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   من دور المرأة العسكري والسياسي"حماس"المقاومة اإلسالمية موقف حركة 

   "دراسة مفاهيمية" 
  *  خالد محمد صافي.د
  ∗∗ أيمن طالل يوسف. د

  ملخصال
مـن دور المـرأة العـسكري       " حماس"     تتناول هذه الدراسة موقف حركة المقاومة اإلسالمية        

والً على موقف الحركة من الدور العسكري المقـاوم         وستركز أ . والسياسي، وتأصيلها لذلك فقهياً   

 موقـف   -ثانيـاً –وستناقش الدراسة   . للمرأة، والنماذج العملية التي قدمتها المرأة في هذا المجال        

الحركة من نشاط المرأة المجتمعي والسياسي، والتطبيق العملي لذلك، من خالل مشاركة النـساء              

البلدية والقروية أوالً، ثم في االنتخابات التشريعية التـي         التابعات للحركة في انتخابات المجالس      

وتعرض الدراسة الكيفية التي تم فيها مشاركة نساء الحركة فـي           . م ثانياً 25/1/2006عقدت في   

  .هذه االنتخابات، ومدى تطابق الخطاب الديني واإلعالمي للحركة مع الممارسة العملية
  

ABSTRACT 
The View of the Islamic Resistance Movement "Hamas" 

Towards the Military and Political Role of Women 
 This study discusses the view of the Islamic Resistance Movement 
"Hamas" towards the military (resistant activities) and political role of 
women and its attribution of that in the fiqh. Firstly, it concentrates on the 
view of the Movement towards the available role of women in the resistant 
activities. Secondly it deals with the view of the Movement towards the 
participation of women in the social fields as well as the political life, and 
the practical application of that through the election of the local councils of 
villages and municipalities firstly and the legislative election held on 
(25/1/2006.M) secondly. The study also treats the way of the participation 
of the Movement’s women activities in the election and the range of 
compliance of the religious and media speech with the Movement’s real 
practice.  
 

                                                           
  .  فلسطين- غزة- جامعة األقصى- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -قسم التاريخ  *

 . فلسطين–  جنين- كلية العلوم واآلداب الجامعة العربية األمريكية  ∗∗
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  :مقدمة
لدور المرأة، ورؤيتها   " حماس"يعد فهم التصور الذي تطرحه حركة المقاومة اإلسالمية           

إذ يبدو أن مجرد االرتكاز على مكانة المـرأة         . إزاء العديد من قضاياها من األمور ذات األهمية       

 خطابـاً  في اإلسالم ال يشكل رداً كافياً في الخطاب الفكري اإلسالمي المعاصر؛ وذلك ألنه يواجه        

علمانياً عربياً يرى أن المرأة هي الحلقة األضعف في الخطاب الفكـري والـسياسي للحركـات                

ويبدو أننا بحاجة ماسة لمعرفة الخطاب السياسي اإلسالمي لحركة حمـاس، كبـرى             . اإلسالمية

الحركات اإلسالمية على الساحة الفلسطينية، ومعرفة ماهيته، ورصانته، ودرجة موائمته للواقـع            

وهل بقي الخطاب الـديني المعاصـر أسـير         . الفلسطيني، وما يحيط به من تحديات وصعوبات      

التراث الديني السلفي، أم قام بتطوير مفاهيم ورؤى جديدة تالئم الواقع المعاش وتجابه التحـديات               

  . المعاصرة

 ومن ناحية أخرى تحتاج القضية الفلسطينية قدرات جميع أبناء الشعب الفلسطيني رجاالً             

وتوسيع نطاق مشاركة المرأة فـي      . ونساء، وتعزيزها في الدفاع عن المشروع الوطني التحرري       

كما أن وجود السلطة الفلسطينية قد أوجد واقعاً قائمـاً جديـداً، وفـرض              . معركة النضال والبناء  

 علـى   إذ فتح هذه الوجود آفاقاً للعمل     . برامج مختلفة عما كان سابقاً، حيث ساد النضال السياسي        

ولم تعد قضايا المرأة    . البرامج االجتماعية واالقتصادية، والدفع باتجاه تشريعات قانونية لحمايتها         

إذ إن دور المرأة يعكـس      . قضايا فكرية وبحثية فحسب، بل قضايا تتناول على صعيد الممارسة         

 النظـري   ومدى االنسجام بين الخطاب   . غالباً صورة صادقة عن ثقافة محيطها وأفكاره وعاداته       

  .والفعل الممارس على أرض الواقع

ويعاني موضوع الدراسة من نقص شديد، بل من ندرة شديدة في الدراسات حوله، حيث                 

بالرغم مـن   _ وسيعتمد الباحث على هذه األدبيات    . إن أدبيات حركة حماس عن الموضوع قليلة      

 بما فيها القيادات النسوية،     من بيانات، ونشرات، ومقابالت، وتصريحات صحافية لقيادتها،      _ قلتها

وستعتمد الدراسة على المنهج التاريخي     . هذا إضافة إلى المقابالت الصحفية، والمقابالت الميدانية      

  .التحليلي

  :أسئلة الدراسة
  ما الموقف الشرعي من مشاركة المرأة في المجاالت العسكرية والسياسية؟ -

  المرأة العسكري؟من دور " حماس"ما موقف حركة المقاومة اإلسالمية  -

 من دور المرأة السياسي؟" حماس"ما موقف حركة المقاومة اإلسالمية  -
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 كيف طبقت حركة حماس مواقفها من دور المرأة العسكري والسياسي عملياً؟ -

  :أهداف الدراسة
  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

  .ي في اإلسالمالتعرف إلى التأصيل الشرعي لدور المرأة السياسي والعسكر -

 .من دور المرأة العسكري" حماس"التعرف إلى موقف حركة المقاومة اإلسالمية  -

 .من دور المرأة السياسي" حماس"معرفة موقف حركة المقاومة اإلسالمية  -

إبراز الكيفية التي تمت فيها مشاركة النساء التابعات لحركة حماس في انتخابـات الهيئـات                -

 .يعيةالمحلية واالنتخابات التشر

 .تقديم النتائج والتوصيات والمقترحات المستخلصة، لكي يتم اإلفادة منها -

تقديم دراسة إلغناء المكتبة الفلسطينية خصوصاً، والمكتبة العربية عموماً، حول موقف إحدى             -

 .أهم حركات اإلسالم السياسي من دور المرأة العسكري والسياسي

  :أهمية الدراسة
 :لنقاط التاليةدراسة في اتتحدد أهمية ال

  ندرة الدراسات التي تتناول هذا الموضوع -

وهي حركة المقاومـة    ،  تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الحركة السياسية التي تتناولها          -

  .التي تحتل مكاناً هاماً على الساحة السياسية الفلسطينية" حماس"اإلسالمية 

ني، وهي المـرأة التـي تـشكل نـصف        تتناول الدراسة فئة هامة من فئات المجتمع الفلسطي        -

المجتمع، ومع ذلك فال يزال دورها أقل مـن حجمهـا الطبيعـي؛ وذلـك ألسـباب ذاتيـة                   

  . وموضوعية

تسليط الضوء على الخطاب والسلوك الممارس لحركة من أبرز حركات اإلسالم السياسي في              -

لخطاب والـسلوك   العالم العربي عامة، وفلسطين خاصة، ومحاولة إبراز مدى االنسجام بين ا          

ومدى تقديم حركة حماس لرؤية معاصرة لقضايا المجتمع السياسية واالجتماعيـة           . الممارس

 .على السواء

محاولة مساعدة صانع القرار داخل حركة حماس وخارجها؛ لتجاوز جوانب القـصور فـي               -

 . وقفموقف الحركة من دور المرأة عسكرياً وسياسيا، وتعزيز المواقف اإليجابية في هذه الم
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 : منهجية الدراسة
سوف تستخدم الدراسة المنهج التاريخي التحليلي، ومن ضـمن ذلـك مـنهج التـاريخ               

وقد تم تتبع موقف الحركة من دور المرأة ونشاطها على          . في بلوغ أهداف هذه الدراسة    . الشفوي

 وحقق المنهج أهـداف الدراسـة، وأجـاب علـى         . العسكرية، واالجتماعية، والسياسية  : الصعد

 .تساؤالتها

 :الدراسات السابقة
. تجدر اإلشارة أوالً إلى أن هناك ندرة في الدراسات السابقة حول موضـوع الدراسـة              

، ال تزال قليلة    "حماس"ويمكن القول هنا إن الدراسات التي صدرت عن حركة المقاومة اإلسالمية            

عود ذلك إلى حداثة نشأة     مقارنة بحجم الحركة العسكري والسياسي على الساحة الفلسطينية؛ حيث ي         

الحركة، وانشغال الحركة في السنوات األولى حتى عهد قريب بالعمل المقاوم، وبالتالي العـزوف              

وبالرغم مـن وجـود العديـد مـن         . عن تقديم دراسات وأبحاث من داخل الحركة ألسباب أمنية        

الدراسات لـم تتنـاول     ، فإن أياً من هذه      "حماس"الدراسات التي تناولت حركة المقاومة اإلسالمية       

موقف الحركة من دور المرأة في النضال العسكري والسياسي؛ حيث ركزت هذه الدراسات على              

الحركة اإلسـالمية فـي الـضفة       "عمر الموسوم ب     نشأة الحركة وأصولها، مثل كتاب زياد أبو      

أو ). غزةالحركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع       : م1989أبو عمرو،   " (الغربية وقطاع غزة  

تناول فكرها وخطابها الديني والسياسي، وموقفها من منظمة التحرير الفلسطينية، وعملها المقاوم،            

وموقفها من الصراع مع العدو اإلسرائيلي، مثل الدراسة التي قدمها كتاب خالد الحروب، تحـت               

باحثين، قام  ، وكتاب لمجموعة من ال    )1996الحروب،  " (حماس الفكر والممارسة السياسية   "عنوان  

دراسة في الفكر الـسياسي لحركـة       "بتحريره كل من جواد الحمد، وإياد البرغوثي، تحت عنوان          

كما صدرت هناك دراسة شبه صـحفية       ). 1996الحمد والبرغوثي،   " (المقاومة اإلسالمية حماس  

 حمـاس "حول هيكلية الحركة من الداخل، وأبرز مؤسساتها، وهي دراسة لمهيب النواتي، بعنوان             

. ، وهي دراسة سطحية تفتقر إلى الموضوعية، وتتسم بقلة مصادرها         )2002النواتي،  " (من الداخل 

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك العديد من الدراسات التي ركزت على شخصية الشيخ أحمد ياسـين،                

مؤسس الحركة من حيث والدته ونشأته ونشاطه قبل وبعد تشكيل حركة حمـاس، مثـل دراسـة         

الشيخ أحمد ياسـين حياتـه      : 1991عدوان،  " (الشيخ أحمد ياسين، حياته وجهاده    " عاطف عدوان   

" الشيخ أحمد ياسين عظمة العطاء وروعة الـشهادة " ، وكتاب محمد اليافاوي، الموسوم ب    )وجهاده

هذا إلى جانب الكتاب الصادر عن قناة الجزيرة الفضائية، والـذي يتـضمن             ). 2004اليافاوي،  (
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ياسين الشفوية في برنامج شاهد على العصر والذي أعـده اإلعالمـي أحمـد              شهادة الشيخ أحمد    

" الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر االنتفاضة      "منصور، وجاءت الدراسة التوثيقية تحت عنوان       

وفوق ذلك، هناك كتاب وقائع المؤتمر العلمي الذي نظمته الجامعة اإلسـالمية            ). 2003ياسين،  (

م، الذكرى السنوية األولى الستـشهاد الـشيخ أحمـد          2005مارس  / 23-21بغزة في الفترة بين     

مؤتمر األمام الـشهيد أحمـد      "(كتاب مؤتمر اإلمام الشهيد أحمد ياسين     "ياسين، وجاء تحت عنوان     

وبالرغم من أن كتاب المؤتمر قد ضم في ثناياه نحو اثنـين وخمـسين بحثـاً،                ). م2005ياسين،  

 أحمد ياسين شعراً ونثراً، فإنه لم يتضمن أي دراسـة        غطت حياة ومواقف وسمات وصورة الشيخ     

حول موقف الشيخ أحمد ياسين من المرأة، إال في شذرات قليلة بـين سـطور بعـض البحـوث                   

، وهو الـشهيد    "حماس"كما صدرت هناك دراسة عن أحد قادة حركة المقاومة اإلسالمية           . المقدمة

 العسكريين، حيث اعد الكتاب عاطف عدوان       إبراهيم المقادمة الذي يعد من مفكري وقادة الحركة       

الشهيد : 2004عدوان،  " (والداعية المجاهد ... الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة القائد    "تحت عنوان   

وكما أسلفنا، فإن هذه الدراسات، لم تتناول موقف الحركة من المـرأة            ). الدكتور إبراهيم المقادمة  

كمـا أن   . م الدراسات التاريخية الفلـسطينية والعربيـة      التي بقيت مغيبة، كما هو الحال في معظ       

الدراسات التي تناولت الحركة من قبل أبنائها، السيما المتعلقة بقادتها، هي دراسات يغلب عليهـا               

  . الطابع الدعائي والدعوي األيدلوجي، وهي بذلك تفتقر إلى الموضوعية والروح األكاديمية

ة، وهي دراسة الباحثين إسماعيل األشقر ومؤمن       وهناك دراسة على قدر كبير من األهمي      

األشـقر  " (المرأة الفلسطينية في دائرة االستهداف الـصهيوني      "بسيسو، والتي جاءت تحت عنوان      

-2000(وقد تناول الباحثان نضال المرأة المقاوم خالل انتفاضـة األقـصى            ). م2004وبسيسو،  

. ية الفقهية والسياسية لنضال المرأة المقاوم     حيث قدم الباحثان فصالً تمهيدياً تضمن الرؤ      ) م2004

ثم تناولت الدراسة بجداول إحصائية توزيع الشهيدات جغرافياً، وعمرياً، وكيفية االستشهاد، إضافة            

وتـضمنت الدراسـة تـراجم لـبعض الـشهيدات          . إلى التوزيع الزمني على سنوات االنتفاضة     

الجنـاح العـسكري    _تائب عز الدين القسام     واالستشهاديات، مثل ريم الرياشي التي تنتمي إلى ك       

كما تطرقت الدراسة إلى الحركة األسيرة النسوية خالل االنتفاضة، حيث اشتملت           . لحركة حماس   

الدراسة على إحصاءات لألسيرات وتوزيعهن جغرافياً، وحالتهن االجتماعيـة، والمـدد الزمنيـة             

راجم لـبعض أمهـات االستـشهاديين       وفوق ذلك تضمنت الدراسة ت    . لالعتقال، وأماكن االعتقال  

وبالرغم من أهمية الدراسة، فإنها لـم       . كنماذج على دور المرأة في التربية وفي صناعة الرجال        

تتصف بالموضوعية، وطغى عليها البعد الدعوي، السيما أن المؤلفين ينتميان لحركـة حمـاس،              
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غل اآلن منـصب عـضو فـي    وأحدهما من القيادات البارزة فيها، وهو إسماعيل األشقر الذي يش   

كما أن الدراسة تضمنت فقط فترة زمنية محددة، هـي          . المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة    

وتناولت نضال  . فترة انتفاضة األقصى، وتحدثت الدراسة فقط عن الجانب المقاوم للمرأة عسكرياً          

  . الحركة النسوية بشكل عام

ا تركز بشكل رئيس علـى موقـف حركـة          وتتميز دراستنا عن الدراسات السابقة، بأنه     

من دور المرأة العسكري والسياسي، وتقدم دراسة شاملة لهذا الموقف          " حماس"المقاومة اإلسالمية   

وهي بذلك تشكل إضافة جديدة ونوعية في مجـال دراسـة دور المـرأة              . مع التأصيل لذلك فقهياً   

وتجـدر  . الفلسطيني بصفة خاصة  المسلمة في المجتمع الفلسطيني عامة، وفي المشروع التحرري         

اإلشارة هنا إلى ما تعانيه المرأة في المجتمع الفلسطيني والعربي مـن تهمـيش لـدورها، وقلـة            

  . الدراسات حول هذا الموضوع

مـن دور المـرأة العـسكري       " حمـاس "موقف حركة المقاومة اإلسـالمية      : أوالً

  :والسياسي
ردة فعل مباشرة على اندالع االنتفاضـة       " حماس"جاء إنشاء حركة المقاومة اإلسالمية         

