكالة معا .
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