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  تقدير شكر و                            
 
 
 
 
 

رئيسة اللجنة  سمو األميرة بسمة بنت طالل،إلى نتقدم بالشكر الجزيل، وعميق التقدير،      
أدركت بحكم اطالعها الواسع، ومعرفتها العملية الرصينة، التي الوطنية األردنية لشؤون المرأة، 

ردنيات،  النساء األ قضية أهمية هذا المشروع، فرعته، بما عرف عنها من انتمائها العميق إلى 
وسعيها الدؤوب في كل المحافل من اجل النهوض بأوضاعهن، وتقديرها ورعايتها لجهودهن، كما 

 أميرة هاشمية أردنية أصيلة.  هي دائما
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 مركز دراسات المرأة -٣
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 المقدمة                                  
 
في تطور مستمر، شمل  األردنيمنذ تأسيس الدولة األردنية المعاصرة، وأوضاع المجتمع  

تي خرجن مختلف جوانب الحياة في الدولة الجديدة، بما في ذلك أوضاع النساء األردنيات، اللوا
بكثافة إلى مقاعد التعليم ومن ثم العمل، فساهمن ببناء قطاعات اقتصادية واجتماعية متنوعة، كذلك 

من خالل منظماتهن وجمعياتهن، التي  األردنيساهمن  ومنذ وقت مبكر في بناء المجتمع المدني 
 األردنية. توالى إنشاؤها منذ منصف األربعينيات مما اصطلح على تسميته بالحركة النسائية

وبالمقابل، شهدت مختلف مناحي تطور الدولة األردنية المعاصرة عمليات رصد وتحليل كثيرة، شملت 
جوانب التاريخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي، مما عبر عن زخم في المؤلفات التأريخية، إال أن 

اعية ومساهمتهن من هذا االهتمام، وذلك الزخم، لم يشمل نشاط النساء في بناء حركتهن االجتم
من مجتمع القبيلة  األردنيخاللها في بناء المجتمع المدني، التعبير األكثر دقة عن تطور المجتمع 

 إلى مجتمع الدولة. 
وبالمقارنة بما جرى ويجري حولنا، من رصد للحركة النسائية العربية والعالمية ،على تنوع  

األردنية تعاني من نقص جلي  في تسجيل تاريخها  أقطارها واتجاهاتها، نالحظ أن الحركة النسائية
وتحليله،  وبخاصة أننا نتحدث عما يزيد عن أكثر من ستين عاما تفصل ما بين انطالقتها األولى 

يؤكد هذا الواقع ندرة الكتابات التي تناولت تاريخ الحركة النسائية األردنية، على الرغم من ، وحاضرها
أوضاع النساء التي شهدتها البالد منذ منتصف سبعينيات القرن زخم حركة البحث والتأليف حول 

ئية سنةوهكذا و ، الماضي حتى اليوم نسا ل باحثة حول الحركة ا ل  منذ نشر أول مؤلف ل
ية" تم انجاز  م،١٩٨٥ ة األردن لنسوّي ا بعنوان "مقدمات حول قضية المرأة والحركة 

ية ا ئ نسا ل ناولت بشكل أو بآخر الحركة ا لدراسات ت ألردنية، ومن هذه بعض ا
بات قسم علم االجتماع لدراسات رسالة ماجستير قدمت ضمن متطل في الجامعة  ،ا

بو رومي ،األردنية باحثة رهام أ ل ية، ، ل ئ نسا ل لمنظمات ا تها في تعدادها ل تكمن أهمي
يان أماكن تواجدها وطبيعة أنشطتها، وفي  يد حماد  م،١٩٩٩ة سنوب باحث ول ل قدم ا

لمنظمات ا نمية المستدامة" دراسة بعنوان " ت ل ئية األردنية وا نسا ل  وهي دراسة جيدة ا
ا، ي عديد من أوراق العمل نسب ل ية،  ويضاف إلى هذا الجهد، ا لبحوث الجزئ لتي وا ا

ناولت جوانب من تاريخ  ،كورش العمل والمؤتمرات ،قدمت لمناسبات محددة وت
ئية األردنية، نسا ل نها،  الحركة ا ية بعي ئ جهود  وهيدراسة حاالت منظمات نسا
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ئية، وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى  نسا ل ا ناشطات في الحركة  وردود مشكورة ل
تاريخ في  ل ا لمؤلفات بعض من هذا  ففضال عن كتاب (مقدمات في قضية المرأة  ،باحثةل

في المرحلة الواقعة  ،والحركة النسائية األردنية) المشار إليه، والذي تضمن بعض وقائع هذا التاريخ
، تضمن تقرير االسكوا حول الحركات النسائية العربية الذي صدر عام م١٩٨٠و م١٩٤٤بين 

، جزءا عن الحركة النسائية األردنية اعتمد تقريرا قطريا قدمته، تناولت فيه جزءا آخر، وقع في ٢٠٠٥
علما بان  االسكوا أعادت نشر التقارير القطرية بما فيها م،٢٠٠٠م، حتى سنة ١٩٧٥ منذ الفترة ما 

 ير الحركة النسائية األردنية في كتيبات منفصلة، وزعت مع تقريرها الرئيس. تقر 
لقد بينت تجربتنا في كتابة بعض تاريخ الحركة النسائية، وما اطلعنا علية من مؤلفات لغيرنا  

أن ممن تناولوا بعض جوانبها، فضال عن اطالعنا على غالبية ما كتب في تاريخ األردن الحديث ، 
ه الحركة الكثير من األحداث والوقائع واألنشطة، مما لم يسجل، ومن المنظمات مما لم في تاريخ هذ

ومن الرائدات والقيادات والناشطات ممن لم يذكرن، األمر الذي جعلنا نكرر طرح أسئلة كتابة  يعرف،
التاريخ، من يكتبه؟  وما هي األحداث الجديرة بالتسجيل على صفحاته؟ ومن هم األشخاص الذين 

منذ نشأتها حتى فترة  ،يعني ضرورة العمل على كتابة تاريخ الحركة النسائية األردنيةنعوه؟ مما ص
تساعد على رصد األحداث واسترجاعها وتحليلها وبرؤية نسوية،  متقدمة، وبمناهج علمية محكمة،

 تمهيدا لقراءتها واستلهام العبر من دروسها.
 أهمية البحث

تعطي لهذا البحث أهمية خاصة وضرورة  ،يخ الحركة النسائية األردنيةندرة الكتابات في مجال تار إن 
 عالية. قد يكون أبرزها:

تغطية احد نواقص البحث العلمي، في حقلي الدراسات النسائية، والتاريخ االجتماعي، وذلك  -١
 من خالل:

وانب استعادة وتسجيل وقائع تاريخية اجتماعية صنعتها النساء، وتحليلها، بما يكشف عن ج -
مهمة من التاريخ االجتماعي االردني، ودور النساء في صنعة، من خالل مساهمتهن في 
بناء المجتمع المدني المعاصر، بما أسسنه وأدرنه من منظمات وهيئات نسائية بأنشطتها 

 وخطاباتها المتنوعة.  
العديدة ( الكشف عن العالقة الجدلية بين طبيعة تطور الدولة األردنية المعاصرة، بجوانبه  -

 السياسي/ االقتصادي/ الثقافي/ االجتماعي )، وبين نشأة الحركة النسائية وتطورها. 
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التي بثتها من خالل  معرفة مضامين الخطابات التي تبنتها المنظمات والهيئات النسائية، -
  أهدافها المعلنة في وثائقها األساسية وأنشطتها.

حركة النسائية وتاريخها،  يمكن من قراءة توفير مرجع علمي شامل ومتخصص بمسيرة ال -٢
 التجربة واستلهام دروسها، بما يساعد على تطوير أداء المنظمات النسائية العاملة حاليا.

 أسئلة البحث
وبناء إشكالية يهتم البحث المستهدف بكشف  ،ال تتطلب كتابة تاريخ ظاهرة ما، وضع فرضيات
يحمي من  ،عة من األسئلة تشكل مرشد عملمالبساتها بمنهج علمي، بل تكتفي بطرح مجمو 

على االسترسال بعمليات البحث  الضياع في زواريب المصادر التاريخية، التي يغري تنوعها
على إجابة كتاب مما قد يبعد عن الغاية الرئيسة للبحث، وبكل األحوال سيركز ال ،والتنقيب

 األسئلة التالية:
يا التي نشأت وتطورت من خاللها الحركة النسائية ما هي السياقات التاريخية محليا وعرب -١

 األردنية؟
ما هي العوامل التي أدت إلى نمو وتطور الحركة النسائية وصوال إلى حركة نسائية معاصرة  -٢

 كالتي نشهدها اليوم؟
ما هي المراحل التاريخية التي مرت بها الحركة وابرز مالمحها ومحطاتها؟  عبر هذا  -٣

 ل الذي يقترب من الستين عاما؟ التاريخ المتطاو 
   ، أجاب عنها البحث في محورين تضمنا القضايا التالية:    عنها أسئلة فرعيةانبثق هذه األسئلة 

 المحور األول وتضمن: -١
 تمهيد عام يضع الحركة النسائية األردنية في سياقاتها التاريخية ارتباطا بالمحددات التالية:

العربية في المشرق العربي، ارتبطا بالحركة النسائية العالمية وتطور  مسيرة الحركة النسائية - 
 الخطاب الدولي حول النساء.

السياقات االجتماعية االقتصادية السياسية والثقافية المحلية التي تولدت من خاللها أشكال  -
 أو نوّيات الحركة النسائية.  ،العمل النسائي األولى التي سنعتبرها جذور

ل الذاتية والموضوعية التي ساهمت في نشوء وتطور الحركة النسائية األردنية بما في العوام -
وغير ذلك من  يوالبيئة التشريعية للعمل النسائالسياسات واآلليات الحكومية حول النساء، ذلك 

 عوامل.
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وتضمن تسجيل وقائع بداية تشكل الحركة النسائية واتساعها، تنظيما، : المحور الثاني -٢ -
عبر مراحل زمنية، ابا، كجزء من مساهمة النساء في نشأة وتطور المجتمع المدني، وخط

انسجاما مع ما يمكن اعتباره مفاصل كبرى في تاريخ الحركة النسائية األردنية كحركة 
اجتماعية بخاصة، فضال عن تطور الخطاب الدولي حول النساء وبدء مرحلة جديدة توجت 

وما تالها من أحداث عالمية كالمؤتمرات الدولية حول  ١٩٧٥بإعالن عام المرأة الدولي سنة
 .المرأة، واالتفاقيات واإلعالنات الدولية

 خاتمة تحليليه تجمل ما ورد في المحاور السابقة وتحاول تفسيرها.  -٣
 

 مناهج البحث المعتمدة
رورات عتمد البحث مجموعة من المناهج العلمية المعتمدة في البحث العلمي، وبما يلبي ضا

بالمنهجين الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة  استعنكما اوأهمها المنهج التاريخي، كتابة التاريخ، 
بالعديد من أدوات المناهج  استعناالحالة، عند الضرورة، ولتطبيق هذه المناهج بالصورة المثلى، 

، األرشيف الوثائق الحكوميةكتب والمؤلفات من دراسات سابقة ذات صلة، ال :المتنوعة منها
 المقابالت الفردية المفتوحة. المواقع االلكترونية، الصحفي، وثائق المنظمات النسائية،

  
 المنطلقات والمفاهيم المعتمدة

 
 التي اعتمدناها لضبط عملنا وهي:  من التأكيد على جملة من المبادئ األساسية في البداية، البد 

بكل  وتراكم انجازاتها، ور الحياة اإلنسانية،إنما هو نتيجة تط ،إن ما أنتجه العقل البشري .١
بمعزل عما سبقها  وأحاط بها من  –أي ظاهرة  –ولذلك ال وجود لظاهرة ما  تنوعاتها وغناها،

ونحن هنا بصدد كتابة تاريخ  -إنتاج حضاري لآلخر، لذلك ال يمكن البحث عن، والكتابة في
وأحاط بها من نشاط نسائي ، سبقهابمعزل عن البحث في ما  -الحركة النسائية األردنية 

بصيغة منتج فكري أو تنظيمي على المستويات المحلية والعربية والعالمية، فنحن نرى في 
نمت وتطورت في سياقات محلية، لكنها أيضا  ،حضارية ةظاهر  ،الحركة النسائية األردنية

ري إنساني ارتبطت بصورة و بأخرى، و استلهمت، ما سبقها وما أحاط بها من منتج حضا
 بصيغة حركات نسائية وغير ذلك من الصيغ.
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مستويات متعددة من عن  رتإن الحركة النسائية نشأت وتطورت في سياقات اجتماعية عبّ  .٢
  .التطور، مما يفرض قراءتها  في إطار هذه السياقات وبمعايير المرحلة التي تمثلها

اعتمدنا تعريفات  بحد ذاته،  لذلكة وتناولها ليس غاي، ةهي أدوات تحليليإن المفاهيم عموما،  .٣
مبسطة لغاية توحيد لغة الخطاب والتلقي، بعيدا عن الخوض في األطر النظرية التي أنتجتها 

 وما تتضمنه هذه األطر من فروق ميزت بين جهد فكري وآخر.
وفي هذا السياق، يعتمد بحثنا مفهوما أساسيا هو "الحركة النسائية" بما هو تعبير عن حركة 

ا لها من خالل تماعية، اج ا أن نحدد فهمن ن ي أ ولكثرة تعريفات الحركة االجتماعية، ارت
تعريفات المحصر  ل لتي وردت في ا لمهام تنوعة المشترك من مهامها ا لها، وهذه ا

تعبئة،: هي ل لتجميع وا تنظيمية،و  ا ل لقدرات ا  تحديد األهداف المشتركة،و  تطوير ا
ل، توفير المواردو  ئية كما نراها تمثل نسوبذلك تكون الحركة ا لمنظمات ا مجموعة ا

لمنتظمة لمحددة األهداف ،ا لتي تربط بين أهدافها  ،ا تيجية ا لتوجهات اإلسترا ا ذات 
يقها يات نهائية محددة، ومن ووسائل تحق ية أو غا تقي بمجموعها على غا ل لتي ت ، وا

لواحدة  لمنظمة ا لقول بعد ذلك، أن ا ركوا تمثل مجموعات من األشخاص اشت الطبيعي ا
أبرزها: التقاء الوعي  بمجموعة من القناعات ولديهم األهداف ذاتها وارتبطوا معا بروابط متنوعة،

 واإلرادة، وااللتزام بالتنظيم المؤسسي بغض النظر عن درجة تطوره، واردة االستمرار.
 ليست ظاهرة هامشية أو عشوائية، فهي تنظيم محكم حول مجموعةكحركة،  نهاوذلك كله يعني، أ

، ماهية المجموعة حيث يحدد مبدأ الهوّية، مبادئ: الهوية، المعارضة، الكليةوتحددها من األهداف 
 ، أهدافها في حين يحدد مبدأ المعارضة، المجموعة التي تدافع عنها الحركةوغايتها النهائية، و 

، للحركة مبرر وجودوٕاذا فقد هذا المبدأ ال يبقي ، وطبيعة مطالبها إزاء الجماعة التقليدية أو السلطة
الذي يقيس مستوى التغيير الذي تتوخاه الحركة، ويساعد على التمييز  أما مبدأ الكلّية، فهو المعيار

بين ما هو فردي، شخصاني، في موقف أفرادها، وما هو كلي، لغاية التغيير الجمعي لصالح الفئة 
عة منظمات نسائية، غايته المستهدفة، وهكذا فالحركة النسائية هي جهد منظم ومستمر، لمجمو 

النهائية تغيير أوضاع جموع النساء وتحقيق مصالحهن، سواء مثلت هذه المصالح تحقيق مساواتهن 
 بالرجال، و/ أو إزالة كافة أشكال التمييز ضدهن، و/أو النهوض بشأنهن وغير ذلك.

نهما _  فالنسائية تعتد كما نميز بين مصلح النسائية وبين مصلح النسوّية _ وكثيرا ما يجري الخلط بي
بهوية الفاعل والفعل، سواء كان تنظيما أو إنتاجا فرديا، كان نقول منظمة نسائية، وأدب نسائي، 
وغير ذلك، أما النسوية وفي ابسط تعبيراتها، تمثل موقف ايدولوجي يتبناه أفراد بغض النظر عن 
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ال والنساء، لذلك قد نكون إزاء منظمة هويتهم الجنسية، جوهرة الموقف من المساواة الكاملة بين الرج
نسائية لكنها ليست نسوية، بمعنى أنها ال تنظر في التغيير الجذري في األوضاع القائمة لصالح 

 تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. 
 ، إذ يشمل كل األشخاصائيةمن جهة أخرى يقدم البعض تعريفا أكثر اتساعا لمفهوم الحركة النس

سعى إلى تحقيق غاية ما على الصعيد الفردي أو الجمعي، والمؤسسات التي تدية، بصفتهم الفر 
 الغايات بصيغ الريادة الفردية في مجال من المجاالت بدءا من التعليم إلى  وسواء تبلورت هذه  

وخطورة هذا التعريف ، الى آخر القائمة، والصحف إلى اإلبداع الفكري واألدبي والفني مدارسإنشاء 
بمبادئ  م، بحيث يجمع األفراد بغض النظر عن مستوى اقتناعهساعه الكبير يجعله فضفاضاأن ات

الحركة الجمعية وغايتها النهائية، وشكل ارتباطهم التنظيمي، ومثال ذلك وعلى صعيد موضوعنا 
إدخال نساء رائدات في مجاالت متنوعة كاألدب والفن والعلوم  والطب والسياسة وغير ذلك، من دون 

راط اقتناع هؤالء الرائدات والناشطات، بأهداف حركة النهوض بالنساء وغاياتها النهائية، ال بل قد اشت
يكون بعضهن من المعاديات لهذه الحركة ومطالبها، فضال عن عدم اشتراط االنخراط في منظمة 

غيير الفردية لنساء يسعّين إلى ت التمييز بين المشروعاتمحددة، وهذا التعميم يؤدي إلى عدم 
أوضاعهن الشخصية والتقدم، ببحثهن عن سبل خالص فردي، وبين نساء يسعّين إلى إحداث تغيير 
عام، يطال بمنجزاته كافة الفئات المستهدفة والمعنية بهذه المنجزات، سواء انخرطت في صفوف 

ات على اثر هذه المشروعالمنظمات أو لم تفعل، كما يؤدي هذا التعميم إلى عدم القدرة على  دراسة 
 المدى البعيد ودوافع أصحابها.

 م وحتى عام١٩٤٤وبالخالصة انتهينا إلى تقديم بحث في تاريخ الحركة النسائية األردنية منذ عام 
 م، جاء في ستة فصول تضمنت التالي:٢٠٠٨
الفصل األول: وعالج السياقات التاريخية التي سبقت الحركة النسائية األردنية كالحركة  -

لمية والحركة النسائية العربية وبين نقاط االلتقاء بينهما وبين الحركة النسائية النسائية العا
األردنية، كما عالج أوضاع النساء وتطورها بين مجتمعي العشيرة والدولة وصوال إلى أسس 

 نشوء الحركة النسائية األردنية وأشكال العمل النسائي الجنينية األولى.
ي ساعدت على نشوء وتطور الحركة النسائية األردنية الفصل الثاني وعالج العوامل الت -

فتطرق إلى تطور المجتمع المدني االردني والسياسات والتوجهات الحكومية والبيئة التشريعية 
 والنظر الدولي في قضية النساء وانتشار ثقافة حقوق اإلنسان وغيرها من العوامل.
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الداعمة لقضية النساء، واعتبرنا اللجنة الفصل الثالث: وافردناه للبحث في اآلليات الوطنية  -
 الوطنية لشؤون المرأة نموذجها األمثل إذ  تشكل المظلة السياسية للحركة النسائية.

الفصل الرابع: وبدأنا من خاللها بسرد الوقائع التاريخية الخاصة بالحركة النسائية األردنية،  -
لتي يغطيها إلى مرحلتين األولى وتبدأ إذ خصصناه لمرحلة البدايات، وقسمنا الفترة التاريخية ا

م، فتحدثنا عن المنظمات النسائية األولى وتطور ١٩٥٧م وتنتهي عند عام ١٩٤٤في عام 
أوضاعها، والظروف السياسية التي أحاطت بها وأّثرت على تشكيالتها، والمرحلة الثانية التي 

 ةاثر المتغيرات السياسيم، وتطرقنا إلى ١٩٧٥م، وتنتهي عند العام ١٩٥٨تبدأ عند العام 
 على العمل النسائي وعودته إلى العمل الخيري وابرز المنظمات العاملة في هذه المرحلة.

م، ١٩٧٥أما الفصلين الخامس والسادس فخصصناهما لتغطية المرحلة الممتدة من عام  -
 م، نقطة النهاية في هذا البحث التاريخي، فتطرقنا في الفصل الخامس الى٢٠٠٨حتى عام 

أسباب ما أسميناه النهضة النسائية الثانية كما عرضنا لتجارب االتحادات النسائية الكبرى، 
وعالجنا في الفصل السادس أنواعا أخرى من التنظيمات النسائية منها المنظمات السياسية 

 الرديفة واللجان المشتركة والمنظمات العامة والمتخصصة وغير ذلك. 
لنا فيها ابرز ما جاء في البحث وما خلصنا إليه من نتائج وقد أفردنا للبحث خاتمة أجم -

 قراءتنا لتاريخ الحركة النسائية األردنية عبر فترة تزيد عن الستين عاما.     
 

رئيسة اللجنة  سمو األميرة بسمة بنت طالل،الى وعميق التقدير، نكرر الشكر الجزيل وفي الختام، 
 ها هذا المشروع.  الوطنية األردنية لشؤون المرأة، لرعايت

كما نشكر األستاذة أسمى خضر األمينة العامة، الهتمامها به، واألستاذة الدكتورة روال قواس مديرة 
مركز إنتاج المعرفة في اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، المشرفة على المشروع، والتي 

 بذلت من جهدها ووقتها ومعرفتها العملية الكثير من اجل تنفيذه.
أما أعضاء فريق البحث، الزميلتين كيان برغوثي وكفا عكروش والزميل رائد شقاح، فلهن وله، كل 
االمتنان والمحبة فضال عن عميق الشكر، لما بذلوه من جهد موصول، ولما تحلوا به من  تعاون 

يدة تام، ودقة علمية، في مراحل العمل كافة، وصوال إلى انجاز هذا الكتاب، ولن ننسى جهود الس
ريما الخطيب من مكتب األمانة العامة للجنة الوطنية األردنية التي لم تبخل على الفريق بأية 
مساعدة، فضال عن دورها في انجاز كافة األعمال المكتبية والمراسالت وغير ذلك من متطلبات 

 الدعم.
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وتقديم كل ما توفر كما نشكر المنظمات النسائية بقياداتها وكوادرها، والتي لم تتوان عن التعاون، 
 لها من معلومات ووثائق لالنجاز هذا الكتاب، حتى انتهى، وكلنا أمل أن نكون قد وفقنا بانجاز . 

وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة التحكيم، األستاذ الدكتور حلمي الساري و األستاذة 
الدقيقة والمالحظات القيمة التي الدكتورة هند أبو الشعر واألستاذة الدكتورة روال قواس لقراءتهم 

 أبدوها وساهمت في اغناء هذا البحث وتصويبه.   
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 الفصل األول
                 

  
              

 

 ردنية السياقات التاريخية لنشوء الحركة النسائية األ                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مهيد ت

تطور الحياة اإلنسانية، وتراكم انجازاتها، بكل تنوعاتها انطالقا من فهمنا إلنتاج العقل البشري كنتيجة ل  
، وللبدء في كتابة تاريخ الحركة النسائية األردنية، ضرورة استعراض سريع لكل من نرى انهوغناها، 

والعربية، ذلك أننا نفترض أن الحركة النسائية األردنية حركة عالئقية تاريخ الحركتين النسائيتين العالمية 
ظاهرة حضارية نمت وتطورت في سياقات محلية، لكنها أيضا ارتبطت ها فنحن نرى فيلم تنشا من فراغ، 

بصورة و بأخرى، و استلهمت، ما سبقها وما أحاط بها من منتج حضاري إنساني بصيغة حركات نسائية 
 الصيغ.وغير ذلك من 
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بهذه الرؤية سنتطرق في هذا الفصل تطور الحركة النسائية العربية والعالمية السابقة على نشوء    
الحركة النسائية األردنية، كما سنعرض لتطور المجتمع االردني في تحوله من مجتمع العشيرة إلى مجتمع 

ذلك وما رافق  نساء في هذا التطور، ومكانة ال الدولة، الذي تزامن مع تأسيس الدولة األردنية المعاصرة ،
 التي شكلت الّنويات األولى للحركة النسائية األردنية. ،من بدايات العمل النسائي األولىكله 
 

 أوال: الحركة النسائية الغربية
النساء،    تشير قراءة تاريخ التحرك النسائي إلى أنه ارتبط بأولى محاوالت التمرد على الظلم الواقع على 

انه ظلم موغل في القدم فان محاوالت التمرد علية موغلة في القدم أيضا، وتعود أولى المحاوالت  وبما
حيث بدأت محاوالت فردية وجماعية متفرقة،  المعروفة حسب بعض الكتابات إلى القرن الثالث عشر،

الكنيسة و  ن سلطةأسماء نساء تحديّ هناك واستمرت بأشكال متنوعة ومبعثرة حتى القرن التاسع عشر، ف
، التي أسست جماعة لمواجهة محاكم (Feilhman the Bohemian)اإلقطاع مثل فيلهمن البوهيمية 
اللتين كانتا أول امرأتين تعلنان صراحة  ، (Ann and Mildred) التفتيش، والثنائي آن و ملدريد

P0Fرفضهن للظلم الواقع على النساء وتطالبان بشروط أفضل لحيواتهن

١
Pت ممن تزامن ، وغيرهن كثيرا

نشاطهن مع  مختلف تعبيرات عصر التنوير، لكن أنشطتهن ارتبطت بالتهتك والهرطقة حسب تعبيرات 
خاضت العديد من النساء نضاالت قوية في م، ١٧٠٠و م، ١٥٥٠أريخ األبوي، وفي الفترة مابين التّ 

فكار الذي نتج عنها وان الحقلين الثقافي واالجتماعي دفاعا عن حقوقهن، وكان التغيير في المواقف واأل
P1Fكان طفيفا، ضروريا، وشكل األساس الذي انطلقت منه الحركة النسوية في القرون الالحقة

٢
P     . 

مع التحوالت االقتصادية واالجتماعية في مرحلة ما قبل الثورة الصناعية بقليل، ومع ظهور أفكار سياسية 
ت التي حدثت في أوضاع النساء أنفسهن، كانتقال  جديدة تبنت قيم الديمقراطية والمساواة، ومع التحوال

بدأت  إلى العمل الصناعي المأجور بشروطه القاسّية،، النساء من العمل المنزلي والزراعي لصالح األسرة
بالتبلور تحركات اجتماعية نسوّية كونها أفراد وجماعات، تأثرت بأفكار الثورة الفرنسية، واالشتراكية 

منطلقها الرئيس  ،والليبرالية والماركسية الكالسيكيتين، لتتبلور حركة مطلبية حقوقيةالطوباوية (المثالية) 
المطالبة بالمساواة، وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت الحركة النسوّية الفكرية بالتطور على أسس 

ت فلسفّية وعلمّية انسجمت مع حركات اجتماعية وسياسية كبرى ظهرت في المرحلة ذاتها، كالحركا
الطالبية وحركة الحقوق المدنية للسود، وحركة اليسار الجديد، وحركات تحرر العالم الثالث، ومنذ ذلك 
الوقت وهي تعمل على بلورة اتجاهات فكرية تطور بعضها ليصل إلى مستوى المذهب الفلسفي فيما 

                                                 
 ١٠ص  ، ١٩٧٩، دار الطليعة، بيروت: لبنان، عام ٢ترجمة جورج طرابيشي، ط الثورة وتحرر المرأة، : شيلال روبتهام  - ۱

 ١٥ -١٣ص : المصدر ذاته:  شيلال روبتهام  - ۲
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وأدواتها التنظيمية  بإطارها النظري الفلسفيعرف بالمذهب النسوي. وبذلك يمكن تقسيم الحركة النسائية 
 على مستوى التسلسل التاريخي إلى موجات رئيسية ثالث:

 
 : الموجة األولى -١

التي عملت من أجل معالجة أشكال عدم المساواة  ،يشير هذا المصلح إلى أول أشكال الحركة المنظمة
بظهور مؤلف ماري موجه والتمييز التي عانت منها النساء، في أوروبا وأميركا، وتقليديا يؤرخ لهذه ال

2F، في انجلترام١٧٩٢ دفاع عن حقوق النساء عام Mary Wollstonecraft) (ت ولستونكروف

۳.  
تعددت مجاالت العمل في هذه الموجة فقد شهدت نشاطا ملحوظا في مجال النظرية وتنظيم الحمالت 

 (           نكروفتعلى الصعيد النظري، القى مؤلف ماري ولستو ف المطلبية وٕاعالن المنظمات التنظيم،

(Mary Wollstonecraft (دفاعا عن حقوق المرأة) ،  الذي ظهر في خضم اضطرابات الثورة
عتبر دعوة لنساء الطبقة البرجوازية الوسطى لضم صفوفهن والمطالبة فاالفرنسية، اهتماما ملحوظا، 

تعليم، كذلك نظرت في الكاتبة على العقالنية كأسلوب للتقدم، ووسيلتها هي الركزت وبه  بحقوقهن،
 )Sara Millsميلز (الصورة النمطية للمرأة وأنوثتها التي يعاد إنتاجها من خالل نظم التعليم،  أما سارة 

فناقشت في كتبها الثالثة قضية المواطنة ارتباطا باألمومة، لتؤكد دور النساء األمهات المواطنات، إذ 
3Fٕاخالصهن ألسرهنعلى النساء إن يجمعن بين مواطنتهن وأمومتهن و 

٤. 
عندما أعلنت جماعة م، ١٨٥٧على الصعيد التنظيمي، لم تظهر أول جماعة نسائية منظمة إال عام  

صار اسمها  - ،)Barbara Less Smith(لي سميث عن نفسها بقيادة باربرا  )Langham( النجام
دن، واهتمت هذه شارع النجام في لن١٩ومقرها  - )Barbara Boudeconبوديكون (فيما بعد باربرا 

الجماعة بحق النساء في العمل، وكتبت زعيمتهن باربرا مؤلفها ( المرأة والعمل)  كما نشرت  عضوات 
4Fمن هذه الجماعة مجلة المرأة االنجليزية

٥.  
على صعيد آخر نشطت النساء في مجال حمالت تعديل القوانين، إذ أعلنت حملة حضانة األطفال،  

الظلم الواقع على النساء األمهات المطلقات والمنفصالت  )Caroline Nortonنورتن (فأبرزت كارولين 
من خالل كتيبين حمل الثاني عنوان ( خطاب صريح إلى مجلس اللوردات  اللواتي يحرمن من أطفالهن،

 عام ويذكر إن حق الحضانة منح لنساء انجلترام، ١٨٣٩بشان قانون حضانة األطفال) صدر عام 

                                                 
، القاهرة: مصر،  ة، منشورات المجلس األعلى للثقاف٢٠٠٢، عام  ١سارة جامبل: النسوية وما بعد النسوية، ترجمة: احمد الشامي، ط -۳

  . ٣٩ص 
 ٤٠سارة جامبل: المصدر ذاته، ص  - ٤
 . ٤٨ -٤٥سارة جامبل: مصدر سابق، ص  -٥
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من جهة أخرى ظهرت وثيقة م، ١٩٧٣اية على األطفال فلم يحقق إال عام ، أما حق الوصم١٨٧٣
توالى بعدها صدور القوانين المتعلقة بملكية المرأة و  ،م١٨٥٧المطالبة بحق الملكية للمرأة المتزوجة عام 

 .5F٦م١٨٨٢المتزوجة حتى عام 
من خالل مؤتمر  ،م١٧٤٨عام  )Seneca fallsفولز (في أمريكا بدأت الدعوة لحقوق النساء في سينكا 
وقف  ،رجال، وكانت أهم مطالب هذا المؤتمر )  ٤٠( كبير شارك به أكثر من ثالثمائة شخصية منهم

لوكريشا و )Elizabeth Cudd(ي دت بعض النسويات مثل اليزابث كادالتمييز ضد النساء، وقد اعتم
عالن المبادئ الصادر كأساس إل ١٧٧٦االستقالل الذي صدر عام  ) ، إعالنLucretia Mottموت (

  . عن المؤتمر
ارتبطت مطالب الحركة النسوية األمريكية بالدعوة إلى االعتدال وتحرير العبيد، وان لم يكن كل دعاة 

لم تمض في كل الواليات على وتيرة  ،ن الحركةأحقوق السود من أنصار حقوق النساء، ويذكر أيضا 
سارت الحركة ببطء في واليات ، بعض الوالياتفي ، مطالب النساء بعضت واحدة، ففي حين تحقق

من اتخاذ إجراءاتها  ،أخرى، وذلك نتيجة طبيعة النظام الذي يمكن السلطات التشريعية في كل والية
 ويومنجاإلصالحية بمعزل عن السلطة المركزية، لذلك حصلت النساء على حق التصويت في واليتي 

)Wyoming(  و يوتاه )Utah(  على التوالي بينما حصلت علية م، ١٨٧٠و م،١٨٦٩في عامي
 . ١٩٢٠النساء في الواليات الشمالية بعد عام

كانت الموجة النسوية األولى منشغلة بقضايا التعليم والعمل وقوانين الزواج ومشكالت بنات الطبقة  
المعنى الوسطى، ولم تكن مهتمة بمشاكل النساء العامالت، ولم تكن عضواتها يعتبرن أنفسهن نسوّيات ب

المتداول اآلن، وتمثلت أهم انجازاتها في فتح مجاالت التعليم العالي أمام النساء، و إصالح نظام مدارس 
البنات الثانوية، بما في ذلك دخول االمتحانات الرسمية على المستوى الوطني، وزيادة فرص االلتحاق 

ملكية، إلى جانب حقوق بالوظائف وخصوصا مهنة الطب، ونصرة حقوق النساء المتزوجات في ال
الحضانة للمطلقات والمنفصالت، وقد استطاعت هذه الموجة تحقيق العديد من مطالبها إال أنها لم تنجح 

6Fفي تحقيقها كافة، وبخاصة حق النساء بالتصويت.

٧ 
 

                                                 
  ٤٩:  المصدر ذاته ص )Sarah Gamble( جامبل سارة -٦

 .٤٥ص مصدر سابق  ،سارة جامبل - ۷
وللمزيد من االطالع يمكن العودة للعديد من المؤلفات التي تناولت الحركة النسائية في الغرب منها على سبيل المثال  ال الحصر، مؤلف  

م، القاهرة، منشورات ٢٠٠٥ ١الجزيري، مراجعة علمية:د. شيرين أبو النجا،ط ترجمة جمال الحركة النسوية:،سوزان اليكس واتكنز وزميالتها، 
    المجلس األعلى للثقافة.
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 الموجة الثانية: -٢
وأميركا، إذ انه من الصعب التأريخ الدقيق لبدء نشاط الموجة الثانية من الحركة النسوية في أوروبا 

وخالل الفترة من عشرينيات القرن الماضي وحتى مطلع الستينيات، شهد العالم متغيرات كثيرة أفرزتها 
لمية الثانية، كانت حركة حقوق النساء قد تراجعت نسبيا بسبب تحقيق  العديد اظروف ما بعد الحرب الع

ركات اجتماعية سياسية انخرطت فيها من مطالب المساواة على الصعيد القانوني، من جهة، وتنامي ح
النساء بقوة، كحركات الحقوق المدنية، ومناهضة الحرب، واليسار الجديد، والحركات الطالبية، من جهة 
أخرى، ومن رحم هذه الحركات خرجت النساء لتلفت من جديد إلى حاجاتها التي أهملها المجتمع، بما في 

ورة، ففي أمريكا يمكن اإلشارة إلى تيارين رئيسين ظهرا في مطلع ذلك قواه الحية المتمثلة بالحركات المذك
فريدان الستينيات من القرن العشرين، وهما التيار الذي مثلته المنظمة الوطنية األميركية ومؤسستها بيتي 

)Betty Friedan،(  والتيار األكثر راديكالية ومثلته النساء اللواتي خرجن من صفوف الحركات المذكورة
التنظيم الهرمي والتي أهملت مطالب النساء، وألنهن لم يشكلن تنظيما وطنيا عمدن إلى االستعانة ذات 

بالصحافة السرية والجامعات الحرة، وفي تطور الحق بدأت ناشطات هذا التيار  بتلمس مشكالت خاصة 
النساء  بفئات من النساء دون غيرهن، كالنساء السوداوات اللواتي يخضن صراعا مختلفا عن صراع

الطبقة الوسطى، فنظرن إلى قضية النساء من زاوية االضطهاد الواقع على النساء ، وبخاصة البيض
7Fوشكلن منظمات عملت بهذا التحليل ،بسبب العرق والجنس

۸.    
في بريطانيا ظهرت الموجة الثانية في سياق مختلف، إذ ارتبطت بالنضال العمالي الصناعي لنساء 

أعطى هذه الموجه ملمحا اشتراكيا، لكنها أيضا تبنت أطروحات بعض الراديكاليات  الطبقة العاملة، مما
نظرهن، وهكذا عملت هذه  هةوناقشنها من وج، األمريكيات الخاصة بالجنس وحقوق السيادة على الجسد

الموجة في اتجاهين، وهما التركيز على النساء باعتبارهن فئة اجتماعية مقموعة، وعلى جسد األنثى 
8Fتباره مجاال لممارسة هذا القمعباع

٩  . 
خرجت النسوية الفرنسية من رحم الحركة الطالبية وحركة اليسار الجديد، لكنها اختلفت بميلها األقوى نحو 
الماركسية، واتكاءها أيضا على نظرية التحليل النفسي، كأداة لتفسير أوضاع النساء، لكن منظرات مثل 

، واعتبرنه احد أدوات النظام األبوي، وأخريات مثل )Frued( نقدن فرويد ) Kate Miltكيت ميلت (
لعملية  )Simon Di Bovoir(أخذن بتحليل سيمون دي بوفوار  )Lucy Arigaryلوسي اريجاري (

تشكيل المرأة باعتبارها آخر،  وحاولن تفسير دور اللغة والثقافة في عملية التشكيل واالختالف الجنسي، 

                                                 
 ٦٠-٥٨سارة جامبل مصدر سابق ص  - ۸
 ٦٩ -٦٠سارة جامبل المصدر ذاته، ص  - ۹
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، وغيره من رموز الفكر التفكيكي، أما على المستوى )Lacanنسي الكان (استنادا إلى المفكر الفر 
9Fوسميت بحركة تحرير المرأة م،١٩٦٨منظمة نسائية سنة التنظيمي، فقد تشكلت أول 

۱۰. 
فضال عن العمل التنظيري  ،وبشكل عام يالحظ أن الموجة النسوية الثانية تميزت بالعمل التنظيمي الغزير

بحيث يمكن القول أن العدد األكبر من المؤلفات  وتحليلها بمناهج شتى، ،ة النساءوالتأليف في أبعاد قضي
10Fظهرت في السنوات األولى من تاريخ ظهور هذه الموجة التي أخذت طابعا أكاديميا.

١١   
 
 الموجة الثالثة:  -٣

(ما بعد  بدأت هذه الموجة  بالتبلور في العقدين األخيرين من القرن العشرين، وتعرف أحيانا بمصطلح
النسوية) الذي أثار جدال واسعا، ففي حين نشرت وسائل اإلعالم وعلى نطاق واسع مصطلح ما بعد 

11Fالنسوية، كرد ساخر وكاريكاتوري وأيضا تراجعي، عن مكتسبات النسوية في موجتيها األولى والثانية

١٢       . 
للموجة الثانية من النسوية،  استعمل هذا المصطلح من قبل بعض المفكرات، في إطار موقف نقدي شامل

باعتبارها أدت إلى تكريس صورة المرأة ضحية النظام األبوي وأعلت من شانها، في حين اتخذت أخريات 
 موقفا أكثر رصانة، فهي تدين وسائل اإلعالم وتعاملها بهذا )Naomi Wolfمثل نعومي ولف (

12Fئلها  االيدولوجيالثانية وتشدد بعض فصا ةالمصلح، وأيضا تنقد أولويات الموج

۱۳.  
من جهة أخرى، ارتبط مصطلح ما بعد النسوية بمصطلح ما بعد الحداثة، كونهما تعبيرات عن توجهات 
نظرية وبهذا السياق تفهم ما بعد النسوية كنسق معرفي تعددي، يّكرس إلبطال أنماط التفكير التي ترمي 

، وضع )Ann Brooks(حسب آن بروكس  إلى التعميم  والقطعية، وبذلك تقترح موجة ما بعد النسوية
13Fالتعدد محل الثنائية، والتنوع محل االتفاق، وهكذا

١٤. 
هذا الجدل الواسع حول مصطلح ما بعد النسوية، أدى  بالعديد من المنّظرات إلى العودة إلى مصطلح 

صة أنه لفت الموجة الثالثة الذي ولد في الوقت نفسه، أي في العقدين األخيرين من القرن العشرين، وبخا
إلى عجز الحركة النسائية البيضاء عن تلمس هموم النساء األخريات، مما شكل العديد من التحالفات 

                                                 
 .  ٧٣ -٧٢سارة جامبل مصدر سابق ص  -۱۰

 .٧٤المصدر ذاته، ص  ،سارة جامبل - ۱۱
األسس الفلسفية للفكر على الجهود النظرية األكاديمية في هذه المرحلة يمكن الرجوع إلى مؤلف خديجة العزيزي: وللمزيد من االطالع  

م،  منشورات دار بيسان، بيروت: لبنان، حيث تناولت المؤلفة في هذا الكتاب النظريات النسوية وأسسها ٢٠٠٥، ١، طالنسوي الغربي
 مناهج فلسفية متنوعة.الفلسفية وابرز القضايا التي عالجتها ب

 .٧٨سارة جامبل المصدر ذاته، ص  - ۱۲
 .٨١سارة جامبل المصدر ذاته   -۱۳
 ٨٦-٨٥سارة جامبل ، مصدر سابق   - ۱٤
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، )Sarah Gambleلنساء العالم الثالث والملونات في الواليات المتحدة األميركية، لتخلص سارة جامبل (
ثالثة، إلى أن محاولة التمييز بين التي تتبعت جذور مصطلح ما بعد النسوية وعالقته بمصطلح الموجة ال

عملية ال طائل منها، وتضيف أن اعتماد مصطلح الموجة الثالثة يحل الكثير من ، المصطلحين
وبخاصة انه يعترف أن الموجة النسوية الثالثة، تقوم على أكتاف حركات نسوية سبقتها،  ،اإلشكاليات

التي ال تقتصر على نساء الطبقة الوسطى  ،يوأنها ترسي جذورها في عملية السعي االجتماعي والسياس
البيضاء، وهي ليست معادية للنظرية والنزعة األكاديمية، بل تستلهم مفاهيم مثل الهوية والتبعية لتحليل 

التي أوجدتها مرحلة ما بعد االستعمار، وهي من جهة أخرى  وٕاشكاالتهن ،أوضاع النساء في العالم الثالث
في التحديات التي أوجدتها المتغيرات بأصالة الفروق بين الجنسين، وتنظر تسعى إلى تفكيك االفتراض 

لم تعرفه النسوية في مراحلها السابقة، األمر الذي يعني أن مما  ،ة والتكنولوجي ةواالقتصادي ةالسياسي
14Fعلى النساء االستمرار بالنضال خالل األلفية الثالثة. 

١٥ 
 

الحركة النسائية في الغرب لنقول أنها حركة، نشأت  نخلص من استعراض جوانب من  تاريخ       
االقتصادية  - بداية كمحاولة للتمرد على الظلم الواقع على النساء، إال أنها ومع التطورات االجتماعية

والتطورات الفكرية والسياسية التي أدت إليها الثورة الفرنسية، وجدت  ،الناشئة عن الثورة الصناعية
اعية وفكرية للبدء بحركة منظمة ومستمرة، عملت على مدى قرنين ويزيد، لتصل النساء اسنادات اجتم

ال يمكن القول أننا نتحدث عن حركة نسائية  ،بحقوق النساء إلى ما وصلن إليه اليوم، ومع ذلك
نت أن للمجتمعات خصوصياتها التي ليات عمل موحدة، فمسيرة القرنين بيّ آبأهداف و  ،غربية واحدة

ات عمل الحركة ليّ آو  تى تحرك النساء، لذلك وجدنا العديد من الفروق بين توجهافرضت ذاتها عل
النسائية األمريكية وزميلتها األوروبية بنسختيها البريطانية والفرنسية، كذلك فإننا عندما نتحدث عن 

ت فإننا نتحدث عن اتجاهات وتيارات فكرية وآليات عمل متنوعة، اختلف ،الحركة في المنطقة الواحدة
وأولويات العمل وآلياته، لكنها اتفقت على ضرورة التغيير  ،فيما بينها في منهجيات تحليل واقع النساء

 وهذا هو األمر األهم. 
  

 ثانيا: نسوّية ما بعد االستعمار ( النسوية العالمثالثّية) 
اه نسوي مهم طبع قبل االنتقال إلى استعراض تاريخ الحركة النسائية العربية، البد من التوقف عند اتج

الموجة النسوية الثالثة بطابع خاص، فحقيقة أن جذور هذا االتجاه تعود إلى ناشطات ومفكرات أميركيات 

                                                 
 ٩٢-٩١ص  نفسه،المصدر  :سارة جامبل  - ۱٥
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من أصول افريقية ومتنوعة، الحظن عجز غالبية االتجاهات النسوية الغربية عن مالحظة خصوصية 
طات نسوّيات ينتمين إلى مجموعة الدول نساء المجموعات الثقافية والعرقية والطبقية، إال أن مفكرات وناش

النامية الحظن ذات المالحظة، وأثرن العديد من الحوارات حول خصوصية هموم ومشكالت نساء هذه 
المناطق وجدوى الحلول التي تقدمها االتجاهات النسوية الغربية لنساء هذه المناطق ، مما أدى إلى 

ة وهو اتجاه نسوية ما بعد االستعمار، وقد عملت ظهور اتجاه نسوي جديد تميزت به الموجة الثالث
مفكرات وناشطات هذا االتجاه على تحليل أوضاع النساء في هذه المناطق بالنظر إلى خصوصية 
السياقات المحلية اللواتي يعشن بها وانتقدن بقوة نظرة النسوّيات الغربيات إلى نساء العالم الثالث، ومن 

سبيفاك، وترينه ت مينه ها، و شاندرا تالبيد  ياياترى شاكرا فورتابرز من كتبن في هذا السياق: ج
موهانتي وغيرهن، وكانت البداية مع مقالة سبيفاك التي حملت عنوان ( تحت وطأة العيون الغريبة) 

م، تناولت خاللها صورة نساء العالم الثالث في الخطابات النسوية الغربية، ورأت  ١٩٨٤صدرت عام 
ة فّجة، قائمة على فكرة االختالف الجنس التي يمكن تطبيقها على كل النساء، وعبر أنها صورة اختزالي

الثقافات كلها، مما يؤدي إلى إسقاط الحلول النسوية الغربية على نساء العالم الثالث، من دون إدراك 
15Fالثقافية المحلية نلخصوصياته

رغو ، وقد ساهمت مفكرات عربّيات في هذا الجدل منهن ليلى احمد وما۱٦
والمسلمات في سياق  تبدران وغيرهن من اللواتي كتبن بلغات أجنبية، لكنهن تناولت واقع النساء العربيا

خصوصياتهن الثقافية، فعلى سبيل المثال عالجت ليلى احمد اإلرث االستعماري للنسوية الغربية في 
لقضية جدلية حديثة) ففي الشرق األوسط في كتابها( المرأة الجنوسة في اإلسالم: الجذور التاريخية 

البداية تقرر، أن االستعمار الذكوري بطبيعته التقط خطاب النسوية، فاستخدم موضوع النساء في 
المجتمعات العربية واإلسالمية كرأس حربة للهجمة االستعمارية، كما ربط هذا الخطاب بين قضية النساء 

خلي عن الثقافة المحلية، وهي ترى أن ذلك وبين الثقافة، بحيث بدا أن تحرر النساء يقتضي حكما الت
غير صحيح، بدليل تجربة حركة تحرر النساء قي الغرب، التي انتقدت األبعاد الذكورية في ثقافتها 
فعالجتها،  لكنها لم تتخل عن عناصر ثقافتها كافة، وبالمقابل رأت أن اإلسالم أعاد تعريف نفسه ضد 

من المسائل، لذلك صار الحجاب فعل مقاومة، لكنها ومن هجمات الغرب، في مسالة النساء وغيرها 
خالل قرأتها لتاريخ اإلسالم في منطقة الشرق األوسط تبين أن ثمة اختالف في فهم اإلسالم لمسالة 
النساء عبر المراحل التاريخية التي مر بها،  فمعنى الجنوسة في اإلسالم متغير، وبالتالي فان هذا 

الرسمي، المسيطر حاليا، واألكثر احجافا بحق النساء من خالل قوانين  المعنى السائد في اإلسالم
                                                 

 .١٠٨ -١٠٧سارة جامبل مصدر سابق ص  - ۱٦
الحركة غة االنجليزية) لودة إلى كتاب  ليلى أبو لغد ( محررة بالوللمزيد حول هذا االتجاه وبخاصة في منطقة الشرق األوسط يمن الع 

  القاهرة: مصر. ةم، منشورات المجلس األعلى للثقاف١٩٩٩، ١ترجمة مجموعة مترجمين ، طالنسائية والتطور في الشرق األوسط، 
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األحوال الشخصية، التي تضمن الهيمنة الذكورية على النساء، يمكن تغييره، وفي هذا السياق تنقد طائفة 
 واسعة من رموز  االتجاهات الليبرالية والماركسية والعلمانية باعتبارها تتبنى النظرية االستعمارية عن
تفوق الغرب وضرورة تقليده، كما تنتقد موقف التيار اإلسالمي من الماضي في فرضيته حول عدم 
اختالف معنى الجنوسة في اإلسالم، وفي فرضيته عن وجود تأويل وحيد ألمور النساء في اإلسالم، وهي 

عاد تفسيره من ترى أن اإلسالم الرسمي الذي أسسته النظم السياسية، ال يمت بصلة إلى اإلسالم الذي ي
اجل استعادة مضامينه األخالقية، وتخلص إلى أنها ال تدعو إلى رفض استلهام المفيد من منتجات 
الحضارة الغربية المادية والمعنوية، بل تدعو إلى حركة جديدة تخرج من إطار معطيات الخطاب 

اب الحضاري، الغربي االستعماري وما بعد االستعماري، كفعل ورد فعل، بل التعامل مع معطيات الخط
16Fوغير الغربي،  على أساس صالحيتها، وليس منشأها ومصدرها

۱۷      . 
  

 الحركة النسائية العربية  :لثاثا
في الوقت الذي بدأت النساء في أوروبا وأميركا السعي من اجل نيل حقوقهن في بدايات 

صفتها واليات أوضاع متردية، بتحت  القرن التاسع عشر، كانت المنطقة العربية ترزح 
ظهور ما بات لتابعة لإلمبراطورية العثمانية اآليلة إلى السقوط، وقد أسست هذه األوضاع 

يعرف بحركة النهضة العربية، وابرز معالمها حركة فكرية، أطلت بشائرها عند منتصف 
 هالقرن التاسع عشر،  فطالت جوانب الحياة العربية كافة، والن السؤال األبرز الذي طرح

ة العربية وسبل الخروج من اسر هذا التخلف ،ر النهضويالفك كان ، هو أسباب تخلف األّم
رة عن مشكلة اجتماعية تحول دون  ال بد طرح قضية النساء، كواحدة من القضايا المعّب
ة  ساء كقضّي ة الّن ة على قضّي النهضة المأمولة، لذلك لم تكن مقاربة أوائل المفكرين منصّب

جزءًا من مقاربتهم الشاملة لمجمل القضايا التي تناولوها بالبحث  قائمة بذاتها، بل كانت
ساء وحقوقهن؛ المعلم  والتحليل واقتراح الحلول، ومن أوائل المفكرين الذين تناولوا شأن الّن

 وكانم، ١٨٤٩ بطرس البستاني، في خطاب ألقاه في الرابع عشر من كانون األول عام
العربية في المشرق العربي، وتضمن كالمًا إيجابيًا أول ما نشر حول هذا الموضوع باللغة 

ساء في التعليم والتحرر 17Fعن حق الّن

، وقد سبق في ذلك، المفكر المصري رفاعة رافع ١٨

                                                 
مة منى إبراهيم وهالة كمال، بدون رقم طبعة : الجذور التاريخية لقضية جدلية حديثة، ترجالمرأة الجنوسة في اإلسالمليلى احمد:  -  ۱۷

   ٢٦٦-٢٥٣مصر، ص  :منشورات المجلس األعلى للثقافة، القاهرةم، ١٩٩٩
 . ١٠، دار الطليعة بيروت لبنان، ص ١٩٩٨، ١، ط ، الكتابة العربية في عصر النهضةياسينبوعلي    - ۱۸
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، م١٨٦٩ الطهطاوي في كتابه" المرشد األمين في تعليم البنات والبنين" الذي نشر سنة
س اء، إذ بدأت بنشر رسائل في وكانت زينب فّواز، أول امرأة تنبري للدفاع عن حقوق الّن

ل الزينبيـة، وقد سبقت بذلـك ـد بالرسائـا بعـعرفت فيمم، ١٨٩٢ ةـف المصرية منذ سنـالصح
م أمين  ساء" فيقاسـ 18Fكتابه " تحرير الّن

١٩.  
ساء من قبل معظم مفكري/ مفكرات النهضة، على كثرتهم، وتنوع  واستمر تناول حقوق الّن

تى فترة متقدمة من منتصف القرن العشرين، وجاء تناولهم حو  اتجاهاتهم، منذ ذلك التاريخ
 /تناولهن في اتجاهين رئيسين هما:_ 

صالحية، من رموزه رفاعة إته دينية وينتمي إلى مدرسة التجديد الديني، ومرجعيّ  :األول
19Fرافع الطهطاوي، وجمال الدين األفغاني والشيخ محمد عبده وغيرهم

، لكن هذا االتجاه بدأ ٢٠
والطاهر حداد  ،بعد وفاة محمد عبده، إلى أن ظهرت نظيرة زين الدين في لبنان بالتراجع

ر مواقف رشيد رضا، الذي كان  ،في تونس ثم عاد هذا االتجاه إلى التراجع، بدءًا من تغّي
تلميذًا لمحمد عبده، وبدعم من بعض المفكرين األصوليين، وانتهى تمامًا بتكريس الخطاب 

دته جماعة "األخوان المسلمين" ومفكرها حسن البنى الذي شّن األصولي الديني الذي قا
ساء 20Fهجومًا شرسًا على حركة تحرر  الّن

٢١. 
ل كتابات محمد عبده نقطة انطالق مدرسة التجديد الديني في بدايات عصر النهضة، تشكّ 

ر، حيث ال حجة تعلو على  وتميز بمنهجيته في االجتهاد، التي اعتمدت العقل أساسًا للتغّي
ة العقل، واقتصار الحصانة على النص القرآني فقط، ففسر آياته بما هو أقرب إلى حج

العقل والمنطق، وبما هو أنفع لمصالح األمة، وقد طبق  محمد عبده هذا المنهج في 
ساء، فبين موقف اإلسالم منهن، وعالج في هذا اإلطار، قضايا الزواج  ة الّن مقاربته لقضّي

ا، وأقـر مبدأ المسـاواة واعتبره  والمساواة، والقوامة، فرأى أن الزواج فطـرة يجب احترامهـ
الة واحدة، هـي "الرياسـة في األسرة"، وأكّ  د ضرورة تقييد الطالق، قاعـدة كليـة، باستثناء حـ

عطاء سلطته للقاضي، ومبدأ العدل في مسألة تعدد الزوجات، واستنادًا إلى هذا المبدأ،  وٕا
21Fأفتى بجواز إبطال التعدد

٢٢.  

                                                 
 ٥بثينه شعبان، ص عن مقدمة كتاب السفور والحجاب لنظيرة زين الدين، وكتبتها - ۱۹
ة: مكتبة النهضة هر القا ،م١٩٤٨ط. ال، زعماء اإلصالح في العصر الحديثمن التفاصيل حول هذا االتجاه، أنظر، أحمد أمين،  للمزيد -  ۲۰

  ۳٤۹-۳۳۸صالمصرية، 
 ۱٦، صمصدر سابقياسين،  بوعلي - ۲۱
 ۱۳۰-۲/٦٤بية، بيروت لبنانم،مركز دراسات الوحدة العر۱۹۹۰، ۱ط األعمال الكاملة،محمد عبده،  - ۲۲
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أما نظيرة زين الدين، التي تستمد أهميتها من كونها أول امرأة عمدت إلى تفسير اآليات 
، استنادًا إلى النصوص  ساء، بمنهج اعتمد األدلة العقلية والدينيٍة القرآنية التي تخص الّن
القرآنية وتفسيرها، فقدمت مساهمتها الفكرية في بداية القرن الماضي، في كتابها "السفور 

لفتت إلى أن و اب" التي عرضت من خالله لمنهجها ورأيها في السفور والحجاب، والحج
بوية، بدليل ة النّ رون، بل هي ما جاء في القرآن والسنّ الشريعة ليست ما يقوله المفسّ 

ساء، و أكدت قيام اإلسالم على حرية  اختالف الفقهاء في قضايا كثيرة ومنها قضايا الّن
ما من سلطة لمسلم على آخر في شؤون الدين والعقل واإلرادة،  الفكر واإلرادة والعمل، وأنّ 

ساء، الذي قام على اعتماد العقل واألدلة  ة الّن وقدمت أيضا، منهجها في مقاربة قضّي
د "أن ال أمر في الدين إال قبله العقل السليم إذا  الدينية المستمدة من نصوص القرآن، لتؤّك

ذا جاء في كتب الفقه ما ال ينطبق على المصلحة  فلت من القيود وتجرد من األهواء ... وٕا
والعقل، فليس ذلك إال خطأ في االجتهاد، ألن المجتهد يخطئ ويصيب، واالجتهاد يتغير 

22Fحسب الزمان والمكان"

٢٣  
ة  وتجدر اإلشارة إلى انه ومنذ سبعينيات القرن الماضي ظهر ما بات يعرف بالنسوّي

مة في الشرق األوسط مفكرات عربيات مسلمات اإلسالمية، وتعبر عن اتجاه أرست دعا
عادة تأويلها بما يكشف عن رؤية مختلفة لما يرد  عملن على قراءة النصوص اإلسالمية وٕا
في اإلسالم الرسمي المحافظ واألصولي ومن هؤالء فاطمة المرنيسي التي اعتمدت منهج 

النساء ليست  دتضطه إعادة تأويل الحديث النبوي لتستنج أن ما يشيع من عادات وتقاليد
23Fنابعة من اإلسالم بل هي ناتجة عن التاريخ ورغبة رجال النخبة بالسيطرة على النساء

۲٤ ،
ومن اللواتي كتبن في هذا االتجاه، أيضا، عائشة عبد الرحمن، وليلى احمد، وعزيزة الهبر 

24Fومارغو بدران وغيرهن

۲٥   
لى حد ما  : العلماني، وفي كتاباته نلحظ تأثره ببعض مقوالتالثاني الليبرالية الغربية، وٕا

ة النشوء واالرتقاء ومن رموز هذا  ،الماركسية، فضًال عن النظريات العلمية وأبرزها: نظرّي
                                                 

 سبقت روايات زينب فواز رواية "زينب" لحسين هيكل التي اعتبرت الرواية العربية األولى بخمس عشرة سنة.  -  ۲۳
م، ۱۹۹۳، ۲.النبّي والنساء، طالحريم السياسي:  مؤلفاتها العديدة وبخاصة كتابيها:  لمعرفة اراء فاطمة المرنيسي يمكن العودة إلى- ۲٤

، ، المغربالدار البيضاءم، دار الفنك، ١٩٩٦، ٢.بين النص والواقع، طالجنس كهندسة اجتماعية: و  صفحة. ۲۸۰دار الحصاد،،  دمشق:
 صفحة ١٥١

 
رة ويمكن العودة إلى دراسة قيمة للباحثة حسن عبود بعنوان الخطابات يكتبت العديد من الدراسات حول هذا االتجاه في السنوات األخ- ۲٥

تجمع الباحثات اللبنانيات م، ٢٠٠٤-٢٠٠٣التاسع باحثات"النسوية واإلسالم" والخوف من ازدواجية المعايير ونشرت في كتاب المتباينة ل
  .٣٧٥، ص بيروت لبنان
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االتجاه المعلم بطرس البستاني في مرحلة النهضة المبكرة، وزينب فّواز في الرسائل 
سماعيل مظهر في  مرحلة النهضة الزينبية، وقاسم أمين في كتابه المرأة الجديدة، وٕا

ساء، وركز على قضايا التعليم والعمل  ة الّن المتأخرة، عالج هذا االتجاه بعض تجليات قضّي
 ع في ذلك الوقت.ـوالزواج واالختالط (الحجاب)، في حدود تتناسب مع طبيعة المجتم

ساء في التعليم والعمل، وقد سبقت  كانت زينب فّواز أول امرأة تنبري للدفاع عن حقوق الّن
ساء العربيات، وقد قدمت خالصة فكرها  في دعوتها قاسم أمين الذي اعتبر رائد تحرير الّن

، فضًال عن م١٨٨٢في الرسائل الزينبية التي نشرتها تباعًا في الصحف المصرية قبل عام 
25Fرواياتها األدبية

ساء وكتبت "لمّ ٢٦ ز المؤرخين ضد الّن ا ، وقد انتبهت زينب فّواز إلى تحّي
خ أحسن العلوم وأفضل المنطوق، كثر رجاله، واتسع نطاقه وانتشرت في كان علم التأري

الخافقين صحفه ... و لم أر في كل ذلك من تطرق وأفرد لنصف العالم اإلنساني، بابًا 
 ه نبغ منهنّ باللغة العربية جمع فيه من اشتهرن بالفضائل، وتزهدن عن الرذائل، مع أنّ 

ين بها  26Fأعظم العلماء، وعارضن فحول الشعراء..."جملة سيدات، لهن مؤلفات، حاّك

 ثمّ . ٢٧
عمدت زينب فّواز إلى تأليف كتاب "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور" وقدمت به 

ساء اللواتي تقدمن في مجاالت العلم واألدب.  ترجمات لعشرات الّن
ساء على دورهن في التقدم البشري، "فهن  ة الّن أساس تركز زينب فّواز في مقاربتها لقضّي

العمران، والمدرسة األولى لكل من دب على األرض من جنس الرجال، فيهن يتقدم و بهن 
ساء والرجال 27Fيتأخر"، و تحاجج في المفاضلة بين الّن

، لتسّوغ دعوتها إلى مساواتهن، فهي ٢٨
ال تسعى إلى تفضيل جنس على آخر، بقدر ما تسعى إلى مشاركة الجنسين في الحياة، 

ساء عن الرجال، لكنها تعيد هذا االختالف إلى "استعباد الرجال  وهي ال تنكر اختالف الّن
ساء السياسية ،للنساء، وتسلطهم على حقوقهن، بحرمانهن من التعليم  ،وتؤيد حقوق الّن

بالقدرات  أكدت تساويهنّ  ،لعت عليه من مساجالت دارت في الغرباستنادًا إلى ما اطّ 
كهن في الحياة السياسية، وتتساءل ما فائدة تعلم العقلية، وفي المجتمع، مما يسّوغ اشترا

ساء 28Fالنوع البشري لخدمةبمقتضاها  يعملنمها الرجال، إذا لم جميع العلوم التي يتعلّ  الّن

٢٩ ،
ودور  ،ويالحظ من مناقشتها لمسألة المساواة، ريادتها في كشف أثر التنشئة االجتماعية

                                                 
  ۷٦، صالسفور والحجابانظر/ انظري: نظيرة زين الدين، - ۲٦

 ٤۳٦/  ۲، ص، قضية المرأةانظر/ انظري: محمد كامل الخطيب (جمع وتحرير)  - ۲۷
 ٤٣٧/    ٣مصدر سابق،  ص   الخطيب: محمد كامل  - ۲۸
 . ٦۲-٥۹، صحقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضةزينب فواز، الرسائل الزينبية، عن، بوعلي ياسين،   - ۲۹
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ساء، األمر الذي ما زال ق يد النقاش حتى اليوم، بالرغم من وفرة المجتمع في أوضاع الّن
 المكتشفات في حقول العلم المختلفة التي أكدت ما ذهبت إليه زينب فّواز منذ زمن بعيد. 

ساء،  في كتابه " ة الّن المرأة الجديدة " ينحو قاسم أمين، منحًى علمانيًا في مقاربته لقضّي
ساء"فبعد أن اعتمد األدلة الشرعية لتسويغ آرائه ذاتها في ك ، يكرر تابه األول "تحرير الّن

ما سبق أن طرحه من آراء حول إنسانيتهن، لكن، استنادًا إلى حجج اعتمدت العلم 
ن لم يشر إلى  ساء منذ عصر األمومة استنادًا إلى أنجلز، وٕا والتاريخ، إذ يستعرض حال الّن

ة السياسية، ليؤكد أن ارتق ساء والقضّي ة الّن اء المجتمع ذلك صراحة، ويربط بين قضّي
ساء بحريتهن وحقوقهن السياسية،  يتخلى و وتمتعه بالحرية السياسية، ال يتم إال بتمتع الّن

في النهاية عن بعض الحدود التي وضعها للنساء في مجالي التعليم والعمل، فضًال عن 
29Fالحجاب الذي رفضه تمامًا في كتابه "تحرير المرأة"

٣٠ . 
ة في أجلى صورها، لد ة في كتابه تتجلى العلمانّي ى إسماعيل مظهر الذي عالج هذه القضّي

ة النشوء واالرتقاء، فاستنادًا إلى  "المرأة في عصر الديمقراطية"، بدافع إيمانه العميق بنظرّي
ساء في تاريخ الحضارات، ومفهوم المساواة، وأقر  ة، ناقش تطّور أوضاع الّن هذه النظرّي

ساء والرجا دلكنه  ل،باالختالفات البيولوجية بين الّن ، بسبب استغالل هذه الفروق أن أّك
ساء على متطلبات الدور البيولوجي من حمل  زيادة قوة الرجل وكفايته، إذ اقتصر نشاط الّن

رضاع ساء فاعتبر ما حققه ، وٕا وفي مناقشته لمفهوم المساواة، حلل موقف اإلسالم من الّن
، استنادًا إلى ما كانت عليه لهن في عصر الرسالة، ثورة ال مثيل لها في تاريخ البشرية

وخصوصًا  ،منهن اإلسالم  ن دور اختالف الفقهاء في تحوير موقفو بيّ ، أوضاعهّن قبله
، ليخلص إلى  ف أوضاعهّن في مسألة "القوامة" التي استغلها البعض للمحافظة على تخّل

لحياة أن المسألة، هي مشاركة في المصالح يحكمها العقل والحرية والواجب، وهي أساس ا
د أن ما اعتمده البعض من أحاديث نسبت إلى الرسول، كمبرر   التكاملية في األسرة، وأّك

ساء، هي أحاديث غير صحيحة، ألنها تتناقض مع منطق العقل  للمحافظة على أوضاع الّن
والعلم، وال يعقل أن تصدر عن النبي، لشدة الفارق بين "صغر ما نقل، وعظمة المنقول 

ور الذي عرفه اإلنسان منذ عصر الرسالة، يتطلب تطورًا في عنه"، لينتهي أن  التّط
ساء بالرجال في مسائل الميراث والشهادة  التشريع، إذ ال يوجد ما يمنع مساواة الّن

                                                 
  األعمال الكاملةاسم أمين، لالطالع على التطور الفكري لقاسم أمين وانتقاله من الحجة الدينية إلى الحجة العلمية انظر/ انظري : ق - ۳۰
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واالستقالل الفكري واالقتصادي، وأحوالهن الشخصية، والسياسية، فتجاوز من سبقوه من 
30Fساء بها دون شروط أو حدودمفكرين ناقشوا هذه المسائل، بتأكيد حقوق النّ 

٣١. 
إذا ساهمت النساء في الحراك الفكري الذي تناول قضية النهضة ومكانتهن فيها من 

ساهمن بأدوات متنوعة، بداية تولين مهمة المساهمة  ،جوانب متعددة، وكما الرجال
بالنقاش على صفحات الصحف الصادرة في ذلك العصر، إلى جانب نشر كتبهن الخاصة 

ضا، عمدن إلى إنشاء الصالونات الفكرية الخاصة، إال أن ابرز أدواتهن كانت بهن، وأي
 .الصحافة والجمعيات

  
الصحافة النسائية واحدة من أهم روافع العمل النسائي الفكري والتنظيمي، لقد شكلت 

مع هجرة العديد من األقالم الصحفية النسائية السورية واللبنانية  ،وكانت بدايتها في مصر
ا، فظهرت صحف كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر (الفتاة) لهند نوفل إليه

(مرآة الحسناء) لمريم مزهر عام و، وهي أول مجلة نسائية عربية، م١٨٩٤-م ١٨٩٢
 –م ١٨٩٨ (العائلة) ألستير مولایرم، و١٨٩٦(الفردوس) للويزا حبالين عام و، م١٨٩٦
كما صدر غيرها في اإلسكندرية مثل "أنيس  ،وصدرت هذه الصحف في القاهرةم، ١٩٠٤

اللكسندرا افرانيورة، وفي لبنان وسوريا صدرت (العروس) م، ١٨٩٨ –م ١٨٩٤ الجليس"
في  م،١٩١١في دمشق، و (المرأة السورية) للطيفة كرم عام  م،١٩١٠لماري عجمي عام 

  .ضيبيروت وغير ذلك من الصحف التي توالى  ظهورها حتى ثالثينيات القرن الما
ناقشت الصحافة النسائية موضوعات شتى تهم النساء والمجتمع، وكانت نقطة انطالقها 
ساء كزوجات وأمهات، وبيان أهمية هذه األدوار في  تسليط الضوء على واجبات الّن
المجتمع، إذ قادت خلفية غالبية الناشرات والكاتبات في الصحف والمجالت النسائية إلى 

خذت موقفًا مؤيدا لألدوار االهتمام بالشؤون األنث وية، ودفعًا ألية تهمة بتجاوز التقاليد، اّت
التقليدية للنساء، فحثت على إجادتها وشجعت على االقتصاد بالنفقات والبساطة في 

  .المظهر
ساء في قضايا مجتمعهن، انتقدت أيضا   كما ناقشت قضايا التعليم كمدخل لمشاركة الّن

ون مجانيا و مثمرًا يؤدي إلى عمل منتج، كذلك طرحت نوعية التعليم، وطالبت بأن يك
ساء وعيوبها، وقسّ  زت على بطالة الّن مت العمل إلى نوعين، داخل الحق في العمل، ورّك

                                                 
بحث  المرأة في عصر الديمقراطية:للمزيد من اإلطالع على آراء إسماعيل مظهر في قضية النساء، أنظر/ انظري: إسماعيل مظهر،  - ۳۱

  صفحة. ۲۰۲حر في تأييد حقوق المرأة، 
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ت ذلك إلى المطالبة لت نمط العمل داخل المنزل، ونادرًا ما تخطّ المنزل وخارجه، وفضّ 
جبر المرأة على العمل في الخارج، في حالة الفقر التي قد ت بحق العمل خارج المنزل، إالّ 

ساء وخصوصًا  كذلك انتبهت بعض الصحف إلى أهمية العناية بشرائح أخرى من الّن
ز  ،الفالحات، اللواتي يشكلن الشطر األكبر من األمة وذلك من خالل إطار مرجعي تمّي

انطالقًا من فهم طبيعة المجتمع، وقادت هذه األطروحات إلى طرح موضوع  ،باالعتدال
، بل تركت الحجاب، فاهتمّ  ت بها المجالت والصحف النسائية، لكنها لم تقدم رأيًا قاطعًا

ودون تحدي مشاعر  ،المسألة ألحكام التطّور ومتطلباته التي قد تفرض خلعه بالتدريج
المجتمع عامة، فلم تدع إلى ذلك صراحة، بل تلميحًا من خالل الحث على تطوير أوضاع 

ساء، بإعطائهن حق   التعليم والعمل.الّن
حقيقة إن الصحافة النسائية اتخذت موقفا وسطا في صراع الحداثة والتقليد الذي اتسم به 
زمن نشأتها، إال أنها كانت صحافة رأي، قدمت آراء جديدة، خصوصًا عند تناولها لقضايا 
ساء وهمومهن، بل  النهضة بشكل عام، إذ لم تتوقف هذه الصحف عند مناقشة مشكالت الّن

سباب تخلف المجتمع، وتساءل عن أسباب احتقار األعمال و لج بعضها مسائل النهضة، عا
ة التطور الطبيعي  اليدوية، وترك الصناعة وغيرها. وقد آمن بعض من كتبن بنظرّي
لت إطارًا مرجعيًا فلسفيًا  ومقوالت داروين، التي كانت حاضرة عند الكثيرات وشّك

31Fلكتاباتهن

٣٢ . 
لتكون مراكز عمل يساهمن من  ،عمدت النساء إلى تأسيس جمعياتهن الخاصة إلى الصحافة، ضافةباإل

بعملهن المباشر مع النساء ومن اجلهن، وكان تشكيل أول جمعية  ،خاللها بتطوير الحياة االجتماعية
ريخ أول منّظمة نسائّية خطابية إذ يعود تا نسائية، بمثابة نقطة انطالق ما يعرف اليوم بالحركة النسائية،

 ،جات مدارس االنجليز واألمريكان اللبنانياتعندما أنشأت نخبة من متخرّ م، ١٨٨١) إلى سنة مطلبية(
جمعية "باكورة سوريا" وكانت غايتها ترقية نساء سوريا من الناحية األدبية، وترويج اآلداب واالعتدال في 

32Fان للعناية باليتيمات"زهرة اإلحس ست جمعية "سّ أُ ، األعمال ومقاومة اإلسراف، وفي السنة ذاتها 

٣٣ ،

                                                 
، في زمن النساء في الصحافة النسائية اللبنانيةللمزيد من االطالع أنظر/ انظري: نهاوند القادري عيسى، إشكالية عصر النهضة  - ۳۲

، تاريخ تطور الحركة النسائية في لبنان وارتباطها بالعالم العربي أيضاً حنيفة الخطيب، مصدر سابق، أيضاً: بوعلي ياسينوالذاكرة البديلة، 
 صفحة ۲٦٥م، ال ط، دار الحداثة، بيروت: لبنان، ۱۹۷٥ -۱۸۰۰

 
 ۱۱۳، ۱۱۲ ص، بقسا ر، مصدحنيفة الخطيب - ۳۳
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 إذ اتفقت الجمعّيات النسائّية على تأسيس اتحاد، تحول سنةم، ١٩٢١ وتوالى تأسيس الجمعيات إلى سنة
33Fة ثابتـإلى هيئة مرخصة باسم االتحاد النسائي في سوريا ولبنان، وترأسته السيدة لبيب م،١٩٢٤

٣٤ .  
أسست هدى شعراوي  أول جمعية وكانت  التي لم تخضع كليا لتأثيرات الحكم العثماني، في مصر

أسست باحثة البادية أي ملك حفني ناصيف  م،١٩١٠، وفي عام م١٩٠٨(جمعية مبرة محمد على) عام 
(االتحاد النسائي التهذيبي) الذي طالب بجعل تعليم النساء إلزاميا ومجانيا لغير القادرات، كما طالب 

م تعاونت هدى شعراوي وملك حفني ناصيف على بجعل الزواج والطالق بأمر من المحكمة، ومن ث
ونظرا لتزايد تأسيس الجمعيات ، تم  م،١٩١٤ سنة )الرابطة الفكرية المصرية للنساء المصريات(تأسيس 

الذي  سعى إلى نيل النساء المصريات حقوقهن م، ١٩٢٣تشكيل (االتحاد النسائي المصري) عام 
ى األدبي واالجتماعي للنساء المصريات ليصبحن مؤهالت وهدف إلى رفع المستو  ،االجتماعية والسياسية

34Fلمشاركة الرجال في الحقوق والواجبات

٣٥  . 
 وسعت إلى دولة عربية مستقلة ،التي بشرت ،بعد انهيار الدولة العثمانية وانطالق الثورة العربية الكبرى

حرب العالمية الثانية، تخلل واحدة، شهدت المنطقة سلسلة من التغيرات السياسية ، لم تستقر حتى نهاية ال
هذه المرحلة تأسيس العديد من الجمعيات النسائية التي اتخذت طابعا مناطقيا، حسب التقسيمات 

حدث  ،السياسية التي استقر عليها أمر والية سوريا، ففي لبنان، الذي أصبح تحت االنتداب الفرنسي
ظروف والتيارات السياسية دورًا في تشجيع فقد أدت ال ل جوهري في الحركة النسائّية اللبنانية،تحوّ 

التضامن  أدت إلى انشقاقات نتج عنها ظهور "االتحاد النسائي العربي اللبناني" و تجمع " ،خالفات
النسائي" الذي تزعمته لور ثابت، لكن مساع كثيرة بذلت لتقريب وجهات النظر، أسفرت عن إعادة التوحيد 

تناوبت على رئاسته ) جامعة الهيئات النسائّية في لبنان(اسم  في تجمع نسائي واحد حمل م،١٩٥١ سنة
تحول اسم جامعة الهيئات النسائّية في  م،١٩٥٢كًال من لور ثابت وابتهاج قدوره بصورة دورية، وفي سنة 

ورأسته ابتهاج قدوره  ، الذي انضم إلى المجلس النسائي الدولي ) المجلس النسائي اللبناني(إلى  ، لبنان
35F

٣٦.  
لتقدم مختلف الخدمات االجتماعية   الجمعّيات الخيرية بمختلف أطيافها، تأسيس سوريا استمر في

 لسنة ١٢١بالمرسوم االشتراكي رقم  م،١٩٦٧سنة  ،واألنشطة المطلبية، إلى أن تعرضت غالبيتها للحل

                                                 
 ١١٥، صالمصدر ذاته    - ۳٤
 ٢٣-٢٢ص  بيروت، م١،٢٠٠٥،طتاريخ الحركات النسائية في العالم العربي :٢٠٠٥وضع المرأة العربية  االسكوا: - ۳٥

 ١١٥ص،  ،مصدر سابق الخطيب: حنيفة - ۳٦
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يتها الّنساء ام النسائي، كمنّظمة نسائّية تستقطب في عضو ـاالتحاد الع، هـالذي تأسس من خاللم، ١٩٦٧
36Fة.ـالسوريات كافة، كما تعنى باألنشطة المتعلقة بهّن كاف

٣٧ 
أما في فلسطين، فقد فرض واقع االنتداب البريطاني، وتمهيده الحثيث إلقامة دولة إسرائيل على النساء 

في ، الفلسطينيات ظروفا مختلفة، فانخرطن في العمل السياسي العام مبكرًا، وشاركن أفرادًا وجماعات
فعملن في نقل األسلحة، وٕايواء المقاتلين، وٕاسعافهم، ، مال مقاومة االنتداب والهجرة الصهيونيةأع

اعتنت بأسر الشهداء  ،والمشاركة في التظاهرات واالعتصامات، فضًال عن تأسيسهّن لجمعيات خيرية
 ،وزليخة الشهابي ،واألسرى، وغير ذلك من األنشطة والرعائية، ويذكر جهود رائدات مثل اميليا السكاكيني

توافقت أهدافه وأنشطته مع متطلبات المرحلة، ، أول اتحاد نسائي فلسطينيم، ١٩٢١اللواتي أسسن عام 
فنشط في تنظيم التظاهرات، وتوقيع المذكرات، واالحتجاج على أنشطة االنتداب البريطاني ومقاومة 

س، شاركت به نساء من مختلف ، عقد أول مؤتمر نسائي في مدينة القدم١٩٢٩ االستيطان، وفي عام
وكان هدفهّن تنظيم الحركة الّنسائية الفلسطينية للمساهمة في إنقاذ الوطن  المناطق والمدن الفلسطينية،
 ومساعدة العائالت المنكوبة

37F

٣٨ 
 

أن الحركة النسائية العربية نشأت من رحم مساهمة نخبة من الرجال والنساء  ،ونخلص مما تقدم كله
ي، الذي هدف إلى الخروج من الواقع المتردي لألمة العربية، باإلجابة وبمرجعيات في الحراك الفكر 

على سؤال التخلف والنهضة، ومن خالل هذه المحاوالت التي طالت حقول  ،فكرية وأساليب متنوعة
النساء كواحدة من ابرز مظاهر تخلف  الدين والسياسية واالجتماع واالقتصاد والفلسفة، طرحت قضية

 ،عقبات تقدمها، فكانت الحركة النسائية واحدة من نتائج هذا الحراك، فقامت على أكتاف نساءاألمة و 
ساهمن بالحوار الدائر فكريا من خالل تقديم آرائهن في أسباب تخلف المجتمع ومن ضمنه النساء، 

اللواتي رة عن آرائهن،  وجمعياتهن إلى التقدم، وعمليا، من خالل تأسيس صحفهن المعبّ  هوأساليب دفع
ومداخل للعمل بين النساء ومن اجلهن، حقيقة أن بدايات الحركة النسائية تشكلت  ،أردنها منابر توعية

 وركزت مطالبها على حق التعليم وٕاصالح قوانين األسرة، في غالبيتها العظمى من الجمعّيات الخيرية،
، يلحظ تأثرها لمية الثانيةإال أن المدقق في ظروف تطور هذه الحركة في فترة ما بعد الحرب العا

اتسع حيز بالمتغيرات السياسية المتسارعة، إذ دخلت في مواجهة مباشرة مع قوى االستعمار األجنبي، و 
،التي شاركت فئات المجتمع األخرى بأنشطة مقارعة االحتالل واستعادة السيادة الجمعيات المطلبية

                                                 
 ٢٠ص  م،١٩٩٦دمشق  ،،  ال طالمرأة في ظل التصحيحانظر/ انظري االتحاد النسائي العام في سوريا،   - ۳۷
، ، بدون تاريخ، دار الجليل، رام هللا: فلسطين۲طواالحتالل اإلسرائيلي،  المرأة العربية في فلسطينانظر/ انظري: سوسن الوحيدي،   - ۳۸
 ٦-٥ص
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يب القضية الوطنية على القضية االجتماعية الوطنية مما أدى إلى إحداث تغير في أولوياتها، بتغل
والكتابة في الصحف ، وٕالقاء الخطب، وتقديم المذكرات ،، كعقد المؤتمراتفعملت  بأساليب متنوعة

38F، والمشاركة بالمظاهرات واالعتصاماتوالمجالت النسائّية

، وفي مرحلة االستقالل الوطني وتبلور ۳۹
، عمقت غالبية المنظمات النسائية خطابتها حول دور الدولة في عملية تحسين أوضاع النساء 

نهضة النساء العربيات وطورت مضامين لخطاباتها مستمدة من مرجعيتها األساسية المتمثلة بفكر 
النهضة، وشددت من جديد على حقوق التعليم والعمل والمشاركة بالحياة العامة وتغيير قوانين األسرة، 

ء، في سياقات شمولية ربطت بقوة قضية النساء بقضية كمطالب أساسية للنهوض بأوضاع النسا
المجتمع بشكل عام، وفي مرحلة أكثر تقدما باتجاه نهايات القرن العشرين، ومع تبلور خطاب حقوقي 
عالمي، اتسمت الحركة النسائية العربية بظهور منظمات مستقلة اعتمدت مرجعية حقوقية دولية، 

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" ومنها من تبنى ومناهج عمل جديدة، وبخاصة "اتفاقية 
ايدولوجية نسوية تطالب بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء، واعتمد منظور الجنوسة لتحليل واقع 
النساء، ومنها من أبقى على الروية الشمولية التي تربط قضية تحرر النساء بتحرر المجتمع بشكل 

المرحلة صيغة اآلليات الوطنية كالوزارات واللجان المشتركة التي عملت على  عام، كما ظهرت في هذه
النهوض بأوضاع النساء وتفعيل مشاركتهن االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، من خالل 

39Fعلى أجندات الحكومات والسلطات التشريعية نوضع مطالبه

٤۰. 
 