وذلك خالل اجتماع عقد في منزل الشيخ أحمد ياسـين فـي            ) م1994-1987(الفلسطينية األولى   

م وضم ستة من أبرز قادة المجمع اإلسالمي الخاضع إلشراف جماعـة اإلخـوان              9/12/1987

. لمحتـل اإلسـرائيلي   م يدعو إلى مقاومة ا    14/12/1987وقد صدر بياناً في     . المسلمين في غزة  

وعّدت حركة حماس الحقاً، وبأثر رجعي، هذا البيان بمنزلة النداء األول الصادر عـن حركـة                

). حماس خلفية تاريخية وسياسـية    : م1993أبو عمرو،   (المقاومة اإلسالمية، وتأريخاً النطالقها     

ن المـسلمين فـي     والخلفية التاريخية لحركة حماس هي الخلفية التاريخية ذاتها لجماعة اإلخـوا          

حركـة  "م أن   1988آب  /18حيث ذكرت المادة الثانية من ميثاق حماس الصادر فـي           . فلسطين

ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية    "(المقاومة اإلسالمية جناح من أجنحة اإلخوان المسلمين بفلسطين       

  ). م1988، "حماس"

ية، وإقليمية، ودوليـة    محل: وقد ساهمت سياسة مقاومة االحتالل، إضافة إلى عدة عوامل           

في حصول حركة حماس على شرعية وجودها، وشكلت منافساً قوياً للقوى الوطنيـة المنـضوية               

حيث سعت حركة حماس جاهدة؛ لزيادة قوتها السياسية من أجل          . تحت منظمة التحرير الفلسطينية   

تالل موقع متميز   الحصول على أكبر قدر ممكن من الفاعلية التأثيرية على القرار الفلسطيني، واح           
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وبدأت حماس تقطف ثمار مواقفها الميدانية والسياسية،       . داخل خريطة القوى السياسية الفلسطينية    

 ). م1993الجرباوي، (ولقيت تأييداً شعبياً متنامياً 

   موقف حركة حماس من دور المرأة العسكري-أ
ـ                 ذور هـذه   إن تناول موقف حركة حماس من دور المرأة العسكري، يتطلب معرفـة ج

الموقف ومنطلقاته، ومدى ارتباط ذلك بالشرع اإلسالمي، والظروف المحيطة بالحركـة سياسـياً             

وسيتم تناول الموقف الشرعي من الجهاد بشيء من اإلسهاب، نظراً الخـتالف اآلراء             . وعسكرياً

  .الفقهية حول ذلك

   موقف الفقه الشرعي اإلسالمي من جهاد المرأة-1
لجهد، وهو الطاقة والمشقة، يقال جاهد يجاهد جهاداً و مجاهـدة، إذ            الجهاد مأخوذ من ا      

استفرغ وسعه، وبذل طاقته، وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته، وهو ما يعبر عنه بالحرب               

واختلف الفقهاء في موقف اإلسـالم مـن جهـاد          ). 135-3/133: ابن منظور (بالعرف الحديث   

كون الجهاد فرض كفاية، وهنا ال يجـب الجهـاد          : لقول األول ا: المرأة، وهناك قوالن حول ذلك    

فقـال ابـن جـزي،      . على المرأة في هذه الحالة باتفاق الفقهاء، ألن من شروط الجهاد الذكورية           

اإلسالم، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكوريـة،      : وشروط وجوبه ستة  : "صاحب القوانين الفقهية  

وعلى ذلك ال يجـوز للنـساء أن يقمـن          ). 163: 1977زي،  ابن ج " (واالستطاعة بالبدن والمال  

بعمليات استشهادية؛ ألن المرأة غير داخلة تحت التكليف بالجهاد، لما ورد عن عائشة رضي اهللا               

" نعم، عليهن جهاد ال قتال فيه، الحج والعمرة       : يا رسول اهللا، على النساء جهاد؟ قال      : "عنها قالت 

  ). 1520رقم : بخاري؛ صحيح ال868/ 2: سنن ابن ماجة(

وللفقهاء في وجوب الجهاد على المرأة في هـذه         : كون الجهاد فرض عين   : القول الثاني    

؛ 342-341/ 3ج: 1994ابن عابـدين،    (وجوب الجهاد على النساء     : القول األول : الحالة قوالن 

 وعلى ذلك فإن الجهاد فرض عين في حالة       ). 219/ 4: ؛ الشربيني 163ص  : م1977ابن جزي،   

اجتياح الكفار بالد المسلمين، أو أن عينها اإلمام لهذه العمل لمصلحة رآها، فيجوز لها أن تقـوم                 

  . دينها، ونفسها، وعرضها، وأهلها، وطاعة اإلمام: بأعمال استشهادية دفاعاً عن
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  :وأدلة هذه القول ما يلي
: يقول: صلعم:لقد سمعت رسول اهللا     _ بحق أم عمارة األنصارية   _قال عمر رضي اهللا عنه       -1

 ). 79/ 6: فتح الباري" (ما التفت يميناً وشماالً يوم أحد، إال وأنا أراها تقاتل دوني"

فرآها أبو طلحة   ! أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً، فكان معها        "عن أنس رضي اهللا عنه       -2

خنجر؟ ما هذا ال  ": صلعم"فقال لها رسول اهللا     ! هذه أم سليم، معها خنجر    ! يا رسول اهللا  : فقال

" يـضحك " صلعم"، فجعل رسول اهللا     اتخذته إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه        : قالت

 ). 755/ 1809رقم : صحيح مسلم(

" صـلعم "كُن يشهدن مـع رسـول اهللا        : فقال_ وسِئل عن جهاد النساء   _عن إبراهيم النخعي     -3

د قاتلت نساء قريش يـوم      فيداوين الجرحى، ويسقين المقاتلة، ولم أسمع معه بامرأة قُتلت، وق         

اليرموك حين رهقهم جموع الروم، حتى خالطوا عسكر المسلمين، فضرب النـساء يومئـذ              

 ). 298/ 9673رقم : عبد الرازق" ( رضي اهللا عنه"بالسيوف في خالفة عمر 

روي أن أسماء بنت يزيد األنصارية شهدت اليرموك مع الناس، فقتلت سبعة مـن الـروم                 -4

  ). 284/ 2: سنن سعيد بن منصور (بعمود فسطاط ظُلتها

وتدل هذه الروايات على أن المرأة كانت تحمل السالح، وتمارس القتـل بالفعـل حـين         

يصبح الجهاد فرض عين عليها؛ وذلك دفاعاً عن نفسها، كما جاء في حديث حمل أم سليم الخنجر                 

عـساكر الـروم؛ أو     يوم حنين، وكما في قتال النساء يوم اليرموك بالسيوف، حين هجم علـيهن              

وذلك ألن الدفاع عن النبي أولى من الدفاع عن النفس، أخذاً بعموم قوله             " صلعم"للدفاع عن النبي    

وعليه، يستفاد من هذه الروايـات أن       ). 6: األحزاب" ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم    : :تعالى

 إن دعت ضـرورة لـذلك       الجهاد إذا كان فرض عين، فيجوز للمرأة أن تقوم بأعمال استشهادية،          

كالدفاع عن مقدسات المسلمين المدنسة، أو أوطانهم المسلوبة، أو عن دينها ونفسها مـن الخطـر             

وكـذلك فـي حالـة عـدم        . الداهم، أو عن عرضها، أو عن أهلها، أو عن أحد قيادات المسلمين           

الظـن أن هـذه     صالحية القيام بمثل هذه األعمال إال من العنصر النسائي، مع التيقن، أو غلبـة               

وتحدث نكاية شديدة بالعدو، فال بأس بذلك، وإن قتلت في هذه الحالة، تعد             . العملية ستحقق أهدافها  

  ). 136-135: 2006فرحات، ( وتجرى عليها أحكامهم . شهيدة من شهداء الدنيا واآلخرة

ابـن  ( لة  ال يوجب الجهاد على النساء، حتى ولو كان فرض عين، وهو قول الحناب            : القول الثاني 

  -:وتم االستدالل على ذلك بما يلي). 361/ 10: م1998قدامة، 

  .وأن هذا األمر خاص بالرجال دون النساء). 216: البقرة" ( كتب عليكم القتال: "قوله تعالى -1
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المرأة ليست من أهل القتال؛ وإنما كانت تخرج في الغزوات بغـرض سـقاية العطـشى،                 -2

: عن أم عطية األنصارية، قالت    . لقيام على المرضى  وصناعة الطعام، ومداواة الجرحى، وا    

غزوت مع رسول اهللا صلعم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي              "

  ). 755/ 1812رقم : صحيح مسلم" (الجرحى، وأقوم على المرضى

ـ ! يا أم سليم  : أأخرج معك للغزو؟ قال   ! يا رسول اهللا  : "قالت أم سليم  : عن أنس قال   -3 ه لـم   إن

فـنعم،  : أداوي الجرحى، وأعالج العين، وأسقى الماء، قـال       : قالت! يكتب على النساء جهاد   

  ). 256/ 1: المعجم الكبير" ( إذن

وتدل هذه الروايات، على أن المرأة ليست من أهل القتال، وغير داخلـة فـي تكليـف                    

اة الجرحـى، ورعايـة     الجهاد، وإنما كانت تخرج للجهاد لصنع الطعام، وسقاية العطشى، ومداو         

ويرى فرحات، أن القول الراجح، هو القول بجواز قيام النساء بعمليات استشهادية في             . المرضى

  :قلب العدو كما ذهب جمهور الفقهاء، وذلك لما يلي

  .ألن حكم الجهاد حال كونه فرض عين، فالمرأة والرجل سواء -1

  .عمليات لضمان نجاحهاقد تحتم الظروف األمنية قيام المرأة بمثل هذه ال -2

ويتأكد جواز قيام النساء بمثل هذه العمليات في حالة االجتياح؛ للـدفاع عـن مقدسـات                   

المسلمين، وحرماتهم، خاصة في حالة الدفاع عن أنفسهن، إذا غلب على ظنهن أن العدو سينتهك               

رين، وردعهم عن أعراضهن، أو يقوم بقتلهن، ألن في هذا إعزاز للمسلمين، وتوهين ونكاية بالكاف           

  ). 137-136: 2006فرحات، ( انتهاك أعراض المسلمين والمسلمات 

  من جهاد المرأة" حماس" موقف حركة المقاومة اإلسالمية -2
  النظري، والعملي:         وسيتناول الباحث ذلك على الصعيدين

  :يات النظريةاألدب  - أ
ية من وجهة نظـر حركـة       الوطن"نص ميثاق حركة حماس في مادته الثانية عشرة، أن             

وليس أبلغ في الوطنية، وال أعمق من أنـه إذا وطـأ          . المقاومة اإلسالمية جزء من العقيدة الدينية     

تخرج . العدو أرض المسلمين، فقد صار جهاده، والتصدي له فرض عين على كل مسلم ومسلمة             

": حماس"اومة اإلسالمية   ميثاق حركة المق  " (المرأة لقتاله بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن سيده        

وهذا يبدو إقراراً واضحاً من قبل حركة حماس، بوجوب جهاد المرأة فـي حالـة وطء                ). 1988

وهنا يتم الحديث عن الجهاد العسكري المباشر، وهو القتـال حتـى دون      . العدو ألرض المسلمين  

  .إذن الزوج
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وقد جاء ذلك رداً    .  عن دفاع المرأة عن فلسطين     -بشكل عام -كما تحدثت حركة حماس        

إن فلسطين فتحها الفاروق رضي اهللا عنه، وحررها صالح         "على مؤتمر مدريد، حيث نص البيان       

الدين، وحافظ عليها السلطان عبد الحميد، ولم يبخل عليها شعبنا المجاهد بالشهداء والدماء، وإننـا       

ظ على حقوقنا والـدفاع عـن       اآلن لمدعوون رجاالً، ونساء، شيباً، وشباناً، صغاراً وكباراً للحفا        

  ). م1991/ 29/10: 80البيان الدوري لحركة حماس رقم " ( فلسطينينا وأقصانا بأرواحنا وأموالنا

للمرأة المسلمة في معركة التحريـر      : "أما المادة السابعة عشرة، فقد نصت على ما يلي           

ل وتربيتها دور كبير، دور ال يقل عن دور الرجل، فهي مصنع الرجال، ودورها في توجيه األجيا        

وقد أدرك األعداء دورها، وينظرون إليها على أنه إن أمكنهم توجيهها وتنـشئتها النـشأة التـي                 

": حمـاس "ميثاق حركة المقاومـة اإلسـالمية       " (يريدون بعيداً عن اإلسالم، فقد ربحوا المعركة      

 المجاهـد، واألسـرة     والمرأة في البيت  : " كما نصت المادة الثامنة عشرة على ما يلي       ). م1988

المجاهدة، أماً كانت أو أختاً، لها الدور األهم في رعاية البيت، وتنشئة األطفال علـى المفـاهيم                 

والقيم األخالقية المستمدة من اإلسالم، وتربية أبنائها على تأدية الفرائض الدينية استعداداً للـدور              

رس والمناهج التي تربى عليهـا البنـت        الجهادي الذي ينتظرهم، ومن هنا؛ البد من العناية بالمدا        

وال بد لها من أن تكون على قدر        . المسلمة؛ لتكون أماً صالحة واعية لدورها في معركة التحرير        

كاٍف من الوعي واإلدراك في تدبير األمور المنزلية، فاالقتصاد والبعد عن اإلسراف في نفقـات               

ظروف الصعبة المحيطة، وليكن نـصب      األسرة من متطلبات القدرة على مواصلة السير، وفي ال        

عينيها أّن النقود المتوفرة عبارة عن دٍم يجب أال يجري إال في العروق السـتمرار الحيـاة فـي                   

وتبـدو  ). م1988": حمـاس "ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية     ( الصغار والكبار على حد سواء      

أن هناك عدم وضوح فـي الخطـاب   و. هاتان المادتان مناقضتين للمادة السابقة الذكر من الميثاق   

  . الديني والسياسي لحركة حماس

وهنا يبدو، أن فهم حركة حماس لجهاد المرأة، يأخذ أبعاداً متعددة، غير دورها العسكري                 

وقبولها أدواراً محددة للقطاع النسائي في سياق خدمـة الـوطن والقـضية، كالتنـشئة               . المباشر

 الوطني الخالص، وصيانة األسـرة، حـال استـشهاد، أو           االجتماعية السوية على أسس االنتماء    

وتقديم أشكال المساعدة في سياق العمل العسكري دون الولـوج          . اعتقال الزوج أو األخ أو األب     

  ).135: م2004األشقر وبسيسو، " ( المباشر في سياقاته العملية السافرة

ـ  74وتم تأكيد هذا الفهم في البيان الدوري لحركة حماس رقم               ي االنتفاضـة األولـى      ف

وتحية إجالل وإكبار للزوجات الـصابرات، واألخـوات الكريمـات          : "ما يلي ) م1987-1994(
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اللواتي ودعن األحبة بالصبر والثبات على العهد؛ لتربية الجيل تربية جهادية إيمانيـة لمواصـلة               

  ). م3/5/1991": حماس"بيان حركة المقاومة اإلسالمية " ( الرسالة

الذي يملك تأثيراً فكرياً على حركـة       -عيد الفتاوى، فقدم يوسف القرضاوي      أما على ص     

من حيث أصل الحكم الشرعي فـي       : " فتوى بخصوص جهاد المرأة، نصت على ما يلي        -حماس

جهاد المرأة في فلسطين، فال إشكال فيه لدى الحركة اإلسالمية في فلسطين، بل هو واجب، ولكن                

بد من مراعاتها ألداء هذا الواجب على أحـسن وجـه، وبأقـل           هناك حسابات عملية وميدانية، ال    

الخسائر المعنوية والمادية، مثل الخشية من وقوع المرأة في أسـر العـدو، وهـذا مـا يجعـل                   

ولكن إذا كان الواجب في     . المجاهدين، يعطون األولوية للشباب، لعدم تعريض النساء ألذى العدو        

دو، يتطلب أن يكون المنفذ فتاة، فـال مـانع لـدى الحركـة              إنجاح العملية الجهادية والنكاية بالع    

" صلى اهللا عليه وسلم   "فالمرأة في تاريخ اإلسالم ومنذ زمن النبي        . اإلسالمية في فلسطين في ذلك    

: 2004األشـقر وبسيـسو،     " ( شاركت في القتال والمعارك، بل قاتلت بالسيف إلى جانب الرجل         

 توجد موانع شرعية من جهاد المـرأة، ولكـن توجـب            ويبدو من كالم القرضاوي، أنه ال     ). 28

حسابات إجرائية، ولذلك فإن جهادها االستشهادي، يشكل حالة استثنائية، ويقدم عليها الرجل فـي              

  .ويبدو أن حركة حماس، تتماشى مع هذه الموقف وتتبناه. األوضاع العادية

ء فـي العمليـات     وعلى الصعيد النظري، رأي الشيخ أحمد ياسين في اشـتراك النـسا              

إذا اغتصب العدو أرضاً للمسلمين، فالقتال فرض       : إن الشرع اإلسالمي يقول   : "االستشهادية فيقول 

أبو " (على المرأة والرجل، وكون المرأة تقوم بعمل استشهادي، فهذا جزء من الفرض الذي عليها             

  ). 2005حشيش، 

ري في مقاومـة االحـتالل      ومع ذلك، أبدى الشيخ ياسين تحفظه من جهاد المرأة العسك            

إن المرأة هي خط الدفاع الثاني في مقاومـة االحـتالل؛ ألنهـا تُـؤوي               : "اإلسرائيلي، حيث قال  

المطاردين، والتي تفقد االبن والزوج، وتتحمل تبعات فقـدان االبـن والـزوج، والـصعوبات،               

 كل هذا تتحمله    والحصار، والتجويع، وهي التي تتحمل مسؤولية المحافظة على البيت واقتصاده،         

المرأة وهي تساند الرجل في كل الميادين، وتواجه العدو وتقاومه، وكان لبعض النساء مواجهات              

صعبة، وهي تمسك بسالح الجندي اإلسرائيلي وتدفعه، وتشد أبناءها منه، دور المرأة الفلسطينية              

المواجهات، والحمد  ضخم في حماية المقاتل والمجاهد، ودعمه بكل اإلمكانيات في كل الميادين و           

وهي ليست األم الفلسطينية القديمة التي كانت تولول وتبكي وتـصرخ، عنـدما             . هللا رب العالمين  

وهناك أمهات تطلق الزغاريد، إذا جاءها خبر       . تفقد ابنها أو زوجها، اليوم، هي أم شجاعة وقوية        
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في . ت الخنساء في التاريخ   وهناك أمهات مستعدات للتضحية بأبنائهن كما كان      .استشهاد ابنها شهيداً  

الحقيقة، هناك اندفاع كبير من النساء للجهاد واالستـشهاد مثـل الـشباب تمامـاً، لكـن هنـاك        

فقد وضع اإلسالم بعض الضوابط، إذا خرجت المرأة للجهاد         . خصوصيات، تمس المرأة ودورها   

ل، والمرحلة  والقتال خاصة، وأنه يجب أن يكون معها محرم خاص، إن ظروفها تختلف عن الرج             

أبـو حـشيش،    " ( ال تحتاج لهذه المشاركة اآلن، فنحن ما زلنا لم نستوعب بعد طلبات الـشبان             

  ). م2005

_ مسؤولة النشاط النسوي في حركة حماس والنائبة في البرلمان        _ وأكدت جميلة الشنطي     

تحمل السالح،  وأن  . كان يتحفظ على إرسال المرأة للعمليات االستشهادية      : "أن الشيخ أحمد ياسين   

وتتصدى بصورة عسكرية مباشرة، حتى ال يتعرض العمل النسائي للمالحقة والمطاردة، والبعـد             

عنـدنا  : "عن الفتنة، وكان شديد الحرص على عدم تعرض المرأة لالعتداءات األمنية، فكان يقول            

اء للتـدريب   جيش من الرجال والشباب والحمد هللا، فالنساء خط دفاعي ثاِن، ولكنه كان يدعو النس             

بشكل فردي، فهو ال يستطيع تجنيد النساء، وذلك إن دل على شيء، فإنما يـدل علـى حرصـه                   

  ). 1موقع انترنت رقم " ( الشديد للحفاظ على المرأة وحياتها، وعدم تعرضها للمخاطر

وقالت عزيزة الحمامي، إحدى قيادات العمل النسوي في حماس، والتي كانت مرشـحة                

عندما تأتي إليه الطالبات، ويطلبن منه أن ينفذوا عمليات استشهادية          : "ر واإلصالح عن قائمة التغيي  

فيجيب، ما زال عندنا المزيد من الشباب، فالمسؤولية ثقيلة عليكن، ونخشى أن تتعرضن للتفتيش              

األمني، وما شابه، كما أن النساء ما زلن قادرات على اإلنجاب، فرجعن بإلحاح ويعود إلى تلـك                 

  ). 1موقع انترنت رقم " ( مةاالبتسا

وقد نص البرنامج االنتخابي لقائمة التغيير واإلصالح لالنتخابات التشريعية الثانية على              

البرنـامج  " ( المرأة الفلسطينية شريك في الجهاد والمقاومة، وشريك في البناء والتمنيـة          : "ما يلي 

 ). 20: 2006االنتخابي لقائمة التغيير واإلصالح، 

   العملية من جهاد المرأةالمواقف  - ب
عملت حركة حماس على الحفاظ على أمن المرأة الفلسطينية من ممارسـات العمـالء،                 

م لقيامـه بالممارسـة الالأخالقيـة،    1987أقدمت الحركة على إعدام أحد العمالء في سنة     : فمثالً

-128: 2003ياسين،  ( وإسقاط العديد من الفتيات، وصل عددهن حسب اعترافه إلى نحو سبعين          

وقد وزعت حركة حماس خالل االنتفاضة األولى منشورات تحض فيها الـشابات علـى              ) 130

جهـاز األمـن العـام      (التمسك باألخالق والقيم، خشية سقوطهن في براثن رجال جهاز الشاباك           
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وتم إيراد أمثلة عن قيام رجال الشاباك بتصوير فلسطينيات، وهن بالمالبس الداخلية            ). ياإلسرائيل

ط أثناء قيامهم بقياس المالبس في المحالت التجارية، ثم يهددونهن بالفضيحة، إذا لم يرضـخن               فق

). 55: م2002النواتي،  (وطالبت الفتيات التمسك الشديد بأخالق اإلسالم       . للتعاون مع المخابرات  

وحركة حماس تنطلق هنا في تعاملها مع أسلمة أخالق المجتمع ضمن مفهوم أمني، وعنصر من               

وتوعية المرأة أمنياً من أجل تجـاوز االختراقـات اإلسـرائيلية ألمـن             . صر مقاومة المحتل  عنا

  .المجتمع الفلسطيني

         وقد قدمت حركة حماس على الصعيد العملي نماذج عملية عديدة في مجال جهاد المـرأة،           

 :تمثلت في

  دور المرأة في تربية النشء، ودفعهم للتضحية والجهاد -1
مرأة الفلسطينية بدور هام في التنشئة الوطنية واإلسالمية الهادفة لخلق وعـي            ساهمت ال    

وتشكل مريم  . وقدمت النساء في حركة حماس الكثير في هذا المجال        . مقاوم لالحتالل الصهيوني  

فرحات أبرز نموذج لذلك، حيث عملت على تربية أبنائها على التضحية والجهاد، وحضهم علـى          

_  أبناءها للجهاد حيث انضم أبناؤها األربعة إلى كتائب عز الدين القـسام            ودفعت. مواجهة العدو 

وقد وصل بها الحد إلى أن تقوم بمـساعدة         ". حماس"الجهاز العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية      

. ابنها في ارتداء بزته العسكرية، والقيام بتوديعه أثناء خروجه في عملية عـسكرية استـشهادية              

خالل ظهورها على شاشات التلفاز وهي تودع ابنها الشهيد محمد، عـضو            وعرفت مريم فرحات    

الـسابقة فـي   " نافية ديكاليم"كتائب الشهيد عز الدين القسام قبل توجهه لتنفيذ هجوم على مغتصبة       

حيث اُغتيل أثنان من أبنائها من قبل قوات االحتالل اإلسـرائيلي،  . م7/3/2002خانيونس بتاريخ  

 فيما قضى الرابع، وهو وسام عدة سنوات فـي المعـتقالت والـسجون              .نضال، ومؤمن : وهما

  ). 195-180: م2004األشقر وبسيسو، ( ولذلك ُأطلق عليها خنساء فلسطين . اإلسرائيلية

أيتها األخت  : " وقد جاء في رسالة دعوية وجهتها مريم فرحات بعد استشهاد أبنها محمد              

ب اهللا وطاعته، واغرسي بذرة التقوى في قلبه غرسـاً          المسلمة، باهللا عليك أن تربي ابنك على ح       

جيداً، ربيه يا أختي على حب الجهاد واالستشهاد في سبيل اهللا، فالوطن المغتصب بحاجة ماسـة                

أناشدكم يا أخواتي يا نساء فلسطين الصابرات الصامدات أال تـبخلن علـى اهللا              ... لمن يذود عنه  

فال تبخلن على أبنائكن بالجنـة التـي        .  أرحم منا عليهم   بفلذات أكبادكن، فو الذي نفسي بيده لهو      

  ). 195-193: م2004األشقر وبسيسو، " ( وعدها اهللا للشهداء والمجاهدين
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_ م8/3/2003من أبرز قيادي حركة حماس واستشهد بتـاريخ         _وقال إبراهيم المقادمة       

ها، بـصبرها، وثبـات     هذه المرأة العظيمة مدرسة بإيمانها، بتواضع     : "عن مريم فرحات كنموذج   

ورباطة جأشها، إنها حجة على األمة جميعها وقفت شامخة بكل تواضع تدعو إلى الجهاد، تـدعو                

األمهات، وتدعو شعب فلسطين، وتدعو المسلمين جميعاً، واألخطر من ذلك، توجه الدعوة إلـى              

ا تستنهض فـيهم    فهي ال تستنجدهم، ولكنه   " وامعتصماه"إنها ال تقول لهم     . حكام المسلمين للجهاد  

أيتها المجاهدة العظيمة قد أفحمت الجميع، وأقمت الحجة علـى الجميـع، هكـذا              . نخوة أم نضال  

  ). 2موقع انترنت رقم " ( فلتكن األمهات وإال فال

وقد قدمت نساء أخريات نماذج مماثلة لمريم فرحات في دفع أبنائهن للجهاد، وأظهـرن                 

نعيمة العابد، والدة االستشهادي،    :  الصمود والتضحية، مثل   صبراً وجلداً على فراقهم، وقدرة على     

محمود حسن العابد ،الذي استشهد في عملية عسكرية في مغتصبة دوغيت شمال قطاع غزة، في               

م، وأسفرت عن مقتل ثالثة جنود صهاينة وجرح أثنين آخرين، وأم نبيل            15/6/2002يوم السبت   

ي استشهد عند محاولة اقتحامه مغتصبة نتـساريم        حلس، والدة االستشهادي محمد أحمد حلس الذ      

وأم بالل ريان، والدة االستشهادي إبـراهيم نـزار         . م12/3/2002في وسط قطاع غزة بتاريخ      

ريان، الذي نفذ عملية عسكرية في مغتصبة إيلي سـيناي فـي شـمال قطـاع غـزة بتـاريخ                    

والسيدة سهام  ". مغتصبة، مخلفاً قتيلين وخمسة عشر جريحاً في صفوف مستوطني ال         2/10/2001

م في عملية   7/5/2003جودة والدة الشهيد أحمد جودة، الذي استشهد في قرية بيت حانون بتاريخ             

... أيتها األم الفلسطينية  : "وقد خاطبت جودة األم الفلسطينية قائلة     . استطالع لمواقع جنود االحتالل   

ن المرء ال يمـوت إال موتـه        واعلمي أ .  هبي، وانذري مهجة عينك، وحبيب قلبك هللا عز وجل        

لمزيد من التفاصيل حول    " ( واحدة، فلتكن موته مشرفة، وأصابعنا على الزناد في مقدمة الصفوف         

وشكلن هؤالء النسوة ظاهرة فريـدة      ). 236-180: م2004هؤالء النسوة انظر األشقر وبسيسو،      

 ويعد هـذا النمـوذج      .في العمل المقاوم الفلسطيني، بحيث أصبح يطلق عليهن خنساوات فلسطين         

  . أكثر النماذج شيوعاً في الحركة، وأكثرها قبوالً من قبل أدبيات الحركة وتصريحات قادتها

وقال عبد العزيز الرنتيسي، أبرز قادة حركة حماس، وتولى قيادة الحركة في الداخل بعد                

م، فـي   16/4/2004استشهاد الشيخ أحمد ياسين، وتم اغتياله في بغارة جوية إسرائيلية بتـاريخ             

ظاهرة هي، وليست حالة معزولة فردية أو فريدة، فأم نضال فرحات، وأم نبيل حلس،              : " مقال له 

وأم أحمد العابد، يشكلن اليوم ثورة حقيقية على واقع الهزيمة والجبن والضعف والتـردد، ثـورة                

 لها ما بعدها،    إن هؤالء النسوة الفضليات يشكلن مدرسة عظيمة      ... على الشعور بالنقص والدونية   
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إن عطاءهن المتميز يشكل منعطفاً تاريخياً في حياة األمة بأسرها، ونقلة نوعية في مفردات العمل               

 ). 3موقع انترنت رقم " ( الوطني

وقال الشيخ ياسين لوفد من مربيات األطفال من جمعية الصالح اإلسالمية، عندما قمـن                 

إن الطفل الذي تـستأمنين علـى       : "م1997أكتوبر  بزيارته في منزله بغزة إثر اإلفراج عنه في         

تربيته في الروضة، ينبغي أن يمنح الثقة، وينبغي أال يخوف وأال يرهب، فنحن بحاجة إلى قـادة                 

  ). م2005أبو حشيش، " ( في مستقبلنا القريب، ولسنا بحاجة إلى مضبوعين خائفين

  )غير المباشر( دور المرأة في العمل العسكري المساند -2
وقدمت أيضاً مريم فرحات أقدم نموذج لعمل المرأة المساند للعمـل العـسكري، حيـث             

القائد في كتائب الشهيد عز الدين القـسام        _م المأوى في منزلها لعماد عقل       1991قدمت في سنة    

واستشهد فـي منـزل     . في محافظات غزة آنذاك، والذي كان مطلوباً لقوات االحتالل اإلسرائيلي         

األشقر ( باكه مع قوة إسرائيلية، حاصرت المنزل في حي الشجاعية في مدينة غزة             العائلة بعد اشت  

  ). 83-75: م2004وبسيسو، 

 دوراً مسانداً للعمل العسكري، عندما اشترت من مالها         -أيضاً–كما قدمت أم بالل ريان         

الخاص السالح الشخصي البنها بالل، والذي شارك به في صفوف كتائب الـشهيد عـز الـدين                 

وكيف ساهمت سهام جودة في تجهيز الطعام للمقاومين، ونقل العتاد العسكري، لهم مثـل              . القسام

  ). 230-225: م2004األشقر وبسيسو، ( العبوات الناسفة برفقة ابنها أحمد 

وقد تعرض العديد من الفتيات إلى االعتقال بتهمة االنتماء للجهاز العـسكري لحركـة                 

 لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الكيان الصهيوني، فهناك على سـبيل           حماس والمشاركة في اإلعداد   

 عاماً من سكان مخيم جباليـا فـي         22المثال ال الحصر، األسيرة سمر صبيح، البالغة من العمر          

في محافظة  " ارتاح"م في قرية    2005محافظات غزة، وتقطن بعد زواجها من ابن خالها في يوليو           

م بتهمة أنها المهندسة األولى في صـنع المتفجـرات          10/2005 /11حيث اعتقلت في    . طولكرم

وقـد رزقـت األسـيرة    . وتجهيزها، وتزويد منفذي عمليات كتائب الشهيد عز الدين القسام بهـا     

ومن الجـدير بالـذكر، أن      . م30/4/2006في مستشفى كفار سابا بتاريخ      " براء"بمولودها البكر   

صـحيفة  ( بعد اعتقال زوجته اعتقاالً إدارياً      قد اعتقل مباشرة    ) رسمي جبر صبيح  (زوج األسيرة   

  . م2006، ثم ُأبعد إلى محافظات غزة في منتصف يوليو )8م، 11/5/2006، 397عدد : الرسالة

 عاماً، والتي اعتقلت مع زوجهـا       22وهناك األسيرة مالك زياد الخنفة البالغة من العمر            

ساعدة اللوجستية لمطلوبين من كتائـب      م بتهمة تقديم المأوى والم    19/1/2005في نابلس بتاريخ    



 
 

  
  

  2007، العدد األول، يناير الحادي عشر، مجلة جامعة األقصى، المجلد  وآخرونخالد صافي. د
 