 الحركة النسائية األردنية: رابعا
 ي يطرحه استعراض تاريخ الحركة النسائية العالمية والحركة النسائية العربية،الذ السؤال

هو أين تقع الحركة النسائية األردنية باعتبارها حركة عالئقية من ذلك التاريخ؟ حقيقة 
تشير إلى أن انطالق الحركة النسائية األردنية تأخر بما يزيد عن نصف  قرن عن  األمر

العربية، فقد اشرنا في موقع سابق إلى أن أول جمعية نسائية انطالق الحركة النسائية 
م، في بيروت في والية سوريا، ١٨٨١مطلبية، كانت جمعية باكورة سويا، التي أسست عام 

وكانت ما تزال ترزح تحت الحكم العثماني، في حين أسست أول جمعية نسائية أردنية عام 
ستقالل عن االنتداب البريطاني، وهنا ال م، وكان األردن إمارة صغيرة تسعى إلى اال١٩٤٤

نريد استباق األحداث، فالحديث عن الحركة النسائية األردنية يقتضي أوال تناول تطور 

                                                 
 ٤٠-٣٩مصدر سابق ص  ،االسكوا: تقرير تاريخ الحركات النسائية- ۳۹
  ٧٥المصدر ذاته، ص  - ٤۰
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والعوامل التي ساهمت بتكوين الحركة النسائية األردنية، لذلك نكتفي في األردني المجتمع 
ألوائل وعلى رأسهن الرائدة هذا الموقع بالتأكيد أن مؤسسات الحركة النسائية األردنية ا

النسائية إميلي بشارات التقين بقيادات من الحركتين النسائية العالمية والعربية، ونشطن 
وشاركن بمنظماتهن بعضوية المنظمات النسائية اإلقليمية والدولية، والبد أنهن تأثرن 

بطت بين ببعض توجهاتها، ونذكر على سبيل المثال ال الحصر العالقة المتينة التي ر 
إميلي بشارات وبين هدى شعراوي الرائدة النسائية المصرية، ومشاركة إميلي بشارات 
بصفتها رائدة نسائية بأعمال المكتب الدائم التحاد النسائي العربي العام، فقد كتبت إميلي 
بشارات في مجلة الرائد مقاال أشادت به بشخصية الرائدة المصرية هدى شعراوي وبينت 

40Fبأفكارها حول تحرر النساء مدى تأثرها

، كذلك شاركت إميلي بشارات بالعديد من ٤۱
المؤتمرات الدولية فارتبطت بعالقات وطيدة بالعديد من الشخصيات النسائية األجنبية نذكر 

41Fمنهم على سبيل المثال ال الحصر، سيدة تدعى إليزابيث براون

راسلتها لفترة طويلة،  ٤۲
رائد، التي كانت تصدر في عمان، ومنها رسالة ونشرت بعض رسائلها مترجمة مجلة ال

42Fتشرح فيها قضية الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة وأهميته لها

٤۳. 
على صعيد آخر تأثرت السياسات الرسمية تجاه النساء والمنظمات النسائية المحلية 
بالخطاب العالمي حول النساء، وسنشرح في موقع متقدم، من هذا الكتاب اثر توقيع 

عالن عام  األردن عاما دوليا  ١٩٧٥على اتفاقية "إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة"  وٕا
م، وما أسفر عنها من وثائق ومنهاج عمل، على ١٩٩٥للمرأة، وأعمال مؤتمر بكين لعام 

 المنظمات النسائية ومرجعياتها وأساليب عملها ابتداء من الربع األخير في القرن العشرين.  
 

                                                 
 م.١٩٤٥أيلول  ٢٠يخ تار  ٩العدد الرائد مجلة - ٤۱
حاولنا جاهدين معرفة معلومات عن هذه السيدة إال أننا لم نوفق، وتجدر اإلشارة إلى أن بشارات أقامت في الواليات المتحدة لمدة تزيد  - ٤۲

ردت هذه عن السنتين حضرت خاللها العديد من المؤتمرات النسائية فضال عن عملها كممثلة لمكتب فلسطين في األمم المتحدة، وقد و
 Emma Louiseمقابلة أجرتها ايما لويس فيالبوم الفنيق، مجهولة رقم العدد والتاريخ  في  المعلومات في صحيفة أميركية تدعى

Philabaum .مصدرها صورة عن المقال من أرشيف إميلي بشارات 
 م.١٩٤٦أيلول  ٩تاريخ  ٢٩العدد  الرائدمجلة  - ٤۳
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 نيات بين العشيرة والدولة  األردخامسا: 
في الوقت الذي بدأت به النساء الغربيات النظر في، واالستفادة من، التحوالت الحضارية، فانشأن 
حركتهن النسائية لتطالب بحقوقهن والمزيد منها، وفي الوقت الذي دفع بالنخبة العربية لمالحظة التردي 

بأسباب النهوض وكيفيتها، عرفت غالبية المجتمعات في أوضاع األمة، بما فيها النساء، فبدأت النظر 
العربية نوعان من التنظيم االجتماعي، األول؛ المجتمع الجمعي وتنظيمه األساسي العشيرة، وكانت 
الغالبية للتنظيم العشائري وبخاصة في الجزيرة العربية ومناطق األطراف، والثاني؛ المجتمع الفردي 

  .أفرادهما بوظائف محددة على رأسها ضمان امن ورفاه وتنظيمه الدولة، ويشترك كل منه
شكلت العشيرة وحدة سياسية اجتماعية مستقلة،  ترتبط مع غيرها من العشائر في أحالف سياسية، وكان 
الوالء فيها لشيخ العشيرة كأعلى سلطة واالنتماء إلى العشيرة على أساس رابطة الدم، بعد اإلسالم تخلت 

ا السياسي، وحل الوالء للخالفة واالنتماء للدولة، على أساس رابطة العقيدة الدينية، العشيرة عن استقالله
ومع ذلك لم تنته العشيرة كوحدة اجتماعية، تقوم على رابطة الدم ونقاء النسب، إذ ساهمت المتغيرات 

عثمانية، ببقاء السياسية التي عرفتها المنطقة منذ نشوء الدولة اإلسالمية األولى، وحتى انهيار الدولة ال
العشيرة كوحدة اجتماعية مستقلة لها نظمها وأعرافها وتقاليدها، وبخاصة في األطراف البعيدة عن مركز 
الدولة، وبهذا المعنى مثلت العشيرة شكال من أشكال التنظيم المجتمعي الضروري في سياقات اقتصادية 

 ى التطور الحضاري في حينه.اجتماعية محددة، أي أنها مثلت صيغة اجتماعية مالئمة لمستو 

في منطقة شرق األردن، التي شكلت جنوب والية سوريا، البعيد نسبيا عن مركز الدولة العثمانية،  كانت 
خضوعا  -وبخاصة العشائر البدوية -العشيرة هي الوحدة السياسية االجتماعية األقوى التي لم تخضع 

اليدها وتحتفظ بكيانها السياسي واالقتصادي واالجتماعي، تاما للدولة العثمانية، وبقيت تمارس عاداتها وتق
وزعامتها السياسية، ونظامها القضائي، أي أنها كانت تقوم  فقد كانت تشكل دولة لها حدودها الجغرافية،

بكافة ادوار الدولة الحديثة، وبهذا السياق كان وجودها متالئما مع مستوى التطور الحضاري في حينه، 
أن عشائر المناطق شبه الحضرية التي تعيش في المدن الصغيرة وما يحيط بها من  لىا وتجدر اإلشارة

  ،وعلى الرغم من تطورها الحضاري النسبي، القرى، مثل اربد/ عجلون/السلط/ مادبا /الكرك/ ومعان
المتمثل باختالف نمط اإلنتاج، باالعتماد على الزراعة، وبعض المهن األخرى، ووجود المدارس، 

 جد واألسواق، ظلت تعتمد النظام العشائري، كنظام اجتماعي جمعي، يحدد عالقات الفرد بمحيطة. والمسا

أدرك العثمانيون أهمية عشائر شرق األردن لسيطرتها على طرق الحج، فتجنبوا عداوتها وحاولوا 
لبا ما كانت استرضائها بشتى السبل، إال أن موقف العشائر وبخاصة البدوية لم يكن وديا طوال الوقت فغا

العشائر تهاجم قوافل الحج والتجارة، وحتى أراضي القرى الريفية طلبا لمقتضيات البقاء الماء والمراعي، 



 36 

وتمردا على قسوة الوالة وحجم الضرائب، وقد سجل تاريخ البادية عدة انتفاضات على الدولة العثمانية، 
وثورة الكرك سنة   ١٩٠٥ة الشوبك سنةوضد عمليات التتريك، منها انتفاضة عشائر السعديين  وثور 

في هذه المرحلة المبكرة شهدت المنطقة أشكاال من الحراك االجتماعي، تمثلت بانتقال بعض و  ،١٩١٠
العشائر من منطقة إلى أخرى، كانتقال عدد من عشائر الكرك إلى مادبا واعمارها، ونقل الشراكسة 

ة جرش األردنية، وهجرات مبكرة لبعض أهالي فلسطين المهاجرين إلى منطقة القنيطرة السورية إلى منطق
بخبراتهم المهنية والثقافية إلى منطقة شرق األردن، فضال عن المحاوالت المبكرة لعمليات توطين البدو 

وٕاصدارها مجموعة قوانين خاصة بذلك، كذلك ظهرت م، ١٨٨٢التي قامت بها الدولة العثمانية منذ عام  
مدنية بالمعنى المعاصر، من خالل ظهور المجالس البلدية التي يتم انتخابها أول نّويات التشكيالت ال

في القصبات األردنية، والقوانين المنظمة لها، فقد أصدرت الدولة العثمانية قانون  األهاليمباشرة من 
، تاله مجلس م١٨٣٣، وتم انتخاب أول مجلس بلدي في قصبة اربد عام  م١٨٧٧المجالس البلدية عام  

P43F٤٤ م.١٨٩٨ ومعان عام  ،م١٨٩٥ثم الكرك عام  ،م١٨٨٦ي السلط عام بلد
P    

 
بعد انهيار الدولة العثمانية، وسقوط المنطقة تحت االنتدابين الفرنسي والبريطاني، بدأ واقع اجتماعي 

أن ، سياسي جديد بالتشكل، ليمهد لالنتقال من مجتمع العشيرة إلى مجتمع الدولة، وتكشف وقائع المرحلة
بقدر  تداب البريطاني على شرق األردن، لم يكن معنيا بالمساعدة على بناء دولة على أسس عصرية،االن

يا بكسب ود العشائر لتوظيفها في خدمة أهدافه، لهذا غازلت إدارات االنتداب العشائر ما كان معنّ 
ئرية المحافظة على القيم واألعراف العشا -أي إدارات االنتداب -وطمأنتها من خالل ضمانها

االجتماعية، مقابل تنازل شيخ العشيرة عن سلطته السياسية، وقبوله بدور الوسيط والممثل لعشيرته لدى 
إدارات الحكومة، ومستفيدة في الوقت ذاته من بعض القيم العشائرية النبيلة، كالقوة والشجاعة والفروسية، 

ة األمنية بما فيها شرطة البادية، التي والشهامة واالنضباط، وتوظيفها في بناء القوات المسلحة واألجهز 
القوات المسلحة األردنية ظلت ولفترة طويلة تحت القيادة بان  تولت قيادتها لفترة طويلة، فمن المعروف

البريطانية، حتى أعلن جاللة المغفور له الملك حسين، حركة تعريب الجيش، وٕادارته من قبل قيادة وطنية 
P44F٤٥م١٩٥٦أردنية سنة 

P ، توجه إدارة االنتداب البريطاني هذا، الوقائع التاريخية التي تشير إلى وما يؤكد
تجاهل إدارة االنتداب القوى العشائرية المتعلمة والمتنورة في المدن واألرياف، ال بل محاربتها، فمن 
 المعروف انه بعد سقوط الدولة العثمانية شارك عدد من أبناء العشائر األردنية بمناقشة أوضاع المنطقة

                                                 
منشورات أمانة عمان الكبرى ،  ٢٠٠٩، ١م، ط١٩٣٨-١٨٩٤ خ األردن االقتصادي واالجتماعيدراسات في تاري أبو الشعر،هند  - ٤٤

 ١٦٧و ص  ١٣٩و ص  ٨٥وص    ٥٤ -٥٢الصفحات عمان االردن،  
 ٢٥٥ -٢١٧ص  ، م، منشورات وزارة الثقافة، عمان األردن١٩٩٩، ١طدراسات في تاريخ األردن الحديث،سليمان الموسى:  - ٤٥
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من خالل المؤتمرات الوطنية التي عقدت في دمشق وغيرها، ثم شكلت هذه القوى حكومات محلية من 
قوى عشائرية متنورة إلدارة البالد وملء الفراغ الحاصل، إال أن إدارة االنتداب ارتأت فيما بعد، حل هذه 

 الحكومات والتركيز على حكومة مركزية واحدة. 
 أبد( جاللة الملك عبد اهللا األول الحقا) دن بقيادة األمير عبد اهللا األولمع إعالن قيام إمارة شرق األر 

فصل جديد في تطور الحياة السياسية واالجتماعية األردنية، فمن جانب، بدأت إدارة الدولة الجديدة 
تجمع ما بين متطلبات الواقع االجتماعي العشائري  ،ةعلى أسس واقعيّ ، بالتأسيس إلنشاء دولة معاصرة

المتمثلة بإعادة تنظيم المجتمع، وبناء مؤسسات  ،مكانياته لدعم الدولة الوليدة، وما بين متطلبات الحداثةوإ 
بالتبلور  ،الدولة الحديثة، ومن جانب آخر بدأت نّويات المجتمع المدني التي سبق ظهورها في وقت أبكر

التي  ،من المؤتمرات الوطنية وعلى رأسها األحزاب السياسية، وابرز أشكالها في هذه المرحلة سلسلة
سيرى أنها قدمت  ،ضمت قيادات عشائرية متنورة ونخب مثقفة، والذي يقرا حصيلة أعمال هذه المؤتمرات

P45Fما يؤسس لدولة حديثة، بكل ما في الكلمة من معنى

٤٦
P.  

إصدار تعاملت الدولة الناشئة مع الواقع ولم تعمل على تغييره، ال بل أضفت الشرعية القانونية علية ب
سلسلة من القوانين المنظمة للقانون العشائري ( القانون العرفي) ومأسست العرف العشائري بتنظيم 

وحصر العشائر البدوية ( البدو الرحل) وٕالزام العشائر الريفية بإتباع القضاء العشائري ، المحاكم والقضاة
تبدل فيما بعد بقانون محاكم ، الذي اسم١٩٢٤، فأصدرت قانون محاكم العشائر سنه هالبدوي ومحاكم
، وبهذين القانونين نظمت العالقة بين المحاكم العشائرية والدولة( الحكام اإلداريين م١٩٣٦العشائر لسنة 

واألمن العام) و عززت شرطة البادية، المكونة من أبناء العشائر البدوية، واهم ما جاء في هذا التنظيم، 
ين، وهو بريطاني، صالحية تنفيذ أحكام المحاكم العشائرية في إعطاء قائد الجيش العربي حديث التكو 

 البادية.

ومن جانب آخر، استمرت على نهج تشجيع  انخراط أبناء العشائر في صفوف القوات المسلحة واألمن  
ا واصلت بحجة منع القبائل من ممارسة عادة الغزو واالعتداء على بعضها البعض، لكنها عمليّ  ،العام

الوظيفة  ، من خاللوفي مرحلة متقدمة ،من خالل الوظيفة العسكرية ،العشيرة بالدولةربط اقتصاد 
الحكومية، وكانت قد أدخلت المدارس المتنقلة منذ وقت مبكر، لتشجيع أبناء البادية الرحل على التعليم، 

ولوية لبناء ة حديثا، وكانت األأومع استمرار عمليات توطين البدو، قدمت السكن المجاني في القرى المنش
المدارس والمراكز الصحية المجانية، للمزيد من التشجيع على االنخراط في الحياة الحضرية، وأيضا 

إلى مد أبناء البدو وقراهم الجديدة، بالمواشي واألدوات الزراعية والبذار  ،عمدت الحكومات المتتالية

                                                 
 .١٧ -١٢ص م، مطابع الشمس، عمان األردن، ٢٠٠٠، ١ط  فرسان الديمقراطية في األردن، فيصل بطاينة، - ٤٦
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يط إلى نمط اإلنتاج الزراعي األكثر لتشجيعهم على االستقرار، والتحول من نمط اإلنتاج الرعوي البس
تقدما، زيادة على ربط اقتصادهم بالدولة من خالل الوظيفة في القوات المسلحة واألجهزة األمنية واإلدارة 
الحكومية، ومع ذلك كله، استمرت بإعطاء شيخ العشيرة حق إدارة شؤون قبيلته الداخلية، وحق تمثيلها 

وقد استمرت المؤسسة القضائية العشائرية بالعمل حتى وقت متقدم  أمام الدولة ولدى القبائل األخرى،
وقد ألغى هذا القانون قانون محاكم م، ١٩٧٦جدا، إلى أن صدر قانون إلغاء القوانين العشائرية عام 

، وقانون اإلشراف على م١٩٣٦وقانون تأسيس محكمة االستئناف العشائرية لسنة ، م١٩٣٦ العشائر لسنة
P46F٤٧،م١٩٣٦ البدو لسنة

P إذ أنها خصصت ألبناء  ،إال أن عناية الدولة بالعشائر لم تتوقف عند هذا الحد
العشائر بعثات تعليمية  متنوعة المسميات، لتمكينهم من التعليم الجامعي والتعليم العالي، ومع تطور 

إطار كوتا خاصة دوائرهم االنتخابية المستقلة ونوابهم في  ،النظام البرلماني، كان وما يزال ألبناء البادية
 بهم.

يظهر تحليل إجراءات الدولة الحديثة لعمليات توطين العشائر البدوية وكيفية إداراتها، إلى تجاهل  
ديناميكيات الحياة البدوية وقيمها األساسية، فقد ساد الظن أن مجرد توفير مساكن ثابتة، وقطعان ماشية 

تهدفة من مجموعة متنقلة، تعتمد في عيشها على مستوردة، وبذار قابلة للزراعة، سيحول العشائر المس
الترحال والرعي، إلى مجموعات حضرية مستقرة تدخل في عالقات وأنماط إنتاج أكثر تطورا، وغاب عن 
المخطط، أن عمليات الترحال والرعي وما يرتبط بهما من سلوكيات ومواقف، تمثل مرحلة حضارية 

منظومتها القيمية والقانونية، فقطيع الماشية لدى البدوي سواء متكاملة بنمط إنتاجها المادي، وثقافتها و 
كان مكونا من اإلبل أو العنز، يمثل بالنسبة له، قيمة اجتماعية أخالقية، باإلضافة إلى قيمته أ

االقتصادية، كذلك بيت الشعر، مكانه، ونسيجه، ومساحته، والقهوة وكيفية صناعتها وكميتها، وأسلوب 
ونمط عالقاتها،  ،الزوجة واألبناء ،وتناولها، وهذا ينطبق أيضا على األسرة الصغيرةتحضيرها وتقديمها 

وغير ذلك من أساسيات الحياة البدوية ورموزها، ذات الدالالت القيمية، ولم ينتبه احد إلى أن تغير نمط 
هذا العرف  الحياة المادي دون العمل على منظومة القيم والمبادئ األساسية الداعمة له، وهو بحالتنا

العشائري الذي جرى تعزيزه ومأسسته، سيودى إلى نمط  مشوه، فعملية االنتقال من مرحلة حضارية بنمط 
إنتاجها وقيمها، إلى مرحلة أخرى أكثر تطورا، عملية معقدة وبطيئة وبحاجة لجهود مركزة، تطال فضال 

ليات التوطين التي تركزت على إقحام عن أنماط اإلنتاج المادية، نظام القيم المرتبط بها، لذلك فان عم
ال بل تعزيزه، من خالل شرعنته بالقوانين  ،نمط إنتاج اقتصادي مشوه، واإلبقاء على نظام القيم القديم

                                                 
 ٥٠ -٤٦صاألردن،  –منشورات وزارة الثقافة، عمان  م،٢٠٠٥، ١ط ،وعمليا، تراث البدو القضائي نظريا محمد أبو حسان - ٤۷
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كنمط إنتاج  ،الحديثة، أسست لواقع اجتماعي آخر، تمثل ببقاء العشيرة على الرغم من تخليها عن البداوة
   .أعرافها من دون الحاجة إلى البداوة لتتحرك فيهاوواقع معيشي، فقد استمرت بقيمها و 

وفي سياق آخر استمرت إدارات الدولة الوليدة ، بعمليات التحديث بوسائل متنوعة، فعمدت إلى تنظيم 
قطاع التعليم، ونشره، ونظمت األوضاع االقتصادية، بما في ذلك الضرائب والنقد، وتسوية األراضي، 

 األردنيالضبط االجتماعي المعاصرة التي تبنتها الدولة، واستمدها المشّرع وغيرها، لنتوقف عند منظومة 
من منظومات قانونية أوروبية، وفي الوقت ذاته ،استمر العمل الرسمي بالقانون العشائري حتى إلى ما 

، على ما في المنظومتين من تناقض بّين في الفلسفة واألسس، التي تنبني م١٩٧٦بعد إلغائه رسميا سنة 
لى فهم وصياغة كل من المنظومتين لمبادئ أساسية في منظومة الضبط االجتماعي، أهمها مبدأ ع

المسؤولية، الذي ينبني بدوره، على شكل الرابطة االجتماعية، فقد سبقت اإلشارة إلى أن المجتمع 
أ المسؤولية العشائري يقوم على رابطة الدم، التي توحد العشيرة وهذا يعني من جانب آخر، االلتزام بمبد

الجمعية إزاء نظام الضبط االجتماعي، وهذا يفسر تحمل العشيرة مجتمعة مسؤولية سلوك فرد من أفرادها، 
الذي يبنى  ،في حين تقوم منظومة الضبط االجتماعي المعاصرة (القوانين) على مبدأ المسؤولية الفردية

، لكن هطة الدم في تنظيم عالقة الفرد بمحيطعلى رابطة المواطنة، وفي هذه الرابطة المدنية، ال مكان لراب
واقع األمر، يشير وفي حوادث كثيرة إلى تعطيل القانون المدني المعاصر لصالح العمل بالقانون 
العشائري، فكثير من القضايا يتم حلها استنادا إلى أحكام القانون العشائري، وفي حوادث أخرى تتعطل 

نتظار إجراءات القانون العشائري، وما تسفر عنه من نتائج، با ،إجراءات مؤسسات العدالة الجنائية
وبخاصة في جرائم القتل العمد وغيرها من قضايا القتل، كذلك األمر في قضايا االعتداء على العرض أو 

 ما بات يعرف بجرائم الشرف. 
 ،أكثر تقدمامن مرحلة إلى أخرى  ،هذه الوقائع أدت إلى تعميق تشوه عملية االنتقال الحضاري المرجوة

ي، وهذا ضعلى الرغم من مظاهر التحديث المادي التي بدأت تظهر للعيان ومنذ عشرينيات القرن الما
التشوه تجلى بأوضح صوره في أوضاع النساء ومكانتهن وأدوارهن، كما انعكس على سرعة انخراطهن في 

مساهمتهن في حركة المجتمع أو من خالل  ،سواء بمساهمتهن بالحياة العامة ،عمليات التحديث الجارية
النساء في المجتمع  ةالمدني الناشئة، ولفهم أعمق لذلك كله، ال بد من العودة بالتحليل لمعرفة مكان

 في مجتمع الدولة المعاصرة. نالعشائري وأعرافه، ومن ثم مكانته
 
  النساء في مجتمع العشيرة  -١
ائري العربي بشكل عام وفي منطقة شرق األردن على الرغم من نمط اإلنتاج السائد في المجتمع العش  

على نحو خاص، والذي يعتبر األقل تقدما قياسا بغيره، البد من مالحظة أن مفهوم القانون سابق  
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األساسية وما ينبثق عنها من أعراف وتقاليد تتبعها سلسلة من  هلمفهوم الدولة ، تؤكد ذلك  منظومة قيم
كما يتأكد ذلك، ، ى إجراءات التقاضي واإلثبات، إلى األحكام وتنفيذهامن تحديد الحق إل ءاإلجراءات، بد

التي تتمحور حول ضمان أسباب ، وهو يملك قوة القانون بالمعنى المعاصر ،من أهداف العرف البدوي
وأمنهما واستقرارهما، فضال عن ضمان العدالة والمساواة بين األفراد عند التقاضي،  ،بقاء الفرد والعشيرة

من خالل منظومة تضمن قوة الردع من جهة، والتعويض على الضحية من جهة أخرى، وتوازن وذلك 
 المجتمع من جهة ثالثة. 

تشكلت مكانه النساء في هذا المجتمع على مرتكزين  -قوة القانون وأسبقيته وأهدافه -على هذه الخلفية 
 أساسيين:

اء العشيرة، فهن اللواتي ينجزن كافة األعمال األول: أن النساء يشكلن قوة اإلنتاج المادي الالزم لبق
اإلنتاجية، رعي اإلبل والماشية، إنتاج المواد الغذائية وحفظها، النسيج، جمع الوقود، جمع الماء، فضال 

 عن األعمال النمطية كالطبخ والتنظيف ورعاية األطفال. 
وهي نقاء النسب، عماد  ،لمجتمعالثاني: أن النساء هن وحدهن المسئوالت عن حفظ القيمة األساسية في ا

 رابطة الدم التي تقوم عليها بنّية العشيرة. 
في الموقف من النساء، فمن جهة، تمتعتن بقدر من الحرية واالحترام  ةهذان المرتكزان أسسا لمفارقة ملفت

إلى أدت ، والتقدير واالفتداء، ومن جهة أخرى نظر إليهن بكثير من الخوف والال ثقة، وهذه المفارقة
وبكل األحوال يتمايز الموقف من النساء بالنظر إلى اعتبارات عديدة، منها:  ،مواقف عديدة ومتناقضة

والقدرة على اإلنتاج المادي والحيوي(اإلنجاب)،  ،والعمر، والدور المكانة االجتماعية داخل تراتبية العشيرة،
شيخ القبيلة غير مكانة ابنة الراعي  بنت ةفمكانة األم ثم األخت غير مكانة الزوجة ثم البنت، ومكان

تقديس األم واالفتخار باألخت، األولى؛  ،وهكذا، واألكثر لفتا لالنتباه في الموقف من النساء مسالتين
لتقديس هن األمهات اللواتي تجاوزن سن افالنساء األكثر احتراما، اللواتي يصل احترامهن مستوى 

لعشيرة، مرافقة عقائل السادة جاهات الصلح العشائري الشباب، ومن العادات الشائعة في مجتمع ا
، وكان يطلب باسم النساء المشاركات بجاهات الصلح، تخفيض قيمة التعويضات هوالمشاركة في مجالس

أن  المادية أو المعنوية، عن الخطأ الذي ارتكبه أحد األفراد بحق اآلخر، ومن غير المألوف، والمعيب،
من يكسر جاه المرأة ليس من الرجولة في شيء، وفي هذه األحوال يعتبر  يرد طلبهن، وكان يعتقد، أن

من يرفض طلب النساء  ساقطًا اجتماعيًا، أما األخوات فهن مجال افتخار أبناء العشائر، ومن المعروف 
 ،بأخواتها -أي تستثار حميتها -أنه إذا ضيم األردني انتخى بأخته، وما زالت بعض العشائر تنتخي

 نأخوا(وعشائر الحويطات  ) خضرا نأخوا ( بائل بأسماء األخوات كأن يقال لعشيرة المجاليةوتكنى الق
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وغالبا ما ترسم هذه النسوة مثال البطولة األسمى، الذي يسعى شباب العشيرة لتمثله وكسب ) صالحة
47Fاستحسانه

العشائري وتقديرا لمكانه النساء وقيمتهن االقتصادية، في المجتمع العشائري اقر القضاء ، ٤٨
عقوبة دفع دية أربعة رجال إذا أقدم احدهم على قتل امرأة وتتضاعف هذه القيمة إذا قتلت المرأة الحامل 

ومن العادات المرتبطة بمكانة النساء، قيام النساء بواجب الضيافة واستقبالهن للضيوف في ، ومات جنينها
دالالته، لكن هذه المكانة المتقدمة تتراجع غياب رجال البيت، وما يرتبط بذلك من أسلوب تقديم القهوة و 

عندما تتحول المرأة إلى زوجة، إذ لم يكن مسموحًا أن تنادي زوجها باسمه، ولم تكن تجالسه وتشاركه 
شاركون الطعام، بحيث ال يجوز تأن عالقة أخّوة تنشأ بين من ي، الطعام، وهذا يعود إلى اعتقاد البدو

فتعتبر بمثابة األخت  ينطبق على المرأة التي تشارك زوجها الطعام، االعتداء على أحدهم، األمر الذي
له، وتحرم عليه كزوجة، وٕاذا ذكر الرجل  زوجته، ال ينطق باسمها، وغالبا ما يستعمل تعبيرات أخرى 

إمرتي)  وغيرها من الكنايات، و كانوا يلقبون (  ( حرمتي) أو أولإلشارة إلى زوجته ومنها( الحرمة) 
ذل ب (اخو مرته)، أما الرجل الشجاع والشهم ( الفارس) فكان يلقب ب (اخو أخته)، كذلك لم الرجل الن

تقر العادات والتقاليد العزاء بالمرأة سواء أكانت مسنة أو شابة ويقتصر العزاء بالنساء على النساء وحدهن 
 دون الرجال. 

وسفور الوجه، فاألصل في البادية والالفت في المجتمع العشائري موقفه من مسالة االختالط بالرجال 
والريف االختالط بالرجال في المراعي والحقول والمنازل، بسبب طبيعة العمل، والنساء بشكل عام سافرات 

المجتمع مع مسالة الملبس بصفته ضرورة ذات طبيعة وظيفية، فغطاء الرأس وأحيانا إذ يتعامل  الوجه،
الرجال والنساء، ألغراض الحماية من تأثير عوامل الطقس، أما الوجه (اللثام أو النقاب ) يمارسه كل من 

االختالط لدواعي اجتماعية، فهو أمر عادي بخاصة في المناسبات االجتماعية كاألعراس، والتراث 
الغنائي مليء بأغان ورقصات يؤديها الرجال والنساء معا، في الريف كما في البادية، أما اللقاءات 

ه خارج إطار العمل، فيختلف الموقف منها بين العشائر الريفية والعشائر البدوية، المنفردة بين شاب وفتا
هي سهرة تجمع شاب و  ففي البادية، يسمح باالختالط االجتماعي تحت عنوان ما يسمى بنظام (التعليلة)

بفتاة غير متزوجين، وهو نظام يسمح للشباب والشابات باالختالط والسهر حتى مطلع الفجر، لتبادل 
 ويعتبر هذا السلوك من أشكال االتصال الشريف والمبني على الخلق الحسن، األحاديث والسمر البريء،

وقد كان لهذا التسامي والكتمان  ،أن ال يبوح أحد المتعللين بما دار بينهما من حديثولها آدابها ومنها 
وغير المتزوجة، ويالحظ  وقد أخطأ البعض بالقول أن التعليلة قد تشمل المرأة المتزوجة، ضحايا كثر

                                                 
 .٧٠ص طبعة، وال تاريخ، عمان األردن بدون دراسة في عادات المجتمع االردني ، انظر/ انظري: سليمان عبيدات، - ٤۸
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روكس بن زائد العزيزي أن البدويات يفاخرن بكثرة من تعللوا معهن، وعلى نقيض  ذلك تشعر الفتاة 
   . بالمهانة إذا لم يقدم الشباب على التعلل معها

لكن الوضع يختلف عند العشائر الريفية، فبالرغم من االختالط في الحقل والمناسبات االجتماعية، وسفور 
عالقة  لوجه، ترفض العشيرة الريفية، أي شكل من أشكال االتصال بين الشباب والفتيات، كما ترفضا

عادة ال يستطيع الشاب الحديث مع الفتاة أمام الناس أو أهله، والفرصة و الحب السابقة على الزواج، 
رقابة، حيث تلعب  الوحيدة المتاحة للبوح بالعواطف تكون في األعراس التي تتيح تبادل النظرات  بدون

األغنية الشعبية دور الوسيط الذي يحمل رسائل الغرام البريء بين الطرفين المتحابّين، شرط أن ال يالحظ 
أحد هذا الحب السري، فإذا حدث واشتهرت قصة حب بين شاب وفتاة في القرية، فهذا يعني استحالة 

48Fج سيتم لتغطية هذا األمرزواجها، خوفًا من االتهام بأن شيئًا حدث بينهما وأن الزوا

٤٩ . 
وبالخالصة،  فانه واعتمادا على مكانة النساء وقيمتهن اإلنتاجية ودورهن في حفظ نقاء النسب نظم 
العرف العشائري قضايا الجنس والزواج ووضع لها قواعد صارمة وعقوبات ال تقل صرامة حال اختراقها 

 ومن ابرز هذه القواعد: 
 
أعطى العرف العشائري أهمية كبيرة وربطهما بمفهومي الشرف والعار، فقد  احترام العذرية والفحولة -

لعذرية الفتاه وربطها بمفهوم العار، الذي يتجاوز المفهوم الشائع عن الشرف، فاألخير مفهوم واسع 
يتضمن قيم وأخالقيات متعددة تتعلق بمعظم المواقف والممارسات التي تصدر عن الفرد، لكن العار 

السلوك الجنسي، ويترتب على خرق محدداته عقوبات شديدة تصل إلى القتل ( هدر الدم) ينطبق على 
والنفي والتبرؤ من الرجل، وتتركز العادات والتقاليد على أهمية معرفة عذرية الفتاة وفحولة الرجل من ليلة 

حولته وعذرية العرس األولى، إذ ينبغي على العريس القيام باالتصال الجنسي في ليلة زفافه، ليثبت ف
العروس، إال أنه هناك عادة تقر عدم القيام باالتصال الجنسي وتسمى " الحشمة " إذا غالبًا ما يقدم 

وتكريمها بعدم  بعض الرجال، وخصوصًا المشايخ منهم على حشمة العروس، بمعنى استضافتها،
ها غالبًا ما تكون قد رأت االتصال بها جنسيًا لعدة ليال، وذلك بغرض منحها الطمأنينة واإليناس، ألن

أما عادات ما بعد العرس من زيارة للعروسين وتقديم ، عريسها للمرة األولى، إذا كانت من قبيلة أخرى
النقوط لهما فتعكس احتفاء كبيرًا بقضية الجنس، فاألحاديث التي تدور بين العروسين وزوارهم تعكس 

جنسية، لكن العرف منع تداول الموضوعات الجنسية قبول الجميع لمبدأ تداول األحاديث في المواضيع ال

                                                 
 ج م، منشورات دائرة الثقافة  والفنون، عمان األردن، ١٩٧٤، ١ط ، معلمة التراث االردنيروكس العزيزي، - ٤۹

  ٢٥٦ -٢٥٤، ص  ٢
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في األحاديث العادية خارج هذا اإلطار، ومن يفعل يتهم باإلباحية وسوء الخلق، مما يعكس ازدواجية في 
 القيم المتعلقة بالجنس.

من جهة أخرى نظر العرف العشائري باهتمام شديد إلى جرائم االعتداء على العرض،  وتعامل مع كل 
تقع على العرض، كجرائم الزنا واالغتصاب والخطف، فدقق في تفاصيلها، ومّيز بين حاالت جريمة 

وقوعها، وبخاصة جريمة االغتصاب الذي وضع لها اشد العقوبات، من جهة أخرى خصص النظام 
وألهمية قضايا العرض في القضائي العشائري لهذه الجرائم قضاه، خبراء مشهود لهم بالحكمة والمعرفة، 

جتمع العشائري وضع العرف مجموعة قواعد أساسية، ألزم بالتمسك بها من هذه القواعد: احترام كبير الم
لقاضي هذه القضايا ويسمى (أبوهن) ألنه يقوم مقام أب الفتاه، كما يعتد العرف بقاعدة مهمة مفادها 

اه لخسارة سمعتها، (كاذبة النسا صادقة) فاألصل صدق المدعية، الن الكذب في هذه القضايا يعرض الفت
وقتلها، لذلك ال يمكن أن تكذب النساء في هذه القضايا، وعلى المدعى عليه إثبات عكس أقوال الفتاه،  

 هوهناك أيضا قاعدة عدم قبول شهادة الشهود في قضايا العرض (الدم ما عليه شهود والعيب ما علي
تاة بيّنات كافية إلدانته، القبول بحكم ورود)، وعلى المتهم الذي لم يعترف بمسؤوليته، ولم تقدم الف

لبشعة) أي حرق لسان المتهم بمحماس القهوة، ل (االقاضي، الن األصل صدق الفتاة، أو قبول التعرض 
فإذا احترق فهو مدان، وٕاذا لم يحترق فهو بريء، كذلك يعتمد األصل بأن يقوم أهل الفتاه أو الزوجة 

لتزم العرف بقاعدة إلزام الزوج بتقديم البّينات القاطعة، حال اتهامه المعتدى عليها بالمطالبة بحقها، كما ي
لزوجته بالخيانة، إذ ال يحق لزوج الطعن بشرف زوجته من دون تقديم الدليل القوي، فإذا لم يفعل، 
فألهلها المطالبة بحقها مقابل الطعن بعرضها، وعادة ما يطالب األهل بتغريم الزوج غرامات كبيرة، من 

للزوج الحق بمطالبة المعتدي لقاء االعتداء الذي وقع على حرمة بيته ( صيانة البيت) إذا  ،رىجهة أخ
وقع االعتداء في بيته، كذلك للزوج الحق بقتل الزوجة الزانية والزاني إذا شاهدهما بالجرم المشهود (فورة 

من المعتدي عليها، أو الزاني  ، بعد أن يأخذوا حقهمهالدم) وله أيضا  مطالبة أهل المرأة بمهرها الذي دفع
معها، و يعود تأخير حق الزوج بالمطالبة، االعتقاد بان الزوج الضعيف لو كان قوي الشخصية لما ترك 

49Fزوجته عرضة للتالعب بها

٥٠. 
 
العرف العشائري للفتاه حق اختيار زوجها، فمن عادات  احترام حق الفتاة باختيار زوجها، إذ أعطى -

همة التي شاعت في البادية تحديدًا، خطبة الفتاة لرجل يعجبها، فإذا وجدت الفتاة الخطبة والزواج الم

                                                 
مع المجت: غسان التل،  أيضا / انظري، انظر ١٩٦ – ١١٢و ص  ٦٧ -٦٥ص  ٣، ج  معلمة التراث االردنيروكس العزيزي ،  - ٥۰

  األردن.  –اربد ، م، دار الكندي١٩٩٩، ١ط .العشائري قضايا ومشكالت
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رجًال، ممن يتصفون بالفروسية والشجاعة أرسلت من يشعره وبطريقة مؤدبة برغبتها بالزواج منه، والتقدم 
إذا كانت لخطبتها من ولي أمرها، وكان البدو ال يجدون في هذا األمر عيبًا بل يجدونه تشريفًا، خاصة 

المرأة من علية القوم،  كذلك أعطى المرأة حق ترك زوجها بإرادتها المنفردة وتسمى المرأة الطموح، ولهذا 
  .السلوك إجراءات دقيقة على النساء التقيد بها

إذ لم يستهجن المجتمع تعدد الزوجات، بل شجعه، ولم تكن المرأة ترى شذوذًا ، الزوجات احترام تعدد -
ها، الذي يتزوج من أكثر من امرأة، وكثيرا ما قامت الزوجات أنفسهن بالخطبة ألزواجهن، في سلوك زوج

ويفهم األمر في سياق البنّية االقتصادية للعشيرة، وحاجتها إلى اليد العاملة في الرعي والزراعة، التي 
بناء العشيرة، شكل األوالد والنساء جزءا مهما منها، فضال عن قيمة العزوة، التي تحترم كثرة عدد أ

باإلضافة إلى أن طبيعة حياة الترحال وما فيها من مخاطر قسوة الطبيعة والحروب، مما يقتضي كثرة 
 . اإلنجاب، ويبرر تعدد الزوجات

  
نخلص مما سبق كله أن موقف األعراف العشائرية من النساء يبنى على دورهن اإلنتاجي المهم في 

ألم واألخت، لم ونقيضه، إذ يتركز االحترام الذي يصل حد التقديس حياة العشيرة وهو يراوح بين االحترا
ويهبط إلى ما دونه بمواقف عديدة، ويمكن فهم هذا الموقف إذا نظر إليه في سياق التطور الثقافي 
االعتقادي، والنسق المعرفي للمجتمعات، فالعشائرية تعبير عن مرحلة حضارية، شكلت قيمها في 

من قيم مجتمع األمومة األقدم، الذي قدس النساء ووضعهن على سدة سياقات تطورت تاريخيا 
 -اإللوهية، وانتقل إلى مرحلة االنقالب الذكوري الذي انزل النساء من السماء ليضعهن على األرض

ومن موقع السيادة ذات األسس المادية الجديدة، حدد مكانتهن حسب قيمتهن  -وأحيانا دونها
دي وٕانتاج الحياة، الذي تم تغليفه مرة أخرى بإطار اعتقادي قدسي أحيانا، الوظيفية  في اإلنتاج الما

مفهوم الخطيئة من خالل قصص الخلق الدينية، بداء من الديانة التوراتية التي حملت ياغة صأعاد 
النساء وزر هذه الخطيئة كليا، وبنت عليها جملة المواقف من النساء، وبخاصة الزنا وعقوبتها القتل، 

التي عدلت الموقف إلى حد ما، بصياغتها لمفهوم الخالص، ودور السيدة العذراء  بالمسيحية،مرورا 
أم المسيح المخلص، في تحقيق هذا الخالص، إلى اإلسالم الذي أضاف رؤيته، التي حملت إبليس 

ا ل النساء جانبوآدم وزر الخطيئة، لكنه بإتباع حواء آلدم، وخلقها من ضلعه ولضرورات إيناسه، حمّ 
من وزر هذه الخطيئة ضمنا، بطرد حواء مع آدم، وبهذه الحصيلة الميثولوجية االعتقادية كونت 

الرجال والنساء في إلزام بين العشيرة موقفها من النساء، ونرى انه موقف  يتسم بالواقعية، إذ ساوى 
تراف الواضح، العفة وعقوبة الخطيئة (الزنا)  ووضعت إلثباتها شروطا ال يمكن تحقيقها بغير االع
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اعتداء على العرض وتجسيده النساء، ميزت بين الحاالت المتنوعة  وألنه نظر في ظروف ما اعتبر
التي يمكن أن تتعرض لها المرأة، مع الميل األقوى لحفظ حق المرأة بالبراءة ، األمر الذي يفتقده 

 مجتمعنا المعاصر. 
 

 النساء في مجتمع الدولة -٢
بنى المجتمع االردني، السائر حثيثا نحو  ،استمرار العمل بالقوانين العشائريةمن هذه الخلفية وبقوة 

الحداثة، موقفة من النساء، فقبل تشكل الدولة ال نجد الكثير عن ادوار للنساء خارج األسرة، ونادرا ما 
هن أو تذكرهن مصادر الكتابة التاريخية، أما بعد تشكيلها، استمر ذكر النساء حيثما وجب بأسماء آبائ

أزواجهن، وحتى فترة متقدمة لم تظهر أسماء نساء إال في سجالت ملكية األراضي التي ذكرت عدة 
مسجلة بأسماء نساء كن في األغلب من العربيات اللواتي وفدن في وقت مبكر مع  ،ملكيات عقارية

50Fأسرهن إلى شرق األردن،

ألزم  م،١٩٢٣الصادر سنة  ١٦مع أن نظام تحرير األراضي قرار رقم   ٥١
سواء كانوا أمواتا  ،وأسماء أزواجهن وشهرتم ،النساء المتزوجات بالقيد في الدفتر بأسماء آبائهن وألقابهن

51Fأم أحياء،

 ١٨تشير بعض المصادر إلى التوسع في ملكية النساء للعقارات في قصبة اربد إذ بلغت  إذ ٥٢
52Fملكية مذكورة ٤٩٠ملكية من أصل 

الذي  ،والتطور في أنماط اإلنتاج ،ومع توسع الحراك االجتماعي.  ٥٣
نالحظ انعكاس هذه التطورات  ،تجلى بصورة دخول اآلالت وحرف مهنية جديدة إلى القصبات األردنية

على أوضاع النساء، إذ تذكر د. هند أبو الشعر احتراف بعض النساء لمهنة الخياطة، واشتراط تقديم 
   53F٥٤.ماكينة خياطة كمهر

لة النساء على صفحاتها، وبما يتناسب مع أبتناول مس ،افة األردنيةفي سياق آخر بدأت الصح    
فتم تناول قضايا تعليم النساء وحق النساء بالمشاركة باالنتخابات التشريعية والمساواة بين  ،مفاهيم المرحلة

54Fاألوالد الذكور واإلناث

 ،ردنيةهذه الكتابات المبكرة، مهدت السبيل لتناول مسالة النساء في الصحافة األ،٥٥

                                                 
 .٨٠صمصدر سابق : هند أبو الشعر - ٥۱

 م.١٩٢٣كانون أول  ٣تاريخ  ٢٧العدد رقم  ،العربيالشرق جريدة  - ٥۲
 ٢٨٣مصدر سابق ص  :هند أبو الشعر - ٥۳
 ٣٨١مصدر سابق ص  :هند أبو الشعر - ٥٤

مسالة االنتخابات وحق جميع األفراد في م، مناقشا ١٩٢٣آب  ٢٠تاريخ  ١٦شرق العربي العدد رقم جريدة ال كتب محمد الشريقي في - ٥٥
تطرق إلى سلوك بعض األمم في منح النساء حق المشاركة في االنتخابات، إال انه ينتهي إلى أن اغلب األمم تنحو "إلى عدم و ممارستها، 

لة حق النساء في المشاركة باالنتخابات، لكن مجرد الكتابة عن هذا الحق في أرأيا واضحا في مس التسوية"حقيقة أن السيد الشريقي ال يعلن
كان  يالت، "حديث الباخرة"لة في غاية األهمية، وفي زاويته أمس هذا الوقت المبكر، واإلشارة إلى أن هناك من يعطي النساء هذه الحقوق

تاريخ األول من تشرين أول  ٢٠٤و العدد رقم  م،١٩٢٨أيلول  ١تاريخ  ٢٠٠عداد يكتبها في جريدة الشرق العربي أيضا كتب في األ
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ومنذ ثالثينيات القرن كتابات بأقالم رجال ونساء تتناول حقوق النساء ومكانتهن من وجهات نظر  ألنقر 
 متنوعة.  

من جهة أخرى بدأت أسماء نساء تظهر كموظفات في إدارات الدولة الحديثة، وأولها إدارة التعليم، فقد    
55Fتي جري تعينهن كمعلمات ومديراتبنشر أسماء السيدات اللوا "الشرق العربي"بدأت جريدة 

، ومنهن من ٥٦
سيبدأ أشكال العمل النسائي األولى، كما سنالحظ فيما بعد، كذلك بدأت بنشر أخبار األنشطة نسائية 

56Fفتذكر احتفاالت مدارس اإلناث بالمناسبات المختلفة، وتذكر مساهمتهن باألنشطة العامة

٥۷.  
نشر صحف المرحلة، أنباء عن رعاية سمو األميرة أم في مجال العمل العام في بعده السياسي، ت   

57F( جاللة الملكة مصباح الحقا) طالل

58Fلحملة جمع تبرعات إلغاثة النساء الفلسطينيات، ٥٨

وكانت نخبة  ٥٩
 وضحايا العنف البريطاني ،قد بادرن إلى تشكيل لجان نسائية لجمع التبرعات للفلسطينيين، من النساء

59Fوقد غطت  هذه اللجان مدن البالد ،م١٩٣٦جراء ثورة  والصهيوني،

٦۰. 
منذ الثالثينيات اتسع اهتمام الصحافة األردنية بمسالة النساء وأنشطتهن فقد خصصت جريدة األردن 

واالهم في هذه الصفحة أنها  ،جرى من خاللها طرح آراء عديدة ومتنوعة ، لقضايا النساء،صفحة خاصة

                                                                                                                                                 
عن العائلة العربية وضرورة قيامها على أسس المودة واالحترام بين الزوجين ويدعو م. ١٩٢٨تشرين ثاني  ١٥تاريخ  ٢٠٦و العدد م، ١٩٢٨

 البنات،إلى المساواة في التعليم بين البنات واألوالد، ليؤكد أهمية تعليم 
 الشرق العربيجريدة  أسماء المربيات األوائل رهب عبد الهادي، ونجال نعمان، وجميلة خليفة عبد الهادي، وسلوى نصير، وغيرهنمن  - ٥٦

تشرين ثاني  ١٥تاريخ  ٢٠٦و العدد م، ١٩٢٨تاريخ األول من تشرين أول  ٢٠٤و العدد رقم  م،١٩٢٨أيلول  ١تاريخ  ٢٠٠األعداد 
 م.١٩٢٨

جريدة الشرق العربي أسماء اللواتي فزن بجوائز الموسم  الصناعي الزراعي وهن: كريمة السيد سعد قزع لألشغال القطنية، من  ترنش - ٥۷
وفازت بجائزة األشغال الحريرية،  وفازت أيضا بجائزة الرسم، وفاطمة بنت الحاج محمد الترك من مدرسة الالتين في مادبا، ،مدرسة إناث عمان

  .وفازت بجائزة أشغال القش ،السلمان من اربد وفضة بنت عيد
هي عقيلة سمو األمير عبد اهللا، التي ظلت الصحف األردنية، تتداول أخبار أنشطتها باسم سمو األميرة أم طالل، ولقبت في حينه بأم   ٥۸

 المحسنين
 م.١٩٣٦  حزيران ٢٩تاريخ  ٦٨١جريدة الشرق العربي عدد رقم  - ٥۹
 ،م، أسماء عضوات هذه اللجان١٩٣٦حزيران  ٢٠تاريخ  ٦٨٨العدد رقم  م، و١٩٣٦حزيران  ٢٩تاريخ  ٦٨٤العدد رقم  األردنجريدة نشرت  - ٦٠

بي ففي العاصمة عمان تشكلت اللجنة من السيدات، عقيلة الشيخ فهمي هاشم، وعقيلة مدير البنك العثماني حيدر شكري، وعقيلة مدير البنك العر 
وعقيلة باز قعوار مدير مصلحة البريد، وعقيلة يعقوب هاشم، وعقيلة  -لم تذكر الصحيفة اسمه –لحة األشغال العامة عقيلة مدير مصو منصور قدارة، 

سلوى نصير وأميلي بشارات وليلى فارس، ورهب عبد و لم تذكر الصحيفة لقبها، -المهندس نصير نصير، ومديرة مدرسة اإلناث األميرية السيدة ميسر
وفي مدينة اربد تشكلت لجنة من عيده حرم صادق حمزة، كريمة المحامي صالح مصطفى التل، نعمت الروسان، وفي الكرك  الهادي ورفقة الجاعوني،

فقد تشكلت لجنتها من حرم  ،"وعدد من فضليات النساء" ولم تذكر الصحيفة أسمائهن، أما مدينة معان ،برئاسة عقيلة متصرف اللواء تشكلت اللجنة
بد الحميد مهيار، وحرم سالم محمود المصري، وحرم احمد الماضي، وحرم منير العمري، وقد قامت الصحف بنشر قوائم القاضي الشرعي الشيخ ع

 بأسماء السيدات المتبرعات والمبالغ اللواتي تبرعن بها.
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60Fبدأت تنشر للنساء بأقالمهن

التي ستظهر بعد اقل من  61F٦۲"أميلي بشارات"ربعينيات تطل ومع بداية األ ، ٦۱
الذي ستمضي معه لمدة تزيد عن األربعين عاما، كما سنوضح في   ،كرائدة للعمل النسائي المنظم ،عقد

   .الفصول القادمة
ا فنقر ، تبدأ الصحافة األردنية بنشر أخبار الحركة النسائية العربية في األقطار المجاورة ،وفي تطور مهم

62Fخبر انعقاد اللجنة التنفيذية للمؤتمر النسائي في القدس، واهم مقرراته

وتتابع جريدة األردن أخبار  ،٦٣
انعقاد المؤتمر النسائي الشرقي في دمشق بحضور مندوبة عن االتحاد النسائي الدولي، وعدد من الدول 

63Fق وسوريا،الشرقية األسيوية منها إيران وأفغانستان والهند فضال عن الحجاز والعرا

وكانت الجريدة قد  ٦٤
نشرت نص الدعوة الموجهة إلى الحكومة األردنية إليفاد من يمثل النساء األردنيات إلى هذا المؤتمر، 
وجدول أعماله الذي تضمن نقاش موضوعات منها" النظر في حالة النساء، وٕاحياء اآلداب واللغات 

وتعليم  ة القومية بين نساء الطوائف المختلفة،وتعزيز الوحد والترويج للمصنوعات الوطنية، الشرقية،

                                                 
مقاال تشجب من خالله م، ١٩٣٠تموز  ٢تاريخ  ٣٤٧العدد رقم  األردنجريدة من مدرسة اإلناث األميرية في السلط في  نقرا لنايفة القاضي - ٦١

عزيزة الكيالني من ، لم١٩٣٦شباط  ١٨تاريخ  ٦٦٤العدد رقم  األردنجريدة كما نقرا في  تضحيات شهداء األمة في فلسطين، تمجد، و وعد بلفور
ت جريدة األردن في العدد رقم على صفحا هاجمت فيه ما اعتبرته تفرنجا غير محمود، ويدور السجال حاميا ،الكرك،  مقاال حول الحفاظ على التراث

حول أهمية التعليم للمجتمع االردني، إذ يرى عبد الكريم  ،والسيد عبد الكريم الفالح ،بين السيدة خديجة عبد القادرم، ١٩٣٦شباط  ١٨تاريخ  ٦٤٤
خالفه الرأي وتصر على أهمية التعليم في الفالح أن الشعب االردني ال يعرف إال الزراعة لذلك لن يصلح فيه أي نظام تعليمي، لكن السيدة خديجة ت

 المجتمع، فتمجد العناية به ونشره، وبخاصة تعليم الفتيات، وتؤكد على ضرورة "تعلم العادات العقلية والثقافة"  
 

مستعارا هو "بنت  م، كانت تستخدم اسما١٩٤٠ حزيران ١٢تاريخ  ٩٨٢عدد رقم عندما بدأت أميلي بشارات الكتابة الصحفية في جريدة الجزيرة ال ٦۲
دات األول األردن" إال أنها ومنذ منصف األربعينيات أخذت بتوقيع مقاالتها باسمها الصريح، والتوقيع بأسماء مستعارة عادة انتشرت بين صفوف الرائ

همن بان تعليمهن ليس أن اتّ مدافعة عن تعليم النساء، بعد  م.١٩٤٠ حزيران ١٢تاريخ  ٩٨٢عدد رقم وتكتب في جريدة الجزيرة  ، في سوريا ولبنان
ومصلحة البالد، أكثر من حلية يتزين بها، فتقول "أن المرأة المتعلمة، تعلم أن العلم نور يهديها إلى سبيل الرشاد، ودليل يهدي قلبها إلى ما فيه خير 

 ٣تاريخ  ١٠٠٣العدد رقم  الجزيرةجريدة ه في وتتجلى ريادتها الفكرية في مقال جريء نشرتفتنشا عائلة خيرة، ال تغريها ابتسامة إعجاب رجل..." 
إن ذخيرة المرأة هي شرفها، وتساوي بين المرأة والرجل  :تتناول به مفهوم الشرف وموقعة في سلوك كل من المرأة والرجل، لتقولم، ١٩٤٠أيلول 

ت الذي تدان به المرأة الضحية، ويبدو إن هذا المقال في الوق ،بضرورة التمسك بأهداب الشرف، لكنها تتساءل لماذا ال يدان الرجل الخاطئ والمعتدي
 .استفز ناشر جريدة الجزيرة فنشره مذيال بتعليق يعلن انه نشر هذا المقال عمال بحرية الرأي لكنه ال يقر ما ورد به  

 

 
 
 

 م.١٩٣٠تموز  ٣٠تاريخ  ٣٥١العدد رقم  األردنجريدة  - ٦۳
  م.١٩٣٠موز ت ٩تاريخ  ٣٤٨ن العدد رقم األردجريدة  - ٦٤
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64Fورعاية األطفال"، وتهذيب الفتاة بصورة ترفع من مستواها

وتتابع جريدة الجزيرة، أخبار زيارات الوفد ، ٦٥
65Fالنسائي الدولي لكل من دمشق وبيروت تمهيدا لعقد المؤتمر النسائي الدولي في اسطنبول 

٦٦  
يبدو أن اختالف القيادات النسائية على قضية ت لكاتبات عربيات، لكذلك تنشر الصحافة األردنية المقاال

66Fقضية قديمة كوتا النساء في البرلمان

وتطل رائدة الحركة النسائية المصرية السيدة هدى شعراوي على  ،٦۷
67Fالمجتمع االردني من خالل صحافته التي تتناول المتاح من أخبارها

وذلك كله يؤكد ما ذهبنا إليه من ، ٦۸
رائدات الحركة النسائية األردنيات والنساء القارئات بشكل عام مع الحركة النسائية العربية تواصل 

 واطالعهن على أخبارها واتجاهاتها. 
 

 األردنية وتطورها نشوء الحركة النسائيةسادسا: أسس 
 

 ،نينستخلص مما سبق، أن الدولة الحديثة التي انطلقت بداية كإمارة عربية تحت االنتداب البريطا
فحافظت على البنية العشائرية لغالبية المجتمع، إال أنها انطلقت  ،تعاملت مع واقع المنطقة االجتماعي

وقوننة العرف العشائري، وبناء  ،نحو الحداثة بوسائل عدة منها: عمليات توطين العشائر البدوية
االجتماعية وبخاصة بين   مؤسسات الدولة، إال أن الخطوة األبرز كانت، نشر التعليم في كافة األوساط

 ،األمر الذي مهد لظهور أولى أشكال الحراك النسائي في مجاالت العمل، واألنشطة االجتماعية ،النساء
شكلت امتدادا للدور الوظيفي التاريخي  ،والمساهمة بالحياة العامة، حقيقة أن هذه األشكال الجنينية

قد تعززت هذه النقلة بعمليات لة التاريخية التي شهدتها، و نقلة كبيرة بمعايير المرحكانت للنساء، إال إنها 

                                                 
 م.١٩٣٠أيار  ١٩تاريخ  ٣٤٢ن العدد رقم األردجريدة  - ٦٥
 ١٧٠، والعدد رقم م١٩٣٥كانون الثاني  ٢٩تاريخ  ١٦٧والعدد رقم  م،١٩٣٥كانون الثاني  ٢٧تاريخ  ١٦٥العدد رقم  الجزيرةجريدة  - ٦٦

  م،١٩٣٥شباط  ١١تاريخ  ١٧٥والعدد رقم  م،١٩٣٥شباط  ١تاريخ 
 ١٨تاريخ  ١٨١العدد رقم  الجزيرةجريدة  الف على قضية الكوتا النسائية في المجالس النيابية قضية قديمة اذ نقرا مقال في يبدو أن الخ - ٦٧
بتخصيص  ،تشرح من خاللها لماذا رفضت تأييد مطالب بعض النواب السوريين للحكومة الفيصليةم، لألديبة السورية ماري عجمي ،١٩٣٥ شباط

  .مان العربيكوتا للنساء في البرل
من جلسات المؤتمر النسائي الدولي  ،خبر انسحاب الوفد المصري برئاستهام، ١٩٣٦ تموز ٢٣تاريخ  ٨٣٨العدد رقم األردن جريدة  فتنشر - ٦٨

و باتجاه تأييد بأنها ال تعتبر هذا المؤتمر دوليا، لغياب العديد من الدول، وألنه ينح ،، موضحة أسباب انسحابهام١٩٣٦المنعقد في كوبنهاغن سنة 
كانون  ١٨تاريخ  ٨٥٦العدد رقم  األردنجريدة ، كذلك تنشر االستعمار الصهيوني لفلسطين، مما يجعل التعاون بين نساء الشرق والغرب مستحيال

ضررات من أعمال لتوزيعه على نساء غزة المت ،جنيها مصريا من أموالها الخاصة ١٥خبر تبرعها لالتحاد النسائي في القدس بمبلغ م، ١٩٤٠ثاني 
 .العدو الصهيوني، ورد رئيسة االتحاد السيدة زليخة الشهابي التي شكرتها على هذا التبرع
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 التحديث التي تمت في إطاري المجتمع والدولة، وغيرت من مكانة النساء وبالتالي شكلت األسس المادية
   ومن هذه العمليات: وتطورها،  ،الحركة النسائية األردنيةلنشوء  والمعنوية 

، حقق شكًال من أشكال المشاركة تبني نظام سياسي ملكي دستوري برلماني .١
 الديمقراطية للمواطنين.

 بناء مؤسسات الدولة القائمة على أسس اإلدارة الحديثة. .٢

تبني منظومة قوانين شاملة تنبثق من الدستور وتنظم كافة مناحي الحياة  .٣
 االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمواطنين.

ساسية مثل شبكات المواصالت التوسع في نشر العمران و البنى التحتية األ .٤
واالتصاالت والمياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من الخدمات األساسية 

 لتشمل معظم مناطق المملكة من بادية وريف وحضر.

التوسع في خدمات المساعدة على تحقيق التنمية البشرية المستدامة، كالصحة  .٥
 والتعليم والتدريب المهني وتوفير فرص العمل.

 
وبدأن بقطف  ،النقالت المهمة، طالت أوضاع النساء، فاستفدن من عمليات التحديث هذه

وأولها التعليم، ويكفي أن نشير أن عدد مدارس اإلناث كان  ،ثمارها في مجاالت عديدة
طالبة  ٣١٨درست في صفوفها م، ١٩٢٣ –م ١٩٢٢ستة مدارس فقط في العام الدراسي 

دارية فقط، و  ١٢وعملت بها  طالبة  ٨٧٤ارتفع عددها إلى تسع مدارس ضمت مدرسة وٕا
دارية في السنة الدراسية  ٣٥و ، وأخذت بالتزايد إلى يومنا 68F٦۹م١٩٤٠ -م١٩٣٩معلمة وٕا

% من الطلبة في مرحلة ٥٤،  م٢٠٠٨عام  نسبة الفتيات على مقاعد الدراسة هذا، فبلغت
الثانوي العام، % في التعليم ٥١% في مرحلة التعليم األساسي، و٤٧,٦رياض األطفال، و

% ١٥,١% في العليم المهني التجاري، و٤٧,٦و ،% في التعليم المهني الصناعي١,٥و
، %٥١,٣في التعليم المهني الزراعي، كما بلغت نسبة الطالبات في التعليم الجامعي 

% في الكليات النظرية، أما التعليم الجامعي ٥٥,٨% في الكليات العلمية، و٤٥,٦منهن 
% ٦١,٣ات العليا) فقد بلغت نسبة الطالبات على مستوى الدبلوم العالي العالي (الدراس

P69F٧٠%٣٠,٢% و الدكتوراه ٤٢,٧والماجستير 
P. 

                                                 
 م.  ١٩٤٠حزيران  ١٢تاريخ  ٩٨٢جريدة الجزيرة العدد رقم  - ٦۹
 ٢٠٠٨دائرة اإلحصاءات العامة النشرة اإلحصائية لعام  - ۷۰
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م، في الجامعة األردنية برنامجا لدراسات المرأة ما لبث ١٩٩٨على صعيد آخر تأسس عام 
 م،٢٠٠٦أن تحول إلى قسم ثم إلى مركز متخصص على المستويين الدولي واإلقليمي عام 

ويمنح المركز درجة الماجستير في دراسات المرأة، وتقوم رؤيته على التمييز في إجراء 
األبحاث والدراسات النوعية، في مختلف قضايا وشون النساء الجنوسة ، وحشد الدعم 
لمناصرة قضية النساء كنهج مبنى على حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية، ورفد السوق 

اءات المتميزة في مجال (دراسات المرأة)، وتحفيز العمل على المحلي واإلقليمي بالكف
صياغة خطاب نسوي عربي جريء ومدرك لخصوصية المجتمع العربي اإلسالمي، 
والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المختصة لخدمة المجتمع 

النشاطات  المحلي، وفضال عن تخريج الطلبة المتخصصين يقوم المركز بالعديد من
العلمية فباإلضافة إلى أنشطة التبادل األكاديمي مع جامعات عربية وعالمية، هناك 

 الندوات والمحاضرات وورش العمل المتخصصة بقضايا النساء. 
هذا التقدم في المجال العملي وعلى مستوياته المختلفة بما في ذلك التحصيل العلمي 

جاالت عديدة، وعلى رأسها االنخراط في سوق فتح أمام النساء مالمتخصص بقايا النساء 
العمل االقتصادي، إذ دخلت النساء هذا المجال بمهنة التدريس ثم انطلقن إلى مجاالت 

ا على النساء حتى وقت متقدم.   عديدة ومنها ما كان عصّي
التركيبة االجتماعية وكان لالنخراط الواسع في عملية التحديث آثارا أخرى، فقد تغيرت 

ادية ومكانة النساء بها، إذ تحول المجتمع من نمط اإلنتاج الريفي ـ الرعوي االقتص
، أسست لبناء اقتصاد  البدائي، إلى أنماط وعالقات اقتصادية اجتماعية أكثر تعقيدًا وتقدمًا

يقوم على سلسلة من القطاعات المتكاملة، الذي أدى بدورة إلى توزع  ،منفتح تعددي
% من ٨,٥يسية، األولى وهي الطبقة البرجوازية وتشكل المجتمع على ثالث طبقات رئ

واألخيرة وهي  ،% من المجتمع٣٨,٧والثانية وهي الطبقة الوسطى وتشكل  ،المجتمع
% من المجتمع، وتوزعت النساء على هذه الطبقات بنسب ٥٢,٨الطبقة العاملة وتشكل 

% من ٩طى، و% من الطبقة الوس٦,٣و، % من الطبقة البرجوازية٤,٦ متفاوتة بلغت
70Fالطبقة العاملة

وذلك يعني انخراط النساء في معترك عالقات اإلنتاج،  لكن ذلك لم يكن ، ٧١

                                                 
ومن الجدير بالذكر  ٤٩٨وص  ٤٨١، ص أبحاث اليرموكللمجتمع االردني في مجلة  انظر/ انظري د. موسى شتيوي ، البناء الطبقي - ۷۱

اء أن هذه الدراسة، قدمت تعريفا متطورا لمفهوم الطبقة، كما قدمت منهجية مطورة لقياس التوزيع الطبقي، ويشار أيضا إلى أن نسب توزع النس
ن على شراء قوة العمل، وبذلك أخرجت الدراسة العديد من النساء من على الطبقات قيست حسب معيار امتالكهن لوسائل اإلنتاج وقدرته
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بلغت نسبة النساء فمعدل مشاركتهن في سوق العمل متدنيا، إذ بقي  ،بالكم المقبول
كذلك ، 71F٧٢%٢٤,٤% فقط، يقابلها نسبة بطالة بينهن تصل إلى ١٤,٢الناشطات اقتصاديا 

يرة من النساء من غياب مصادر الدخل المنتظمة، وتدني قدرة غالبتهن تعاني نسبة كب
دارتها، إذ بلغت نسبة الحائزات على أراض زراعية  % ٤,٥على حيازة الملكيات الخاصة وٕا

أما نسبة اللواتي يملكن اآلالت الزراعية وآالت الري ، %٣.٤ونسبة الحائزات على المواشي
72F% ١.٨فلم تزد عن نسبة 

٧٣ . 
يلحظ مجموعة من المعوقات أدت إلى اختالالت بنيوية  ،ع لتطور المجتمع االردنيوالمتتب
حالت دون تحقيق كامل التطور االقتصادي االجتماعي المأمول، وما يرتبط به من  ،عميقة

 تنمية إنسانية مستدامة، ومن هذه المعوقات:
انية الواسعة، التزايد السكاني السريع نتيجة ارتفاع نسبة الخصوبة، والهجرات السك .١

التي ارتبطت باألوضاع السياسية اإلقليمية، إذ كان األردن من أكثر الدول تأثرًا بحروب 
المنطقة المتعددة، التي أدت إلى هجرات واسعة، أدت بدورها إلى نمو المدن وتضخمها 

 بشكل عشوائي. 

يد األزمات االقتصادية المتالحقة، الناتجة عن محدودية الموارد، مقابل التزا .٢
السكاني والتوسع في اإلنفاق الحكومي، في اقتصاد اتكأ ولفترة طويلة على المساعدات 

المرتبطة بظروف سياسية إقليمية  ،والقروض الخارجية، وتحويالت العاملين في الخارج
المرتبط ، يضاف إلى ذلك كله، ضعف التخطيط واإلدارة المالية للحكومات، غير مستقرة

وتحويلها إلى برامج قادرة  ،حكومية في تنفيذ الخطط التنمويةبضعف أداء المؤسسات ال
، بعد اللجوء إلى  على امتصاص اإلخفاقات االقتصادية، وقد تفاقمت هذه األزمات مؤخرًا
برنامج التصحيح االقتصادي والتكيف الهيكلي، الذي تميز بالتوسع في تطبيق 

لعام اإلنتاجي، فإشارات ترسيخ التي يبدو أنها لن تتوقف عند إلغاء القطاع ا، الخصخصة
آليات عمل اقتصاديات السوق، بما فيها من رفع الدعم عن سلع أساسية، وزيادة 

تراجع دور الدولة االقتصادي االجتماعي، وقد تجلت ازدياد  تزيد المخاوف من الضرائب،

                                                                                                                                                 
التوزيع الطبقي للمجتمع، في حين ترى دراسات أخرى أن النساء موجودات في الطبقات االقتصادية االجتماعية كافة بغض النظر عن 

 ملكيتهن لوسائل اإلنتاج، بل بصفتهن تابعات لرجال منخرطين في هذه الطبقات.    
 م.٢٠٠٨دائرة اإلحصاءات العامة ن النشرة اإلحصائية  - ۷۲

 م. ٢٠٠٨دائرة اإلحصاءات العامة النشرة اإلحصائية لعام  - ۷۳ 
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تنوعة بتأثيراتها الم ،والبطالة ،الفقر، و آثار هذه األزمات في تفاقم مشكالت مثل األمية
 وبخاصة على النساء. 

 ،ضعف أداء المؤسسات الحكومية المعنية بشؤون التنمية البشرية واالجتماعية .٣
كإدارات التعليم والصحة والتنمية االجتماعية، وعدم قدرتها على ترجمة السياسات 

ة، مما أثر على إمكانية حل المشكالت التنموية المعلنة، إلى إجراءات واقعيّ 
.المتفاقمة، ومس  توى مخرجات هذه القطاعات كمًا ونوعًا

 
ضعف إدارة الموارد الطبيعية والبيئية، وعدم وجود آليات صارمة لتنفيذ تشريعات  .٤

حماية البيئة، مما أدى إلى وجود مشكالت بيئية من أبرزها؛ شح المياه والتصحر، 
وتآكل األرض الزراعية بفعل العمران الجائر، واستعمال األسمدة والمبيدات 

لكيماوية، فضًال عن المشكالت البيئية الناتجة عن تجمع المنشآت الصناعية في ا
 المدن.

 
مع االنتقال الواسع والسريع من شكل األسرة الممتدة إلى شكل األسرة النووية وتبني  .٥

قيم اجتماعية وأنماط سلوك تنزع إلى الحداثة، استمرت التأثيرات المختلفة لنمط 
ى المستويين االجتماعي الخاص (األسرة) واالجتماعي عالقات المجتمع األبوي عل

العام (والمجتمع) و إفرازاتها المتمثلة باستمرار الخلل في عالقات القوة لصالح 
ممثلي السلطة األبوية والتي أدت إلى استمرار القيم التقليدية والمحافظة، المعززة 

، إذ م١٩٧٥ًا سنة باستمرار العمل بقواعد القانون العشائري، رغم إلغائه رسمي
تتجلى قيم المجتمع األبوي على مستويين رئيسيين: األول ؛ ويتمثل في استمرار 
تأثير العصبية القبلية على األفراد في حياتهم الخاصة والعامة، واستمرار الوالء 
للعشيرة،  فعلى الصعيد األسري، وبالرغم من االنتقال الواسع إلى نمط األسرة 

وذلك  األسرة الممتدة وظيفيًا بقيمها وعالقاتها هو السائد، النووية، إال أن شكل
يعني استمرار أشكال السيطرة األبوية، اآلباء على األبناء، الذكور على اإلناث، 

واستمرار نظام  ،والزواج القرابي ،الكبار على الصغار... وتفضيل األبناء الذكور
أثير العشيرة على خيارات تعدد الزوجات، الخ... أما على مستوى أوسع، فيستمر ت

أما المستوى الثاني: فيتجلى ، الفرد العامة، كخياراته السياسية والمهنية وغير ذلك
في ضعف الديمقراطية الشاملة في العالقات االجتماعية السياسية االقتصادية. 
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فعلى صعيد المشاركة السياسية، وبالرغم من مظاهر الديمقراطية السياسية المتمثلة 
عالم مستقل، إال أن هذه الفعاليات بوجود ب رلمان وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وٕا

لى حد كبير حرية حركة هذه الفعاليات بحيث أفرغت من  محكومة بقوانين قيدت وٕا
مضمونها الديمقراطي كقانون االنتخابات وما يمثله نظام االنتخاب بالصوت 

برلمانًا ديمقراطيًا قادرًا  رالواحد، الذي ال يحقق عدالة التمثيل الشعبي، بما يوف
على ممارسة الدور التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية، في ظل ما أشرنا 
إليه من استمرار قوة العصبية القبلية، وبذات القدر، نجد في قوانين األحزاب 
والنقابات والهيئات والجمعيات والمطبوعات الكثير من النصوص التي تقيد حرية 

 عاليات وتفرض عقوبات قاسية على من يخالفها.عمل هذه الف
 

هذه السياقات االجتماعية االقتصادية السياسية، بمظهرها الحضاري المتقدم ومشكالتها     
البنيوية العميقة، تنعكس على النساء بشكل مباشر بصفتهن مواطنات وربات أسر 

ة الراسخة الخلل في ب، المتمثلة وعامالت، ليعانين من تبعات الحداثة الناقصة واألبوّي
عالقات القوة في المجالين العام والخاص والتمييز ضدهن بصوره المتنوعة، وذلك كله 

 يتمظهر بمجموعة من المشكالت منها:
 

وتنوع   %،١١,٤ استمرار وجود مشكلة األمية إذ بلغت نسبة األمية بين النساء .١
ة، فضًال عن التسرب، وتدني أشكالها، بدءًا باألبجدية مرورًا بالتكنولوجية والثقافي

األمر الذي يستتبع ضعف مساهمة النساء في إنتاج  ،المستوى التعليمي نوعاً 
 المعرفة والمساهمة في الحياة الفكرية والثقافية.