 53

وحسب إحصائية وزارة األسرى والمحـررين،      ). 4موقع انترنت رقم    ( الشهيد عز الدين القسام     

فإن هناك إحدى عشرة أسيرة من حركة حماس في المعتقالت والسجون اإلسرائيلية، وهن يشكلن              

مقابلة ميدانية مـع    ( يرات  من مجموع الفلسطينيات، البالغ عددهن مائة وخمس أس       % 10.5نسبة  

ومن الجدير بالذكر، أن معظم األسيرات من حركة حماس         ). م26/7/2006: عبد الناصر فروانة  

وتبرز اإلحـصائيات أن حركـة      . متهمات بتقديم المساندة للمقاومين من جناح الحركة العسكري       

مشاركة المرأة فـي    حماس تأتي في المرتبة الثالثة بعد حركتي فتح والجهاد اإلسالمي، من حيث             

  .العمل العسكري المباشر وغير المباشر

وقد تجسد العمل النسوي المساند بشكل جلي وواضح في قرية بيـت حـانون بتـاريخ                   

م عندما حشدت نساء القرية ونساء مناطق مجاورة أنفسهن فـي تظـاهرة سـلمية،               3/11/2006

فروض على القرية، من أجل فـك       رفعت فيها الرايات البيضاء، وتحدت أوامر حظر التجول الم        

الحصار عن نحو سبعين مقاوماً من مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية التجئوا إلى مسجد النصر              

وقد تحدت النساء إطالق النار الكثيف من قبل الدبابات اإلسرائيلية وآليـات مدرعـة              . في القرية 

 الغطاء لخروج المقاومين مـن      أخرى وطائرات الهيلوكبتر، وتمكّن من الوصول للمسجد، وتأمين       

جميلـة  "وكانت على رأس النساء النائبة في المجلس التشريعي عـن حركـة حمـاس               . الحصار

)  عامـاً  40(وأنغام سالم   )  عاماً 40(رجاء أبو عودة    : وأثناء ذلك، سقطت امرأتان هما    ". الشنطي

، 3964 العـدد    :صحيفة الحيـاة الجديـدة    (وجرحت إحدى عشرة، بينهن اثنتان في حالة الخطر         

وقالت رضا أبو هربيد، التي شاركت فـي المـسيرة وتعرضـت            ). 16،  1م، ص   4/11/2006

يوم ستحتفظ به ذاكرتي إلى األبد، فقد كانت معركة خاضتها النساء، وانتصرن فيهـا،              : "لإلصابة

 حين  لقد أذهلنا العدو بعد أن تجاوزنا األسالك الشائكة، وكسرنا الحصار بتكبيرات تلهي العدو في             

كان إخواننا المجاهدون ينسحبون بهدوء، كان يوماً عظيماً أن تتقدم المرأة الفلـسطينية صـفوف               

وقال يوسي بيلـين،    ). 5-4/ 33: م2006مجلة السعادة، ديسمبر    " (الدفاع والذود عن المجاهدين   

إن ما قامت به هذه النسوة، هو أسطورة، وموقـف بطـولي            : " رئيس حركة ميرتس اإلسرائيلية   

: م2006مجلة السعادة، ديسمبر    " (يضفي المصداقية واالحترام على النضال الوطني الفلسطيني      س

من مكاني هذا أقف وقفـة إجـالل وإكبـار لتلـك المـرأة              : "وقالت جميلة الشنطي  ). 4-5/ 33

ذلك اليوم الذي ال ينسى مـن ذاكـرة الـشعب       ... الفلسطينية العظيمة، لما فعلته في بيت حانون        

هللا درك يا حفيدة الخنساء وأنت تقفين كنخلة شامخة، وتتحدين وتـصمدين            :  وأقول لها  الفلسطيني،
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: م2006مجلـة الـسعادة، ديـسمبر    "(حقاً إنك أسـطورة ... لتصلي إلى المجاهدين المحاصرين   

33/4-5 .(  

ونظراً للدور الذي قامت به النائبة جميلة الشنطي، فقد أقدمت الطائرات اإلسرائيلية على                

نزلها الكائن في عزبة عبد ربة شرق قرية جباليا بتاريخ صباح يوم الثالثـاء الموافـق                قصف م 

نهى الشنطي األرملة والتـي تعيـل ثمانيـة         (م مما أدى إلى استشهاد زوجة أخيها        7/11/2006

وقد نجت النائبة من القصف بسبب      . وإلحاق ضرر كبير بالمنزل المكون من عدة طوابق       ) أطفال

نقول لهم لـن    : "وعلقت النائبة على عملية القصف بالقول     . منزل لحظة قصفه  عدم وجودها في ال   

موقـع  " (نركع، والشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بمقاومته، وسيستمر بطلب الحرية والكرامـة          

  ) 5انترنت رقم 

   دور المرأة في العمل العسكري المباشر-3
ـ _ مـن حركـة فـتح     _لقد أثير بعد قيام وفاء إدريس           ا االستـشهادية بتـاريخ     بعمليته

م العديد من التساؤالت حول موقف حركة حماس مـن تنفيـذ الفتيـات لعمليـات                27/1/2002

أبرز قادتها فـي الـضفة      _وجاء رد حركة حماس على ذلك على لسان حسن يوسف         . استشهادية

مؤكداً في إشارة واضحة إلى تأييد حركة حماس لمشاركة المرأة في أعمـال المقاومـة               _ الغربية

. وشدد على أحقية المرأة الفلسطينية في الجهاد ومقاومة االحتالل        . وتنفيذها للعمليات االستشهادية  

أكد دوماً على حق المرأة في الخروج إلى الجهاد في سـبيل            " صلى اهللا عليه وسلم   "وأن الرسول   

  ). 35-34: م2004األشقر وبسيسو، " ( اهللا

مقبولة على مستوى عاٍل، وإلى درجة كبيرة       أن قضية االستشهاد    "وأكدت جميلة الشنطي       

في المجتمع الفلسطيني، فال خالف بين استشهاد الفتيات والنساء واستشهاد الشباب والرجال، ألن             

وأن المجتمـع الفلـسطيني ال      . العدو أصالً ال يفرق في توجيه رصاصه بين الرجـال والنـساء           

تمعاً مسلماً، ومرجعيتـه وشـرعيته فـي        يعارض فكرة تنفيذ المرأة لعمليات المقاومة، كونه مج       

وإذا رجعنا إلى تأصيل، هذه القضية نجد أن اإلسالم ال يحظر على المرأة             . األساس، هي اإلسالم  

أن تقدم نفسها شهيدة في سبيل اهللا، ومدافعة عن أرضها وشرفها، وهي التي اعتدي عليها، فمـن                 

لـيس  : "ا على عملية وفاء أدريس، قالتوحول رد فعله". حقها الدفاع عن نفسها بأي وسيلة كانت 

؛ ألن الغريب   48غريباً أن تقوم األخوات الفلسطينيات بعمليات بطولية داخل فلسطين المحتلة عام            

أن ال تقوم المرأة الفلسطينية بذلك والجهاد فرض عين، فال يستطيع أحد أن يمنعها من ذلك شرط                 



 
 

  
  

  2007، العدد األول، يناير الحادي عشر، مجلة جامعة األقصى، المجلد  وآخرونخالد صافي. د
 

 55

 في العمليات االستشهادية غيـر واردة لكونهـا       توفر السبل واإلمكانيات وتجنب الفتنة، والتي هي      

  ). 35-34: م2004األشقر وبسيسو، "( ذاهبة إلى الموت

وقد أحجمت حركة حماس عن مشاركة المرأة في العمل العسكري المباشر، وخاصة في                

تنفيذ العمليات االستشهادية قبل ريم الرياشي، وعلل قادة في الحركة موقفهم هذا بمبررات تجمـع              

 الطبيعة المحافظة للمجتمع الفلسطيني، والموقف الديني من غياب المرأة عن بيتها وسـفرها              بين

وقد رفضت الحركة طلبات تقدمت بها نساء للمشاركة في تنفيذ عمليات           . دون مرافقة رجل محرم   

حيث ذكر أن االستشهادية دارين محمد أبو عيشة، قد توجهت إلى جمال منصور،             . من هذه النوع  

والذي تم اغتياله من قبـل قـوات االحـتالل فـي نهايـة              _دي حماس في منطقة نابلس      أحد قيا 

وطلبت منه االنضمام إلى كتائب الشهيد عز الدين القـسام، معربـة عـن              _ م2001تموز  /يوليو

عزمها القيام بعملية استشهادية ولكنها واجهت اعتذاراً منه عن قبول طلبها وتلبية مرادهـا، ممـا    

م 27/2/2002كتائب شهداء األقصى، وتحقيق رغبتها مـن خاللهـم بتـاريخ            دفعها للجوء إلى    

  ). 136-135: م2004األشقر وبسيسو، (

وتعد حالة ريم الرياشي حالة استثنائية في موقف حركة حماس مـن العمـل الجهـادي                   

يت م في معبر ب   2004 يناير   14فقد قامت ريم الرياشي بعملية استشهادية، بتاريخ        . المباشر للمرأة 

الجناح العسكري لحركـة حمـاس      _في عملية مشتركة بين كتائب عز الدين القسام       " إيرز"حانون  

حيث فجرت ريم التي كانـت      _ أحد األجنحة العسكرية لحركة فتح    _وبين كتائب شهداء األقصى     

ترتدي حزاماً ناسفاً نفسها وسط مجموعة من الجنود اإلسرائيليين في مكتب تفتيش في المعبـر،               

وريـم  .  إلى مقتل أربعة جنود، وإصابة عشرة آخرين بجراح أحدهم في حالـة خطـرة              مما أدى 

متزوجة، وأم لطفلين وتنتمي لعائلة فلسطينية غنية من حي الزيتون بغزة، حيـث يملـك والـدها     

وقد قال  . شركة للبطاريات بوصفه وكيالً إلحدى ماركات البطاريات األلمانية في محافظات غزة          

إنه ألول مرة استخدمت حماس مقاتلة، وأن هـذا         : "عقب العملية االستشهادية  الشيخ أحمد ياسين    

على الرغم من أن استخدام النساء يعـد اسـتثنائياً، إال أن            ... تطور جديد في المقاومة ضد العدو     

حرب الجهاد المقدسة تلزم جميع المسلمين، رجاالً ونساء، ويثبت هذا أن المقاومـة ستتواصـل،               

  ). 6موقع انترنت رقم " ( عن أرضننا ووطنناحتى يرحل العدو 

وقد أثار هذا التصريح في     ". بدء عهد جهاد المرأة الفلسطينية    "وتحدث الشيخ ياسين عن        

وقته التساؤالت حول مدى تشكيل ذلك تغييراً جوهرياً في موقف حركة حماس من اشتراك المرأة               
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موقع انترنـت   ( ة سياسية من نوع ما؟      في العمل العسكري، أم أن األمر ال يعدو أن يكون رسال          

  )       7رقم 

وتشير تقديرات إلى أن العملية التي نفذتها ريم الرياشي، جاءت بعد طلب وإصرار من                 

ويبدو أن رغبة ريم الرياشي وإلحاحهـا قـد         . المنفذة نفسها، وليس كخيار واضح المعالم للحركة      

الجنود اإلسرائيليين في األراضـي الفلـسطينية       التقى مع توجه الحركة في تلك الفترة الستهداف         

إذ إن الحركة كانت قد توقفت عـن تنفيـذ العمليـات داخـل              . عوضاً عن المدنيين اإلسرائيليين   

وربما جاء ذلك نتيجة تفاهمات غير معلنـة        . م2003التجمعات السكانية اإلسرائيلية منذ أغسطس      

 المدنيين اإلسـرائيليين مقابـل توقـف        بين الجانبين تتوقف بموجبها حركة حماس عن استهداف       

  ). 7موقع انترنت رقم ( الحكومة اإلسرائيلية عن استهداف قادة الحركة 

أستاذ علم االجتماع في جامعة النجاح، ومؤلف كتـاب         _ وقد قال الدكتور إياد البرغوثي       

يخـدمها  حماس حركة سياسية، وهي تلجأ لتغيير موقفها وفق ما          : "اإلسالم السياسي في فلسطين   

فعندما تواجه الحركة مشكلة لوجستية في إيصال رجال لتنفيذ عمليات عسكرية،           . كحركة سياسية 

فليس من المستغرب أن تستخدم النساء خصوصاً، وأن لدى حماس جمهور واسع من النساء فـي                

كتائب شـهداء األقـصى، والجهـاد       : كما أن مواقف القوى األخرى، مثل     . المؤسسات التعليمية 

مي، اللتان سبقتاها في تجنيد نساء لعمليات من هذه النوع، تؤثر في تحريك موقف حمـاس                اإلسال

  ). 7موقع انترنت رقم " ( في هذا االتجاه

ويرى إسماعيل األشقر ومؤمن بسيسو من حركة حماس، أن كثيرين يرون في العمليـة                 

ن أن يحتذى، ويقتدى به من قبل       االستشهادية التي نفذتها ريم الرياشي نموذجاً راقياً متكامالً، يمك        

فالعملية قد نفذت   . الفتيات والنساء الفلسطينيات الالتي يفكرن في خوض غمار العمل االستشهادي         

الذي ال يبعد سوى كيلومترات محدودة عن مكان سـكن الـشهيدة؛            " إيرز"في معبر بيت حانون     

ومـن  . ة عن أهلها وأبناء شـعبها     ولذلك لم تكن بحاجة إلى االبتعاد كثيراً، والخروج منفردة بعيد         

جهة أخرى، فإن تنفيذ العملية قد تم بنجاح دون أن تضطر ريم إلى خلع حجابها وزيها الشرعي،                 

ومن جهة ثالثة، فإن العملية كانت دقيقة التخطيط، متقنة التنفيـذ،           . أو كشف أي جزء من عورتها     

  ). 20: م2004األشقر وبسيسو، ( ئيلية وشكلت نجاحاً عسكرياً واختراقاً لإلجراءات األمنية اإلسرا

م ولكن داخل   23/11/2006ثم أقدمت حركة حماس على عملية استشهادية ثانية بتاريخ             

محافظات غزة، في ظروف ربما اقتضاها العمل الميداني لمقاومة االجتياح اإلسـرائيلي لـشمال              

تنم عن تخطيط طويـل المـدى،       ويبدو أن هذه العملية لم تكن بالغة التعقيد، ولم تكن           . قطاع غزة 
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 لم تناقش على مستوى سياسي عاِل، بل اتخذت بقـرار القيـادة             -أيضاً في الوقت نفسه   -وربما  

حيث جاءت العملية كمساهمة في إلحاق األذى بصفوف الجنود اإلسرائيليين المجتاحين           . الميدانية

ة بمكـان، تحـرك     وحيث إنه كان من الـصعوب     . لمنطقة شمال محافظات غزة في مناطق سكنية      

، تم اللجوء المرأة مسنة من أجل االقتـراب مـن           نالمقاومين الشباب لمواجهة الجنود اإلسرائيليي    

حيث من المعتاد عدم اكتراث الجنود اإلسرائيليين لمرور مدنيين كبار   . الجنود وتفجير نفسها بينهم   

 الدين القسام إلى اللجـوء      وهذا ما دفع كتائب الشهيد عز     . في السن قربهم، السيما وأن كنَّ نساء      

  .، وإيقاع قتلى وإصابات بينهمنلهذه الوسيلة إلحداث اختراق في صفوف الجنود اإلسرائيليي

وقامت بهذه العملية المسنة فاطمة جمعة النجار، البالغة من العمر نحو سـبعين عامـاً،                  

وقالت النجار في   ". هادياتأم الفدائيات االستش  "والتي أطلقت عليها كتائب الشهيد عز الدين القسام         

أقدم نفسي فداء اهللا ثم للوطن ولألقصى، إن عمليتنا هذه ما هي إال جزء مما               : "وصيتها المصورة 

وقد أدت العملية التي وقعت فـي المنطقـة         ". سيالقيه الصهاينة على أيدي رجال ونساء فلسطين        

ي محافظات غزة إلى إصـابة      التي تقطن بها الشهيدة في عزبة عبد ربة شرقي قرية جباليا شمال           

وقد شاركت النجار قبل استشهادها في مسيرة النساء فـي بيـت            . أربع جنود إسرائيليين بجراح   

مجلة . (م والتي تم فيها فك الحصار عن المقاومين في مسجد النصر          3/11/2006حانون بتاريخ   