 
استمرار تأثرهن بمشكلة الفقر، التي تعتبر من أكبر المشكالت التي تواجه المجتمع  .٢

، وتتفاوت هذه النسبة حسب جنس رب %١٣األردني، فقد بلغت نسبته في األردن 
% في األسر التي ١٤.١%، في األسر التي يترأسها رجل و١٥.٢إذ تبلغ األسرة، 

%، كما تتغير ١١,٦ترأسها امرأة، علما بان نسبة األسر التي ترأسها امرأة تبلغ 
، %  للعزباء١.٨إذ تبلغ  هذه النسب حسب الحالة الزواجية لرئيسة األسرة،

للمطلقة  %١٩.٦لألرملة و %١٥.٦ وجة، وترتفع هذه النسبة لتبلغللمتز  %١٤.٦و
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73Fللمنفصلة بدون طالق %٣٧.٩و

، فإذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع مستوى األمية في ٧٤
خصوصًا بين النساء، وما تعانيه غالبية النساء العامالت من  ،األسر الفقيرة

تأثير مشكلة الفقر التمييز في األجور وفرص العمل والترقي الوظيفي، أدركنا حجم 
 على النساء.  

 
على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير التشريعات وتحقق الكثير من  .٣

المنجزات  لصالح إلغاء التمييز ضد النساء في العديد من النصوص إال أن هذا 
ومازالت العديد من النصوص التشريعية  ،التطور مازال دون المستوى المأمول

 يل لضمان المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات.  بحاجة إلى تعد
 

استمرار تدني نسب مشاركة النساء في مجاالت الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار  .٤
السياسي واالقتصادي، على الرغم من الجهود المبذولة بما فيها تطوير التشريعات 

د، فقد بلغت نسبة المتعلقة بضمان تحقيق مشاركة اكبر في الحياة السياسية للبال
وفي السلك الدبلوماسي بمستوياته ، %١٤,٣مشاركة النساء في السلك الوزاري 

 ،%٦,٤وفي مجلس النواب    ،%١٢,٧وفي مجلس األعيان ، %١٧,٢المتعددة 
وفي مجالس ، %٢١,٠وفي النقابات العمالية ، %٢٧,٤وفي المجالس المحلية

 .74F٧٥%٢٢,٧والنقابات المهنية ، %٢٧,٨واألحزاب السياسية ، %٤,٨النقابات  
 

استمرار القيم االجتماعية المعززة للتمييز ضد النساء بصفتهن جنسًا آخر، مما  .٥
، يعرضهن لمختلف أشكال العنف األسري و االجتماعي في المجالين العام والخاص

وال يخفى على المتتبع اثر تزايد نفوذ حركات اإلسالم السياسي واألصولي في 
أت مظاهرة منذ الربع األخير في القرن الماضي واثر هذا النفوذ المجتمع الذي بد

السلبي على الحراك االجتماعي باتجاه التحديث والحد من اثر العادات والتقاليد 
المعززة للتميز ضد النساء، والذي امتد ليطال سياسات السلطتين التنفيذية 

 والتشريعية. 

                                                 
 ٢٠٠٤وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقرير تقييم الفقر  - ۷٤
 م. ٢٠٠٨دائرة اإلحصاءات العامة: النشرة اإلحصائية السنوية لعام  - ۷٥
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المادية لوجود أنواع من العمل العام من  هذه المشكالت القديمة المتجددة، شكلت األسس
أجل تغيير مكانة النساء في المجتمع وتمكينهن في إطار حركة اجتماعية تسعى الستعادة 

.         حقوق النساء وتمكينهن اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا
 

  الخالصة
ئقية، يشترك في بنائها انطالقا من االقتناع بان أية ظاهرة حضارية هي ظاهرة تراكمية ذات صبغة عال

الخاص المحلي مع العام اإلقليمي والدولي، عرضنا لنشأة وتطور كال من الحركتين النسائيتين الغربية 
وفي مقاربة أولية نستخلص س لظهور الحركة النسائية األردنية موضوع بحثنا، و والعربية كتمهيد أسّ 

هاتها، والحركة النسائية العربية على اختالف وسريعة بين الحركتين النسائية الغربية على تنوع اتجا
عدد من نقاط التقاطع: أبرزها أن الحركتين نشأتا على خلفية تحوالت اجتماعية   ، وجودتهاأظروف نش

طالت مجتمعاتها، مما اوجد فرصة ذهبية للنساء للمشاركة بتطوير هذه  واقتصادية وسياسية مهمة،
الذي  ،دأتا بمعالجة الحقوق األساسية للنساء وعلى رأسها حق التعليموأنهما بالتحوالت واالستفادة منها،  

فسيمكنهن من معالجة بقية أوضاعهن والحقوق المرتبطة بها، كما سنالحظ أنهما اعتمدتا  ،إذا توفر لهن
تقريبا وسائل واليات عمل متشابهة وكان أبرزها الكتابة والتأليف والصحافة النسائية وتأسيس الجمعيات 

 .، وكل ذلك خاض النضال المطلبي لتحقيق حقوق النساءائيةالنس
، وبدأت الحركة النسائية الغربية تقطف كما الحظنا ، انه وفي الوقت الذي تركزت فيه مطالب النساء

ثمار جهودها، وتمضي في سبيل تحقيق  المزيد من المكاسب لجموع النساء، وفي الوقت الذي تبلورت 
بية كحركة اجتماعية مطلبية، تساهم مع غيرها في طرح أسئلة النهضة، واإلجابة فيه الحركة النسائية العر 

كان المجتمع عليها، من خالل قراءة أوضاع النساء واقتراح الحلول لها، بدءا من المطالبة بحق التعليم، 
يزال  والبعيد نسبيا عن مركز الدولة العثمانية، ما ،االردني الذي شكل سكان منطقة جنوب والية سوريا

بنى من وما يرتبط بها  ابتدائية، اجتماعية -يعيش مرحلة حضارية فرضت أنماط عالقات اقتصادية
من أعراف وتقاليد يحكمها البنية العشائرية، التي تقوم على أساس رابطة الدم، بما ، فكانت اجتماعية

نبني على موقعهن في عالقات والتي تالنساء وأدوارهن فيها، ، هي المحدد الرئيس لمكانة تملك قوة القانون
اإلنتاج ( اإلنتاج المادي وٕانتاج الحياة)، ودورهن في الحفاظ على نقاء النسب، أساس رابطة الدم التي 
تقوم عليها العشيرة، وقد الحظنا أن المجتمع العشائري توخى الدقة في تحديد مكانة النساء، وأدوارهن، 

تحظى بها كل  يه ميز بينهن بدرجة االحترام والتقدير، التفأعطاهن دورا إنتاجيا وٕانجابيا موحدا، لكن
   وسوغ هذا التفاوت بالمكانة االجتماعية وعالقة الدم.أمراه، 
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وٕاعالن منطقة شرق األردن إمارة عربية تحت االنتداب البريطاني، بدأت  انهيار الدولة العثمانية،بعد 
ببناء مؤسسات الدولة، وحفظ حقوق األفراد  الدولة الوليدة تخطو خطوات جادة نحو التحديث، فبدأت

بالملكية الخاصة، من خالل عمليات تسجيل األراضي، ونشر التعليم، وسن القوانين، وغير ذلك من 
إجراءات ضرورية، ومع ذلك كله، تعاملت مع البنية االجتماعية العشائرية بحذر، فمن جهة بدأت 

المعاصر، من خالل عمليات توطين العشائر البدوية،  بعمليات  دمج العشائر البدوية في بنى المجتمع
وتغير أنماط عالقاتها اإلنتاجية، بربط اقتصادها بالدولة، ومن جهة أخرى عملت على تثبيت العرف 

بنصوص ثابتة، ومع ذلك كّله استطاعت الدولة الوليدة أن تؤسس  هالعشائري غير المكتوب وقوننت
ن خالل نشر التعليم، وفتح المجال أمام النساء ألشكال جنينية من لموطئ قدم للحراك النسائي القادم م

العمل اإلنتاجي و االجتماعي في الفضاء العام، هذه األشكال التي كونت األرض التي ستنطلق منها 
 الحركة النسائية األردنية.

ليات تعليم مع تطور عمليات التحديث، عبر مسيرة الدولة األردنية الحديثة، التي أدت إلى توسع عم 
النساء، وتغير موقعهن في عالقات اإلنتاج، بدخولهن التدريجي لسوق العمل، تزايدت حاجات النساء، 

شكل األساس المادي لبدء التحرك من اجل الذي  كما تنامى إدراكهن لواقعهن وحاجاتهن وحقوقهن، األمر
للواتي أدركنه بوعي وسعّين إلى تغيير هذا الواقع، والذي اتسق مع وجود نخبة من النساء الرائدات، ا

وان  اتصلت بالحركتين النسائية العالمية والعربية كما بينا، يره، لكن وجود أسس مادية، ونخبة مدركة،يتغ
كان ضروريا إلطالق للحظة البداية، إال انه غير كاف لتشكيل حركة  نسائية، مستمرة وممتدة على 

بد من توفر مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية، الضرورية امتداد عمر الدولة الحديثة تقريبا، إذ ال 
 وذلك ما سنتابعه في الفصل القادم.  لضمان التقدم واالستمرار،
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لحركة النسائية كظاهرة حضارية تفاعلت بجذورها مع مثيلتها الدولية كما تمثلت ا
، شكلت محلية عالمية وعربية ةتاريخي نشأت هذه الحركة في سياقاتفواإلقليمية، 

بمجموعة من العوامل، شكلت أيضا  تأثرتلنشوئها، ومعنوية  بمجملها أسسا مادية
وتطورها، في هذا الفصل  وساعدت في نموها ،حملت هذه الحركة ،بمجموعها روافع

انطالقا من فهمنا  ،، وذلك كي نضعها في سياقاتها المحليةفي هذه العواملسنبحث 
ة متفاعلة مع محيطها وديناميات تطوره.    لها كحركة اجتماعية عالئقّي

 

 تطور حركة المجتمع المدني االردنيأوال: 
تقل سريعا من حالة الهامش سعى إلى الحداثة، فان ،اشرنا إلى أن األردن مجتمعا ودولة

البعيد عن المركز، بما تعنيه هذه الحالة من تخلف البنيات االقتصادية واالجتماعية، 
إلى حالة المركز القائم بذاته، تمثله دولة تسعى إلى تطوير بنياتها االقتصادية 

وفق أسس ومتطلبات بناء الدولة الحديثة، وفي هذا السعي  ،والسياسية واالجتماعية
ات كانت قائمةات وتوسعت بإنشاء بنى  ،سعت حركة المجتمع المدني فطورت نوّي

تطلبتها مستجدات الواقع وحاجاته المتنامية، والمتتبع لحركة المجتمع المدني  ،جديدة
االردني سيجد أنها تعود بجذورها إلى أولى التشكيالت االجتماعية الطوعية التي تمثلت 

م،  ١٨٨٣ردنية، والتي تعود بتاريخها إلى عام بالمجالس المحلية في القصبات األ
م،  ١٨٨٦تاله مجلس بلدي السلط سنة  ،حيث شكل أول مجلس بلدي في قصبة اربد

وذلك حسب قانون المجالس البلدية م،  ١٨٩٨ثم معان عام م،  ١٨٩٥وثم الكرك 
75Fوتعديالته الالحقةم،  ١٨٦٧العثماني الصادر عام 

،  وترى بعض الدراسات أن ٧٦
المجتمع المدني االردني مر بأربعة مراحل، األولى: ورافقت نشوء الدولة األردنية  تطور

مع تأسيس إمارة شرقي األردن، حيث ظهر الجيل األول من منظمات المجتمع المدني 
 ،منظمة، منها الغرف التجارية ٤٨الذي ضم التشكيالت األولى وكان عددها اإلجمالي 

والمنظمات  ،والنوادي السياسية ،الرياضيةوالنوادي  ،ومنظمات أصحاب العمل
، حسب قانون الجمعيات م١٩٣٦النسائية، وقد تأسست المنظمات األولى وحتى سنة 

ما بعد هذا التاريخ فقد نظمت شؤون منظمات المجتمع م، أ١٩٠٩العثماني لسنة 
وقانون  م،١٩٣٦منها قانون الجمعيات لسنة  ،المدني حسب حزمة تشريعات

                                                 
   ٥٤و ٥٣و ٥٢، ص سابقمصدر هند أبو الشعر ، - ۷٦
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وغيرها من القوانين، وقد امتدت هذه المرحلة منذ   م،١٩٣٣ لعامة لسنة االجتماعات ا
، أما المرحلة الثانية فقد شملت الفترة من عام م١٩٤٨حتى عام  م،١٩٢١عام 

، وفيها شهدت حركة المجتمع المدني نموا متسارعا نتيجة م١٩٦٧حتى عام م، ١٩٤٨
قرار وحدة الضفتين، الهجرة الواسعة للفلسطينيين قرار الدستور الحالي عام ، وٕا وٕا

 ،، حيث كفل الدستور للمواطنين حق التنظيم السياسي واالجتماعي والنقابيم١٩٥٢
تدخل في صلب أسس المجتمع المدني، وفي هذه المرحلة ظهرت  وغير ذلك من حقوق

 ٣٥تضمن القانون رقم إذ التي شكلت حسب قوانين خاصة بها،  ،النقابات المهنية
وعلى ضوئه أعيد  ،صا صريحة ضمنت حق التنظيم النقابي للعمالنصو م، ١٩٥٣ لسنة

تشكيل عشرات النقابات العمالية، كما ساعد تشريع أول قانون لألحزاب السياسية، 
قانون تنظيم األحزاب السياسية، على تنشيط الحياة م،١٩٥٤لسنة  ٣قانون رقم 

عادة تأسيس العديد من األحزاب، وفي هذه الفترة ،السياسية تم تأسيس أول اتحاد  وٕا
عام للجمعيات الخيرية، لكن هذا الزخم تراجع اثر إقالة حكومة سليمان النابلسي عام 

وتم حل العديد من  ،، حيث جمد قانون األحزاب ولوحقت أحزاب المعارضةم١٩٥٧
الهيئات الطالبية والنسائية والعمالية، لتأتي المرحلة الثالثة التي امتدت من عام 

انفراجا نسبيا، تراجع مرة  ، فشهدت حركة المجتمع المدنيم١٩٨٩عام  وحتى م،١٩٦٧
، لتعود إلى االنفراج التدريجي ابتداء من م١٩٧٠أخرى بعيد أحداث أيلول من عام 

 ،منتصف السبعينيات، إذ بدأت منظمات جديدة بالتشكل، من بينها منظمات نسائية
كما تأسس المزيد من النقابات  ،وغيرها روابط كتاب وفنانين ومسرحيين،من  ،وثقافية

 ،والمعاقين ،وظهرت أيضا منظمات تعمل في مجاالت رعاية البيئة ،والمهنية ،العمالية
وغيرهم، ومع بدء حركة اإلصالح السياسي وما رافقها من انفراج عام  ،والمسنين

بدأت المرحلة الرابعة، فاستعادت غالبية األحزاب السياسية شرعيتها بعد  م،١٩٨٩
خرطت ولفترة طويلة بالعمل السري، وسجلت أحزاب سياسية جديدة، فتزايد عددها من ان

، كذلك ظهرت منظمات جديدة م٢٠٠٢حزبا عام  ٣٠إلى  م،١٩٩٨عشرين حزبا عام 
والديمقراطية وحقوق اإلنسان، كما ظهرت منظمات  السياسية، تعمل في مجال التنمية

مواجهة العنف  ق اإلنسان للنساء، وحقو  منها ما يعمل في مجال ،نسائية متخصصة
وفئات اجتماعية أخرى،  فضال عن نوادي المعلمينوغير ذلك،  ضد النساء،

، تضم مئات المنظمات ،وبالخالصة يمكن القول أن حركة المجتمع المدني االردني
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والمنظمات النسائية  ،وروابط العائالت ،والنوادي الرياضية ،نها الجمعيات الخيريةم
والنقابات العمالية  ،ومراكز الشباب ،ومنظمات أصحاب العمل ،ات الثقافيةوالمنتدي
ومنظمات البيئة وحقوق اإلنسان، كذلك ونتيجة  ،واتحادات الطلبة ،والفنية ،والمهنية
الناتج عن ارتفاع عدد الجامعات الرسمية والخاصة ساهم  ،األكاديمينشاط لتزايد ال

من خالل تأسيس جمعيات متخصصة مثل  ،مدنياألكاديميون بتعزيز حركة المجتمع ال
وجمعية االقتصاديين  ،وجمعية الدراسات االجتماعية ،الجمعية األردنية الفلسفية

76Fوغيرها وجمعية العلوم السياسية ،األردنيين

٧٧. 
إن تتبع تاريخ المجتمع المدني يلحظ أن الحركة النسائية شكلت مكونا مهما من 

ع تأسيس الدولة األردنية، فقد بدأت النساء بالعمل ومنذ فجر انطالقاته م ،مكوناته
، حيث أعلن عن تأسيس م١٩٤٤العام المستقل من خالل تأسيس جمعياتهن منذ عام 

جمعية التضامن النسائية، حقيقة أن هذا الظهور تأخر بما يقارب العشرين سنة عن 
سية، التي هي جمعية النهضة الشرك ،تاريخ وجود أول جمعية مسجلة في عهد اإلمارة

لكن ذلك ال يعني أن عدم وجود أنشطة تتعلق بالنساء تقوم بها  م، ١٩٢٥سجلت سنة 
العديد من الجمعيات والهيئات المسجلة والناتجة عن تنامي دور النساء في الحياة 
العامة كما اشرنا في الفصل السابق، ونذكر من هذه األنشطة على سبيل المثال ال 

خيرية األرثوذوكسية العربية في مدينة الفحيص  برنامجا تخصيص الجمعية ال الحصر،
77Fلمحو األمية بين النساء

، كذلك فان أول أشكال تنظيمات المجتمع المدني وأكثرها ٧٨
شاركت تكونت عضويتها من رجال ونساء، كذلك  امتدادا، وهي الجمعيات الخيرية،

والنقابات، لذلك ال  ،بواألحزا ،كالنوادي الثقافية ،بتكوين التنظيمات األخرىالنساء 
يمكن اقتصار مساهمة النساء في حركة المجتمع المدني على حركتهن النسائية 
بتنظيماتها العديدة فقط، بل أيضا من خالل شراكتهن في بناء حركة المجتمع المدني 
وضمان استمرارها، وهذه الشراكة بما وفرته للنساء من خبرات في مجال العمل 

مسيرة الحركة النسائية وشكلت  ،العام، دعمت بطريقة وبأخرىاالجتماعي والسياسي 
احد عوامل استمراريتها، وللتأكيد على ذلك نشير إلى العالقة المتبادلة بين النساء 
                                                 

م، دار السندباد، ٢٠٠٤، ١ط ،دراسة حالة حول أداء منظمات المجتمع المدنيعدة مؤلفين، المجتمع المدني والحكم في األردن:  - ۷۷

المجتمع المدني من االطالع،  انظر/ي أيضا ، هاني حوراني وحسين أبو رمان، و للمزيد   ١٦٢-١٨٥ص  ، ١عمان: األردن ، ج
  صفحة  ١٨٩، ١ج األردن،  –م، دار السندباد، عمان ٣٠٠٤ ١: تطور المجتمع المدني وواقعه الراهن، طي األردنوالحكم ف

 م.١٩٤٤حزيران  ٢٠، تاريخ  ١٠٤٥جريدة األردن ،ع،  -۷۸
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كأحد مكونات المجتمع المدني، فمن المعروف  ألحزاب السياسية،وبين ا ،ومنظماتهن
كان  ،ومنذ فترة مبكرة ،ةأن النساء نشطن إلى جانب الرجال في األحزاب السياسي

معظم األحزاب ضمنت عصرها الذهبي في مرحلة الخمسينيات، وفي هذا اإلطار 
، وثائقها األساسية بنودا تتعلق بالنساء، كما تضمنت هياكلها التنظيمية، السياسية

مكاتب و/أو لجان خاصة بالنساء، بغض النظر عن مدى تفعليها، و/أو عمق 
ا إلى البحث عن منفذ الستقطاب قوة النساء لصالح برامجها التي دفعته ،براغماتيتها

78Fالسياسية، من دون اهتمام حقيقي وعميق بقضية النساء

إلى تشكيل ، كما عمدت ۷۹
بما عرف بالمنظمات الرديفة لألحزاب،  منظمات نسائية تابعة لها أو تدور في فلكها،

بتأسيس  ،مع غيرهن ،ابوفي الوقت ذاته قامت النساء الناشطات سياسيا في هذه األحز 
والمثال على ذلك اتحاد  وتستهدف عموم النساء، ،منظمات نسائية مستقلة عن األحزاب

، هذه العالقة العضوية بين م١٩٥٢المرأة األردنية وامتداداته التاريخية التي تعود لسنة 
حركة المجتمع المدني كإطار عام والحركة النسائية، وضعت األخيرة في دائرة 

ات العامة التي أحاطت بحركة المجتمع المدني، سواء في عالقتها بالدولة من السياق
يجابا، لذلك يالحظ أن  ،جهة وعالقاتها بالمجتمع من جهة أخرى، لتتفاعل معها سلبا وٕا

الحركة النسائية تأثرت بأوضاع حركة المجتمع المدني برمتها، بدءا من األسس التي 
امل المؤثرة بالتطور االقتصادي االجتماعي قامت عليها وتكونت من مجموعة العو 

والسياسي للمجتمع والدولة، مرورا بحاالت المد والجزر التي عاشتها حركة المجتمع 
قليمية، وانتهاء بالتطورات التي عاشتها  ،المدني تزامنا مع ظروف سياسية محلية وٕا

ت والهيئات وعلى رأسها قوانين الجمعيا ،المظلة التشريعية لحركة المجتمع المدني
 وقوانين األحزاب وقوانين االجتماعات العامة وغيرها. ،االجتماعية

 

 التوجهات والسياسات الحكومية  ثانيا:
 

                                                 
و حزب البعث انظري /انظر وعلى سبيل المثال ال الحصر: الوثائق األساسية للحزب الشيوعي االردني، أقدم األحزاب السياسية،  - ۷۹

العربي االشتراكي االردني، وأيضا منظمة الجبهة الديمقراطية في األردن التي تحولت إلى حزب الشعب الديمقراطي االردني، وأيضا حزب 
 جبهة العمل اإلسالمي، الذراع السياسي لحركة اإلخوان المسلمين، وحزب الوسط اإلسالمي، وغيرها
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ن أوضاع النساء عموما، يصب يأن أية سياسية أو توجه نحو تحس ،من البداهة القول
هات ، لدور هذه السياسات أو التوجاحكما في سياق تمكين الحركة النسائية وتقويته

بتحقيق مستوى أعلى من الوعي لدى النساء، بما يدفعهن لتنظيم أنفسهن للمطالبة 
بحقوقهن والمحافظة على المتحقق منها، وأيضا للمساهمة بالتطوير المجتمعي من 
خالل مساهمتهن في حركة المجتمع المدني بشكل عام، وقد رأينا كيف أدت سياسات 

مارة إلى تكوين نخبة من النساء المتعلمات، التوسع بتعليم النساء في مطلع عهد اإل
قدن بأنفسهن فيما بعد منظمات نسائية، عملت من اجل النساء والمطالبة بحقوقهن كما 

79Fسنبين في الفصول القادمة

ثالثة محاور، األول، ، وفي هذا السياق يمكن الحديث في ٨٠
يتعلق بالبيئة  ثانيويتعلق بالسياسات والتوجهات الحكومية تجاه النساء بشكل عام، وال

لخاصة بتنفيذ اويتعلق باآلليات الحكومية التشريعية التي نظمتها الحكومات، والثالث 
 .هذه السياسات والتوجهات

 
 السياسات والتوجهات نحو تمكين النساء.   -١

 ،في المحور األول المتعلق بالسياسات والتوجهات الحكومية نحو النساء بشكل عام
ولة األردنية اهتمت ومنذ تأسيسها بأوضاع النساء، فباإلضافة إلى يمكن القول أن الد

سياسات التوسع في تعليم النساء، والتي أجازت االختالط بين الذكور واإلناث لغايات 
التعليم، إذ جاء في قرار صادر عن نظارة المعارف "فتح مدارس خاصة باإلناث في 

القانوني للتعليم الخمسين، وفي كل قرية أو حي إذا بلغ عدد اللواتي بلغن السن 
المحالت التي ال يوجد فيها مدارس إناث، يجوز االختالط حسب أحوال المحيط 

80Fاالجتماعي"

صدر قرار بتأسيس دور للمعلمات في المراكز حسب تنسيب  ك، كذل٨١
عمل في مدارس لمجالس التدريبات االبتدائية لنظارة المعارف وذلك لتخريج معلمات ل

  81F٨٢.اإلناث
وجاءت اإلشارة  ،هتمت القيادة الهاشمية في عهد اإلمارة بأوضاعهن االجتماعيةا  

األولى بصدور اإلرادة األميرية بإبطال عادة خطف البنات المتبعة لدى المهاجرين 

                                                 
 راجعي /راجع الفصل األول - ۸۰
 م.١٩٢٦أيار  ١تاريخ  ١٢٧يدة الشرق العربي ، عجر  - ۸۱
 جريدة الشرق العربي، المصدر نفسه - ۸۲
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82Fالشراكسة ومراعاة عقد الزواج حسب الشريعة اإلسالمية

، كذلك ألغت السياسات ٨٣
ضمن دية القتيل وذلك مع صدور  )ة المدىغر (الرسمية العمل بالعرف القاضي بتقديم 

، ويبدو أن التوسع في تعليم النساء وخروجهن إلى العمل م١٩٣٦قانون العشائر لسنة 
أثار حفيظة بعض القوى المحافظة التي عملت على تحريض القصر األميري، فصدرت 

ة اإلرادة األميرية بمنع تبرج النساء، وجاء ذلك في رسالة وجهت إلى قاضي القضا
83Fووزير المعارف الشيخ احمد السقاف

، والالفت في الرسالة األميرية تضمنها للموقف ٨٤
الشرعي الدقيق لمسألتي الحجاب والتبرج، ويبدو أن هذا الموقف، لم يقنع ذات القوى 

84Fفتابعت عملية التحريض

حتى صدر قرار باتخاذ "المالءة" لباسا للمرأة المسلمة خارج  ٨٥
ير المغفور له عبد اهللا بن الحسين( جاللة المغفور له الملك بيتها، وقد طلب سمو األم

عبد اهللا بن الحسين الحقا) سن قانون لهذه الغاية مع بيان التعزيز الشرعي حسب ما 
يراه سماحة قاضي القضاة مع لفت النظر إلى أن حسر الرأس للرجال في األسواق 

85Fواألماكن العامة مخالف للعادات والتقاليد الموروثة

وبهذا يلفت سمو األمير إلى ، ٨٦
 المساواة بين الرجال والنساء على صعيد االلتزام بالعادات والتقاليد. 

على صعيد السياسات المتعلقة بالحركة النسائية، اهتمت الدولة ومنذ بواكيرها بهذه 
بمبادرة من سمو  م،١٩٤٤الحركة، فمن جهة تأسست أول جمعية خيرية نسائية سنة 

جاللة الملكة مصباح الحقا) والشك أن هذه الخطوة حظيت بمباركة  األميرة مصباح (
سمو األمير الذي تواصل شخصيا مع قيادات الحركة النسائية العربية، وعلى رأسهن 

ما يفيد مباركة  ،التي طلبت إليه برسالة حملتها أميلي بشارات ،السيدة هدى شعراوي
وتعزيزها، وقد أجابها برسالة توجيهية  مشاركة نساء األردن في الحركة النسائية العربية

                                                 
 م.١٩٢٣حزيران  ١١، تاريخ  ٣جريدة الشرق العربي ع - ۸۳
    م.١٩٤٠آذار  ٢٧تاريخ  ٩٦٢جريدة األردن ع  -۸٤
دارة البالد، ومن هذه القيادات من اشتهر من المهم تذكر دور القيادات العربية التي تواجدت في األردن ألسباب عديدة، في إ - ۸٥

إقرار المالءة لباسا للمرأة وهذا اللباس عرف في الحواضر العربية الكبرى كدمشق والقاهرة  يلبالمحافظة الشديدة على الصعيد االجتماعي، بدل
ي بحكم طبيعة االقتصاد المعتمد على الزراعة إبان الحكم العثماني وشيوع نظام الحريم، األمر الذي لم يعتده المجتمع االردني الريفي البدو 

والرعي والتي تتطلب االختالط وسفور النساء، والمتتبع لصحف المرحلة سيجد الكثير من الكتابات التي تحرض على النساء وتدعو إلى 
  .بقاءهن في المنازل

      م.١٩٤٠تموز  ٢٧، تاريخ ٩٩٢جريدة األردن، ع  - ۸٦
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86Fمؤثرة بين من خاللها رؤيته لدور النساء وقضيتهن

،      وقد استقبل سمو األمير ۸۷
عبد اهللا بن الحسين  السيدة هدى شعراوي، ومنحها وسام االستقالل من الدرجة األولى 

87Fوكانت في زيارة إلى االتحاد النسائي األردني ،م١٩٤٥سنة 

٨٨ . 

                                                 
لسيد -۸۷ ها " حضرة ا نم شعراوي ( جاء في لة هدى ها ي لجل )  إن لكل قطر صبغة، وان للعرب صبغة واحدة، ٠٠٠ة ا

لتي فطرت  ها ا ث عا ب قوم في ت قة بان ت ي لعربية خل دة ا لة، هو أن تكون السي ي لجل دة ا لسي يه ا ل إ قد أن ما ترمي  نني العت وٕا
مقب لنسل ال لجديد، وان تجعل ا م ا ل عا لسيدات األخر في ال يها وهي غير متأخرة عن ا أمهات فاضالت عل ل يفخر حقا ب

نساء، فان احدهم  ل ا لعرب ب مة بمثل فخر ا فاخر ا م ي نه ل ا، ا ي دن ل ا لجنسين في هذه  جديرات بان يكن المربي األول ل
قتال وهي بهودجها تسوق  ل ا لرجال في مواقف  ة ا ما شجعت المرأ ل ا اخو فالنة) ولطا ن في اشد المواقف حرجا يقول ( أ

ل هم ا ل ي ن ت ل م   ظفر. قومها إلى األما
قومية     ل ة ا فاضل ل عتيد على الصبغة ا قدر ما يحافظ مؤتمرها ال نه ب ة، ا ل ي لجل دة ا لسي نه ال يخفى على فطنة ا ا

ها  لمؤتمر من قدر ما تكون شجعت سكان األقطار على أن تحضر ا لعرب، ب اهاة في نساء ا مب لموجهة لل مة ا لكرا وا
لتي تكون إن شاء مقررات، ا ل ذ ا في ن وبة  مندوبات، ليساعدن على ت ائج مطل يه من نت ل ما ترمين إ اهللا مفتاح خير ل

ته لة ورحمة اهللا وبركا لجلي دة ا لسي  أرشيف الديوان الملكي. م.١٩٤٥كانون ثاني  ١٧رسالة صادرة بتاريخ  "والسالم على ا
     م.١٩٤٥أيلول عام  ٧تاريخ  ٨مجلة الرائد العدد رقم  - ۸۸
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عالن المملكة األردنية الهاشمية تبادل جاللة الملك عبد اهللا ومع است قالل البالد وٕا
شكر مع قيادات نسائية محلية وعربية منها روز شحفة البرقيات و األول برقيات التهنئة 

88Fوجمعية االتحاد النسائي  بفرعيها في السلط واربد ،رئيسة االتحاد النسائي اللبناني

٨٩ ،
ئية الفلسطينية عن مراسلة األمير غداة النكبة لشرح أوضاع ولم تتوان القيادات النسا

النساء الفلسطينيات ومعاناتهن، وطلب العون وبخاصة السالح، اثر طردهن من 
89Fبالدهن وتشريدهن في أصقاع األرض

٩٠  ، 
في عهد المملكة الثاني، بقيادة جاللة المغفور له الحسين بن طالل، أخذت السياسات 

اء وحركتهن بالتبلور والوضوح التدريجي، وترافقت هذه السياسات الحكومية باتجاه النس
بإيجاد آليات حكومية ووطنية لتنفيذها ومتابعتها، ويمكن تصنيف السياسات والتوجهات 

 الحكومية في محورين: 
األول: السياسات والتوجهات العامة الصادرة في وثائق رسمية أساسية بتوجيه من قمة 

 د. الهرم السياسي في البال
 الثاني: التخطيط االستراتيجي العام والخطط التنموية القطاعية. 

على المستوى األول كانت البداية في الدستور االردني، الذي أقر مبدأ المساواة أمام 
القانون وان لم يذكر الجنسين صراحة، إال انه فسر بان لفظة األردنيين تشمل الرجال 

90Fوالنساء معا

اق الوطني االردني التي أقرت كوثيقة توافق وطني . ثم جاءت وثيقة الميث٩١
لتنّص على هذه المساواة صراحة، بتحديد كلمة األردنيون بالرجال  م،١٩٨٩سنة 

91Fوالنساء

، ومن الجدير بالذكر أن القيادة الهاشمية كانت تؤكد دائما على هذا المبدأ ٩٢
المناسبات، إذ غالبا وداللة ذلك، الخطابات الملكية الموجهة إلى األمة في العديد من 

                                                 
 ٣٤٣/  ١١٨م، و برقية جوابية رقم  ١٩٤٦ – ٣- ٢٨االتحاد النسائي فرع اربد، تاريخ بتوقيع سكرتيرة  ٣٤٣/ ١١٧برقية واردة قم  - ۸۹

بتوقيع جمعية االتحاد النسائي، وبرقية جوابية رقم  ١٢٢/٣٤٣م، وأيضا برقية واردة رقم ١٩٤٦ – ٣- ٢٨تاريخ  بتوقيع جاللة الملك عبد اهللا
م، وأيضا، ١٩٤٦ -٣ -٢٨النسائي فرع السلط،  بتوقيع جاللة الملك، تاريخ موجهة إلى السيدة جميلة منصور جمعية االتحاد  ٣٤٣/ ١٢٥

 -٥ -٢٨بتوقيع جاللة الملك تاريخ  ٧٥/ ١٩٦م، وبرقية جوابية رقم ١٩٤٦ – ٥-٢٧بتوقيع السيدة روز شحفة تاريخ  ١٣٣برقية واردة  رقم 
 م/ مقتنيات أرشيف الديوان الملكي    ١٩٤٦

/أ ٢١٥/١بتوقيع جميلة الشقيري شقيقة الزعيم الفلسطيني احمد الشقيري ( بال تاريخ) ورسالة واردة رقم  ٢٦٨/٣٥٨رسالة واردة رقم  - ۹۰
 م، أرشيف الديوان الملكي ١٧/٧/١٩٤٨بتوقيع أمينة سر االتحاد النسائي العربي في نابلس تاريخ 

 انظري/ انظر الدستور االردني المادة السادسة  - ۹۱
 الوطني الفصل األول، البند الثامن انظري/ انظر الميثاق  - ۹۲
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92Fما كانت تذكر الرجال والنساء.

 ومن المفيد اإلشارة إلى رسالتين وجههما الملك ٩٣
األولى لرئيس الوزراء المغفور له وصفي  (طيب اهللا ثراه) ،الحسين بن طاللالراحل 
، طلب فيها دراسة منح النساء حق الترشيح لالنتخابات النيابية، م١٩٦٦سنة التل، 

وتضمنت اإلرادة الملكية بمنح النساء هذا الحق، بالموافقة على  م،١٩٧٤ة والثانية سن
وفي هذا السياق، يذكر ما  م،١٩٧٤) لسنة ٨القانون المعدل لقانون االنتخابات رقم (

من إشارة  ١٩٩٧جاء في خطاب العرش في الدورة األولى للبرلمان الثالث عشر لسنة 
إذ أكد  ،مساهمتها في العديد من المجاالتإلى أهمية وخطورة دور المرأة وتفوقها و 

(طيب اهللا ثراه) أن مشاركة المرأة في الحياة  بن طالل  الحسينالراحل  جاللة الملك
السياسية باتت دعامة هامة من دعامات التطوير الديمقراطي، كما طالب " بالنظر  

رأة والتي باهتمام بالغ إلى بعض الظواهر الخطيرة التي ال تزال مصدر معاناة للم
تجعلها بكل أسف عرضة النتهاكات غير إنسانية لحقوقها األساسية "، وأكد أن " 

كما أنه يتناقض  ،العنف ال يليق بمجتمع التكافل الذي هو مجتمعنا العربي اإلسالمي
بشكل فاضح مع دعوتنا المستمرة إلى الحفاظ على الكرامة اإلنسانية وسائر حقـوق 

93Fاإلنسـان" 

٩٤ 
سمية تجاه النساء في هذه المرحلة بمجموعة ر السياسات والتوجهات ال ويمكن تلخيص

94Fمرتكزات عبرت عنها سمو األميرة بسمة بنت طالل

في بعض كلماتها كممثلة  ،۹٥
لألردن أمام المحافل الدولية ومنها المؤتمر الدولي للمرأة الذي عقد في بكين عام 

                                                 
تظهر مراجعة الخطابات الملكية لمغفور له جاللة الملك حسين في العديد من المناسبات مخاطبته األردنيين بألفاظ مثل: المواطنون  - ۹۳

ساواة أمام القانون انظري/ انظر والمواطنات ، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، وغير ذلك من ألفاظ تشمل الجنسين كدليل على تأكيد مبدأ الم
 الخطاب السامي لجاللة الملك الحسين بن طالل/ أرشيف الديوان الملكي     

 م.١٩٩٧كلمة جاللة المغفور له الملك الحسن بن طالل أمام الدورة األولى للبرلمان الثالث عشر سنة  - ۹٤
الملك�ة الوال�دة زي�ن الش�رف ف�ي رعاي�ة العم�ل النس�ائي وتأثيره�ا  من المهم في هذا السياق التأكيد على دور جاللة المغف�ور له�ا - ۹٥

، ل�يس عل�ى مس�توى المحيط�ين به�ا فق�ط ب�ل عل�ى، ب�ل عل�ى المباشر على سمو األميرة بسمة بنت طالل بما عرف عنه�ا م�ن حكم�ة وق�وة ت�أثير
إيمانه�ا بأهمي�ة دور ة، فقد عبرت هذه المبادرات ع�ن ،أهمية عاليوالمبادرات العديدة التي أطلقتهامستوى عامة الشعب أيضا، وقد كان لدورها، 

س�اهمت بفعالي�ة ف�ي إق�رار  ، وق�د وأهمي�ة دور الهيئ�ات غي�ر الحكومي�ة ف�ي دف�ع مس�يرة ال�وطن ال�ى األم�امنساء في خدمة بل�دهن ومج�تمعهن، ال
س�مو وفي اإلطار ذاته كان حديثها وتوجيهاته�ا ل ،المساواة بين جميع األردنيين ذكورا وإناثا في الدستور الذي ما زال ساري المفعول حتى اآلن

كمواطن�ة له�ا م�ن الحق�وق مث�ل م�ا عليه�ا  ،تلخص في ضرورة العمل وباستمرار من اجل أن تأخذ المرأة األردنية دورها ك�امالاألميرة بسمة، ي
م�ن مقابل�ة خاص�ة م�ع س�مو  هي�ل والرعاي�ة.من واجبات, وان من حق كل طفل يتيم أن ينال فرصة متساوية مع أقرانه اآلخرين في التعل�يم والتأ

  م.۱/٦/۲۰۱۰األميرة بسمة بنت طالل أجريت بتاريخ 
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م المتحدة التي عقدت في ، والجلسة الخاصة بالمرأة للجمعية العامة لألم١٩٩٥
 على النحو التالي: ٢٠٠٠نيويورك في حزيران عام 

إن االنجازات التي تحققها النساء األردنيات في أكثر من مجال هي حافز  .١
وأساس للتقدم نحو انجازات أوسع وأعمق في مختلف مناحي الحياة، وخصوصًا 

 مة.التعليم والعمل والصحة والمشاركة في الحياة السياسية العا
 

إن أي تطوير ألوضاع المرأة ينطلق باألساس من احترام مفهوم األسرة كوحدة  .٢
اجتماعية أساسية فضًال عن احترام القيم االجتماعية كما عبرت عنها الشرائع 

حرم قتل األنثى وبارك دور األم واحترام الخصوصيات  فاإلسالمالسماوية (
 المحلية المتمثلة باللغة والثقافة والتراث).

 
إن أي سياسة أو تخطيط يتعلقان بالمرأة ال بد أن ينهج منهجًا استراتيجيًا  .٣

شامًال تم التعبير عنه في المرحلة األولى، من خالل اإلستراتيجية الوطنية 
للمرأة األردنية، وفي المرحلة الحالية من خالل تحديث هذه اإلستراتيجية 

ة بأن حقوق المرأة جزء ال انطالقًا من المبادئ المشار إليها فضًال عن القناع
يتجزأ من مفهوم حقوق اإلنسان الواسع، وضرورة احترام التزامات األردن الدولية 

 ومنها المصادقة على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
 

ال يقتصر مفهوم المساواة والعدالة الذي يجري السعي لتثبيته على إطار  .٤
تسع ليشمل مفهوم المساواة الكاملة في الحقوق المساواة أمام القانون، بل ي

 والواجبات وفي فرص المساهمة بالتنمية الشاملة.
 

ال تقتصر السياسات المتعلقة بالمرأة على اإلستراتيجية الوطنية، بل تمتد لتشمل  .٥
إدخال منظور الجندر في كافة عمليات التخطيط االستراتيجي على مستوى 

تصادية االجتماعية) وعلى مستوى التخطيط الدولة ككل (خطة التنمية االق
 القطاعي في المجاالت المختلفة (البيئة، السكان، وغيرها).

 
إن أي تطوير وتطبيق للخطط اإلستراتيجية ال بد أن يتم من خالل آلية قادرة  .٦

على المتابعة وبمشاركة القطاعين العام والخاص واألهلي، وقد عبر عن ذلك 
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طنية األردنية لشؤون المرأة، وهي اآللية األولى من من خالل أنشطة اللجنة الو 
نوعها في المنطقة، التي عملت بالتعاون الكامل بين القطاعات الرسمية 

95Fواألهلية المعنية بالمجال

٩٦  
 

 هذه المرتكزات لم تغب عن سياسات الحكم في العهد الجديد بقيادة جاللة الملك عبد
 ،مام بقضايا النساء وأهمية تطوير أوضاعهنالثاني ابن الحسين، إذ استمر االهت اهللا

مناسبات عديدة من أهمها خطابات العرش في  وقد تم التعبير عن هذا االهتمام في
ألعضاء المؤسسة  ةافتتاح دورات مجلس األمة، إذ تمثل هذه الكلمات سياسات توجيهي

ب التكليف ، كذلك في كتةالرقابية والتشريعية الممثلة لألمة وأيضا للسلطة التنفيذي
بر بدورها عن السياسات العليا الموجه للحكومات  السامي للحكومات المتعاقبة والتي تّع

له، سنجد أن السياسات العليا  على المستويين الداخلي والخارجي، ولو بحثنا في ذلك ّك
للعهد الجديد اهتمت بأوضاع النساء ومنذ البداية، وقد تم التعبير عن هذا االهتمام 

لضرورة تعديل التشريعات وتطويرها لضمان حقوق النساء ومساواتهن أمام بالتوجيه 
القانون، والعمل على ضمان زيادة مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، وتمكينهن 

فعلى سبيل المثال: االقتصادي، والعمل على الحد من الظواهر السلبية المسيئة لهن، 
برلمانية العادية الثالثة لمجلس األمة الثالث خطاب العرش في افتتاح الدورة ال جاء في

م، " والبد من اإلشارة الى أن قطاع المرأة ١٩٩٩عشر في األول من تشرين األول عام 
والطفولة بحاجة الى مزيد من االهتمام من خالل وضع البرامج والتشريعات التي 

96Fتصون حقوق هذين القطاعين وترتقي بمستوى الرعاية المقدمة لهما"

كذلك جاء في ،  ٩٧
خطاب جاللته أمام مجلس األمة في افتتاح مجلس األمة الرابع عشر في األول من 

م " لقد أطلقنا دعواتنا من قبل لتنشيط الحياة السياسية ٢٠٠٤كانون األول عام 
والحزبية و ركزنا على أهمية دور الشباب ودور المرأة في حياتنا السياسية، ودعونا 

ز مفهوم التعددية واحترام الرأي والرأي اآلخر وهذه بالنسبة الى حوار وطني شامل يعز 

                                                 
م، المؤتمر الخاص لألمم المتحدة الذي ١٩٩٥للمزيد انظري/ انظر: كلمة سمو األميرة بسمة بنت طالل في مؤتمر بكين  لمنعقد عام   - ۹٦

 م.  ٢٠٠٠عام  كعقد في نيويور 
الهاشمية، الخطاب السامي لصاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين المعظم، المجلد األول  المملكة األردنية- ۹۷

  ١٠٣، ص  ٢٠٠٠-١٩٩٩
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97Fلنا أولوية ال رجعة عنها"

أما في خطاب العرش في افتتاح الدورة الرابعة لمجلس  ٩٨
م،  فقد جاء في معرض تحديد ٢٠٠٦تشرين الثاني عام  ٢٨األمة الرابع عشر في 

القرارات وبخاصة مشاركة  الثوابت األردنية " ....تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ
98Fقطاعي الشباب والمرأة..."

، كما جاء في خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية ٩٩
م، ٢٠٠٧العادية األولى لمجلس األمة الخامس عشر في الثاني من كانون األول عام 

"... ونحن ندرك أن النهوض باألردن وتمكين المواطن االردني من المشاركة في مسيرة 
مية وتحسين مستوى حياته، يحتاج الى الكثير من التشريعات، ومن أهم هذه التن

التشريعات التي يجب أن تكون في مقدمة األولويات في هذه الدورة التشريعات الخاصة 
بتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة مثل ديوان المظالم، والقوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان 

99Fوالمرأة والطفل  ....."

جاء في خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية كذلك  ١٠٠
م، " ..أما ٢٠٠٨تشرين األول عام  ٥العادية الثانية لمجلس األمة الخامس عشر، في 

على صعيد توسيع المشاركة السياسية على المستوى الوطني الشامل، فان هذا الطموح 
والمرأة يستدعي حث بعض الفئات على المشاركة باالنتخابات وخاصة الشباب 

100Fوتشجيعهن على دخول ميادين العمل العام وتولي قيادته"

١٠١   
كتاب التكليف الذي وجهه جاللة الملك عبد اهللا الثاني إلى  من جهة أخرى، جاء في

ما يفيد "أن  ، الحكومة األولى في العهد الجديد،حكومة السيد عبد الرؤوف الروابدة
مرأة األردنية ومشاركتها في العديد من تطور دور ال دور المرأة أصبح أكثر أهمية وقد

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية بحيث أصبحت دعامة أساسية من 
دعامات التنمية والبناء، لذا فإن هذا الدور بحاجة إلى تعزيز ورعاية خاصة في الريف 

لنساء والبادية"، كما أشار الكتاب إلى بعض الظواهر السلبية التي تسبب المعاناة ل
وانتهاك حقوقهن األساسية، وأكد ضرورة "تعديل التشريعات التي تنتقص من حقوقها أو 
توقع الظلم عليها، وتوفير جميع التسهيالت التي تعينها على أداء دور الشريك في 

101Fالعمل والبناء دون تمييز أو محاباة"

. كذلك أكد كتاب التكليف السامي لحكومة ١٠٢
                                                 

 م، ٢٠٠٠-م١٩٩٩المملكة األردنية الهاشمية، الخطاب السامي لصاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين المعظم،  - ۹۸
 ١١٤ص  ٢٠٠٤ع، المجلد الراب

 ١٦٦، ص ٢٠٠٦المصدر السابق المجلد السادس - ۹۹
  ١٣٧، ص ٢٠٠٧السابع،  دالمصدر السابق، المجل- ۱۰۰
  ١٠٦، ص ٢٠٠٨المصدر السابق، المجلد الثامن - ۱۰۱
خ كتاب التكليف السامي لحكومة عبد الرؤوف الروابدة  - ۱۰۲ ري ا ت .٤/٣/١٩٩٩ب  م
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همية دور المرأة في مجال الرعاية االجتماعية وأهمية دور المهندس علي أبو الراغب "أ
األسرة في بنية المجتمع والدولة، وحماية األسرة من مختلف أشكال العنف، وحق المرأة 
في التعليم والتدريب والعمل، وتمكينها من أخذ دورها باعتبارها شريكة للرجل في تنمية 

102Fالمجتمع وتطويره"

١٠٣ . 
 

تضمنت وثيقة األردن الرسمية لمؤتمر األمم  تراتيجي العام،على صعيد التخطيط االس
تحت شعار(  م،١٩٨٥كوبنهاغن عام  المتحدة العالمي الخاص بالمرأة والمنعقد في

سلم ) خطة إستراتيجية للنهوض بالمرأة وتطوير أوضاعها وأدوارها  -تنمية -مساواة
 نطلقات منها: ، وقد انطلقت هذه اإلستراتيجية من مجموعة مم٢٠٠٠حتى عام 

إن تنمية المرأة والنهوض بأوضاعها ودورها جزء ال يتجزأ من تنمية المجتمع  -١"
وحركته نحو التقدم واالستقرار، ضمن المحيط العربي والدولي، فال يمكن فصل  األردني

قضية المرأة عن قضايا المجتمع في مجال تحقيق شعار التنمية والسلم، وان تحقيق 
جل والمرأة يتم بصورة طبيعية غير مفتعلة من خالل السعي لبلوغ المساواة بين الر 

اإلنماء الوطني الشامل في ظل مناخ سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي وعسكري 
 يكفل السلم الحقيقي.

إن قضية التنمية الشاملة التي تعنى االستقرار وصالبة البناء الوطني وتلبية  -٢
ط الق الطاقات اإلبداعية واإلنتاجية لإلنسان االحتياجات األساسية للمواطن، وٕا

االردني، والتخطيط المتوازن الذي يأخذ بكافة العناصر والمتغيرات االجتماعية 
واالقتصادية والديموغرافية والثقافية والسياسية والتوازن بين الموارد الطبيعية المتاحة 

 يعتقد بان تحقيق والسكان...الخ هي المدخل الوحيد للنهوض بالمرأة األردنية، وال
شعاري المساواة والسلم يمكن أن يتما دون إرسائهما على قاعدة متينة من التخطيط 

 واالنجازات اإلنمائية الشاملة لكافة القطاعات السكانية واالجتماعية واالقتصادية.
إن تطور أوضاع المرأة األردنية في مجاالت التعليم والصحة والعمل والحقوق  -٣

رها، ال يتم بمعزل عن بعضها البعض، ويجب أن ينظر الى الخطط السياسية وغي
الخاصة بالمرأة في هذه القطاعات والمجاالت على أنها متكاملة ومتداخلة  جوالبرام

وتشكل جزءا من سياسات وخطط سكانية واجتماعية واقتصادية وتشريعية وسياسية 

                                                 
.١٩/٦/٢٠٠٠ على أبو الراغب بتاريخكتاب التكليف السامي لحكومة المهندس  - ۱۰۳  م
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ردني والمنعة واالستقالل عامة، تستهدف تعبئة القوى والموارد الوطنية لإلنسان اال
 والقوة للمجتمع االردني .

إن المسلك المنفتح المستنير بالتراث، والبحث واكتساب كل ما هو مناسب وغير  - ٤
متعارض مع القيم والتراث العربي اإلسالمي من فنون العصر وعلومه وأساليبه 

التالي عملية التكنولوجية، أمران أساسيان تقوم عليهما عملية اإلنماء الوطني وب
النهوض بالمرأة أو أي فئة سكانية أو قطاع اقتصادي أو اجتماعي، مما يطرح أهمية 
إيجاد نمط خاص للنهوض بالمرأة العربية من جهة، ولمشاركتها في التنمية االقتصادية 
من جهة أخرى، بحيث تتجنب النتائج االجتماعية التي نجمت عن الطرح الذي تبنته 

انعكست آثاره على األسرة والطفولة والشباب في المجتمع األوروبي و المرأة األوروبية 
على شكل التفكك والتشرد والقلق والضياع والمشكالت االجتماعية المختلفة، هذا النمط 
يجب أن يتجاوز من جهة أخرى المحاوالت التي تبذل في بعض األوساط التقليدية 

وعزلها عن حركة التطور وعن المشاركة  والمحافظة لإلبقاء على الدور التقليدي للمرأة،
في بناء المجتمع، تحت شعار الدين واألخالق والخوف من االنحراف والتفكك، دون 
شراف األسرة على نمو الفتاه، هو الكفيل  وعي بان التربية السوية والتعليم والتثقيف وٕا

 واألمة. بان يقيها عثرات الطريق وتعريفها بأهمية دورها في صنع مستقبل المجتمع
إن التنمية وبالتالي النهوض بأية فئة سكانية كالمرأة وغيرها ليست مسؤولية  -٥

نما هي أيضا مسؤولية ومشاركة شعبية منظمة في إطار وطني  الحكومات وحسب، وٕا
وبرامج محددة ومتكاملة مع بعضها البعض نحو تحقيق األهداف  فهداأوذات 
103Fالعامة"

١٠٤  
 أهداف رئيسية جاءت بالنص التالي: وقد تضمنت هذه الخطة مجموعة 

عطائها الفرصة المتكافئة مع الرجل في المشاركة بعملية  -١"  اندماج المرأة وٕا
التخطيط التنموي الشامل وفي تنفيذ البرامج والحصول على نصيبها من عوائد التنمية 

 المختلفة.
ية بهدف إزالة تحقيق تغيرات مناسبة في البنية االجتماعية واالقتصادية واإلدار  -٢

العقبات والرواسب التي ال يوجد مبرر منطقي الستمرارها وتشكل مظاهر غير مستحبة 

                                                 
لمي الخاص بمراجعة وتقييم منجزات عقد المرأة لألمم المتحدة، اوزارة العمل والتنمية االجتماعية، وثيقة األردن الرسمية للمؤتمر الع - ۱۰٤

 .٨٤-٨٣، ص م١٩٨٥تموز  ٢٦-١٥
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أو متخلفة من منظور قيم المجتمع واألعراف السائدة فيه، وذلك لفتح الباب أمام المرأة 
 لتضطلع بمسؤولياتها ودورها الصحيح والالئق في بناء الوطن والمواطن.

اسية والعقلية والروحية والجسمية واالجتماعية والصحية إشباع الحاجات األس -٣
والمهنية وغيرها لإلنسان االردني بما في ذلك المرأة األردنية وخاصة في المناطق 

 الريفية والبادية. 
بناء الوطن القوي المنيع والمتماسك القادر على درء العدوان وتحقيق االستقرار  -٤

تحقيق اكبر قدر من التعاون والتنسيق العربي والسالم في الداخل والخارج، وعبر 
ليتحقق السالم العادل والمشرف على األرض العربية ولإلنسان العربي ذكرا كان أم 

104Fأنثى."

١٠٥  
كما تضمنت هذه الخطة مجموعة أهداف فرعية توزعت على عدة عناوين 

رفع هي:السياسات والبرامج ،النهوض بالمرأة في مجال العمل واإلنتاج، التعليم، 
في إطار التشريع  يمستوى المشاركة السياسية وتطوير دورها السياسي والتنمو 

 والتطبيق، تطوير العمل النسائي األهلي وتنظيميه كمكمل للعمل الحكومي الرسمي.    
اعتمد األردن مبدأ التخطيط التنموي العام والقطاعي منذ مرحلة من جهة أخرى، 

ر الرئيس عن السياسات الستينيات، وكانت الخطط التنموية  الثالثية والخماسية، المعّب
التنموية، إال أن هذا التخطيط لم يتنبه لمسألة تمكين النساء إال في فترة متأخرة، 

من  م،٢٠٠٣-م١٩٩٩ويمكن اعتبار خطة التنمية االقتصادية االجتماعية لألعوام 
إذ تم االتفاق أبرز الخطط التي أخذت بمبدأ إدخال منظور الجنوسة عند صياغتها، 

بين اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ووزارة التخطيط، على عدم تخصيص قطاع 
نما دمج قضاياهن ضمن القطاعات المختلفة للخطة،  خاص بالنساء في الخطة، وٕا
لضمان تكافؤ الفرص ما بين الرجال والنساء في كافة القطاعات، وبذلك انطلقت 

جندر من اعتبار أهمية دور كل من الرجال والنساء في الخطة في تناولها لمنظور ال
التنمية البشرية المستدامة، وضمان حقوق اإلنسان، وتعاملت مع خصوصية قضايا 
النساء على أساس وجوب القضاء على كافة أشكال التمييز ضدهن. واستنادًا إلى ذلك 

ظور الجنوسة في كله، يمكن القول أن وثيقة السياسات األساسية في األردن تضمنت من
                                                 

لمي الخاص بمراجعة وتقييم منجزات عقد المرأة لألمم المتحدة، العوزارة العمل والتنمية االجتماعية، وثيقة األردن الرسمية للمؤتمر ا - ۱۰٥

 .٨٥، ص م١٩٨٥تموز  ٢٦-١٥
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به منهاج عمل المؤتمر الرابع العالمي للمرأة  نادىالقطاعات كافة، وذلك عمًال بما 
 (بكين).

تحتوي الخطة على ثالثة أجزاء رئيسية، األول ويشمل على إستراتيجية تنموية طويلة 
األمد وتستند إلى جملة من األهداف التنموية والفلسفة االقتصادية التي تنتج عنها 

سياسات واإلجراءات الكفيلة ببلورتها، والثاني يحتوي على خطة السياسات االقتصادية ال
واالجتماعية التفصيلية للسنوات الخمس المقررة، أما الثالث فيشمل الخطط القطاعية 
لواحد وعشرين قطاعًا وقد جاء إدماج منظور الجنوسة من خالل األهداف العامة، إذ 

ئمة بين الجنسين في مختلف المجاالت االقتصادية جاء فيها: "ردم الفجوة القا
واالجتماعية". أما في األهداف االجتماعية للخطة فقد نص تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 
للنهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها كامًال وتعزيز مشاركتها في التنمية 

وى القطاعات المستدامة. وفضًال عن األهداف العامة للخطة جاء في متنها وعلى مست
اإلنتاجية والخدمية واالجتماعية ما يفيد بلورة الهدف العام واألهداف االجتماعية، من 
خالل أهداف فرعية وسياسات وبرامج شملت قطاعات التعليم والصحة، واإلعالم، 
والثقافة، والتنمية البشرية، والعلوم والتكنولوجيا، فضًال عن برامج تنمية األقاليم وحزمة 

105Fاالجتماعية والتدريب المهنياألمان 

١٠٦  
وتجدر اإلشارة إلى أن األردن اعتمد مبدأ التخطيط االستراتيجي القطاعي وتكاد ال 
تخلو وزارة أو مؤسسة عامة من خطة إستراتيجية لعملها، إال أن عملية التخطيط 

به إال في وقت متأخر نسبيا إلى ضرورة إعتماد منظور تاالستراتيجي القطاعي، لم تن
، كذلك عمدت اآلليات نوسة عند صياغة الخطط المتعلقة بالقطاعات المختلفةالج

الوطنية كالمجلس األعلى للسكان والمجلس األعلى لشؤون األسرة، مبدأ التخطيط 
إلى هذا المنظور ومنذ وقت معقول،  تومن الخطط المهمة التي التفتاالستراتيجي،   

وجاءت كتطوير لإلستراتيجية السابقة، إذ ، م٢٠٠٠اإلستراتيجية الوطنية للسكان لعام 
اعتنت بموضوع الفجوات النوعية في الحياة السكانية، فأكدت على ضرورة تقليص هذه 
الفجوات خصوصًا بين اإلناث والذكور، وكان من أهدافها النهوض بصحة األم والطفل 

مبادئها أن وجاء في ، لبناء مجتمع قوي متماسك يوفر لألسرة والمجتمع الرفاه والتقدم

                                                 
 – ١٩٩٩للمزيد من التفاصيل انظري/ انظر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لألعوام  - ۱۰٦

 م.٢٠٠٣



 75 

اإلنسان يتمتع بجميع الحقوق والحريات بدون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس 
أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، كذلك يتمتع كًال من الرجال والنساء بحقوق 
متساوية، وبالمشاركة التامة بوضع السياسات وصنع القرارات على جميع المستويات، 

 بين الجنسين ويحقق تمكين النساء. بما يعزز المساواة
وتضمنت اإلستراتيجية مجموعة محاور هي: الصحة اإلنجابية، العدالة واإلنصاف بين 

قد و  الجنسين، السكان والتنمية المستدامة، فضًال عن آليات دعم وتنفيذ اإلستراتيجية.
ات في محور الصحة اإلنجابية، على ضرورة العمل على خفض نسبة وفيتم التركيز 

األمهات. أما محور العدالة واإلنصاف بين الجنسين، فقد نص على مجموعة من 
األهداف منها: تحقيق العدالة بين الجنسين في الحقوق والواجبات المدنية واالجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والتشريعية، وتمكين النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن، وكفالة 

ة المستدامة وفي عمليات تقرير السياسات في جميع تعزيز مساهمتهن في التنمي
المراحل، واالشتراك في كافة جوانب اإلنتاج والعمالة واألنشطة المدرة للدخل، والتعليم، 
والصحة، والتكنولوجيا، وغيرها، وتشجيع الرجال وتمكينهم من تحمل المسؤولية في 

لة واإلنصاف بين الجنسين سلوكهم اإلنجابي ودورهم األسري التربوي، وغرس قيم العدا
 في أذهان الصغار وبما يتفق وقيم المجتمع. وفي محور السكان والتنمية المستدامة،

نصت اإلستراتيجية على تكثيف الجهود المبذولة لخفض نسبة األمية بين اإلناث، 
وتقليص مستويات التسرب التعليمي بين اإلناث إلى أدنى حد ممكن، وتحسين شروط 

وعدم تمييزهن عن الرجال في نوع العمل واألجر وفرص التأهيل والتدريب  العمل للنساء
106Fالمهني

١٠٧. 
 

في  تبنيهاتطويرها و  تماألساسية التي أعلنت منذ منتصف التسعينيات،  المرتكزاتذات 
) التي م٢٠١٥-م٢٠٠٦ومنها وثيقة األجندة الوطنية ( ،العديد من الوثائق الالحقة

، وتكونت م٢٠٠٥بموجب رسالة ملكية سامية في شباط أعدتها لجنة خاصة تم تشكيلها 
مثلين عن الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل ممن 

وثيقة تتضمن استراتيجيات شاملة لصياغة  سلوب المشاركة والتوافقااإلعالم، فعملت ب
قتصادية، ومراقبة ومبادرات للتنمية في كافة جوانبها: السياسية واالجتماعية واال

                                                 
  م.٢٠٢٠ – م٢٠٠٠على للسكان، اإلستراتيجية الوطنية للسكان لألعوام للمزيد من التفاصيل انظري/ انظر: المجلس األ - ۱۰۷
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ومتابعة تطبيقها وفق معايير قياس األداء، وتهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة من 
خالل برنامج انتقالي يضع األردن على مسار النمو االقتصادي السريع والمشاركة 
االجتماعية األوسع، وقد شملت األجندة ثمانية محاور، هي: التنمية السياسية 

العدل، وتعميق االستثمار، والخدمات المالية واإلصالح المالي والمشاركة، والتشريع و 
الحكومي، ودعم التشغيل والتدريب المهني، والرفاه االجتماعي، والتعليم، والتعليم 
العالي والتدريب المهني واإلبداع، ورفع مستوى البنية التحتية، و قد تطرقت وثيقة 

اور، ففي إطار تمكين النساء من األجندة الوطنية إلى النساء في العديد من المح
ممارسة مواطنتهن الكاملة وتفعيل دورهن في عملية التنمية، أوصت األجندة الوطنية 

)، بضرورة تطبيق عدد من المبادئ العامة وتحويلها إلى إجراءات م٢٠١٥-م٢٠٠٦(
زالة كافة أشكال التمييز بحقهن في  ملموسة  ومنها: تحقيق المساواة للمرأة وٕا

ات األردنية، وتغيير الممارسات االجتماعية الخاطئة بحقهن، وتصحيح الصورة التشريع
النمطية السلبية التي تنتقص من حقوقهن، وزيادة مساهمتهن في النشاط االقتصادي 
وجعلهن شريكات للرجال في التنمية، ودعم تمثيلهن بنسب مقبولة في المجالس 

في مواقع صنع القرار الرسمية، المنتخبة، وضمان زيادة مشاركتهن بنسب مقبولة 
وتكافؤ فرصهن في إجراءات التعيين والترقية والتدريب في المؤسسات العامة والخاصة 

 مع الرجال . 
م، أقر جاللة الملك عبد اهللا بن الحسين وثيقة " األردن أوال" كخطة ٢٠٠٢في سنة 

افة القوى تطبيقية لشعار األردن أوال، والتي صاغتها لجنة عبرت عضويتها عن ك
والتيارات السياسة وقيادات الرأي، سميت الهيئة الوطنية لألردن أوال، وقد تضمنت هذه 
الوثيقة بنودا عدة تتعلق بالنساء ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات 
النسائية، فقد جاء في باب المفاهيم" األردن أوال، دعوة لمؤسسات مجتمعنا المدني من 

ومنظمات أهلية، إلعادة ترتيب سلم أولوياتها، كل حسب اختصاصه، أحزاب ونقابات 
مستوحية روح هذا المفهوم ومضامينه، ساعية في رفع إسهامها في هذا المشروع 
النهضوي لبناء األردن الحديث، بتركيز العمل على تحقيق التنمية االقتصادية 

يجاد الفرص اإلنتاجية ومحاربة ال فقر والبطالة، وتحسين واالجتماعية والسياسية، وٕا
107Fمستوى معيشة المواطن"

،وفي باب الحكومة نصت الوثيقة على أن " تعمل الحكومة  ١٠٨

                                                 
 .٥وثيقة األردن أوال، ص  - ۱۰۸
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على "مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان وبمكانة المرأة والطفل واألسرة 
108Fللتوافق مع االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة"

، أما في باب البرلمان، ١٠٩
يقة على أن" تراعي قوانين االنتخاب، هدف التنمية السياسية والحزبية، كما نصت الوث

 إلىتراعي تمكين المرأة من المشاركة انتخابا وترشيحا، وضمان وصول سيدات 
109Fالبرلمان( الكوتا النسائية على أن تكون بصورة مؤقتة وانتقالية)"

كما نصت في باب  ١١٠
الحكومة " مختلف مؤسسات المجتمع النقابات والمنظمات األهلية على أن ترعى 

ومنظماته األهلية، وتعمل على تسهيل قيامها بأنشطتها وفق القانون، وبصورة تعمق 
110Fانتماء المواطن، وترفع سوية الخدمات المقدمة إليه"

١١١     
أطلق جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين المعظم مبادرة "كلنا م،  ٢٠٠٦وفي سنة 

صول إلى رؤى مشتركة لتحديد األولويات الوطنية والتحديات التي األردن" بهدف الو 
 تواجهها المملكة، وقد تضمنت المبادرة عدة برامج منها:

برنامج اإلصالحات السياسية، الذي تضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بترسيخ  -
ذا مبادئ الحكم الرشيد وتطوير الحياة الحزبية واإلعالم وحقوق اإلنسان، وركز ه

البرنامج على: أهمية المشاركة وبخاصة مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة، 
يجاد البرامج الكفيلة بتمكينهن  تاحة الفرص لهما للمشاركة في العمل الحزبي، وٕا وٕا
، وتكثيف برامج التوعية بأهمية دورهن في جميع  اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا

 مية لتحقيق األهداف المنشودة. المجاالت والمنظمات غير الحكو 
برنامج األمان االجتماعي، وفي مجال محاربة الفقر، فقد تضمن العمل على زيادة  -

يجاد أسواق  انتشار خدمات تمويل المشاريع الصغيرة في المجتمعات الفقيرة، وٕا
ومجاالت تسويق تساعد في ترويج منتجاتها، وبخاصة مشاريع النساء، وتعزيز 

ار واإلقراض لتسهيل إجراءات اإلقراض وتشجيع انتشارها لتمويل مؤسسات االدخ
المشاريع الريادية التنموية، مع االهتمام بالنساء وحقهن في الوصول إلى هذه الخدمات 
بشروط ميسرة، وتأكيد ضرورة زيادة مشاركتهن في العمل واإلنتاج، من خالل التدريب 

تي تعترضهن، وتوفير الحماية الالزمة والتأهيل والدعم المناسب، وتذليل العقبات ال
 لهن باستكمال جهود تنقية التشريعات من األحكام التي تنطوي على تمييز ضد النساء. 
                                                 

 .٨ المصدر السابق، ص - ۱۰۹
 .١٠المصدر السابق ص - ۱۱۰
  .١٧المصدر السابق، ص - ۱۱۱
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مج تنفيذي لوثيقتي األجندة ناولتنفيذ هذه االستراتيجيات، قامت الحكومة بوضع بر 
امج على )، وقد ركزت هذه البر م٢٠٠٩-م٢٠٠٧الوطنية ومبادرة كلنا األردن لألعوام (

صون اإلنجازات التي تحققت والبناء عليها، كما احتوت وألول مرة على مؤشرات قياس 
أداء على مستوى األهداف القطاعية وعلى مستوى السياسات، وعملت على الربط 
الواضح ما بين األهداف والسياسات والمشاريع والمؤشرات وكلف التنفيذ والخطط 

ت مؤشرات تحديد اإلطار الكلي لالقتصاد الوطني الزمنية المطلوبة للتنفيذ. وتضمن
باإلضافة إلى سبعة محاور تناولت القطاعات االقتصادية واالجتماعية كافة، وهي: 
التشريع والعدل، وتعميق االستثمار، والخدمات المالية واإلصالح المالي الحكومي، 

م والتعليم العالي ودعم التدريب والتشغيل المهني، والرفاه االجتماعي، والتعليم العا
 والبحث العلمي واإلبداع، ورفع مستوى البنية التحتية.

فقد ورد في محور الفقر؛ مجموعة من البرامج واألنشطة للسياسة التي تنص على  
"إتباع سياسة اجتماعية وطنية شاملة معتمدة على مفهوم التنمية البشرية المستدامة"، 

قر، وتحليلها ورصد أثرها على أوضاع الفئات أبرزها: إنشاء مرصد لبرامج مواجهة الف
جراء  المستهدفة، بما فيها النساء الفقيرات، ويقوم على: تطوير قاعدة بيانات شاملة، وٕا
مسوح ودراسات ميدانية لألسر واألفراد الفقراء (بمن فيهم النساء). كما تضمن المحور 

وة التنموية بين وفي إطار "تعزيز التنمية المحلية بكافة أبعادها وخفض الفج
"  مجموعة من البرامج واألنشطة أبرزها بناء القدرات م٢٠١٧المحافظات بعام 

المؤسسية للهيئات المحلية ودعمها (قطاع التعاونيات، الجمعيات، صناديق االئتمان) 
في المناطق الفقيرة، وربطها بمشاريع تنموية تأخذ باالعتبار منظور الجنوسة، من 

المؤسسية لهيئات المجتمع المحلي، وتأهيل الجمعيات الخيرية في  خالل: بناء القدرات
المناطق الفقيرة المرتبطة بمشاريع تنموية، وبناء القدرات المؤسسية لوحدات التنمية 
والحكام اإلداريين في المحافظات، وتقديم خدمات الرعاية للمسنين وذوي االحتياجات 

لعالي والبحث العلمي واإلبداع؛ وفي الخاصة. كما تضمن محور التعليم والتعليم ا
قطاع التعليم العام، برامج تتعلق بسياسة "تفعيل مشاركة النساء وتحقيق العدالة بين 
الجنسين في سياسات ومناهج وبرامج قطاعات التعليم المختلفة"، وذلك من خالل 

لغاء إدماج منظور الجنوسة في البنية التربوية والتعليمية على المستويات كافه، وإ 
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مظاهر التمييز على أساس الجنس من المناهج الدراسية والبرامج التربوية، وزيادة نسبة 
111Fمشاركة النساء في صناعة القرارات التربوية

١١٢ . 
 البيئة التشريعية للحركة النسائية-٢
لجأت الدولة إلى تنظيم  حركة المجتمع المدني بما فيها المنظمات النسائية من   

، الذي ألغى م١٩٣٦كان أول قانون الجمعيات لسنة ف تشريعات،خالل مجموعة من ال
والذي بقي ساريا حتى ذلك التاريخ،   م١٣٢٥قانون الجمعيات العثماني الصادر سنة 

وقد عرف القانون الجديد الجمعية "بأنها مجموع مؤلف من عدة أشخاص غرضهم 
تسام الربح وتشمل توحيد أبحاثهم أو مساعيهم بصورة دائمة وبصورة ال يقصد بها اق

األندية"، كما نص القانون على انه "ال يجوز تأليف جمعيات على مبادئ وأسس غير 
مشروعة أو مخالفة ألحكام القوانين واألنظمة أو مغايرة لآلداب العامة أو من شانها 
اإلخالل باألمن والنظام والطمأنينة العامة أو المساس بكيان ووحدة الدولة وتغيير شكل 

ة القائمة أو التفريق بين طبقات الشعب و أفراده أو بين الشعب والحكومة"، الحكوم
وألزم القانون الجمعيات بالحصول على ترخيص من المجلس التنفيذي، كما حدد 
دارتها وغير  شروطا وأحكاما تفصيلية تتعلق بكيفية تأليف الجمعيات وتسجليها وٕا

112Fذلك

وسمي "تعديل م،  ١٩٤٥لسنة  ٢٢.  وقد عدل هذا القانون بقانون معدل  رقم ١١٣
قانون الجمعيات" وعني بإجراء تعديل ضيق يتعلق بإبالغ المحافظ بأي تغيير يتم على 

113Fالنظام األساسي أو هيئة إدارة الجمعية أو مركزها

لسنة  ٣٦، ثم صدر قانون رقم ١١٤
الذي أضاف في المادة  م،١٩٥٣وسمي قانون الجمعيات الخيرية لسنة م،  ١٩٥٣

نه صفة الخيرية إلى الجمعية وعرفها بأنها "أية هيئة مؤلفة من ثالثة أشخاص الثانية م
فأكثر غرضها تنظيم وتوحيد مساعيها بصورة دائمة لخير المجتمع دون أن تستهدف 

114Fمن نشاطها الربح المادي واقتسامه وتشمل أي مؤسسة تعمل في المجال الخيري"

١١٥ 
مه شخصية اعتبارية قانونية لها كما أضاف اعتبار الجمعية المسجلة بموجب أحكا

الحق بممارسة كافة األنشطة بما فيها حق التقاضي، وقد الغي هذا القانون بصدور 
الذي م، ١٩٥٦وسمي قانون الجمعيات الخيرية لسنة  م،١٩٥٦لسنة  ١٢قانون رقم 

                                                 
  ا.ميذي الملحق بهامج التنفنوالبر  كلنا األردنووثيقة  األجندة الوطنيةللمزيد من التفاصيل انظري/ انظر وثيقة  - ۱۱۲
 . ٤و٣و٢و ١م، المواد ١٩٣٦قانون الجمعيات لسنة  - ۱۱۳
 م،، قانون تعديل الجمعيات ١٩٤٥لسنة  ٢٢قانون معدل رقم  - ۱۱٤
 م.١٩٥٣م، قانون الجمعيات الخيرية لسنة١٩٥٣لسنة  ٣٦قانون رقم  - ۱۱٥
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أعاد تعريف الجمعية بأنها "أي هيئة مؤلفة من سبعة أشخاص فأكثر غرضها األساسي 
وحيد مساعيها لخير المجتمع عن طريق خدمة اجتماعية منظمة تقدم تنظيم وت

للمحتاجين دون أن تستهدف من نشاطها أو عملها جني الربح المادي و اقتسامه، 
ودون أن تستوفي مقابال ماديا مباشرا أو غير مباشر إال إذا كان ذلك المقابل رسما 

كاليف المتكررة، وال يشمل هذا اسميا وافق عليه الوزير، شرط أن ال يزيد عن عشر الت
التعريف الرهبنات والهيئات الدينية الرسمية والجمعيات الطائفية أو الجمعيات التي لها 
أهداف دينية وكذلك ال يشمل األندية والجمعيات والمنتديات الرياضية و الثقافية والفنية 

لمنتفعين تزيد وال المؤسسات الصحية والتعليمية أو غيرها التي تتقاضى رسوما من ا
115Fعن عشر التكاليف المتكررة وكذلك ال يشمل النوادي العائلية والقبلية أو السياسية"

١١٦  
ويالحظ أن هذا التعديل رفع عدد األعضاء المؤسسين من ثالثة إلى سبعة كما استثني 
من تعريف الجمعية عدد من الهيئات ومنها الدينية والعائلية القبلية والسياسية. وفي 

صدر قانون معدل خاص بالضفة الغربية وسمي قانون الجمعيات م،  ١٩٦٠سنة
ويقضي بتطبيق قانون الجمعيات لسنة م،  ١٩٦٠وتطبيقه على الضفة الغربية لسنة

لغاء العمل بأي تشريع م،  ١٩٣٦ وتعديالته المعمول بها في الضفة الشرقية وٕا
116Fفلسطيني سابق ويتعارض مع أحكام القانون

قانون أعاد العمل ال، ويالحظ أن هذا  ١١٧
 م، ١٩٥٦وتعديالته، علما بان قانون الجمعيات الخيرية لسنة  م،١٩٣٦بقانون سنة 

  م. ١٩٣٦سنة  قانونبألغى العمل  ،وما سبقه
والهيئات  وسمي قانون الجمعياتم، ١٩٦٥ لسنة ٧وفي تطور الحق صدر قانون رقم 

وكل م،  ١٩٥٦ نونوقام، ١٩٣٦الذي ألغى قانون سنة م، ١٩٦٥ة االجتماعية لسن
تشريع أردني وفلسطيني سابق بما يخالف أحكام القانون الجديد، وأعاد في سياق 

للجمعية ضم الهيئات الخيرية والدينية والطائفية والعائلية، كما ضم  في  هتعريف
التعريف، األندية بأنواعها واللجان الكشفية ومنظمات الشباب، ليستثني فقط الهيئات 

في الفقرة ب من المادة األولى  تعريف الهيئة االجتماعية بأنها "كل  السياسية، وأوضح
هيئة مكونة من شخص أو أكثر وتقدم خدمات اجتماعية سواء كانت تلك الخدمات 
علمية أو ثقافية أو تدريبية أو فنية، ويشمل نشاط الهيئة االجتماعية المراكز 

                                                 
 م.١٩٥٦م،، قانون الجمعيات الخيرية لسنة ١٩٥٦لسنة  ١٢قانون رقم  - ۱۱٦
 .قانون الجمعيات وتطبيقه على الضفة الغربية ١٩٦٠لسنة  ٩قانون رقم  - ۱۱۷
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يقية ومعاهد الثقافة الخاصة، على االجتماعية والفرق الفنية والمسرحية والمعاهد الموس
أن يكون هدفها خدمة المجتمع، كما وضح مفهوم الجمعية الموحدة بأنها "أية جمعية 
الفت عن طريق إدماج جمعيتين أو أكثر من الجمعيات المرخصة أو اتحادهما 

117Fبمقتضى المادة السادسة من أحكام هذا القانون"

كما اشترط في المادة الرابعة  ١١٨
اض الجمعية بصورة واضحة ومفصلة، مع ذكر أغراض أخرى شريطة أن ال توضيح أغر 

تكون هذه األغراض األخرى سياسية، ونص على أن للوزير االستئناس برأي المتصرف 
118Fقبل تسجيل الجمعية أو الهيئة

١١٩ . 

، قانون الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية ٣٣صدر قانون رقم وبعد فترة وجيزة 
 هلذي استمر العمل به لفترة طويلة، ولم يختلف هذا القانون عن سابقا م، ١٩٦٦لسنة 

كثيرا، إال بتوسيع صالحيات الوزير المختص بما يتعلق بمنح الترخيص أو إلغائه وغير 
صدر قانون معدل باسم قانون معدل لقانون الجمعيات  م، ١٩٧١ذلك، وفي سنة 

 م،١٩٦٦لسنة  ٣٣مع القانون رقم ويقرا  م، ١٩٧١الخيرية والهيئات االجتماعية لسنة 
من عنوان القانون وتعريف الجمعية، وأضاف  )الخيرية(والذي قضى بحذف كلمة 

تعريف الهيئة العادية بأنها " أية هيئة مؤلفة من سبعة أشخاص أو أكثر غرضها تقديم 
أو تنظيم الخدمات للمواطنين أو ألي مجموعة منهم مما لم تشمله أهداف الجمعيات 

ية واألندية الرياضية أو الحركات الكشفية واإلرشادية ، كما أعطى في المادة الخير 
الثانية من التعديل لوزير الداخلية  صالحيات وزير الشؤون االجتماعية بموجب 

119Fالقانون األصلي

تم إجراء تعديل جديد بإصدار قانون مؤقت م،  ١٩٧٦ . وفي سنة١٢٠
انون الجمعيات الخيرية والهيئات تحت اسم قانون معدل لقم،  ١٩٧٦لسنة  ٤٦رقم 

إذ نص التعديل  م،١٩٦٦ لسنة  ٣٣ويقرا مع القانون رقم م،  ١٩٧٦االجتماعية لسنة
بكلمة  )الدائرة(وكلمة  )دائرة الشؤون االجتماعية(بكلمة  )الوزير(على استبدال كلمة 

سة واشترط زيادة عدد نسخ طلب تسجيل الهيئة من خم )مدير عام الشؤون الجتماعية(
120Fنسخ إلى عشرة كما سمح بتسجيل فروع للجمعيات األجنبية في المملكة

١٢١، 

                                                 
 .، المادة األولى الفقرات أو ب و ج و د١٩٦٥قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية لسنة  ١٩٦٥لسنة  ٧قانون رقم  - ۱۱۸
 .٢/ج و١المادة الرابعة ، الفقرات  ١٩٦٥قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية لسنة  - ۱۱۹
 م.١٩٧١قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية لسنة  ١٩٧١لسنة  ٩قانون رقم  - ۱۲۰
 .قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية ١٩٧٦لسنة  ٤٦قانون مؤقت رقم  - ۱۲۱
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 م،١٩٧٨لسنة  ١٩تضمنه قانون مؤقت رقم  م،١٩٧٨واجري تعديل أخر في سنة 
ويقرا مع  م،١٩٧٨وسمي قانون معدل لقانون الجمعيات والهيئات االجتماعية لسنة 

باب األمور والصالحيات ونص على أن تناط بوزير الثقافة والش ،القانون األصلي
المتعلقة باألندية الرياضية واالجتماعية والثقافية والجمعيات والروابط األدبية والفنية 
والفرق المسرحية والجمعيات ذات الطابع الثقافي المحض، واستثنى التعديل من تعريف 

121Fلفةالهيئات االجتماعية الهيئات المهنية والهيئات المتخصصة في فروع العلوم المخت

١٢٢ 
الذي أناط  م،١٩٨٦لسنة  ٣٦بصدور قانون رقم  م،١٩٨٦وأضيف تعديل أخر سنة 

ة حديثا مهمة اإلشراف على الجمعيات والهيئات أبوزارة التنمية االجتماعية المنش
122Fاالجتماعية فاستبدل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بوزارة التنمية االجتماعية

ثم  ١٢٣
قانون معدل (م،  ١٩٩٥لسنة  ٢صدار قانون رقم بإم،  ١٩٩٥جرى تعديل جديد سنة

وقضى بإلغاء تسجيل ، )م ١٩٩٥لقانون الجمعيات والهيئات االجتماعية لسنة 
123Fالجمعيات الماسونية

١٢٤ ، 
، وتعديالته بأنه القانون األطول عمرا، وقد شكل م١٩٦٦لسنة  ٣٣يتصف قانون رقم 

فيها المنظمات النسائية،  المرجعية المنظمة األساس لمنظمات المجتمع المدني بما
على الرغم من أن غالبية المنظمات كانت تتوزع في إجراءات ترخيصها ومتابعة 
أنشطتها على عدة وزارات حسب االختصاص، وبذلك توزعت المنظمات النسائية على 
وزارات التنمية االجتماعية، والداخلية، والثقافة، والشباب وغير ذلك من مؤسسات 

 رسمية.  
ور أكثر من أربعين سنة على صدور قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية رقم بعد مر 

ومع تزايد منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الحركة  م،١٩٦٦لسنة  ٣٣
النسائية، وتعدد أنواعها وأنشطتها، ارتأت الدولة إصدار قانون جديد يراعي المستجدات 

وتطور حركة المجتمع المدني فأصدرت  على صعيد التطور االجتماعي االقتصادي
، الذي شكل نقلة م٢٠٠٨باسم قانون الجمعيات لسنة  م، ٢٠٠٨لسنة  ٥١قانون رقم 

نوعية في سياق التنظيم واإلشراف على المنظمات والهيئات االجتماعية بما فيها 
ته، المنظمات والهيئات النسائية، فمن جهة ألغى هذا القانون، القانون السابق  وتعديال

                                                 
 ة.قانون معدل لقانون الجمعيات والهيئات االجتماعي ١٩٧٨لسنة  ١٩قانون مؤقت رقم  - ۱۲۲
  .م قانون معدل لقانون الجمعيات والهيئات االجتماعية١٩٨٦لسنة  ٢٦قانون رقم  - ۱۲۳
 م قانون معدل لقانون الجمعيات والهيئات االجتماعية. ١٩٩٥لسنة  ٢قانون رقم  - ۱۲٤
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ومن جهة أخرى أعاد تعريف الجمعية بأنها "أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة 
من األشخاص يتم تسجيله وفق أحكام هذا  القانون لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة 
على أساس تطوعي دون أن يستهدف الربح أو اقتسامه أو تحقيق أي منفعة ألي من 

124Fأهداف سياسية" أعضائه أو ألي شخص محدد بذاته أو تحقيق

واستثنى التعريف  ١٢٥
الهيئات المسجلة بموجب قوانين خاصة والهيئات المسجلة بموجب قانون األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية، والطوائف الدينية غير المسلمة، كما اعتبر الجمعيات 

والمسجلة وفق  م،١٩٦٦لسنة  ٣٣والهيئات السابق تسجيلها وفق أحكام القانون رقم 
حكام قانون رعاية الثقافة النافذ، والمسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ، والمسجلة أ

وفق أحكام قانون السياحة النافذ، و الشركات غير الربحية المسجلة وفق أحكام قانون 
الشركات النافذ، وأية جمعيات أو هيئات ينطبق عليها هذا القانون ومسجلة وفق أية 

سجلة حكما، لكنه اشترط توفيق أوضاعها حسب متطلبات مواد تشريعات نافذة أخرى م
125Fالقانون الجديد

، وقد قضى هذا القانون بتجميع منظمات المجتمع المدني كافة تحت  ١٢٦
 همظلة وزارة التنمية االجتماعية من خالل النص على إنشاء سجل عام تسجل بموجب

ت المشرفة على تنظيم كافة الجمعيات والهيئات على تنوعها وأنشطتها وتنوع الجها
شؤونها من وزارات ومؤسسات عامة ، كما اقر إنشاء صندوق لدعم الجمعيات 

126Fوالهيئات

، تضمن بنودا تنضوي على تضييق على عملها فأعطى الوزير المختص ١٢٧
صالحيات واسعة منها الموافقة على انتخابات الهيئة اإلدارية وفرض عقوبات على 

نون ومنها فرض غرامات مالية والسجن انتهاء بحل الجمعيات في حال مخالفتها القا
الهيئة أو الجمعية، كما ربط حصول الهيئة أو الجمعية على منح أو هبات مالية من 

127Fجهات غير أردنية بموافقة مجلس الوزراء

١٢٨ . 
إن تحليل مجموعة القوانين التي عرضنا لها، يكشف عن تطور المنظومة القانونية 

ا مع التوجهات والسياسات اتساقا مع تطور الدولة م ّي ن جهة، وعدم انسجامه كل
الرسمية نحو النساء من جهة أخرى، وسبب ذلك أن تطور النصوص القانونية لمس 
جوانب البنى التنظيمية الشكلية، لكنه وفي معظم األحوال حافظ على صالحيات واسعة 

                                                 
 م، المادة الثالثة فقرة أ.٢٠٠٨م قانون الجمعيات لسنة ٢٠٠٨لسنة  ٥١قانون رقم  - ۱۲٥
 .الفقرة أ ٢٨م المادة ٢٠٠٨ قانون الجمعيات لسنة- ۱۲٦
 .٢٢م المادة ٢٠٠٨قانون الجمعيات لسنة  - ۱۲۷
   .٢٦والمادة  ١٧والمادة   ١٤الفقرة الثانية من المادة  ٢٠٠٨قانون الجمعيات لسنة  - ۱۲۸



 84 

ت، كما أن يقا على حرية عمل المنظمايللوزير المختص، طالما اعتبرها البعض تض
البند الدائم وفي كل القوانين التي اشرنا لها والذي يمنع منظمات المجتمع المدني بما 
قامة األنشطة ذات الطابع السياسي، فقد  فيها المنظمات النسائية تبني أهداف وٕا
الحظنا تركيز القيادة الهاشمية والحكومات المتعاقبة على ضرورة تمكين النساء 

ياسيا، مما يعني ضمان الحماية القانونية لهذه السياسات و التزام اقتصاديا وحقوقيا وس
إال  -وهي متفق عليها بكل األحوال  –الجميع حكومة ومنظمات مجتمع مدني بتنفيذها 

أن هذا النص يحول دون قيام المنظمات بدورها على هذا الصعيد ويعود بالعمل 
 الرعائي، ويحصره في حقله.     النسائي عقودا إلى الوراء إلى مرحلة العمل الخيري 

   
  ليات الحكوميةاآل -٣

، مجموعة من اآلليات لتنفيذها، كان على أعالهتطلبت السياسات الحكومية الواردة 
رأسها في البداية، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ومن ثم وزارة التنمية االجتماعية 

 متنوعة.في وزارات ومؤسسات  واألقساموعدد من المديريات 
م،  وكان من ١٩٥١من حزيران عام  األولسست وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في أ

دارةعلى تنظيم  اإلشرافواجباتها  أولى أعمال الجمعيات التي كانت قائمة من قبل،  وٕا
قانون الجمعيات الخيرية  إصدارانجاز هذه المهمة، على  ألغراضوقد عملت الوزارة 

الوزارة  إلشرافبذلك أصبحت أعمال هذه الجمعيات خاضعة م، و ١٩٥٣لسنة  ٣٦رقم 
تتقدم بطلب التسجيل بموجب  أنلزاما على كل جمعية وهيئة في البالد،  وأصبح

التشريعات المناسبة،  إصدارالوزارة منذ ذلك الوقت على  أشرفتالقانون، وقد 
ي ذلك المرعية، بما ف واألنظمةعلى أعمال المنظمات حسب القوانين  واإلشراف

المنظمات النسائية وجلها من الجمعيات الخيرية، وقد انشات لهذه الغاية قسما خاصا 
، الذي قام بمهام متابعة اعمال الجمعيات والهيئات و تسجيل األهليهو قسم النشاط 

 الجديدة منها.
م، ونتيجة تطور عمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك  ١٩٥٨في سنة  

، وضعت الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية مجموعة من المنظمات النسائية
السياسات والخطط لتنظيم وتمويل النشاط األهلي، وتوسيعه بما يحقق التجاوب مع 
حاجات المجتمع، ويتناسب مع طبيعة المشاكل والحاجات االجتماعية، وقد قام قسم 
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تطوعية، لتساعد النشاط االهلي بوضع خطة تنفيذية  تهدف الى تطوير الحركة ال
الحكومة في تحمل المسؤوليات االجتماعية، ومعالجة اآلفات االجتماعية، والمشاركة 
الفعلية في رسم السياسات االجتماعية، وكانت الوزارة قد اطلقت فكرة االتحادات 
اللوائية فعملت على تشجيع الجمعيات على االنخراط في هذه االتحادات بعد تردد عدد 

وات وورش العمل حول الدراسات االجتماعية دك تابعت الوزارة عقد النكبير منها، كذل
واوضاع الجمعيات الخيرية، وعملت على تنفيذ بعض توصياتها فعلى سبيل المثال 

شباط  ٨استجابت الوزارة لتوصية ندوة الجمعيات الخيرية التي عقدت في عمان بتاريخ 
الذي يهدف م، ١٩٥٩لسنة  ١٤م، باصدار نظام المساعدات االجتماعية رقم  ١٩٥٨

128Fالى تامين المساعدات المادية والفنية للجمعيات والهيئات

، وفي تطور آخر اهتمت ١٢٩
الوزارة باالسرة، وقد ربطت اوضاعها بظواهر اجتماعية واقتصادية كاالنفجار السكاني، 
والهجرة من الريف الى المدينة، فانتهجت سياسة تأسيس معاهد تابعة للوزارة، تهدف 

لى رعاية االطفال واالحداث من الجنسين، وتعويض ما فاتهم من فرص التعليم نتيجة ا
ظروف معينة، والحيلوله دون جنوحهم ، وقد امتد اهتمام هذه المعاهد الى االمهات 
واألسر باكملها، اذ كانت معلمات هذه المعاهد يقمن بزيارات دورية لالسر، ويشرفن 

سر االقتصادية واالجتماعية،  ونتيجة ألن اوضاع اعلى توعية االمهات، بعد ان يدرس
الهتمام الوزارة باوضاع النساء، وتطبيقا لسياستها تجاههن، والتي ترى في اعداد 
النساء للقيام بوظيفتهن في المجتمع، امرا ملحا، كونة يشكل عماد االسرة المستقرة، 

تكملن تحصيلهن م، بانشاء نوادي للفتيات اللواتي لم يس ١٩٦٠قامت، ومنذ عام 
العلمي السباب اجتماعية واقتصادية، ليتلقين من خاللها التعليم الحكومي المقرر في 
المدارس الحكومية، والتدريب على التدبير المنزلي واالشغال اليدوية وغيرها من 
الحرف، التي ستساعدهن على كسب رزقهن، وفي هذه السنة التزمت الوزارة بسياسة 

، فاشرفت على تشكيل االتحاد العام للجمعيات الخيرية، الذي تجميع العمل الخيري
م، بعد أن انضمت الى عضويتة جميع ١٩٦١سجل رسميا في الثالث من نيسان عام 

االتحادات اللوائية التي سبق تشكيلها، وقد شكل هذا االتحاد، أول هيئة رسمية تطوعية 
ية التطوعية والنطق باسمها، ذات صفة معنوية، لها الحق بتمثيل كافة الجمعيات الخير 

                                                 
 .٢٥٣٣، رقم متسلسل ١٩٥٩ -١٩٥٨وزارة الشؤون االجتماعية والعمل: التقرير السنوي عن أعمال الوزارة  - ۱۲۹
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وكان من اهم اغراضه، مشاركة وزارة الشؤون االجتماعية في رسم السياسات 
129Fاالجتماعية للقطاع االهلي على مستوى البالد

١٣٠ . 
م، و أنشأت ١٩٦٥لسنة  ١٢٠م، أصدرت الوزارة نظام محو األمية رقم ١٩٦٥عام 

مركزا  ٥٣لكبار، فافتتح القسم قسما لغاية اإلشراف على أعمال محو األمية وتعليم ا
مركزا لتعليم اإلناث، كذلك أصدرت الوزارة نظام معهد الخدمة االجتماعية رقم  ١٥منها 

م، لغاية تخريج أخصائيين في الخدمة االجتماعية من حملة شهادة ١٩٦٥لسنة  ٢٨
 الثانوية العامة، وقد انتهجت الوزارة سياسية االهتمام بالسجينات، فانتدبت مرشدة

اجتماعية للسجن المركزي في عمان، مهمتها توعية السجينات وتدريبهن على بعض 
الحرف اليدوية، كما زودت سجن اربد بماكينات خياطة ومواد خام، وسمحت لهن 
باالستفادة من منتجاتهن، وتابعت مهمتها باإلشراف على القانون وتطويره، فأصدرت 

 .130F١٣١م١٩٦٥لسنة  ٧قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية رقم 
وتابعت الوزارة عملها في تسجيل الجمعيات والهيئات النسائية واإلشراف على أنشطتها 

م، إذ وضعت خطة طموحة بالتعاون مع االتحاد العام للجمعيات ١٩٦٩حتى سنة 
الخيرية، لغاية تنسيق أنشطة الجمعيات الخيرية بما فيها النسائية واتحاداتها في الضفة 

 غالبية المنظمات والجمعيات على هذه الخطة التي هدفت إلى:  افقتو  الشرقية، وقد
" حشد وتعبئة جميع طاقات الجمعيات الخيرية في معركة تحرير الوطن  •

 المحتل.
تحديد العمل لكل جمعية وفي الخطة العامة وتنسيق العمل بينها وبين  •

 الجمعيات األخرى.
يلحق بها الضرر في  دعم صمود المواطنين في الوطن المحتل وأية مناطق •

 المملكة نتيجة العدوان الصهيوني.
إسماع صوت االتحاد والقطاع األهلي في األوساط العربية والعالمية في كل ما  •

131Fتتطلبه المعركة من إعالم"

۱۳۲  . 

 

                                                 
 .١١ -١٠م، بدون رقم متسلسل، ص ١٩٦١ -م١٩٦٠ة الشؤون االجتماعية، التقرير السنوي وزار  - ۱۳۰
 . ٦٧ -٦٥م، بدون رقم متسلسل، ص ١٩٦٦ -م١٩٦٥وزارة الشؤون االجتماعية، التقرير السنوي  - ۱۳۱
 . ٥٩م، ص ١٩٦٩وزارة  الشؤون االجتماعية: التقرير السنوي لعام - ۱۳۲
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تعرض اإلطار المؤسسي لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل للتغيير، في الفترة من عام 
لسنة  ٣٦ م، و١٩٧٠لسنة  ٧٠، ذوات األرقام ، بموجب النظمم١٩٩٧ _ م١٩٧٠
 . م١٩٩٧لسنة  ٢١و، م١٩٩١لسنة  ٢٤و ، م١٩٨٠

تغير اسم الوزارة من الشؤون  م،١٩٧٥في عام ومن المهم اإلشارة، إلى انه و 
وزارة إذ بادرت الوفي هذا العام االجتماعية والعمل إلى التنمية االجتماعية والعمل، 

توصيات مؤتمر المرأة استجابة للحاجات المحلية، و أة" إلى إنشاء "دائرة شؤون المر 
وندوة تنمية القوى البشرية الثانية التي  م،١٩٧٥العالمي المنعقد في المكسيك سنة 

، وقد وضعت الدائرة لذاتها أهدافًا ومهامًا واسعة تتجاوز اإلطار م١٩٧٦انعقدت عام 
 التنظيمي لوزارة العمل، ومن هذه األهداف والمهام:

لمساهمة المباشرة في إعداد خطة التنمية األردنية وتحديد الدور الذي يمكن ا"  •
 أن تقوم به الدائرة بتنفيذ المشاريع المتعلقة بهذه الخطة.

، سواء في القرية أو  • إجراء الدراسات حول برامج تعليم المرأة وتدريبها مهنيًا
لفة، وفقًا المدينة أو البادية، بهدف إعدادها لدخول ميادين العمل المخت

ر  حداث التغّي لمتطلبات خطط التنمية، وتطوير شؤون األسرة والمجتمع، وٕا
االجتماعي المطلوب مع المحافظة على دورها كربة أسرة ومربية، والتخطيط 

 لهذه البرامج بالتنسيق مع الدوائر المختصة أو بمبادرة من الدائرة نفسها.
لالزمة لزيادة فرص العمل المتاحة إجراء الدراسات والمسوح، واتخاذ االجراءات ا •

للمرأة خارج المنزل وداخله، واالهتمام باالستفادة من طاقاتها في الريف والبادية 
يجاد سبل للعمل الجزئي، لالستفادة  في المجال الزراعي والصناعات الريفية، وٕا
من مساهمة المرأة التي ال تسمح لها ظروفها بالعمل الكامل، وتهيئة الفرص 

لمرأة إلشغال المناصب العليا التي تستطيع من خاللها ممارسة دورها أمام ا
ال في التنمية االقتصادية واالجتماعية سواء في التخطيط، أو  اإليجابي الفّع

 التنفيذ، أو المتابعة.
عداد البرامج والمشاريع التي تسهل  • إجراء الدراسات حول المرأة العاملة وٕا

المنزل وتحمل مسؤولياتها داخله، كتوفير مهمتها في الجمع بين عملها خارج 
ة وأرباب العمل  دور الحضانة ورياض األطفال والتعاون مع األجهزة المعنّي

 لتنفيذها في ضوء السياسة التي ترسمها الحكومة حول الموضوع.
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إعداد وتطوير التشريعات الالزمة التي تكفل للمرأة العاملة حقوقها وتساعدها  •
 ن تمييز.على القيام بواجبها دو 

وضع خطة شاملة لإلعالم والعالقات العامة المحلية، بهدف توضيح خطط  •
تطوير قدرات المرأة ومهاراتها، وأهمية مساهمتها في تنمية المجتمع، وبهدف 
بناء االتجاهات والقيم السليمة حول مفهوم الدور الذي يمكن أن تؤديه في 

ن مع األجهزة اإلعالمية تطوير المجتمع األردني، وتنمية اقتصاده، والتعاو 
 المختلفة، ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ المخطط.

تنمية عالقات واسعة مع العالم العربي والمنظمات الدولية الرسمية والخاصة  •
المعنية بشؤون المرأة، بهدف كسب الخبرات والدعم المعنوي والمالي لمشاريع 

 ن وضع المرأة األردنية.الدائرة ونقل الصورة الالئقة للمجتمع الدولي ع
إيجاد مكتبة ومركز توثيق في الدائرة، تحتوي على جميع الكتب والوثائق  •

والدراسات واألبحاث، وتوصيات الندوات والمؤتمرات والمشاريع المتعلقة بالمرأة 
العربية في األردن وفي أنحاء الوطن العربي، وتحتوي على المراجع، والوثائق 

 الدولية حول المرأة.
ابعة وتقييم برامج المرأة قيد التنفيذ في شتى الحقول والمجاالت، وتقديم مت •

تقارير دولية حولها للمعنيين في الدولة مع التوصيات الضرورية حول ما يلزم 
 من اجراءات لتطويرها.

وضع خطة شاملة لتشكيل جمعيات وأندية نسائية في جميع مناطق المملكة،  •
وى البشرية النسائية في عملية التنمية خاصة في القرى بهدف استقطاب الق

.  االجتماعية واالقتصادية، ودعم هذه الجمعيات فنيًا وماديًا
متابعة تجارب األمم األخرى في مجاالت تنمية قوى النساء العاملة وفي تدريبها  •

 وتطويرها.
تمثيل الحكومة األردنية في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية، التي تعقد  •

مجاالت التي تتعلق بالمرأة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تنبثق عن هذه في ال
 المؤتمرات والندوات.

 .132F١٣٣"أية مهام أخرى تنجم عن تطوير أعمال الدائرة •

                                                 
 .۱٤۹ – ۱٤۷، ص المرأة األردنيةتعاون مع دائرة شؤون المرأة، دائرة المطبوعات والنشر بال - ۱۳۳
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قسم التخطيط  ولتنفيذ هذه المهام، أنشأت الدائرة في إطارها مجموعة من األقسام وهي:
قسم العالقات العامة ، ة وتقييم األداءقسم المتابع، قسم التنسيق واالرشاد، والدراسات

نعاش المرأة في األحياء المكتظة بالسكان (الفقيرة)، والتوثيق قسم تنمية ، قسم تنمية وٕا
نعاش المرأة في األرياف 133Fوٕا

١٣٤.  
تشكلت حكومة أردنية جديدة برئاسة المرحوم الشريف عبد الحميد شرف،  م،١٩٧٩سنة 

ية االجتماعية وتنمية أوضاع النساء، فاستحدث الذي امتلك رؤية متميزة لقضايا التنم
وزارة التنمية االجتماعية وأوكل حقيبتها إلى السيدة إنعام المفتي التي كانت أول إمرأة 
تحمل حقيبة وزارية، وكانت قد شغلت منصب مديرة دائرة شؤون المرأة، فعملت على 

ام الدائرة األولى التي إنشاء دائرة المرأة في إطار وزارة التنمية، فكررت أهداف ومه
سبق إنشائها في وزارة العمل، وأضافت إلى مهامها، توجهًا للعمل في القطاع الشعبي، 
فعمدت إلى تأسيس االتحاد النسائي األردني، بهدف تركيز العمل النسوي بجانبيه 

فضًال  ،، مثلت حينها بوزارة التنمية االجتماعيةواحدةالحكومي والشعبي تحت مظلة 
قامت بتشكيل لجنة حكومية ، و يز تمثيل المرأة األردنية في االطار الحكوميعن ترك

عليا، برئاسة الوزيرة وعضوية عدد من األمناء العامين في وزارات مختلفة ذات صلة 
بالعمل بين النساء، كالتربية والتعليم والصحة واالعالم وغيرها، تكون مهمتها التخطيط 

إال أن هذه التوجهات لم  ،ين النساء في البالدواالشراف على العمل في مجال تمك
تراجعت مكانة دائرة المرأة في وزارة  تحقق نتائج تذكر، فقد تعثر عمل اللجنة العليا،

134Fالتنمية، وخفضت إلى رتبة قسم في مديرية تنمية المجتمعات المحلية

 أصبحتثم  ،١٣٥
ة تمكين المرأة" ليصار حاليًا إلى العمل على إنشاء "وحدقسما في مديرية األسرة 

تتبع وزير التنمية مباشرة،  وقد دمجت وزارة التنمية االجتماعية بعد عام  إداريةكوحدة 
عاد م، ثم ١٩٨٩مع وزارات أخرى لعدة مرات، واستمر ذلك الدمج حتى عام  م،١٩٧٩

م، وقد عملت ١٩٩٧لسنة  ٢٠تنظيمها رقم  حسب نظامللوزارة اسم التنمية االجتماعية، 
م، ٢٠٠٦النصف الثاني من عام في هيكلتها عدة مرات كان آخرها ٍ  إعادة لىإالوزارة 

                                                 
 .۱٤۹المصدر السابق  - ۱۳٤

 
ة -١٣٥ رأ مـــ ل ا ؤون  شـــ ل ة  يـــ ن ألرد ا ة  يـــ وطن ل ا ة  جنـــ ل ل ة  مـــ ا ع ل ا ة  نـــ ي ألم ا غ،  ا ب صـــ ل ا ل  مـــ أ  . د ة  لـــ ب ا ق ول م لـــ ي أ ي  فـــ ت  جريـــ أ  ،

 .م٢٠٠٠
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وبموجب هذا المشروع، أصبح تنظيم  ،نفذته بالتعاون مع وزارة إصالح القطاع العام
وزارة التنمية االجتماعية، يتألف من عدة وحدات إدارية، أبرزها المديريات المركزية، 

ن األشخاص المعوقين، تعزيز اإلنتاجية، الفقر وهي: الديوان، األسرة والحماية، شؤو 
والتكافل االجتماعي، الجمعيات والهيئات االجتماعية، التثقيف والتوعية المجتمعية، 
دارة الموارد البشرية، الشؤون اإلدارية، الشؤون المالية، األبنية والمساكن،  تنمية وٕا

ر تموز من عام شه، وفي التخطيط والتطوير المؤسسي، والدراسات والمعلومات
، قامت الوزارة بالتعاون مع وحدة تطوير األداء الحكومي في رئاسة الوزراء م،٢٠٠٨

تطوير كان من بينها بحصر أهداف األجندة الوطنية، التي تساهم في تحقيقها، و 
تعزيز التعاون بين القطاعين العام ، وذلك من خالل السياسة االجتماعية، وتنفيذها

تنظيم العمل االجتماعي األهلي  ، وفادة من الموارد المتاحةوالخاص لتعظيم االست
 توفير الخدمات االجتماعية واالرتقاء بها. ، والتطوعي، وتفعيله

م، ٢٠١١ -م٢٠٠٩خطتها اإلستراتيجية للسنوات م،  ٢٠٠٨أعدت الوزارة في عام وقد 
م مجتمعية مجتمع آمن عماده األسرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيرؤيتها "

االرتقاء بالعمل " ورسالتها " تساهم في تحقيق النمو االقتصادي ومجتمع العدالة
االجتماعي التنموي، وتطوير السياسات االجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع، 
وتحسين نوعية حياة أفراده، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات االجتماعية 

" سيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركةالمتميزة، وتر 
تعزيز الشراكة ، و المساهمة بتطوير وتنفيذ السياسة االجتماعية المتكاملةوتهدف إلى " 

 األهليتنظيم العمل ، و بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل االجتماعي
رفع كفاءة وزارة ، و جتماعية واالرتقاء بهاتوفير خدمات الرعاية االو  التطوعي، وتفعيله

   135F١٣٦"التنمية االجتماعية، وفعاليتها
من خالل عمل الوزارة على تنفيذ واجباتها فضال عن وحداتها اإلدارية في المركز، ت

) وحدة، تتوزع ١٧٥عددها( التي تغطي أنحاء البالد كافة، ويبلغ  وحداتها الالمركزية،
) ٣٢) مركزًا لتنمية المجتمع المحلي، و(٢٨ماعية، و() مديرية تنمية اجت٤٠على: (

) مؤسستين ٢) مؤسسة لرعاية المعوقين وتأهيلهم، و(١٧مكتبًا للتنمية االجتماعية، و(
) مؤسسات لرعاية األحداث وتأهيلهم، ٨لرعاية األطفال الفاقدين للسند األسري، و(

                                                 
 م. ٢٠١٢ -م٢٠٠٩وثيقة الخطة اإلستراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية لألعوام  - ۱۳٦
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) ١المرأة المعنفة، و( )مؤسسة لحماية١) مؤسستين لرعاية المتسولين الكبار، و(٢و(
) ٧سنة، و( ١٨مؤسسة لرعاية الفتيات المفككات أسريا من فئة اللواتي يزيد سنهن عن 

) مكاتب للخدمة ٣مكاتب للخدمة االجتماعية في إدارة حماية األسرة وأقسامها، و(
) مكاتب للخدمة االجتماعية في ٩االجتماعية في نظارات األحداث بالمراكز األمنية، و(

) ٤) مكاتب للدفاع االجتماعي في محاكم األحداث، و(٣ز اإلصالح والتأهيل، و(مراك
، وتبقى المهمة األهم بالنسبة لدراستنا هو دور مكاتب لصلح األحداث بالمراكز األمنية

وزارة التنمية االجتماعية في اإلشراف والمتابعة لعمل المنظمات النسائية والعمل 
ريعات العمل االجتماعي، الواقعة ضمن نطاق بتطبيق تش االجتماعي، إذ تعنى 

قانون وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، قانون  هي: أربعة قوانينوعددها اختصاصها، 
 هي  ثمانية نظم، و األحداث، قانون الحماية من العنف األسري، وقانون الجمعيات

ة الطفولة، نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية، نظام مساعدات األحداث، نظام رعاي
نظام التنظيم اإلداري لوزارة التنمية االجتماعية، نظام حماية األسرة، نظام دور 
الحضانة، نظام ترخيص مؤسسات ومراكز التربية الخاصة، نظام ترخيص دور رعاية 

العديد من التعليمات، منها تعليمات ترخيص األندية النهارية ، و الطفولة اإليوائية
 ،، وجميع هذه القوانين واألنظمة والتعليماتخيص دور المسنينللمسنين، و تعليمات تر 

مشاريع تشريعات العمل الوزارة  تعد تنظم غالبية عمل المنظمات النسائية، كما  
االجتماعي بنهج المشاركة المؤسسية، وتدافع عنها في أثناء مرورها بقنواتها 

 عد نفاذها. التشريعية، وتتابع إصدارها، وتنظم حمالت التوعية حولها ب
م، كانت الهيئات ١٩٦٦لسنة  ٣٣ومن الجدير بالذكر انه ومنذ صدور قانون رقم 

والمنظمات النسائية تتبع في إجراءات تسجيلها واإلشراف على عملها عدد من الوزارات 
باإلضافة إلى وزارة الشؤون االجتماعية  -والمؤسسات الرسمية حسب االختصاص ومنها

وزارة الداخلية ووزارة الثقافة ووزارة الشباب وفيما  -ية االجتماعيةوفيما بعد وزارة التنم
حيث تتم إجراءات  ،بعد المجلس األعلى للشباب ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها

تسجيلها ومتابعتها حسب القانون المشار إليه، إال انه وبعد صدور قانون رقم 
اعدا تلك التي تسجل حسب م، تقرر إعادة منظمات المجتمع المدني، م٢٠٠٨لسنة

قوانين أخرى كالنقابات واألحزاب السياسية إلى حظيرة وزارة التنمية االجتماعية، حيث 
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تسجل هناك، ثم تتم متابعتها واإلشراف على عملها في الوزارات والمؤسسات األخرى 
 حسب االختصاص، وذلك من خالل أقسام خاصة بالهيئات والجمعيات. 

 

ساءلي من دو ال موقفالثالثا:  ة الّن   قضّي
اشرنا في الفصل السابق إلى أن الحركة النسائية األردنية لم تنشا من فراغ فقد سبقتها 
إلى الظهور حركة نسائية دولية وعربية قوية، عززت باتجاهات فكرية شكلت مرجعية 

هذه االتجاهات النسوية لم تصل إلينا معظم وبالرغم من أن نظرية لهاتين الحركتين، 
الحركة النسائية األردنية،  تأثير بعضها علىفي ، إال أننا ال نشك وفي وقت مبكر ةبدق

نا نقاط تواصل بين رائدات الحركة النسائية األردنية والعربية، واتصال  وبخاصة أننا بّي
بعضهن بالحركة النسائية العالمية من خالل مشاركتهن المبكرة ومنذ بدايات القرن في 

  ئية الدولية. بعض المؤتمرات النسا
ومع تزايد االهتمام الدولي الرسمي ممثال بإعالنات األمم المتحدة واالتفاقيات والمواثيق 
الدولية، وتزايد اآلليات التابعة لألمم المتحدة الخاصة بالنساء،وبخاصة أن النية تتجه 

دة لتجميع طاقة المنظمات األربعة التي تعمل على قضية النساء في هياكل األمم المتح
المعهد الدولي للبحث والتدريب من اجل النهوض و  (DAW)شعبة النهوض بالمرأة (داو) وهي 

والنهوض بالمرأة  وسة الخاص لقضايا الجن رمكتب المستشاو  (INSTRAW)بالمرأة (إنستراو) 
بالية  (UNIFEM) صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة (يونيفم) و  (OSAGI) (أوساجي) 

، إذ من المتوقع أن تناط بها )ئة األمم المتحدة للمساواة الجندرية وتمكين النساءهيواحدة هي (
عملية تكوين السياسات وضبط معايير المساواة الجنوسية بما  دعم الهيئات الحكومية، فيدوار: ا

من مساعدة الدول األعضاء على تطبيق تلك المعايير ينسجم مع المعايير العلمية المتفق عليها، و 
شراكة فاعلة مع من اجل تحقيق لتوفير الدعم المادي والتقني المطلوب و ل االستعداد الدائم خال

، بما في ذلك وسية نظام األمم المتحدة عن التزامه نحو المساواة الجن، و وتقويم المجتمع المدني
P136Fالمراقبة المستمرة للتطور الشامل للنظام

۱۳۷
P يكفي أن نشير إلى أن ميثاق األمم المتحدة، و 

م، ضمن حق المساواة بين الرجال والنساء وكان الوثيقة ١٩٤٥الذي أعلن عام 

                                                 
۱۳۷ www.unwomen.org 
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القانونية الدولية األولى التي حظر التمييز على أساس الجنس، وتاله تأسيس لجنة 
137Fمركز المرأة التابعة لمجلس الشؤون االقتصادية واالجتماعية.

۱۳۸  
ظمات نسائية دولية، اثر كذلك كان لعضوية بعض المنظمات النسائية األردنية في من

مهم على تطوير خبراتها من جهة، ونقل صوت المرأة األردنية وقضاياها إلى العالم، 
م، تم عقد لقاء عالمي للعديد من المنظمات النسائية من أربعين دولة، ١٩٤٥ففي عام 

تقرر من خالله تأسيس االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وقد تم تأسيسه، لجمع 
النساء من اجل التصدي آلثار الحرب العالمية الثانية المدمرة، وفي تسعينيات قوى 

) منظمة من ١٣٦القرن العشرين بلغ عدد المنظمات العضوات في هذه المنظمة (
) دولة، وقد مثل األردن فيها في مراحل زمنية عدة، "رابطة الدفاع عن حقوق ١١٨(

ردن" و"جمعية النساء العربيات"، وقد كانت المرأة األردنية" و"االتحاد النسائي في األ
هذه المنظمة هي المبادرة إلى طلب تخصيص عاما دوليا للمرأة، وعقدا دوليا لها، 
وكانت تصدر مجله نسائية بسبع لغات منها العربية، وتوزع في جميع أنحاء العالم، 
 وقد تعرضت هذه المنظمة إلى مشكالت جدية نتيجة انهيار االتحاد السوفيتي

) منظمات، وانتقل مقرها الدائم ١٠٣والمنظومة االشتراكية، فانخفضت عضويتها إلى (
من برلين إلى لندن إلى باريس، إلى أن استقرت في سان باولو في البرازيل، وقد 
نشطت المنظمات النسائية العربية في هذه المنظمة، حيث تشغل سيدة عربية منصب 

لتنفيذية ممثالت عن منظمات نسائية عربية، من نائبة الرئيسة، كما تضم في لجنتها ا
سبع دول هي األردن وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب والبحرين، ويقع مقرها اإلقليمي 
في العاصمة اللبنانية بيروت، كذلك تشغل منصب المنسقة اإلقليمية العامة، السيدة 

األردنية إميلي نفاع  ليندا مطر رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية، كذلك تشغل الناشطة
138Fمنصب عضو اللجنة التنفيذية لهذه المنظمة

۱۳۹. 
األمم المتحدة لعام  بإعالنى االهتمام الدولي الرسمي، ممثًال أدّ من جهة أخرى، 

العقد  ألف وتسعماية وخمس وسبعين إلى ألف  إعالنعامًا دوليًا للمرأة، ثم م، ١٩٧٥
ليًا للمرأة، وتتالي عقد مؤتمرات ) عقدًا دو ١٩٨٥-١٩٧٥وتسعماية وخمس وثمانين (

                                                 
فاطمة المانع، من المكسيك إلى بيجين: نشر ثقافة المساواة وٕالغاء جميع أنواع التمييز، االسكوا، تقرير داخلي مقدم إلى االجتماع  - ۱۳۸

 م٢٠٠٢حول الحركة النسائية العربية  ر االسكواالتحضيري األول لتقري
م،  ٢٠١٠شباط  ٢٧ية، عن موقع جريدة الرأي األردنية، التاريخ: إميلي نفاع تاريخ الحركة النسائية األردن - ۱۳۹

 م. ٤/٣/٢٠١٠تاريخ الدخول إلى الموقع 
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م، وما تالها ١٩٩٥عام  دولية، مؤتمرات المكسيك، كوبنهاجن، نيروبي وأخيرًا بكين
ساء،من مؤتمرات  والتي انطلقت من مبدأ مشاركة النساء في  خاصة بمعالجة قضايا الّن

مجموعها التنمية، وربط قضية النساء بقضايا التنمية والمساواة والسالم، والتي خرجت ب
بالعديد من االستراتيجيات والخطط، لعقود ممتدة، بدأت في إعالن عقد المرأة األول ، 

الحركة بعث الحياة في  أدى إلىذلك كله، )، ١٥وال تزال تتوالى حتى (بجين + 
زاد في اهتمام النسائية العربية عموما والحركة النسائية األردنية بخاصة، كما 

، بقضاياهن المدني الحكومات ومنظمات المجتمع بت المشاركة فمن جهة تطلّ  ،عمومًا
ة إعادة تنظيم صفوف الحركة النسائية، وذلك بتطوير هذه األنشطة الدوليّ في 

نشاء منظمات جديدة ومن جهة أخرى، تطلبت هذه المشاركة، ، المنظمات القديمة، وٕا
ساء، لتخدم أنشطة التقارير  والدراسات تطوير حركة البحث العلمي في قضايا الّن

ة، تمهيدًا لوضع االستراتيجيات الخاصة بالنّ   ، وأخذ مصالحهنّ هوض بأوضاعهنّ المعّد
، ولو راجعنا التقارير ات بعين االعتبار في هذه األنشطة الدوليةكعربيّ  وأوضاعهنّ 

الرسمية التي قدمتها الحكومة األردنية، ودراسات المنظمات النسائية المشاركة 
لمنظمات غير الحكومية التي عقدت على هامش هذه المؤتمرات باجتماعات منتديات ا

الرسمية، لوجدنا أنها حافلة بمعالجة أوضاع النساء وتوصفيها بمنهجية تقترب إلى حد 
طابع دعاوي، لكن ذلك ال كبير من العلمية، وحتى لو اتسمت بعض التقارير الرسمية ب

ة النسائية والحكومات على الحرك ينفي أن هذه األنشطة ساهمت بشكل كبير بتشجيع
د منتصف ثمانينيات القرن  ساء التي بدأ زمنها الذهبي بعّي البحث العلمي حول الّن

 الماضي.
ل بتشكيل لجنة المرأة في إلى أن االهتمام الدولي الجاد، الذي تمثّ  اإلشارةكما تجدر 

ساء، في ضوء االتفاقيات ال دولية الموقعة األمم المتحدة، المعنيـّة بمتابعة أوضاع الّن
وأبرزها "اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة" وما تطلبه هذه اللجنـة، من 

ساء في مختلف أنحاء  ومستويات تقدمهن، تقارير رسمية وأهلية دورية، حول أوضاع الّن
دفع بالحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى متابعة البحوث والدراسات ، العالم

ساءلخدمة هذه الت مما أدى في  ،قارير، والتخاذ سياسات خاصة لتطوير أوضاع الّن
النهاية، إلى اتساع حركة الفكر النسوي الجديد، الذي استمد من الخبرات والمعارف 
المكتسبة من عملية التثاقف، والتماس مع حركة الفكر والتنظيم النسوي العالمية، 
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ن الوقوف وقفة نقدية إزاء لكن ذلك كله، ال يمنعنا م، بعض مفاهيمه ومناهجه
ساء من الزاويتين العالمية  ة الّن العربية و التطورات الدولية على صعيد النظر إلى قضّي

خصوصًا إزاء المؤتمرات الدولية األربعة، وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على 
 حركة النسائية العربية عموما واألردنية على نحو خاص.ال

رًا مستمرّ فمن مراجعة وثائق ال ة مؤتمرات األربعة نالحظ تغّي ًا في النظر إلى قضّي
ساء، ففي حين عقدت المؤتمرات الثالثة األولى تحت نفس الشعارات المساواة  الّن

تنازعا التأثير  ،والتنمية والسالم، وفي ظل مجتمع عالمي منقسم إلى قطبين رئيسيين
الذي تجلى الل تسييسها في العالم ومن ضمنه الحركة النسوية العالمية، من خ

ة والسالم العالمي ة والصهيونيّ مثل االستعمار والعنصريّ بالصراعات الحادة حول قضايا 
ن بتفاوت تدريجي متتالٍ  في بكين عقد المؤتمر الرابع وهكذا وصوال إلى  ،وغير ذلك، وٕا

والمجموعة  السوفيتيفي ظل هيمنة القطب الواحد، بعد سقوط االتحاد م، ١٩٩٥
م دعمًا االشتر  اكية، وبذلك ضعف اتجاه تسييس الحركة النسائية العالمية، الذي قّد

ساء العربيات السياسية،  تناقص تدريجيًا في المؤتمرات الثالثة السابقة، لقضايا الّن
المتمثلة بدعم مصالحهن من أجل االستقالل والتحرير والديمقراطية، وغير ذلك من 

انت نتائج المؤتمرات األربع محصلة توازنات وبذلك ك ،قضايا ذات طابع سياسي محض
 عموما واألردنية بشكل خاص، سياسية عالمية، دفعت ثمنها الحركة النسائية العربية

بأشكال مختلفة، في ظل أزمة فكرية وتنظيمية عاشتها هذه الحركة، نتيجة ما أشرنا 
، من تأثرها باألوضاع السياسية المحلية جهة التقلبات فلم تستطع موا  ،إليه سابقًا

ساء، األمر الذي تجلى بوضوح الفصل القاطع  ة الّن السياسية العالمية وآثارها على قضّي
ساء السياسية واالجتماعية   .بين قضايا الّن

ساء، بتقسيمها إلى ما سمّ من جهة أخرى تمت تجزئة البحث في تجلّ  ة الّن ي يات قضّي
لسياسية والثقافية واالجتماعية بعاد ا"مجاالت العمل الحاسمة" وبذلك تم تغييب األ

ساء في سياقاتها المحلية  ، وتغليب تأثير الليبرالية الجديدة والعولمة والعربيةلقضايا الّن
بر أن النظام  ساء، إذ اعُت ة الّن الذي أضفى المزيد من التعقيد على البعد التنموي لقضّي

ر عنها باش تراطات البنك الدولي العالمي الجديد، وما يتضمنه من عولمة اقتصادية عّب
عادة التكيف الهيكلي، والخصخصة، واالنفتاح الواسع على اقتصاد السوق، هو قدر  وٕا
 شعوب الجنوب، ومنها العربية، الذي ال راد لها فيه، فكان طرح الحلول التنموية
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س في لمشكلة الفقر لدى هذه الشعوب ونسائها، أما شعار المساواة فقد تكرّ ، الفوقية
ر بمعيار المساواة بالرجال كأساس للحقوق والواجبات، ولم ينظر إلى هذا المؤتم

من غياب  أوضاع دول الجنوب ومنها العربية، الذي يعاني فيها الجميع، رجاًال ونساءً 
139Fالحقوق األساسية للفرد

١٤٠. 
 

ساء، الذي عبر  ة الّن عنه  توهكذا نخلص إلى أن تطور الموقف الدولي من قضّي
ة التي عقدت بهذا الشأن، ساهم فعليًا في إعادة صياغة وليّ رات المؤتمرات الدمقرّ 
تّ   ،فكر النسوي العربيحركة النسائية والهات التوجّ  جانس مع المؤتمرات العالمية بال

 فبعد التسييس الكامل للحركة النسائية العربية، ،األربعة التي عقدت بهذا الخصوص
،ومنها األردنية، و  بتركيزها على طرح قضاياهن و  دعم قضاياها السياسية عالميًا

السياسية في المحافل الدولية، تم التراجع عن هذا الموقف وصوًال إلى الفصل الكامل 
 : ساء، والذي تجلى أوًال ة الّن بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي في النظر إلى قضّي

 ،يوالبرنامجالعالقة بين السياسي واالجتماعي على المستويين التنظيمي تجاهل في 
في النشاط السياسي على حساب النسوي، دون تعمق  لإلغراقوتوجيه النقد الالذع 

بتحليل العالقة الجدلية بينهما وضرورتهما معًا في ظل األوضاع العامة التي تعمل بها 
: في نشوء منظّ  ، واألردنية بوجه خاص،الحركة النسوية العربية جاهات مات واتّ وثانيًا

ة ة تستلهم الليبراليّ فكريّ  ساء، بعد أن كانت الحركة النسوّي ة الّن ة الجديدة وتحليلها لقضّي
لكن ذلك لكله  ،كالسيكيةاشتراكية وعروبية رًا بمالمح وبعض منتجها الفكري أكثر تأثّ 

ال يمنع من التوقف عند ايجابيات مهمة ومنها: مأسسسة الحركة النسائية، والدفع 
فات إليها كالبحث العلمي، والتخطيط االلت لم يسبقبمنظماتها لالهتمام بمجاالت 

االستراتيجي، والتأثير على السياسات الرسمية، والعمل التشاركي، واالهتمام بالعمل 
التطرق إليها، وظلت لفترة طويلة في عداد المسكوت عنه، على قضايا نسائية لم سبق 

ساء، وبالذات العنف االجتماعي واألسري.  كقضايا العنف ضد الّن
 

  تشار ثقافة حقوق المرأة اإلنسانانرابعا: 

                                                 
السياسي والوثيقة  اإلعالن، مع  ، إعالن ومنهاج عمل بيجينالمتحدة  األممللمزيد من التفاصيل أنظر :   -۱٤۰

 الختامية لمؤتمر بيجين بعد خمس سنوات .
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يعتبر النصف الثاني من القرن العشرين، زمن انتشار ثقافة حقوق اإلنسان واتساع 
نتيجة عوامل انتشرت في األردن  الدول العربية،وكما انتشرت في تأثيرها، وقد انتشرت 

بحقوق كثيرة منها: مصادقة هذه الدول على غالبية اإلعالنات واالتفاقيات المتعلقة 
وكان ، اإلنسان، فضًال عن انتشار مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال

ساء، والعمل على  من نتائج هذا االنتشار واتساع التأثير، زيادة الوعي بحقوق الّن
ة، والمتعلقة تحقيقها من خالل اإلعالنات واالتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان عامّ 

ساء خاصّ   ،تطّور الفكر الحقوقي الدولي اإلنسانيوقد ساهم في ذلك ، ةبحقوق الّن
ساء  ة حقوق الّن جاه نظر أعمق في  قضّي تطوير  بتعميق هذا االنتشار من خالل باّت

أويل.  دية الّت ساء، بنصوص صريحة ال تقبل تعّد  مفاهيمها لتشمل حقوق الّن
ة لإلنسان وبالعودة إلى ميثاق األمم المتحدة نجد في ديباجته اإليمان بالح قوق األساسّي

ساء من حقوق متساوية. كما أورد الميثاق أّن أحد  وبكرامة الفرد وقدره، وما للرجال والّن
ة، لجميع األفراد بدون  ات األساسّي أهدافه تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحرّي

حقوق تمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس، كذلك جاء في اإلعالن العالمي ل
اإلنسان النص على المبدأ العام بعدم التمييز وبحق كل فرد بالتمتع بكل الحقوق 
والحريات الواردة في اإلعالن بدون أي تمييز، كما كرست أحكام العهدين التوأمين لعام 

) العهد الدولي للحقوق المدنية  ١٩٦٦ألف وتسعماية وست وستين ( 
ة )، والعهد الدولي للحقو ICCPRوالسياسية( ة والثقافّي ة واالجتماعّي ق االقتصادّي

)IESCR ة عليهما بضمان المساواة بين الرجال ) نصوصًا مماثلة تلزم الدول الموقّع
د  نا نصوصًا تؤّك ع بجميع الحقوق المدرجة في الوثائق. كما تضّم ساء في التمّت والّن

يز القائم على كذلك ورد مبدأ عدم التمي ، المبدأ العام بعدم التمييز على أساس الجنس
الجنس في جميع اتفاقيات حقوق اإلنسان، فضًال عن اتفاقيات ومواثيق دولية ذات 
ساء، منها؛ االتفاقيات المتعلقة بمكافحة االتجار باألشخاص،  ة خاصة بالّن أهمّي
واالتفاقيات المتعلقة بظروف العمالة والمساواة باألجور، واالتفاقيات المتعلقة بسن 

ساء واألطفال في الحروب، واإلعالنات المتعلقة الزواج، واالتفاق يات المتعلقة بحماية الّن
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ساء، وغير ذلك كثير 140Fبالعنف ضد الّن

. وتظل االتفاقية األهم في هذا المجال "اتفاقية ١٤١
 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

مة فارقة في لقد شكل تبني "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، عال
الحقوق اإلنسانية للنساء، إذ جمعت هذه االتفاقية بين المبدأ العام بعدم التمييز القائم 
على الجنس، والمبادئ األخرى المتعلقة بهن، أو ذات التأثير الخاص عليهن والتي 
مييز واسع  سبق ترسيخها في المواثيق الدولية. فمن جهة؛ أقّرت االتفاقية باستمرار "الّت

ل انتهاكا لمبادئ المساواة، وعقبة أمام مشاركتهّن في النط ا يشّك ساء مّم اق" ضّد الّن
مت االتفاقية على سائر االتفاقيات التي  مناحي الحياة العامة، ومن جهة أخرى؛ تقّد
ساء أمام القانون، والحماية المتساوية في ظل القانون، حيث أنها تتخذ  كفلت مساواة الّن

ظر عن التدابير الهادفة إلى  ساء بغّض الّن تحقيق المساواة الفعلية بين الّرجال والّن
واختلفت  ،الحالة الزواجية، في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ساء، في كونها تدعو إلى  عن سائر االتفاقيات الدولية التي سبقتها والمتعلقة بوضع الّن
يجابي، وتلزم الدول بالعمل على تعديل األنماط اتخاذ التدابير الضرورية للتمييز اإل

االجتماعية والثقافية للسلوك واالتجاهات فيما يتعلق بالجنسين، كما تحاول وضع 
واء، ومما  ة على الّس ة والعاّم معايير خاصة للمساواة وعدم التمييز في الحياة الخاّص

فاقية؛ إصدار اإلعالن العال مي للقضاء على العنف عزز اإلطار العام الذي رسمته االّت
ًا  ل التزامًا أدبّي ، إال أنه شّك ضد المرأة، وبالّرغم من أن هذا اإلعالن غير ملزم قانونيًا
خذ عددًا من اإلجراءات للقضاء على العنف ضّد المرأة"، والقائم على  للدول بحيث تّت

 أساس الجنس.
هي : ضمـان المسـاواة  أما أبرز النقاط التي عالجتها االتفاقيـة في موادها المختلفـة

لضمان التغيير من أجل وضع  القانونيـة، والعمـل عـلى تعديل األنماط الثقافية السائدة
أفضل للنساء، وتوفير الحماية القانونية لحقوق اإلنسان وضمان ممارستها، وتوفير 
ساء، و المساواة في الحقوق المدنية، والمشاركة السياسية،  عقوبات للتمييز ضد الّن

حقوق التعليم والعمل واألهلية وحرية التنقل، والتجنس ومنح الجنسية لألوالد، وضمان و 
ة والحمل  حقوق تكوين األسرة، ة اإلنجابّي وحقوق السيادة على الجسد مثل الصّح

                                                 
حقوق تفاصيل االتفاقيات المتعلقة بالنساء، راجع محمود شريف بسيوني وآخرون،  للمزيد من االطالع على  ۱٤۱

 ، المجلد األول، ويتضمن هذا الكتاب نصوص االتفاقيات الدولية واإلقليمية كافة.اإلنسان
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ساء  واإلجهاض وغيرها، ومنع العنف واستغالل دعارة الغير، ومعالجة أوضاع الّن
ات 141Fالريفّي

١٤٢. 
ف ز ومن تحليل نصوص االّت ها ترّك ساء يالحظ أّن قة بالّن اقيات واإلعالنات المختلفة المتعّل

فاقية "القضاء على جميع  على مبدأ عام واحد وهو المساواة، باستثناء؛ ما ورد في اّت
ساء بما يعني  ة لتمييز الّن أشكال التمييز ضّد المرأة " من ضرورة اتخاذ تدابير إيجابّي

عالن "القضاء على فإلى جانب "اإلع، التمييز اإليجابي الن العالمي لحقوق اإلنسان" وٕا
التمييز ضد المرأة"، تناولت مبدأ المساواة كثير من االتفاقيات الدولية، منها: "العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، "والعهد الخاص بالحقوق االقتصادية 

الت في األجر"، "واالتفاقية واالجتماعية"، "واالتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعام
وقد تناولت هذه الصكوك الدولية مبدأ المساواة  ،الدولية بشأن المرأة المتزوجة"، وغيرها

د اإلعالنات  ساء في المساواة بشكل عام؛ إذ تّع بشكلين هما: معالجة حق الّن
ساء في المساواة كمبدأ من المبادئ الدولية الرا سخة، واالتفاقيات التي تناولت حق الّن

بمثابة صكوك عامة تناولت حقوق اإلنسان جميعها أو طائفة منها، لذلك لم تتسع 
ساء، ويقع في مقدمة هذه الصكوك اإلعالن العالمي  لكثير من التخصيص حول الّن

والثاني: معالجة حقوق المرأة في المساواة في المجاالت المختلفة  ،لحقوق اإلنسان
نات والعهود واالتفاقيات الدولية، الحقوق األساسية وقد تناولت اإلعال ،لحقوق اإلنسان

هّن في المساواة في المجاالت ساء ببعض المواد تأكيدًا على حّق  بالتفصيل وخّصت الّن
ة وغير ذلك. نة، ومن هذه الحقوق، ما يتعلق بالتعليم والعمل واألهلّي  المعّي

قيات الدولية، العمة لقد وقع األردن الغالبية العظمى من المواثيق والعهود واالتفا
والخاصة بالنساء، وكان لتوقيعية اتفاقية " إزالة كافة أشكال التمييز الواقعة على 

، إال أن المصادقة عليها ونشرها في ١٩٩٢المرأة" أهمية خاصة فقد وقعت عام 
142Fم، ٢٠٠٧الجريدة الرسمية، تم في عام 

صدرت اإلرادة الملكية  ٢٠٠٩وفي عام  ١٤٣
مجلس الوزراء برفع التحفظ عن البند الرابع من المادة الخامسة  بالموافقة على قرار

143Fنساء أسوة بالرجالالتنقل والسكن للعشرة من االتفاقية والمتعلقة بحرية 

لكن  ١٤٤
                                                 

، إذ  ١١٠-١/٩٧، حقوق االنسانلإلطالع على تفاصيل مواد االتفاقية يراجع: محمد شريف بسيوني وآخرون،   ۱٤۲
 ن هذه الصفحات نص االتفاقية كامًال. تتضم

   ۲/۸/۲۰۰۷الجريدة الرسمية تاريخ  - ۱٤۳
  ۲۷/۱/۲۰۰۹) بتاريخ (۳۹٥۱قرار مجلس الوزراء رقم ( - ۱٤٤
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، وهكذا فان من االتفاقيةالسادسة عشر  الحكومة تحفظها على المادة الحكومة أبقت
نفيذ وأعطاها قوة القانون المحلي، اتخاذ هذه الخطوة المهمة وضع االتفاقية في حيز الت

مما يفتح المجال النجاز العديد من اإلصالحات التشريعية والبرامج للمزيد من تمكين 
النساء، وكان من أهم تأثيرات هذه االتفاقية على المستوى الرسمي تعديل العديد من 

انون التشريعات لتتفق مع نصوصها، واألخذ بمبدأ التمييز االيجابي عند تعديل ق
 االنتخابات بالنص على حصص معينة للنساء في البرلمان.

على صعيد المنظمات النسائية أصبحت هذه االتفاقية واحدة من أهم المرجعيات التي 
 تعود إليها عند وضع أهدافها وتصميم خططها واستراتيجياتها وبرامجها. 

 

 الخالصة
إلى القول بأنها حركة اجتماعية نشأت من  نخلص من مراجعة عوامل تطور الحركة النسائية األردنية

قلب حاجات النساء، وتطور هذه الحاجات نتيجة تزايد الوعي الذي ارتبط بتزايد أعداد المتعلمات 
والعامالت ومنهن الرائدات اللواتي تلمس حاجة المجتمع بشكل عام وحاجة النساء بشكل خاص، إلى 

قوتهن واالنخراط في منظمات اتخذت طابع العمل  الدعم والمساندة كمرحلة أولى، من خالل تنظيم
الخيري في البدايات، والتطور إلى منظمات تنموية ومطلبيه تسعى إلى المشاركة في بناء المجتمع 
وتمكين النساء، وقد جاءت عوامل أخرى لتساعد على تطور هذه الحركة واستمراريتها، وأول هذه 

ية وبعض الخيرية، من قلب حركة المجتمع المدني العوامل انبثاق المنظمات النسائية المطلب
بتوجهاتها المتنوعة والمتنامية، وعلى رأس هذه المنظمات، األحزاب السياسية، التي أدت دورا مهما 

 في تشكيل وتوجيه العديد من المنظمات الحركة على امتداد تاريخها.
نسائية من خالل دعم تمكين النساء وال يخفى على المتتبع اثر السياسات الرسمية، في دعم الحركة ال

لم تغب عن  أنها التوجهات والسياسات الرسمية، نالحظواالهتمام بشؤونهن، فبتحليل 
خطاب قمة الهرم السياسي منذ تأسيس اإلمارة وحتى اليوم، فقد انصبت على تغيير 
 أوضاع النساء، وعلى االنتباه لمنظماتهن كجزء من حركة المجتمع المدني، وقد قامت

احترام األسرة والقيم و  ،المساواة أمام القانونمثل  مبادئعلى هذه السياسات 
 :هاوركزت على مجموعة من القضايا التي ينبغي حل اشكالياتها، ومن، االجتماعية

المشاركة  تحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفقر والبطالة وضمان تكافوء الفرص، و
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، وكافة القيم السلبية التي تحط من العنفابهة ومجفي التنمية السياسية واالقتصادية، 
وأخيرًا العمل على حل هذه القضايا باللجوء ، وحماية األمومة والطفولة مكانة النساء،

دخال منظور الجندر في عمليات  إلى أسلوب التخطيط االستراتيجي لقطاع النساء وٕا
، كذلك قامت ىعلى مستوى القطاعات األخر  ،رسم السياسات والتخطيط االستراتيجي

هذه السياسات على ضمان الحق الدستوري بالتنظيم والمشاركة ببناء المجتمع وفق 
القوانين المرعية، لكن هذا التحليل يكشف عن نقاط ضعف شابت هذه العملية منذ 

الذي انعكس في أسبقية  بداياتها، وأول نقاط الضعف هذه التقطع وعدم االستمرارية، 
ة بنيويًا بحكم نشأتها كدوائر في وزارات محدودة إيجاد بنى مؤسسية ضعيف

عطاء هذه الدوائر مهام وصالحيات واسعة هي بالضبط مهام حركة  الصالحيات، وٕا
التي وفرت لهذه  اإلمكانياتضعف ، و نسوية شاملة بمؤسساتها الشعبية والحكومية

وقراطية وأمراض البير  ، وتأثرها بالنزعة األبوية،البنى المؤسسية ماديًا وبشرياً 
ومثال ذلك تأسيس دائرة المرأة في وزارة العمل،  كذلك كان لقوى الشد  الحكومية،

العكسي دورا مهما في تجميد بعض هذه السياسات أو على األقل وضع العراقيل أمام 
عمق هذه المشكلة كثرة حسن تنفيذها، وتحويلها إلى إستراتيجية رسمية دائمة ومستمرة، 

ذا أضفنا إلى ذلك داخلها مع مهام وأدوار مؤسسات أخرىمهام هذه المؤسسات وت ، وٕا
له، عدم مالئمة البيئة التشريعية للسياسات والتوجهات الرسمية المعلنة، وتناقضها  ّك
تناقضها أحيانا، لوجدنا أن السياسات والتوجهات الرسمية بحاجة إلى آليات تنفيذية 

ا وانسجاما مع هذه السياسات، أكثر مالئمة وانفتاحا، وبيئة تشريعية أكثر تماسك
لضمان حسن تنفيذها، فضال عن حماية منجزاتها، لكن ومن جهة أخرى توفرت عوامل 
ايجابية كتجاوب الحكومة والمؤسسات األهلية مع النظر الدولي بقضية النساء وانتشار 
ثقافة حقوق اإلنسان، الذي يتمثل بالمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية الخاصة 

النساء، وتبني غالبية قراراتها،  فضال عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة ب
 أشكال التمييز ضد المرأة، 
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 تمهيد 
ة،  ـــــ ي ن ئية األرد ا نســـــ ل ة ا ور الحركـــــ أة وتطـــــ بقة ظـــــروف نشـــــ ا ســـــ ل ول ا لفصـــــ ي ا فـــــ ا  ن عرضـــــ

ذا ال ي هـ لتي أثرت في تطورها، فـ ل والعوامل ا تبعفصـ ت ن ن  سـ ى مـ ل األولـ أة  المرحـ نشـ
نعمد  ة، سـ تنظيمات، وألغـراض منهجيـ ل و تطور هذه الحركة من لحظة تأسيس أولى ا

لـــى مر  رة إ تـــ ف ل ذه ا يم هـــ ى تقســـ لـــ ا إ هـــ ة مـــرت ب ة مهمـــ ل تاريخيـــ ة حســـب مفاصـــ يـــ احـــل زمن
يات دا بــ ل ة ا ا مرحلــ هــ ول ة، وأ ة األولــى الحركــ ام واالنطالقــ ن عــ د مــ م حتـــى ١٩٤٤، وتمتــ

ام  هــــت ١٩٥٧عــــ ت ن ة وا ذه الحركــــ هــــ ة ل قويــــ ل يات ا دا بــــ ل كلت ا ي شــــ تــــ ل ة ا ــــ ي المرحل م، وهــــ
ة، يـ ن ا ث ل ة ا ة، والمرحلـ المنطقـ لمـت ب نتكاسة شديدة نتيجة ظروف سياسية أ نتكاستها ا ا  ب

ة،  ات الخيريــ ة الجمعيــ م مرحلــ ا اســ يهــ نطلق عل ام وســ ن عــ د مــ ام ١٩٥٨وتمتــ ى عــ م حتــ
رة أخـرى ١٩٧٤ ة، ومـ تها الحركـ د وجـزر عاشـ ات مـ لتي شهدت حركـ م، وهي المرحلة ا

تيجة الظروف السياسية، كما سنركز على وقائع عام  ام ١٩٧٤ن اه عـ م، الذي اعتبرنـ
د ي تمتــ تــ ل ة ا يــ ن ا ث ل ية ا ئ ا نســ ل ة ا ة الحركــ يس لنهضــ تأســ ل ام  ا ن عــ ام ١٩٧٥مــ ى عــ م، وحتــ

 م. ٢٠٠٨
 

 البداياتمرحلة األولى: ال
ام  ن عــ ة مــ ذه المرحلـ د هــ ام ١٩٤٤تمتـ د م م،١٩٥٧م حتـى عــ يات وقــ دا بــ ل ة ا لـت مرحلــ ث

ا هـــــ ي ا ف مـــــ ن   ب ل مـــــ لعمـــــ ة ل كاال متنوعـــــ هدت أشـــــ ر، إذ شـــــ يـــــ تعب ل ي ا فـــــ اطة  اس وبســـــ حمـــــ
ة، أدركــت ا ادية واجتماعيــ ن ظــروف اقتصــ ره مــ بق ذكــ ا ســ مــ ة ل تيجــ ن ائي، ف نســ ل اء ا نســ ل

ي  كل األولــ لشــ ان ا ة، وكــ مــ لعا ة ا ا لحيــ ي ا اهمتهن فــ ات، ضــرورة خــروجهن ومســ يــ األردن
ور  تطـــ ل ة ا عـــ ي ع طب جمًا مـــ اء منســـ ذي جـــ لـــ ة، ا ات الخيريـــ يس الجمعيـــ أســـ لخـــروج ت ذا ا هـــ ل

ادي  اعي  -االقتصــ د –االجتمــ م يجــ ذي لــ لــ افي، ا قــ ث ل ي وا ع  والسياســ ن المجتمــ ًا مــ عــ ن ما
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اع اط االجتمــ نشــ ل و ا ل الخيــري هــ لعمــ ن ا وفر أن يكــ رورة تــ ك بالضــ بق ذلــ اء، ســ نســ ل ي ل
لـذي  اط، ا نشـ ل ن ا وع مـ نـ ل ذا ا دء بهـ بـ ل تقهن ا ا ذن علـى عـ نساء، أخـ ل شريحة متعلمة من ا

ية المعاصرة ئية األردن نسا ل    .أسس للحركة ا
 جمعية التضامن النسائي االجتماعية

ام  لعاشر من كانون أول عـ رة أم ١٩٤٤في ا باح (" األميـ رة  مصـ مو األميـ م، دعـت سـ
اع طالل" ج لملكة مصباح الحقا) نخبة من سيدات وأوانس المجتمع، إلى اجتمـ اللة ا

ة، واقترحــــت  يــــ ية أردن ئ ا ة نســــ كيل أول جمعيــــ ه تشــــ ن خاللــــ قــــرر مــــ ت دان  ر رغــــ فــــي قصــــ
ا  قهـــ ت ذ علـــى عا أخـــ ت ة" ل ائي االجتماعيـــ نســـ ل امن ا لتضـــ ة ا م "جمعيـــ ل اســـ موها أن تحمـــ ســـ

ام ت مـــ ت ى إ ادرات علـــ قـــ ل ر ا رات غيـــ يـــ ق ف ل اء ا نســـ ل ا ة ب يـــ ا لعن ة ا اعدتهن مهمـــ يمهن، ومســـ علـــ
ة  يـــــ لمنزلـــــي وترب دبير ا تـــــ ل ال ا ان أعمـــــ قـــــ ت ين ظـــــروفهن، وٕا ى تحســـــ ل علـــــ لعمـــــ ال وا مـــــ ل ا ب
ارت  د اختـ رات، وقـ ن خـالل المحاضـ ام مـ كل عـ اء بشـ نسـ ل ة ا ة، وتوعيـ ال والخياطـ األطفـ

يري ة تحضـــــ رة لجنــــ مو األميـــــ ة ةســــ ذه الجمعيــــ هـــــ 144Fل

يدات  ١٤٥ ســـــ ل موها وا ا تبرعــــت ســـــ ، كمـــــ
أســــــ ات ت يــــــ غا ة ل يــــــ قد الغ ن ات بمبــــــ بــــــت المجتمعــــــ د طل ة، وقــــــ ال الجمعيــــــ دء أعمــــــ يس وبــــــ

145Fالمجتمعات من سمو األميرة تشريف الجمعية برئاستها

١٤٦. 
هــــ اع ل مــــ ة أول اجت ة  اعقــــدت الجمعيــــ وم الجمعــــ يــــ ات  نــــ ب ل ة ل يــــ ة األهل ر المدرســــ ي مقــــ فــــ

ي  ق فـــ فـــ لموا نة  ٢٢ا انون أول ســـ يـــق ١٩٤٤كـــ تحق ل ل لعمـــ بل ا اع ســـ مـــ اقش االجت ـــ م، ون
لداخلي، الذي ا الي:أهداف الجمعية، ونظامها ا ت ل لنحو ا  قر نصه على ا

ذه  هــــ ة شــــرف ل يســــ ر طــــالل رئ دة األميــــ لــــ رة وا يــــ لكب رة ا مو األميــــ لســــ احبة ا " أوال: أن صــــ
نسائي االجتماعية.  ل  الجمعية وهي جمعية التضامن ا

دن شـرق  ي مـ يا: مركز الجمعية الرئيسي مدينة عمان، ويجوز لها تأسيس فـروع فـ ن ا ث
 األردن.

ا: أغراض وأهداف الجمعية ث ل ا  ث
را غــــ ة أ يــــ ا لعن ها ا ن تأسيســــ تهدف مــــ ي تســــ ة، فهــــ نية محضــــ ا نســــ ة إ داف الجمعيــــ هــــ ض وأ

ة  ؤون االجتماعيــ الشـ ا ب ن اهتمامهـ ذا فضـال عــ يمهم، هـ ئهم وتعلــ وا يـ راء وٕا قـ ف ل ال ا باألطفـ

                                                 
لصندوقتكونت اللجنة من  - ۱٤٥ ل ة  ن مي أ نيسة حرم كنج شكري  يرة وأ دة غنما سكرت  .فري
 .م١٩٤٤كانون أول  ١١تاريخ  ١٠٦٥جريدة األردن العدد رقم  - ۱٤٦
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حية  اعهم الصـــ ين أوضـــ راء وتحســـ قـــ ف ل ة ا توى معيشـــ ع مســـ ـــى رفـــ ل ؤول إ تـــ ي  تـــ ل األخـــرى ا
نه. الي تستهدف إعالء كلمة الوطن وشا ت ل ا  وب

بعا: رأسما  ل الجمعيةرا
 يتكون رأسمال الجمعية من اشتراكات العضوات وتبرعات المحسنين والمحسنات.

 خامسا: عضوية الجمعية
ى أن ال  ة علـــ وية الجمعيــ دخول فــي عضـــ لـــ وة أصــال ل ول كــل عضـــ بـــ ق ة ب ترحــب الجمعيــ

نية عشر سنة.  يقل عمرها عن ثما
 سادسا: رسم االشتراك 

 مال. ٢٥٠ما قدرة تدفع كل عضو تنوي االنتساب إلى الجمعية رس
ئة اإلدارية لهي بعا: ا  سا

ة  نـــ ة وأمي يســـ ة رئ بـــ ئ ا ة ون ة عاملـــ يســـ ن رئ ون مـــ تكـــ ة وت ؤون الجمعيـــ ى إدارة شـــ تشـــرف علـــ
 صندوق وسكرتيرتان وخمس عضوات.   