سام في بيان لهـا     وقد قالت كتائب الشهيد عز الدين الق      ) 11-10/ 33:م  2006السعادة، ديسمبر   

تخرج نساء فلسطين من جديد، يفجرن نار الغضب والثأر ضد العـدو الغاصـب،           : "حول العملية 

يعلمن الدنيا أن شعب فلسطين ال يقبل الظلم وال االنكسار أمام بطش الصهاينة وحقدهم الـدفين،                

          نا دمها حجة على كل     فتخرج إحدى الحرائر المؤمنات اللواتي يعلمن األجيال فنون القتال، فتقدم أم

إن عمليتنا هذه ما هي إال جزء مما سيالقيه الصهاينة على أيدي رجال ونـساء               .. متقاعس جبان 

ولم يبرز البيان أسباب اختيـار      ) م23/11/2006: بيان كتائب الشهيد عز الدين القسام     ". (فلسطين

  . المرأة المسنة للعملية ورسالتهم من ذلك

ين القسام الجناح العسكري لحركة حماس خاليا نسائية، وقد         وتضم كتائب الشهيد عز الد       

 كن يقمـن    ياللوات-أجرت صحيفة الرسالة حواراً مع إحدى هذه الخاليا، وقد عرفت المتدربات            

نحن خلية من األخـوات     " على أنفسهن    -بالتدريب في إحدى المناطق الحرجة في محافظات غزة       

وذكرن ". كتائب الشهيد عز الدين القسام    "سالمية حماس   تابعة للجناح العسكري لحركة المقاومة اإل     

ونحن نربي أبناءنـا، ونقـوم      . المتدربات بأن هدفهن، هو الجهاد والمقاومة حتى تحرير األرض        

بواجباتنا البيتية والدعوية والخاصة بكل أمور حياتنا، وعلى رأسها وذروة سنامها الجهـاد فـي               
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فلسطين، على كل مسلم قادر على الجهاد، فانـضمامنا        فالجهاد فرض عين، خاصة في      . سبيل اهللا 

ويشرفنا أن ننافس الرجال ولـو أن       . للجهاز العسكري، هو من ضمن مشاريعنا الحياتية واليومية       

الرجال مجالهم متقدم أكثر، فهم أصحاب الميدان والبطوالت والتضحيات، ولكننا نحاول أن نخفف             

تدريبات على بعض األسلحة الخفيفة، وأزواجنـا علـى         ونحن نتلقى ال  . عنهم شيئاً من هذا العبء    

وإننا نعد االستشهادية ريم الرياشي تاجاً علـى        . دراية باألمر، وهم يشجعوننا ونحن نشجع بعضنا      

ورسـالتنا أن نربـي     . ونحن نتمنى أن نكون مثلها، اليوم قبل الغد       . رؤوسنا ورائدة في المقاومة   

ودور المرأة كبير جـداً، وال      . ، وعبادة مفروضة علينا   أبناءنا على الجهاد الذي هو واجب مقدس      

وأخت المرابط والمجاهد، وحملت    ’ والمرأة هي زوج  . يقل أهمية عن دور الرجل صاحب الميدان      

وحركة حمـاس ال    . عبء الحياة االقتصادية الصعبة وشؤون المعيشة، وتربية األبناء على الجهاد         

عية والتربوية والعمل العسكري، وال تغفل أي دور        تغفل عن أي جانب من جوانب الحياة االجتما       

  ). 8م، 18/8/2005، 356عدد : لمزيد من التفاصيل انظر صحيفة الرسالة( في المجتمع 

. وتم اإلعالن عن هذه الخلية والتدريبات عشية االنسحاب اإلسرائيلي من محافظات غزة              

ى رغبـة حركـة حمـاس فـي         حيث أصبحت دواعي الخطر األمني على النساء أقل، إضافة إل         

استعراض قوتها استمراراً لخطابها اإلعالمي، بأن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة قد جاء بفعـل              

العمل المقاوم، وعلى رأسه عمليات حركة حماس النوعية ضد قوات االحتالل، كذلك رغبة حركة         

  . ة الحقاًحماس في استثمار إعالمي يخدم نيتها خوض االنتخابات التشريعية الفلسطيني

ويبدو أن هذه التدريبات جاءت ألغراض التدريب الدفاعي، وهو ما دعمه الشيخ أحمـد                 

طالب الياسين المرأة أن تتعلم ذاتياً، وتجيد استخدام الـسالح مـن            : "فقالت جميلة الشنطي  . ياسين

عن أهلها، ال   بيتها، زوجها، ابنها، قريبها، وذلك حتى إذا اجتاح اليهود بيتها، دافعت عنه و            : خالل

أن تقف وقفة الجبان، وأنه كان يدعو المرأة دائماً أن تتعلم وتتدرب ذاتياً، وتدافع عن أهلها وبيتها                 

موقـع  ( بكل شيء حتى بأبسط اآلالت كالسكين، فال يمكن ألحد أن يلومها في دفاعها عن حقها                

  ). 8انترنت رقم 

  

   موقف حركة حماس من دور المرأة السياسي-ب
  اإلسالم من أهلية المرأة في الوالية موقف -1
بأهلية المرأة في الوالية    هناك خالفات فقهية حول أهلية المرأة، فإن كان الفقهاء قد أقروا               

الذاتية والمتعددة على األموال، والوالية المتعددة على الغير، كالحضانة والوصاية، أي في األمور             
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المدنية، مع خالف بينهم في بعض الجزئيات، فإن خالفات أكبر، قد برزت حول أهليـة المـرأة                 

من الخالف حول أهلية المـرأة      حيث اندرج ذلك ض   . لممارسة العمل السياسي بمستوياته المختلفة    

وأجاز فريق ثاٍن تولي    . فذهب فريق إلى عدم أهليتها لتولي الواليات العامة كافة        . للواليات العامة 

في حين قصر فريق ثالث أهليتها على والية القضاء، فيما تشهد           . الواليات العامة، ما عدا الخالفة    

دلة شرعية من القرآن والسنة، واإلجمـاع،        أل -من كل فريق  -وقد تم االحتكام    . فيه على مذاهبهم  

  ). 9موقع انترنت رقم ( والمصلحة العامة، وسد الذرائع 

 موقف حركة حماس من أهلية المرأة في الوالية العامة، ومـشاركتها فـي الحيـاة                -2

  العامة
يبدو أن حركة حماس تنطلق في نظرتها لمشاركة المرأة من موقف حركـة اإلخـوان                  

صر، التي تبنت موقف إجازة تولي المرأة الواليات العامة بينما بقـي موضـوع              المسلمين في م  

الخالفة مفتوحاً ومحل جدال ونقاش، وذلك كما ورد في الوثيقة التي أصـدرتها الجماعـة عـام                 

  ).      10موقع انترنت رقم ( م 1994

الفقه المتعلـق   كان الشيخ أحمد ياسين يدعو إلى تعليم المرأة أحكام الشريعة اإلسالمية و              

بالنساء، وتالوة القرآن الكريم من خالل عقد الندوات النسائية في الكثير من مـساجد محافظـات                

ودعا الشيخ أحمد بحر إلى االسـتمرار       . حيث بدأ نشاطه في مسجد العباس في مدينة غزة        . غزة

  ). م2005أبو حشيش، ( في إعطاء الدروس الدينية للنساء في المسجد 

أنها المجتمع فهي التي تبنـي البيـت، تبنـي          "شيخ أحمد ياسين للمرأة على      كما نظر ال     

ولذلك تحتم أن تكون لها كامل الحقـوق، وأن تتمتـع           . المهندس، والطبيب، واألستاذ، والمحاضر   

بالحرية والشجاعة؛ طبعاً بما ال يتناقض مع مسؤولياتها في بناء الجيل والمحافظة علـى البيـت                

عمل، وخروج من البيـت، لكـن   :  بعد ذلك، يكون في الدرجة الثانية، من واألسرة، وكل ما يأتي   

البد أن تكون متعلمة وتشارك في الحياة المدنية، فنحن نحتاج الطبيبة والمدرسة، لذلك ال توجـد                

حيث يرى الشيخ ياسين أن رسالة المرأة       ). م2005أبو حشيش،   " ( تحفظات على المرأة ونشاطها   

  .ي باقي األنشطةفي بيتها أوالً، ثم تأت

م 1987وقد أتاحت حركة اإلخوان المسلمين، ومن ثم حركة حماس عند إنـشائها سـنة                  

حيث شاركت في العمل في مؤسـسات الحركـة         . المجال للمرأة في العمل الدعوي واالجتماعي     

م، وحصل  1974األقسام النسوية للمجمع اإلسالمي الذي أنشئ في سنة         : الخيرية االجتماعية، مثل  

وكذلك في الجمعية اإلسالمية، التـي      . م1979ى الترخيص الرسمي من سلطات االحتالل سنة        عل
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الخياطة، : م، والتي كانت تضم قسماً للتأهيل المهني للشابات المسلمات في         1976ُأنشئت في سنة    

والتفصيل، والتطريز، لتعليم الفتيات فن التفصيل، وعمل نماذج مـن األلبـسة اإلسـالمية، يـتم           

األمر الذي سـاعد علـى      . خالل معارض تقام للزي اإلسالمي، وتباع بأسعار رخيصة       عرضها  

وتأهيل الفتيات لجعلهن قادرات على االندماج في       . انتشار ظاهرة االحتشام في المجتمع الفلسطيني     

الحياة الزوجية، وتحسين مهاراتهن في القيام بالمهام المنزلية، والقيام بواجبـاتهن الدينيـة تجـاه               

  ).م2005عفانة، ( هن أزواج

م كجمعيـة   1981هذا، إضافة إلى جمعية الشابات المسلمات التي تم إنشاؤها في سـنة                

الحفاظ على شخصية المرأة الفلسطينية وهويتها في وجه االنحراف الفكـري،           "خيرية تهدف إلى    

سطينية فـي   ونشر الوعي اإلسالمي والدعوة لألخالق اإلسالمية الحميدة، وتفعيل دور المرأة الفل          

: األسرة والمؤسسات، وتنمية المرأة الفلسطينية ورعايتها من خالل توفير فرص التدريب المتنوع           

وتضم الجمعية أحد عشر فرعاً في محافظات غـزة، تـشتمل علـى             ". ثقافياً، ومهنياً، واجتماعياً  

ـ        : نشاطات مختلفة، مثل   يم الكبـار،   تحفيظ القرآن، والفقه، والحديث الشريف، ومحو األمية، وتعل

وإقامة الندوات، واأليام الدراسية، ودورات مهنية في تعليم الحاسوب، والخياطـة، والتفـصيل،             

وتـشرف الجمعيـة علـى      . والصوف، والتطريز، والتجميل، والفنون، ودورات التثقيف الصحي      

كتيـب إعالمـي عـن الجمعيـة،      : جمعية الشابات المسلمات  ( رياض أطفال، ومخيمات صيفية     

   ).م2005

وكذلك جمعيات الصالح اإلسالمية في محافظات غزة، والتي تقدم خدمات تعليمية مـن                

. رياض األطفال إلى المرحلة اإلعدادية، وخاصة لألطفال األيتام، وعملت المرأة إدارية ومدرسة           

إضافة إلى الخدمات الصحية، من خالل اإلشراف على مجموعة من المستوصفات الطبية، لتقديم             

طبيبـة، وممرضـة،    : وأن المرأة عملت في هـذه المراكـز       . مرضى بأسعار مخفضة  العالج لل 

وهذا يبرز بشكل جلي موقف حركة حماس من مشاركة المرأة في الوظـائف             . وإدارية، وغيرها 

وقد استخدمت حركة حماس مؤسساتها الخيرية والتعليمية فـي اسـتقطاب النـساء إلـى       . العامة

ية، في الوقت الذي تراجـع فيـه دور مؤسـسات الفـصائل             صفوفها، السيما في المناطق الشعب    

وقد قالت منى العجلـة، رئيـسة جمعيـة الـشابات      . الفلسطينية األخرى واقتصارها على النخب    

إن الصحوة اإلسالمية التي نشاهدها اآلن، هي نتيجة العمـل الخيـرى االجتمـاعي              : المسلمات

مقابلة الباحـث   ( ات نموذج واضح لذلك     والدعوى والمؤسساتي للحركة، وجمعية الشابات المسلم     

  ). م8/6/2006: مع منى فهيم عايش العجلة
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خطب الجمعة، والدروس الدينيـة،     : وقد لعب المسجد دوراً هاماً بهذا الشأن، من خالل           

وقد ساهم ذلك في ازدياد شعبية حركة حماس وتغلغلها في جميع طبقات            . ودورات تحفيظ القرآن  

وهذا تطبيق للمنهج الدعوي لحركة األخـوان المـسلمين         . ا الشعبية منها  وشرائح المجتمع، السيم  

وعملت الحركة على نشر الوعي في المجتمع بمنـع         . التي تعمل على أسلمة المجتمع من الداخل      

االختالط في المناسبات العامة مثل األفراح، وعملت الحركة على الحفاظ على األخالق العامة من              

وعملت على فرضـه فـي مؤسـساتها        . دعوة المرأة الرتداء الحجاب   خالل السعي الحثيث نحو     

الجامعة اإلسالمية، حيث يحظر علـى الطالبـات دخـول          : الخيرية االجتماعية، والتعليمية، مثل   

والحقيقة، إن الحجاب بالرغم من كونه زياً شرعياً، فإنه قـد           . الجامعة دون ارتداء الزي الشرعي    

فقد شهدت محافظات غزة قفزة نوعية علـى صـعيد          . ياسيتحول إلى رمز سياسي لإلسالم الس     

وبعد أن كانت محافظـات غـزة       . تحجب وتنقب المرأة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات       

أم بالل ريان التي كانت أول من تنقبت فـي قطـاع   : تضم عدداً محدوداً من النساء المنقبات مثل     

إلـى أن أصـبحت     ) 222: م2004ر وبسيـسو،    األشـق ( غزة في نهاية السبعينات حسب قولها       

  . محافظات غزة تضم أغلبية من المحجبات، وعدد غير قليل وقابل للزيادة من المنقبات

كذلك شاركت المرأة في المؤسسات التعليمية العليا، التي تدار عملياً مـن قبـل حركـة                   

، ومحاضرة، وطالبة،   الجامعة اإلسالمية في قطاع غزة، إذ شاركت كأستاذة جامعية        : حماس مثل 

م تدار فعليـاً مـن قبـل        1987وقد كانت الجامعة قبل سنة      .  وإدارية في التخصصات المختلفة   

المجمع اإلسالمي بقيادة الشيخ أحمد ياسين، الذي خاض صراعاً مريراً وأحياناً دموياً مع حركـة               

نظمة التحريـر   فتح من أجل االستمرار في السيطرة على الجامعة، ومنع وقوعها تحت سيطرة م            

وال تزال الجامعة اإلسـالمية     ). 120-112ص  : م2002النواتي،  ( الفلسطينية بقيادة حركة فتح     

وهـي  . وتنطلق في مناهجها من رؤية وفلسفة إسالمية. تقع تحت تأثير ودائرة نفوذ حركة حماس 

 ويخـضعن . تتبع نظام الفصل بين الطالب والطالبات، ويشترط على الطالبات لـبس الحجـاب            

حيث تخرج الجامعة للحركة    . لمراقبة مستمرة في لباسهن وسلوكهن من قبل موظفات من الجامعة         

  . كوادر وكفاءات من الرجال والنساء في تخصصات مختلفة

  مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية والتشريعية    -3 
ريعية مجاالً واسعاً لهـا     تعد مشاركة المرأة المسلمة في انتخابات المجالس المحلية والتش           

وجعلها في دائرة التفاعل مع الحدث سلباً وإيجاباً، والمـشاركة فـي            . للعمل المجتمعي والسياسي  

حيث يخرجها ذلك من دائرة التهميش والتبعية للرجـل إلـى دور        . صنع القرار على الصعد كافة    
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اسية ومشروعه الـوطني  الضوء نداً للرجل وشريكه له في قيادة المجتمع، وفي خضم قضيته السي           

 كيفية رؤية المجتمع الفلسطيني لها ولـدورها مـن          -إلى حد كبير  -ومشاركتها تبرز   . التحرري

ومدى انسجام هذه الرؤية مع الخطاب الديني والسياسي المعلـن          . خالل أحزابه وفصائله الوطنية   

  .والممارس

   : مشاركة المرأة في المجالس المحلية-أ

لفلسطينية أول انتخابات لمجالس الهيئات المحلية في مرحلتهـا         شهدت أراضي السلطة ا      