لعامة ئة ا لهي ا: ا امن  ث
ية. لغا لعامة، باجتماع عام يعقد لهذه ا ئة ا لهي ئة اإلدارية من ا لهي  تنتخب ا

نة الصند اتر تاسعا: تكون أمي ة دفـ ن مسـك ثالثـ تين عـ ئول كرتيرتين مسـ دى السـ حـ وق وٕا
لواردات والمصروفات. لقرارات وواحد ألسماء األعضاء وواحد ل  واحد ل

ئة العمومية السنوية لهي  عاشرا: اجتماعات ا
د  وم بعـ نة أو فـي أي يـ ل سـ ئة العمومية للجمعية خالل شهر نيسان من كـ لهي تجتمع ا

لعا ة ا يـــــ ن لميزا د عـــــرض ا لـــــك بقصــــ لــــك، وذ اب ذ تخـــــ ن ة، ا لـــــ ب لمق لمنصــــرمة وا نة ا ســـــ ل ة ل مــــ
ر  لعام بإعالن ينشـ لمنسحبات ويدعى لالجتماع ا األعضاء الجدد بدال من األعضاء ا

ئد   على صفحات الجرا
ا عــــ تــــرأس االجتما ت ر:  ة  تإحــــدى عشــــ بــــ ئ ا ا ن هــــ ب ا ال غي ي حــــ ة وفــــ ة الجمعيــــ يســــ ا رئ مــــ ئ دا

ا.  الرئيسة واكبر العضوات سن
ة  ع واردات الجمعيــ ر تحفــظ جميــ اني عشــ ا إال ثــ اني، وال يصــرف منهــ لعثمــ ك ا نــ ب ل ي ا فــ

ئة اإلدارية" لهي فقة ا 146Fبموا

١٤٧  . 
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تخبــــ ن ا ا ة األولــــى تكمــــ ة اإلداريـــــ ئــــ هي ل ات ا 147Fالمجتمعــــ

ة ، ١٤٨ مـــــ لعا ة ا ئــــ هي ل د تكونــــت ا وقــــ
ن ية مــــ تأسيســــ ل م  :ا ل ة مســــ لــــ ي وزراء، عق لــــ ا يس  ــــ ة رئ لــــ ي اكر، عق ر شــــ مو األميــــ ة ســــ لــــ ي عق

لـ ي لقسـوس، عق لـب ا ة غا لـ ي و، عق يلة حمدي منكـ ة العطار عق لـ ي بلسـي، عق ا ن ل يمان ا ل ة سـ
نج  ة كــــ لـــ ي در شـــكري عق ة حيـــ لـــ ي م ملحــــس، عق دكتور قاســـ لـــ ا ة  لـــ ي ارات، عق بشـــ ل واصـــف ا
ة  لــ ي ي، عق تــ لمف عيد ا ة ســ لــ ي اع، ، عق م الطبــ ة هاشــ لــ ي اع، عق بري الطبــ ة صــ لــ ي كري، عق شــ
كر،  ى السـ ة موسـ لـ ي ر، عق يـل نصـ ة خل لـ ي وني، عق ي العجلـ يلة محمد علـ هاشم خير، عق

بــــك، ، عقي ا  وفــــ ل و ا بــــ ة أ لــــ ي ة عق ــــ ل ي ير، عق بشــــ ل ادر ا قــــ ل د ا ة عبــــ ــــ ل ي ان، عق د خرفــــ ة فريــــ لــــ
ر  يدة ميسـ لسـ بلسي، ا ا ن ل يلة حسيب ا يلة سماحة قاضي القضاة، عق تبة، عق لدكتور كا ا
فية  ريقي، صــــ لشــــ رة ا ميــــ ان، أ عــــ ورج جمي ة جــــ لــــ ي ان، عق ياح الروســــ ة صــــ لــــ ي داوود، عق لــــ ا
ز  فور، تريــــ ة عصــــ هـــ ريقي، وجي لشــــ هيرة ا ارات شـــ ي بشــــ لــــ مي دقجي، أ نـــ ب لوى  قية، ســــ دمشـــ

لهادي، ومسز كنزيجو  148Fنه و يرفين خوتات، فريدة غنما، رهب عبد ا

١٤٩ . 
ته بمقررات االجتماع األول الذي تم بدعوة  لداخلي ومقارن م ا لنظا ويالحظ من قراءة ا
ال  ية األطفـ لنظام  ركز على رعا من سمو األميرة أم طالل وعقد تحت رئاستها، أن ا

ا مــــ ع أن االجت اء، مــــ نســــ ل ذكر ا يــــ م  رة، ولــــ يــــ ق ف ل ر ا ة واألســــ ى توعيــــ ز علــــ ذكور ركــــ مــــ ل ع ا
غال  ة واألشـــ ن الخياطـــ لمنزلـــي ومهـــ دبير ا ـــ ت ل ؤون ا نهن شـــ رات مـــ يـــ ق ف ل يم ا اء، وتعلـــ نســـ ل ا
ار  يــ ت ل ثير ا أ تــ وة  ى قــ لــ رة أخــرى إ ير مــ ذا يشــ ي، وهــ لمعيشــ عهن ا ين وضــ ة، وتحســ يدويــ ل ا
ورة  ثــ ل ع ا ى شــرق األردن مــ لــ دين إ فــ وا ل لعــرب ا ن ا م مــ ال الحكــ ه رجــ لــ ذي مث لــ افظ، ا لمحــ ا

كبــــــرى ع ل ة ا يــــــ لعرب ة ا ئــــــ هي ل وات ا ة عضــــــ يــــــ ب ل لــــــك أن غا د ذ ائي، يؤكــــــ نســــــ ل ل ا لعمــــــ ى ا لــــــ
ات  يـ ن  األردن ة مـ لـ لتجار، مقابل ق تأسيسية هن عقائل هؤالء من الوزراء والحكام وا ل ا

لمتعلمات أمثال أميلي بشارات وفريدة غنما وغيرهن.                ا
 

تحاد النسائي االردني   جمعية اال

                                                 
من حرم سمير باشا الرفاعي، رئيس الوزراء، رئيسة عاملة، وأمي�رة الش�ريقي وفري�دة غنم�ا س�كرتيرتين للجمعي�ة، وأنيس�ة تكونت من :  -  ۱٤۸

م، وح�رم محم�د عل�ي ب�ك العجل�وني، وح�رم حرم كنج شكري أمينة صندوق، وح�رم س�ماحة قاض�ي القض�اة وزي�ر المع�ارف الش�يخ فهم�ي هاش�
حمدي بك منك�و، وح�رم ال�دكتور إب�راهيم كاتب�ة، وي�رفين خوت�ات واآلنس�ة مرجري�ت جربين�ي عض�وات ع�امالت، ويالح�ظ كي�ف ت�ذكر النس�اء 

 بأسماء أزواجهن حسب التقليد الشائع .
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نسائي األردني"  تأسست جمعية جديدة باسم م،١٩٤٥سنة   ل " جمعية اإلتحاد ا
 ،( لدة الحقا لوا ملكة ا ل لملكة زين الشرف، ا ا برئاسة سمو األميرة زين الشرف (جاللة 
نساء  ل وقد اهتمت هذه الجمعية بوضع أهداف جديدة منها، االهتمام بوضع ا
قة  لمتعل ثقيف الصحي ا ت ل قافي من خالل أنشطة ا ث ل االجتماعي، ورفع مستواهن  ا

فقيرات، وقد جاء في بسالمة األ ل ا م والطفل، فضًال عن تقديم المعونات لألمهات 
نسائي  ل لجزيرة" قررت جمعية االتحاد ا إعالن تأسيس الجمعية الذي نشرته جريدة ا

يد  األردني ل ا ق ية، أن تقوم بمهمتها على وجه يتفق مع ت ية السن الرعا المشمولة ب
تها، وال يؤدي إلى أمور ال تتفق واأل لبالد وعادا لتي تسعى إلى ا غراض السامية ا

لذي تعتز به  انة الحجاب، ا لدين وصي تامة على شعائر ا ل يقها، مع المحافظة ا تحق
ية: ل ا ت ل ا للجان  أليف ا ت لها ب  مؤسسات الجمعية، لذلك باشرت أعما

لمتبرع بها من أقمشة وغيرها  -١ ا لمواد  توزيع، ومهمتها جمع ا ل لجنة االستيراد وا
ت لمواد الالزمة ل  وزيعها على األمهات واألطفال.وشراء ا

فقيرة وتفقد أحوال أهلها،  -٢ ل فقد والجوالت، وتتولى الطواف على األحياء ا ت ل لجنة ا
وتقديم اإلرشادات الالزمة فيما يتعلق بنظافة وصحة الطفولة، وحث األمهات على 

ية الطفل واألطباء المؤازري  للجمعية. نعرض أطفالهن المرضى على طبيب رعا
ة، لجنة  -٣ يدة للمرأ لمف د الكتب والمجالت ا عدا نشاء وٕا يم، ومهمتها إ تعل ل قافة وا ث ل ا

فتيات على  ل يم ا للجنة أيضا مهمة تعل لمنزل، وتتولى هذه ا واالهتمام بشؤون تدبير ا
قامة الحفالت األدبية.  نفقة االتحاد وٕا

بدة،  لوي ل ية الطفل، في جبل ا ناء رعا وقد تقرر أن يكون مقر الجمعية في ب
ناء يجب أن تكون مقتصرة على  تماعاواالجت ب ل لتي تعقد في هذا ا األسبوعية ا

الخياطة والمطالعة المشروعة، وتداول شؤون الجمعية، وقد أخذت الجمعية على 
ي تقها تعل ية،  ١٢ معا لمدارس األهل لبة حتى السنة السابعة من أعمارهن في ا طا

فقتها الخاص اليطالي المرأة وطفل ثالثة أسّرة في المستشفى ا ةكما حجزت على ن
قبول جميع  د ل يها الوالدة، والجمعية على استعدا فقيرين والمرأة تعسرت عل
لمادية من دراهم  لمعنوية من آراء واقتراحات رشيدة والمساعدات ا المساعدات  ا
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علمية من كتب ومجالت  ل وأقمشة وغزل وخيطان وحليب وسكر ...الخ والمساعدات ا
149Fومالبس قديمة ومستعملة"

١٥٠  
يان أن المؤسسات وعلى رأسهن سمو األميرة و  ب ل تمعن في قراءة هذا ا ل يالحظ من ا

لتي  ية أميلي بشارات ا ئية األردن نسا ل ئدة الحركة ا ينهن را بة زين الشرف، ومن ب الشا
150Fشغلت منصب أمينة سر الجمعية

، وعضوات شابات ومتعلمات كن قد ساهمن ١٥١
تأسيس الجمعية األولى، لكنهن اشتركن بتأسيس هذ ه الجمعية مثل رهب عبد ب

يار المحافظ، فصدرن  ت ل لهادي وفريدة غنما وأميرة الشريقي،  أدركن مسبقا ضغط ا ا
لنساء وألجلهن لن يتجاوز  ا لعمل مع  فيد بأن ا يار، وي ت ل انهن بما يطمئن هذا ا ي ب

لدين. يد وأصول ا ل ا ق ت ل لعادات وا  ا
ي ئ نسا ل قتها "جمعية التضامن ا ب لعديد وهكذا نشطت هذه الجمعية مع سا ا ا أقامت ة" ف

يانصيب  ل بازارات وسحوب ا ل تبرعات، مثل: األسواق الخيرية وا ل ا من األنشطة لجمع 
تبرعات، وتوزيع ريعها على  ل ية، وغير ذلك من أساليب جمع ا ل ئ لعا والحفالت ا
يم الخياطة ومحو األمية  المحتاجين، لكن جمعية االتحاد تميزت بدورات تعل

توعية الصحية ل 151Fوا

١٥٢. 
ية المصرية،ويذكر أن ا ئ نسا ل تحمست لجمعية  لسيدة هدى شعراوي مؤسسة الحركة ا

نسائي وأرسلت لها تبرعا بقيمة  ل 152Fجنية مصري وكمية من الكتب ١٠٠االتحاد ا

١٥٣ ،
نسائي االردني، وكانت تشغل  ل ئدة إميلي بشارات كممثلة لالتحاد ا لرا كذلك دعت ا

بة الرئيسة) للمشاركة في االجتم ئ ا اع الذي عقد لمناقشة منصب وكيلة المكتب (ن

                                                 
 م.١٩٤٥شباط  ٢١تاريخ  ١٠٤٩جزيرة العدد رقم جريدة ال-  ۱٥۰
 م.١٩٤٥شباط  ٢٨تاريخ  ١٠٥٣جريدة الجزيرة العدد رقم  -  ۱٥۱
ورد في أوراق الرائدة الراحلة إميلي بشارات ما يفيد انه تم التشرف بإسناد رئاسة االتحاد الفخرية إلى جاللة  - ۱٥۲

ميالدي، عندما لبيتا  ١٩٤٦شباط من عام  ٢٢لشرف في الملكة مصباح، والرئاسة العملية إلى سمو األميرة زين ا
دعوة االتحاد لزيارته، وقد اسند منصب أمينه السر إلى إميلي بشارات، وخلفتها في ذلك لمعة بسيسو طيلة فترة غيابها 

ت في أميركا للمشاركة في عدة أنشطة تمس قضايا النساء، بما فيها مؤتمر  االتحاد النسائي األمريكي، وقد فوجئ
 م.١٩٤٧م بحل االتحاد في عام ١٩٤٨إميلي بشارات عند عودتها في عام 

  ١٩٤٥نيسان  ٧تاريخ  ١٠٥٥جريدة الجزيرة العدد رقم - ۱٥۳
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لعام في بيروت ا 153Fدستور االتحاد 

، وقد كتبت هدى شعراوي لسمو األميرة مصباح ١٥٤
هذا الطلب، واستقبلت  تها بزيارة األردن، وقد استجابت سمو األميرة ل مبدية رغب

قباال حافال 154Fالسيدة هدى شعراوي في شرق األردن است

، وقد نتج عن هذه العالقات ١٥٥
نسائي  مشاركة جمعية االتحاد ل نسائي العربي الذي  األردنيا ل ا بتأسيس االتحاد 
قاهرة عام  ل ابعة هدى شعراوي وسيزا نبراوي وعضوية عدد ١٩٤٧أعلن في ا م بمت

ية. ية العرب ئ نسا ل ا لمنظمات   كبير من ا
 

                                                 
برقية من االتحاد النسائي المصري بتوقيع هدى هانم شعراوي موجه إلى صاحبة العصمة الفاضلة إميلي  - ۱٥٤

 م.٣/٨/١٩٤٥المكتب الدائم لهيئة االتحاد النسائي العربي العام بتاريخ بشارات رئيسة االتحاد النسائي االردني ووكيلة 
 ١٩٤٦آذار  ٥تاريخ  ١١٠٣جريدة الجزيرة العدد رقم  -  ۱٥٥
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نسائي االردني، يذكر أن نشاطه لم ل ا العودة إلى أنشطة جمعية االتحاد  يقتصر  وب
تبرعات ومساع ل ا فقيرات، فقد استطاعت جمعية على جمع  ل ا نساء  ل دة األطفال وا

فقراء،  ل فيدين منها من ا لمست دارتها جل ا نسائي فتح مستشفى خاص وٕا ل االتحاد ا
للغات الثالث،  ا يم  وكانت قد استأجرت مقرا خاصا بها باشرت من خالله دورات تعل

لراغبات نساء ا ل لفرنسية ل يزية وا 155Fالعربية واالنجل

لها في  ، وقد فتحت عدة فروع١٥٦
الالمدن األردنية كالس  .ءط واربد والزرق

ة  نسائي، وبخاصة أن مرحل ل لنشاط ا ولم تغب األحداث السياسية الوطنية عن ا
ية بعد احتالل فلسطين  ن فلسطي ل نكبة ا ل ثا ساخنة قمتها ا نيات شهدت أحدا األربعي
تبرعات للجرحى  ل قد أعلنت جمعية االتحاد عن حملة لجمع ا وتشريد أهلها، ف

156Fمنكوبين في سوريةوال

تبرعات من خاللها بطريقة ١٥٧ ل ، وحملة أخرى تم جمع ا
ا مقابل توزيع شارات صغيرة، علقت  ١٥٠مبتكرة، إذ تم جمع مبلغ  ني يها فلسطي جن

لمتبرعين، وقوبلت هذه الحركة األولى من نوعها في األردن بحماس  على صدور ا
لتي تم جمعها باسم جمع الغ ا لمب نسائي وطني كبير، وقد أرسلت ا ل ا ية االتحاد 

157Fاالردني إلى أطفال شهداء دمشق

١٥٨. 
نية، منها الدعوة لعقد  فلسطي ل لقضية ا كذلك أقامت مجموعة من األنشطة لصالح ا
ئية في شرق  نسا ل اجتماع حاشد شاركت به مجموعة من الجمعيات والشخصيات ا
ثر إعالن قرار تقسيم فلسطين، حيث بحث دور المرأة وما يقع على  األردن، ا

تقها من أعباء، وقد تحدثع يلة  تا في هذا االجتماع السيدة لمعة بسيسو عق
نسائي االردني، فألقت  ل حدى مؤسسات جمعية االتحاد ا لرزاز، وٕا لمناضل منيف ا ا
نساء في مثل هذا الظرف العصيب، كذلك  ل كلمة سياسية مهمة بينت فيها واجبات ا

لتي قدمت مجموعة من  لشريقي، ا نتهى تحدثت اآلنسة أميرة ا اقتراحات العمل، وا
نساء على هذا الصعيد،  ل تنظيم جهود ا االجتماع باإلعالن عن تشكيل عدة لجان ل

                                                 
 م.١٩٤٥أيار  ١٥تاريخ  ١٠٥٩جريدة الجزيرة العدد رقم  - ۱٥٦
 م.١٩٤٥حزيران  ١٩تاريخ  ١٠٧٠جريدة الجزيرة العدد رقم  -  ۱٥۷
 م.١٩٤٥نيسان  ٧تاريخ  ١٠٥٥م جريدة الجزيرة العدد رق - ۱٥۸
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المساهمة في هذا الجهد لراغبات ب نساء ا ل 158Fوفتح مقر االتحاد ل

، كذلك أسست ١٥٩
نساء على  ل يم ا تعل لهالل األحمر وعقدت سلسلة دورات ل الجمعية عدة لجان ل

ل ية وأعمال ا تاإلسعافات األول ل  ٣٨ضمت  يتمريض، ومنها لجنة لفرع الزرقاء ا
تبرعات  ل سيدة قمن بمباشرة نشاطهن في مستشفى الزرقاء العسكري بعد أن جمعن ا
لتمريض ومساعدة الجرحى، وكانت جاللة  لتي استفدن منها لخياطة مالبس ا ا
يا جال على المستشفيات وزار جرحى الجيش  ئ لملكة مصباح قد ترأست وفدا نسا ا

ا االردني ابعة ءفي مستشفيات اربد والزرق ت ل فقد لجان الهالل األحمر ا ، كما ت
عديد من الجريحات  ل نسائي، وكان مستشفى االتحاد قد استقبل ا ل لجمعية االتحاد ا

بان الحرب نيات إ فلسطي ل 159Fا

١٦٠. 
تبرعات  ل نسائي االردني أهمية جمع ا ل م تنس جمعية االتحاد ا من جهة أخرى ل

ييلجرحى الجيش االردني والالج ن فلسطي ل عديد من األنشطة، نئين ا ال ، فقامت ب
نية وزعت على المستحقين لها من جرحى  الغ ومواد عي جمعت من خاللها مب
لمثال ال الحصر، إقامة حفل عشاء  وأطفال ونساء، ومن هذه األنشطة على سبيل ا
تبرع  ل تبرع بريعها لجرحى الجيش االردني، و ا ل لملكة مصباح وا ا على شرف جاللة 

لقدس و الهالل األحمر  ٣٠٠بمبلغ  نسائي العربي في ا ل ا يه فلسطيني لالتحاد  جن
يي ن فلسطي ل افا، ومنها حفل موسيقي لصالح األطفال ا فا وي تم من خالله  نفي حي

ئ ية فلسطيني وزعت على مستحقيها من األطفال  ةجمع ما يزيد عن خمسما جن
يي ن فلسطي ل   160F١٦١.نا

        
 
 
 
 
 

                                                 
 م.١٩٤٧كانون األول  ١٠تاريخ  ٢٩جريدة النسر العدد رقم  -  ۱٥۹
تاريخ  ١٩٨، والعدد رقم ١٩٤٨حزيران  ١٨تاريخ  ٩١ورقم  ١٩٤٨حزيران  ٢٠تاريخ  ٩٢ورقم  ١٩٤٨حزيران  ٩تاريخ ٨٣جريدة النسر األعداد رقم  - ۱٦۰

 ١٩٤٨كانون األول  ١
 . ١٩٤٨كانون ثاني  ٢٠تاريخ  ١٢١٥و رقم  ١٩٤٨شباط  ٦تاريخ  ١٣٢٤و رقم  ١٩٤٨حزيران  ٩تاريخ  ١٣٠٧دد   جريدة الجزيرة الع - ۱٦۱
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نسائي االردني، لطبيعة الوضع على الرغم من تفهم مؤسسات  ل جمعية االتحاد ا

نيات،  يار المحافظ، في هذه المرحلة من األربعي ت ل ثير ا أ قافي االجتماعي، وحجم ت ث ل ا
بقن األحداث، ويؤكدن في إعالن تأسيس جمعية االتحاد،  األمر الذي جعلهن يست

تق ل لعادات وا نية ودفاعهن عن الحجاب واحترامهن ل لدي الشعائر ا يد، إال تمسكهن ب ل ا
يها عبر  لتي شنت عل نقد ا ل ا م تسلم من حمالت  نسائي االردني ل ل ا أن جمعية االتحاد 

لذي بد نافس ا ت ل ا ية، فمن جهة هناك  تين  أالصحف المحل يظهر بين الجمعي
ية الموقعة  مقاالت في الصحف المحل ل لعديد من ا بة ا ا لى كت لذي أدى إ ئدتين، ا لرا ا

نافستين تهاجم  رة وتشير إلىابأسماء واضحة أو مستع لمت تين ا عضوات في الجمعي
لذي دفع جمعية  يار المحافظ ا ت ل نية هناك ضغط ا ا لواحدة األخرى، ومن جهة ث فيها ا
داخلي،  ل نساء كما قرر نظامها ا ل لتخلي عن العمل مع ا نسائي إلى ا ل التضامن ا
يار  ت ل قا، ومن جهة أخرى، ضغط ا ب ثاني، كما اشرنا سا ل الذي اقر في اجتماعها ا

لم نسائي بأسماء مستعارة و/أو توقيعات باألحرف ا ل حافظ على جمعية االتحاد ا
ئي، توجه الذع  نسا ل األولى لرجال ونساء ومنهم عضوات في جمعية التضامن ا
نية وغير ذلك من  لدي لتخلي عن الشعائر ا تفرنج وا ل ا نقد لهذه الجمعية وتتهمها ب ل ا

يها بحزم ووضوح، وقد كت لتي تم الرد عل بت أميلي بشارات بتوقيعها االتهامات ا
لمقاالت  عديد من ا ل ا، بنت األردن) ا ن ا المعروف في تلك المرحلة (بنت جلعاد، وأحي

فند مثل هذه االتهامات لتي تنفي وت 161Fا

تها ١٦٢ ي يد نشاط جمعية االتحاد وشعب ، ومع تزا
قفين، هدأت هذه  لمث يقها لدرجة من االحترام وبخاصة بين أوساط ا نساء وتحق ل بين ا

                                                 
نشرت جريدة الجزيرة عدة مقاالت هاجمت فيها جمعية االتحاد النسائي بصراحة أحيانا وضمنا أحيانا أخرى،  - ۱٦۲

مل النساء وتعليمهن، وكانت تنشر مقتطفات من متهمة العمل النسائي بالتخلي عن الدين والتفرنج وحتى مهاجمة ع
 ١٠٧٦ردود على هذه المقاالت وال تنشر الردود كاملة مجاملة لحق الرد، انظري/ انظر جريدة الجزيرة األعداد رقم 

ورقم  ١٩٤٥تشرين ثاني  ٢٧تاريخ  ١٠٨٧م و رقم ١٩٤٥تشرين أول  ٦تاريخ  ١٠٨٤و رقم  ١٩٤٥أب  ٣تاريخ 
م ١٩٤٦آذار  ٥تاريخ  ١١٠٣م ، وكان أعنفها المقال الذي نشر في العدد رقم  ١٩٤٥ن أول كانو  ١٧تاريخ  ١٠٩١

حول مشاركة جمعية االتحاد النسائي في المؤتمر النسائي العربي الذي عقد في القاهرة وحمل المقال عنوان مؤتمر 
 الهشيم. 
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ئة إدارية جديدة الحمالت، 162Fإلى أن عينت للجمعية هي

ته، أبدت  ١٦٣ لعام ذا وفي ا
الجمعية  تغيير اسم جمعية االتحاد إلى اسم " تها ب لملكة مصباح رغب جاللة ا
لملكة مصباح  لهاشمية" وقد فسرت الجريدة ذلك بكون جاللة ا ية ا ئية األردن نسا ل ا

ا للجمعية ي عل ل 163Fهي الرئيسة ا

الجمعية وضمها إلى ، وبعد فترة وجيزة تم حل هذه ١٦٤
164Fكفرع نسائي له، األردنيجمعية الهالل األحمر 

وقد تم وضع مستشفى جمعية  ١٦٥
لتي استلمتها من  الغ ا لمب لتي حولت بدورها ا لسل ا االتحاد بتصرف جمعية مكافحة ا

لتي ستحولها بدورها إلى وزارة   جمعية االتحاد، عند حلها إلى رئاسة الوزراء، ا
165Fالصحة

١٦٦ . 

                                                 
تي، وحرم  - ۱٦۳ مف ل ا اشا  د ب اشا هاشم وحرم سعي م ب هي برا إ ة من احرم  اسم، وحرم مكون ق ل ا صدقي 

اع، وحرم جودت  طب ل ا لكردي، وحرم هاشم  ا دو  قبيسي، وحرم علي سي جورج خوري، وحرم نجيب 
لجمعية ل يرة  ا حلمي سكرت ري مفتي، وث ل ا  ١٢٤٣جريدة الجزيرة العدد رقم عن  شعشاعة، وحرم شوكت 

 م.١٩٤٨شباط  ٢٥تاريخ 
 

 م.١٩٤٨حزيران  ١٨تاريخ  ٩١جريدة النسر العدد رقم  - ۱٦٤
 م.١٩٤٩آذار  ٢تاريخ  ١٢٩٦جريدة الجزيرة العدد رقم  -  ۱٦٥
 م.١٩٤٩تموز  ١تاريخ  ١٣٧٤جريدة األردن عدد رقم  - ۱٦٦
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لمفسرة، لم يالق قبوال لدى   يبدو أن حلو  الجمعية االتحاد بهذه الطريقة غير ا
أعضاء الجمعية، إذ نشرت جريدة األردن خبرا مفاده أن مجموعة من سيدات عمان 
نسائي، وكانت الجريدة قد نشرت  ل قد تقدمن بطلب إلعادة تشكيل جمعية االتحاد ا

فيد بان جمعية االتحاد حلت على عج ي نه من الممكن خبرا في عدد سابق،  ل وا
لتي  لمستشفى ا نقدية وا ل الغ ا لمب ا تم إعادة  ة سي لعمل، وفي هذه الحال إعادتها إلى ا
نسائي، لكن  ل لى جمعية مكافحة السل إلى جمعية االتحاد ا لتي وهبت إ تديرها، وا
قبيسي بطلب تشكيل  ل م يتحقق، فتقدمت اآلنسة أميلي ا ئا من ذلك ل يبدو أن شي

تها جمعية جديدة تحمل االسم تبنى األهداف ذا ته وت 166Fذا

تاريخ غابت ١٦٧ ل ، ومنذ ذلك ا
ئية  نسا ل نسائي كما غابت أيضا جمعية التضامن ا ل ا هذه الجمعية عن ساحة العمل 

 دون سبب معروف.
 

يد العمل النسائي     احتالل فلسطين وتزا
نية، واحتالل فلسطين سنة  فلسطي ل ية ا تيجة الحرب العرب ، وما نشأ عنها م١٩٤٨ن

لخيرية بشكل من هجرة و  يد عدد الجمعيات ا يين إلى األردن، تزا ن فلسطي ل اسعة ل
ة  ثة والعون، وفي هذه المرحل لكبيرة إلى خدمات اإلغا ملحوظ، لحاجة المجتمع ا
لتي انطلقت من شرق  ية ا ئية األردن نسا ل تداخل العميق بين الحركتين ا ل سنالحظ ا

فلسطيني ل ية ا ئ نسا ل ا فتر ةاألردن والحركة  ة طويلة،وذلك لمجموعة ، والذي استمر ل
يقين، حتى قبل احتالل فلسطين  لمميزة بين الشعبين الشق لعالقات ا أسباب، أبرزها ا

لتي أعلنت سنة  م، وما ١٩٥١ونكبة أهلها وتشريدهم، فضال عن وحدة الضفتين ا
نتج عنها من وقائع سياسية وقانونية على األرض، ومع ذلك تجدر اإلشارة إلى 

تمايز االي ل يها.أشكال من ا ل تم اإلشارة إ  جابي ست
لتي عرفت منذ سنة  نشاء  م،١٩٥١وحتى سنة  م١٩٤٩ومن الجمعيات ا تاريخ إ

تقها تنظيم شؤون العمل االجتماعي  لتي أخذت على عا لشؤون االجتماعية ا وزارة ا
تقها جمع  ئي، "جمعية نساء حي السيل" وأخذت على عا نسا ل لعمل ا بما فيه ا

                                                 
حزيران  ١٩تاريخ  ١٣٦٥م والعدد رقم ١٩٤٩حزيران  ١٤تاريخ  ١٣٦٠جريدة األردن العدد والعدد رقم  -  ۱٦۷

 م. ١٩٤٩حزيران  ١٨تاريخ  ١٣٦٤م و العدد رقم ١٩٤٩
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167Fتبرعات لالجئين وجرحى الجيش

قدس والذي  ،١٦٨ ل نسائي العربي في ا ل ا واالتحاد 
ية في  لغا ا تبرعات ومن أنشطته إقامة حفل لهذه  ل اهتم في هذه المرحلة بجمع ا

بتراء في عمان ل نما ا 168Fسي

ية األسقفية العربية ١٦٩ ل ئفة اإلنجي لطا ، وجمعية سيدات ا
لبر واإلحسان 169Fوتختص بأعمال ا

بات العربيات في الضفة الغربية ١٧٠ ، ونادي الشا
لى جانب األعمال الخيريةالذي  افية إ ق ث ل 170Fكان يهتم باألنشطة األدبية وا

، ويذكر ١٧١
ة  ة إذ نشر مذكرة تطالب بمنح المرأ المشاركة السياسية للمرأ نادي اهتم ب ل أن هذا ا

لدورة الحاضرة 171Fاألردنية حق االنتخاب ل

١٧٢  . 
بعة للهالل األحمر االردني ١٩٥٠وفي سنة  ا ت ل ية ا ئ نسا ل للجنة ا م، تم تحويل ا

تهاو  ية العظمى من عضوا ب ل لغا نسائي  ،ا ل بقات لجمعية التضامن ا مؤسسات سا
ئية  تين توقفتا عن العمل،  إلى جمعية نسا ل ل ا نسائي االردني  ل وجمعية االتحاد ا

172Fموازية

نتخبت١٧٣ يكي" حيث ا ثول لكا ئي ا نسا ل ئة  ، كذلك أسست "لجنة العمل ا هي
173Fمنصب أمينة سرها أميلي بشاراتإدارية شغلت 

ا  ، وقد بدأت١٧٤ إقامة سوق نشاطها ب
نها ضمت نساء من مختلف  ئة اإلدارية أ لهي ا خيرية، ويلحظ من طبيعة تركيب 

يا ن نها تحمل اسما دي نية رغم أ لدي 174Fالطوائف ا

١٧٥  . 
سست وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وأخذت م، أ١٩٥١في األول من حزيران عام 

دارة أعمال الجمع يات التي كانت قائمة من على عاتقها مهمة اإلشراف على تنظيم وٕا
م، وبذلك أصبحت  ١٩٥٣لسنة  ٣٦قبل، فأصدرت قانون الجمعيات الخيرية رقم 

أعمال هذه الجمعيات خاضعة إلشراف الوزارة وأصبح لزاما على كل جمعية وهيئة في 
البالد، أن تتقدم بطلب التسجيل بموجب القانون، وقد سجل في الوزارة مجموعة كبيرة 

لبر واإلحسان منها :  من الجمعيات عرف اة الالجئة وتختص بأعمال ا ت ف ل جمعية ا
                                                 

ل - ۱٦۸ ا ة  د د جري د ع ل ا سر  خ  ١٠٣ن ري ا موز ٣ت .١٩٤٨ت  م
ع  - ۱٦۹ ألردن  ا ة  د خ ١٤٨٢جري ري ا ي  ٦ت ن ا ث ل ا ن  شري .١٩٤٩ت  م

عدد  - ۱۷۰ ل ا دة األردن  اريخ  ١٤٥٣جري  م.١٩٤٩تشرين األول ١ت
دة األردن ع  - ۱۷۱ اريخ  ١٤٤٢جري لول  ٨ت ي  م.١٩٤٩أ
  م.۱۹٥۰شباط  ۸تاريخ  ٤۷٤جريدة النسر ع  - ۱۷۲

دة األردن ع  - ۱۷۳ اريخ  ١٥٧٠جري اط  ٢٣ت  م.١٩٥٠شب
ة  - ۱۷٤ ل ي ة كمال بشارات وعق ل ي نطوان نزال وعق أ ة  ل ي د تكونت من عق ق ف ة  ري ة اإلدا ئ هي ل ا ة  ي ق ما ب أ

ر يق مرا ة توف ل ي ة يوسف شويحات وعق ل ي ة  توفيق قطان وعق ل ي لسكر وعق ا اشا  يمان ب  .سل
ع  - ۱۷٥ ألردن  ا ة  د خ  ۱٥۸٤جري ري ا ر  ۱۱ت ا ذ .۱۹٥۰آ       م
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ناء ١٩٥١وسجلت عام  ب لخيرية في اربد، وقد تبرعت ب ية ا ئ نسا ل م، والجمعية ا
قديمة وهي من جمعيات عام ل ناث جديدة قرب مدرسة اإلناث ا م، أما ١٩٥١مدرسة إ

نساء المتطوعات  أعمال وتعنى باأل١٩٥٢في عام  ل عمال م، فقد سجلت جمعية ا
قانون الجديد لعم  ل م، تمت إعادة تشكيل وتسجيل ١٩٥٣الخيرية، ومع صدور ا

تم  لمي نسائي في عمان، جمعية ا ل تعاون ا ل قديمة ومنها: جمعية ا ل ا الجمعيات 
ة  لتي وافقت  جالل ية ا ئ نسا ل لنهضة ا االردني، وجمعية سيدات الزرقاء، وجمعية ا

لملكة على ترأسها، وقد تولت هذه الجمعية الج لمكفوفين، ا ديدة تأسيس مدرسة ل
ية  ئ نسا ل كأول خطوة لها في ميدان العمل االجتماعي، كما سجلت الجمعية ا
يدوية، وجمعية الشابات  ل ا يدوية في عمان وتعنى بمنتجات األشغال  ل لإلشغال ا
تبة  لكا تدريب على الخياطة والطباعة على اآللة ا ل ا المسيحيات في عمان، وعنيت ب

تدبير منزلي ومكا ل ا، وا فحة األمية، وجمعية الهالل األحمر االردني فرع مادب
فقراء، وجمعية  ل ل تقديم المساعدات  لمتبرعات في عمان، وتعنى ب ا نساء  ل وجمعية ا
ئية وعملت على  تدريب  تدا ب مبرة األميرة بسمة في عمان وقد افتتحت مدرسة ا

لمنزلي. تدبير ا ل فتيات على ا ل  ا
قدس فقد عرفت جمعيات ل نة ا مثل: جمعية حامالت الصليب وقد أشرفت  أما في مدي

ئية، وجمعية دار الطفل  على إدارة مستوصف، فضال عن تقديم المساعدات غذا
فتيات وأشرفت على دورات تدريب خياطة، وجمعية  ل تما ل لتي أدارت مي العربي ا
ية المعوقات،  يم خياطة ومحو األمية ورعا تعل بات المسيحيات واهتمت ب الشا

لقديس منص فقراء، وجمعية ا ل لتي أدارت مستوصفا لمعالجة ا ور دي بول للسيدات ا
ية  لتي أشرفت على مركز خياطة ومركز رعا نسائي العربي ا ل وجمعية االتحاد ا

 حوامل ومحو أمية، فضال عن المساعدات، وأنشطة سياسية سنتطرق لها الحقا.
نسائي الواسع فقد عرف ل ا ت مدن لم تغب بقية مدن الضفة الغربية عن هذا الحراك 

لمثال  ا ئية منها على سبيل  نسا ل ا لعديد من الجمعيات والمؤسسات  الضفة األخرى ا
ال الحصر، ما سجل في مدينة رام اهللا، ومنها جمعية سيدات الطيبة وعنيت 
نسائي وأدارت مشغال للخياطة وصفوف بستان  ل فقراء، وجمعية االتحاد ا ل بمساعدة ا

ل وأطفال ومركز مح لنهضة ا فقراء أمية، وجمعية ا ل ل ئية وقدمت مساعدات  نسا
يم خياطة،  بيرة واعتنت بمحو األمية وتعل ل نسائي العربي في  ا ل وجمعية االتحاد ا
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ية الطفل في بلدة بيت جاال، وأدارت مركزا  يات لرعا ل يتجا ب ل وجمعية السيدات ا
ية األطفال فضال عن تقديم المساعدات، وجمعية حامالت الصليب  لرعا

اجين، وجمعية االرسوذكسية في بيت لح م ومهمتها توزيع المساعدات على المحت
ابلس،  نة ن ية األم والطفل في مدي بات المسيحيات في أريحا،  وجمعية رعا الشا
نسائي العربي في  ل ابلس،وجمعية االتحاد ا نسائي العربي في ن ل وجمعية االتحاد ا

لنسائي -طولكرم، وجمعية الهالل األحمر ا لفرع   في طولكرم.    -ا
نسائي في عمان ١٩٥٤ وفي سنة ل ا لفرع  لهالل األحمر االردني ا م، سجلت جمعية ا

يم الخياطة، و الجمعية  تعل وأدارت ناد لألحداث المشردين ومستوصفا ومركزا ل
ناء  لتي اعتنت بمحو األمية وتقديم المساعدات ألب ية للسيدات في عمان، ا االرمن

لقدس فقد سجلت جمعي نة ا ية، أما في مدي ية االرمن ل لتي الجا ا لزهور  ة روضة ا
يم الخياطة، كذلك سجلت في مدينة رام اهللا جمعية  اعتنت بمحو األمية وتعل
لثوب  يدوية وا ل ا لتي عملت على تشجيع األشغال  يدوية ا ل السيدات لألشغال ا
نية في بيت  ا ة السري ية، كذلك سجلت جمعية رابطة المرأ يدي والصناعات المحل قل ت ل ا

   .لحم
لقدس وأشرفت على حضانة سجلت  م،١٩٥٥وفي سنة   اة الالجئة في ا ت ف ل ا جمعية 

تقديم المساعدات لسكان  تي اعتنت ب ل ا ا ن لألطفال، وجمعية السيدات الخيرية جف
باتومي في بيت لحم، وجمعية الهالل الحمر  ل نا، جمعية خريجات مدرسة طا قرية جف

ئية في بلدة حلحول في الضف نسا ل نسائي في جنين، وجمعية حلحول ا ل لفرع ا ة ا
 الغربية.

م الحسين في مدينة عمان، وجمعية  م،١٩٥٦أما في سنة  فقد سجلت جمعية مبرة أ
يل الخيرية.     بات المسيحيات في بلدة الحصن، وجمعية سيدات الخل  الشا

لعاملة في هذه المرحلة،  ية ا ئ نسا ل لمنظمات ا ية العظمى من ا ب ل لغا وهكذا يالحظ أن ا
نسائي اال ل ا ردني، عكفت على العمل الخيري االجتماعي، ومنذ حل جمعية االتحاد 

تدريب المهني ومحو األمية، الذي  ل بار حجم نشاط ا ا بعين االعت ذا أخذن لكن وٕا
ة، وهي مرحلة  لمرحل لعاملة في هذه ا لعظمى من الجمعيات ا ية ا ب ل لغا اهتمت به ا
بية هذه الجمعيات أدركت ومنذ وقت مبكر  ل ا بكل وضوح أن غا نتجن تأسيس، الست ل ا

لتطور مفهو  ا إلى سياق ا نسائي، فإذا نظرن ل تمكين في العمل ا ل م ا
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ا أن هذه األنشطة على بساطتها، أنشطة  قافي، لوجدن ث ل االقتصادي_االجتماعي وا
يات العمل  ئدة عن بدا لمعاني، وذلك يغير الصورة السا ية تنموية، بمعنى من ا ن تمكي

تقديم المساعد نه عمل فوقي خيري، اعتنى ب نسائي، من حيث ا ل ات في إطار ا
نساء ما يمكنهن من تحسين شروط  ل يم ا تعل مفهوم اإلحسان الخيري، وليس ب
يمهن حرفا مقبولة في هذه المرحلة من  اتهن، من خالل محو أميتهن، وتعل حي

لتطور الحضاري.  مراحل ا
 

 اتحاد المرأة العربية
لغنية في هذا اإلطار ا لتجارب  يه نتوقف عند واحدة من ا ل ا إ ن تأكيد ما ذهب ، وهي ول

لذي أسس سنة  ية ا ة العرب د المرأ تحا م، والذي احدث تحوال نوعيا في ١٩٥٤تجربة ا
تحاد نسائي  قدمت نخبة من السيدات على تأسيس ا ذ أ نسائي االردني، إ ل العمل ا

تاريخ  ية"،واجتمعن ب ة العرب تحاد المرأ ا في قاعة  ١٩٥٤حزيران من عام  ١٧باسم "
اذة "أ ا برئاسة األست ي ف نما فيالدل لتي شرحت طبيعة االتحاد سي ميلي بشارات"، ا

نتخب ئة اإلدارية األولى له توأهدافه وا لهي ا 175Fالمجتمعات 

،كما أقرت المجتمعات ١٧٦
لنظام األساسي( دستور االتحاد) الذي تضمنت أهدافه:  ا

ًا  ًا واقتصادي ًا واجتماعي ي ة أدب "مكافحة األمية بشتى الوسائل ورفع مستوى المرأ
اً  دًا صحي عدادها إعدا ة  وٕا ل عدا ل نمية أواصر ا ملة "كمواطنة، وت لكا ا تمارس حقوقها  ل

لعالم من أجل المساهمة بتحسين أوضاع  لعربيات ونساء ا نساء ا ل تفاهم بين ا ل وا
ادين الحيوية و توثيق عرى السالم" لمي 176Fالوطن في شتى ا

١٧٧ . 

لمثقفة  نخبة ا ل نهن من ا هذا االتحاد نالحظ أ نساء المؤسسات ل ل تبع أسماء ا ومن ت
للو  نتمين إلى أحزاب يسارية وقومية أو قريبات منها، وهذا ما انعكس على ا اتي ا

المواطنة" و"السالم"، وتوثيق عرى الصداقة  لنظام األساسي لالتحاد فمفاهيم مثل " ا
لعاملة،  نسوية ا ل لهيئات ا نساء، جديدة وتذكر للمرة األولى في صياغة وثائق ا ل بين ا

تماء لقوي الن ثير ا أ ت ل ا لقومية  مما يشير إلى  لفكرية، ا لمؤسسات السياسية وا لنسوة ا ا

                                                 
د - ۱۷٦ ب ةوكن فري د  ا ، شبيالت، وود دة غنما لرزاز، وفيروز جورج سعد، وفري ا معة  ولص، ول

لي، وزها منكو لمجا ا  م.١٩٥٤حزيران ١٨تاريخ  ٥٥٧٥جريدة الدفاع العدد رقم عن  وسميحة 
 م.١٩٥٤حزيران  ١٨جريدة فلسطين بدون رقم تاريخ  - ۱۷۷



 122 

لتطور بعضوية هذا االتحاد في االتحاد  يسارية بشكل عام، وقد تعزز ذلك  ا ل وا
لتي تمثلت  لتي أدارها االتحاد، وا لعالمي، وطبيعة األنشطة ا لديمقراطي ا نسائي ا ل ا

اد هذ بية االجتماعية والسياسية، فقد ق ا االتحاد بسلسلة طويلة من األنشطة المطل
نساء االجتماعية والسياسية، وحمالت التضامن مع  ل حمالت للحصول على حقوق ا
لدعوة إلى، والمشاركة في تظاهرات واعتصامات، وتوقيع  ية، كا ا العرب ي القضا
ية وخارجية، تزامنت مع أحداث سياسية مهمة  يا سياسية داخل المذكرات، لدعم قضا

ل لعدوان ا المنطقة العربية، مثل ا ئرية، ودعم مرت ب لجزا ثورة  ا ل ثالثي على مصر، وا
نية، وقد جاء ذلك كله في جو من االنفتاح السياسي الذي  فلسطي ل ة ا نضال المرأ
ادة الجيش العربي  ي نية وتعريب ق بريطا ل ية ا لمعاهدة األردن لغاء ا لبالد قبيل إ عاشته ا

 األردني.
توعية فعلى الصعيد المحلي والى جانب أنشطة االتحاد في مجال محو األ ل مية وا

ثقي ت ل توعية وا ل ي فالصحية وا ق ت لزوجات والحد يبشكل عام، طالب االتحاد ب د تعدد ا
177Fمن الطالق

نساء١٧٨ ل الحقوق السياسية ل 178F، كما طالب منذ وقت ب

، كما قاد االتحاد ١٧٩
لسياسية بدأت بزيارة وفد مكون من أميلي  نساء ا ل حملة للحصول على حقوق ا

مجالي وزها منكو وسهام العمري وفيروز سعد، بشارات وفريدة شبيالت وسميحة ال
نساء األردنيات وعلى رأسها  نرئيس الوزراء وقدم ل له مذكرة تتضمن مطالب ا

ة هتعديل قانون االنتخاب ومنح لكامل ة ا المساوا لترشيح، وحقهن ب ن حق االنتخاب وا
ا، كما طالب بتعديل  ي لعل لى الوظائف ا لعالي والعمل والوصول إ يم ا تعل ل ا في فرص 
يم  عل ت ل ئرة ا لزوجات والطالق،   وتوسيع دا قانون األحوال الشخصية، بتحديد تعدد ا
ية  لداخل ا لوفد وزير  ئية، كما زار ا ا ن ل لمناطق ا ادية في ا ب ل لريف وا لتشمل نساء ا
لنساء حق  بلديات لمنح ا ل لمجالي وقدم له مذكرة تطالب بتعديل قانون ا السيد هزاع ا

لد ب ل لترشيح للمجالس ا 179Fيةاالنتخاب وا

١٨٠ . 
نساء  ل نساء، فتم تعديل قانون االنتخاب ومنحت ا ل وقد استجابت الحكومة لمطلب ا
ته  ابع االتحاد حمل ت لترشيح، ف ا فقط، حق االنتخاب دون ا ي ئ تدا ب يما ا عل لمتعلمات ت ا

                                                 
 م.١٩٥٤حزيران  ١٨تاريخ  ٥٥٧٥جريدة األردن العدد رقم  -  ۱۷۸
 م.١٩٥٤كانون أول  ١٥تاريخ  ٣٠٣٣قم جريدة األردن العدد ر - ۱۷۹
 م.١٩٥٥حزيران  ١٣تاريخ  ٥٨٧٦جريدة الدفاع العدد رقم  -  ۱۸۰
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لتي  لعامة ا ته ا ئ لكاملة في ممارسة هذا الحق، فعقد اجتماعا لهي ة ا لضمان المساوا
نساء قررت باإلجماع مواصلة السعي  ل إلجراء تعديل جديد يضمن لجميع ا

تعليمي أسوة بالرجال ل لنظر عن المستوى ا 180Fممارستهن هذا الحق بغض ا

، ومن ١٨١
طرائف هذه الحملة أن االتحاد رفع إلى مجلس األمة االردني مذكرة تطالب 
نساء لم يحصلن على  المساواة في ممارسة هذا الحق، وممهورة بمئات البصمات ل ب

يم ا تعل ل ا تعديل من ممارسة حقهن باالنتخاب، شهادة  ل ات، حرمهن ا تدائي وأمّي الب
ي ممارسة هذا الحق، وبان في عضوية مجلس  لرجل األّم قانون يجيز ل ل علما بان ا

نواب في ذلك الوقت والى تاريخ متقدم رجال أميين.  ل  ا
لى هذه الحملة   ية إ ئية في الضفة الغرب نسا ل ا لمنظمات  لهيئات وا وقد انضمت ا

يل  هالجتماع حضر فتداعت  ابلس والخل لعديد من منظمات رام اهللا وبيت لحم ون ا
نتهى بإرسال برقية  لقدس، وا نسائي العربي في ا ل وغيرها، وعقد في مقر االتحاد ا
إلى رئيس الوزراء تؤكد فيها مطالب االتحاد وتضم صوتها إلى صوته بضرورة 

نساء ناخ ل ة بين الرجال وا بات ومرشحات وبغض إجراء تعديل آخر يحقق المساوا
تعليمي ل لنظر عن المستوى ا 181Fا

١٨٢ . 
وفي صورة تضامنية أخرى، تلقى االتحاد برقية تضامن من السيدة زليخة الشهابي 
نسائي  ل بتهاج قدوره رئيسة االتحاد ا ا لقدس والسيدة  رئيسة االتحاد العربي في ا

لواتي أرسلن برقيات أخرى إلى رئاسة الوزراء، تشكر  ل لعام، وا الحكومة العربي ا
نساء بغض  ل لها بتعديل آخر يضمن حقوق جميع ا على خطوتها وتحثها على إكما

تعليمي ل لنظر عن المستوى ا 182Fا

١٨٣ . 
لقوى المحافظة، وبدا سيل  ة، وما تعنى به من مطالب حفيظة ا ثارت هذه الحمل أ
نساء ومعارض لها، لكن  ل ية ما بين مؤيد لحقوق ا بات في الصحف المحل ا لكت من ا

نا يرفض فيه هذه األبرز كان ا ا ي صداراها ب لعلمية اإلسالمية وٕا ئة ا لهي جتماع ا
لعديد  نها ا ا ي لهيئة قدمت في ب لترشيح، ومع أن ا الحقوق وبخاصة حق االنتخاب وا
نها ختمت  لتي تؤكد هذه الحقوق، إال أ تاريخ اإلسالمي ا ل من الشواهد المستمدة من ا

                                                 
 م.١٩٥٥تشرين األول  ١٢جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  -  ۱۸۱
 م.١٩٥٥تشرين األول  ١١جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  -  ۱۸۲
 ١٩٥٥ تشرين األول ١٤جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  -  ۱۸۳



 124 

يو  ل نها بالرفض، وسّوغت ذلك، بعدم مالئمة نساء ا ا ي م لممارسة هذه الحقوق، ب
لملبس( السفور) ا يم اإلسالم من حيث  ل تعا الرجال، وال يتمسكن ب 183Fألنهن يختلطن ب

١٨٤ ،
لقطان ردا  براهيم ا م يقنع قوى إسالمية متنورة، إذ كتب  الشيخ إ لكن هذا الرد ل
علمية اإلسالمية، وفند حجتها برصد  ل ا ئة  لهي ن فيه خطأ حكم ا ّي قويا مفحما، ب

الحقوق عامة، الشواهد المستمد نساء ب ل ة ا بين مساوا لتي ت ا فقه  ل ة من الشريعة وا
لسياسي العمل ا 184Fوالسياسة خاصة، وجواز مشاركتهن ب

١٨٥ . 
نساء  ل ا تنظيمي امتلك االتحاد قاعدة شعبية واسعة، فضمت آالف  ل على الصعيد ا

لواتي ا ل بية لتحقن با ل نفتح على غا لبالد، كما ا فروع االتحاد في القرى ومحافظات ا
لمنظمات تشارك االتحاد منظم ا ما كانت هذه ا ب ل ناشطة، وغا ل لمدني ا ات المجتمع ا

لمثال ال الحصر شارك في  لتي يدعو لها، فعلى سبيل ا يات واألنشطة ا ل فعا ل ا
نتخا مناسبة عقد مؤتمره السنوي وا يه االتحاد، ل ل لذي دعا إ لكبير ا ا  بالمهرجان 

ئ عديد من منظمات المجت تههي ل لمدني، ومنها منظمات اإلدارية الجديدة، ا مع ا
لمقدسية،  لمنظمات ا السيدة زليخة الشهابي عن ا ئية في الضفة الغربية، ممثلة ب نسا

ابلس، وفيكتوري لهادي عن منظمات ن نّ  اوعصام عبد ا نوا ل ي عن منظمات بيت ا
بة، وعدد من رجاالت األحزاب السياسية  لحم، وفوزية حاوي عن مؤتمر الطل

بو نوار والوطنية وعلى رأسهم أمير لواء على أ ل 185Fا

١٨٦   . 
ية واسعة، وجيدة، إذ كان عضوًا في  كذلك ارتبط االتحاد بعالقات وعربية ودول
بية  ل لعالمي، وشارك في غا لديمقراطي ا نسائي ا ل ة العربية، واالتحاد ا تحاد المرأ ا
نساء األردنيات إلى  ل ا تناسب مع حاجات  تهما، ونقل توصيالتهما بما ي اجتماعا

لتي سبق الحكومات األرد ية، وبخاصة المطالب ا نية والمجتمع عبر الصحافة المحل
ق ل ناها االتحاد كتعديالت ا نين وتب لوا ة باألجور وفرص ا يم والعملتوالمساوا 186Fعل

١٨٧ ،
نساء العربيات بشتى الوسائل ل ا ا ي 187Fكما دعم قضا

١٨٨ . 

                                                 
 م١٩٥٥تشرين الثاني  ٨جريدة فلسطين رقم العدد غير موجود تاريخ  -  ۱۸٤
  ١٩٥٥تشرين الثاني  ٨تاريخ  ٦٠٠٩جريدة الدفاع رقم العدد  - ۱۸٥
  ١٩٥٧كانون الثاني  ٢٨تاريخ  ٦٣٧١جريدة الدفاع  -  ۱۸٦
 م.١٩٥٦نيسان  ١٣م، والعدد الصادر بتاريخ ١٩٥٦نيسان  ٦جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  -  ۱۸۷
 م.١٩٥٧شباط  ١تاريخ  ٦٣٧٥جريدة الدفاع عدد رقم  - ۱۸۸
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يلي    ئ لعدوان اإلسرا تيجة ل ية والعربية، ون ية المحل ا الوطن ي على صعيد القضا
لمتكرر اة السويس وما تالها من عدوان  ا ن أميم ق لقرى األمامية، وقبيل أزمة ت على ا

لمدادحة  لدفاع السيد فالح ا ثالثي على مصر، بادر االتحاد برفع مذكرة إلى وزير ا
تدريب  ل الموافقة على تشكيل فرقة من المتطوعات وتوفير السالح وا طالب فيها ب

التطوع في الالزم لهن، وتعديل قانون الحرس الوطني بحي نساء ب ل ث يسمح ل
قاء له مع رئيسة  بان ل صفوفه، وقد وافق الوزير على تشكيل فرقة المتطوعات إ
بها وما إن مضت مدة  لفرقة وتدري االتحاد أميلي بشارات، وبدء فورا بتشكيل ا
تدريب  ل قين ا ل لواتي ت ل نساء ا ل لمئات من ا يها ا ل إ قصيرة، حتى بلغ عدد المنضمات 

ية الجرحى،على استعمال األسلح 188Fة الخفيفة واإلسعافات ورعا

ومع بدء أزمة   ١٨٩
السويس قام وفد برئاسة أميلي بشارات وعضوية ما يزيد عن خمسين سيدة، مثلن 
ارة  ية بزيارة السف ئية والطالبية والحزب نسا ل لمنظمات والجمعيات ا ية ا ب ل االتحاد وغا

ادة  ي نفسهن بتصرف ق نساء المصرية للتضامن مع الشعب المصري، ووضع أ ل ا
ية ل ي ئ تهديدات اإلسرا ل لدفاع عن مصر واألردن إزاء ا 189Fالمصريات ل

د ١٩٠ ، كما عق
لعامة، صدر عن ته ا اة  هاالتحاد اجتماعا لهيئ ن يد موقف مصر في تأميم ق ا أ ن ا بي

لوق ئها إزاء أي اعتداء تتعرض له، كما أرسل عدة برقيات و السويس وا ف ورا
ندن، وأرسلت لسفر  راستنك يا وفرنسا وأميركا، فضال فيها مقررات مؤتمر ل ن اء بريطا

لناصر يد للرئيس المصري جمال عبد ا ي أ 190Fعن برقية ت

، وفي وقت الحق، وفي ١٩١
لملحق  لدكتور حسني عبد الوهاب ا إطار حملة التضامن هذه، استضاف االتحاد ا

لمعركة قافي في السفارة المصرية في محاضرة بعنوان دور المرأة في ا ث ل 191Fا

١٩٢. 
تنظيم والعضوية،  وفي غمرة العمل من أجل ل لتوسع في ا المزيد من األنشطة وا

براهيم هاشم الخامسة  ية مضطربة دفعت حكومة الرئيس إ لبالد ظروفا داخل واجهت ا
لمدني  ة الطوارئ واألحكام العرفية، وحل جميع منظمات المجتمع ا إلى إعالن حال

                                                 
 م.١٩٥٦أيار  ٢٥م، وأيضا العدد الصادر بتاريخ ١٩٥٦نيسان  ١٢جريدة فلسطين بدون رقم عدد تاريخ  -  ۱۸۹
 م.١٩٥٦آب  ١٠ خجريدة فلسطين بدون رقم عدد تاري -  ۱۹۰
 م.١٩٥٦آب  ١٦جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  -  ۱۹۱
 م.١٩٥٧شباط  ٢٧تاريخ  ٦٣٩٥جريدة الدفاع عدد رقم  -  ۱۹۲
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بية وعلى  رأسه ية المطل ئ نسا ل لمنظمات ا بات، بما فيها ا قا تحاد من أحزاب ون ا ا
ة العربية، وكان ذلك في شهر نيسان من عام   . 192F١٩٣م١٩٥٧المرأ

وبالعودة إلى مطلع الخمسينيات تجدر اإلشارة إلى نوعية أخرى من التنظيمات  
النسائية غير الرسمية، التي مزجت بين العمل النسائي الحقوقي المطلبي والعمل 

 في القدس،١٩٥٢ي أسست عام النسائي السياسي، ومنها "رابطة اليقظة النسائية" الت
من قبل مجموعة من الناشطات في العمل السياسي الحزبي ومنهن: السيدة سلوى 
زيادين، وأميلي نفاع  وآيات بدر، وسميرة أبو غزالة، ورفقة الحسيني وأخواتها، 
والشاعرة فدوى طوقان، وسحاب شاهين، ومنور صالح، ورفقة سليم الغصين، وحياة 

 ، وغيرهن.        بدر، ورقية النجاب
عدد كبير من الناشطات الحزبيات أو القريبات من  ،وقد نشط في هذه المنظمة 

األحزاب اليسارية، ومنها الحزب الشيوعي االردني، وكان لهذه المنظمة امتداد في 
الضفة الشرقية حمل اسم "رابطة الدفاع عن حقوق المرأة في األردن" وأصدرت مطبوعة 

م "صوت المرأة األردنية"، ناقشت من خاللها أوضاع النساء غير دورية حملت اس
األردنيات ودورهن السياسي، وحملت الكثير من أخبار تحركهن االجتماعي والسياسي 
ومطالبهن، كما نقلت إلى النساء األردنيات أخبار النساء في الوطن العربي والعالم 

د دفعت هذه المنظمة عضواتها فأدت بذلك دورا توعويا كبيرا، وق  وأنشطتهن النضالية،
إلى االلتحاق بكافة منظمات المجتمع المدني العاملة والمسجلة رسميا، كالنوادي 
الثقافية والجمعيات والنقابات وغير ذلك، فكان لعضواتها تأثير ملحوظ في أنشطة هذه 

193Fالمنظمات وبخاصة اتحاد المرأة العربية

١٩٤. 
لشرقية، عالمة فارقة في العمل النسائي شكلت هذه المنظمة، وامتدادها في الضفة ا

االردني إذ قدمت وللمرة األولى تحليال فكريا معمقا لقضية النساء في األردن، فربطت 
بين تحرر النساء ومشاركتهن في الحياة اإلنتاجية، مع اداركها لحقيقة أن هذه الخطوة 

النساء الضرورية، جاءت نتيجة ضغط الحاجات المعيشية، كما ربطت بين تحرر 
وتحرر المجتمع ككل من النظامين الطبقي واالستعماري، وممارسة الحريات 

                                                 
 ٦٢، ص ٢٠٠٣ – ١٩٢١دائرة المطبوعات والنشر، الوثائق األردنية: الوزارات األردنية  -  ۱۹۳
، اتحاد المرأة ٢٠٠٩في مجلة الروزانا العدد األول شتاء  حياة سلوى زيادينمركز أميلي بشارات للتوثيق،  - ۱۹٤

 راسات مجلة الروزانا األردنية، عمان. والد
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الديمقراطية، لذلك رأت ضرورة مساهمة النساء بشكل فاعل في األنشطة الوطنية 
194Fوالسياسية الهادفة إلى تحرر المجتمع

، وقد حددت الرابطة لنفسها مجموعة كبيرة من ١٩٥
والعالمية، أبرزها "تنظيم النساء وتعبئتهن من  األهداف شملت الصعد المحلية والعربية

زالة التمييز ضدهن ومساواتهن مع الرجال في المجاالت كافة" 195Fاجل نيل حقوقهن وٕا

١٩٦ ،
وبهذا النص يذكر العمل النسائي االردني وللمرة األولى مطلب المساواة مع الرجال 

زالة كافة أشكال التمييز ضد النساء.  وٕا
ة النسائية من خالل تأسيس أولى تنظيماتها سنة وبالخالصة، انطلقت الحرك

لكن رائداتها كن يدركن أهمية العمل ، م، كجمعية خيرية تعنى بشؤون األطفال١٩٤٤
، والتي لم تعمر طويال ،بين النساء وتمكينهن فجاءت جمعية االتحاد النسائي االردني

االنطالقة  ،م لكنوحقهن في التعلي إضافة فعلية على العمل إذ اهتمت بمطالب النساء
الذي أدركت  ،الكبرى كانت بعد وحدة الضفتين وتأسيس اتحاد المرأة العربية

مؤسساته أهمية المشاركة السياسة وضرورة أن تؤدي النساء دورهن السياسي 
المطلبي لتحصيل حقوق مع استمرارهن بالعمل  ،الوطني لخدمة قضايا الوطن واألمة
الخيري لتلبية الحاجات اركة السياسية، والعمل النساء في العمل والتعليم والمش

بعد أن فقدوا مقومات حياتهم المادية  الملحة لعديد الالجئين الذي قدموا إلى األردن
     نتيجة احتالل فلسطين، وعديد الفراء المنتشرين في المدن والقرى والبوادي، 

 
ثانية:  ل لى العمل الخيري المرحلة ا  العودة إ
م، واتسمت بشكل عام ١٩٧٤م وحتى عام ١٩٥٧ة من عام تمتد هذه المرحل

العودة إلى العمل الخيري نتيجة تراجع العمل المطلبي عموما تحت ضغط إعالن  ،ب
إعالن العمل باألحكام العرفية وحل األحزاب فقبيل  حالة الطوارئ واألحكام العرفية، 

كانت وزارة الشؤون  ،ةوالنقابات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات النسائي
وسمي قانون  م،١٩٥٦لسنة  ١٢قانون رقم االجتماعية قد أصدرت قانونا جديدا هو 

ركز على مفهوم العمل الخيري في تعريفه  الذيم، ١٩٥٦الجمعيات الخيرية لسنة 
الرهبنات والهيئات الدينية الرسمية والجمعيات الطائفية أو واستثنى من تعريفه للجمعية 

                                                 
 ٥رابطة اليقظة النسائية، النظام األساسي، ص  - ۱۹٥
 ٦رابطة اليقظة النسائية، النظام األساسي، ص  --  ۱۹٦
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األندية والجمعيات والمنتديات الرياضية و الثقافية ، و لتي لها أهداف دينيةالجمعيات ا
196Fالنوادي العائلية والقبلية أو السياسية"و 

وبذلك، ومع حل منظمات المجتمع المدني،  ١٩٧
أعاد هذا القانون المنظمات النسائية إلى المربع األول، مربع العمل الخيري التطوعي، 

قوقي المطلبي، والمساهمة بالنشاط السياسي، كذلك ومنع عنها إمكانية العمل الح
ركزت السياسات العامة لوزارة الشؤون االجتماعية على تجميع الجمعيات على تنويعات 
أنشطتها وعضويتها في اتحادات لوائية، بهدف تركيز األنشطة وعدم تكرارها وتوحيد 

خيارين إما العمل من  جهود العاملين فيها، لذلك بدا أن أمام العمل النسائي واحد من
خالل الجمعيات الخيرية أو العمل الحقوقي السياسي السري، لكن المدقق في أنشطة 
الجمعيات النسائية لهذه الفترة يالحظ أن ثمة تنويعات في العمل النسائي حتى لو 
سجل رسميا تحت بند جمعية خيرية، فقد شهد تداخال قويا في أنمطة العمل، فمن 

ية سجلت الغالبية العظمى من المنظمات النسائية كجمعيات خيرية، وفي الناحية القانون
الوقت ذاته انخرطت الغالبية العظمى من النساء المثقفات والمسيسات الحزبيات، 
والقريبات فكريا من أحزاب سياسية يسارية وقومية، في عضوية هذه الجمعيات فأضفين 

المطلبي، والسياسي، بما  يحقوقعلى أنشطتها شكال من أشكال العمل التنموي وال
تسمح به ظروف العمل الدقيقة، في ظل حالة الطوارئ واألحكام العرفية، ومن جهة 
أخرى انخرطت هذه الغالبية النسائية في تنظيمات نسائية سرية، عملت بموازاة 
األحزاب السياسية التي سبق حظرها، فاتخذت شكل العمل السري، وقد استمر هذا 

اية الستينيات وبداية مرحلة السبعينيات التي شهدت حراكا سياسيا علنيا الوضع حتى نه
قويا بحكم الظروف السياسية الداخلية واإلقليمية، بما فيها األوضاع الناشئة عن حرب 

ة التي أدت إلى احتالل كامل التراب الفلسطيني، بما فيه ١٩٦٧ م، ونتائجها الكارثّي
الهاشمية، وظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة  الضفة الغربية من المملكة األردنية

بفصائلها المتعددة وعضويتها العربية، األردنية والفلسطينية على نحو خاص، والذي 
 انعكس بظهور منظمات نسائية مطلبية علنية حملت أسماء متنوعة.

حد تقارير وزارة الشؤون أيشير  وبالعودة إلى التفاصيل التاريخية لهذه المرحلة،
نه ما أن اشرف عام اال ة  م،١٩٥٨جتماعية إلى ا حتى بلغ عدد الجمعيات المسجل

م، وهي: جمعية ١٩٥٨جمعيات، منها ست جمعيات أسست سنة ١٠٥لدى الوزارة 

                                                 
 ١٩٥٦، قانون الجمعيات الخيرية لسنة ١٩٥٦لسنة  ١٢قانون رقم  - ۱۹۷



 129 

فتيات في بلدة الكرامة،  ل ية ا ناهضات، والجمعية اإلسالمية لرعا ل سيدات ناعور ا
لقدس، ة الن وجمعية السيدات العربيات في ا شاشيبي في القدس، وقد قالت برئاسة زهّي

ة في افتتاح سوق خيري لصالح أنشطة الجمعية، أن هذه الجمعية مؤسسة  السيدة زهّي
نها مستمرة بالعمل ، وتدير مدرسة لمكافحة األمية، ومشغال ١٩٢٩من سنة  م، وٕا

197Fللخياطة، كما تعمل على مساعدة الفقراء

فتيات مؤآب في  ، ١٩٨ والجمعية الخيرية ل
يلة الكرك، واالتح ا برئاسة جل ن نسائي العربي في بيت لحم، وجمعية سيدات جف ل ا اد 

دارة هيئة مكونة من: زكية عودة، باسمة سماره، كريمة جودة، سلمى  سماره، وٕا
198Fعبده، جميلة نصار، ونجالء خوري

١٩٩ . 
قية باسم مكتب االتحاد  ية تنسي ئ نه تم تأسيس منظمة نسا الذكر ا ومن الجدير ب

نسائي العربي االردني ل ئية عاملة ا لقدس وضم ثمان جمعيات نسا 199Fفي ا

. وفي ٢٠٠
ية عام  ، جمعية خيرية نسائية ومختلطة ١١٦م، بلغ عدد الجمعيات المسجلة ١٩٥٩نها

توزعت على محافظات المملكة السبع، وكانت غالبيتها العظمى تقع في محافظة 
على جمعية، وقد توزعت الجمعيات كافة  ٣٢جمعية، تليها محافظة القدس ٣٣عمان، 

جمعية في  ١١مدن المملكة وتراوحت أعدادها بين جمعية واحدة في مدينة الكرك و
مدينة بيت لحم، وقد تجمعت الغالبية العظمى من هذه الجمعيات في خمس اتحادات 
لوائية هي ألوية عمان واربد والقدس ونابلس والخليل، وبكل األحوال ال تظهر الوثائق 

على نحو دقيق، فبالضافة إلى الجمعيات التي كانت  الرسمية عدد الجمعيات النسائية
مسجلة في المرحلة السابقة، ذكرت صحف المرحلة وتقارير رسمية، عددا من أسماء 
الجمعيات الجديدة، مما يلقي المزيد من الضوء على العمل النسائي فيها، فمن 

ى مساعدة الجمعيات الجديدة التي عرفت جمعية السيدات الخيرية في عمان، وتهدف إل
الفقراء والتبرع بتكاليف العالج للمريض منهم، وجمعية السيدات العامالت في بلدة 
الرصيفة، وتهدف إلى اإلشراف على دار حضانة لألطفال ومشغل للخياطة وتوزيع 
مساعدات على الفقراء، وجمعية النهضة النسائية في بلدة صويلح، وتشرف على إدارة 

                                                 
 م.١٩٦٣تشرين الثاني  ٢١تاريخ  ٣١٤٤جريدة الجهاد العدد رقم  -  ۱۹۸
 م.١٩٦٣تموز  ١٨تاريخ  ٣٠٤٥د العدد رقم جريدة الجها -  ۱۹۹
بدون  ٢٥٣٣مجلد يحمل رقم متسلسل  ١٩٥٧ - ١٩٥٦تقرير عن أعمال وزارة الشؤون االجتماعية لسنة  -  ۲۰۰

 أرقام صفحات.
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مية وحضانة أطفال، وجمعية السيدات الخيرية في مشغل للخياطة وأنشطة محو األ
الخليل، وتشرف على إدارة مركز لرعاية األمومة والطفولة، وتقديم المساعدات المادية 
والعينية للمحتاجين، وجمعية سيدات المفرق الخيرية وتشرف على إدارة مشغل للخياطة 

200Fوالتطريز ومكافحة األمية بين النساء

٢٠١ . 
ورا مهما في عمل الجمعيات والهيئات بشكل عام، إذ بعد نجاح م، تط١٩٦١شهد عام 

تجربة تجميع العمل االجتماعي في إطار االتحادات اللوائية، بدء بالعمل من اجل 
تجميعها مرة أخرى تحت مظلة اتحاد عام للجمعيات، وبعد التداول بالفكرة اقر النظام 

، فسجل رسميا هعي وناطقة باسمالداخلي لهذا االتحاد، كمؤسسة ناظمة للعمل االجتما
م، تحت اسم االتحاد العام للجمعيات الخيرية، وقد ١٩٦١نيسان من عام  ٣في 

انضمت إلى عضويته جميع االتحادات اللوائية المسجلة سابقا، بما يعني انضمام 
جميع المنظمات االجتماعية الخيرية المنضوية تحت مظلتها، وقد جرى اجتماع عام 

201Fانتخبت من خالله أول هيئة إدارية لهلهيئته العامة 

خذ هذا االتحاد على أ، وقد ٢٠٢
عاتقه مهمات التعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية في وضع السياسات والتخطيط 

بتمتين الصالت بين  هللعمل االجتماعي والتنسيق بين المنظمات العاملة، وباشر أعمال
رف على الصعوبات التي تواجهها االتحادات اللوائية ودراسة أوضاعها تمهيدا للتع

وبخاصة المشكالت المالية ومشكالت جمع التبرعات، من جهة أخرى بلغ عدد 
) جمعية عرف منها، فضال ١٤٤الجمعيات النسائية والمختلطة المسجلة ما يقارب (

عن الجمعيات النسائية السابق ذكرها، جمعية السيدات الخيرية في عمان، وتهدف إلى 
، وجمعية نهضة بنت الريف في نفال في مخيمات الالجئين الفلسطينييإدارة رياض أط

بلدة دورا الخليل، وجمعية المرابطات الخيرية في مدينة قلقيلية، في الضفة الغربية، 
202Fوتهدف إلى إدارة روضة أطفال ومكافحة األمية

، وجمعية النهضة النسائية في بلدة ٢٠٣

                                                 
مكتبة وزارة  ٢٥٣٣رقم  دم، مجل١٩٥٩-١٩٥٨وزارة الشؤون االجتماعية والعمل: تقرير عن أعمال الوزارة -  ۲۰۱

 .١٩ -١٧ية، ص التنمية االجتماع
لتوتنجي رئيسا، زليخة الشهابي نائبة للرئيس،  - ۲۰۲ تكونت من السيدات والسادة: الدكتور جميل ا

لدين أمينا للسر، و عندليب العمد أمينة للصندوق، وهند الحسيني، وعبد الخالق  وفوزي عز ا
لقادر الجاعوني، وعصام عبد الهادي، وأميلي سمعان داوود أعضاء  يغمور، وعبد ا

م، مجلد بدون رقم متسلسل وتاريخ ص ١٩٦١ –م ١٩٦٠وزارة الشؤون االجتماعية والعمل: التقرير السنوي  -  ۲۰۳
 ، أرشيف وزارة التنمية االجتماعية.٢٣ -٢١
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203Fحواره قرب نابلس

سط للمعارض والتدريب المهني برئاسة ، وجمعية اتحاد الشرق األو ٢٠٤
204Fرائدة الخطيب

، وقد واصلت الجمعيات عملها، وتم تسجيل جمعيات جديدة وبهذا ٢٠٥
205F) جمعية٢٦٩م إلى ( ١٩٦٦وصل عدد الجمعيات النسائية والمختلطة عام 

٢٠٦. 
شهدت هذه المرحلة أشكاال من التنظيم النسائي العلني، خارج صيغة الجمعيات 

معيات المهنية النسائية، والجمعيات التعاونية النسائية، فبلغ عدد الخيرية ومنها الج
، 206F٢٠٧م١٩٦٣الجمعيات التعاونية المسجلة في هذه المرحلة أربعة جمعيات حتى سنة 

كذلك شهدت هذه المرحلة تسجيل جمعية الممرضات األردنيات، برئاسة بتي حجح 
دارة هيئة مكونة من: فرجيني خميس، وحنة سلمان، وأولغا سمعان، وشيك  وٕا

207Fاوهانسيان

٢٠٨. 
كذلك استمر العمل من خالل "رابطة اليقظة النسائية" وامتدادها "رابطة الدفاع عن 
حقوق المرأة في األردن" ، التي استمرت بإصدار نشرتها غير الدورية صوت "المرأة 

 ةفي األردن" ومع أن غالبية أنشطتها كانت سّرية، واقتصرت على األنشطة التثقيفي
ع المذكرات والبيانات، إال أنها أدت دورا مهما في التأثير على العمل النسائي وتوقي

بشكل عام، من خالل عضوية غالبية ناشطاتها في الجمعيات والمنظمات العلنية، مما 
يفسر األنشطة السياسية المهمة التي نفذتها المنظمات والجمعيات النسائية، في 

نقل وجهة نظر النساء األردنيات إلى المستويين  الكبرى، ودورها في ةاألحداث السياسي
العربي والعالمي، وبخاصة أن هذه المنظمة كانت عضوا فاعال في االتحاد النسائي 
العربي العام، واالتحاد الديمقراطي العالمي، من خالل شخصيتين نسائيتين بارزتين 

 هما سلوى زيادين وأميلي نفاع. 
المجاالت التي اختصت بها، وقامت بالعديد من نشطت هذه الجمعيات والمنظمات في 

األنشطة االجتماعية لجمع التبرعات، لتمويل مشروعاتها في إدارة حضانات ورياض 
األطفال، وتقديم المساعدات والعالج، ومحو األمية، وبذلك جمعت بين العملين الخيري 
                                                 

، مكتبة وزارة ١٥م، بدون رقم و تاريخ، ص ١٩٦٤-١٩٦٣وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، التقرير السنوي  -  ۲۰٤
 التنمية االجتماعية.

 م.١٩٦٤نيسان  ١٥تاريخ  ٣٢٩٧جريدة الجهاد العدد رقم  -  ۲۰٥
 .  ٧١، ص ٢٥٣٥م، رقم متسلسل ١٩٦٦وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، التقرير السنوي لعم  - ۲۰٦
 م.١٩٦٣تموز  ١٨تاريخ  ٢٠٥٢جريدة الجهاد عدد رقم  -  ۲۰۷
 م.١٩٥٧كانون الثاني  ٢٩تاريخ  ٦٣٧٢جريدة الدفاع العدد رقم  -  ۲۰۸
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ابرز أنشطتها والتنموي الذي تمثل في أنشطة محو األمية والتدريب المهني، إال أن 
تمثل في تبادل الخبرات وأساليب العمل بين جمعيات الضفتين الشرقية والغربية، ومن 
الجمعيات التي شاركت في هذه األنشطة الفرع النسائي للهالل األحمر، جمعية الشابات 
المسيحيات، مبرة األميرة بسمة، جمعية الميتم االردني، جمعية السيدات المتبرعات، 

المرأة األردنية، التي زارت المنظمات النسائية في القدس ونابلس جمعية نهضة 
والخليل، بهدف المزيد من التنسيق، وتبادل الخبرات، كذلك تم تشكيل مكتب االتحاد 
النسائي العربي الذي انضمت إليه مجموعة من الهيئات النسائية العاملة في الضفة 

ي القدس ونابلس و طولكرم وبيت لحم الغربية وهي: جمعيات االتحاد النسائي العربي ف
وبيت جاال وبيت ساحور وجمعية رعاية الطفل وجمعية توجيه األم، وقد اجتمع المكتب 
بكامل هيئته وقرر دعوة االتحاد النسائي العربي العام الذي يضم غالبية المنظمات 

لجمع  النسائية العربية لعقد اجتماعه الدوري في القدس، كما قرر إنشاء صندوق موحد
التبرعات، وبدأ العمل  لتنفيذ دعوة االتحاد العربي العام، بإرسال وفد لزيارة وزير 

208Fالشؤون االجتماعية لبحث األمر معه

، وقد عقد هذا المؤتمر في نيسان من عام ٢٠٩
م بمشاركة عربية واسعة واهتمام حكومي جلي، ومن قراراته: اعتبار اليوم الثاني ١٩٦٤

كل عام يوما لفلسطين، ومطالبة الجهات المعنية باعتماد  من شهر تشرين الثاني من
 ن، وحث وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينييننظام التعليم اإللزامي للفلسطينيي

على تطوير التعليم وبخاصة تعليم البنات، وجعل مادتي تاريخ وجغرافية فلسطين 
209Fإلزاميتين في مدارس الوكالة

٢١٠ . 
ئية في مدينة نابلس بزيارة المنظمات النسائية في مدينتي كذلك قامت المنظمات النسا

القدس والخليل بهدف تنسيق الجهود النسائية، لدعم الثورة الجزائرية ضد االستعمار 
210Fالفرنسي

،  وفي هذا السياق اجتمعت المنظمات النسائية العاملة في مدن الضفة ٢١١
ت عن حملة لجمع التبرعات الغربية في مقر االتحاد النسائي العربي في القدس، وأعلن

211Fلقوات حرس الحدود، وخصصت يوم اإلسراء والمعراج لبدء هذه الحملة

، كما ٢١٢

                                                 
 م.١٩٥٩ايلول ٢٢جريدة فلسطين بدون رقم عدد، تاريخ  - ۲۰۹
 م. ١٩٦٤نيسان  ٢٢تاريخ  ٣٣٠٤، و العدد ١٩٦٤نيسان  ١٦، تاريخ ٣٢٩٩جريدة الجهاد العدد رقم  -  ۲۱۰
 م. ١٩٥٨تشرين الثاني  ٢١وتاريخ  ١٩٥٨تشرين أول  ٢٩جريدة فلسطين بال رقم عدد، تاريخ  - ۲۱۱
 م.١٩٥٨شباط  ٧دد، تاريخ جريدة فلسطين بال رقم ع -  ۲۱۲
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لهيئات النسائية العاملة في محافظة نابلس، وأصدرت نداءا من اجل ااجتمعت 
المساهمة بحملة من اجل دعم الجزائر تضمنت جمع التبرعات النقدية والعينية والتبرع 

212Fبالدم

الهيئات النسائية أنشطتها الداعمة لثورة الجزائر فنذكر على ، وقد واصلت ٢١٣
سبيل المثال ال الحصر، عقد مهرجان وطني كبير، انتهى بعد جمع كمية من 
التبرعات، بإرسال برقية تأييد إلى السيد يوسف بن خده، رئيس الحكومة الجزائرية في 

لتبرعات التي تم جمعها المنفى، وبرقية أخرى إلى ممثل الجزائر في عمان، وتسليمه ا
213Fلصالح الثوار وأطفال الجزائر

٢١٤ . 
على صعيد آخر، لم تغب المطالبة بالحقوق السياسية للنساء األردنيات عن أجندة 
العمل النسائي، إذ يذكر انه في لقاء لوفد جمعية الميتم العربي، برئاسة أميلي بشارات 

السياسية، ومشاركتهن في حقوق النساء بمع رئيس الوزراء، كرر الوفد المطالبة 
214Fاالنتخابات النيابية ناخبات ومرشحات

، كذلك نشطت الهيئات النسائية وبخاصة ٢١٥
طالق سراح  العاملة في الضفة الغربية، من اجل ضمان الحريات الديمقراطية وٕا

، في األردن والدول العربية، فأبرقت إلى جاللة الملك الحسين بن نالمعتقلين السياسيي
راجية إطالق سراحهم، كما أبرقت  ،ولة رئيس الوزراء، وبمناسبات عدةطالل، والى د

إلى رئيس المجلس العسكري في سوريا مطالبة بوقف أحكام اإلعدام الصادرة بحق 
المصرية، كما اهتمت -بعض رجال السياسة السوريين بعيد انفصال الوحدة السورية

ة الجزائر، طالبت بحل المنظمات النسائية بالقضايا العربية، فكما ناصرت ثور 
الخالفات العربية وديا، فأبرقت إلى السيد احمد بن بيال الرئيس الجزائري، وجاللة 
الملك الحسن الثاني ملك المغرب، راجية حقن الدماء العربية وادخارها لصالح القضية 
الفلسطينية، واالحتكام إلى الجامعة العربية لحل الخالفات الحدودية وغيرها من 

 .215F٢١٦تالمشكال
وعلى صعيد القضية الفلسطينية التي لم تغب يوما عن نشاط المنظمات النسائية، 
قامت هذه المنظمات بالعديد من األنشطة منها على سبيل المثال ال الحصر: إرسال 
                                                 

 م.١٩٥٨تشرين الثاني  ٩جريدة فلسطين بال رقم عدد، تاريخ  -  ۲۱۳
 م.١٩٦١تشرين ثاني  ٢٤جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  -  ۲۱٤
 م.١٩٦٣أيار  ٢٣تاريخ  ٢٩٩٦جريدة الجهاد العدد رقم  - ۲۱٥
تشرين األول  ٢١تاريخ  ٣١٤٤لعدد رقم ، و ا١٩٦٣كانون الثاني  ٨تاريخ  ٢٩٩١جريدة الجهاد العدد رقم  -  ۲۱٦

 م. ١٩٦٣كانون األول  ١١تاريخ  ٣١٩٤، والعدد رقم ١٩٦٣
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ودينين دوليين وبخاصة سكرتير  نالبرقيات في أكثر من مناسبة إلى مسئولين سياسيي
نتهاك إسرائيل لحقوق اإلنسان والى حقوق الالجئين عام األمم المتحدة، الفتة إلى ا

216F، ومطالبة بإعادة الحق إلى أصحابةنالفلسطينيي

، وتأييد الخطوات العربية ٢١٧
التضامنية ومثالها برقية الهيئات النسائية إلى مؤتمر القمة العربي للمطالبة باتخاذ 

217Fإجراء حاسم لحماية نهر األردن من االعتداءات الصهيونية

ات تأييد إلى ، وبرقي٢١٨
جاللة الملك الحسين بن طالل، والرئيس جمال عبد الناصر، لدى توقيعهما اتفاقية 

218Fالدفاع المشترك

٢١٩. 
م، وقع الكارثة على المجتمع االردني برمته، فقد ١٩٦٧كان لحرب حزيران من عام 

احتلت إسرائيل بقية األرض الفلسطينية التاريخية، وما يزيد عن نصف المملكة التي 
ل الضفة الغربية، كما نزح إلى الضفة الشرقية عدد كبير من سكان الضفة تشك

الغربية، األمر الذي فرض على المجتمع، بحكومته ومنظماته المدنية، بما فيها الحركة 
النسائية، مهام عديدة ومستعجلة، أبرزها: أعمال اإلغاثة، والتوعية والدفاع عن الحقوق 

معيات والمنظمات لتلبية هذه المتطلبات الملحة، الوطنية،  لذلك نشطت غالبية الج
غاثة النازحين، وجها سياسيا  وأصبح للعمل الخيري من تقديم المساعدات العاجلة، وٕا
وطنيا، وكانت عشرين جمعية قد اجتمعت في مقر "جمعية الشابات المسيحيات" في 

برامجها عمان، قبيل الحرب بأيام، لتدارس الموقف والتنسيق فيما بينها، وعرض 
ومشكالتها، وقد بادرت كل من جمعية الشابات المسيحيات وجمعية الهالل األحمر 
الفرع النسائي، بتقديم المساعدة لكل جمعية تطلبها لضمان قيام الجميع بدورة 

219Fالمطلوب

٢٢٠ ، 
 

 عودة منظمات العمل السياسي 
مات مالمح مرحلة جديدة بالتكون، فظهرت منظ تم، حتى بد١٩٦٨ما أن أطل عام 

سجلت رسميا  قدجديدة أخذت على عاتقها القيام بمهمات اجتماعية وتنموية وسياسية، ف
                                                 

كانون الثاني  ٤تاريخ  ٣٢١٣،  والعدد رقم ١٩٦٣كانون األول  ١١تاريخ  ٣١٩٤جريدة الجهاد، العدد رقم  -  ۲۱۷
 م.١٩٦٤

 م.١٩٦٤أيار  ٩تاريخ  ٣٣١٦جريدة الجهاد العدد رقم  - ۲۱۸
 م.١٩٦٧حزيران  ١تاريخ  ٥٧لدستور العدد رقم جريدة ا -  ۲۱۹
 م.١٩٦٧أيار  ١٩تاريخ  ٤٦جريدة الدستور رقم العدد  - ۲۲۰
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220F"جمعية المرأة العربية"

221Fفي المفرق، و"جمعية السيدات العامالت" ٢٢١

فة،  ٢٢٢ في الرصّي
كذلك ظهرت مجموعة من المنظمات التي لم تسجل رسميا لدى أية جهة، منها على 

222Fبية"سبيل المثال "رابطة المرأة العر 

التي تشكلت نتيجة تحالف قوى يسارية وقومية  ٢٢٣
223Fأردنية فلسطينية، كذلك ظهر اسم "االتحاد النسائي االردني"

الذي يعتقد انه امتداد  ٢٢٤
لمنظمة اليقظة النسائية، وامتدادها لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في األردن، واسم 

224F"اللجنة النسائية للتوجيه واإلعالم"

الوطني الذي أعلن عنه الحقا ، و"اتحاد المرأة  ٢٢٥
225Fباسم " اتحاد المرأة األردنية الفلسطينية"

، وهذه المنظمات نشطت في إطار جو ٢٢٦
االنفتاح السياسي، وغالبا ما ارتبطت بمنظمات المقاومة الفلسطينية بفصائلها 
المتنوعة، واألحزاب اليسارية والقومية األردنية، في إطار وحدة العمل الوطني الذي 

م، وقد عملت هذه المنظمات جنبا إلى جنب مع الجمعيات ١٩٦٧ر حرب ساد اث
الخيرية، ومع اتحاد المرأة الفلسطينية، لمواجهة استحقاقات هذه المرحلة الدقيقة من 
تاريخ األردن المعاصر، فإلى جانب مشكالت النساء التقليدية، عاشت النساء في 

، وقائع االعتداءات اإلسرائيلية ةاألردنيات في األغوار والمدن والبلدات الحدودي
اليومية، والمتكررة التي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين، من نساء وأطفال وشيوخ، 

هذه االعتداءات، كما تحملت اسر الجيش العربي االردني،  ةشهداء وجرحى، نتيج
م الكثير من األعباء، نتيجة قيام الجيش بواجبه للذود عن تراب الوطن وحمايته، ودع

المقاومة الفلسطينية، ومثالها الحي معركة الكرامة، الذي تجاور فيها الدم االردني 

                                                 
 م. ١٩٦٨تاريخ  ٥١٨جريدة الدستور العدد رقم  - ۲۲۱
 م.١٩٦٨تشرين الثاني  ٢٨تاريخ  ٥٦٠جريدة الدستور العدد رقم  - ۲۲۲
 ٢٠١٠شباط  ٢٧، تاريخ النشر  يجريدة الرأي االلكترونأميلي نفاع، تاريخ الحركة النسائية األردنية في موقع  - ۲۲۳

 م. ٢٠١٠آذار  ٤، تاريخ الدخول 
 م.١٩٦٨أيلول  ١٣تاريخ  ٥١٥جريدة الدستور العدد  - ۲۲٤
 .أميلي نفاع، ومن رموز هذه المنظمة ١٩٦٩آذار  ٨تاريخ  ٦٨٤جريدة الدستور العدد  -  ۲۲٥
آذار  ١١تاريخ  ١٠٤٧جريدة الدستور، العدد رقم  عن وكانت رئيسة فرع السلط السيدة ندى رمضان - ۲۲٦

كانون ثاني  ١٦تاريخ  ٩٩٩الدستور العدد رقم عن  ومن رموزه خزامة الرشيد وحمده غزاويم، ١٩٧٠
 م.١٩٧٠
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والفلسطيني دفاعا عن الحق العربي والكرامة العربية، ليسجل أول انتصار عربي كبير 
 بعد حرب حزيران.