م مبـدأ   1996-1994حيث ساد قبل ذلك وتحديداً في الفتـرة بـين           . م2004األولى في ديسمبر    

وعزفت حركة حماس عن المـشاركة فـي هـذه          . التعيين في رئاسة وعضوية المجالس المحلية     

عـدد  : صحيفة النهـار المقدسـية    ( مشاورتها  المجالس لرفضها سياسية التعيين التي تمت بدون        

ــة واإلســالمية16/7/1994، 2653م؛ عــدد 14/7/1994، 2651 ــوى الوطني ــان الق : م؛ بي

  .م2004ولكن قررت الحركة المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية سنة ). م20/7/1994

ـ         هدت  وقد شاركت المرأة ممثلة حركة حماس في انتخابات الهيئـات المحليـة التـي ش

إذ اشترط القانون الفلـسطيني علـى       . م2004األراضي الفلسطيني مرحلتها األولى في ديسمبر       

وحول نظام الكوتا قالت المهندسـة      . وهي نسبة الكوتا النسائية   % 20وجوب تمثيل المرأة بنسبة     

 أجريت يمامة زين الدين عابد الشاللدة التي فازت في انتخابات الهيئة المحلية في بلدة سعير والتي       

نظام الكوتا إذا عمل به لفترة قصيرة، فهذا جيد ونحن بدورنا سـنعمل علـى               . "م5/5/2005في  

كما سنـسعى   . إلغاء هذا النظام حتى ال يكون وجود المرأة في البلديات على حساب وجود الرجل             

نحـن نريـد أن تـنجح للمـرأة         ... إلى أن تكون المرأة مرشحة بذاتها وليس ضمن نظام الكوتا         

نظام الكوتا له ميزة أخرى حيث شجع النساء        . ارتها وبرغبتها في التغيير وباختيار الجميع لها      بجد

عدد : صحيفة الرسالة " ( على الدخول في االنتخابات وجعل المجتمع على تقبل النساء في البلديات          

أن نجاح المرأة المسلمة يعني نجـاح فكـرة اإلسـالم        "كما أضافت   ). 14م،  19/5/2005،  343

، 343عـدد   : صـحيفة الرسـالة   " (الستعداد الجماهيري للتعـاطي معهـا ومـع إنجازاتهـا         وا

 ).14م، 19/5/2005

فقد أفرزت نتائج االنتخابات البلديـة      . وأدى قيام نظام الكوتا إلى رفع نسبة وجود المرأة           

 هيئة بلدية وقرويـة     26 في   139 مرشحة من أصل     52م فوز   23/12/2004التي جرت بتاريخ    

أما نتائج انتخابات المجالس البلدية فـي المرحلـة الثانيـة التـي جـرت بتـاريخ                 . فةفي الض 

وساهم ذلك  . 83 مرشحة من أصل     20 مناطق في محافظات غزة أفرزت       10م في   27/1/2005



 
 

  
  

  2007، العدد األول، يناير الحادي عشر، مجلة جامعة األقصى، المجلد  وآخرونخالد صافي. د
 

 63

واستمر هذه اإلنجاز في    ). 11موقع انترنت رقم    ( في زيادة مشاركة المرأة في الحياة المجتمعية        

  .م27/9/2005م، وفي المرحلة الرابعة في 5/5/2005 جرت في المرحلة الثالثة التي

   مشاركة المرأة في االنتخابات التشريعية-ب
انقسم العلماء على الصعيد الفقهي في مشاركة المرأة في المجالس النيابية ناخبة ومنتخبة                

وقد أخذت حركـة األخـوان المـسلمين        ). 106-71: م2004معروف،  ( إلى مجيزين ومانعين    

وجناحها الفلسطيني حركة حماس برأي المجيزين لمشاركة المرأة ناخبة ومنتخبة في االنتخابـات             

وقد خلصت دراسة فقهية أصدرتها حركة حماس حول حكم الشرع في المـشاركة فـي               . النيابية

الراجح في المسألة بعد عرض األدلة جواز المـشاركة، وهـذا           "االنتخابات التشريعية إلى ما يلي      

هير أهل العلم، وعليه عمل الحركة اإلسالمية في العالم اإلسـالمي، كمـا فـي مـصر           قول جما 

... والجزائر والمغرب والسودان واألردن ولبنان والكويت واليمن وباكـستان وتركيـا وغيرهـا            

المشاركة يجب أن تخضع لضوابط المصلحة، وعلى الحركات اإلسالمية التي تجيـز المـشاركة              

ابطها بين فترة وأخرى، لمعرفة ما يترتب على المشاركة من مصالح           مراجعة هذه المصالح وضو   

نـشرة خاصـة، ديـسمبر      ": حماس"حركة المقاومة اإلسالمية    " ( ومفاسد وتقييمها للموازنة بينها   

  ).م2005

 م25/1/2006مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية في _ 1
 ينـاير   20تخابات المقرر أجراؤها فـي      رفضت حركة حماس رفضاً مطلقاً خوض االن         

م النتخاب رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني كـون            1996

وجاء في مذكرة للحركة صـدرت فـي        . هذه االنتخابات تأتي ضمن اتفاقيات أوسلو وتكريساً لها       

واتنا ومقدساتنا؛ وألننا نـرى     ألن االحتالل ما زال يجثم على أرضنا ويستبيح ثر        " م  16/1/1996

أن شعبنا جدير بانتخابات حقيقية تمثيلية ال تستثنى أي فئة منه، فقد قررنا مقاطعة هذه االنتخابات                

مـذكرة صـادرة،    ": حماس"حركة المقاومة اإلسالمية    " ( ودعوة شعبنا الفلسطيني إلى مقاطعتها    

  ). م16/1/1996

يئات المحلية والبلدية، والخروج اإلسـرائيلي  وساهم نجاح حركة حماس في انتخابات اله       

م في إغرائها في خوض االنتخابات التشريعية التي عقدت في         12/9/2005من قطاع غزة بتاريخ     

وقد جاء في البرنامج االنتخابي لقائمة التغيير واإلصالح التي تمثـل حركـة             . م2006 يناير   25

ة في هذا التوقيت وفي ظـل الواقـع الـذي           إن مشاركتها في االنتخابات التشريعي    "حماس ما يلي    

تعيشه القضية الفلسطينية تأتي في إطار البرنامج الـشامل لتحريـر فلـسطين وعـودة الـشعب        
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لتكـون هـذه المـشاركة      . الفلسطيني إلى أرضه ووطنه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس        

ب الفلسطيني خيـاراً اسـتراتيجيا      إسناداً ودعماً لبرنامج المقاومة واالنتفاضة الذي ارتضاه الشع       

وقد حققـت حركـة     ). 7،  2006: البرنامج االنتخابي لقائمة التغيير واإلصالح    " (إلنهاء االحتالل 

بـل  . حماس في االنتخابات التشريعية فوزاً ساحقاً فاق توقعات المراقبين وحتى الحركة نفـسها            

نتائج النهائية لالنتخابات التشريعية    فحسب ال . تجاوزت النتيجة ما توقعته استطالعات الرأي نفسها      

 مقعـداً،  74م حصلت الحركة علـى  29/1/2006التي أعلنتها لجنة االنتخابات المركزية بتاريخ      

لمزيد من  ( مقعداً  132 مقعداً من مجموع مقاعد المجلس البالغة        45فيما حصلت حركة فتح على      

  ).13-12م، 30/1/2006، 3602عدد : التفاصيل انظر صحيفة األيام الفلسطينية

   حركة حماس والمرأة في الترشيح لالنتخابات التشريعية-2
   دور جديد للمرأة في حركة حماس-أ
إن قرار حركة حماس خوض االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية يشكل نقلة نوعيـة            

تها فـي   حيث عملت المرأة داخل الحركة منذ نـشأ       . ليس للحركة فحسب بل للمرأة داخلها أيضاً      

العمل الدعوي والخيري، وهي اآلن تخوض العمل السياسي تحت قبة البرلمان وكذلك في مجلس              

  . الوزراء

إن دفع المرأة في حركـة حمـاس إلـى قبـة            : "فقد قالت المرشحة إخالص الصويص       

البرلمان في أول تجربة تخوضها الحركة دليل واضح على أن الحركة لم تهمش دور المرأة بـل                 

وهذا يشكل نقلة نوعية للمرأة الفلسطينية بـشكل       ... بقوة إلى موقع صنع القرار والمشاركة     دفعتها  

عام وفي حركة حماس على وجه الخصوص، حيث نقلت المرأة من العمل الدعوي إلى اإلطـار                

  ).12موقع انترنت رقم " ( السياسي

ة مـن خـالل    ال يخفى على أحد أننا ندخل تجربة نعدها إضـاف         : "الشنطي جميلة وتقول   

المشاركة السياسية، فنحن من خالل مؤسساتنا االجتماعية والتربوية عملنا على خدمة المـواطنين             

والمرأة الفلسطينية، وتواصلنا معهم في أكثر األوقات شدة، واستطعنا أن نقدم الكثير، ونأمل فـي               

انترنت رقـم   موقع  " ( غطاء رسمي وشرعي، وأن نقدم الكثير وطموحاتنا كبيرة في جوانب عدة          

13 .(  

إن حماس تحترم المرأة وقد جعلتها شريكاً في القرار الـسياسي           : "وقالت سميرة حاليقة     

 امرأة في أول تجربة برلمانية، وهذا إنجاز عظيم         13منذ اللحظة األولى ، وطرحت الحركة اسم        

وفـي  ... واآلن فاز من هؤالء األخوات ست، وهذا أيضاً إنجاز آخـر          . لم تحققه الكتل األخرى   
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. برنامجها الذي طرحته أعطت حماس المرأة الدور الرئيسي علـى صـعيد البرنـامج العملـي               

ورسخت أهم القواعد التي من شأنها رفع المستوى التعليمي والثقافي من أجـل المـساهمة فـي                 

  ).  14موقع انترنت رقم " ( تطوير أدائها وخلق واقع يتناسب مع جهادها الطويل

  :النتخابي لقائمة التغيير واإلصالح بخصوص المرأة على ما يليوقد نص البرنامج ا

ضمان حقوق المرأة، واستكمال اإلطار التشريعي المعزز لها، والعمل على تمكينهـا مـن               -

  .اإلسهام في التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية

يتها المـستقلة   تحصين المرأة بالتربية اإلسالمية وتوعيتها بحقوقها الشرعية، وتأكيد شخـص          -

 .القائمة على العفة واالحتشام وااللتزام

 .تفعيل دور المؤسسات النسائية التطوعية البناءة كونها جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني -

إنشاء وحدات إرشادية في الريف لصناعة السجاد والبسط والنسيج والمنمنمـات وغيرهـا              -

 .لتأمين فرص عمل للمرأة الريفية

 .اقات المرأة في العمل العام، وإبراز دورها في بناء المجتمعتشجيع توظيف ط -

 :دعم استقرار األسرة من خالل -

تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة العاملة بما يحقق اسـتقرار األسـرة وحمايـة الـنشء                -

 .ورعايته

  .التكافل مع األسر التي تتعرض بيوتها للهدم أو يتعرض أبناؤها لالعتقال أو المالحقة -

 العيادات الصحية والمستشفيات المناسبة بما يحقق الصحة العامة لألسرة وخاصة مـا             توفير -

 .يتعلق باألمومة والطفولة

توفير العيادات الصحية والمستشفيات المناسبة بما يحقق الصحة العامة لألسرة وخاصة مـا              -

 .يتعلق باألمومة والطفولة

 في ذلك االستخدام الـذي يحـط مـن          حماية المرأة من جميع أشكال االستغالل ألنوثتها بما        -

( كرامتها أو يعاملها كجسد فقط في الدعاية واإلعالنات أو بأية أعمـال غيـر مـشروعة                 

  ).20م، 2006: البرنامج االنتخابي لقائمة التغيير واإلصالح

ويبدو أن البرنامج يتناول النهوض بالمرأة مجتمعياً وتشريعياً وصحياً واقتصادياً ضـمن              

 والتربية اإلسالمية ولكن على الصعيد العملي فإن الحـصار المـالي واالقتـصادي              إطار الرؤية 

والسياسي للحكومة الفلسطينية يشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ البرنامج االنتخابي بما فيه الجانب الذي              

 . يخص المرأة
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   موقع المرأة في القوائم النسبية وقوائم الدوائر-ب
م فيما يخص كوتا النساء في القائمـة        2005ادر في أغسطس    االنتخابات الفلسطينية الص  

م في مادته الرابعة من     2005 لسنة   9حيث نص قانون االنتخابات التشريعية المعدل رقم        . النسبية

يجب أن تتضمن كل من القوائم االنتخابية حداً        : " الباب األول بخصوص تمثيل المرأة على ما يلي       

 امرأة  -2.امرأة واحدة من بين األسماء الثالث األولى في القائمة        -1أدنى لتمثيل المرأة ال يقل عن       

 امرأة واحدة في كل خمسة أسـماء تلـي ذلـك            -3. ثانية من بين األسماء األربعة التي تلي ذلك       

  ). 57عدد : م2005الوقائع الفلسطينية (

  :وقد جاء ترتيب النساء في قائمة التغيير واإلصالح كما يلي

  طه الشنطي              غزة جميلة عبد اهللا -3

   هدى نعيم  محمد القريناوي             غزة-7

   مريم محمود حسن صالح             رام اهللا-11

   مني سليم  صالح منصور            نابلس-17

   مريم فرحات                         غزة-22

   سميرة عبد اهللا عبد الرحيم حاليقة    الخليل-25

   داوود محمود حلبية             القدس نعمة-32

   عزيزة عبد العزيز الحمامي           غزة-36

   إخالص عبد الكريم صالح السيد     طولكرم -42

   تمام يوسف خليل نوفل              دير البلح-46

   فتيحة غازي أمين  قواسمي         القدس-51

   نهى عوني حسين صايمة           غزة-56

  ) م15/12/2005: صحيفة الحياة الجديدة( جوى يونس سليمان أبو نعمة   غزة  ن-60

وبذلك ضمت قائمة التغيير واإلصالح ثالث عشرة مرشحة من واحد وسـتين مرشـحاً                 

ومن هنا بدر التساؤل حـول موقـف حركـة          . من أعضاء القائمة  % 21.3ومرشحة، أي بنسبة    

حركة على ذلك بموجب نظام الكوتا أم يشكل ذلك         حماس من عملية ترشيح المرأة، وهل أجبرت ال       

موقفاً مبدئياً للحركة من مشاركة المرأة؟ فقد نص بيان انطالق الحملة االنتخابية لقائمـة التغييـر                

وللمرأة الفلسطينية أن تأخذ دورها الحقيقي، وآن للمجتمع أن يقدر حجم           : "واإلصالح على ما يلي   

 والزوجة واالبنة، التي تخرج المبدعين واألبطال والشهداء        تضحياتها وجهادها، فهي األم واألخت    
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وأجيال المستقبل وستسعى حماس إلى أن يكون للمرأة دورها في المجلس، وأن تكون إلى جانـب              

وسـتقاوم  . الرجل في إدارة الصراع مع العدو، وأن تسن التشريعات التي تحمي المرأة وحقوقها            

بيان انطالقة الحملة   : قائمة التغيير واإلصالح  " ( طيحهحماس محاوالت تهميش دور المرأة أو تس      

ويبدو من صيغة البيان سعي الحركة إلى أن تأخـذ المـرأة دورهـا              ). م3/1/2006االنتخابية،  

  . الحقيقي، بعيداً عن محاوالت التهميش المجتمعية ودعم مشاركة المرأة

ت وفقاً لما يمليه    وقد نفت مريم فرحات أن تكون حركة حماس وضعت أسماء المرشحا             

أن حركة حماس ومنذ نشأتها وهي تعي دور المرأة ومـا   "قانون االنتخابات الجديد، وشددت على      

ومن يقول إن الحركات اإلسالمية تهضم دور المرأة فهو مخطـئ، فالحركـات             . تمثله من مكانة  

ا من اإلسالم   اإلسالمية هي من تعطي المرأة حقها أكثر من أية حركات أخرى؛ ألنها تستمد فكره             

الذي لم يحرم المرأة من حقها السياسي، وجعل دورها متكامالً جنباً إلى جنب مـع الرجـل فـي      

  ). 15موقع انترنت رقم " ( مناحي الحياة كافة

وقد حصلت النساء ككل على سبعة عشر مقعداً في المجلس التشريعي من خالل النظـام           

ماس، وثمانية لحركة فتح، وواحد عن كل من قائمـة          بواقع ستة لحركة ح   . الملزم للقوائم النسبية  