وهكذا، باإلضافة إلى أنشطة جمع التبرعات وتقديم المساعدات الطارئة، استمرت 
مسجلة رسميا، والمنظمات النسائية الجديدة،عرف منها: "جمعية المرأة الجمعيات ال

العربية" في المفرق، وجمعية "سيدات البقعة الخيرية"، وجمعية "سيدات عمان الخيرية"، 
226Fوجمعية "الشابات المسلمات الخيرية"

،  بأنشطتها االجتماعية الخدمية، والتنموية ٢٢٧
دارة حضانات ورياض األطفال، ومشاغل التدريب  التقليدية، كأنشطة محو األمية، وٕا

المهني، وتقديم المساعدات المادية والعينية، والرعاية الصحية األولية، واألنشطة 
الدينية، ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة، وخدمات األمومة والطفولة،   وأضافت إليها 

الحصر أنشطة  المزيد من األنشطة التعبوية والسياسية، فيذكر على سبيل المثال ال
رفع برقيات ومذكرات، ومسيرات االحتجاج، للمنظمات والهيئات الدولية، ومطالبتها 
طالق سراح األسرى وانسحاب العدو من األراضي  بأداء دورها لوقف العدوان، وٕا
المحتلة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية إزاء القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قرارات 

القاضية باالنسحاب والضامنة لحق العودة، وكذلك برقيات  مجلس األمن الدولي
االحتجاجات على الممارسات التعسفية ضد األهل في األراضي المحتلة وبخاصة 

227Fالنساء واألطفال بما فيها االعتقاالت وقرارات اإلبعاد

، ويذكر أيضا أنشطة ٢٢٨
228Fواإلضراب عن الطعام تضامنا مع نساء األرض المحتلة تواالعتصاما

عقد ، و ٢٢٩
229Fالمؤتمرات الشعبية للتضامن مع النساء في األرض المحتلة والمناطق الحدودية

٢٣٠. 

                                                 
)  ٢٥م، و (١٩٦٨) جمعية في عام ٢١م، و(١٩٦٧) جمعية في عام ١٤سجلت وزارة الشؤون االجتماعية ( - ۲۲۷

م، لكن سجالت الوزارة لم تحدد الجمعيات ١٩٧٠) جمعية جديدة في عام  ٢٦م، و(١٩٦٩جمعية جديدة في عام 
النسائية بينها، واكتفينا باالستنتاج من اسم الجمعية المسجلة، انظري/ انظر: التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية 

 . ٧٣ – ٥٩، ص ص٢٥٣٥م، مجلد  رقم متسلسل ١٩٧٠م، و١٩٦٩م، و١٩٦٨م، و١٩٦٧لألعوام 
 م. ١٩٦٨أيلول  ١٣تاريخ  ٥١٥م، والدستور العدد ١٩٦٨شباط  ٣تاريخ  ٢٩٤جريدة الدستور العدد  - ۲۲۸
 م.١٩٦٩شباط  ٥تاريخ  ٦٥٥جريدة الدستور رقم العدد  -  ۲۲۹
 ١٠٩٨، ورقم ١٩٧٠آذار  ١١تاريخ  ١٠٤٧ورقم  ١٩٧٠آذار  ٩تاريخ  ١٠٤٥جريدة الدستور األعداد رقم  -  ۲۳۰

 م.١٩٧٠أيار  ١تاريخ 
 م. ١٩٧٠تموز  ٢٤تاريخ  ١١٦٤ورقم  
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كذلك نشطت قيادات نسائية مثلت ضمنا منظمات نسائية سبق حلها، مثل اتحاد المرأة  
العربية، من خالل مجمع النقابات المهنية، إذ شاركت كل من إميلي بشارات واميلي 

م، من ١٩٦٨ي االردني" الذي تشكل أوائل عام نفاع، في تأسيس "التجمع الوطن
230Fالنقابات المهنية والعمالية وعدد من الشخصيات السياسية العامة

٢٣١ ، 
وكانت الهيئات النسائية في األردن، قد وجهت نداءا بمناسبة يوم المرأة العالمي إلى   

في  نساء العالم، إلعالن يوم المرأة العالمي، يوما للتضامن مع النساء العربيات
نضالهن إلزالة آثار العدوان، ووقف المجازر الوحشية التي ترتكبها سلطات االحتالل 
ضد النساء واألطفال والسكان اآلمنين، وقد وقع هذا النداء عدد من الهيئات 
والشخصيات النسائية بالنيابة عن جمعياتهن ومنظماتهن، يذكر منهن: د. عدويه 

سعاد الحسني، وناجية النابلسي، وانتصار العلمي، وأميلي نفاع، وسهام جبري، و 
جردانه، وعايدة النجار، وماري شوارب، ومرغريت قطان، وهالة خورشيد، وتودد عبد 
الهادي، ونعمة عالول، وأميلي بشارات، و بثينه جردانه، ونمرة طنوس، وفيروز سعد، 

231Fوهدية عبد الهادي، وسميحة الخالدي، ولبيبة صالح، ويسرى الناصر

٢٣٢ . 
التحاد العام للجمعيات الخيرية الهيئات النسائية، التي شاركت غالبيتها، د دعا اقو    

إلى ندوة موسعة بمشاركة اتحاد المرأة الفلسطينية، لمناقشة سبل دعم نضال النساء في 
232Fالمناطق المحتلة

، كذلك أوصت الجمعيات النسائية المنبثقة عن االتحاد العالمي ٢٣٣
وبمناسبة بدء أنشطة "أسبوع المرأة العالمي للتضامن  للجمعيات الخيرية في األردن،

مع النساء العربيات" بإرسال برقيات تحية وتضامن إلى جاللة الملك حسين، وجاللة 
الملكة الوالدة زين الشرف، والحكومة األردنية، والمقاومة العربية، والجنرال ديغول، 

حتلة، كما أوصت وسكان األرض المحتلة، وناشدت دعم صمود سكان األرض الم
بإرسال برقية لالمين العام لألمم المتحدة، تطالبه باستعمال صالحياته والتدخل الفوري، 
لوقف الجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطات االحتالل ضد العرب في المناطق المحتلة، 
ووجهت نداءا إلى الرؤساء الروحيين في العالم، ومنظمات الصليب األحمر، 

                                                 
 .٥٠، ص ١هاني حوراني وحسين أبو رمان: تطور المجتمع المدني االردني وواقعه الراهن، ج - ۲۳۱
 م. ١٩٦٨آذار  ٧تاريخ  ٣٢٧جريدة الدستور العدد رقم  - ۲۳۲
 م.١٩٦٩شباط  ٢٢تاريخ  ٦٧٢جريدة الدستور العدد رقم   - ۲۳۳
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البية والعمالية، ورؤساء الدول األعضاء في مجلس األمن، للتنديد واالتحادات الط
233Fبفظائع االحتالل ضد المواطنين في األراضي العربية المحتلة

٢٣٤ ، 
كذلك عقدت "رابطة المرأة العربية في األردن" مؤتمرا نسائيا للتضامن مع سكان   

خصيات النسائية األراضي الفلسطينية المحتلة، بمشاركة عدد كبير من المنظمات والش
والنقابية، من الضفتين الشرقية والغربية، وصدر عنه بيان استنكر جرائم االحتالل، 

الواليات المتحدة األمريكية  هوالدعم االقتصادي والسياسي غير المحدود، الذي تقدم
إلسرائيل، ووجه تحية إجالل للصامدين على أرضهم، وأهاب بالضمير العالمي، العمل 

234Fئات والمنظمات الدولية للقيام بحملة احتجاج على جرائم االحتاللمن خالل الهي

٢٣٥ . 
وعلى صعيد التضامن وشد أزر النساء في مدن وبلدان المناطق الحدودية، زار وفد من 
"رابطة المرأة العربية في األردن" و"اتحاد المرأة الوطني"، رئيس بلدية اربد الدكتور 

دعم صمود المواطنين، كما جال  الوفد حسن خريس وتباحث معه بسبل المساهمة ب
235Fعلى مستشفيات المنطقة، فزار الجرحى وقدم لهم الهدايا الرمزية

٢٣٦. 
من جهة أخرى شارك عدد من المنظمات النسائية بفعاليات دولية نقلن إلى المشاركين 
والمشاركات بها، أوضاع النساء العربيات ومعاناتهن جراء ممارسات سلطات االحتالل 

، ومن هذه الفعاليات، مشاركة وفد نسائي كبير وبدعم حكومي، في مؤتمر الصهيوني
م، ١٩٦٩هلسنكي الذي عقدة االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في حزيران من عام 

وقد تشكل الوفد من المحامية أميلي بشارات، وسهام العامري، ووجدان صيام، ورباب 
ثقافة واإلعالم األردنية للوفد كافة النابلسي، وأميلي نفاع، وقد قدمت وزارة ال

المساعدات اللوجستية، وزودته بالوثائق والصور واألفالم المساعدة على شرح معاناة 
قامة الوفد في  النساء جراء االحتالل، كما تكفل اتحاد النساء الهنغاريات بنفقات سفر وٕا

236Fهلسنكي

٢٣٧ . 
أسلوب عمل المنظمات  م، بدأت مالمح تحول جديد في١٩٧٠قبيل اقتراب نهاية عام 

النسائية، حقيقة أن غالبية الجمعيات الخيرية المسجلة رسميا لدى وزارة الشؤون 

                                                 
 م.١٩٦٩آذار  ٩تاريخ  ٦٨٥ جريدة الدستور العدد رقم - ۲۳٤
 م.١٩٦٩تشرين األول  ١٠تاريخ  ٩٠١جريدة الدستور العدد رقم  - ۲۳٥
 م.١٩٦٩كانون األول  ٣١تاريخ  ٩٧٩جريدة الدستور العدد رقم  - ۲۳٦
 م.١٩٦٩حزيران  ٥تاريخ  ٧٧٤جريدة الدستور العدد رقم  - ۲۳۷
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االجتماعية والعمل استمرت بعملها المعتاد، إال أن التطورات السياسية التي عاشتها 
م، أدت إلى تراجع األنشطة ذات الطابع السياسي ١٩٧٠البالد في الفترة ما بعد عام 

، لدرجة غياب العديد من المنظمات التي كرست ذاتها لمثل هذه األنشطة، والمطلبي
كرابطة المرأة العربية و االتحاد النسائي الوطني، وغيرها من المنظمات النسائية التي 
تبعت أو دارت في فلك منظمات وفصائل المقاومة الفلسطينية، بحيث يمكن القول أن 

العديد من المنظمات إلى: إما العودة  تر كررت ذاتها، بحيث اضط ١٩٥٧تجربة عام 
ف  ، أويإلى نمط العمل السري، واقتصار أنشطتها على العمل التعبوي والتثقيف التكّي

مع طبيعة المرحلة وتأسيس منظمات جديدة تلبي متطلبات المرحلة القانونية على 
افة األقل، وفي هذا السياق برزت منظمات نسائية جديدة سجلت كجمعيات من دون إض

قانون معدل لقانون "قانون معدل باسم  كلمة "الخيرية"، وساعد في ذلك صدور 
لسنة  ٣٣ويقرا مع القانون رقم  م"،١٩٧١الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية لسنة 

237Fوالذي قضى بحذف كلمة الخيرية من عنوان القانون وتعريف الجمعية م،١٩٦٦

٢٣٨، 
ية النساء العربيات" التي قرأت مؤسساتها وأول جمعية سجلت في هذا السياق "جمع

مالمح التغيرات السياسية منذ وقت مبكر، وكان بعضهن قد واجه أزمة بعض 
المنظمات النسائية، التي دارت في فلك الحزب الشيوعي، نتيجة انشقاقه األول 
والكبير، وظهور تنظيم يساري جديد بات يعرف ب"الكادر اللينيني" فأقدمن على 

، لدى ٤٣٦م، تحت الرقم ١٩٧٠تشرين ثاني من عام  ٢٢الجمعية، بتاريخ  تسجيل هذه
238Fوزارة الشؤون االجتماعية والعمل

، لتعمل من العاصمة عمان، من اجل مجموعة من ٢٣٩
 الغايات أوردتها في المادة الثانية من وثيقة النظام األساسي، منها: 

 واجتماعيا واقتصاديا. مكافحة األمية بين النساء ورفع مستوى المرأة ثقافيا -١"
فتح مراكز تأهيل النساء ومساعدتهن عن طريق إيجاد العمل المناسب لهن،  -٢

 والمساهمة في فتح دور الحضانة ورياض األطفال.
 تقديم كافة المساعدات إلى سكان المناطق المحتلة ماديا ومعنويا. -٣
 سكان المخيمات. ىلاتقديم كافة المساعدات والخدمات  -٤
 ثيق أواصر الصداقة والتعاون مع المنظمات والهيئات النسائية العربية والدولية.تو  -٥

                                                 
 م.١٩٧١رية والهيئات االجتماعية لسنة قانون معدل لقانون الجمعيات الخي ١٩٧١لسنة  ٩قانون رقم  - ۲۳۸

 .٧٣، ص ٢٥٣٥، مجلد رقم ١٩٧٠التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية لعام  - ۲۳۹
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تنظيم وتوحيد طاقات المرأة في األردن للمساهمة الفعالة في تحسين أوضاع  -٦
 الت.االمجتمع في شتى المج

المساهمة بكل ما تملك الجمعية لدعم روابط األسرة وتنشئة جيل صالح لقومه  -٧
 وبالدة"
239Fرد في المادة الرابعة من النظام األساسي أسماء مؤسسات الجمعيةكما و 

٢٤٠  ." 
م، تم تأسيس جمعية جديدة باسم " الجمعية النسائية لمكافحة ١٩٧٢كذلك وفي عام    

 األمية في األردن" ورخصت من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لغايات:
وزارة التربية والتعليم والجهات  مكافحة األمية بين النساء في األردن بالتعاون مع -١

 األخرى ذات االختصاص، 
 تشجيع العائالت على إكمال تعليم بناتهن. -٢
المساعدة على فتح مراكز تعليم مهني، لتدريب النساء على بعض الصناعات  -٣

 اليدوية الخفيفة.
رعاية أطفال الملتحقات بصفوف محو األمية والتدريب المهني، من خالل رياض  -٤

240Fفال وحضانات تديرها الجمعيةأط

٢٤١. 
وفي تطور آخر لعمل الجمعيات النسائية، سجلت "جمعية األسرة البيضاء" التي بدأت عملها باسم 
"هيئة صديقات مستشفى البشير" بدعم من وزير الصحة الشهيد الدكتور محمد البشير، الذي أدرك 

سيدة هيفاء البشير هذه الهيئة فقامت ضرورة توعية النساء لإلقبال على مهنة التمريض وقد أدارت ال
بالعديد من األنشطة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وأكاديمية، وبعد فترة قصيرة 

                                                 
وهن: وجدان على صيام، وسهيلة جودت بهلوان، وناديا صبحي الخوري، وأميلي نفاع،  - ۲٤۰

لقاسم، وتماري خوري، وم لقاسم، ويسرى محمد ا رغريت مبارك، وحنان الحسن، وليلى صبحي ا
 وثيقة النظام األساسي لجمعية النساء العربيات، المادتين األولى والرابعة.عن  ونازك الشريقي

 
وقد ساهم في تأسيس هذه الجمعية كل من أسمى مدانات ورسمية مخيمر، وهند فراج،     - ۲٤۱

شكري سالم يعقوب، وأمل سعاد هاني عكشة، وفاديه مبيضين، و سونيا عيسى قبعين، و  فرجيني دعدس، ووداد و
، و واصلة حنا شكري مريش، و كاترينا جاد أبو منه، و فاطمة حسني المغربي، وفاطمة فزع، وهالة يوسف عبدا هللا

الشوارب، و أمل هاني حدادين، و سميرة سمعان القسوس، و فخرية خلف الطوالبة، و مريم غالب القسوس، وكريمة 
مقابلة السيدة اسمي مدانات رئيسة الجمعية من  اره، و منتهى الزعمطخوري، ونهى الحايك، و حكمات لطفي سم

 . ، أيضا النظام األساسي للجمعية النسائية لمكافحة األمية في األردن٢٠٠٩/ ٨/  ١٦أجريت بتاريخ 
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تحولت هذه الهيئة إلى جمعية األسرة البيضاء برعاية مباشرة من جاللة الملكة زين الشرف، التي 
P241Fشؤون االجتماعيةمنحت الجمعية اسمها، وسجلت رسميا في وزارة ال

٢٤٢
P  :وكان من أهدافها المعلنة ، 

 تقديم الخدمات االجتماعية للمريض والمسن. -١
 تقديم الخدمات للعاملين في المستشفيات لخدمة المريض. -٢
تحسس حاجات المستشفيات الحكومية وتلبية الممكن منها، مما هو ليس من مسؤوليات وزارة   -٣

 الصحة.
 خدمية حسب المتطلبات.إقامة مشاريع خيرية و  -٤
 دعم التمريض والدعاية بين الفتيات األردنيات لاللتحاق بهذه المهنة. -٥

وقامت هذه الجمعية بالعديد من األنشطة الخدمية والتثقيفية أهمها إدارة مكتبة مجانية متنقلة تجوب 
جل اهتمام  المستشفيات للترفيه عن المرضى، ترفيها مفيدا،  وقد استحوذت رعاية المسنين على

الجمعية، فأنشأت نتيجة لهذا االهتمام "دار ضيافة للمسنين والمسنات"، التي بدأت كمشروع صغير 
P242Fوتطورت إلى مشروع ضخم، يعمل على سد حاجة ملحة لرعاية وٕايواء كبار السن

٢٤٣
P   . 

     
لها م، أعما١٩٧٤وهكذا تابعت الجمعيات والمنظمات القديمة والمسجلة حديثا حتى بداية عام 

المعتادة، وان بوتيرة بطيئة بحكم طبيعة المرحلة، ويذكر من أنشطتها: استقبال جاللة الملكة زين لوفد 
نسائي برئاسة السيدة سميحة المجالي، بمناسبة مناقشة تعديل قانون االنتخابات ومنح النساء حق 

ر مشاركتهن بالحياة االنتخاب والترشيح، للتداول في سبل استفادة النساء من هذا التعديل وتطوي
P243Fالسياسية

٢٤٤
P وٕاقامة المهرجان السنوي لمبرة أم الحسين، تحت رعاية سمو األميرة بسمة بنت ،

P244Fطالل

٢٤٥
P جمعية النساء العربيات ندوة لمناقشة توصيات الحلقة الدراسية ، كذلك أقامت

التي عقدت في الكويت حول أوضاع األسرة العربية، بمشاركة وفد من الجمعية برئاسة 
لي نفاع وعضوية نازك الشريقي وأمينة سر الجمعية، وهيئات نسائية عربية ودولية أمي

من بينها وفد عن االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وكانت الحلقة قد أوصت بدعم 
                                                 

وعرف من مؤسساتها فضال عن السيدة هيفاء البشير عدد من زوجات األطباء والعامالت في الحقل الصحي  - ۲٤۲
 .يرة التل، وعايدة مشربش وماري شوارب وغيرهنمنهم أم

ص ، محطات: رحلتي مع الحياةم، وأيضا هيفاء البشير:  ١/٨/٢٠٠٩مقابلة مع هيفاء البشير أجريت بتاريخ  - ۲٤۳
٣٣٧. 
 م.١٩٧٣نيسان  ٥تاريخ  ٢٠٤٤جريدة الدستور العدد رقم  - ۲٤٤
 م.١٩٧٣أيار  ٣١تاريخ  ٢٠٩٩جريدة الدستور العدد رقم  - ۲٤٥
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دول المواجهة لتمكينها من الصمود في وجه العدو اإلسرائيلي ومخططاته التوسعية، 
ذه الدول، وسن التشريعات لحماية اسر الشهداء وتقديم الخدمات ألسر ومواطني ه

امتيازات خاصة لهم، والمطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء، ووضع  قوتحقي
تاحة كافة الفرص لتعليم  حد أدنى لسن الزواج، والحد من المغاالة في المهور، وٕا

يجاد معاهد خاصة لمحو األمية على نطاق واسع، وتعميم مراكز الرعاية  الفتيات، وٕا
245Fودور الحضانة ورياض األطفال ةالصحية والغذائي

٢٤٦ . 
على صعيد آخر أرسلت الهيئات النسائية األردنية برقية إلى الرئيس السوداني احمد 

وعلى رأسهم السيدة فاطمة  نالنميري، للمطالبة بإطالق سراح المعتقلين السياسيي
قعت هذه البرقية باإلضافة إلى أميلي إبراهيم رئيسة االتحاد النسائي السوداني وقد و 

نفاع ممثالت عن هيئات نسائية منهن : تودد عبد الهادي، انتصار جردانه، رباب 
246Fالنابلسي، عصام عبد الهادي

، وكانت جمعية النساء العربيات قد نشرت مذكرة ٢٤٧
ك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان تطالب فيها بإدانة ممارسات إسرائيل التي تنته

247Fحقوق اإلنسان العربي في األراضي المحتلة

٢٤٨ . 
م، بادرت جاللة الملكة الراحلة علياء ١٩٧٣وفي أجواء حرب رمضان من عام 

الحسين، إلى تشكيل لجنة نسائية لدعم المعركة، مهمتها جمع التبرعات لجرحى 
ية وشهداء الجيش االردني، وقد تقرر أن تعمل اللجنة في إطار وزارة الشؤون االجتماع

وان تقوم رئيسة قسم الهيئات في الوزارة بأعمال سكرتاريا اللجنة، وقد تم فتح حساب 
248Fمصرفي باسم اللجنة، إليداع التبرعات التي يتم جمعها

٢٤٩. 
كذلك بادرت جمعية النساء العربيات إلى إرسال برقيات تهنئة إلى رئيسة االتحاد 

تراكي المصري ورئيسة االتحاد العام النسائي العربي العام ولجنة المرأة في االتحاد االش
 . 249F٢٥٠م١٩٧٣لنساء سوريا تحي فيها انتصار الجيوش العربية على إسرائيل في حرب 

من جهة أخرى أدركت حكومة رئيس الوزراء الشهيد وصفي التل" ضرورة ملء الفراغ 
السياسي الحاصل، فرعت تأسيس حزب محلي يجمع الشخصيات الوطنية الوسطية 
                                                 

 م.١٩٧٣كانون الثاني  ٩تاريخ  ١٩٦١جريدة الدستور العدد رقم  - ۲٤٦
 م.١٩٧١آب  ١٧تاريخ  ١٤٦٢جريدة الدستور العدد رقم  - ۲٤۷
 م.١٩٧٣كانون األول  ٢٧تاريخ  ١٢٨١جريدة الدستور العدد رقم  - ۲٤۸
 م.١٩٧٣تشرين أول  ٢٩تاريخ  ٢٢٤٩جريدة الدستور العدد رقم  - ۲٤۹
 م.١٩٧٣تشرين الثاني  ١٠تاريخ  ٢٢٣١قم جريدة الدستور العدد ر  - ۲٥۰
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م في البالد، في حزب سمي "حزب االتحاد الوطني"  وقد بادر هذا الحزب الموالية للحك
إلى العمل في صفوف النساء، في إطار القطاع النسائي لحزب االتحاد الوطني، 

م، قامت عضوات هذا القطاع بالعديد ١٩٧٣تمهيدا لتأسيس منظمة نسائية، ومنذ سنة 
رة جرحى القوات المسلحة في من األنشطة، منها وعلى سبيل المثال ال الحصر، زيا

250Fم، وتقديم الهدايا الرمزية لهم١٩٧٣حرب 

، كما عقد أمين عام الحزب لقاءا مفتوحا ٢٥١
مع سيدات بلدة الرصيفة، بمشاركة قيادات التنظيم النسائي في الحزب ومنهن السيدة 
سلوى أبو حمدان التي شغلت منصب عضو اللجنة التنفيذية للحزب، وهند شقير 

ة طن 251Fش، وهدى غنيموعزمّي

، وبذلك يكون حزب االتحاد الوطني ثاني حزب سياسي، ٢٥٢
بعد الحزب الشيوعي االردني، وأول حزب سياسي مرخص رسميا، تتولى امرأة من 

فانتهت،  ،صفوفه مركزا قياديا متقدما، إال أن تجربة هذا الحزب لم تستمر طويال
 ة النسائية المأمولة.وانتهت معه تجربة قطاعه النسائي، ومن دون تشكيل المنظم

 

 الخالصة 
تتبعنا في هذا الفصل بعض وقائع تاريخ الحركة النسائية عبر مرحلتين متداخلتين 

م، والثانية تبدأ في عام ١٩٥٧م، وتنتهي عند عام ١٩٤٤األولى تبدأ في عام 
م، وقد بينا إننا اعتمدنا هذا التقسيم ألغراض ١٩٧٤م، وتنتهي عند عام ١٩٥٨

الحظنا في تتبع هذه الوقائع أن االنطالقة األولى التي بدأت بتشكيل منهجية، وقد 
أول جمعية نسائية خيرية، باسم (جمعية التضامن النسائي االجتماعية) اتسعت 
لتشمل العديد من المنظمات منها ما يعتمد العمل الخيري االجتماعي ومنها ما يجمع 

ن طبيعة تطور العمل النسائي ما بين العمل الخيري والعمل المطلبي، كما بينا أ
وناثرة الشديد باألوضاع السياسية، فضال عن الثقافية االجتماعية واالقتصادية، وسم 
العمل النسائي بسمة المرونة والتنوع، بحيث خلصنا إلى نتيجة مفادها انه ال يمكن 
وسم الحركة النسائية في هذه المرحلة، بأنها حركة اجتماعية خيرية، بل هي حركة 

على الرغم من استمرار غالبية منظماتها  -تنوعة األهداف وأساليب العمل لم تغفلم
بالعمل الخيري_ عن المطالبة بحقوق النساء والمشاركة السياسية الفاعلة، وبخاصة 

                                                 
 م.١٩٧٣تشرين أول  ٢٩تاريخ  ٢٢٤٩جريدة الدستور العدد رقم  - ۲٥۱
 م.١٩٧٣أيار  ٣٠تاريخ  ٢٠٩٨جريدة الدستور العدد رقم  - ۲٥۲
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في المفاصل التاريخية ذات األحداث السياسية الكبرى، كحرب فلسطين ونتائجها 
ث ثورة الجزائر وظهور المقاومة م،  وأحدا١٩٦٧و ١٩٤٨الكارثية في عامي 

م، كما بينا استمرار ارتباط هذه ١٩٧٣الفلسطينية ، والحرب العربية اإلسرائيلية عام 
الحركة بتطور حركة المجتمع المدني عامة وحركة تطور األحزاب السياسية على نحو 
خاص هذا االرتباط الذي انعكس بصيغة ظهور منظمات نسائية رسمية وغير رسمية، 

تبطت بطريقة وأخرى ببعض األحزاب السياسية، وقيام بعضها كالشيوعي واالتحاد ار 
الوطني بإدماج قطاع نسائي في هياكلها، ووصول بعض كوادر هذه األحزاب إلى 
مواقع متقدمة في قيادتها، األمر الذي انعكس على برامج وأساليب عمل منظمات 

ية في صفوف هذه المنظمات نسائية كثيرة،  من خالل نشاط بعض الكوادر الحزب
 النسائية .  

 
 

 
                                                                             

                                                                             
                                                                             

                                                                             
                                                                             

                                      
                          

 
 

 الفصل الثالث                       
                             

 اآلليات الوطنية                          
 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة نموذجا                    



 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمهيد 
املين  ا علـى عـ عرضنا في الفصل السابق عوامل تطور الحركة النسائية األردنيـة وركزنـ

يين همـــ ائية األردنـــيا: تطـــور المجتمـــع المـــدني أساســـ ة النســــ ثـــره علـــى تطـــور الحركـــ ، وأ
ة، فضــال عــن عوامــل أخــرى،  وبينــّ  ات الحكوميــ اط ضــعف والسياســات واآلليــ ة نقــ ا أن ثمــ

ذه العوامــل كانــت  ة لتفاعــل هــ لة النهائيــ ابت بعــض العوامــل المــذكورة، إال أن المحصــ شــ
ار ايجابية، وشكلت روافع لدعم واستمرار مسيرة الحر  ائية، تفاعـل العوامـل المشـ ة النسـ كـ

ابق،  ا فـــي الفصـــل الســـ اإليهـــ م المتحـــدة ومنظماتهـــ والي دعـــوات األمـــ المتخصصـــة  مـــع تـــ
وبعد زيارة بعثة صندوق األمم المتحدة للسكان إلى  لجان وطنية خاصة بالمرأة، إلنشاء

م، وتوصيتها بضرورة إنشاء لجنة وطنية لشؤون ١٩٩١عمان، في شهر أيلول من عام 
ائي،  المـــرأة، ة نبعـــت مـــن قلـــب العمـــل النســـ يـــ ت ا مـــع عوامـــل ذا تفاعـــل هـــذه العوامـــل كلهـــ

ا:  ائي وجهـــات ومنهـــ تـــوفر القناعـــات لـــدى العديـــد مـــن الناشـــطات فـــي حقـــل العمـــل النســـ
أن  مـــن عـــدم تـــوفر مرجعيـــة  الحركـــة النســـائية األردنيـــة بمكوناتهـــا المختلفـــة, تعـــانيرســـمية أخـــرى بـــ

إحجـام العديـد ،  أدى إلـى وتبـاين فـي االسـتراتيجياتولويـات العمـل علـى أاخـتالف ، فضـال عـن مقنعـة
، ممــا االنخــراط فــي تنظيمــات هــذه الحركــة والعمــل مــن خاللهــا نعــ تمــن الســيدات المــؤهالت والقــادرا
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ضـعف التـأثير علـى صـانعي القـرار الـذين بيـدهم بعثر الجهود وعطلها، كما أدى من جهـة أخـرى إلـى 
وعلــى المشــرعين الــذين كــان بيــدهم تعــديل القــوانين التــي تتضــمن تمييــزا ء، النســا زيــادة الخيــارات أمــام

التــي تقــف فــي وجــه العمــل مــن اجــل تمكــين ن، وذلــك كلــه يعنــي وجــود المزيــد مــن الصــعوبات ضــده
حـوار خجـول فـي كيفيـة التغلـب علـى ، وعـي هـذا الواقـع أوصـل إلـى بـدء في مختلـف المجـاالتنساء ال

إسـتراتيجية مدروسـة تعـالج والعمـل وفـق  علـى األولويـاتتحقيـق اتفـاق  يةكيف، طرح سؤال تلك المشكلة
، ز الحركة النسـائية األردنيـةدون اإلخالل بالتعددية التي تميّ من  وتحقق التكامل في الجهود تحدياتال

ألمـم المتحـدة التـي توصـلت الـى فكـرة وجـود جهـة مرجعيـة وقد تـزامن تطـور هـذا الحـوار مـع توجهـات ا
P252Fجميع من اجل تحقيق النتائج المرجوةيشارك فيها ال

۲٥۳
P. 

لتشكيل رافعـة مهمـة مـن روافـع العمـل  متينا أساساكونت  هذه العوامل الخارجية والداخلية   
ة الوطنيـة األردنيـة لشـؤون النسائي بشكل عام والحركة النسائية بشكل خـاص، هي اللجنـ

اريخ إذ المــرأة،  اء١٢/٣/١٩٩٢قــرر مجلــس الــوزراء األردنــي بتــ ة  م، إنشــ ة الوطنيــ اللجنــ
ة ة للحركـــة ، األردنيــة لشــؤون المـــرأة للعمــل كجهــة مرجعيـــ تتــولى وضــع السياســـات العامــ

برئاسة سمو األميرة بسمة بنت طالل، وقد مرت النسائية في األردن، وتحديد أولوياتها، 
ا علــــى صــــعيد التركيــــب المؤسســــي  ا بمراحــــل تطــــورت مــــن خاللهــــ ــــة عبــــر تاريخهــــ اللجن

 واألنشطة والبرامج.

 
 أوال: البنية المؤسسية للجنة الوطنية 

) شخصيات ١٠(عضوية شكلت اللجنة األولى برئاسة سمو األميرة بسمة بنت طالل و 
253Fمن ممثلي الوزارات ذات العالقة والهيئات النسائية وشخصيات نسائية

وقد عينت  ،۲٥٤
السيدة هيام كلمات كأمينة عامة للجنة، وخالل وقت قصير أنجزت اللجنة مشروع 

 نظام الداخلي الذي حدد مهامها، وأسلوب إدارتها، على النحو التالي:ال

                                                 
 م.١/٦/٢٠١٠مقابلة خاصة مع سمو األميرة بسمة بنت طالل رئيسة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة أجريت بتاريخ  - ۲٥۳
ية -۲٥٤ لترب رة ا م لوزا عا ل قطاع األهلي، واألمين ا لسيد طاهر حكمت عن ال لتخطيط، ووزير العمل، وا وهم/هن:  وزير ا

عام، ونوال حشيشو عن مؤسسة نور  ل نسائي األردني ا ل د ا مدنية، ورئيسة االتحا ل لخدمة ا يم، ورئيس ديوان ا عل ت ل وا
ما ديمي، وري لفرحان عن القطاع األكا لحكومي، وسهام  الحسين، وأمل ا قطاع ا ل لعامالت في ا نساء ا ل خلف عن ا

قطاع األهلي ل قاسم عن ا ل  ١٣/١١/١٩٩١تاريخ  ٥/٦/١٢/٥١١٨ كتاب وزير التخطيط الموجه إلى رئيس الوزراء رقم، كما جاء في ا
   م.١٩٩٢/ ٣/ ١٢تاريخ  ٢٧٦وكتاب رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل رقم 
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"مركز اللجنة: تتخذ األمانة العامة للجنة األردنية لشؤون المرأة من صندوق الملكة 
علياء للعمل االجتماعي التطوعي، الذي يقع في عمان عاصمة المملكة األردنية 

254Fالهاشمية مقرا لها

٢٥٥. 
 أهداف اللجنة: -١
يد جهود الهيئات العاملة في مجال المرأة والتنسيق بين برامجها الهادفة إلى توح -١

رعاية المرأة والنهوض بمكانتها وتقييم أداء هذه البرامج ومتابعة تنفيذها بما يحقق دمج 
المرأة بشكل فعال في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية بما في ذلك تأهيلها 

 اط االقتصادي وتوفير الخدمات المساندة للمرأة العاملة.وتدريبها للمشاركة في النش
 .ينشر الوعي العام بأهمية دور المرأة وترسيخ مكانتها في تقدم المجتمع االردن -٢
العمل على زيادة مشاركة المرأة في التنمية وخلق فرص لها في القطاعين العام  -٣

 والخاص.
ة المرأة في التنمية والعمل على العمل على تعديل التشريعات المعيقة لمشارك -٤

إيجاد تشريعات جديدة تكفل استكمال إقامة إطار قانوني يؤكد هذه المشاركة وضرورة 
 تعميقها.

دارتها، رئيسة، ويعمل أعضاء  إدارة اللجنة: تشرف على شؤون اللجنة وتيسير أمورها وٕا
مديرة وعدد من  اللجنة كهيئة إدارية لها، وهناك مكتب لألمانة العامة للجنة ترأسه

 المساعدين يشكلون الذراع التنفيذي للجنة.
 مهام اللجنة:: ٢
 وضع السياسة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة وتحديد أولوياتها -١
 اقتراح الخطط الكفيلة بتحقيق غايات اللجنة. -٢
 تنظيم ارتباط وعالقات اللجنة بالمؤسسات الرسمية والدولية والهيئات المحلية -٣

 والعربية.
 متابعة عالقات اللجنة المحلية والعربية واإلقليمية والدولية وتنميتها وتطويرها. -٤
، ووضع البرامج التنفيذية لذلك تحقيقا ةإدارة وتنظيم نشاطات وأعمال اللجنة كاف -٥

 لغايات اللجنة.

                                                 
 الخيري الهاشمي  قبعد ذلك إلى الصندو  قدو تغير اسم الصن - ۲٥٥
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لمقترحة إجراء مسح عام للتشريعات القائمة، ومتابعة مشاريع القوانين والتشريعات ا -٦
وبيان ما إذا كان منها ما يعيق تقدم المرأة أو تضمين التشريعات الجديدة ما يحقق 

 غايات اللجنة.
تشكيل اللجان المتخصصة للقيام بتحقيق أهداف اللجنة سواء تلك التي تقوم  -٧

 باألبحاث والدراسات أو تلك التي ستمثل اللجنة في مناطق المملكة األخرى.
 والدوريات والمطبوعات تحقيقا ألهداف اللجنة.إصدار النشرات  -٨
اإلشراف على الشؤون المالية واإلدارية ومقار اللجنة ومنشآتها وتطوير خدماتها  -٩

 واإلشراف على شؤون العاملين فيها.
 اإلشراف بوجه عام على أموال وممتلكات اللجنة. ١٠
اقها في األوجه المخصصة للجنة واإلشراف على إنف ةتأمين الموارد المالية الالزم -١١
 لها.
عالنها. -١٢  إعداد الميزانية السنوية للجنة والموافقة عليها وٕا
 الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمعونات الواردة للجنة. -١٣
255Fإعداد التقرير السنوي للجنة والموافقة عليه وٕاعالنه." -١٤

٢٥٦   
ميرة بسمة بإعادة تشكيل اللجنة م، وافق رئيس الوزراء على تنسيب سمو األ١٩٩٥سنة 

) شخصية، بإضافة شخصيات ١٦الوطنية لشؤون المرأة، وتوسيعها بحيث تضم (
256Fجديدة، تمثل مؤسسات ذات صلة بأوضاع النساء

۲٥۷ .  
ألهمية دور اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، أصدر مجلس الوزراء سنة  وتأكيدا
  -مهام على النحو التالي:قرارًا بتكليفها مجموعة من الم، ١٩٩٦

                                                 
 كتيب وثيقة النظام الداخلي للجنة الوطنية لشؤون المرأة. - ۲٥٦
لكريم شكلت هذه اللجنة  - ۲٥۷ تنمية االجتماعية، وعبد ا ل ا لعدل، ووزير  لتخطيط، ووزير ا الي: وزير ا ت ل ا لنحو  على ا

لنواب، ورئي نونية في مجلس ا ا ق ل ا لجنة  لدغمي بصفته رئيسا ل ية، ا لوطن لجنة ا ل قة عن ا ث ب من ية ال نون ا ق ل ا لجنة  ل س ا
لقروية، وممثل عن مؤسسة  دية وا ل ب ل ا مين عام وزارة الشؤون  ية، وأ داخل ل رة ا مين عام وزا مين عام وزارة العمل، وأ وأ

لعام،  لنسائي األردني ا د ا اء، و نور الحسين، ورئيسة االتحا ي كة عل مل ل دية نصير عن صندوق ا فرحان عن و شا أمل ال
ق ل قطاع األهلي، ا ل اريتي عن ا كب ل نة ا ت ا ديمي، وف لمحافظات، و طاع األكا ة في ا لمرأ بو السمن عن لجان ا نوال و مي أ

لسعدي، و و فاعوري،  لجنةهميسر ا عامة ل ل نة ا ام كلمات األمي لموجه ي كتاب ا ل من رئيس الوزراء إلى سمو األميرة ، حسب ا
 ١٩/١١/١٩٩٥تاريخ  ١٠٢٦٣/ ٨/ ١١/ ٢١بسمة رقم 
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وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة في جميع المجاالت وتحديد األولويات " .١
 والخطط والبرامج في القطاعين الحكومي وغير الحكومي.

 الوطنية للمرأة والعمل على تحديثها. اإلستراتيجيةمتابعة تنفيذ  .٢

ة أخرى متعلقة بالمرأة للتأكد دراسة التشريعات النافذة وأية مشاريع قوانين وأنظم .٣
 من عدم وجود تمييز فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

اقتراح القوانين التي تحقق مكتسبات للمرأة أو تحول دون التمييز ضدها في  .٤
 جميع المجاالت.

تعزيز االتصاالت وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالنشاطات في المجاالت  .٥
 لعربية والدولية بكل ما يتعلق بقضايا المرأة وتحسين مكانتها.المحلية وا

المشاركة في رسم الخطط التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع له  .٦
 مساس بشؤون المرأة.

المشاركة في اللجان والهيئات الرسمية واالستشارية التي تشكلها الحكومة في  .٧
 باشر.كل ما يتصل بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير م

متابعة تطبيق القوانين واألنظمة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد  .٨
المرأة وكذلك متابعة تنفيذ السياسات والنشاطات التي جرى تبنيها في الخطط 

 والبرامج الوطنية الخاصة بالمرأة.

تشكيل شبكة اتصال فيما بين اللجنة والوزارات والمؤسسات العامة للعمل مع  .٩
 ة الوطنية في تحقيق أهدافها.اللجن

 ةتشكيل لجنة من المنظمات النسائية غير الحكومية تدعى (اللجنة التنسيقي .١٠
للمنظمات غير الحكومية) وتحدد أهدافها ومهامها ووسائل عملها بتعليمات 

257Fتصدرها اللجنة الوطنية."

٢٥٨  
لدى جميع وقد اعتبر مجلس الوزراء اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة المرجع 

الجهات الرسمية فيما يتعلق باألنشطة المتعلقة بالنساء وشؤونهن، وعلى كافة الجهات 
 ،الرسمية االستئناس برأي اللجنة الوطنية قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بذلك

كذلك أناط مجلس الوزراء باللجنة تمثيل الحكومة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات 

                                                 
 م.٢٤/٩/١٩٩٦تاريخ  ٩٣٦٥/ ٨/ ١١/ ٢١اب رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل رقم كت - ۲٥۸
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ة والدولية المتعلقة بشؤون النساء، وأكد ضرورة أن ترفع اللجنة المحلية والعربي
 المناسبة بشأنها. اإلجراءاتتوصياتها وتقاريرها إلى مجلس الوزراء التخاذ 

م، وبعد انقضاء المدة القانونية للجنة وهي سنتان، تم إعادة تشكيل ١٩٩٧في سنة 
القطاعات الرسمية  ) شخصية من ممثلي وممثالت١١( إلىاللجنة وخفضت عضويتها 

258Fوالمنظمات المدنية

۲٥۹  
ومع تطور عمل اللجنة وتزايد أعداد المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني 

259F) شخصية ممثلة١٩م، لتضم ( ٢٠٠٤ذات الصلة، تم إعادة تشكيل اللجنة عام 

۲٦۰.  
م، لتشمل باإلضافة ٢٠٠٨وفي تطور الحق أعيد تشكيل اللجنة وتوسيع عضويتها عام 

ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وممثالت المنظمات النسائية،  ىإل
وممثلين وممثالت عن مؤسسات مجتمع مدني إضافية وشخصيات عامة، فضمت في 

260F) شخصية٢٢عضويتها (

۲٦۱ ، 

                                                 
ية لمجلس األعيان ورئيس  -۲٥۹ نون ا ق ل ا لجنة  ل نمية االجتماعية ومقرر ا ت ل ا لتخطيط ووزير  لعدل ووزير ا وهم: وزير ا

مين عام وزارة العمل وأمين عام وزارة ا لنواب وأ انونية في مجلس ا ق ل ا لجنة  ل يايضة عن ا م ب يم وسها عل ت ل لتربية وا
م،  عا نسائي االردني ال ل د ا لوزني، ورئيسة االتحا قطاع األهلي راتب ا لحكومي، وعن ال قطاع ا ل عامالت في ا ل نساء ا ل ا
لة عن مؤسسة نور الحسين  لوطني االردني، وممث ة ا لمرأ مينة سر تجمع لجان ا ة األردنية، وأ لمرأ د ا تحا ورئيسة ا

فاع عن االتح ميلي ن دوٕا تحاد  ا م ا مين عا ة، وأ لمرأ لخيرية ومديرة مركز األميرة بسمة لشؤون ا لجمعيات ا لعام ل ا
ة، ونوال فاعوري لمرأ لوطنية لشؤون ا لجنة ا لعامة ل نة ا عمال، واألمي ل بات ا ا ق لى ن لوزراء إ . كما جاء في كتاب رئيس ا

 م. ١٨/١١/١٩٩٧تاريخ  ٢١/١١/١٠٣٤٩سمو االميرة بسمة بنت طالل رفم 
  

: وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير العمل، ورئيس المجلس األعلى لإلعالم، ورئيس هي -۲٦۰
ارة المجلس األعلى للشباب، وأمين عام رئاسة الوزراء، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون األسرة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وأمين عام وز 

ية، مقرر الجنة القانونية في مجلس األعيان، ومقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، وأمين عام المجلس األعلى للسكان، ونقيب الخارج
ائي المحامين، المديرة التنفيذية للصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشرية، والمديرة التنفيذية لمؤسسة نور الحسين، رئيسة االتحاد النس

ما العام، وأمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني األردني، ورئيسة اتحاد المرأة األردنية، واألمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، كاألردني 
  م. ٢٩/٢/٢٠٠٤تاريخ  ٢١/١١/٥٨٣٦رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل، رقم  جاء في كتاب

ية السياسية وزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير العمل، ووزير جاءت على النحو التالي: وزير التنم - ٢٦١
التنمية االجتماعية، ومحي الدين توق، و سهير العلي، و سيما بحوث، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان، ورئيس ديوان الخدمة 

ين العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ورئيس اللجنة المدنية، وأمين عام رئاسة الوزراء، واألم
ة القانونية في مجلس األعيان، وسائد كراجه، ونوال فاعوري، وٕاحسان بركات، والمديرة التنفيذية للصندوق الهاشمي للتنمية البشرية، ورئيس

نسائي االردني العام، وأمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني األردني، واألمين العام للمجلس األعلى اتحاد المرأة األردنية، ورئيسة االتحاد ال
تاريخ  ٨٨٦٠/ ١١/٨/ ٢١كتاب رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل، رقم ، للسكان، واألمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

١٥/٥/٢٠٠٨ 
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ويالحظ من تشكيل اللجنة وعلى مدى تجربتها، ومنذ تأسيسها، حرصها على استمرار 
لمدني والمنظمات النسائية، مما يؤكد التزامها بسياسة عضوية منظمات المجتمع ا

الشراكة الحقيقة بين القطاعين الرسمي والمدني في وضع السياسات المتعلقة بالنساء 
 ومتابعتها، فضال عن دعمها لدور منظمات المجتمع المدني بما فيها النسائية.

  
 كوادر اللجنة  -٣

دنية لشؤون المرأة العمل بكادر بسيط، على صعيد آخر، بدأت اللجنة الوطنية األر 
بتشكيل لجنتين رئيستين، هما شبكة االتصال بادرت اللجنة من خالل مكتب األمانة العامة 

بالمؤسسات الحكومة،  واللجنة التنسيقية للمنظمات النسائية، وضمت كل من اللجنتين ضباط ارتباط 
مات النسائية، ثم ألحقت بها أولى وممثالت عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة، وبعض المنظ

اللجان الفنية وهي اللجنة القانونية، التي بدأت العمل على دراسة التشريعات النافذة وبيان أوجه 
التمييز ضد النساء فيها، واقتراح التعديالت المطلوبة عليها، وبعد فترة تم تشكيل لجنة للمهنيات، 

   تحددت مهامها على النحو التالي:وكانت لجنة االتصال بالمؤسسات الحكومية قد 

تنسيق الجهود بهدف تنفيذ محاور اإلستراتيجية الوطنية للمرأة، من خالل العمل وبالتعاون  •
مع األمانة العامة على نشر اإلستراتيجية الوطنية للمرأة في كافة محافظات المملكة عبر 

زمنيًا ومكانيًا، والتنسيق  مراكز وفروع المؤسسات والدوائر الرسمية، عبر برامج عمل منظمة
للعمل على ترجمة اإلستراتيجية الوطنية إلى  مات غير الحكوميةمع اللجنة التنسيقية للمنظ

 .برامج واقعية
متابعة وتسهيل عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لدمج النوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات  •

 العامة.
للوظائف العليا، تتضمن دينامكية تحرك المرأة  ستة شهور) بالنسبة تقديم تقارير دورية (كل •

 في الوظائف العليا في المؤسسات التي يعملون بها.
تسهيل مهمة اللجنة الوطنية في تحديد القوانين والتشريعات والتعليمات الداخلية المميزة ضد  •

ه ار العمل العام ضمن هذالمرأة سواء كانت مدرجة في نظام الخدمة المدنية الذي يمثل إط
 المؤسسات، أو تتم ممارستها داخليًا كعرف سائد أو تعليمات داخلية.
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رصد وسائل التعامل غير الرسمية واألعراف غير المكتوبة التي تحكم سير العمل، سيما تلك  •
رير التي تؤثر سلبًا على حراك المرأة الوظيفي وٕاعالم األمانة العامة في اللجنة بها وٕاعداد تقا

 ر.تطلب األم إنبشأنها 
تزويد األمانة العامة بمعلومات تفيد عملها ونقاط اتصال قد تحتاجهم من أجل العمل على  •

 قضية معينة.
المساهمة في نشطات اللجنة المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية التي ترصد وضع المرأة  •

ع الحكومي من أجل تضمينها في األردنية، وتزويد األمانة العامة بجهود ونشاطات القطا
 تقارير الوطنية.ال

عقد اجتماعات دورية تستهدف مراجعة اإلنجازات والمناقشة بخصوص قضايا المرأة المركز  •
عليها في اإلستراتيجية والخروج بتوصيات من أجل العمل عليها، مع االلتزام باالجتماعات 

قضية ة للجنة الوطنية أنها ضرورية من أجل العمل على االستثنائية التي ترى األمانة العام
 تخص رفع سوية المرأة األردنية في القطاع الرسمي الحكومي.

 .رفع تقارير دورية إلى اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة •
  
 إال أن توسع اللجنة وازدياد نشاطها تطلب تشكيل مجموعة من الشبكات واللجان الفنية ومنها: 
 المرأةشبكة مناهضة العنف ضد  -ا

 نة إلى: وتهدف هذه اللج
 إلى تنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة. •

تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية الرسمية واألهلية المعنية بمختلف المجاالت ذات العالقة  •
 بموضوع الشبكة وتعزيز التعاون بينها.

 تعزيز النهج التشاركي متعدد األبعاد في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة. •

 ملين في هذا المجال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.اات العبناء قدر  •

 نشر األنشطة والخدمات لتصل إلى مختلف مناطق المملكة. •

 وتختص اللجنة بمتابعة المهام التالية: 
تنفيذ اإلجراءات الواردة في محور األمان االجتماعي حول العنف ضد المرأة في  ةمتابع •

 .م٢٠١٠حتى  م٢٠٠٦دنية لألعوام اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األر 
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رصد وتوثيق حاالت العنف والجهود والبرامج والمشاريع ذات الصلة وجمع وٕاتاحة المعلومات  •
 والمصادر حول العنف ضد المرأة.

المساهمة في تنفيذ البرامج المشتركة بين الجهات المعنية وتحقيق التكامل للتعامل مع  •
 ية والمعالجة والتوثيق والمتابعة. موضوع العنف ضد المرأة من حيث الوقا

 التخطيط وتنفيذ البرامج المتعلقة بموضوع مناهضة العنف ضد المرأة. •

 المساهمة في دعم مكتب شكاوى المرأة. •

 إصدار تقرير سنوي يعكس المنجزات المتحققة في هذا المجال. •

 شبكة المعرفة لعضوات المجالس البلدية األردنية " نشميات"  -ب
 ضم عضوات المجالس المحلية السابقات والحاليات وتهدف إلى: وهي شبكة ت •
تبادل المعارف والخبرات والتجارب وأفضل الممارسات حول القضايا التي تهم النساء في  •

 المجالس البلدية ومشاركتها مع اآلخرين.
 تمكين النساء في المجلس البلدية وبناء قدراتهن وتنميتهن مهنيا لتجويد أدائهن. •

 مكانية والفرصة لوصول عضوات الشبكة إلى مصادر المعلومات المفيدة لهن.إتاحة اإل •

العمل كأداة فاعلة للتواصل والتشبيك الداخلي والخارجي بين النساء في المجالس المحلية  •
 وبين المهتمين بقضايا النساء بعامة

لفاعل للموقع السعي لتحقيق التوظيف الفاعل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستثمار ا •
 االلكتروني للشبكة.

 توفير موجهات وأدلة علمية لمساعدة النساء في المجالس المحلية لتفعيل أدوارهن. •

تعزيز النهج التشاركي في استثمار الموارد البشرية والمعرفية والتقنية والمالية، بكفاءة  •
في المجالس المحلية، وفاعلية، وتوظيفها لمساعدة الشبكة على االرتقاء بمستوى أداء النساء 

 وتحسين الخدمات المقدمة فيها كما ونوعا.
 فريق العمل اإلعالمي  -ج 

تعمل الوحدة اإلعالمية في اللجنة الوطنية تحت إشراف المنسقة اإلعالمية ومن خالل فريق  •
العمل اإلعالمي لتحقيق هدفها المتمثل بتنفيذ محور اإلعالم واالتصال في اإلستراتيجية 

بالتعاون مع المؤسسات الصحفية واإلعالمية، كما تعمل الوحدة على تنفيذ المهام الوطنية، 
 التالية:

 إصدار نشرة صحفية شهرية تغطي أخبار اللجنة وأنشطتها. •
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 الترتيب لعقد المؤتمرات الصحفية المتعلقة بإطالق برامج اللجنة ومشاريعها لكبرى. •
 تتبناه اللجنة من أنشطة ومبادرات وبرامج.متابعة وتقييم الرأي العام وردود الفعل حول ما  •
 تغطية أنشطة اللجنة وفعاليتها في وسائل اإلعالم. •
 والمؤسسات اإلعالمية الخاصة باللجنة. نتوفير المعلومات والمصادر للصحفيي •

 فريق العمل القانوني( اللجنة القانونية) -د
 ويعمل هذا الفريق على تنفيذ المهام التالية:

 التشريعات الوطنية واتفاقيات والمعاهدات الدولية.متابعة ودراسة  •
اقتراح تعديل النصوص القانونية التي تميز ضد النساء باالتساق مع االتفاقيات والمعاهدات  •

 الدولية التي صادق عليها األردن.
 اقتراح إصدار تشريعات جديدة لتغطية الجوانب المتنوعة التي تمس مصالح النساء •
 مجلس األمة ومتابعة المراحل التشريعية كافة. التنسيق والتشبيك مع •
 انجاز الدراسات حول النساء والتشريعات.   •
 

 منتدى األكاديميات والمهنيات -ه
 يهدف هذا المنتدى إلى انجاز المهام التالية:    

العمل وبالتنسيق مع األمانة العامة للجنة على تحديد أولويات النساء العامالت في القطاعين  •
 واألكاديمي.المهني 

 تحديد مواطن النقص في المعلومات المتعلقة بالنساء العمالت في القطاعين وأنشطتهن. •
التعاون مع األمانة العامة على دراسة وتطبيق تدابير خاصة يمكن لها أن تيسر عمل النساء  •

 وتدفعهن إلى تبوء المراكز القيادية في المجالين المهني واألكاديمي.
الفرعية األخرى في تنفيذ المشروعات تصب في تنفيذ اإلستراتيجية  المساهمة مع اللجان •

 الوطنية.

علما بان الهيكلية اإلدارية للجنة الوطنية مكونة من مكتب األمينة العامة ويتبعه عددا من 
 الوحدات التالية:

 
 وحدة التخطيط االستراتيجي والمتابعة والتقييم .١
 وحدة البرامج و المشاريع  .٢
 عرفةوحدة إنتاج الم .٣
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 وتكنولوجيا المعلومات اإلعالم واالتصالوحدة  .٤
 وحدة التشريعات ونشر الوعي القانوني .٥
 مكتب شكاوي المرأة .٦
P261Fالوحدة اإلدارية .٧

۲٦۲ 

   

 أنشطة اللجنة الوطنية وانجازاتهاثانيا: 
على  منذ تأسيسهاعلى صعيد أنشطة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وانجازاتها، عملت 

إليها، وبمراجعة تاريخ اللجنة ومنذ تأسيها يمكن مالحظة أن  تنفيذ المهام الموكلة
 اللجنة قامت بتنفيذ العديد من المهام حسب المحاور التالية:

 
 المحور األول: رسم السياسات ووضع الخطط اإلستراتيجية. 

قامت اللجنة الوطنية ومن تأسيسها بوضع اإلستراتيجية الوطنية للمرأة في نسختها   
، بعد أن وضعت بمشاركة كافة ١٩٩٣أقرت واعتمدت بقرار وزاري سنة  األولى التي

في مختلف محافظات المملكة، وتم  نساءالقطاعات الرسمية واألهلية المعنية بقضايا ال
التوافق على بنودها في مؤتمر وطني عام، وكانت قد انطلقت بشكل رئيس من أحكام 

لشريعة اإلسالمية وقيم المجتمع الدستور والميثاق الوطني، وارتكزت على مبادئ ا
واالقتصادي، واالجتماعي، والسياسي، ، العربي، وتضمنت ستة محاور، هي التشريعي

 هدفت إلى:"والتعليمي، والصحي و
توعية المجتمع األردني بشكل عام والمرأة بشكل خاص بحقوقها وواجباتها "  •

ل النافذ، بما يساهم القانونية وتطوير القوانين والتشريعات بسن الجديد أو تعدي
 في إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد النساء.

تطوير مساهمة المرأة في الحياة السياسية، بأشكالها المختلفة، ومشاركتها في  •
شغالها مراكز القيادة.  رسم السياسات الحكومية وٕا

زيادة مساهمة المرأة في القوى العاملة وضمان عدم التمييز ضدها في  •
 االستخدام.

                                                 
 .ي/ انظر: الموقع االلكتروني للجنة الوطنية لشؤون المرأة األردنيةللمزيد من التفاصيل، انظر - ۲٦۲
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مكانة المرأة ودورها في األسرة والمجتمع، وتطوير المفاهيم االجتماعية  تعزيز •
 لتعزيز دور المرأة في التنمية االجتماعية.

تطوير الخدمات التعليمية وتحسين نوعيتها في المناطق والتجمعات السكانية  •
المختلفة، وتفعيل النظام التعليمي لتعزيز الصورة االيجابية للمرأة ومكانتها في 

  سرة والمجتمع.األ
تطوير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها والتوعية بالقضايا الصحية وتوفير  •

 . 262F٢٦٣"التثقيف الصحي للنساء

 
، واهتمامها بأبرز حاجات المرأة األردنية، فإنها اإلستراتيجيةوبالرغم من شمولية هذه 

 لم تخل من ثغرات استدعت العمل على تحديثها، ومن هذه الثغرات:
 .واإلجراءاتية في تحديد األهداف العموم •
عدم تعاملها مع مجاالت ذات صلة عالية بمسألة تطوير أوضاع النساء كدور  •

 واالتصال الجماهيري وغيرها. اإلعالموسائل 

قياس التقدم والتراجع في أوضاع النساء على ضوء ناجعة ل افتقارها إلى آلية •
ى ضرورة إيجاد مثل هذه اإلستراتيجية، على الرغم من النص علنتائج تطبيق 

 .اآللية 
الخلل في البناء الشكلي المنطقي والذي لوحظ من خالل تداخل األهداف  •

 ، وعدم التمييز بينهما في كثير من المحاور.واإلجراءات

 
فضًال عن المتغيرات الكبيرة التي أثرت على أوضاع النساء األردنيات،  ،هذه الثغرات 

مؤثرة في أوضاعهن، إضافة إلى المتغيرات الدولية واستمرار وجود بعض السلبيات ال
التي نتجت عن إقرار بيان ومنهاج عمل مؤتمر بكين والمصادقة على اتفاقية إزالة 

وتحديثها  باإلستراتيجيةكافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها، تطلبت إعادة النظر 
سمو ألسس ثبتتها وهذه ا األولى، اإلستراتيجيةعلى أسس إضافية لما ارتكزت عليه 

، إذ ركزت على اإلستراتيجيةعن بدء تحديث  اإلعالناألميرة بسمة بنت طالل في كلمة 
 ضرورة أن:

                                                 
 ١٩٩٢اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ، اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية  - ۲٦۳
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انطالق العمل النسوي من الوعي بأن حقوق المرأة جزءًا ال يتجزأ من حقوق " •
 .اإلنسان

انطالق العمل النسوي من موقف استراتيجي واضح ومدروس، ومرجعية شاملة  •
والقدرات، والتطلعات  اإلمكاناتلف اآلراء والتوجهات، ومتوافقة مع ممثلة لمخت

المستقبلية، ومن خالل رؤية شاملة ألوضاع البالد، وتصور واضح ألوضاع 
 النساء األردنيات، واستعداد عال لوضع الخطط العملية القابلة للتنفيذ.

 البناء على ما تقدم من انجازات. •

واة، بمعنى المساواة في الحقوق والواجبات االنطالق من شمولية مفهوم المسا •
 وفي فرص المشاركة في التنمية.

عكس أولويات النساء األردنيات، والوفاء بمتطلباتها، كما تراها ويتوافق عليها  •
المجتمع كله استنادًا إلى مبادئ الشريعة والتقاليد األصيلة، وبما يعكس 

ات الدولية واتفاقية القضاء التزامات األردن، ومواقفه من برامج عمل المؤتمر 
 .263F٢٦٤"على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

ارتكازًا على مجموعة من  ةاالستراتيجيانطالقًا من هذه التوجهات، بدأ العمل بتحديث 
الدراسات التي أجريت على واقع المحاور المقترحة، وتتعلق بقضايا التشريع، والتمكين 

واالتصال، واألمن البشري والحماية  واإلعالممة، االقتصادي، والمشاركة في الحياة العا
ورشة) غطت  ١٥االجتماعية، إضافة إلى نتائج مجموعة كبيرة من ورشات العمل (

أقاليم المملكة الثالث، وصدر عنها توجهات عامة أخذت بعين االعتبار عند صياغة 
 .اإلستراتيجيةمسودة 

ة من المرتكزات  لقد انطلقت اإلستراتيجية ، م١٩٩٣ إلستراتيجية عامالرئيسة المحدّث
ينبني إليها، ل اإلشارةواعتمادًا على توجيهات سمو األميرة بسمة بنت طالل السابق 

من خالل سلسلة من ، يتم الوصول إليها مجموعة من األهداف العامة عليها 
 وتأخذ بعين االعتبار مجموعة المتغيرات المؤثرة في المجتمع بشكل عام، اإلجراءات،

، التطور التكنولوجي وثورة المعلومات وفي أوضاع النساء بشكل خاص، ومنها:
المتغيرات االقتصادية المتمثلة بأثر العولمة وسياسات الخصخصة والتكيف الهيكلي و 

                                                 
 – ١٢ -١٥تاريخ كلمة سمو األميرة بسمة بنت طالل في احتفال إطالق عملية تحديث اإلستراتيجية الوطنية، قاعة المدينة الرياضية  - ۲٦٤
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تكييف ، و في معالجة أوضاع النساء وحقوقهن اإلنساناعتماد مبادئ حقوق ، و وغيرها
ة مثل التعليم، والفقر، والبيئة وغيرها مفهوم األمن البشري، ليشمل موضوعات خاص

 .اإلستراتيجيةواعتماده كمحور رئيس من محاور 
أما على مستوى الشكل والبناء المنطقي، فقد تم االنتباه إلى أهمية التدقيق بالمفاهيم 
وتعبيراتها اللغوية واعتماد مصطلحات موحدة، فضًال عن التركيز على سالمة البناء 

المتعلقة به، وأخيرًا التركيز  واإلجراءاتالناظمة لكل من الهدف المنطقي والعالقات 
وربطها بخطط عمل تنفيذية بالتعاون مع الجهات  اإلستراتيجيةعلى آليات تنفيذ 

، وقد أقرت الصيغة النهائية لإلستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء صدر عام المعنية
 . 264F۲٦٥م٢٠٠٦

ة متكاملة ضمن سنوات تحديث وقد جرت عدة محاوالت لتصميم خطة تنفيذي
لبرامجها ومشاريعها التي  الخطة التنفيذيةاإلستراتيجية وتطويرها، انتهت إلى إعداد 

رضت على عُ  )، وتضم الخطة التنفيذية التي٢٠٠٩-٢٠٠٨تطبقها خالل العامين (
واألهلية المساهمة  المؤسسات الوطنية الحكوميةو اللجان والشبكات العاملة مع اللجنة 

ومخاطبة مختلف من إنجازات، تم تنفيذه  مامتابعة ل، كما تم تطوير نموذج تنفيذهافي 
، فجاء إعدادها لخطة العمل للعام القادم اً الجهات لحصر مستوى اإلنجاز تحضير 

، هي: ٢٢مع الجهات المعنية المنفذة والممولة، لتضم ( قتشاركيا بالتنسي ) مشروعًا
تطوير قدرات ، و الوطنية األردنية لشؤون المرأة لجنةل األمانة العامة  تطوير قدرات

كسب التأييد المجتمعي لمشروع قانون صندوق تسليف ، و البرلمانيات والقيادات النسائية
اعتماد ، والتدريب على التعريف والتوعية بقانون الحماية من العنف األسري، و النفقة

بناء الخطة التنفيذية ، و اتفاقية "سيداو" كمرجعية قانونية للمرافعة في المحاكم
رسم ، و في الحياة العامةمنظور الجنوسة دمج ، و الوطنية للمرأة األردنية لإلستراتيجية

في الحياة العامة على مستوى تهن دعم مشاركنساء، و خارطة األنشطة المتعلقة بال
-٢٠٠٨(برنامج العمل السابع لصندوق األمم المتحدة للسكان ، وتنفيذ الحكم المحلي

في  نساءالالمركزية ومشاركة ال)، و نوع االجتماعيجنوسة ( المحور ال /)٢٠١٢
لنشر المعرفة القانونية بحقوق النساء واألطفال عن طريق  مشروع "ورقتي"، و األردن

نشاء  نساء  في مقر مكتب شكاوي التوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وٕا

                                                 
 م.٢٠٠٦/ ٤/ ١٧تاريخ  ٥٣٠٠/ ٨/ ١١/ ٢١كتاب رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل رقم  - ۲٦٥
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جراء  راسة حول النساء في قطاع العمل غير داللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، وٕا
نشاء الرسمي واألعمال الممارسة في المنزل شبكة مناهضة العنف ضد المرأة ، وٕا

المجلس االستشاري للجنة الوطنية األردنية لشؤون ، إضافة إلى دراسة إنشاء "شمعة"
علومات تعزيز االتصال والتبادل للم، و رائدات الحركة النسائيةالمنوي تشكيله من  المرأة

 "المراجعة والتحديث والتوعية"، ومواصلة والخبرات وتطوير العالقات العامة
زالة كافة أوجه التمييز ضد المرأة المتضمنة فيها،  بالتشريعات المعنية بالمرأة وٕا

تدريب وهو الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية، و  تحديث موقع "نساء األردن"و 
 ١٣٢٥تفعيل قرار مجلس األمن نساء، و بقضايا الاإلعالميين واإلعالميات المعنيين 

التعريف وزيادة الوعي المجتمعي ، ومواصلة على المستوى الوطني م،٢٠٠٠لعام 
265Fومشاريعها وفعالياتها وأنشطتها ببرامج اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

۲٦٦. 
 

برنامج  م،١٩٩٨على صعيد السياسات وبالعودة إلى تاريخ اللجنة أقرت اللجنة عام 
، في إطار م٢٠٠٢وحتى عام  م١٩٩٨العمل الوطني للنهوض بالمرأة األردنية من عام 

متابعة تنفيذ خطة العمل وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع للمرأة المنعقد في بكين عام 
م، وهو برنامج ضخم تضمن مقدمة عامة عن أوضاع النساء األردنيات ١٩٩٥

طارا نظريا للعمل، كما حدد في إطار العمل في والتحديات التي تواجه تقدمهن وإ 
المجاالت المختارة ذات األولوية وهي مجاالت الفقر، والتعليم والتدريب، والصحة، 
والعنف، والنزاع المسلح، واالقتصاد، والوصول إلى مواقع صنع القرار، وحد لكل مجال 

صصة في تحقيقها من هذه المجاالت أهدافا عامة، كما حدد اآلليات المؤسسية المتخ
266Fوصمم لها مجموعة من المشاريع

، ويالحظ من تحليل هذا البرنامج أنه برنامج ٢٦٧
في مقررات مؤتمر بكين وبخاصة في تحديد  هشامل،  ومنسجم تماما مع المتفق علي

مجاالت العمل الحاسمة، كما أن تنفيذه يقتضي شراكة كاملة بين القطاعين الرسمي 
 ومنظمات المجتمع المدني بما فيها النسائية.  من وزارات ومؤسسات حكومية،

العامة  تجنوسة في السياساأهمية اعتماد منظور الوٕايمانًا من اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ب
م وحتى ١٩٩٩للدولة ساهمت وبشكل فاعل في بناء خطة التنمية االجتماعية االقتصادية لألعوام 

                                                 
 م ٢٠٠٩لسنة  ١٥انظري / انظر: اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، التقرير الوطني للملكة األردنية الهاشمية بيجين + - ۲٦٦
 م.٢٠٠٢ -١٩٩٨لجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، وثيقة برنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة األردنية انظري/انظر: وثيقة ال - ۲٦۷
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تي كانت أول خطة تنموية تتبنى منظور الجنوسة وتدمجه في م السابق اإلشارة إليها، وال٢٠٠٣
محاورها وأهدافها ومشاريعها التنفيذية على المستوى الوطني، وقد تابعت اللجنة هذا النهج بالعمل 

 ٢٠٠٥بالشراكة مع مؤسسات معنية على مأسسة العمل بمنظور الجنوسة خالل الفترة مابين عام 
قسم ، و م النوع االجتماعي في وزارة التخطيط والتعاون الدوليإنشاء قس، إذ تم  ٢٠٠٩حتى عام 

، كذلك مديرية عمل المرأة في وزارة العمل، و إحصاءات النوع االجتماعي دائرة اإلحصاءات العامة
 عند وضع الموازنة العامة للدولة والموازنات الخاصةبدء بالعمل على إدماج هذا المنظور 

، الوطنية مؤسساتال مختلف فيجنوسة فهوم "الموازنة الحساسة للترسيخ موالعمل على  بالمؤسسات،
مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ولتحقيق هذا الهدف، نظمت اللجنة وبالتعاون 

حول الموازنات الحساسة لمنظور الجنوسة وكيفية بنائها،  ةعدة ورشات عمل ودورات تدريبي )االسكوا(
ودائرة الوازنة  المعهد الوطني للتدريبشراكة الفاعلة بين اللجنة الوطنية و كما تم من خالل بناء ال

ضمن برامج إعداد القيادات  جنوسة لمأسسة التدريب على "الموازنة الحساسة لل العامة، وضع خطة
، ولتحليل برامج الموازنة ومخصصاتها لمعرفة المعهد الوطني للتدريب العليا والوسطى في اإلدارية

267Fاتها لهذا المنظور.مدى مراع

۲٦۸   
 

 المحور الثاني: القوانين والتشريعات 
منظومة القوانين األردنية من خالل لجنة دأبت اللجنة ومنذ بداية عملها على دراسة 

في هذه نساء تحديد مواقع التمييز ضد العملت على قانونية شكلتها لهذا الغرض، و 
ين استطاعت تحقيق بعضها مثل المنظومة، وقدمت مشروعات تعديلية لعدد من القوان

ال تزال واألحوال المدنية، ونظام الخدمة المدنية، و  ،والضمان االجتماعي ،قوانين العمل
اللجنة تواصل عملها على هذا الصعيد، يدعم جهودها اشتراك هيئات ذات صلة 
حساسة على هذا الصعيد مثل رئيس اللجنتين القانونيتين في مجلسي النواب واألعيان 

 يب المحامين وعدد من الشخصيات القانونية الفاعلة.ونق
المعدلة لعدد من القوانين واألنظمة  الئحة المطالبوسبق للجنة أن قامت أكثر من مرة بإعداد 

السارية التي قدمتها إلى مجلس الوزراء، منها مطالب بتعديل قوانين العمل والتقاعد المدني ونظام 
جتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وقانون األحوال الشخصية الخدمة المدنية وقانون الضمان اال

وقانون الجنسية األردنية وقانون جوازات السفر وتعليمات دائرة األحوال المدنية وقانون أصول 
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المحاكمات الشرعية وقانون اإلجراء وقانون العقوبات ونظام التامين الصحي المدني والحد األدنى 
268Fل المحاكمات الجزائية وقانون ضريبة الدخللسن الزواج وقانون أصو 

،  وكان آخرها الئحة قدمت ۲٦۹
لتي نساء اأبرز التشريعات القانونية المتصلة بال، ومن أعضاء مجلس األمة الخامس عشرإلى 

عملت اللجنة الوطنية من خالل م،  والتي ٢٠٠٩ م حتى عام  ٢٠٠٤من عام خالل الفترة صدرت 
 هاوتحديث تهاسات الوطنية المعنية الرسمية واألهلية، على مراجعشراكة فاعلة مع مختلف المؤس

قانون ، و نظام الخدمة المدنية، و قانون البلدياتو  ،قانون التقاعد المدني المعدل وكسب التأييد إلقرارها:
معدل لقانون القانون ، والقانون الصحة العامة، و قانون ديوان المظالمو  ،الحماية من العنف األسري

 م،٢٠٠٨لسنة  )٦(رقم  األسريقانون الحماية من العنف ، كذلك قانون منع االتجار بالبشرو ، العمل
ويعطيها خصوصية ويلزم  األسرةعن حماية  يتحدثالعربي  الوطن ستوىمقانون على  أول ُيعد الذي

269Fالتبليغ عن العنف

۲۷۰.  
 

 المحور الثالث: التقارير والدراسات
للجنة ها مهمة إعداد تقارير المتابعة المقدمة ومن انجازات اللجنة الملحوظة، تولي

المرأة في األمم المتحدة حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
امت ، وقد قامت اللجنة بإعداد أربعة تقارير رسمية حول هذا الشأن، كذلك قالمرأة

نفذت اللجنة ما نساء، كأوضاع الوالتقارير حول  مجموعة من الدراسات بإجراءاللجنة 
 ،CIDAبالتعاون مع برنامج دعم تكافؤ الفرص "، رسم خارطة األنشطة المتعلقة بالمرأةمشروع "

التي يتم العمل عليها في مختلف مناطق المملكة، ومعرفة نساء و للتعّرف على المشاريع المتعلقة بال
مدى مواءمة هذه المشاريع  ّرفوتعالجهات المنفذة لها، والكيفية التي يتم بها تنفيذ تلك المشاريع، 

لمختلف المنظمات العاملة في  يٍ وطن مسحٍ  اإلستراتيجية، وقد شمل المشروع تنفيذوتحقيقها ألهداف 
  نساء.مجال تمكين ال

   
 المحور الرابع: التوعية والتدريب والتثقيف 

                                                 
 م. ٢٠٠٠نية لشؤون المرأة، تقرير حول انجازات اللجنة القانونية لعام انظري/ انظر: اللجنة الوطنية األرد - ۲٦۹
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اللجنة كان النشاط التدريبي والتوعوي من ابرز أنشطة اللجنة منذ بداياتها، فقد دأبت 
عالن الحمالت واإلشراف عليها  على عقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية وٕا
في مجموعة كبيرة من الحقول التي تلمست اللجنة حاجة النساء والمنظمات النسائية 

المتمثل في إدارة حوار وطني موسع حول قضية النساء، من  اللجنة يعتبر نشاطلها، و 
، إذ جاء كتلبية لحاجة ملحة، هي معرفة اتجاهات م١٩٩٩ام في ع األنشطة المتميزة

الرأي العام وممثلي الشعب في البرلمان حول قضايا النساء بتجلياتها المختلفة، 
خصوصًا بعد أن قام البرلمان الجديد برد مجموعة من القوانين المؤقتة التي تضمنت 

الشخصية وقانون تعديالت ايجابية لصالح النساء كبعض بنود قانون األحوال 
العقوبات، وبذلك جاء هذا البرنامج ليمثل تعبيرًا عمليًا ملموسًا لتنسيق المواقف وتعزيز 
التفاعل مع أصحاب القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع 

آليات للحوار والتواصل من أجل العمل معًا وفي إطار من القناعات  إلنشاءالمدني 
المبنية على أسس مدروسة ووفقًا لألولويات الوطنية لتعزيز فرص تمكين المشتركة 

النساء األردنيات وتفعيل دورهن باعتبارهن جزءًا من المجتمع وليس قطاعًا معزوًال عن 
 بقية قطاعات المجتمع.