ولم تحرز المرأة على    . الشهيد أبو علي مصطفى، وقائمة فلسطين المستقلة، وقائمة الطريق الثالث         

وبذلك تكون المرأة قد حصلت على نسبة أقل قلـيالً مـن            . صعيد الدوائر أي مقعد على اإلطالق     

ضل مما كانت عليه فـي المجلـس الـسابق          وهي أف . من عدد أعضاء المجلس التشريعي    % 13

حيث فازت خمس عضوات من النساء فقط من مجمـوع          ) م1996انتخابات التشريعي في يناير     (

ولكنها تبقى دون المستوى المطلوب التي طالبـت بـه          %. 5,6 عضواً في المجلس أي بنسبة       88

وشكلت نائبـات حركـة     . التي ُأقرت صيغة ملزمة للقوائم    % 20المرأة، وبالتأكيد أقل من نسبة      

  ).15موقع انترنت رقم ( من نائبات المجلس التشريعي الفلسطيني % 34.1حماس نسبة 

ومن الجدير بالذكر أنه على صعيد الدوائر فإن القانون الفلسطيني لم يحدد كوتا للنساء،                 

مـن  ولذلك فإن حركة حماس ذاتها التي عبرت عن اهتمامها بالمرأة حين التزمت بترشيح نساء               

خالل القوائم تحت طائلة اإللزام القانوني شأنها في ذلك شأن بقية الفصائل، لم ترشح نساء للدوائر                

بالرغم من أنه كان بمقدورها أن تدعم نساء مرشحات على الدوائر نظراً لقدرتها التعبوية وقوتها               

ي الـذي يتـسم     الجماهيرية الواضحة للعيان، وخطابها الديني المؤثر السيما على القطاع النـسو          

  . بالمحافظة وضعف الوعي الثقافي والسياسي وخاصة في المناطق الريفية ومخيمات الالجئين
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والحقيقة أن االنتخابات قد شهدت بشكل عام ضعفاً في الترشيح النسوي علـى مـستوى       

وربما يشفع للقوى األخرى السيما الصغيرة عدم قدرتها على دعم نساء مرشحات إلـى              . الدوائر

فمن أصل أربعمائـة    . توقع الفوز منها نظراً إلدراكها الجلي بمدى صعوبة المنافسة، وبالتالي         حد  

وهي % 4.4وثمانية مرشحين في ست عشرة دائرة لم تترشح سوى ثمانية عشر امرأة أي بنسبة               

نسبة متدنية جداً، وال تعكس الحد األدنى من االهتمام أو من حضور المرأة في الحياة الـسياسية                 

أما العدد األكبر   . ومن أصل ست عشرة دائرة لم تترشح وال امرأة في خمس دوائر           . جتماعيةواال

حيث إن إحدى عشرة امرأة     . من النساء المرشحات في الدوائر فقد جاء في عدد قليل من الدوائر           

سوى ) وهي الخليل وغزة  (في حين لم تترشح في الدائرتين األكبر        . منهن ترشحن في أربع دوائر    

وهي مشكلة سابقة على موضوع االنتخابات وتستحق االهتمـام مـن           .  واحدة في كل منهما    امرأة

قبل المعنيات أوالً ثم من قبل المنظمات النسوية وكذلك مؤسسات المجتمـع المـدني والفـصائل                

  ). م2006عوكل، ( السياسية 

 إن  حيث. ويبدو أن حركة حماس احتكمت للموروث االجتماعي في قضية ترشيح النساء             

الحركة تخوض االنتخابات التشريعية للمرة األولى وهي تطمح من خاللهـا إلـى إعـادة رسـم               

ولذلك فهى غير معنية بالمجازفة بخسارة أي مقعد        . الخارطة السياسية للنظام السياسي الفلسطيني    

ولذلك لم تجازف بترشيح أي امرأة فـي        . السيما في ظل المنافسة الشديدة بينها وبين حركة فتح        

  .    الدوائر خشية من الخسارة في ظل مجتمع ذكوري في ثقافته وتقاليده

فالمجتمع الفلسطيني ال يختلف عن كثير من المجتمعات العربية األخـرى مـن حيـث                  

الموروث الثقافي والبنية االجتماعية واالقتصادية، وال يمكن رؤية وضع المرأة الفلسطينية ومدى            

والعامة وفي مواقع صنع القرار، وتقلد المناصب العامـة إال مـن            مشاركتها في الحياة السياسية     

وإذا كان الشعب الفلسطيني جزءاً ال      . خالل الغوص عميقاً في الظروف المجتمعية التي تحيط بها        

يتجزأ من محيطه العربي فهذا ال ينفي عنه بعض الخصوصية، إذ ال يمكن مقارنة وضع مجتمع                

لمعنى النسبي في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة        يعيش حالة من االستقرار، ولو با     

والمرأة الفلسطينية  . بمجتمع ال يزال يرزخ تحت االحتالل ولم تتحد معالمه بصورتها الكاملة بعد           

عانت من اضطهاد مزدوج، قومي بسبب االحتالل اإلسرائيلي وكونها تـشكل نـصف المجتمـع            

ولكن هذا لم يمنـع أن تكـون        . لى التمييز بين الجنسين   وجنسي أي قائم ع   %) 49.5(الفلسطيني  

وعقدت مؤتمراتها وشكلت جمعياتها منـذ عـشرينات القـرن          . جزءاً حيوياً من الحركة الوطنية    

فـي  % 2وقد حظيت المرأة الفلسطينية بكوتا نسوية في المجلس الوطني تراوحت بين            . الماضي
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موقع انترنـت  ( م 1996ي غزة في سنة في آخر دورة للمجلس عقدها ف    % 7.5م إلى   1964سنة  

  ).16رقم 

وبهذا السلوك فإن حركة حماس تلتقي وتتقاطع مع إطارها األم وهو جماعـة األخـوان                  

حيث أصـدرت جماعـة األخـوان       . المسلمين في مصر في موقفها من مشاركة المرأة السياسية        

جب أن تشارك في المجتمع م ذكرت فيها أن المرأة المسلمة ي  1994المسلمين في مصر وثيقة سنة      

وكـان التحـالف    . على كل األصعدة، ومن ذلك المشاركة السياسية سواء باالنتخاب أو الترشيح          

قـد  ) والذي كان يضم اإلخوان المسلمين في مصر، و حزب العمل وحزب األحـرار            (اإلسالمي  

ـ     1987رشح في محافظة الجيزة في انتخابات مجلس الشعب المصري سنة            زة م امرأة هـي عزي

عن دائرة الرمل في    " جيهان الحلفاوي "م السيدة   2000كما رشح األخوان في انتخابات سنة       . سند

ويرى عبد المنعم   .  م2005في برلمان   " مكارم الديري "كما رشحت الجماعة السيدة     . اإلسكندرية

 أن"أبو الفتوح القيادي البارز داخل جماعة اإلخوان المسلمين عضو مكتب اإلرشـاد بالجماعـة               

المشكلة في إبعاد المرأة عن الساحة السياسية ال تتمثل في اإلسالم وإنما في المجتمـع بأعرافـه                 

وتقاليده والتي تأبى حتى في حالة المتدينين واإلسالميين إعطاء المـرأة الحـق فـي المـشاركة                 

وأن األداء السياسي للمرأة داخل جماعة اإلخوان المـسلمين حاليـاً لـيس بالـصورة               . السياسية

وأن من أهم المعوقات ألداء المرأة السياسي داخل الجماعة التدخل          . المطلوبة ولكنه آخذ بالتحسن   

فما أن يعرف أن هناك امـرأة لهـا نـشاط           . األمني الذي يحول دون هذه المشاركة بشكل كبير       

موقع انترنت رقم   " ( سياسي ولها عالقة تنظيمية بالجماعة حتى تتعرض لمضايقات ال حصر لها          

17.(     

وترى هبة رءوف أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة والباحثة في شؤون المـرأة                 

المسلمة في مصر أن المبرر األمني الذي تتذرع به الجماعة ليس مبـرراً وال يقـدم عـذراً ألن                   

ضريبة العمل والحركة النسائية هو أن يضيق على النساء أمنياً، وربما تُضرب البعض مـنهن،               

كما أن الضغط األمني يمكن أن يصنع كوادر نسائية وأعالماً ورموزاً في            .  سجنت أخريات  وربما

  ). 17موقع انترنت رقم " ( المجتمع مثلما حدث مع كثير من قيادات الحركة الرجالية

ويرى الداعية يوسف القرضاوي أن المرأة المسلمة مطالبة أن يكون لها دور في الشأن                 

ا مخاطبة بالتكليف مثل ما يخاطب الرجل إال ما تقتضيه الفطرة من التميـز              العام مثل الرجل ألنه   

ولكن المرأة في الحركات اإلسالمية لم تصل إلى الدور المنشود الـذي ينـشده لهـا                . واالختالف

ولألسف فإن الحركات اإلسالمية لم تفرز قيادات نسائية        . رجال اإلصالح من أبناء هذه الحركات     
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ويرجع هذا في رأيي إلى أن الرجال يفرضـون         . سائية كما أفرز العلمانيون   وزعامات إسالمية ن  

أنفسهم على النساء، فهم الذين يحركون المرأة وهم الذين يقودونها، وهم الـذين يـضعون لهـا                 

  ). 17موقع انترنت رقم ( البرامج وهم الذين يتدخلون في كل شئ 

قبل حركة حماس على مقعد واحـد       وقد حصلت المرأة في الحكومة التي تم تشكيلها من             

وقـد أدت الحكومـة اليمـين       . وشغلته الوزيرة مريم محمود صـالح     . هو وزيرة شؤون المرأة   

.  أمام الرئيس أبي مازن في غزة برئاسة رئيس الحكومة إسماعيل هنيـة            29/3الدستورية بتاريخ   

، 3749عـدد   : يـدة صحيفة الحياة الجد   ( 30/3وتم تسلم وزراء حماس مقاليد وزاراتهم بتاريخ        

واقتـصرت  % 4.1وجاءت نسبة مشاركة المرأة في الحكومة متدنية وهـي          ). 1م،  30/3/2006

وهذا ما يؤكد ذكورية التفكير في      . على وزارة شؤون المرأة التي بدا منطقياً أال تشغلها إال امرأة          

مارسة الفعلية  وأنها تعاني من ازدواجية وانفصام واضح بين الم       . الممارسة الفعلية لحركة حماس   

  . والخطاب الديني المعلن

إن المرأة اآلن برلمانية ووزيرة ونطمح أن يكون هناك مـساواة           : "وقد قالت منى العجلة      

مقابلة الباحث مع السيدة منـى      " ( مع الرجل في العدد سواء على الصعيد البرلماني أو الوزاري         

  ). م8/6/2006فيهم عايش العجلة، 

  

  :بها اختيار المرشحات للحركة في االنتخابات الكيفية التي تم -ج
تذكر حركة حماس أن اختيار مرشحيها لالنتخابات التشريعية قد تم حـسب انتخابـات                 

. وأن اختيار المرشحات قد تم أيضاً حسب هذا النظـام         . داخلية شهدتها قواعد الحركة ومؤسساتها    

قاومة اإلسـالمية تـم مـن خـالل         إن اختيارها للترشيح ضمن قائمة حركة الم      : "وتقول الشنطي 

انتخابات داخلية، داخل الحركة النسوية التابعة لحركة حماس، وأن الترتيب المتقدم الذي حصلت             

عليه في القائمة يأتي بمقتضى قانون االنتخابات، ولكنها تطمح من خالل دخولها فـي المجلـس                

موقع انترنـت رقـم     " ( الشرعالتشريعي أن تزيد من نسبة تمثيل النساء، وذلك وفق ما يسمح به             

18 .( 

إن حماس اختارت مرشحيها عبر لجان الشورى المنبثقة عـن          : "وقالت سميرة الحاليقة     

  ).  19موقع انترنت رقم " ( الحركة في المواقع كافة ، وتم تزكيتهم
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ويبدو أن حركة حماس قد اعتمدت معايير عديدة في اختيار مرشحات الحركة حيث تـم                  

ومن . نل كبير على التاريخ النضالي للمرأة وأسرتها بهدف كسب الناخبين الفلسطينيي          التركيز بشك 

  : أمثلة ذلك الحاالت التالية

 :"مريم فرحات "-أ
. وتستند مريم فرحات في حملتها االنتخابية على تاريخ عائلتها النضالي كما ذكر أعـاله     

 وهي تودع ابنها الشهيد محمـد       وعرفت مريم فرحات من خالل ظهورها على شاشات التلفزيون        

قبل توجهه لتنفيذ هجوم على مستوطنة نافية ديكاليم السابقة في          _ عضو كتائب عز الدين القسام    _

وتم تكثيف تواجدها على الساحة الفلسطينية وحضورها متحدثة باسم النساء في حماس            . خانيونس

تمتع برصيد شعبي كبير فـي      وهي ت . في العديد من المؤتمرات الصحفية والندوات وورش العمل       

. وال تتوقف شخصيتها وقوة تأثيرها على نضالها فحسب بل تعتبر ناشـطة اجتماعيـة             . فلسطين

يؤلمني جداً ما أراه من مأساة وفقر وبطالـة         : "وقالت مريم فرحات حول سبب دخولها االنتخابات      

ولكـن المـشكلة    .. .وعوز لدى أبناء شعبنا، في حين أن أمواالً طائلة تصل إلى محافظات غزة            

تكمن في سوء التصريف، وحماس ستشارك في التشريعي لضمان عدم هدر هذه المـال وإنهـاء                

  ).20موقع انترنت رقم " ( الفقر والبطالة، وإن كانت المهمة ستكون صعبة

  

  

  :"منى منصور "-ب
تعد من أبـرز الناشـطات      . م1961وهي منى سليم صالح الزقه، من مواليد نابلس عام             

معياً في مدينة نابلس، وهي عضو في العديد من الجمعيات فهي أمينة الصندوق فـي الهيئـة                 مجت

اإلدارية لمركز جذور الثقافي في محافظة نابلس، وعضو في الهيئة العامـة لجمعيـة االتحـاد                

). 11م،  5/1/2006،  375عدد  : صحيفة الرسالة ( النسائي وجمعية التضامن الخيرية اإلسالمية      

شيخ جمال منصور الذي كان خطيباً ومن أبرز قيادات حركة حماس فـي مدينـة               وهي زوجة ال  

حيث تأثرت به وبخطبه كثيراً وأعطاها الزواج منه دفعة قوية في العمل اإلسالمي حيـث               . نابلس

زواجي منه كان دفعة لألمام، وبالذات لعمل المرأة المسلمة، وكان الشيخ حينئـذ يـشجعنا               "تقول  

وشاركته العمـل علـى إظهـار       ". نجازه، وكنت ساعده األيمن في العمل     عليه، ويساعدني في إ   

". حمـاس "الحركة اإلسالمية على الساحة الفلسطينية بعد تشكيل حركـة المقاومـة اإلسـالمية              

زرع فينا جمال   " وبعد استشهاده تأثرت منى بذلك فهي تقول        . ومارست النشاط السياسي النسوي   
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، 374عـدد   : صـحيفة الرسـالة   " (  فأن تفقد القائد مشكلة    حب الشهادة، وعرفنا مفهومها بحق،    

  ).  19م، 29/12/2005

أنوي دخول االنتخابات للمجلس التـشريعي      : " وهي تقول عن سبب خوضها لالنتخابات        

إضافة إلـى   -نحن زوجات الشهداء    ... من أجل مواصلة رسالة زوجي الذي استشهد من أجلها          

 في قلبها، ونستطيع أن ننقل هذه المعاناة إلى منبر المجلس            نعيش المعاناة فنحن   -زوجات األسرى 

فنحن أهلها وهناك شريحة واسعة مـن عـائالت الـشهداء           . التشريعي بشكل واضح ال لبس فيه     

  ). 12م، 8/12/2006، 371عدد : صحيفة الرسالة" ( واألسرى تحتاج إلى عناية واهتمام

  :إخالص الصويص -ج
.  مؤبـداً  35المحكوم بالسجن   " عباس السيد " في طولكرم    وهي زوجة قائد كتائب القسام       

حيث قالت عـن سـبب خوضـها انتخابـات          ) 3م،  8/12/2005،  371عدد  : صحيفة الرسالة (

كنت في حيرة من أمري عندما عرضت الفكرة علّي بدخولي االنتخابات، حيـث إن              : "التشريعي

 قررت الدخول لمعرفتـي بحجـم       الوضع األمني ال يساعد إضافة إلى أوالدي الصغار، إال أنني         

المعاناة كوني كنت أعمل باحثة اجتماعية مدة خمسة عشر عاماً، واآلن زوجة أسير معروف على               

فهذه العوامل شجعتني لمواصلة تحقيق الرسـالة المقدسـة         . مستوى الوطن في التضحية والعطاء    

نوياً ومادياً، والتخفيف   للشهداء واألسرى من خالل اهتمامي بأهالي األسرى والشهداء بدعمهم مع         

: صحيفة الرسـالة  " ( من آثار غياب الزوج نفسياً والضغط على الحكومة لالستجابة إلى مطالبهم          

  ). 12م، 8/12/2005، 371عدد 

  :سميرة الحاليقة -د
وهي سميرة عبد اهللا عبد الرحيم حاليقة وحاصلة على شهادة التثقيف الصحي، ودبلـوم                 

م في مجال الصحافة مراسلة لعدة صحف ومجالت        1996تعمل منذ عام    و. في الشريعة اإلسالمية  

وهي ناشطة إسالمية وداعية منـذ      . ومواقع إلكترونية، ومديرة لمكتب الراصد للصحافة واإلعالم      

 ). 21موقع انترنت رقم ( ويقبع زوجها محمد ونجلها أنس في السجون اإلسرائيلية . م1982سنة 

  :القواسمي/ فتحية غازي أمين الميتاني -هـ
م، وهي داعية   1985وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية سنة             

 في عـدة    وعضوهإسالمية وناشطة اجتماعية وتعمل مديرة للمدرسة الشرعية لإلناث في الخليل           

سام وهي زوجة الشهيد عبد اهللا القاسم من قادة كتائب الشهيد عز الدين الق            . جمعيات أهلية وخيرية  

 ). 21موقع انترنت رقم ( 
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كذلك اتبعت حركة حماس معايير النشاط الدعوي والخيري والدرجات العلمية العليا في               

  اختيار بعض المرشحات األخريات مثل

   : مريم صالح -أ
وهي حاصلة على   .  في قائمة حماس النسبية    12مريم محمود حسن صالح وحملت الرقم          

وتعمل أستاذة الحديث وعلومه في كلية الدعوة وأصول الـدين          . ميةالدكتوراة في الشريعة اإلسال   

وقد ساهمت في تأسيس وإدارة العديد من الجمعيات الدينية مثـل    . م1993بجامعة القدس منذ عام     

جمعية الهدى النسائية في البيرة، وجمعية خليل الرحمن في مدينة الخليل، إضافة إلى عـضويتها               

  ). 13، 19/1/2005، 379عدد : رسالةصحيفة ال( في جمعيات أخرى 

  : جميلة الشنطي-ب
م، وحصلت على ليـسانس لغـة       1957جميلة عبد اهللا الشنطي هي من مواليد غزة عام             

ثم نالت درجة الماجستير في أصول التربية، وتعد اآلن أطروحة          . إنجليزية من جامعة عين شمس    

  . وتحاضر في الجامعة اإلسالمية بغزة. الدكتوراة

  

  

  : مرشحات أخريات-ج
وهي حاصـلة   . وتم اختيار هدى نعيم لمعايير تتعلق بالنشاط النسوي الدعوي والخيري            

وعملـت أخـصائية    . على شهادة البكالوريوس في التنمية االجتماعية من جامعة القدس المفتوحة         

ـ              . الميةاجتماعية في وحدة اإلرشاد االجتماعي والنفسي في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة اإلس

وكذلك نعمة داوود محمود حلبية من قرية أبو ديس في القدس، التي تعمل مديرة ومدرسـة فـي                  

هذا إضافة إلى نهى صايمة التي ترأس فرع جمعية الشابات المسلمات في حـي              . مدرسة النهضة 

  .وتمام نوفل من مخيم النصيرات والتي تحمل شاهدة في المحاماة. الشجاعية في مدينة غزة

و أن الطابع األغلب على المرشحات اللواتي فُزن واللواتي لم يحالفهن الحـظ هـو               ويبد   

والقليل منهن اللواتي يحملن شهادات علمية متقدمة األمر الذي يؤشر إلى مشكلة            . الطابع النضالي 

. تتصل بغياب دور المؤهالت علمياً من حملة الشهادات العليا عن العمل السياسي واالجتمـاعي             

رئيس جمعية الشابات المسلمات في غزة عن اختيـار حركـة حمـاس             _منى العجلة وقد دافعت   

إن الكفاءة كانت المعيار األول في االختيار ثم ساهمت العوامل األخرى فـي             : للمرشحات بالقول 

  ).م8/6/2006: مقابلة الباحث للسيدة منى فهيم عايش العجلة(تعزيز ذلك 
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  : نتائج الدراسة -ب
معترك انتخابات المجالس المحلية واالنتخابات التشريعية يعد نقلـة         إن دخول حركة حماس      -1

. نوعية للمرأة في الحركة من العمل الدعوي واالجتماعي إلى العمل المجتمعي والـسياسي            

  .         والمشاركة في صنع القرار

إن حركة حماس تشهد تناقضاً بين خطابها الديني وبين طابعها المحافظ وهو ما عكس نفسه                -2

  .ي ترشيح المرأة في القوائم النسبية والدوائرف

إن الحركة تعترف فقهياً بحق المرأة في الجهاد ولكنها تتحفظ عن العمل العسكري المباشـر                -3

وأن دور المرأة في تربية الـنشء والعمـل         . للمرأة ألسباب تتعلق بطبيعة المجتمع المحافظ     

 المرأة في العمل العسكري هـو       العسكري المساند هو األصل في الفعل الممارس واشتراك       

  .استثناء

إن حركة حماس تمتلك برنامجاً سياسياً ودينياً قائماً على التفرد وعـدم المـشاركة السـيما                 -4

  .بخصوص أجندة المرأة حيث يستند على تأصيل فقهي لألمور

إن الحركة تنطلق في فهمها لدور المرأة سياسياً وعسكرياً من مرجعيـة شـرعية تخـتلط                 -5

  .مجتمعية تسبب اإلرباك بين النظرية والتطبيقبمفاهيم 

يجب التوقف عن النظرة للمرأة كأم وأخت وابنة فقط، بل كشريكة في التنمية البشرية وصنع               -6

  .القرار، والمشروع الوطني التحرري

  .تعاني حركة حماس من ضعف واضح في أدبياتها تجاه المرأة  -7

  :توصيات الدراسة -ج
" حمـاس "عسكري والسياسي في حركة المقاومـة اإلسـالمية         ضرورة تعزيز دور المرأة ال     -1

  .خاصة والمجتمع الفلسطيني بشكل عام بما يخدم المشروع التحرري الفلسطيني

  .وجوب تحقيق االنسجام بين الخطاب الديني واإلعالمي للحركة وبين الممارسة العملية -2

 .ابعاً لهيجب التعامل مع المرأة كشريكة للرجل في المجتمع، وليس عنصراً ت -3

 ".حماس"تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في حركة المقاومة اإلسالمية  -4

العمل على حث الباحثين على التوسع في تناول دور المرأة في المجتمع الفلسطيني، وتجاوز               -5

 .حالة التهميش السائد لهذا الدور على صعيد التوثيق، والكتابة التاريخية
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 عصرياً تجاه المرأة ودورها يستجيب للمتغيرات الحادثـة         وجوب تبني حركة حماس خطاباً     -6

في المجتمع والعالم، بحيث تقدم حركة حماس من خالل ذلك تجربة إسالمية معاصرة تشكل              

 .نموذجاً لحركات اإلسالم السياسي األخرى
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  :هوامشالمراجع وال
  .6آية : القرآن الكريم، سورة األحزاب -1

  .216آية : القرآن الكريم، سورة البقرة -2

    القوانين: م1977) هـ741ت(ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن جزي              -3

  .الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، دار العلم، بيروت

 فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار     ): هـ852ت(ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر         -4

  .79ص/ 6المعرفة، بيروت، 

حاشية رد المحتـار    : م1994) هـ1252ت(بابن عابدين   ابن عابدين، محمد أمين الشهير       -5

  .على الدر المختار شرح تنوير األبصار، دار الكتب العلمية، بيروت

، 2المغنـى، ط  : م1998) هـ620ت(ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد            -6

  . ، دار الفكر، بيروت10ج

، صححه وعلـق    2بن ماجة، ج  سنن ا ): هـ275ت( ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني        -7

  .محمد فؤاد عبد الباقي عليه

 سنن سعيد بن منصور،   : هـ1405،  )هـ227ت(ابن منصور، سعيد بن شعبة الخراساني        -8

  .     ، دار الكتب العلمية، بيروت1تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، ط

لـسان العـرب،    : م1992) 711ت(ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم           -9

  .، دار صادر، بيروت3، ج1ط

أبرز القضايا التربوية عنـد اإلمـام أحمـد ياسـين           : م2005أبو حشيش، بسام، مارس      -10

من الخطاب اإلعالمي، في كتاب مؤتمر اإلمام الشهيد أحمد ياسـين، الجامعـة              المستنبطة

  .1566-1537اإلسالمية، غزة،

دراسـات الفلـسطينية،    حماس خلفية تاريخية وسياسية، مجلة ال     : م1993أبو عمرو، زياد     -11

  . 99-84، ص 13العدد

المرأة الفلـسطينية فـي دائـرة االسـتهداف         : م2004األشقر، إسماعيل، بسيسو، مؤمن،      -12

  .الصهيوني، المركز العربي للبحوث والدراسات، غزة

صحيح البخاري، راجعـه وضـبطه      : م1977) هـ256ت(البخاري، محمد بن إسماعيل      -13

  .الشيخ هشام البخاري، المكتبة العصرية، بيروتوفهرسه الشيخ محمد علي القطب، و
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البرنامج االنتخابي لقائمة التغيير واإلصالح، انتخابات المجلس التـشريعي الفلـسطيني،            -14

  .م2006الدورة الثانية، 

  . م3/5/1991الصادر في يوم الجمعة الموافق " حماس"بيان حركة المقاومة اإلسالمية  -15

اسـتمرار  " تحـت عنـوان      80رقـم   " حماس"سالمية  البيان الدوري لحركة المقاومة اإل     -16

والـصادر فـي يـوم الثالثـاء     ". االنتفاضة، ورفض مؤتمر بيع فلسطين، هذه هو قرارنا  

  .م29/10/1991الموافق 

رئيس المجلس البلدي المعين الـصادر فـي        _بيان القوى الوطنية واإلسالمية لعون الشوا      -17

  .م20/7/1994

  .م23/11/2006: مبيان كتائب الشهيد عز الدين القسا -18

مدخل اإلخوان المسلمين إلى الشرعية السياسية، مجلة       " حماس: "م1993الجرباوي، علي،    -19

  .84-70، ص 13الدراسات الفلسطينية، العدد 

  .م2005كتيب إعالمي عن الجمعية، غزة، : جمعية الشابات المسلمات -20

ي الفلـسطيني   حكم المشاركة في المجلـس التـشريع      ": حماس"حركة المقاومة اإلسالمية     -21

، ديـسمبر   "حمـاس "نشرة خاصة تصدر عن حركة المقاومة اإلسـالمية         ": فقهية دراسة"

  .م2005

دراسة في الفكـر الـسياسي لحركـة المقاومـة          : م1996الحمد، جواد، البرغوثي، إياد،      -22

  . م، مركز دراسات الشرق األوسط، عمان1996-1987حماس  اإلسالمية

 مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهـاج ألبـي          ):هـ977ت(الشربيني، محمد الخطيب     -23

  .، دار الفكر، بيروت4النووي، ج زكريا

  .13-12، ص 3602م، العدد 30/1/2006األثنين : صحيفة األيام الفلسطينية -24

  . م15/12/2005الخميس : صحيفة الحياة الجديدة -25

  .1، ص3749م، العدد 30/3/2006: صحيفة الحياة الجديدة -26

 هكذا نجحت مواطنات بيت حانون في فك الحصار عن عـشرات          : دةصحيفة الحياة الجدي   -27

  .16، 1م، ص 4/11/2006، 3964المواطنين حوصروا داخل مسجد، العدد 

، العـدد   "المرأة قادرة على إثبات كفاءتها وإبداعها في خدمة الجمهـور         : "صحيفة الرسالة  -28

  .14، غزة، ص 19/5/2005 ،343
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ة أثناء تدريبات عسكرية، خلية نسائية قسامية تؤكد         في حوار مميز للرسال   : صحيفة الرسالة  -29

  .م، غزة18/8/2005، الخميس 356على استمرار المقاومة، العدد 

زوجات الشهداء واألسرى يخضن انتخابات المجلس التـشريعي، العـدد          : صحيفة الرسالة  -30

  .12م، غزة، ص 8/12/2005 ،371

ـ          : "صحيفة الرسالة  -31 ، 374، العـدد    "سياسيةمنى منـصور زوجـة الـشهيد والمـرأة ال

  .19ص م،29/12/2005

  .11، غزة، ص 2006 يناير 5، 375العدد : صحيفة الرسالة -32

 ،379مرشحو قائمة التغيير واإلصـالح عـن منطقـة رام اهللا، العـدد       : صحيفة الرسالة  -33

  .13م، ص 19/1/2006

  .8م، غزة، ص 11/5/2006، 397العدد : صحيفة الرسالة -34

  . م16/7/1994، 2653؛ عدد 14/7/1994، 2651صحيفة النهار المقدسية، عدد  -35

ـ 1400) هـ360ت(الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد        -36 ، 1المعجـم الكبيـر، ط    : هـ

  .حمدي عبد المجيد السلفي، المكتبة اإلسالمية تحقيق

المصنف ، كتاب الجهاد، باب     ): هـ211ت(عبد الرازق، عبد الرازق بن همام الصنعاني         -37

  .298ص / 5، 9673، رقم ) والفتكجهاد النساء والقتل(

 الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة القائد والداعية المجاهد، مركز       : م2004عدوان، عاطف،    -38

  .م2004المستقبل للدراسات والبحوث، غزة، 

الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده، الجامعـة اإلسـالمية،غزة،         : م1991عدوان، عاطف،    -39

  .م1991

 الشيخ اإلمام أحمد ياسين رجل أحيا أمة، ، في كتاب مؤتمر          : م2005عفانة، عزو، مارس     -40

  .844-797اإلمام الشهيد أحمد ياسين، الجامعة اإلسالمية، غزة، ص

تحليل الظاهر من نتائج االنتخابات التشريعية، مجلة الغيداء،      : م2006عوكل، طالل، ربيع     -41

  .20-19 صم،2006العدد الرابع عشر، تصدر عن مركز شؤون المرأة، غزة، ربيع 

 دراسة فقهية في ضوء المـستجدات     : أحكام الشهيد واالستشهاد  : م2006فرحات، ناهض،    -42

المعاصرة، رسالة دكتوراة غير منشورة، برنامج الدراسات العليا المشترك بـين جـامعي           

  .في غزة وعين شمس في القاهرة األقصى
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التغيير واإلصالح، حركـة    بيان انطالق الحملة االنتخابية لقائمة      : قائمة التغيير واإلصالح   -43

  .م3/1/2006المقاومة اإلسالمية حماس، 

 االستشهادية الحاجة فاطمة النجار، مسيرة نضال انتهـت       : م2006مجلة السعادة، ديسمبر     -44

  .11-10بالشهادة، العدد الثالث والثالثون، مؤسسة الثريا لإلعالم واالتصال، غزة، ص 

  . م16/1/1996ماس بتاريخ مذكرة صادرة عن حركة المقاومة اإلسالمية ح -45

صحيح مسلم، بيت األفكار الدولية، الرياض،      ): هـ261ت(مسلم، بن الحجاج النيسابوري      -46

  .755، ص )1809(، رقم )غزوة النساء مع الرجال(كتاب الجهاد والسير، باب 

االنتخابات في ضوء السياسة الشرعية، رسالة ماجـستير        : م2004معروف، محمد أحمد،     -47

  .امعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاءمنشورة، ج غير

مدير دائرة اإلحصاء فـي وزارة      _ عبد الناصر عوني فروانة   _مقابلة ميدانية للباحث مع      -48

  .م26/7/2006األسرى والمحررين في مكتبه بتاريخ 

فـي  _ رئيسة جمعية الشابات المسلمات   _مقابلة ميدانية للباحث مع منى فهيم عايش العجلة        -49

  .م8/6/2006مكتبها بغزة بتاريخ 
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