وقد جاء هذا الحوار بمبادرة من سمو األميرة بسمة بنت طالل رئيسة اللجنة الوطنية 
ن المرأة، باعتبارها الهيئة المختصة بوضع السياسات والمرجعية المعتمدة األردنية لشؤو 

للجهات الحكومية وغير الحكومية في كل ما يتعلق بشؤون المرأة وكنتيجة لالجتماع 
باالتحاد النسائي األردني العام، واتحاد المرأة األردنية، وتجمع لجان المرأة الوطني 

 مات النسائية التي لديها امتدادات ميدانية. األردني، باعتبارها من أكبر المنظ
الوطني للمرأة تحت شعار (انجازات ال أمنيات) بحيث حوار تم التوافق على برنامج ال

يجري تنفيذه على عدة مراحل، تتناول كل مرحلة منها إحدى األولويات التي تهم المرأة 
وذلك ألن  ،عات خاصةوالمجتمع، كما اتفق على أن تتركز المرحلة األولى على التشري

العديد من  تحركة تشريعية كبيرة طالهذه الفترة، من نهاية التسعينيات، شهدت 
 جري انجازها،القوانين المؤقتة والقوانين الدائمة ومشاريع القوانين الجديدة التي ي

رأي فيها، وذلك  نبها أو لديه نتأثر يأو التي  نساءوبالذات تلك المتعلقة مباشرة بال
 ان (الحوار والمشاركة في صنع القرار).تحت عنو 

 وار الوطني بما يلي:حوقد تحددت أهداف برنامج ال
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تأسيس آليات حوار في مختلف أنحاء المملكة بين الحركة النسائية من جهة  -١" 
والسلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني تتيح الفرصة لتبادل الرأي 

 المرأة في جميع المجاالت.بشأن القضايا التي تهم 
إبراز مدى التوافق بين الهيئات النسائية وعملها المشترك بما في ذلك انشاء  -٢

 خطاب موحد يعكس موقفًا مشتركًا تجاه مختلف قضايا المرأة.
تشجيع المرأة في المحافظات المختلفة على إبداء رأيها في القضايا المطروحة  -٣

يصال هذا الرأ  ي إلى أصحاب القرار في مختلف المجاالت.ضمن البرنامج وٕا
التأكيد على أن المرأة هي جزء من المجتمع وأن قضاياها ليست معزولة عن  -٤

 غيرها وأنها تؤثر وتتأثر بقضايا المجتمع بعامة.
العمل على إرساء قواعد فعالة لمتابعة الحوار وضمان استمراره بشكل دائم  -٥

270Fومستمر وفعال

٢٧١ " 
دارة العديد من أنشطة التوعية من جهة أخرى واص لت اللجنة مهمتها في تنفيذ وٕا

بناء القدرات، ومهارات التفاوض، والعمل بمنظور الجنوسة والتدريب في حقول عديدة منها:  
ومفهومها، وتطوير القيادات، وٕادارة المشاريع الصغيرة، والعمل باتفاقية السيداو كمرجعية قانونية 

لنساء، ومناهضة العنف ضد النساء، ومن ابرز الحمالت على صعيد وحقوقية، وحقوق اإلنسان ل
لمناهضة  تضامناً  تواقيعالوجمع  بدأت بقرع األجراس، التي عالميةاإلحملة العنف ضد النساء ال

مع الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة التي أطلقتها األمم  تتزامن، وقد العنف ضد المرأة
نساء عام مؤتمرًا وطنيا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد الاللجنة  كما نظمت المتحدة.
بهدف تنسيق الجهد  ،بعنوان "نحو تخطيط وطني تشاركي لمناهضة العنف ضد المرأة" م، ٢٠٠٨

ضرورة وجود خطة وطنية للقضاء على العنف بين الجهات العاملة في هذا المجال، وتأكيد الوطني 
وتحديد الفجوات في للنساء المعنفات،  آلية متابعة وتقييم للخدمات المقدمة تطويرنساء، و ضد ال

للعمل على معالجتها،  وعلى صعيد آخر ومنذ إقرار السياسات والتشريعات والبرامج والخدمات، 
 للتوعية باإلستراتيجيةمن ورش العمل  اً عددالوطنية عقدت اللجنة النسخة المحدثة من اإلستراتيجية 

الهيئات ، كما عملت من خالل هذه الورش على االستماع إلى مقترحات للمرأة األردنيةالوطنية 
 .اإلستراتيجيةتنفيذية لمحاور الالنسائية 

                                                 
ج العمل الوطني: انجازات ال أمنيات ، الحوار والمشاركة بصنع انظري / انظر، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة،  وثيقة برنام - ۲۷۱

 القرار 
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 المحور الخامس: المشاركة بالحياة السياسية ومواقع صنع القرار

سية ومواقع أولت اللجنة الوطنية ومن وقت مبكر أهمية خاصة لمحور مشاركة النساء في الحياة السيا
صنع القرار، وقد بدأت اللجنة عملها على هذا الصعيد وبالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني 
االردني بالعمل على تعزيز مشاركة النساء في المجالس المحلية ودعمت النساء المرشحات بالتدريب 

ة قد التفتت ومنذ الالزم لخوض هذه التجربة، وحققت نجاحات رائدة في هذا المجال، وكانت اللجن
إعادة الحياة الديمقراطية والبرلمانية إلى عدم تقبل المجتمع لوجود النساء تحت قبة البرلمان، فقامت 
منذ ذلك الوقت أي في مطلع التسعينيات بانجاز العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للنساء 

بالخبرة والتقنية الالزمة إلنجاح  الراغبات بترشيح أنفسهن واللواتي ترشحن فعليا، وقد دعمتهن
حمالتهن االنتخابية، كما عملت وبالتنسيق مع شبكة المنظمات غير الحكومية على إدارة العديد من 

م، وقد راجعت اللجنة الدراسات ١٩٩٣حمالت التوعية ومع كل دورة انتخابية بداء من دورة عام 
كز األميرة بسمة لشؤون المرأة، حول المتخصصة التي أنجزتها مؤسسات قريبة، منها دراسة مر 

م، وغيرها من الدراسات التي بينت أسباب عدم ١٩٩٧مشاركة النساء في االنتخابات النيابية لعام 
وصول النساء إلى البرلمان، فبدأت بإدارة عملها على هذا الصعيد على أسس علمية،  ومنذ ذلك 

للقيام بحمالت التوعية الخاصة بأهمية مشاركة التاريخ واللجنة تكثف جهودها ومع كل دورة انتخابية 
أنجزت  ٢٠٠٧النساء في الحياة العامة، وبخاصة في المجالس النيابية والمجالس المحلية، ومنذ عام 

في االنتخابات البلدية بعنوان "بيتي نساء وطنية لدعم الالحملة ال أولها  اللجنة ثالث حمالت رئيسة،
من اللقاءات المفتوحة مع الشباب  اً وتضمنت الحملة عدد ،بلديتي بلدي... أمانة في عنقي"

الطلبة الشباب و  والمجتمع المحلي بشكل عام، وتم في اللقاءات تعريف ،والمرشحات بشكل خاص
كما  ،وما تم عليه من تعديالت، واستعراض سريع لحقوق وواجبات المواطنة ،بقانون البلديات الجديد

قدمت الحملة خدمة بث إعالنات مصورة للمرشحات و  ،ية للحملةتم توزيع عدد من المواد الترويج
ضافة إتتحدث فيه المرشحة بشكل موجز عما تطمح لتحقيقه أثناء عضويتها في المجلس البلدي، 

كممثل وعضو في  لمرشحة إلى بث إعالنات إذاعية وتلفزيونية ومنشورات تشجع على اختيار ا
"نساء األردن من الميدان إلى  ثانية بعنوان حملة ،وطنيةأطلقت اللجنة ال، كذلك المجالس البلدية

بث و البرلمان" وتضمنت هذه الحملة برامج تدريب وٕاعداد للمرشحات ومديري الحمالت االنتخابية، 
، في مجلس النواب الً تشجع على انتخاب المرأة واختيارها ممث ،إعالنات إذاعية وتلفزيونية ومنشورات

لكسب التأييد والدعوة إلى زيادة الحصص المخصصة  اً مكثف اً برنامج أدارت اللجنة الوطنية كما
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(الكوتا) في البرلمان قبل االنتخابات النيابية، تحقيقا لزيادة وتشجيع مشاركة النساء في  للنساء
 .األنشطة االقتصادية والسياسية ومواقع اتخاذ القرار

النساء إلى المجلس النيابي في من جهة أخرى، ومنذ إقرار الكوتا النسائية ووصول عدد من 
ة مع السيدات عضوات مجلس سلسلة حلقات نقاشيّ المجلسين األخيرين، نظمت اللجنة الوطنية 

وأهمية وجود سيدات في  ،عضو مجلس النوابل التشريعيو  الرقابيين الدور ، تم فيها استعراض النواب
 ءً اللجنة الوطنية لقا ساء،  كما عقدتنمن أثر على تعديل القوانين المميزة ضد ال لذلكلما  ،مجلسال

بهدف تعريفهن  م،٢٠٠٨عام   البرلمانيات وعضوات المجلس البلدي بأمانة عمان الكبرىمشتركا مع 
العالقات بصناع القرار وبناء  تمتين حرصًا منها على ومشاريعها، أهدافها ومهامها وبرامجهاو باللجنة 

271Fاتردنياألنساء لحقوق ال معهن دعماً جسور التعاون 

۲۷۲ . 
 

 المحور السادس: العالقات الخارجية والمؤتمرات اإلقليمية والدولية
ارتبطت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ومنذ تأسيسها بعالقات جيدة تجاوزت الوسط المحلي 
إلى الوسطين اإلقليمي والدولي، فقد دأبت اللجنة، برئاسة سمو األميرة بسمة بنت طالل، على 

كة المتميزة بمعظم الفعاليات اإلقليمية والدولية المتعلقة بالنساء، فحققت لنفسها مكانة متميزة المشار 
بين دول المنطقة والعالم، وبخاصة أنها من أولى اآلليات الوطنية الخاصة بالنساء، وقد سبقت في 

لتجربة  تأسيها ووضع إستراتيجيتها األولى، كوثيقة سياسات عامة مقررات مؤتمر بكين، فأسست
استفادت منها العديد من الدول، ساهم في تعميقها انفتاح اللجنة على المنظمات النسائية المحلية، 
ونهج الشراكة الدائمة الذي توسع منذ منتصف التسعينيات، ومثاله الحي الوفد الرسمي النسائي الكبير 

هذه المكانة انعكست أيضا  الممثل لمختلف القطاعات الرسمية واألهلية الذي شارك في مؤتمر بكين،
في استضافة اللجنة وتنظيمها للعديد من المؤتمرات اإلقليمية والدولية على األرض األردنية، ومنها 
على سبيل المثال ال الحصر، االجتماع العربي التحضيري للمؤتمر العلمي الرابع في تشرين أول من 

في شباط من  ٥الحكومية لمؤتمر بكين+م، واالجتماع اإلقليمي العربي للمنظمات غير ١٩٩٤عام 
     .م٢٠٠٠عام 

وينبغي اإلشارة إلى أن نشاطات اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ال تتوقف عند حدود المحاور  
السابقة، إذ أنها تقوم بالعديد من األنشطة ذات الطابع االحتفالي المتضمن لبعد توعوي والخدمي ، 

                                                 
 .م ٢٠٠٩لسنة  ١٥انظر / انظري: اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، التقرير الوطني للملكة األردنية الهاشمية بيجين +  - ۲۷۲
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المثال احتفال اللجنة بالمناسبات الخاصة بالنساء، كيوم األم، ويوم  من هذه األنشطة على سبيل
النساء العالمي، وكثيرا ما تقيم ورش العمل والمؤتمرات في ظل هذه المناسبات، كذلك أسست اللجنة 

تأسيس نظام فاعل الستقبال الحاالت والشكاوي في مقرها الدائم مكتبا لتلقي شكاوي النساء، لغايات 
، والعمل على إحالتها إلحدى منظمات المجتمع لهاالتوثيق الكامل ، و جنة والتعامل معهاالواردة لل

حلول هذه القضايا، وٕاصدار دراسة تحليلية للقضايا  ومتابعةالمدني العاملة في مجال القضية الواردة، 
، كذلك المعنيةمع الجهات والتشارك لها بالتنسيق  والمعالجات الواردة لمعرفة مسبباتها واقتراح الحلول

أسست اللجنة مركز إنتاج المعرفة الذي يهدف إلى تكوين مركز معلومات ومصادر حول النساء، 
وانجاز دراسات متخصصة حول أوضاعهن، وبما ينسجم مع أولويات اللجنة وبالتعاون مع اللجان 

 األخرى.
 

 الخالصة 
رة في نشأة وتطور واستمرارية جاء تشكيل اللجنة الوطنية حصيلة لتفاعل مجموعة العوامل المؤث

الحركة النسائية األردنية، فحصرت مهمة وضع السياسات الخاصة بالنساء ومتابعتها، في جهة 
واحدة، تجمع بين جناحي العمل، المؤسسات الرسمية من جهة، والمنظمات النسائية الكبرى 

ا فريدا للعمل ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة من جهة أخرى، وقد شكلت بذلك نموذج
التشاركي الديمقراطي،  وقد جاء تشكيلها سابقا للكثير من التجارب العربية على هذا الصعيد،  وقد 
عملت منذ تشكيلها على تطوير مرجعياتها وبنيتها المؤسسية وأدواتها، فضال عن توسيع قاعدتها  

راتيجية الوطنية للمرأة األمر الذي  ضمن لها النجاح في تنفيذ مهامها، وعلى رأسها وضع اإلست
لسياسات األساسية الخاصة بالنساء، والتي تؤدي مع غيرها من األشمل ل وثيقةالاألردنية، التي تشكل 

االستراتيجيات التخصصية، إلى تحقيق المنجزات المأمولة على صعيد تمكين النساء والنهوض 
اإلشارة إلى بطء عملية تحقيق ، لكن ذلك ال يمنع من بشأنهن، وٕازالة كافة أشكال التمييز ضدهن

النتائج المرجوة على مستوى الطموحات الكبيرة، ذلك أن اللجنة تؤمن بالتطور والتغيير التدريجي، 
272Fوتقبل واقتناع عامة المجتمع، بما يفيد في تغيير الذهنية االجتماعية السائدة

، وألنها كذلك فهي   ۲۷۳
  تعمل بجهد للوصول إلى مستوى الطموحات.  

 
 

                                                 
 م.١/٦/٢٠١٠مقابلة خاصة مع سمو األميرة بسمة بنت طالل تاريخ - ۲۷۳
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 تمهيد 
ن١٩٧٥مع إطاللة عام   م، بدأت مرحلة جديدة بالتشكل، وسمتها األساسية كما سنتبّي
، م١٩٧٥االستقرار واالستمرارية، إذ شكل إعالن األمم المتحدة لعام العمل من اجل 

كعام دولي للمرأة، وبدء التحضير لمؤتمر المرأة األول، الذي عقد في المكسيك في 
 االنفراج السياسي ـ بالرغم من استمرار العمل باألحكام العرفية ـوبعض العام ذاته، 

سمحت إلحياء منظمات نسائية قديمة، وتطوير برامج  بداية نهضة جديدة،شكل 
الهيئات عدد مات جديدة، ليتكاثر بعد ذلك وأهداف منظمات قائمة، و تأسيس منظ

والمنظمات النسائية، بحيث يتتطلب تتبع مسيرتها، وتحديد آفاقها وايدولوجياتها 
، ينصب على دراسة كل واحدة من هذه الهيئات  "السياسية" و"النسوية" جهدًا مضنيًا

ملة إلى والمنظمات على حدة، لكننا وألغراض منهجية قسمنا المنظمات والهيئات العا
مجموعات وهي: مجموعة االتحادات النسائية، ومجموعة المنظمات المطلبية السياسية، 
ومجموعة اللجان النسائية التابعة للنقابات العمالية والمهنية، ومجموعة النوادي 
والروابط الثقافية والرياضية، ومجموعة الجمعيات والهيئات متعددة األغراض، 

، وسنعرض في هذا الفصل ألنشطة التأسيس ت المحليةومجموعة الجمعيات والمنظما
لهذه النهضة الثانية كما سنعرض لمجموعة المنظمات األكبر  واألوسع انتشارا وهي 

 .االتحادات النسائية  
 

 التأسيس للنهضة الثانية. أوال: 
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م، الذي أعلنت األمم المتحدة خالله عن إعالن عام ١٩٧٤ما أن اطل عام    
وليا للمرأة، حتى تداعت مجموعة من الناشطات في الحركة النسائية، م، عاما د١٩٧٥

إلى تشكيل لجنة تحضيرية الحتفاالت عام المرأة الدولي بهدف تنسيق الجهود واألنشطة 
والتحضير للفعاليات المحلية، للمشاركة بالفعاليات العربية والدولية لهذا العام، وكان 

رات، وأميلي نفاع، وسلوى زيادين، وحنان من بين أعضاء هذه اللجنة: أميلي بشا
طوقان، ونبيلة رشيدات، وهيفاء البشير، ورباب النابلسي، وعصام عبد الهادي، 
وغيرهن، وبدأت أنشطتها باجتماع مع رئيس الوزراء بهجت التلهوني ناقشت من خالله 
 مهام اللجنة، كما ناقشت تعديل قانون االنتخاب الذي أعطى النساء حق االنتخاب

273Fوالترشيح بعد إعالن نية الحكومة إجراء انتخابات نيابية

،  وتابعت اللجنة أعمالها ٢٧٤
وكان من بين أنشطتها المهمة: المشاركة باجتماع اللجنة التحضيرية العربية المنعقد 
في دمشق، بوفد مكون من أميلي نفاع وهيفاء البشير، وقد خلص هذا االجتماع إلى 

 مجموعة من القرارات منها:
قامة المؤتمر الدولي للسنة العربية للمرأة، في دمشق أواخر تشرين الثاني من إ .١

 م، تحت شعار" التنمية، التحرر الوطني، السالم".١٩٧٥عام 
 عقد ندوة تحت الشعار ذاته لمناقشة أوضاع النساء العربيات، ولمدة يومين. .٢
الفلسطينية، في الدعم والمشاركة في الحلقة الدراسية التي سيعقدها اتحاد المرأة  .٣

م، تحت عنوان األسرة الفلسطينية: ماضيها وحاضرها ١٩٧٥شهر آذار من عام 
ومستقبلها، وذلك عقب الحلقة الدراسية التي ستنظمها منظمة التضامن األسيوي 

 _اإلفريقي في مدينة اإلسكندرية من العام ذاته.
ل من عقد مجموعة من الحلقات الدراسية حول موضوع ثقافة الطفل، في ك .٤

الكويت ودول الخليج ودمشق للمشرق العربي، وتونس والمغرب لدول المغرب 
 العربي. 

ة  .٥ قيام األمانة العامة لالتحاد النسائي العربي العام، بإصدار نشرة دورية ربعّي
خالل العام، لتغطية نشاطات النساء العربيات، وتصميم  شعار خاص يكرر 

 يئات النسائية العربية كافة.على األنشطة والمطبوعات المتعلقة باله

                                                 
 م١٩٧٤كانون الثاني  ٢٨تاريخ  ٢٦٩٥ريدة الدستور العدد رقم ج -  ۲۷٤
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تكليف االتحاد النسائي السوري، بالتعاون مع األمانة العامة لالتحاد العربي  .٦
العام، لدراسة إمكانية إنتاج فيلم وثائقي يمثل نشاط النساء العربيات في 
المجاالت المتنوعة، على أن تقوم االتحادات والهيئات النسائية األعضاء، 

السوري، وان يؤخذ بعين االعتبار إمكانية عرض الفيلم  بتسهيل مهمة االتحاد
 في األنشطة والفعاليات الخاصة بالمهرجانات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية. 

الطلب من المنظمات واالتحادات العربية إعداد سجل حول رائدات العمل  .٧
النسائي العربي على نطاق دولهن، وكذلك سجال عن النساء المتخصصات في 

قول المختلفة، وموافاة األمانة العامة بهذه السجالت، إلعداد سجال عربيا الح
 موحدا.

الطلب إلى الهيئات واالتحادات األعضاء، االستفادة من المناسبات العالمية  .٨
خالل هذا العام، كيوم المرأة العالمي، ويوم الطفل العالمي، ويوم حقوق 

النداءات والمذكرات، إلى  اإلنسان العالمي، وغيرها من المناسبات لتوجيه
المنظمات اإلقليمية والدولية والمنظمات النسائية في الدول كافة، وغيرها من 
المنظمات ذات الصلة، لدعم القضية الفلسطينية، والكفاح العادل للشعب 

 الفلسطيني.
ضرورة التنسيق الدائم بين الوفود العربية المشاركة في المؤتمرات الدولية  .٩

ك ومؤتمر برلين من خالل لقاءات يتم عقدها دوريا في عاصمة كمؤتمر المكسي
274Fعربية يتم االتفاق عليها في حينه

٢٧٥ . 

) ١٥من جهة أخرى عقدت اللجنة التحضيرية لعام المرأة الدولي اجتماعا بمشاركة (
بحث من خالل عددا من المواضيع المتعلقة بمطالب النساء  ةجمعية وهيئة نسائي

األنشطة التي يمكن إقامتها في إطار فعاليات هذا العام، األردنيات وأوضاعهن، و 
وكن قد استعرضن مقررات االتحاد النسائي العربي العام وناقشن ما يمكنهن العمل 

275Fبه من هذه المقررات

٢٧٦. 

                                                 
 ١٩٧٤كانون األول  ١٩تاريخ  ٢٦٥٨جريدة الدستور العدد رقم  - ۲۷٥
لعام، و  - ۲۷٦ للجنة في اجتماعات االتحاد العربي ا لبشير ممثلة ا وقد تحدثت في االجتماع هيفاء ا

 م.١٩٧٥كانون ثاني  ٤تاريخ  ٣٠٠١ر العدد جريدة الدستو ، عن لوريس حالس، وحنان طوقان وهيا أبوقورة
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لقد شكلت هذه المقررات نوعا من خريطة العمل للمنظمات النسائية المحلية 
ية الثقافية والسياسية ارتأين تطوير والعربية، لكن غالبية الناشطات ذوات الخلف

عادة تأسيس منظمات سبق حلها لألسباب متنوعة، لذلك البد  المنظمات القائمة وٕا
من العودة إلى تتبع مسيرة المنظمات والهيئات النسائية حسب المجموعات التي 

    سنعرض في هذا الفصل لمجموعة االتحادات النسائية. و  فصلناها ألغراض منهجية،

  
 
 

 اإلتحادات النسائيــة ثانيا:
فستظل  ،مهما كان من أمر المنظمات النسائية السابق اإلشارة إليها، ومن أهمية عملها

اإلتحادات النسائية األردنية، هي األطر األكثر أهمية، في مجال العمل النسائي، ذلك 
وأنشطتها بعدا  ألنها األوسع انتشارا، واألكثر استقطابا للنساء، والتي تمتلك في أهدافها

ال ، مطلبيا، يمس صميم تفاصيل قضية النساء، وقبل التطرق إلى كل اتحاد على حدة
بد من اإلشارة إلى أن عمل هذه اإلتحادات واجه الكثير من الصعوبات، وبخاصة 

 جمعية االتحاد النسائي في األردن، واالتحاد النسائي االردني العام.   

 
 التحاد النسائي في األردن)ة( ا: إتحاد المرأة األردني١

في إطار أنشطة اإلعداد لعام المرأة الدولي، اجتمعت نخبة من ناشطات الحركة 
النسائية يزيد عددها عن خمسين سيدة بهدف تدارس إعادة تشكيل االتحاد النسائي 
في األردن، وكان على رأسهن الرائدة أميلي بشارات التي أسست جمعية "االتحاد 

، وقد 276F٢٧٧م١٩٥٤وامتداده، "اتحاد المرأة العربية" عام  ١٩٤٥ي" عام النسائي االردن
سجل هذا االتحاد لدى وزارة الداخلية، كجمعية عامة، حسب قانون الجمعيات 

                                                 
ني،  - ۲۷۷ لمعا ا ه  نه، صبحي ا نتصار جرد لبشير، وا ا ء  فا دين، وهي ا لرزاز، وسلوى زي ا لرزاز، ونعمت  ا معة  هن: ل ين ب ومن 

ان، وزاهية عناب  مال سعيد ماوي، وآ ري ل ا ة  ل لشروف، وسهي ة ا ن مي لكرمي، وأ دة ا ل نات، وخا ا لعكشة، وأسمى مد د ا وسعا
ايزة جبجي، ، وأسماء مطر، وأسمى خضر،  وسلمى زعيتر، بو شرار، وف أ يحة  ل ميمي، ولوريس حالس، وم ت ل ا مى  وسل

اء جمال،  ف د، وهي ا بة، وحكمت هلسه، وأوجيني حد بو عل أ لة  كردي، وعب ل ين األطرش، ويسرى ا ل ف بلسي، وآ ا ن ل ا اب  ورب
لسعدي،  وغيرهن ا   . وميسر 
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وتعديالته،  تحت اسم "جمعية اإلتحاد النسائي في م، ١٩٦٦لسنة  ٣٣والهيئات رقم 
ــى :   -األردن" وكان يهدف إل

. رفع مستوى المرأة سياسي -١  ًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا
 تحقيق ممارسة المرأة لحقوقها الكاملة كمواطنة وعاملة، وربة أسرة.  -٢

 ين أواصر الصداقة والتفاهم مع االتحادات والجمعيات العربية والدولية. تتم -٣

دعم التضامن العربي والمساهمة الفعالة في بناء الوطن العربي في شتى الميادين  -٤
ـةال ـ ـ ـ 277Fحيوي

٢٧٨ . 
عبارة جمعية من اسم االتحاد واشتهر باسم االتحاد النسائي في  تومع الوقت أسقط

األردن، واستطاع خالل فتره وجيزة إثبات حضوره، واالنتشار في معظم األلوية 
والمحافظات، إذ بدا نشاطه ببيان وجهه إلى النساء األردنيات، أعلن فيه عن أهداف 

للنساء العامالت والمزارعات والطالبات، ووضع إمكانيات  االتحاد، وغايته التقدم
مؤسساته وعضواته بتصرفهن ليحقق معهن أهدافه المعلنة، كما طالب في بيانه وسائل 

P278Fاإلعالم بالتعاون معه لتحقيق هذه األهداف

٢٧٩
P وقد نشط االتحاد بافتتاح عددًا كبيرًا ،

وانتشرت خدماته، وكانت في من المراكز في المخيمات والقرى والمناطق الشعبية،  
والتوعية، ومحو األمية، والتدريب المهني، ورعاية األطفال عبر  فالبداية خدمات التثقي

سلسلة من دور الحضانة ورياض األطفال في المراكز، كذلك وطد عالقاته مع 
المنظمات واالتحادات العربية والدولية، إذ كان عضوا في االتحاد النسائي العربي 

P279Fاالتحاد النسائي الديمقراطي العالميالعام و 

٢٨٠
P. 

ة الحكومة ومن أنشطة االتحاد في السنة األولى إلعادة تأسيسه، إصدار بيان حول نيّ 
ن  تعديل قانون االنتخابات البلدية، ومنح النساء حق االنتخاب من دون الترشيح، إذ بّي

ومنح النساء حقهن بعدم دستورية هذه النية وطالب بتعديل القانون  هة نظرهاالتحاد وج
P280Fباالنتخاب والترشيح معا

٢٨١
P كذلك عقد حلقة دراسية لمناقشة تقارير مندوبات االتحاد ،

اللواتي شاركن في عدد من األنشطة التحضيرية لعام المرأة الدولي، ومنها حلقات 

                                                 
  ٣، ص ١٩٧٤نظام األساسي لسنة جمعية االتحاد النسائي في األردن: وثيقة ال  - ۲۷۸
 م١٩٧٤كانون أول عام  ٣١تاريخ  ٢٦٦٧جريدة الدستور العدد رقم  - ۲۷۹
  ٢٠٠٩/ ١٢/ ٣٠مقابلة مع دعد معاذ رئيسة االتحاد األسبق، أجريت بتاريخ   - ۲۸۰
 ١٩٧٤شباط  ١٦تاريخ  ٢٧١٤جريدة الدستور العدد رقم  - ۲۸۱
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دراسية، حول قضايا العامالت، والرائدات الريفيات، والسكان، ومشاركتهن في االجتماع 
تحاد النساء الديمقراطي العالمي، تمهيدا لمناقشة دور النساء في التنمية الدوري لال

P281Fووضع خطة عمل  لتطويره

٢٨٢
P. 

وألهمية هذه المنظمة النسائية كونها المنظمة النسائية األقدم سنتتبع أنشطتها والوقائع 
م، أي بعد ١٩٧٥مرحلتين تاريخيتين: األولى وتمتد من عام التي مرت بها، من خالل 

م، عند إعادته إلى العمل، والثانية تمتد من ١٩٩٠على إعادة تأسيسه، حتى عام عام 
 م.٢٠٠٨م وحتى عام ١٩٩١عام 

 
   .المرحلة األولى -أ 

 الفترة ما م، ففي ١٩٩٠م، وتنتهي تقريبا في عام ١٩٧٥تبدأ هذه المرحلة في عام 
عمل السير بخطوات جادة على صعيد الاستطاع االتحاد  م،١٩٨١-م١٩٧٥بين 

النسائي، إذ شكل الجمعية النسائية غير الحكومية، المطلبية الوحيدة الممثلة للمرأة 
رة عن همومها ومطالبها، وقد عمل االتحاد من خالل مجموعة من  األردنية، والمعّب

الرئيسي في العاصمة عمان، ومراكزه الفرعية في المخيمات والمناطق  هاللجان في مركز 
 الشعبية، ومن أبرزها:

ومهمتها التنسيب بقبول العضوات الجديدات وحفظ سجل  لجنة العضوية:  -١
العضوية والتعاون مع بقية اللجان لتوسيع عضوية االتحاد، وقد استطاع إثبات حضوره 

والمحافظات، فقد بدأت عضويته لدى إعادة تأسيسه واالنتشار في معظم األلوية 
م إلى ما يزيد عن ١٩٨١وانتهى عام م، بعدد يقل عن مائة امرأة، ١٩٧٤األخير عام 

ثالثة آالف امرأة، منهم: ثمانمائة امرأة انتسبن إلى مراكز محافظة العاصمة والباقي 
توزعن على فروع اربد، ومادبا، والسلط، والزرقاء، والعقبة، والكرك، ومراكز الفروع في 

 القرى والمخيمات.
قافية التوعوية المتنوعة، ثال : وتعنى بتسيير النشاطاتلجنة التوعية واإلعالم -٢

واإلشراف على مطبوعات االتحاد وبخاصة مجلة "الرائدة" وهي مجلة غير دورية 
أصدرها االتحاد منذ تأسيسه، إال أن إمكانيات االتحاد المالية والظروف السياسية 
المحيطة لم تسمح لها باالنتظام، إذ صدر منها ما يزيد عن عشرة  أعداد في الفترة ما 

                                                 
 ١٩٧٤كانون األول  ٢٠تاريخ  ٢٦٥٩جريدة الدستور العدد رقم  - ۲۸۲
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م، وقد ١٩٨١ن تأسيس االتحاد ووقفه عن العمل، بقرار من وزارة الداخلية عام بي
نظر االتحاد في قضية النساء عموما، وقضايا النساء  هةحملت هذه المجلة وج

األردنيات، وشرحت أوضاعهن وأعلنت مطالبهن، كما نقلت إليهن أوضاع النساء في 
 قهن.لم وأنشطتهن من اجل نيل حقو االوطن العربي والع

وتعنى باإلشراف على مراكز االتحاد المتخصصة بالتأهيل المهني،  لجنة المراكز: -٣
طباعة على اآللة الكاتبة، المن أعمال خياطة وتريكو وأشغال يدوية أخرى، فضال عن 

ودورات محو األمية، وتعليم اللغة االنجليزية، واإلشراف على تسويق منتجات النساء 
 كز، لتحسين أوضاعهن المعيشية،المتدربات في هذه المرا

وقد خرج االتحاد عشرات النساء من صفوف محو األمية وتعليم اللغتين العربية 
واالنجليزية، والتدريب المهني،  التي انتشرت في مراكزه التابعة للمركز الرئيسي في 
عمان وفروعه في األلوية والمحافظات مثل: مراكز مخيم شنللر، و وجبل النظيف، 

النزهة، وقرية خريبة السوق، ومخيم الوحدات، التابعة للمركز في عمان، وحي وجبل 
البرامكة، ومخيم اربد، ومدينة الرمثا وقرية خرجا، التابعة لفرع محافظة اربد،  والمراكز 
في األحياء الشعبية التابعة لفروع مدن الزرقاء والسلط والعقبة، ومركزين في قريتي 

 للجنة الكرك. الربة والسماكية التابعين
اقا إلى البدء وقد كان االتحاد، من خالل هذه اللجنة وبالتعاون مع بعض الناشطات سبّ 

بدعم المشروعات الصغيرة للنساء، إذ عمل على تشجيعهن على العودة إلى إنتاج 
األلبان واألجبان، وذلك بالعمل من خالل مركز إحياء التراث والتدريب المهني التابع 

سماكية في محافظة الكرك، وذلك بتشجيع النساء المعتادات على تربية لمركز قرية ال
الماشية، على جلب إنتاجهن من الحليب وتدريبهن على تصنيعه بالطرق الحديثة 
والصحية، وتسويقه لصالحهن، وقد استطاع االتحاد الحصول على تمويل من بنك 

لصالح هذا المشروع، إال اإلنماء الصناعي ووزارة التخطيط، وجمع كمية من التبرعات 
انه لم ير النور لتأخير الدفعات المالية، بسبب تحويل أوراق المشروع من وزارة 
الداخلية التي يتبعها االتحاد رسميا، إلى وزارة التنمية االجتماعية، وقبل الحصول على 

 الموافقات الالزمة صدر قرار حل االتحاد الذي سنتطرق إليه الحقا.
ومهمتها االهتمام بثقافة الطفل، وأوضاعه الصحية الجسدية  لجنة الطفل: -٤

والنفسية، من خالل الندوات التثقيفية لألمهات واألطفال، وقد أشرفت اللجنة على ناد 
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لألطفال، أقيم في المركز، وأنجز العديد من األنشطة الترفيهية لألمهات وأطفالهن، 
ت األدبية التي جمعت بين الكتاب ، وكان من أبرزها األمسياةكذلك األنشطة التثقيفي

 المتوجهين لألطفال ومتلقيهم من الفئات العمرية المختلفة.
اللجنة االجتماعية والمالية: ومهمتها جمع التبرعات والقيام بأنشطة ترفيهية  -٥

للعضوات وصديقات وأصدقاء  االتحاد، لغاية جمع التبرعات، وكانت هذه اللجنة 
وخاصة لجنة المراكز، لغايات تسويق منتجات النساء تتعاون مع اللجان األخرى 

 الحرفية. 
ومهمتها متابعة عالقات االتحاد الدولية واألنشطة  لجنة العالقات الخارجية: -٦

الخاصة بعضويته في المنظمات النسائية العربية، واإلقليمية، والدولية، فضال عن 
يمقراطي العالمي، وقد عملت عضويته في المنظمات الدولية وبخاصة اتحاد النساء الد

هذه اللجنة على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين االتحاد، والعديد من المنظمات 
النسائية والحقوقية والخاصة بالطفل، العربية واإلقليمية والدولية، وساهمت مع العديد 

مرات، من ناشطات االتحاد، بالمشاركة بالعديد من الندوات، والحلقات الدراسية، والمؤت
 التي كانت تعقد على المستويات المحلية والعربية واإلقليمية والدولية.

ومهمتها إعداد األنشطة الخاصة و التضامنية مع نساء  لجنة الوطن المحتل: -٧
 األرض المحتلة، ومتابعة ممارسات العدو الصهيوني، وأثرها على النساء واألطفال.  

ضعف إمكانياته المادية، انجاز الكثير من لقد استطاع االتحاد، وعلى الرغم من  
األنشطة، وذلك بالتعاون بين ناشطات االتحاد الشابات، وبتوجيه وخبرات الكوادر ذات 
الباع الطويل بالعمل التنظيمي والعام، أمثال إميلي بشارات، وسلوى زيادين، وعصام 

اد ما يشبه اللجنة عبد الهادي، وعائشة أبو سالم، وغيرهن، ويمكن القول انه كان لالتح
االستشارية التي تعمل إلى جانب الهيئة اإلدارية لتوجيهها، والتعاون معها في اقتراح 
وتنفيذ بعض البرامج واألنشطة وتطوير العالقات الداخلية والخارجية لالتحاد، وكانت 
هذه اللجنة تضم إلى جانب رئيسة االتحاد المحامية دعد معاذ، التي ترأست االتحاد في 

م، عند حل االتحاد، وعادت لترؤسه في الفترة ١٩٨١م، و١٩٧٦لفترة ما بين عامي ا
م، بعد إعادة نشاطه، كانت تضم مجموعة من ١٩٩٦م وحتى عام ١٩٩٢مابين عامي 

كوادر االتحاد ذوات الخلفية السياسية والتنظيمية، الممثلة لغالبية القوى السياسية 
الشيوعي االردني، ومنظمة الجبهة الشعبية  الناشطة من خالل االتحاد، ومنها الحزب
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في األردن، ومنظمة الجبهة الديمقراطية في األردن، وبعض الشخصيات النسائية التي 
تنتمي إلى اتجاهات قومية ووطنية، أردنية وفلسطينية، لذلك حفل تاريخ االتحاد 

لى صعيد بالكثير من األنشطة، ففضال عن ما سبق ذكره من أنشطة اللجان العاملة، ع
مراكز التدريب المهني ومحو األمية، والتوعية والتثقيف، والتمويل، واإلعالم من خالل 
إصدار مجلة "الرائدة" والتواصل مع اإلعالم المحلي من خالل الكتابة في الصحف 
ودعوة اإلعالم إلى أنشطة االتحاد، وتشجيع اإلعالميات على االنخراط في صفوف 

 شطة أخرى لهذه الفترة ضمن المحاور التالية:االتحاد، يمكن  تلخيص أن
 األنشطة المطلبية:  -١

أعيد تأسيس االتحاد كمنظمة نسائية مطلبية، لذلك ركز على أوضاع النساء األردنيات 
وحقوقهن، ولكونه حدد هدفا معلنا يتمثل بالعمل على تحقيق ممارستهن لحقوقهن 

وق النساء غير المنصوص عليها في الكاملة، كان من الطبيعي أن ينشط للمطالبة بحق
المنظومة القانونية، وتفعيل الحقوق المنصوص عليها، وكان من ابرز أنشطته على 
هذا الصعيد وفي هذه المرحلة، المطالبة الدائمة بتعديل قانون البلديات لمنح النساء 

ء حق االنتخاب والترشيح أسوة بقانون االنتخابات النيابية، ومتابعة أوضاع النسا
العامالت والمطالبة الدائمة بتعديالت قانونية لصالحهن،  وعلى هذا الصعيد تابع 
االتحاد غالبية األنشطة التي أقامتها وزارة العمل، لغايات مناقشة التعديالت المقترحة 
على القانون في حينه، وقدم للوزارة مجموعة من التعديالت المقترحة المستخلصة من 

قاشية التي أعدها االتحاد و/أو شارك بها، ومنها تعديالت تتعلق العديد من الحلقات الن
بالمساواة في األجور، وشمول القانون للعامالت في قطاع الزراعة والخدمات المنزلية، 
وزيادة مدة إجازة األمومة المدفوعة األجر، واشتراط تقديم الخدمات المساندة في 

 المؤسسات المشغلة للنساء.
كافة التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والواردة في  كذلك تبنى االتحاد

االتفاقيات والعهود الدولية والمتعلقة بإزالة أشكال التمييز ضد النساء، وعمل على نشر 
هذه التوصيات والتوعية بأهميتها وتقديمها كاقتراحات معدلة للقوانين النافذة، عبر 

 ه المرحلة من تاريخ االتحاد.مذكرات قدمت إلى الحكومات المتعاقبة، في هذ
 البحث العلمي والدراسات:  -٢
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جراء الدراسات، وعلى الرغم من   اهتم االتحاد ومنذ وقت مبكر بأهمية البحث وٕا
تواضع إمكانياته على هذا الصعيد، إال أن لجانه وبعض كوادره استطاعت انجاز 

المرأة األردنية  العديد من الدراسات منها على سبيل المثال ال الحصر: "مساهمة
بتطور بالدها" إعداد رئيسة ومؤسسة االتحاد المحامية إميلي بشارات، دراسة بعنوان 
"المرأة في التشريع االردني" إعداد المحامية فايزة جبجي، دراسة أولية حول "مشاركة 
المرأة الفلسطينية في كافة مراحل النضال الوطني" إعداد لجنة خاصة بإشراف عبلة 

، دراسة بعنوان "هكذا خلقت إسرائيل" إعداد لجنة خاصة بإشراف سلوى أبو علبة
زيادين، وقد ألحقت هذه الدراسة بأخرى معمقة ومنقحة، دراسة حول "االستيطان في 
المناطق المحتلة واألبعاد العدوانية له" إعداد لجنه خاصة بمناسبة إعالن يوم األرض، 

اطق المحتلة" إعداد لجنة خاصة بإشراف دراسة عن "أوضاع النساء العامالت في المن
عبلة ابوعلبة، دراسة بعنوان "تطور القوى العاملة في األردن" إعداد لجنة العالقات 

P282Fالخارجية بإشراف مؤلفة هذا الكتاب

٢٨٣
P  

 العالقات الداخلية والخارجية: -٣
ارتبط االتحاد بعالقات وثيقة مع العديد من منظمات المجتمع المدني من أحزاب 

ابات مهنية وعمالية ومنظمات نسائية أخرى، وقد انعكست هذه العالقات بشكل ونق
مشاركة االتحاد في غالبية األنشطة التي تقيمها هذه المنظمات، وبخاصة الحلقات 
الدراسية والندوات والمحاضرات والحمالت واألنشطة المطلبية الخاصة بالنساء، وغيرهن 

مشاركة هذه المنظمات في األنشطة التي يدعو من الفئات االجتماعية، كما انعكست ب
لها أو يقيمها االتحاد، وعلى الصعيد الخارجي ارتبط االتحاد بعالقات وثيقة مع عدد 
كبير من المنظمات النسائية العربية، وبخاصة المنظمات النسائية الفلسطينية والسورية 

العربي العام، واالتحاد واللبنانية، والعالمية وكان عضوا ناشطا في االتحاد النسائي 
النسائي الديمقراطي العالمي، وعلى الرغم من ضعف إمكانياته المادية، إال انه شارك 
بالعديد من المؤتمرات العربية واإلقليمية والدولية، وعلى رأسها مؤتمرات االتحاد 

                                                 
م، والفترة ١٩٧٨البد من اإلشارة إلى أنني" مؤلفة هذا الكتاب" واحدة من كوادر االتحاد في الفترة ما بين  - ۲۸۳

م، والعديد من المعلومات الواردة مستمدة من وثائق االتحاد المحفوظة في أرشيفي الشخصي وأرشيف رئيسة ١٩٩٢
 يشار إلى المصدر في األمكنة المناسبة.  االتحاد األسبق المحامية دعد معاذ وس
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ر النسائي العربي العام، واالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، ولقاءات المنظمات غي
 الحكومية  المنعقدة على هامش المؤتمرات الدولية الخاصة بالنساء.

 القضية الفلسطينية -٤
أولى االتحاد النسائي في األردن، القضية الفلسطينية، وأوضاع النساء الفلسطينيات  

المترتبة عليها، اهتماما خاصا، وقد فتح باب عضويته كما يشير اسمه، إلى النساء 
ل عربية وبخاصة فلسطينية، ويتأكد ذلك  من خلفيات مؤسساته، األردنيات، ومن أصو 

وجلهن يملكن مرجعيات سياسية، تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب األولى، وان 
واجب كل عربي وعربية، النضال من اجل إنهائها بتحرير كامل األرض الفلسطينية 

لعديد من األنشطة المتعلقة واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، لذلك دعا االتحاد إلى ا
بهذه القضية، كما شارك بغالبية األنشطة التي أقامتها منظمات أخرى، ومن هذه 

 األنشطة على سبيل المثال ال الحصر:
التضامنية: دعا االتحاد ومنذ إعادة تأسيسه إلى العديد من  تاالعتصاما -

ات واألحداث التضامنية مع سكان المناطق المحتلة في المناسب تواالعتصاما
المتنوعة، التي كانت تمر بها المنطقة، ومنها ما نفذ أمام مقار الصليب األحمر 
الدولي واألمم المتحدة،  وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، ومنها ما نفذ في 
المساجد، ومنها على سبيل المثال ال الحصر: اعتصام أمام الصليب األحمر الدولي، 

مارسة التعذيب، ومختلف وسائل اإلرهاب على األسرى في سجون نفذ احتجاجا على م
االحتالل، وقد ترافق االعتصام بإضراب عن الطعام تضامنا مع األسرى، الذين أعلنوا 

 م. ١/٣/١٩٧٥إضرابا مفتوحا عن الطعام وكان ذلك بتاريخ 
حدة، إرسال المذكرات والبرقيات لمسئولين دوليين، وبخاصة سكرتير عام األمم المت -

على ممارسات سلطات  اورئيس لجنة حقوق اإلنسان الدولية، وغيرهم ، احتجاج
عادة الحق إلى  االحتالل في األرض المحتلة، وللمطالبة بانسحاب قوات االحتالل، وٕا
أهله، وتنفيذ مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة وقرارات مجلس األمن الدولي بهذا 

 الخصوص. 
بشأنهم،  نل في األرض المحتلة، والكتابة إلى المسئولين الدولييمتابعة شؤون األه -

 وبخاصة شؤون التعليم واالعتقال التعسفي واإلبعاد وغير ذلك.
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إقامة الندوات واألنشطة في المناسبات المتنوعة الخاصة بالقضية، والتوعية بشأنها  -
المناسبات  مثل يوم األرض، وذكرى النكبة، وغيرها من اإلحداث، وانتهاز فرصة

األخرى، كيوم المرأة العالمي، ويوم الطفل العالمي، ويوم حقوق اإلنسان، وغيرها من 
، من نساء وأطفال وأسرى، ومبعدين، نالمناسبات، للتذكير بأوضاع الفلسطينيي

للتضامن معهم، وشرح أوضاعهم، واتخاذ اإلجراءات الممكنة، ومنها إرسال الرسائل 
 والتبرعات، لدعم صمودهم.

فتح مقر االتحاد كمنبر، إلسماع صوت المناضالت والمناضلين، وبخاصة األسرى  -
واألسيرات، المحررين والمحررات، والمبعدين والمبعدات تعسفا من األراضي المحتلة، 

 ومنهم: لطفيه حواري، وعائشة عودة، وهالة الطاهر وغيرهن. 
تحاد، احتجاجا على زيارة وفي هذا السياق، تذكر األنشطة المكثفة التي أقامها اال

بين  دالرئيس المصري السادات إلى القدس، وما لحقها من توقيع اتفاقيات كامب ديفي
مصر وسلطات االحتالل، وما ترتب عليها من إخراج مصر عن الصف العربي 
رسال  والتفريط بالحقوق الفلسطينية والعربية، وقد شملت هذه األنشطة االعتصامات وٕا

صدار البيانات، وأنشطة التوعية بمخاطر هذه االتفاقية، وأثرها برقيات االحتجا ج، وٕا
P283Fعلى القضية الفلسطينية، وحقوق شعوب دول الجوار الفلسطيني

٢٨٤
P. 

 
 حل االتحاد النسائي في األردن  -ب
P284Fم، من قبل وزارة الداخلية١٩٨١تعرض االتحاد مرة ثالثة للحل، وكان ذلك عام  

٢٨٥
P ،

بتغيير اسم االتحاد إلى أي اسم آخر، وفسرت طلبها،  المسجل لديها رسميا، تطالبها
P285Fبان كلمة االتحاد تعني عدة جمعيات متحدة

٢٨٦
P األمر الذي بدا مستغربا لدى قيادة ،

االتحاد، وبعد فتره تقل عن السنة كتبت الوزارة مرة أخرى إلى رئيسة االتحاد تعلمها 
ة إلى حل االتحاد، بعد حصولها على معلومات أ منية من الجهات باتجاه النّي

P286Fالمختصة، تفيد بمخالفة االتحاد لنظامه األساسي وألحكام القانون

٢٨٧
P لكن إدارة االتحاد ،

                                                 
 م، ١٩٨١تقرير حول أنشطة االتحاد منذ إعادة تأسيسه حتى حله في عام  - ۲۸٤
م. ٢٦/١٠/١٩٨١تاريخ  ٣٠/٢٧٦/٢٩١٢٥كتاب وزير الداخلية إلى رئيسة  االتحاد النسائي في األردن رقم  - ۲۸٥

 مكتوم جدا.
 م.٢٩/٤/١٩٧٩تاريخ  ١١٦٢٩/ ٣٠/٢٧٦لنسائي في األردن رقم كتاب وزير الداخلية إلى رئيسة االتحاد ا - ۲۸٦
 م.١٩٨١/ ٩/ ٢٠تاريخ  ٣٠/٢٧٦/٢٥٨١٢كتاب وزارة الداخلية إلى رئيسة االتحاد رقم  - ۲۸۷
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م بقرار الحل، فقد كانت قد حصلت على موافقات الوزارة الالزمة ألنشطتها كافة  لم تسّل
P287Fبما في ذلك اجتماع الهيئة العامة السنوي المقرر وانتخاب هيئة إدارية جديدة

٢٨٨
P ،

حملة واسعة، لكسب التأييد لموقفها هذا، وقد أيد موقفها هذا العديد من  فأدارت
المنظمات العربية والعالمية بما فيها االتحاد النسائي العربي العام، واالتحاد النسائي 

أمام محكمة العدل بقرار وزارة الداخلية  الديمقراطي العالمي، كما تقدمت بقضية طعن
P288Fالعليا

٢٨٩
P العدل العليا  لهذا الطعن، فصدر قرارها بإلغاء القرار ، وقد استجابت محكمة
P289F٢٩٠م١٢/١/١٩٨٣بتاريخ 

P ، 
يّ  ه، وقد كان جل ا من معركة االتحاد في هذه الفترة ومن خالل أوراق القضية أن قرار حّل

جاء على خلفية تكوينه السياسي، وكان يضم معظم النسوة المنضمة إلى، أو القريبة 
فضًال عن فروع منظمات المقاومة الفلسطينية  ،اليساريةمن أحزاب المعارضة القومية و 

نمطًا من أنماط المعارضة السياسية للحكومة األردنية، في  تفي األردن، التي شكل
حينه، وذلك ما يؤكده مجموعة أحداث متالحقة منها: طلب الوزارة تغيير اسم االتحاد، 

جتماعية المشكلة حديثا، نيتها الذي جاء في الفترة التي أعلنت فيها وزارة التنمية اال
توحيد العمل النسائي تحت مظلتها، إذ طرحت الوزارة التي تولت مهام وزارة الشؤون 
االجتماعية كاملة، بما فيها اإلشراف على الهيئات والجمعيات، مشروع اتحاد نسائي 

ن أردني عام يضم كافة الجمعيات والهيئات النسائية، وبالفعل اتصلت الوزارة بعدد م
الشخصيات وقيادات الجمعيات النسائية، بما فيها رئيسة االتحاد النسائي في األردن، 
حيث وافقت الغالبية ممن تم التباحث معهن، باستثناء قيادة "االتحاد النسائي في 

ت في الوقت ذاته، وقد اقترح االتحاد على األردن" و"جمعية النساء العربيات"، التي حلّ 

                                                 
 ٨/٩/١٩٨١تاريخ  ٢٤٥٤٢/ ٢٧٦/ ٣٠كتاب وزير الداخلية إلى رئيسة االتحاد رقم -  ۲۸۸
لنسائي في األردن، ونيابة عن : دعد معاذ، بصفتها رئيسقدمت قضية الطعن كل من  - ۲۸۹ ة االتحاد ا

االتحاد وباسمه، وبصفتها الشخصية، و مليحة أبو شرار، بصفتها أمينة سر االتحاد، وبصفتها 
لنسائي في الكرك وبصفتها  الشخصية، وليلى حكمت حباشنه، بصفتها رئيسة فرع االتحاد ا

لنسائي في اربد، وبصفتها الشخصية، وعائشة حسين أبو سالم بصفتها رئيسة فرع االتحاد  ا
الشخصية، و جوزفين حماتي، بصفتها رئيسة فرع االتحاد في الزرقاء، وبصفتها الشخصية وهيفاء 
كرادشه، بصفتها رئيسة فرع االتحاد في مادبا وبصفتها الشخصية، ووكالؤهن المحامون إبراهيم 

لتل، وفارس النابلسي،   بكر، وهشام ا
 ٩/٨٢ ملف القضية عدل عليا رقم - ۲۹۰
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، بدل أن يحل عضويته غب من الجمعيات والهيئات النسائية إلىالوزارة انضمام من ير 
كيانه، وتدخل عضواته فرادي إلى االتحاد الجديد المقترح، كونه اتحادا قديما ومنتشرا 

P290Fفي محافظات المملكة كافة

٢٩١
P وفي هذه الفترة بالذات طلبت وزارة الداخلية التي ،

تسجيله، مما يعطي الفرصة إلى  يتبعها االتحاد رسميا تغيير اسمه، بما يعني إعادة
وزارة الداخلية لتحويل تسجيله إلى وزارة التنمية االجتماعية والتي بدورها ستتمكن من 
الضغط على قياداته لقبول مشروعها، ويمكنها من رفض تسجيله إذا رغبت، ويؤكد هذا 

جبان ) التفسير تحويل ملف احد مشاريع االتحاد التنموية ( مشروع إنتاج األلبان واأل
المنوي إقامته في قرية السماكية في محافظة الكرك إلى وزارة التنمية االجتماعية للبت 

P291Fبه

٢٩٢
P . 

والسبب اآلخر يكمن في عضوية االتحاد في منظمات إقليمية ودولية، واتخاذه بعض 
المواقف التي ال تتوافق بالضرورة مع مواقف الحكومة األردنية، واعتباره مع "جمعية 

ربيات" المنظمتين اللتين تمثالن النساء األردنيات في المحافل الدولية، النساء الع
ثر االنقسام السياسي أوبخاصة لدى االتحاد النسائي العربي العام، وهنا يشار إلى 

اتفاقية كامب ديفيد على الحركة النسائية، إذ أدى هذا االنقسام، إلى بعد العربي 
عا االتحاد النسائي  العراقي، شبه الرسمي، التفكير بتأسيس اتحاد عربي جديد، إذ د

بعض المنظمات األعضاء في االتحاد النسائي العربي العام، ووفود رسمية تمثل 
حكومات عربية، إلى اجتماع عقد في المغرب في السنة ذاتها، واقترح تأسيس اتحاد 

على  يترأسه االتحاد العراقي،  وكانت الحكومة العراقية في حينها أن  جديد، على
توافق تام مع الحكومة األردنية، األمر الذي أدى إلى اختالف المواقف بين الوفد 
الرسمي االردني المشكل من شخصيات نسائية موالية للحكومة، وموظفات في وزارة 
التنمية االجتماعية، حيث وافق الوفد الرسمي على اقتراح االتحاد النسائي العراقي، في 

فد جمعية النساء العربيات االقتراح، وطالبا بدعوة كافة حين رفض وفد االتحاد، وو 
المنظمات األعضاء لمناقشته، وبخاصة االتحاد النسائي السوري، الذي لم يدع إلى 
االجتماع، علما بان رئيسته هي رئيسة االتحاد النسائي العربي العام، مما أدى إلى 

                                                 
 م.٣٠/١٢/٢٠٠٩مقابلة مع المحامية دعد معاذ رئيسة االتحاد في ذلك الحين أجريت بتاريخ  - ۲۹۱
 م.٣٠/١٢/٢٠٠٩مقابلة مع المحامية دعد معاذ رئيسة االتحاد في ذلك الحين أجريت بتاريخ  - ۲۹۲
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ه أدى إلى وجود إشكال بين  الوفدين الرسمي االردني، فشل اجتماع المغرب، وذلك كّل
ووفدي االتحاد وجمعية النساء العربيات، وفي سابقة أخرى حدثت في مؤتمر 
كوبنهاغن، انسحبت الوفود النسائية العربية الرسمية واألهلية من قاعة المؤتمر، لدى 
إلقاء زوجة الرئيس المصري السادات، لكلمتها، وكانت أول المنسحبات، المناضلة ليلى 

سة الوفد الفلسطيني، فردت  السيدة السادات بتوجيه كلمة غير الئقة إلى خالد رئي
المنسحبات، مما أدى إلى انسحاب بقية الوفود العربية، باستثناء الوفد الرسمي 
االردني، مما سبب إحراجا للجميع، هذه اإلشكاليات دفعت الحكومة، ممثلة بوزارة 

لة تمثيل النساء األردنيات لدى المحافل أالتنمية االجتماعية، إلى التفكير الجدي بمس
الدولية، وبخاصة أن كل من "االتحاد النسائي في األردن"، و"جمعية النساء العربيات" 

P292Fتعتبران اقرب إلى منظمات المجتمع المدني المعارضة للحكومة في ذلك الحين

٢٩٣
P . 

محكمة  كان كسب قضية االتحاد النسائي في األردن وجمعية النساء العربيات، أمام
 –العدل العليا التي قبلت الطعن في قراري وزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية 

مكسبا للحركة النسائية، وتأكيدا على نزاهة  -بما يتعلق بجمعية النساء العربيات
القضاء االردني وعدالته، وذلك شكل فرصة ذهبية لعمل االتحاد والتوسع في عضويته 

لغالبية قيادة االتحاد وناشطاته، والذي كان مصدر  ينتماء السياساالوأنشطته، إال أن 
ة، تحول إلى مشكلة، انعكست على بنية االتحاد، إذ تم ترحيل الخالفات  قوة وفعالّي
السياسية الناشئة في صفوف أحزاب المعارضة، واالنشقاقات التي نجمت عنها، إلى 

خل االتحاد، كانت ذروته في صراع للقوى السياسية دا صفوف االتحاد، فأدت إلى
م، النتخاب هيئة إدارية جديدة ٢٤/٣/١٩٨٣اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 

عادة النشاط إلى االتحاد، بعد فترة التوقف اإلجبارية، إلي حين ص ور قرار محكمة دوٕا
وات وبالتالي تجميد االتحاد لمدة سبع سن ،العدل العليا،  مما أدى إلى تعطيل االجتماع

الحقة، وفي سبب االختالف في هذا االجتماع، أن القوى السياسية الرئيسة وبعض 
المستقالت قررت في اجتماع خاص، أن يتم تمثيل القوى السياسية الفاعلة بعدد يتراوح 
بين خمس إلى سبع عضوات، مع من يتم  التمكن من االتصال بهن، من عضوات 

ن بمج موعهن نواة لهيئة عامة، تنتخب هيئة إدارية الهيئة العامة المستقالت، ليشكّل

                                                 
م، ومقابله ٢٠٠٩/ ٨/ ٣ مقابلة مع رئيسة جمعية النساء العربيات في ذلك الحين إميلي نفاع أجريت بتاريخ  - ۲۹۳

  ٣٠/١٢/٢٠٠٩مع المحامية دعد معاذ رئيسة االتحاد في ذلك الحين أجريت بتاريخ 
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جديدة ورسمية بحضور مندوب وزارة الداخلية، حسب القانون،  وقد جاء هذا االتفاق 
P293Fنتيجة فقدان االتصال بعدد كبير من قاعدة االتحاد في فترة التجميد

٢٩٤
P وتم عقد ،

حديثة  ةعاالجتماع حسب هذا القرار، األمر الذي لم يناسب إحدى القوى، وتمثل مجمو 
التشكل، انشقت عن الحزب الشيوعي االردني، ولم تدع إلى االجتماع المذكور، 
فحضرت إلى اجتماع الهيئة العامة بكامل قوتها التصويتية، وهنا ثار الخالف، 
فالبعض اعتبر عضوية هذه الفئة غير قانونية الن أسماء الحاضرات غير موجودة في 

بالقول أن عضويتها قديمة وقبل حل االتحاد، السجالت المتوفرة، وردت المجموعة 
وأنها سددت االشتراكات والرسوم عبر وزارة الداخلية، لعدم وجود احد يقبل باستالم 
الرسوم، وانتهى أمر الخالف بتدخل مندوب وزارة الداخلية، الذي أنهى االجتماع إلى 

P294Fحين يتم االتفاق بين الحاضرات

٢٩٥
P  . 

االتحاد بقرار بعض قياداته، تخللها محاوالت لشخصيات السنوات السبع التي جمد فيها 
عادة اللحمة إلى االتحاد واستعادته عافيته إلنسائية مستقلة، وبعض القوى السياسية، 

P295Fونشاطه

٢٩٦
P وقد تمكنت هذه المجموعة من جمع تواقيع ما يزيد عن مائتي سيدة من ،

عادته إلى العمل ،  لكن هذه المحاوالت عضوات االتحاد، تطالب بحل مشكلة االتحاد وٕا
P296Fكانت تواجه بالرفض من مستقالت أخريات، وقوى سياسية أخرى

٢٩٧
P ،وحجتهن في ذلك ،

أن الظروف السياسية غير مواتية للعمل مما يعطي فرصة جديدة إلعادة حل االتحاد، 
وحقيقة األمر في تقديرنا أن االنشقاقات السياسية التي حدثت، أفقدت هذه القوى 

بية التي تتيح لها تكوين أغلبية مقبولة، ومؤثرة في قيادة االتحاد، من قاعدتها االنتخا
خالل كوادرها و/أو صديقاتها المستقالت، األمر الذي جعل البعض يفضل تجميد 
االتحاد على فقد أغلبيته في قيادته، وبخاصة أن بعض هذه المجموعة وجد لصوته 

                                                 
  ٣٠/١٢/٢٠٠٩مقابله مع المحامية دعد معاذ رئيسة االتحاد في ذلك الحين أجريت بتاريخ  - ۲۹٤
م، ومقابلة مع ٣٠/١٢/٢٠٠٩مقابله مع المحامية دعد معاذ رئيسة االتحاد في ذلك الحين أجريت بتاريخ  - ۲۹٥

م، ومقابلة ١٧/٨/٢٠٠٩أسمى مدانات وهي من قيادات التيار المنشق عن الحزب الشيوعي في ذلك الوقت، بتاريخ 
م، ومقابلة مع ميسر السعدي إحدى ٢٠٠٩/، ١٦/٨مع أوجيني حداد، سكرتيرة االتحاد في تلك الفترة، بتاريخ 

 م  ٥/٨/٢٠٠٩خ الناشطات المستقالت في ذلك الوقت أجريت بتاري
لتل، - ۲۹٦  ومن هؤالء اسمي خضر، وميسر السعدي وعبلة أبو علبة، وسهير سلطي ا
وكتلة الحزب الشيوعي مجموعة يعقوب زيادين ومنهن رئيسة االتحاد المحامية دعد معاذ، - ۲۹۷

 ،سلوى زيادين، وغيرهنبقيادة 
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أة الرياضي" و"جمعية النساء منابر أخرى، قدمتها هيئات أخرى، ومنها "نادي المر 
العربيات"، التي نشط البعض من خاللها، وذلك فضال عن التحاق مجموعات كبيرة 
ب"االتحاد النسائي االردني العام" الذي كان الموقف من إطالقه احد أسباب حل 
االتحاد النسائي في األردن، وعلى هذا الصعيد نشير إلى انفتاح قيادة االتحاد النسائي 

ني العام، ممثال برئيسته هيفاء البشير، على جماعات نسائية ديمقراطية، وبخاصة االرد
بعد إعالن اإلصالحات السياسية والعودة إلى الحياة النيابية، بعيد أحداث نيسان من 

من خالل تشكيل ما عرف إطالقها دعوة العضوية الفردية  م، الذي أدى إلى١٩٩٨عام 
لى تنادي قيادات "االتحاد النسائي في األردن" في حينها بلجان األحياء، ودفع إ

ومجموعة من كوادره الناشطة، إلى اجتماع عقد في منزل سلوى زيادين، في مطلع عام 
، وممثالت م، بحضور دعد معاذ رئيسة االتحاد وغالبية أعضاء الهيئة اإلدارية١٩٩٠

P297Fعن قوى سياسية قومية وماركسية ومستقالت،

٢٩٨
P ذا للتباحث في الموقف من ه

االنفتاح، وقد كان الخالف قويا بين اتجاهين، األول: ويطالب  بتفعيل االتحاد النسائي 
في األردن، وعدم التجاوب مع دعوة االتحاد العام، والثاني الذي يرفض تفعيل االتحاد 
النسائي في األردن، وترك حرية القرار في مسالة تشكيل لجان األحياء، واالنخراط في 

P298Fلكل مجموعة وتيار سياسي التخاذ ما يراه مناسبااالتحاد العام، 

٢٩٩
P وانتهى االجتماع ،

بالموافقة الخجولة على اقتراح ثالث تقدمت به أسمى خضر دعا إلى تفعيل االتحاد 
النسائي في األردن، مع ترك حرية القرار بما يتعلق باالتحاد النسائي االردني العام، 

 لتتخذ ما تراه مناسبا. إلى األفراد والمجموعات والقوى السياسية 
من جهة أخرى واجهت محاوالت تفعيل االتحاد صعوبات من قبل وزارة الداخلية، التي 
حولت ملف االتحاد إلى وزارة التنمية االجتماعية، التي اشترطت تغيير اسم االتحاد 
ونظامه الداخلي، للسماح بعقد اجتماع هيئة عامة جديد، تتخذ قرار إعادة النشاط 

                                                 
لهام  - ۲۹۸ ، وميسر السعدي، ةحمارنومنهن: أفلين األطرش، ومليحة أبو شرار، وكريمة ناصر، وا

لتل ، فضال عن، عبلة أبو علبة، وماجدة المصري، ويسرى الكردي، و أسمى  وسهير سلطي ا
  خضر، وهدى فاخوري، وأوجيني حداد، وهنا صيام، ومنى غوشه، وغيرهن،

مع م، ومقابلة ٣٠/١٢/٢٠٠٩مقابله مع المحامية دعد معاذ رئيسة االتحاد في ذلك الحين أجريت بتاريخ  - ۲۹۹
م، ، ومقابلة مع أوجيني حداد، ٥/٨/٢٠٠٩ميسر السعدي إحدى الناشطات المستقالت في ذلك الوقت أجريت بتاريخ 

 م. ١٢/٨/٢٠٠٩م ومقابلة مع عبلة أبو علبة أجريت بتاريخ ٢٠٠٩/، ١٦/٨سكرتيرة االتحاد في تلك الفترة، بتاريخ 
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P299Fاالسم والنظام الداخليوتغيير 

٣٠٠
P األمر الذي ال تستطيع المجموعة الراغبة بتفعيل ،

االتحاد الموافقة عليه، فضال عن أن هذه الشروط تتطلب إجماع كافة القوى والتيارات 
 المشكلة للهيئة العامة لالتحاد. 

وهكذا مضت السنوات السبع من دون تحقيق شيء يذكر على صعيد تفعيل االتحاد، 
التأم شمل الصفوف، واستجابت القوى والتيارات إلى القرار المتخذ  في اجتماع إلى أن 

منزل سلوى زيادين، بعد خمسة أشهر من تاريخه، وبالفعل عقد اجتماع بتاريخ 
) عضوة من ٩٧م، في مجمع النقابات المهنية، بحضور أكثر من (١١/٥/١٩٩٠

هن، واتخذت قرارًا بإعادة أعضاء االتحاد اللواتي ثبتن عضويتهن وسددن اشتراكاتـ
اإلدارية القائمة إلى شهر آذار من عام الهيئة  االتحاد إلى العمل، وتمديد فترة عمل

م، على أن تعمل على التحضير الجتماع هيئة عامة، إلجراء انتخابات جديدة ١٩٩١
بعد استكمال االتصال بأعضاء الهيئة العامة، وتوسيع العضوية وتنشيطها، كما تقرر 

العمل من مقر نادي المرأة الرياضي، الذي ترأسه المحامية دعد معاذ رئيسة بدء 
االتحاد،  إلى أن يتم استئجار مقرا دائما لالتحاد، وتكليف لجنة خاصة لتطوير النظام 

P300Fالداخلي لالتحاد

٣٠١
P .  

  المرحلة الثانية -ج
التحاد عاد ام، إذ ٢٠٠٨م، وتنتهي تقريبا في عام ١٩٩١تبدأ هذه المرحلة في عام 

للعمل في ظروف صعبة، إذ سبق أن أغلقت مقراته وفروعه ومراكزه وصودرت 
ادة  محتوياتها، كما لم تساعد الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية على استعـ

م، إلى ١٩٨٣زخم النشاطات السابقة خصوصًا في ظل تعثر نشاطه للفترة ما بين 
اطي، والنشاط المكثف في السنوات التالية، م،  إال أن استثمار المناخ الديمقر ١٩٩٠

م إلى عام ١٩٩١وبخاصة نشاط استعادة وتوسيع العضوية  في الفترة مابين عام 
م، ساعد االتحاد على النهوض من جديد واستعادة مكانته في مقدمة صفوف ١٩٩٤

الحركة النسائية، كما كان لبروز قيادات جديدة وعلى رأسها المحامية أسمى خضر، 

                                                 
م، ومقابلة مع ٣٠/١٢/٢٠٠٩ك الحين أجريت بتاريخ مقابله مع المحامية دعد معاذ رئيسة االتحاد في ذل - ۳۰۰

م، ، ومقابلة مع أوجيني حداد، ٥/٨/٢٠٠٩ميسر السعدي إحدى الناشطات المستقالت في ذلك الوقت أجريت بتاريخ 
 م. ٢٠٠٩/، ١٦/٨سكرتيرة االتحاد في تلك الفترة، بتاريخ 

 ١١/٥/١٩٩٠نية بتاريخ محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في مجمع النقابات المه - ۳۰۱
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ا واضحا على االتحاد، وبخاصة فيما يتعلق بمأسسة عمل االتحاد، والبحث عن أثر 
مصادر تمويل قوية لتمويل برامج ومشاريع جديدة، واالنفتاح على قوى وتيارات سياسية 
واجتماعية متنوعة، لكن هذه المرحلة، أيضا، لم تخل من مشكالت، فقد تعرض االتحاد 

ياسية، وقوى شبه محافظة بحجج متنوعة،  فمن لحملة نقدية شديدة قادتها تيارات س
جهة اعترض االتحاد النسائي االردني العام، ورئيسته في ذلك التاريخ الدكتورة هيفاء 
أبو غزالة، على اسم االتحاد، متعلال باللبس الممكن الحدوث بسبب تشابه األسماء، 

غيير اسم االتحاد يطالب فيها بت ٢٦٠/٩٤وتقدم بقضية أمام محكمة العدل العليا رقم 
P301Fالنسائي في األردن

٣٠٢
P كما برزت اتجاهات داخل االتحاد تطالب بشطب جملة "في ،

P302Fاألردن" واستبدالها بما يعطي االتحاد صبغة محلية

٣٠٣
P ،وكان االتحاد وبكل األحوال ،

بصدد تعديل نظامه الداخلي بما فيه االسم، واتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة، وقد 
P303F٣٠٤م١٩٩٤ارة الداخلية على النظام الجديد في حزيران من عام صدرت موافقة وز 

P الذي ،
تضمن تعديالت واسعة طالت االسم واألهداف والهيكل التنظيمي وغير ذلك، بحيث 

ـه:  "اتحاد المرأة األردنية"أصبح اسمه   وأهدافـ
 "تنظيم وتوحيد جهود وطاقات المرأة األردنية للدفاع عن مكتسباتـها وحقوقـها.  .١
  ٠ضد المرأة  زدي ألي شكل من أشكال التمييالتص .٢
تأكيد وتعزيز مكانة المرأة األردنية ودورها في المجتمع، وتمكينها من ممارسة  .٣

حقوقها بصفتها مواطنة وعاملة وربة بيت، انطالقًا من مبادئ المساواة والعدل 
ـه.   وتكافؤ الفرص والمشاركة، واحترام كرامة اإلنسان وحقوقـ

المرأة األردنية لدورها وحقوقها وتعزيز مشاركتها في مختلف  االرتقاء بوعي .٤
 .المجاالت

السعي لدمج المرأة األردنية في تنمية المجتمع المحلي، والسعي إلى تحسين  .٥
مكانتها االجتماعية وتمكينها من استثمار طاقاتها اإلبداعية واإلنتاجية على 

ـل.   نحو أفضـ
                                                 

 م. ١٩٩٤/ ٩/ ١١بيان اتحاد المرأة األردنية حول محاوالت اإلساءة إلى مكانة االتحاد، صادر في  - ۳۰۲
م، وأيضا مقابلة مع عبلة أبو علبة ٤/٨/٢٠٠٩مقابلة مع آمنة الزعبي رئيسة االتحاد الحالية أجريت بتاريخ  - ۳۰۳

م، ومقابلة مع أوجيني حداد أجريت بتاريخ ١٢/٨/٢٠٠٩نية، أجريت بتاريخ عضو اللجنة التنفيذية التحاد المرأة األرد
 م.٣/٨/٢٠٠٩

 م،٢٢/٦/١٩٩٤تاريخ  ٣/٢٧٦/٣٥٤٤١كتاب وزير الداخلية إلى رئيسة االتحاد النسائي في األردن رقم  - ۳۰٤
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قتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها، مما السعي لتذليل العقبات التشريعية واال .٦
يؤدي إلى حقوق المرأة كما نصت عليها المواثيق الدولية بما فيها اتفاقية 
القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والدستور األردني والميثاق الوطني 

 كحد أدنى. 

ل األردن تفعيل دور المرأة األردنية وتمكينها من أداء واجبها لتعزيز استقال .٧
 وترسيخ النهج الديمقراطي وحماية السيادة والثقافة الوطنية.

سرة السعي لتمكين المرأة من المساهمة في االستفادة من أنشطة تنظيم األ .٨
ـة. ـ  وتوفير الحماية والرعاية لألمومة والطفول

السعي لتمكين المرأة من االستفادة والمساهمة في بناء المجتمع المدني وحماية  .٩
.  وتعزيز  حقوق اإلنسان عمومًا وحقوق المرأة والطفل خصوصًا

مد المرأة بالمهارات والمعارف والخبرات التي تمكنها من اإلسهام في تحسين  .١٠
 مستوى معيشة أفراد أسرتها وتأمين رفاه واستقرار أفرادها وخاصة األطفال. 

 المساهمة في محو األمية األبجدية والقانونية والثقافية والسياسية.  .١١

 عم ومساندة المرأة الفلسطينية دفاعًا عن حقوقها الوطنية المشروعة. د .١٢

 دعم ومساندة المرأة العربية والتعاون معها لتحقيق األهداف المشتركة.  .١٣

P304Fالتضامن مع نساء العالم في قضاياهن العادلة. .١٤

٣٠٥
P"  

وقد تميز النظام األساسي الجديد باعتماده مبدأ تداول السلطة، إذ نص في المادة 
) على انه "ال يجوز ألي عضوة تولي أي موقع يجري إشغاله باالنتخاب ألكثر ٣٠(

305Fمن دورتين متتاليتين"

م، تم شطب ١٩٩٨، إال انه وفي تعديل الحق جرى عام ٣٠٦
306Fهذه المادة واستبدالها بما يفيد عدم جواز الجمع بين هيئتين قيادتين

٣٠٧ . 
هي مشكلة ازدواجية من جهة أخرى، برزت في هذه الفترة مشكلة قديمة متجددة 

العضوية، فقد اشرنا في مكان سابق إلى التحاق مجموعة من عضوات االتحاد فيما 
سمي بلجان األحياء في االتحاد النسائي االردني العام، وكان ذلك إبان فترة تجميد 
االتحاد، ومع عودة االتحاد إلى العمل، وتنشيط عضويته القديمة، برزت مشكلة 

                                                 
 ١٤-١٣اتحاد المرأة األردنية: النظام األساسي، المادة الخامسة ص  - ۳۰٥
 ٣٠الفقرة األولى ص  ٣٠لمادة المصدر السابق: ا - ۳۰٦
 ٣٣الفقرة (أ) ص  ٣٠اتحاد المرأة األردنية النظام األساسي المعدل، المادة  - ۳۰۷
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ين االتحادين، وكانت الحساسيات ما تزال قائمة، فبرز اتجاهين ازدواجية العضوية ب
األول ويرى عدم تجديد عضوية من ذهب إلى االتحاد العام، والثاني يرى بإمكانية 

جل، ألنه قراره أ العمل في الهيئتين النسائيتين، ومع قوة االتجاه األول، إال أن تنفيذ
هذا ما ال يرغب به احد من القوى يعني خروج قوى سياسية ذات وزن من االتحاد، و 

المتحالفة، فجمد النقاش، إلى أن حلت المشكلة تلقائيا عند ظهور أزمة االتحاد النسائي 
االردني العام، وذلك ما سنتطرق إليه في الصفحات الالحقة، وتأكيدا على الرغبة 

ى خضر، أسمي باألردن ممثال برئيسته بالتعاون والعمل المشترك تقدم االتحاد النسائ
باقتراح لحل المشكلة ما بين االتحادين ويقضي بتعديل النظام األساسي لالتحاد 
النسائي االردني العام بحيث يتحول اسمه إلى " االتحاد العام للهيئات والجمعيات 

النسائية في األردن" وتكون عضويته مفتوحة لكافة الجمعيات والهيئات النسائية  
لعدد عضوات كل هيئة على  ايل في مراتبه نسبيا، وفقالمسجلة رسميا، ويكون التمث

من عضوات االتحاد العام،  ةحدة، على أن ال تزيد ممثالت أي هيئة عن أربعين بالمائ
األساسين، وفي هذه الحالة يمكن لالتحاد  نوان تعدل باقي البنود وفقا لهذين التعديلي

حسب النظام المعدل، إال  النسائي في األردن أن ينضم إلى عضوية االتحاد النسائي
307Fالعام األردنيأن هذا االقتراح لم يتم الرد عليه من قبل قيادة االتحاد النسائي 

، وقد ٣٠٨
الظهور، مع إعالن تأسيس تجمع لجان المرأة، وقد انضوى  إلىعادت هذه المشكلة 

تحت مظلته عدد من عضوات االتحاد في المناطق، وقد رأت بعض كوادر االتحاد في 
تنظيم الجديد استفزازا ومصادرة لدور االتحاد، فتمت الدعوة إلى اجتماع طارئ هذا ال

ضم بعض عضوات اللجنة التنفيذية، وعضوات الهيئات اإلدارية للفروع، وكان االتجاه 
العام في االجتماع رفض ازدواجية العضوية، والنظر إلى التجمع كمنظمة نسائية شبه 

عية كمنظمة مجتمع مدني، إال أن القرار النهائي حكومية، مما يتطلب عدم منحها الشر 
308Fأؤجل إلى أن يتم اللقاء بسمو األميرة بسمة بنت طالل

، وكانت سموها تجري سلسلة ٣٠٩
لقاءات مع المنظمات والهيئات والفعاليات النسائية، وقد تم لقاءها بكوادر االتحاد في 
                                                 

م.  ومقابلة ١٩٩٤/ ٩/ ١١بيان اتحاد المرأة األردنية حول محاوالت اإلساءة إلى مكانة االتحاد، صادر في  - ۳۰۸
م،  ومقابلة مع المحامية أسمى خضر ٣٠/١٢/٢٠٠٩يخ مع المحامية دعد معاذ رئيسة االتحاد األسبق أجريت بتار 

 م. ٧/١/٢٠١٠رئيسة اتحاد المرأة األردنية في تلك الفترة تمت في 
 

 م١/١/١٩٩٦محضر االجتماع الطارئ لكوادر اتحاد المرأة األردنية المنعقد بتاريخ  - ۳۰۹
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سة االتحاد، م، وحضره باإلضافة إلى  أسمى خضر رئي١٩٩٦شهر شباط من عام 
عددا من قياداته من عضوات اللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي، والهيئات اإلدارية 
للفروع، وقد تم في هذا اللقاء تبادل وجهات النظر، فعبرت سمو األميرة بسمة بنت 
طالل، عن احترامها لدور االتحاد الريادي، ورغبتها بتعاون الجميع، وأكدت أسمى 

بدورها، على مضامين العمل المشترك الساعي لتوحيد طاقات  خضر رئيسة االتحاد
النساء األردنيات من اجل االرتقاء بأوضاعهن واستقالليتهن، مع احترام التعددية، التي 
تقتضي اعتراف الجميع بوجود اآلخر، وتنوع األطر، واستحقاقات هذا التنوع، من 

ا تم تداوله في االجتماع تعايش، واعتراف باآلخر، وتعاون معه، كما أكدت على م
الطارئ لقيادات االتحاد، من ضرورة توفر تكافؤ الفرص للجميع، بما في ذلك التمويل 
واإلعالم، ودعت إلى إزالة كافة المعوقات اإلدارية واإلعالمية التي تواجه العمل 

309Fالنسائي عموما، واتحاد المرأة األردنية بوجه خاص

٣١٠ . 
 

ستة مؤتمرات عامة نوقشت خاللها التقارير المالية  هكذا استقر أمر االتحاد، فعقد
واإلدارية، والخطط المستقبلية، وتميزت هذه المؤتمرات بطرح وثيقة للسياسات العامة 
لالتحاد تعتبر بمثابة ورقة توجيهية إستراتيجية، تطرح المواقف  من التحديات التي 

محلية والعربية والدولية، واهم تواجه االتحاد، والقضايا العامة والنسائية على الصعد ال
ما ورد في هذه الوثائق موقف االتحاد من تطورات األوضاع األردنية الداخلية، على 

من تطورات القضية  هالصعد الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، وموقف
الفلسطينية والتطورات االقتصادية العالمية وأثرها على النساء، وبخاصة العولمة 

القتصادية، كما طرحت هذه الورقة موقف االتحاد من الحرب على العراق، وحصاره ا
المجحف السابق على االحتالل، وارتبطت هذه المواقف بأنشطة تزامنت مع األحداث 
المتعلقة بهذه القضايا، من أنشطة مطلبية، منها على سبيل المثال ال الحصر: 

والبطالة،  والحد من غالء األسعار،  األنشطة المطلبية المتعلقة بمكافحة الفقر،
، واألنشطة المطلبية المتعلقة بالتعديالت القانونية، واألنشطة ةومناهضة الخصخص

المتعلقة بمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، والتضامن مع النساء الفلسطينيات 
كما كان  ا،والعراقيات واللبنانيات اللواتي واجهن الحروب اإلسرائيلية والدولية، وغيره

                                                 
 م.١٩٩٦تاريخ شباط  رؤى:  نشرة غير دورية، يصدرها اتحاد المرأة األردنية، العدد الثاني  - ۳۱۰
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على هامش هذه المؤتمرات ندوات علمية متخصصة، بجانب من جوانب قضايا  اميق
 النساء القانونية واالجتماعية. 

نشاطه حسب خطط وبرامج مدروسة ويقدم خدماته للنساء من واالتحاد اآلن يمارس 
خالل مركزه الرئيسي في عمان وفروعه في المحافظات، من خالل لجان تطوعية 

في المركز والفروع فضال عن مجموعة الموظفات األخصائيات في إدارات  متخصصة
البرامج النوعية الخاصة، فيقدم خدمات محو األمية القانونية والتكنولوجية، والتوعية 

العام، فيقيم الندوات والمحاضرات الخاصة التي تتناول األحداث والقضايا  فوالتثقي
المحلية العامة التي تمس مصالح النساء،  التي تمر بالبالد، مركزا على القضايا

كالفقر، والبطالة، وغالء األسعار، وارتفاع الضرائب، والتعديالت القانونية، وبخاصة 
قوانين االنتخابات النيابية، والعقوبات والنشر وغيرها، بشتى الوسائل، وعلى الصعيد 

ال التمييز ضد القانوني يواصل االتحاد أنشطة التوعية والضغط إلزالة كافة أشك
النساء، وتوفيق القوانين المحلية مع بنود اتفاقية " القضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة"، وقد قاد حملة لتخفيض سن الزواج بمشاركة العديد من منظمات المجتمع 
المدني بما فيها المنظمات النسائية، فضال عن برامج مواجهة العنف ضد النساء، 

لألطفال بما فيها برلمان الطفل الذي عقد عدة دورات، وغير ذلك من   ةهوالبرامج الموج
 ١٩٩٤النوعية التي بدأها منذ عام األنشطة، كما استمر االتحاد بإدارة برامجه 

 وأبرزها:
المفككة اللقاء دار ضيافة الطفل واإلرشاد األسري الذي يتيح ألطفال األسر  -

على حل مشكالتها واستعادة  بذويهم في أجواء صحية، ويساعد هذه األسر
لحمتها، بإشراف أخصائيات متدربات على احدث أساليب العمل في هذا 
الميدان، وقد طورت هذه الدار خدماتها، لتشمل التوعية القانونية واالجتماعية، 
وتامين خدمة دفع النفقة لالم الحاضنة، بأجواء صحية ومناسبة لألطراف 

ع نطاق تقديم هذه الخدمة إلى فروع اربد وبإشراف أخصائيات الدار، كما وس
 والزرقاء. 

خط اإلرشاد الهاتفي القانوني واالجتماعي، الذي يقدم اإلرشاد القانوني و  -
النفسي واالجتماعي والصحي، لطالباتها، باالستعانة بأخصائيات مدربات على 
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احدث تقنيات تقديم هذه الخدمات، وبالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية 
 سب متطلبات كل حالة.    ح

دار ضيافة النساء، وهي خدمة مكملة لخط اإلرشاد القانوني واالجتماعي، إذ  -
تقدم مأوى مؤقت للنساء المعرضات للعنف، كما تعمل مشرفاتها من 
األخصائيات االجتماعيات على مساعدة المقيمات في الدار، وحل مشكالتهن، 

 ةة حماية األسرة، ووزارة التنميوغالبا ما تعمل الدار بالتعاون مع إدار 
 االجتماعية، وهي أول دار من نوعها في األردن. 

ومؤخرا أقام االتحاد عدة مشاريع مدرة للدخل لتامين موارد مالية ألنشطته منها مطبخ 
 إنتاجي، وصالون تزيين.

وعلى الصعيد الثقافي أسس االتحاد "مركز إميلي بشارات للدراسات والتوثيق" بهدف 
قامة انجا ز الدراسات المتعلقة بالنساء، وتوثيق أنشطه الحركة النسائية وتاريخها، وٕا

األنشطة الثقافية التوعوية، كما يشرف المركز على نشر مجلة االتحاد وهي مجلة 
"الروزنا" كمجلة ثقافية فكرية تعنى بقضية النساء، وكان االتحاد قد اصدر نشرة غير 

310Fان فقطدورية سماها رؤى، وصدر منها عدد

٣١١ . 

                                                 
و دعد وقد تناوب على رئاسة االتحاد منذ إعادة تأسيسه كل من الرائدة إميلي بشارات،  - ۳۱۱

هيئاته اإلدارية في المرحلة األولى فقد كان من بين معاذ، أسمى خضر، وآمنه الزعبي، أما 
فلين األطرش وكريمة ناصر وماجدة أبو شرار وميسر السعدي وحك مت هلسه أعضائها كل من أ

لتل وغيرهن أما  لتنفيذية فقد شهدت عضوية كل ويسرى الكردي و روال قميع وسهير سلطي ا لجنته ا
من: ناديا شمروخ، وميسر السعدي، وناديا أبو فالح، وحكمت هلسه، وأمينه دحبور، وفردوس 

ة الشبار، وآمنة الزعبي، و أوجيني حداد، وتريز الريان، وحنان هلسه، وازدهار صالح، ونعم
لقواسم لقدسي، ويسرى الكردي، وخزامه الرشيد، وناديا ا لكايد، وغصون رحال، وعفيفة يا ، ورماح ا

سميرات، وأمل عبد الكريم، وصفاء القسوس، وفلحا الطيراوي، وسحر الريماوي، ولطفيه العزة، و 
 سناء أديب الخياط، ورجاء الدرباشي، وغيرهن، وتتوزع هذه األسماء على قوى سياسية قومية

للمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى وثائق المؤتمرات الستة المذكورة وهي: وثائق  - ۳۱۱،ويسارية ومستقالت
الخاصة باالتحاد، المؤتمر الثاني  تم،  التقرير اإلداري ووثيقة السياسا١٩٩٥المؤتمر األول لعام المنعقد في العام 

م، ١٩٩٩السياسات، المؤتمر الثالث المنعقد في حزيران عام  م، البيان الختامي، ووثيقة١٩٩٧المنعقد في أيار عام 
البيان الختامي ووثيقة السياسات،  ٢٠٠٢البيان الختامي والتقرير اإلداري ووثيقة السياسات، المؤتمر الرابع المنعقد في 

لمؤتمر السادس م، البيان الختامي ووثيقة السياسات والتقرير اإلداري، ا٢٠٠٥تقرير المؤتمر الخامس المنعقد في 
 م، البيان الختامي ووثيقة السياسات والتقرير اإلداري.   ٢٠٠٨المنعقد في 
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  االتحاد النسائي األردني العام: ٢

كما سبقت اإلشارة ارتأت الحكومة في مرحلة من المراحل،  تأسيس اتحاد نسائي يجمع 
تحت مظلته الجمعيات والهيئات النسائية، بإشراف وزارة التنمية االجتماعية، فبادرت 

اية لجنة تحضيرية برئاسة إلى تشكيل االتحاد النسائي األردني العام، وشكلت لهذه الغ
هيفاء البشير، التي بادرت لالتصال بالجمعيات والهيئات فوافق من وافق واعترض من 
اعترض، إلى أن أعلن عن تأسيس هذا االتحاد بموجب طلب مقدم من جمعيات 

ـخ  ـ ـ م، وبعضوية عدد ١٥/٩/١٩٨١وهيئات اجتماعية إلى وزارة التنمية االجتماعية بتاري
النسائية منها: الجمعية الخيرية لرعاية األسرة، وجمعية الشابات من الجمعيات 

المسلمات، و جمعية إنعاش الريف، وجمعية الشابات المسيحيات في عمان وفرعيها في 
الحصن ومادبا،  وجمعية رعاية أسرة الجندي، وجمعية ربات البيوت، وجمعية النهضة 

النسائية، وجمعية سيدات ناعور،  النسائية، وجمعية سيدات جرش، وجمعية وادي السير
وجمعية رعاية شؤون األسرة، واتحاد فتيات مؤآب ، جمعية ربات البيوت في معان، 
وجمعية فتيات الطفيلة الخيرية، ونادي صاحبات المهن في عمان وفروه في مادبا 
والكرك، نادي االنرويل الشق النسائي لنادي األسود، نادي خريجات كلية بيروت 

 ، نادي الجامعيات العربيات، ونادي الحديقة والمنزل،  وكان من أهدافه:الجامعية
 العمل على دمج المرأة وتأهيلها لتوفير فرص العمل المختلفة لـها.  .١
إعداد البرامج التدريبية للمشروعات التأهيلية لتثقيف المرأة كربة بيت وزوجة  .٢

 . ًال  وأم وتكوين القيادات النسائية لممارسة دورها كامـ
تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع االتحادات والجمعيات والهيئات النسائية  .٣

 العربية والدولية.

 تمثيل المرأة األردنية في المؤتمرات الدولية.  .٤
311Fالقيام بالدراسات واألبحاث الخاصة بالمرأة .٥

٣١٢  " 

                                                                                                                                                 
 

 م.١٩٨١االتحاد النسائي االردني العام: النظام األساسي لعام  - ۳۱۲
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واجه االتحاد النسائي االردني العام مأزقه منذ تأسيسه، إذ لم تمتلك الجمعيات 
سسة الثقل الشعبي والفعالية المطلوبة،  وهي بكل األحوال تشكل نسبة قليلة، المؤ 

بالنظر إلى مجموع الجمعيات والهيئات النسائية المسجلة والفاعلة، لذلك لم يستطع 
م، استكمال بنيته التنظيمية إذ انتخبت أول هيئة تنفيذية له ١٩٨٣االتحاد وحتى سنة 

اللجنة التنفيذية ولدورتين متتاليتين، الخروج من في ذلك العام، ومع ذلك لم تستطع 
مأزق شعبية االتحاد، والتخلص من ثغرات نظامه األساسي، فاقترحت السيدة هيفاء 
البشير تعديل النظام الداخلي، فدعا االتحاد إلى عقد ندوة عقدت في غرفة تجارة عمان 

ته، كما طلب من م، عرض من خاللها فكرة التعديل ومبررا١٩٨٦في حزيران من عام 
عدد من األخصائيين القانونين تقديم اقتراحات تعديليه للنظام، ثم دعا إلى ندوة ثانية 

م، لمناقشة التعديالت المقترحة، التي أقرت في العام ذاته، وكان من ١٩٨٨عقدت عام 
 بينها تعديل أهداف االتحاد وغاياته بحيث أصبحت تنص على:

ية التنمية االجتماعية والثقافية " العمل على دمج المرأة في عمل .١
 والسياسية واالقتصادية في المملكة.

العمل على تدريب المرأة وتأهيلها لتوفير فرص العمل المالئمة لها  .٢
 وتقديم الخدمات الالزمة في هذا المجال.

إعداد البرامج التدريبية والمشروعات التأهيلية لتثقيف المرأة وتدريبها  .٣
 سرة ومواطنة ومشاركة في التنمية.كعضو أساسي في بناء األ

 تكوين القيادات النسائية وتأهيلها وتدريبها. .٤
تعزيز أواصر الصداقة وتنظيم التعاون بين مع االتحادات والجمعيات  .٥

 والهيئات النسائية العربية واألجنبية.
 تمثيل المرأة األردنية في المؤتمرات العربية والدولية. .٦
ومة أية إجراءات سلبية قد تحول دون المحافظة على حقوق المرأة ومقا .٧

 قيامها بدورها الفاعل في تنمية المجتمع أو تحد من ذلك.
القيام بالدراسات واألبحاث الخاصة بالمرأة على المستويين الوطني  .٨

 والقومي والعمل على تشجيعها.
312Fإصدار مجلة ونشرات وفقا لقانون المطبوعات المعمول به. .٩

٣١٣ " 

                                                 
 . ٤م، المادة الرابعة، ص١٩٨٦االتحاد النسائي االردني العام: النظام األساسي المعدل لعام  - ۳۱۳
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ساسي نصا يسمح لألفراد من النساء االنضمام إلى كما تضمن تعديل النظام األ
االتحاد، إذا نظمن أنفسهن على شكل لجان في مناطق السكن، وكن غير منضويات 

313Fفي عضوية أي من الجمعيات العضوة في االتحاد

، كما تم تقيد عضوية اللجنة ٣١٤
314Fالتنفيذية المنتخبة لدورتين انتخابيتين

٣١٥ . 
رة التنمية االجتماعية، ومع االنفتاح الديمقراطي، بعد إقرار التعديالت من قبل وزا

عملت اللجنة التنفيذية على إعادة بناء هياكل االتحاد، وفتح باب العضوية لألفراد 
واللجان، ولكنها لم تستطع إكمال العمل المطلوب خالل الفترة االنتقالية ومدتها ستة 

النساء، واستمرار تجميد أشهر، فتم التمديد لها لستة أشهر ثانية، ونتيجة لحماس 
االتحاد النسائي في األردن، الذي أدى إلى إقبال قوى يسارية وقومية على التسجيل في 

) جمعية ٢١صفوف االتحاد،  اتسعت العضوية بشكل غير مسبوق، لتصل إلى (
) لجنة، ال يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثالثين عضوة، سميت بلجان ٩٧و(

مستقلة، وكان الثقل األكبر لنساء الحركة اإلسالمية، وبعد  ) عضوة١١٣٠السكن و(
استكمال الهياكل بدأت القواعد بانتخاب قياداتها المتوسطة _ مجالس المحافظات_ 
حيث انتخبت مجالس اربد و الطفيلة و البلقاء والعقبة وتحت إشراف وزارة التنمية 

فظة العاصمة عمان، وكان االجتماعية، وبموافقتها، الى أن حل موعد انتخابات محا
، ومع كثافة العضوية الفردية وعضوية اللجان وطبيعة 315F٣١٦م١١/٥/١٩٩٠مقررا في 

الصراع بين األحزاب السياسية عشية االنتخابات، ومع وجود ثغرات قانونية في النظام 
المعدل، تأجل موعد االنتخابات وتدخلت وزارة التنمية االجتماعية في تفسير مواد 

316Fعدلالقانون الم

، وكان نتيجة التفسير في حينه فوز ممثالت الحركة اإلسالمية ٣١٧
، مما دفع ممثالت التيارات األخرى، إلى 317F٣١٨م٣/٨/١٩٩٠بأغلبية كبيرة في انتخابات 

                                                 
)  ٧)  فقرة( أ)، والمادة ( ٦م، المادة ( ١٩٨٦االردني العام: النظام األساسي المعدل لعام  االتحاد النسائي - ۳۱٤

 فقرة( أ) و الفقرة (ب).
 ) الفقرة (ج) ١٩م، المادة (١٩٨٦االتحاد النسائي االردني العام النظام األساسي المعدل لعام  - ۳۱٥
 م.١٩٩٠حزيران عام  ٢٧جريدة الرأي، العدد الصادر بتاريخ  - ۳۱٦
 ٢٩/٥/١٩٩٠تاريخ  ٢٦٢/٥٥٧٠كتاب وزارة التنمية االجتماعية رقم ج ع/  - ۳۱۷
لقادر عربيات، وبسمة سليمان موسى الحلو،  - ۳۱۸ يمان عبد ا فازت كل من : مهدية الزميلي، وٕا

وسخاء عبد العزيز المجالي، وعائدة عبد الحليم عايش بدران، وعبير داوود األخرس، وريم شحاذة 
  محمد كمال، وحليمة رجب المعانيشامية، وهيفاء 
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االحتجاج والطعن بتفسير الوزارة، ونتائج االنتخابات، أمام محكمة العدل العليا، التي 
 ،يئة العامة المنعقدة في ذلك التاريخم، ببطالن اجتماع اله٢٧/١/١٩٩١قضت بتاريخ 

318Fوبطالن نتائج االنتخابات

، وكان قرارًا لصالح القوى اليسارية والوسطية في االتحاد، ٣١٩
مما دفع بالقوى اإلسالمية إلى مقاطعة االنتخابات التالية، والطعن مجددا أمام ديوان 

تى صدر قرار الديوان تفسير القوانين، وهكذا بقي االتحاد معطـًال في أروقة المحاكم ح
الخاص بتفسير القوانين باعتبار عضوية اللجان والعضوية الفردية باطلة لعدم تسجيلها 
رسميًا كجمعيات، واعتبار االتحاد نوعيا تقتصر عضويته على الجمعيات والهيئات 

319Fالنسائية

، وهكذا عاد االتحاد للعمل كاتحاد نوعي يضم مجموعة من الجمعيات ٣٢٠
ئية المسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية، وقد استمرت  الجمعيات والهيئات النسا

األعضاء، وفي الفترة مابين تشكيل االتحاد واستقراره كاتحاد نوعي، بأنشطتها المعتادة 
منها: أنشطة محو األمية، ودورات التأهيل المهني ( حرف الخياطة والتطريز وصناعة 

اللجنة التنفيذية، فقد قامت وبالتعاون مع  الزهور والقش) والندوات الثقافية، أما
الجمعيات األعضاء، بتغطية النشاطات الخارجية التي تمثلت بالمشاركة بالعديد من 

320Fوالندوات والحلقات البحثية على المستوى العربي والعالمي تالمؤتمرا

، ومع استقرار ٣٢١
ت حتى نهاية أوضاع االتحاد بدا بتنظيم أعماله بزيادة عضوية الجمعيات التي وصل

 ) فرعا تغطي محافظات المملكة.١١) جمعية، موزعة على (٧٢م ( ١٩٩٦سنة 
لقد توجه االتحاد النسائي االردني العام، بأنشطته وبالتعاون مع الجمعيات األعضاء،  

إلى تحسين الوضع االقتصادي والثقافي والصحي للنساء من خالل إشراكهن بتنفيذ 
برامج محو األمية األبجدية، والقانونية، والتكنولوجية، برامج ومشاريع مدروسة، منها 

وبرامج التثقيف االجتماعي، كالعالقات العائلية، واإلدارة المنزلية، ورعاية  األطفال، 
والتثقيف الغذائي والصحي، فضال عن المشاريع المهنية، كالتطريز، والخياطة، 

االتحاد لهذه الغاية عدة وصناعة القش، والصناعات التقليدية األخرى، وقد أقام 
م، بهدف مساعدة النساء ١٩٨٦مشاريع منها: مشروع اإلنتاج الغذائي، الذي أسس عام 

                                                 
ملفات  ومنهن إسعاف شقير وجانيت المفتي وصفاء القسوس و سهلية بهلوان وسهام القاسم، - ۳۱۹

 لدى محكمة العدل العليا. ٢٠/ ١٦٦٥القضية رقم 
 م.١٩٩١) لسنة ٩، القرار الخاص بتفسير القوانين رقم ( ١٠/١٩٩١طلب تفسير رقم  - ۳۲۰

تحاد النسائي االردني العام ، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الوطني للمرأة األردنية : واقع هيفاء البشير: اال - ۳۲۱
 م. ١٩٨٥أيار  -١٦ -١٤وتطلعات، المنعقد بتاريخ 
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العامالت، بتحضير وجبات عائلية جاهزة صحية وغير مكلفة، وقد اتسع هذا المشروع 
فانتقل إلى مقر خاص به، ومجهز بأحدث األدوات واألجهزة والكوادر المدربة، فاتسعت 

تسويق منتجاته، ودخل السوق المحلي، ليوزع في أهم متاجر التجزئة، كما  مجاالت
يلبي متطلبات المنظمات الدولية للمناسبات المختلفة، ويوزع منتجاته على المقاصف 

 المدرسية.
م، بهدف توفير ١٩٩٠ومن مشاريعه اإلنتاجية أيضا، مشروع التريكو الذي أسس عام 

ز إنتاجه بالجودة العالية واألسعار المنخفضة، ويتم فرص عمل للنساء الفقيرات، ويتمي
تسويق منتجاته من خالل المؤسسة االستهالكية المدنية، كذلك أقام االتحاد مشروع 
المهن الفلكلورية، بهدف توفير فرص عمل للنساء اللواتي ال يستطعن العمل خارج 

ا ما تكون صغيرة المنزل، إذ يعملن في بيوتهن على تنفيذ التصاميم المعدة، وغالب
ومعتدلة األسعار لسهولة تسويقها، كما بدا العمل بمشروع منتزه ايدون الطبيعي 
بالتعاون مع جمعية سيدات ايدون الخيرية بهدف استصالح أراضي قدرت بحوالي مئة 
دونما، وتشمل المرحلة األولى منه استصالح خمسين دونما، وتزويدها بالجدران 

 ألشجار المثمرة والحرجية، وترميم آبار جمع المياه.االستنادية، وزراعتها با
ويدير االتحاد مكتبة، تحتوي على كمية كبيرة من الكتب والدراسات والبحوث الخاصة 
بالنساء، كما تضم المكتبة أوراق العمل والبحوث التي قدمت لمؤتمرات وندوات عقدها 

في الصحف األردنية حول االتحاد وشارك فيها، وتعمل المكتبة على توثق كل ما يكتب 
النساء، فضال عن توثيق مقاالت الكاتبات اإلعالميات من صاحبات األعمدة اليومية 
واألسبوعية في الصحافة األردنية، ولالتحاد نشرة غير دورية تنقل أخبار االتحاد 

 وأنشطته، وأخبار الحركة النسائية، اسماها "صوت المرأة األردنية".
م، وطد االتحاد عالقاته بالمنظمات ١٩٩٦خارجية، وحتى سنة وعلى صعيد العالقات ال

والجمعيات والهيئات النسائية، فشارك بالعديد من الندوات والمؤتمرات على الصعد 
المحلية والعربية والدولية وهو عضو باالتحاد النسائي العربي العام، وباالتحاد النسائي 

اللجان االستشارية لمنظمات األمم الديمقراطي العالمي، كما يشارك بعضوية عدد من 
321Fالمتحدة

٣٢٢. 

                                                 
صوت المرأة األردنية: انجازات، التقرير الختامي النجازات االتحاد النسائي االردني العام عن الدورة الثانية  - ۳۲۲

 .  ٣٥ -١٧م، ص ١٩٩٦ –م  ١٩٩٣عشرة للجنة التنفيذية 
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م، واصل االتحاد النسائي االردني العام مسيرته في خدمة قضايا ١٩٩٦وبعد عام 
النساء األردنيات، فزادت عضويته من الجمعيات المسجلة لدى وزارة التنمية، واستمر 

ويق منتجاتها، بإدارة مشاريعه اإلنتاجية اآلنفة الذكر، وطويلة األمد، فوسع نطاق تس
دارة القروض الصغيرة الدوارة، الخاصة  وزاد عليها مشاريع جديدة منها: تقديم وٕا
بالنساء، وافتتح المزيد من المشروعات اإلنتاجية المدرة للدخل كصالونات التجميل، 
نتاج النباتات الطبية، مركزا العمل مع الجمعيات في  ومشاغل الخياطة والتريكو، وٕا

 اطق األقل حظا. المحافظات والمن
، فأدار العديد من يأما على صعيد تمكين النساء، فواصل نشاطه التدريبي والتوعو  

الدورات التدريبية، في المجاالت المتنوعة، فباإلضافة إلى نشاطات محو األمية، 
األبجدية والتكنولوجية والقانونية، ركز االتحاد على الدورات المتعلقة بالتنمية السياسية 

، وبخاصة أدوارهن في المشاركة باالنتخابات البلدية والنيابية، من خالل التوعية للنساء
بالقوانين ذات الصلة، وأساليب إدارة الحمالت االنتخابية، ومهارات القيادة، والتفاوض، 
وغير ذلك من موضوعات ذات صلة، كما شارك االتحاد بغالبية األنشطة المحلية، من 

 ث ودورات تدريبه، المتعلقة بهذه الموضوعات.ندوات ومؤتمرات وحلقات بح
كما تابع االتحاد توطيد عالقاته المحلية والعربية والدولية، فشارك بعضوية العديد من 
الشبكات المحلية والعربية، فعلى سبيل المثال ال الحصر: شارك االتحاد في معظم 

المتعلقة بالسياسات أنشطة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، وبخاصة األنشطة 
والخطط اإلستراتيجية، سواء على مستوى قطاع النساء، أو على المستوى الوطني، 
كمشروع تحديث اإلستراتيجية الوطنية للمرأة، واألجندة الوطنية وغيرها، واستمر 

322Fبالمشاركة في غالبية المؤتمرات والندوات العربية والعالمية

٣٢٣ . 

                                                 
لبشير،   - ۳۲۳ لتعيين أو االنتخاب كل من السيدات:  هيفاء ا وقد تناوب على رئاسة االتحاد سواء با

لقاسم، ود.هيفاء أبو غزالة، وانس الساكت، ونهى  و بثينه جردانه، ومهدية ألزميلي، وسهام ا
لتنفيذية المكونة من ( تناوب على عضويتها ومنذ عام ) عضوة، فقد ١٩المعايطة، أما لجنته ا

نايفة المجالي، وانس الساكت، وسميرة كوخ، وهناء و م، كل من السيدات: دالل نباص، ٢٠٠٠
لتلهوني،  لية اخو رشيدة، وفاطمة عبيدات، وعايدة سابا، وجدان ا الكردي، وهدى قليوبي، وعا

لفاعوري، وناديا بشناق، ورغدة ب لقاوي، وجليلة الصمادي، ورحاب ياسين، و بثينه جردانه، ونوال ا
لكباريتي، و سوسن تفاحة، ورحاب المجالي، وناديا  لغبابشة، وكوكب انجادات، ونوال ا وغفلة ا
لقاضي، و فهميه العزام،  الدباس، وصيته الحنيطي، وفوزية الجوهري، وروسن صوالحة، وسهاد ا
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 ردنيتجمع لجان المرأة الوطني األ : ٣

منذ أعلنت اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية، نشطت مجموعات من النساء للتوعية 
بأهدافها وأهميتها وضرورة تنفيذها، وصار أن انتظم عمل هذه المجموعات في لجان، 
فتوجه الرأي إلى أن تأخذ هذه اللجان صيغة قانونية محددة، تتولى متابعة اإلستراتيجية 

م، بمبادرة من سمو األميرة بسمة ١٩٩٢فتم تجميعها وتسجيلها، عام وأشكال تنفيذها، 
بنت طالل، تحت اسم "تجمع لجان المرأة الوطني االردني"، كمنظمة نسائية غير 

لسنة  ٣٣حكومية، تتمتع بالشخصية االعتبارية، بموجب قانون الجمعيات والهيئات رقم 
لنهوض بالمرأة األردنية في بهدف ا ترأسته سمو األميرة بسمة بنت طالل،م، ١٩٦٦

المجاالت السياسية والتشريعية، والتربوية، والصحية، واالجتماعية واالقتصادية، من 
323Fخالل تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية، واالستراتيجيات األخرى

٣٢٤. 
راح والتعبوية، وكان أبرزها اقت ةومنذ بداياته قام التجمع بالعديد من األنشطة التثقيفي

تعيين سيدات في المجالس المحلية، لكسر الحاجز النفسي أمام المجتمع إزاء انخراط 
النساء في هذا النشاط، وإلعطاء الفرصة للنساء إلثبات كفاءتهن وقدرتهن على خدمة 

م، وتم ١٩٩٤مجتمعاتهن المحلية، وقد استجاب مجلس الوزراء لهذا االقتراح في العام 
الس المحلية لعدد من المدن والبلدات والقرى، األمر الذي ) سيدة في المج٩٩تعيين (

أتاح للنساء إثبات إمكانياتهن، وكانت النتيجة أن خاضت النساء تجربة االنتخابات 
البلدية والقروية، في السنة التالية، واستطاعت عشر نساء الفوز بمناصب في عضوية 

استمر التجمع بالعمل على المجالس المحلية، كما فازت سيدة بمنصب رئيس بلدية، و 
صعيد تمكين النساء للمشاركة في الحياة العمة والسياسية، من خالل ورش العمل 
والتدريب المستمر للنساء للممارسة أدوارهن في الحياة العامة، وقد أدى دورا ملحوظا 

                                                                                                                                                 
، وغادة شباطات، وكلثم وآمال قواسمة، وهيفاء كرادشه، وماري حتر، وسميرة سلمان، وهيا المحيسن

لنشاشيبي، وخوله كاللدة،  مريش، ود.لميعة مرقه، ونهلة صويص، وعجايب هديريس، وليالي ا
لعبادي، وجيهان جويبير، وابتسام عازر، ومنيفة الجازي،  وصيته الحديد، وخوله بني هاني، وكلثم ا

ة، ورمزية الخطيب، ومها وريما الشاعر، وسهى خواج، وبثينة بلقر، وأسماء المومني، واليس حمارن
يد من التفاصيل انظري/ انظر:  االتحاد النسائي االردني العم: التقارير اإلدارية للمز ، العودات، وآمنة العمري

 م. ٢٠٠٨م، و٢٠٠٧، و٢٠٠٦م، و٢٠٠٥م، و٢٠٠٤م، و٢٠٠٣م، و٢٠٠٢م، و٢٠٠١م، و٢٠٠٠للسنوات 
  ٣ي، ص تجمع لجان المرأة الوطني االردني: النظام األساس - ۳۲٤
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في تمكين النساء في المشاركة بالحياة البرلمانية، وعمل في مجال محو األمية 
والثقافية، وساهم بقوة في حمالت الضغط من اجل تعديل العديد من القوانين  القانونية

 لصالح النساء.
م، تم تعديل النظام األساسي، إذ تضمن التعديل الجديد هيكلية تنظيمية ١٩٩٥في عام 

أكثر تماسكا ووضوحا، فتكونت هيئات التجمع من المجلس األعلى برئاسة سمو األميرة 
) عضوة معينة، يليه أمانة ١٢) عضوة منتخبة و(١٢ون من (بسمة بنت طالل، ويتك

عضو معينة، والهيئات المحلية للمحافظات، ١٢عضوة منتخبة و ١٢السر ويتكون من 
وهي هيئات منتخبة من قبل المنسقات المحليات، واللجان الرئيسية للمحافظات وتتكون 

ن تتكون في كل منطقة من جميع المنسقات في المحافظة، و اللجان المساندة وهي لجا
ومحافظة، على أن ال يقل عدد اللجنة الواحدة عن خمسة عشر عضوة، ويجوز أن 

كل لجنة  بتضم المنطقة الواحدة بما فيها المحافظة أكثر من لجنة مساندة، وتنتخ
مساندة ممثلة عنها لدى اللجنة الرئيسية في المحافظة وتسمى هذه الممثلة المنتخبة 

324Fساندةمنسقة اللجنة الم

٣٢٥   ، 
موزعات على ه، ألف) سيدة وفتا ١٤٠وقد اتسعت عضوية التجمع حتى وصلت إلى (  

مختلف مناطق البالد بما فيها المناطق الريفية والبدوية النائية، كما طور التجمع 
نظامه األساسي ليشمل العديد من األهداف انطالقا من رسالة تقتضي تحفيز النساء 

ية بناء مستقبل األردن، من خالل التزامهن بتأدية دورا األردنيات ودمجهن في عمل
 من اجل تقدم ونهضة بالدهن، وكان من أهداف التجمع:  متكامال

 " توعية المرأة األردنية باإلستراتيجية الوطنية للمرأة. .١
توعية المرأة األردنية بالمجاالت الحياتية المختلفة (صحية واجتماعية وتعليمية  .٢

 قتصادية وبيئية) وثقافية وسياسية وا
توعية المرأة األردنية بحقوقها وواجباتها كما نص عليها الدين اإلسالمي  .٣

 والدستور االردني والميثاق الوطني.
 السعي إلى وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار. .٤
 تشكيل جماعات ضغط للتأثير في عملية صنع القرار. .٥

                                                 
م، بموجب كتاب وزير الداخلية رقم ١٩٩٥تجمع لجان المرأة الوطني االردني:  النظام األساسي المعدل لعام  - ۳۲٥
 . ٥ – ٣. المواد المادة السابعة، الفقرات من أوال وحتى خامسا، ص ٣٠/٧٢٤/٢٧٤٤٤
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 . 325F٣٢٦"فتثقيتمكين المرأة وتأهيلها من خالل برامج التوعية وال .٦

وقد قسم التجمع أنشطته إلى عدة محاور انسجاما مع أهدافه، وهي: المحور البيئي،  
، واالقتصادي، والتعليمي، والتشريعي، إذ يعمل على تنفيذ األنشطة المتعلقة يوالسياس

، تبكل محور حسب أولويات النساء ومن خالل مركزة الرئيسي وفروعه في المحافظا
لنائية حيث النساء المهمشات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبخاصة في المناطق ا

وحيث الحاجة الملحة لتمكين هذه الشريحة من النساء وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، 
 إلدماجها في الحياة العامة. 

، ينفذ التجمع العديد من األنشطة كالندوات ففعلى صعيد التوعية والتثقي    
لسات الحوارية وتوزيع النشرات والمطبوعات، التي والمحاضرات وورش العمل والج

تتناول موضوعات متنوعة وحسب أولويات كل منطقة وبناء على احتياجات النساء 
فيها، مع التركيز على التوعية بحقوق النساء، والتشريعات وقضايا الصحة اإلنجابية، 

 والقضايا البيئية، وأهمية التمكين االقتصادي.
القتصادي، ينفذ التجمع من خالل فروعه العديد من الدورات على صعيد التمكين ا

التدريبية المهنية، تلبية لالحتياجات المحلية، حول مهارات عديدة منها: الخياطة، 
والتطريز، والخياطة الصناعية، والتريكو، والتجميل، والحرف اليدوية، وصناعة القش، 

ا يقدم التجمع دورات في وتصنيع سعف النخيل، والتجميل، وصناعة الصابون، كم
مجال التصنيع الغذائي، كالتجفيف، والتخليل، والحفظ، وصناعة الحلويات، واألطعمة 
السريعة، وغير ذلك، ويتم هذا التدريب لتأهيل النساء والفتيات لسوق العمل، أو إدارة 
مشاريعهن الصغيرة الخاصة، بما يوفره لهن من قروض صغيرة، بالتعاون والتشبيك مع 

د من الجهات المختصة، وقد نفذ التجمع عددا من المشاريع الطويلة المدى عد
بالتعاون مع الفروع منها: مشروع إدارة الغابات وزراعة األعشاب والنباتات الطبية، 

 ومشروع تربية الدواجن. 
وقد افتتح التجمع في إطار محور التعليم العديد من صفوف محو األمية في المناطق 

وية النائية، استهدفت النساء والفتيات، كذلك يتم إلحاق الفتيات اللواتي يتم الريفية والبد

                                                 
ي أبو السمن، أمينة سر تجمع تقرير خاص عن التجمع اعد ألغراض هذا المؤلف، مرفق  بمقابلة مع السيدة م - ۳۲٦

  ١٠/٨/٢٠٠٩لجان المرأة الوطني االردني أجريت بتاريخ 
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محو أميتهن، وغيرهن من الفتيات بدورات لتعلم مهارات الحاسوب لمساعدتهن على 
 الحصول على فرص عمل.

فقد نفذ التجمع عددا من المشاريع التدريبية للنساء  يأما على صعيد التمكين السياس
ناء قدرات عضوات البلديات المعينات والمنتخبات، ومشروع تدريب منها: مشروع ب

ومشروع المرأة والتأهيل السياسي  ٢٠٠٣القيادات، ومشروع االنتخابات النيابية لعام 
 وغير ذلك.

وفي محور البيئة نفذ التجمع مشروع شوارع البيئة ومشروع استصالح مكب النفايات 
 وتحويله إلى حدائق أطفال. 

نفذ التجمع مشروع قانون النفقة، ومشروع تنظيم أوضاع النساء ب القانوني على الجان
في مهنة القانون، كما يدير التجمع مكتبا للخدمات االستشارية االجتماعية والقانونية، 
وقد شارك التجمع بالعديد من الحمالت الوطنية كحملة رفع سن الزواج في عام 

م، وحملة المطالبة ٢٠٠٣البرلمان في عام  م، وحملة المطالبة بكوتا نسائية في٢٠٠١
م، وحملة المطالبة بصندوق النفقة لعام ٢٠٠٧بكوتا نسائية في المجالس المحلية لعام 

 م. ٢٠٠٦
وعلى صعيد العالقات الداخلية والخارجية يرتبط التجمع بعالقات شراكة وتعاون مع 

شارك في العديد من العديد من المنظمات النسائية المحلية والعربية والدولية، و 
المؤتمرات والندوات والحلقات البحثية على هذه الصعد، كما شارك في العديد من 
الحوارات الوطنية المحلية ومنها على سبيل المثال ال الحصر: الحوارات الوطنية من 

م، والمؤتمر الوطني من اجل البلديات لعام ٢٠٠٧اجل المجالس المحلية لعام 
326Fقليمي حول واقع وآفاق مشاركة النساء في الحكم المحليم، والمؤتمر اإل٢٠٠٥

٣٢٧  . 
 

 الخالصة 

                                                 
تقرير خاص عن التجمع اعد ألغراض هذا المؤلف، مرفق  بمقابلة مع السيدة مي أبو السمن، أمينة سر تجمع  - ۳۲۷

  ١٠/٨/٢٠٠٩لجان المرأة الوطني االردني أجريت بتاريخ 
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حركة النسائية الثانية قامت نتيجة أنشطة الحظنا من سياق هذا الفصل أن نهضة ال
م، عملية إحياء منظمات قديمة ١٩٧٥المرأة الدولي، إذ شهد عام  مالتحضير لعا

في ذلك كله توافق الحكومات وتطوير أخرى فضال عن تأسيس منظمات جديدة، وساعد 
مع التوجه الدولي نحو قضية النساء والعمل النسائي،  مع بعض االنفراج السياسي 
الذي سمح بإعادة إحياء منظمات سبق حلها بقرارات حكومية، وقد شملت هذه 
اإلجراءات ما عرف الحقا بالمنظمات الكبرى، المتمثلة باالتحادات، إال أن المتتبع 

ظمة من هذه المنظمات على حدة سيالحظ أن التوافق عليها وفيما بينها، لمسيرة كل من
م، فقد عانى اتحاد المرأة األردنية الذي ١٩٩٧٥لم يتحقق إال بعد فترة طويلة من عام 

م، تحت اسم (االتحاد النسائي ١٩٥٧شكل امتداد اتحاد المرأة العربية الذي حل عام 
لمؤسساته وناشطاته وكوادره القيادية،  ةسيفي األردن) من تبعات االنتماءات السيا

فواجه عملية الحل والتجميد والتعطيل لفترات طويلة، كذلك عاش االتحاد العام للمرأة 
يكون أبرزها طريقة  داألردنية أزمة وجودية من لحظة تأسيسه ألسباب  عديدة ق

، وبقي تجمع تأسيسه، وارتباطه المباشر بالحكومة، ممثلة بوزارة التنمية االجتماعية
لجان المرأة األردنية هو المنظمة الوحيدة التي لم تواجهه أزمات بنيوية كبرى، ليستقر 
أمر هذه المنظمات منذ منصف التسعينيات حتى لحظة كتابة هذه السطور وتستمر في 

 أداء دورها وتطوير برامجها وأنشطتها.  
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 النهضة الثانية: منظمات متنوعة             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تمهيد 
عرضنا في الفصل السابق ظروف تكون النهضة النسائية الثانية وفي سياق الوقائع 
التاريخية ركزنا على رصد تطورات مجموعة االتحادات النسائية، في هذا الفصل 

والوقائع التاريخية التي إلى مجموعات أخرى من التنظيمات النسائية  سنعرض لتطورات
لى بعض  أشكال العمل التحالفي، التي نشأت نتيجة ظروف سياسي ، اثر قرار فك ةوٕا

االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة، وسنالحظ تنوع المسميات مع 
ذلك ألنه مع استمرار العمل باألحكام وحدة جوهر النية التنظيمية وأساليب العمل، 

العرفية، لجأت مجموعات كثيرة إلى العمل تحت العناوين العامة المسموح بها، ونظمت 
جميعها في إطار ذات القانون، فهي من وجهة نظر قانونية، جمعيات وهيئات تطوعية 

وزارة م، ١٩٧٩تتبع في غالبيتها العظمى وزارة الشؤون االجتماعية التي أصبحت سنة 
التنمية االجتماعية، أي أنها ومن الناحية القانونية منظمات، ال شأن لها بالبعد 
السياسي المطلبي لقضية النساء، إال أن االنفراج السياسي النسبي، أتاح للكثير من 
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ر عنها  المنظمات المسجلة تحت هذا العنوان العريض، العمل بأجندات غير معلنة، عّب
ريضة وفضفاضة من جهة، وممارسة أنشطة تصب في من خالل تسجيل أهداف ع

معلن من األهداف والغايات، من جهة أخرى، ومع بدء ظهور هيئات غير الخدمة 
، سجلت بعض الهيئات والمنظمات لدى مؤسسات ووزارات أخرى،  نسائية أكثر تخصصًا

جيل ومنها وزارة الداخلية والثقافة والشباب والعمل، كما ظهر شكل قانوني جديد لتس
المنظمات وهو الشركات المدنية غير الربحية التي كانت تتبع وزارة الصناعة والتجارة، 

م، المنظم لعمل الجمعيات والهيئات ١٩٦٦لسنة  ٢٣مع استمرار العمل بقانون رقم 
  التطوعية ذاته. 

 
 
 
 
 

 أوال: مجموعة المنظمات النسائية السياسية 
إلى تطور منظمات المجتمع المدني وأثرة اشرنا في الفصل الثاني من هذا المؤلف 

327Fعلى الحركة النسائية

، قاصدين بذلك تطور العملين السياسي الحزبي المنظم،  ٣٢٨
والعمل النقابي، ودورهما في تطور العمل النسائي والتأثير به،  سواء من خالل تبني 
مطالب النساء و/أو تشكيل منظمات ولجان نسائية تدور في فلك هذه األحزاب 

اليسارية، كما اشرنا في الفصل الثالث إلى أول منظمة نسائية يسارية  ايدولوجياتهوا
م، في القدس وامتدت إلى الضفة ١٩٥٢وهي "رابطة اليقظة النسائية" التي أسست عام 

الشرقية باسم "رابطة الدفاع عن حقوق المرأة" وأحيانا كان يطلق عليها اسم "لجان 
منظمة أسستها كوادر نسائية قريبة من الحزب  وهية"، الدفاع عن حقوق المرأة األردني

328Fالشيوعي االردني وعملت في ظروف العمل السري

، وأصدرت دورية شبه منتظمة، ٣٢٩
باسم "صوت المرأة األردنية"، عالجت القضايا الملحة للنساء األردنيات وبخاصة 

والعربية والعلمية قضايا العامالت والنساء الريفيات، وابرز األحداث السياسية والمحلية 

                                                 
 ثاني راجع/ راجعي الفصل ال - ۳۲۸
 راجعي /راجع الفصل الثالث ص  - ۳۲۹
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والموقف منها، واشرنا أيضا إلى منظمات نسائية مستجدة ظهرت في ظروف ما بعد 
كارثة حرب حزيران وتداعياتها المؤلمة والتي تكونت من كوادر منظمات يسارية 

فلسطينية، نشطت في هذه الظروف، إال أنها غابت عن ساحة العمل العلني مع -أردنية
يؤكد االنطباع القائل بان األحزاب اليسارية األردنية م، مما ١٩٧٠أحداث سنة 

والفلسطينية، كانت األكثر اهتماما بقضية النساء، والمبادرة إلى تكوين منظمات نسائية 
دورًا كبيرًا  ،هذه التنظيماتالعلني والسري، وقد أدت  عملت بمختلف أشكال العمل،

إال أن  وارئ التي عاشتها البالد،، وفي ظروف الطإبان غياب المنظمة النسائية العلنية
تزايد وطأة األحكام العرفية، أدت إلى تقليص أنشطة هذه المنظمات إلى حدها األدنى، 

 بخاصة في ظل غياب كوادر أساسية وقيادية خارج البالد. 
م، ومع بدء تقدم حركة اإلسالم السياسي، برز أول تجمع نسائي ١٩٧٥مع إطاللة عام 

329Fل اسم "هيئة السيدات المسلمات"حمبمرجعية إسالمية، 

، فعقد اجتماعه التأسيسي ٣٣٠
المثقفات،  للبحث في شؤون النساء العامة، وبخاصة واجبات النساء المسلمات الثاني 

330Fتشكيل لجنه تحضيريةتقرر في هذا االجتماع تجاه أخواتهن في الريف، و 

للبحث في  ٣٣١
ردنيات لالنضمام إلى برامج العمل المقترحة، كما وجه الدعوة إلى النساء األ

، إال أن أخبار هذه الهيئة غابت، وبدا واضحا أن النساء المنخرطات في 331F٣٣٢اصفوفه
حركة اإلسالم السياسي ينشطن من خالل "جمعية اإلخوان المسلمين" وغيرها من 
المنظمات السياسية اإلسالمية، ومن خالل الجمعيات والمنظمات النسائية والمختلطة 

 رات المعنية. المسجلة لدى الوزا
 

مع مطلع الثمانينيات، ومع كافة الظروف الصعبة التي عاشتها كوادر األحزاب 
عادة تنظيم صفوفها،  اليسارية النسائية، استطاعت هذه الكوادر استعادة عافيتها، وٕا
مستفيدة من أجواء االنفتاح على قضية النساء واستحقاقاتها، التي أوجدتها مرحلة ما 

                                                 
لتأسيسي كل من:   - ۳۳۰ حليمة قنديل شاكر، وزليخة أبو ريشة، وريم الشريف، حضر االجتماع ا

قبال الشافعي، ومسرة  لبواب، وسامية الصبيحي، وبندر الداوود، وٕا وجيهان سعيد العظم، ورجاء ا
 ريم معايعة،العزاز، وزينب الهندي، وسعدية محمد، وروضة سلمان، وم

ديل تكونت اللجنة التحضيرية  - ۳۳۱ ن ق مة  شافعي، وحلي ل ا ل  با ق عظم، وٕا ل هان ا بو ريشة، وجي أ يخة  بواب و زل ل ا ء  من رجا

يعة  شاكر، ومريم معا
 م.١٩٧٥حزيران  ٢١تاريخ  ٢٨٣٨جريدة الدستور العدد رقم  - ۳۳۲
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لدولي، وأيضا أجواء المراجعة التي أدت إلى اهتمام اكبر ألحزاب بعد عام المرأة ا
ة، وهكذ بدأت  االيسار االردني الفلسطيني، بالقضايا المطلبية المحلية األردنية الملّح

أسماء منظمات نسائية جديدة بالظهور، فباإلضافة إلى "رابطة الدفاع عن حقوق المرأة 
م، ظهرت أسماء مثل التجمع النسائي ١٩٥٢األردنية" التي استمرت بالعمل منذ عام 

م، وتكون من تجمع الكوادر النسائية في أحزاب يسارية ١٩٨٢الديمقراطي االردني عام 
وقومية ومستقالت وطنيات، واصدر نشرة دورية باسم "المرأة" عالجت ابرز قضايا 

ا، كما وموقف التجمع منه ةوهموم النساء األردنيات، فضال عن ابرز األحداث السياسي
ظهرت منظمات مثل "رابطة النساء الديمقراطيات (رند)" القريبة من "منظمة الجبهة 
الشعبية الديمقراطية في األردن"، التي تحولت الحقا إلى "حزب الشعب الديمقراطي 

(حشد)"، و"رابطة المرأة األردنية (رما)" القريبة من منظمة الجبهة الشعبية في  األردني
 "، وغيرها.األردنيت إلى "حزب الوحدة الشعبية األردن، التي تحول

 رابطة النساء الديمقراطيات (رند)  -١
م، أعلن أول مشروع برنامج عمل ل"رابطة النساء الديمقراطيات _رند_" ١٩٨٣عام  

ونص على أنها منظمة نسائية جماهيرية وطنية ديمقراطية واجتماعية، تضم في 
دا للعمل على قاعدة برنامجها والئحتها الداخلية، صفوفها النساء اللواتي يبدين استعدا

وأنها تهدف إلى توحيد نضاالت النساء األردنيات  في الدفاع عن حقوقهن السياسية و 
االقتصادية و االجتماعية، ورأت أن هذا النضال يرتبط ارتباطا وثيقا بالنضال الوطني 

األردنية، وتناضل معها من ، لذلك تشكل جزءا من الحركة الجماهيرية الوطنية األردني
اجل التحرر الوطني والديمقراطية، كما رأت أنها تشكل جزءا من الحركة النسائية 
األردنية التي تناضل من اجل تعبئة وحشد طاقات النساء في اتحاد نسائي ديمقراطي 
جماهيري يوحد نضالهن في سبيل حقوقهن ومساواتهن واالرتقاء بهن ثقافيا واجتماعيا 

نها جزء من الحركة النسائية العربية والعالمية، تنمي لدى عضواتها روح واقتصا ديا، وٕا
التضامن الكفاحي مع الشعوب العربية، وشعوب العالم في نضالها من االستقالل 
والتحرر الوطني والديمقراطية والتقدم االجتماعي، وتسعى إلى تطوير عالقاتها مع 

ة وفي العالم، وفي توحيد نضالها ضد االمبريالية المنظمات النسائية الديمقراطية العربي
332Fوالصهيونية والفاشية والعنصرية والرجعية

٣٣٣. 

                                                 
 المادة األولى   ١٥-١٤، ص ١٩٨٣ية لعام رابطة النساء الديمقراطيات: مشروع برنامج العمل و الالئحة الداخل - ۳۳۳
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م، ومع التحوالت الديمقراطية واإلصالحات السياسية، عقدت رابطة ١٩٩٠في عام  
النساء الديمقراطيات أول مجلس عام( مؤتمر) أقرت خالله مشروع برنامج عمل جديد، 

التحليلية الواردة في البرنامج السابق، إال انه كان أكثر  احتوى الكثير من الرؤية
وضوحا على صعيد األهداف والمهمات، إذ نص على مجموعة أهداف عامة ملحقة 

 بمهمات تفصيلية منها: 
فاع عن دفي الحقوق مع الرجل وال ا" أوال: على صعيد تحرير المرأة ومساواته

  -مصالحها المباشرة
اة الكاملة والفعلية بين المرأة والرجل أمام القانون وفي العمل من اجل المساو  -١

الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إذ أن ذلك يتطلب النضال من اجل تطوير 
 قانون األحوال الشخصية والقوانين األخرى المعطلة لحق المساواة.

لغاء كافة  االعتراف بحق النساء قي التنظيم الجماهيري واالجتماعي المستقل، -٢ وٕا
القيود والتدخالت الرسمية في شؤون المنظمات والجمعيات النسائية، واحترام استقاللها 
وحرية عملها، وتمكينها من أداء دورها ومهماتها، بما يعني النضال من اجل قيام 
اتحاد عام للمرأة األردنية، يوحد الحركة النسائية األردنية ويعبئ طاقاتها النسائية، 

 من اجل نيل حقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.وينظمها 
تشجيع أوسع قطاعات النساء على االنخراط في صفوف النقابات العمالية والمهنية  -٣

والمشاركة في نضال جماهير المعلمين، من اجل قيام اتحاد شرعي معترف به، 
دورهم االجتماعي  للمعلمين والمعلمات، يدافع عن حقوقهم المعيشية والمهنية، ويعزز

 والتربوي.
 ثانيا: على صعيد االنخراط في الحياة االقتصادية والمهنية:

تشجيع المرأة العاملة على االنخراط في العمل، ودفع عجلة اإلنتاج والتقدم، وهذا  -١
يتطلب ، أوال، حماية المرأة العاملة من االستغالل المشدد، وضمان مساواتها في 

لك بتطبيق مبدأ األجر المتساوي للعمل المتساوي، وتحريم الحقوق مع العامل، وذ
فصلها بسبب الزواج أو الوالدة، ومنع تشغيلها ألكثر من ثمان ساعات عمل يوميا، 
وضمان تكافؤ الفرص في حقوق االستخدام والترقية الوظيفية، والتدريب، والضمانات 

ل بالقرب من المصانع االجتماعية، والعالوات، وتوفير دور الحضانة ورياض األطفا
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والمنشآت الكبيرة والمناطق الصناعية، بما يشجع على انخراط األمهات في اإلنتاج 
 والعمل. 

توحيد صفوف ربات البيوت في النضال ضد الغالء، ودعوتهن لالنضمام بكل  -٢
األشكال المناسبة من اجل شن حمالت الضغط، والمطالبة بتخفيض األسعار، ودعم 

ة، وخفض تكاليف المعيشة، وتشجيعهن على االنتظام في اكتساب السلع األساسي
 مهارات مهنية وحرفية جديدة، تمكنهن من المساهمة في اقتصاد األسرة.

 ثالثا: على الصعيد االجتماعي والتربوي والثقافي_ 
مكافحة األمية والجهل في صفوف النساء، وذلك بالعمل على شن حملة وطنية من  -١

رة األمية، ومحوها نهائيا، بالتعاون بين المؤسسات الرسمية اجل استئصال ظاه
المختصة والشعبية النسائية، والعمل على تطبيق فعال إللزامية التعليم حتى نهاية 
المرحلة الثانوية، ومكافحة تسرب الفتيات وخروجهن من المدارس في مختلف المراحل، 

اقتصادية وحضارية لمستقبل األسرة باعتبار أن تعليم المرأة ضرورة اجتماعية وتربوية و 
 والنشء الجديد.

 رفع مستوى وعي المرأة بحقوقها القانونية واالجتماعية. -٢
نشر مراكز الخدمة االجتماعية، ورعاية األمومة والطفولة، ومراكز التدريب  -٣

 واإلعداد المهني، في كافة المناطق، كالقرى والمخيمات واألحياء الفقيرة في المدن.
شكيل لجان األمهات في المدارس االبتدائية، بهدف إحداث التفاعل التربوي ت -٤

 المطلوب بين المدرسة واألسرة.
دعوة المؤسسات الثقافية، واالجتماعية، واإلعالمية، لإلسهام في الدعوة لتعزيز  -٥

 مكانة المرأة في المجتمع وتقدم دورها في مختلف جوانب الحياة.
 لوطني للمرأة األردنية_ رابعا: على صعيد الدور ا

إن جماهير النساء األردنية، مدعوة لالنخراط في النضال الوطني والديمقراطي في 
 البالد من اجل:

واالقتصادية  ةالدفاع عن استقالل األردن، وحمايته من كافة أشكال التبعية السياسي -١
 والثقافية. 
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حق الجماهير الشعبية في  انجاز واستكمال مسيرة التحوالت الديمقراطية، وضمان -٢
النضال من اجل حقوقها ومطالبها االجتماعية واالقتصادية، وفي تشكيل أطرها 

 ومنظماتها النقابية واالجتماعية، وضمان استقاللها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
يجاد  -٣ سناد النضال الوطني للشعب الفلسطيني، وانتفاضته المجيدة، وٕا دعم وٕا

الئمة لمساندة نضال المرأة الفلسطينية، من اجل نيل الحقوق الوطنية األشكال الم
المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها، حقه في العودة وتقرير المصير، وبناء 

 دولته المستقلة، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
 ة:خامسا: على صعيد العالقة بالحركة النسائية الديمقراطية العربية والعالمي

تنمية روح التضامن الكفاحي مع المنظمات النسائية الديمقراطية العربية والعالمية،  -١
ودعم نضاالت شعوبها، من اجل االستقالل والتحرر الوطني والديمقراطية والتقدم 

 االجتماعي.
إقامة العالقات الوثيقة والمنتظمة مع المنظمات النسائية الديمقراطية العربية وفي  -٢

بهدف تبادل التجارب والخبرات، وتوحيد النضاالت ضد االمبريالية والصهيونية  العالم،
333Fوالفاشية والعنصرية والرجعية."

٣٣٤ 
م، وفي هذا المؤتمر أقرت مجموعة ٢٠٠٣عقدت الرابطة مؤتمرها العام الثالث عام 

تعديالت على برنامجها والئحتها الداخلية، وكان من ابرز هذه التعديالت: تغيير اسم 
رابطة إلى "دائرة" فعرفت نفسها بأنها الدائرة النسائية لحزب الشعب الديمقراطي ال

334F(حشد) األردني

، استجابة لطلب وزارة الداخلية المشرفة على تنظيم العمل الحزبي، ٣٣٥
بان تعتبر الرابطة، دائرة من دوائر حزب الشعب الديمقراطي، ورفضها السماح 

بان لهذه المنظمة شخصية اعتبارية  مستقلة باستخدام اسم، واتخاذ أي إجراء يوحي 
عن الحزب، لكن مع استمرار استخدام مختصر االسم القديم "رند" حافظت المنظمة 
على وجودها كمنظمة شعبية، وان كانت قريبة من الحزب، ذلك انه ينضوي في 

                                                 
مشروع برنامج العمل والالئحة الداخلية المقر من المجلس العام األول للرابطة  -رند-رابطة النساء الديمقراطيات - ۳۳٤

 ١٠-٣م، ص٢٠/٨/١٩٩٠بتاريخ 
لمؤتمر الثالث بتاريخ دائرة النساء الديمقراطيات األردنيات (رند): الئحة العمل والخط ألبرامجي المقرة في ا - ۳۳٥
  ٣م،  ص ٢٤/٥/٢٠٠٣
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عضويتها، العديد من النساء غير المسجالت رسميا في حزب الشعب الديمقراطي 
 .األردني

ومن التعديالت المهمة أيضا: ما ورد في الباب الثاني حول األهداف على صعيدي 
الشكل والمضمون، فأعيدت صياغة العديد من األهداف والمهام السابقة على نحو بدا 

، وتطورات العمل ةأكثر وضوحا واتساقا، فضال عن مالءمتها للتطورات السياسي
مهمات المتعلقة بأوضاع النساء على النسائي بشكل خاص، إذ تم التركيز على ال

واالجتماعية، والتركيز على مهمة العمل من اجل وحدة  ةالصعد القانونية واالقتصادي
الحركة النسائية األردنية، على قاعدة الجوامع المشتركة، والقبول باآلخر، واالبتعاد عن 

أصال في سياسة اإلقصاء واالحتواء، كما تم شطب العديد من الفقرات المتضمنة 
335Fبرنامج الحزب، منعا للبس والتكرار

٣٣٦. 
ومن الجدير بالذكر أن (رند) تعتمد نظام القطاعات الداخلية إذ تنتظم عضواتها داخل 
الهيئة األم، في هيئات قطاعية خاصة مثل قطاع المعلمات، المهنيات، العامالت، 

336Fالطالبات، وهكذا

٣٣٧  . 
لشعب الديمقراطي من مشكالت م، عانى حزب ا١٩٩٠وتجدر اإلشارة انه في سنة 

داخلية أدت إلى انشقاق جماعة من كوادره، وحاولت هذه الكوادر تأسيس حزب جديد، 
ألحقت به منظمة نسائية دعيت "رابطة العمل النسائي الديمقراطي" قدمت برنامج عمل 

337Fوالئحة داخلية كررت ما سبق تقديمه في البرامج السابقة

٣٣٨. 
 رما)رابطة المرأة األردنية ( -٢

في األردن عن تشكيل منظمة  ةأواسط الثمانينيات أعلنت منظمة الجبهة الشعبي في
نسائية رديفة باسم رابطة المرأة األردنية (رما) منظمة نسائية جماهيرية ديمقراطية في 
األردن، تضم في صفوفها جميع النساء اللواتي يوافقن على برنامجها والئحتها الداخلية 

 داف التالية:التي نصت على األه
                                                 

دائرة النساء الديمقراطيات األردنيات (رند): الئحة العمل والخط ألبرامجي المقرة في المؤتمر الثالث بتاريخ  - ۳۳٦
 .٣ -٥م،  ص٢٤/٥/٢٠٠٣

ومن قيادات هذه المنظمة ونشيطاتها، ماجدة المصري، وعبلة أبو علبة، وهيفاء جمال،  - ۳۳۷
لق  م.١٢/٨/٢٠٠٩مقابلة مع عبلة أبو علبة أجريت في سوس، وبسمة بطات، وغيرهن، د.صفاء ا

 
 للمزيد من التفاصيل انظري/ انظر، رابطة العمل النسائي االردني: مشروع البرنامج والالئحة الداخلية.  - ۳۳۸
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 على الصعيد العام:  -١" 
إن نضال المرأة األردنية هو جزء أساسي من النضال الوطني العام في األردن،  -

وهي تناضل باألساس من اجل إحقاق حقوقها، ومساواتها مع الرجل، لتأخذ 
دورها، وتساهم في تحقيق أهداف الجماهير الشعبية، من خالل إقامة أردن 

ذلك دورها في مجابهة المخططات االمبريالية والصهيونية وطني ديمقراطي، وك
المعادية، والنضال ضد كافة أشكال التمييز العنصري والفاشية في كافة أنحاء 
العالم، ودعم نضاالت المرأة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني بكافة أشكاله، من 

قامة دولته المستقلة بقيادة  الممثل ]. ف.م.ت [اجل العودة وتقرير المصير، وٕا
الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، ودعم نضاالت المرأة العربية، 
والمرأة على الصعيد العالمي، في نضالها من اجل التحرير والتقدم االجتماعي 

 والسالم العالمي.
 على الصعيد القانوني. -٢

لقوانين النضال من اجل مساواة المرأة بالرجل في الدستور االردني، وفي جميع ا -
األردنية، والعمل على وضع القوانين المنسجمة مع القوانين الدولية، ومعاهدة 
األمم المتحدة حول إزالة التمييز، وتعريف المرأة بالقوانين التي تضمن حقوقها 

 من اجل تطبيقها في الواقع العملي.

 النضال من اجل قانون تقدمي لألسرة والعائلة عن طريق تعديل قانون األحوال -
 الشخصية.

 على الصعيد االقتصادي: -٣
النضال في سبيل تطبيق حق المرأة باألجر المتساوي للعمل المتساوي بالواقع -

 العملي.
النضال في سبيل تامين تكافؤ الفرص في التدريب والتأهيل المهني للنساء  -

 لدخولهن كافة المجاالت االقتصادية.
التمتع بإجازة الحمل والوالدة النضال في سبيل تامين ضمان حق المرأة ب -

 .واألمومة مدفوعة األجر، وتامين الحضانات في المؤسسات تطبيقا لقانون العمل
 على الصعيد السياسي: -٤
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النضال في سبيل ضمان حق المرأة بممارسة حقوقها الديمقراطية، وحقها  -
ل بالنشاط السياسي، ورفع مستوى وعي المرأة السياسي، ومشاركتها في النضا

 الوطني.
النضال في سبيل ضمان تطبيقها حقها في الترشيح واالنتخاب لكافة الهيئات  -

شغال كافة الوظائف.  التشريعية والقضائية وٕا
آذار على كافة  ٨النضال من اجل إقرار االحتفال بيوم المرأة العالمي في  -

 المستويات.
 على الصعيد االجتماعي:  -٥
ه بقضية المرأة، ومحاربة األفكار والتقاليد البالية العمل على نشر الوعي وتعميق -

التي تقف عائقا أمام تطور المرأة والعمل على فتح النوادي الثقافية والرياضية 
 وتشجيع الفتيات على ارتيادها.

 على الصعيد الثقافي: -٦
النضال من اجل القضاء على األمية في صفوف النساء، وذلك من خالل  -

 حو األمية.المشاركة بحمالت م
 النضال في سبيل تحقيق ديمقراطية التعليم وضمان تطبيق قانون إلزام التعليم. -
النضال من اجل ضمان الحق المتكافئ للفتيات في التعليم على كافة  -

 المستويات.
زالة التمييز في المناهج  - العمل على تثبيت المفاهيم الصحيحة حول المرأة، وٕا

ة. التعليمية، من خالل حمالت  جماهيرية إعالمّي
 على الصعيد الصحي: -٧
ة بين النساء. ةالنضال في سبيل نشر الثقاف -  الصحّي
العمل على فتح مراكز األمومة والطفولة في مختلف مناطق األردن، ومساعدة  -

 المرأة في تخطيط األسرة.
 النضال من اجل تامين الخدمات الصحية المجانية في مختلف مناطق البالد. -
 الطفولة: -٨
العمل على فتح دور الحضانة، ورياض األطفال، ومالعب األطفال، والحدائق  -

 في مختلف مناطق البالد.
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ة حول رعاية وتربية  - العمل من اجل توفير أفضل البرامج التلفزيونية واإلذاعّي
 الطفل.

النضال من اجل تطوير مؤسسات العناية باألحداث، ومكافحة أسباب جنوحهم  -
338Fم."وتشرده

٣٣٩  
نشطت هذه المنظمة في بداية تأسيسها، لكن مع تحول منظمة الجبهة الشعبية   

إلى حزب الوحدة الشعبية، وما أدى له هذا التحول من مشكالت داخلية في الحزب، 
تراجع نشاطها المستقل، وبقيت تعمل من خالل كوادرها الناشطة في المنظمات 

339Fالنسائية المسجلة رسميا

٣٤٠  . 
 ، اليسارية،  ةيمكن القول أن هذه المنظمات الرديفة لألحزاب السياسيوبشكل عام  

ركزت أنشطتها وان تمايزت عن بعضها البعض في التفاصيل، ف برامج متشابهة،قدمت 
دارة النشاط السياسي بين النساء مثل إجراء  ،في مجاالت التوعية والتثقيف السياسي وٕا

، واالستفادة من المناسبات المحلية يرهااإلعتصامات واالحتجاجات ورفع المذكرات وغ
والعربية والعالمية وبخاصة يوم المرأة العالمي، إلعالن مطالبها العامة والنسائية، 

، ومن ثم احتالله، وحصار العراق ،وتركزت أنشطتها السياسية حول القضية الفلسطينية
ي أشرفت عليها ، التفضًال عن إدارة بعض برامج التأهيل المهني وغيرها من األنشطة

 بشكل مباشر من خالل مراكز وفروع المنظمات النسائية المسجلة رسميا.
وتجدر اإلشارة إلى أن أثر هذه اللجان والروابط قد أخذ بالتراجع، نتيجة األزمة الخانقة 
التي يعيشها العمل السياسي الحزبي في األردن، والتي تتمثل بتراجع شعبية المنظمات 

اليسارية، نتيجة ارتباكها وضعف أدائها بعد األزمات السياسية السياسية القومية 
الدولية واإلقليمية، بدءًا بسقوط االتحاد السوفييتي سابقًا مرورًا بتوقيع اتفاقيات السالم 
مع إسرائيل، وانتهاء بحرب الخليج الثالثة واحتالل العراق، الذي تزامن مع صعود تيار 

ه االجتماعي الذي لم يحفل كثيرًا بمعالجة قضية اإلسالم السياسي األصولي ببرنامج
النساء، خارج إطار الفهم األصولي لها من جهة، واالستفادة من طاقات النساء 
ن كان في هذا البرنامج ما يتناقض  لتحشديهن حول برنامجه السياسي واالجتماعي، وٕا

ركيز على ، إال أن بعضها يعمل على استعادة مكانته من خالل التمع مصالح النساء

                                                 
    ٥-١رابطة المرأة األردنية (رما): مشروع النظام الداخلي، ص  - ۳۳۹
لبديري، ويسرى الكردي، وحكمت هلسه، وغيرهن.ومن هذه الكوادر،  - ۳٤۰  حنان ا
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البرامج المطلبية المعيشية التي تمس صميم حيوات النساء وبخاصة بعد تفاقم األزمات 
  االقتصادية، ومشكالت الفقر والبطالة وغيرها من المشكالت.  

 
 
 

 ثانيا:اللجان المشتركة
 

تشكيل لجان تجمع بين الكوادر  لجأت هذه المنظمات إلى تنسيق أنشطتها من خالل
شطة من خالل األحزاب السياسية، ومنظماتها النسائية الرديفة، وناشطات النسائية النا

مستقالت ينشطن من خالل منظمات وهيئات نسائية مسجلة رسميا، وفعاليات نسائية 
عالمية وأدبية مستقلة،  وتهدف إلى تنسيق األنشطة والمواقف المتعلقة بأبرز  قانونية وٕا

ي العام، والنسائي الخاص، ومن هذه ما يدور من أحداث على المستويين السياس
  اللجان:

  اللجنة الشعبية النسائية لدعم انتفاضة األهل في األرض المحتلة. -١
م، وتكاثف األنشطة ١٩٦٧مع اندالع االنتفاضة الشعبية في فلسطين المحتلة منذ عام 

لدعم الشعبية األردنية، لدعمها بمختلف السبل، ومع إنشاء اللجنة الشعبية األردنية 
االنتفاضة، تنادت الهيئات والمنظمات النسائية المسجلة رسميا، والمنظمات النسائية 
الرديفة لألحزاب السياسية، وفعاليات نسائية، فضال عن أسيرات فلسطينيات محررات 
يقمن في األردن، لتوحيد الجهود النسائية بما يتعلق بأنشطة دعم االنتفاضة 

اق على تشكيل لجنة تنسيقية تمثل القطاع النسائي في الفلسطينية، وبالفعل تم االتف
اللجنة الشعبية األردنية، بهدف توحيد الجهود والتنسيق في بينها لضمان توفير اكبر 

340Fدعم مادي ومعنوي لها

٣٤١ ، 

                                                 
لرشدان،  - ۳٤۱ ة ا ل ئ ا ده المطلق، ون لبشير رئيسة، وليلى شرف، ود.عي اء ا ف لسيدات هي لجنة من ا ل تشكلت هذه ا

بو غنيمة،  ايز، ود.ماوية أ ف ل ا كم  هادي، وعائشة عودة، وأسمى خضر، ومنى شقير، وواجد حا د ال وعصام عب
ميل نه، وأ نتصار جردا بووا م أ ا سعاف شقير، ومي خوري، وهي فاع، وٕا فاء جمال،  ي ن لة، وحنان غوشه، وهي غزا

بديري، وخديجة حباشن ل ان ا لتل، وحن لكردي، وسعاد هوسحاب شاهين، وسهير سلطي ا برناوي، ويسرى ا ل حسان ا ، وٕا
د احمد.   دروزة، ورسمية عودة،  وودا
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نشطت هذه اللجنة بكثافة على صعيد جمع التبرعات المادية والعينية، لتقديمها لألهل 
استمرار شعلة االنتفاضة متقدة، كما نشطت على  في فلسطين، لدعم صمودهم وضمان

صعيد تنظيم الفعاليات التضامنية اإلعالمية والسياسية، فأصدرت العديد من البيانات 
والدينين، بما فيهم قادة  نورفعت العديد من البرقيات والمذكرات لقادة العالم السياسيي
د القضية الفلسطينية، بما األمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، لشرح أبعا

فيها حق الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل والعودة وتقرير المصير، والستنكار 
جرائم إسرائيل وانتهاكها لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية، ضد الشعب الفلسطيني، 

341Fعموما والنساء واألطفال بوجه خاص

٣٤٢ .  
 
 اللجنة النسائية الوطنية  -٢

ضم مجموعة من النساء الممثالت للمنظمات ائي أضيق نسبيا، ستشكيل نوهي 
، واتحاد المرأة الفلسطينية، وشخصيات نسائية قومية ويسارية العاملةالرديفة السياسية 

342Fمستقلة

٣٤٣  ، 
ا: ـ   -وقد وضعت هذه اللجنة لنفسها برنامجًا ينطلق من بندين رئيسين همـ

واستقاللها الوطني، وبالذات نضالها  دعم نضال المرأة الفلسطينية من أجل تحررها -
 من خالل االنتفاضة الفلسطينية. 

دعم نضال المرأة األردنية على مختلف األصعدة وبالذات نضالها من أجل الحريات  - 
ـل.    الديمقراطية والمساواة وتحقيق مجتمع أفضـ

 كانت ابرز أنشطة هذه اللجنة إصدار البيانات إلعالن موقف موحد من األحداث
، على المستويين ةالسياسية في المرحلة وكانت كثيرة بحكم طبيعة المرحلة السياسي

المحلي والفلسطيني والعربي، واستمرت بعملها لما يزيد عن السنتين بدون صعوبات 
صعوبات منعت االستمرار في عملها بعد قرار فك تذكر، إال أنها بدأت بمواجهة 

، وتم تجميد عمل هذه المجموعةت ديمقراطية، ، وما تاله من تحوال١٩٨٨االرتباط عام 

                                                 
 م.   ٦/٢/١٩٩٠اضة المنعقدة في تاريخ محضر اجتماع اللجنة النسائية الشعبية لدعم االنتف - ۳٤۲
للجنة،  ومنهن - ۳٤۳ لبديري،  عصام عبد الهادي، سلوى زيادين، وعبلة أبورئيسة ا علبة، وحنان ا

نعام عبد الهادي، وسهير سلطي و وهنا صيام، وسحاب شاهين، أسمى خضر،  هدى فاخوري، وٕا
لتل.    ا
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، فضال عن تركز واتجاه الجميع نحو العمل العلني ،مع بدء التحوالت الديمقراطية
العمل في "اللجنة الشعبية األردنية لدعم االنتفاضة"، و"اللجنة النسائية األردنية لدعم 

343Fالصمود العربي"

٣٤٤ . 
  
 
 مود العربي.اللجنة النسائية األردنية لدعم الص -٣

مع المتغيرات التي أفرزتها حرب الخليج الثانية، والتي فرضت على من جهة أخرى، و 
اللجنة "ب ما سميظهر الحقًا ، معظم الهيئات النسوية نوعًا من التنسيق البرامجي

والتي انبثقت عن تجمع الهيئات النسائية في األردن،  ،العربي" النسائية لدعم الصمود
نادي ثالثا وأربعين جمعية وهيئة نسائية لالجتماع اثر مذبحة عين الذي تشكل اثر ت

قارة، وتصاعد المجازر التي يمارسها العدو اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وقد تم 
م، بمشاركة ممثالت عن هذه الهيئات وفعاليات ٢٢/٥/١٩٩٠هذا االجتماع بتاريخ 

ساخنة مع أحداث أزمة االتحاد نسائية مستقلة، ولتزامن هذه األحداث السياسية ال
 -اعتمد نشاط هذه اللجنة محورين أساسين هما:النسائي العام، 

جمع التبرعات ك وحماية الوطن، صمود،الإدارة النشاطات النسائية المتعلقة بدعم  -
واإلسعاف وأعمال الجيش  ،وتدريب النساء على أعمال الدفاع المدني ،والتوعية
 مة الوافدين إبان األزمـة. وتنظيم نشاطات خد ،الشعبي

دارة معركة  - ، اثر إعادة تشكيلهاالنخراط في اإلتحاد النسائي األردني العام وٕا
 تهوتوسيع عضوي ،اإلشكاليات التي واجهها بعد انتهاء المدة القانونية للجنة التنفيذية

 ليشمل العضوية الفردية إلى جانب الجمعيات.
جان النسائية في المناطق واألحياء بهدف تعبئة وقد دعت هذه اللجنة إلى تشكيل الل

وتنظيم النساء للمشاركة في الحملة العامة للدفاع عن الوطن ووفق مهمات كانت 
اللجنة قد حددتها سلفا، كما قامت اللجنة بوضع خطة عمل إعالمية لمواجهة الظروف 

ام، فقد قامت الطارئة، أما على صعيد األنشطة الخاصة باالتحاد النسائي االردني الع

                                                 
 جنة في مناسبات متنوعة.  بيانات الل عتقرير غير منشور عن أنشطة اللجنة، م - ۳٤٤
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اللجنة بوضع خطة عمل، تقتضي متابعة التطورات القانونية، والقرارات الحكومية 
344Fومقابلة سمو األميرة بسمة بنت طالل، وغير ذلك من اإلجراءات

٣٤٥.   
 
 
 المؤتمر النسائي الشعبي -٤
ان الزمة الحركة النسائية المطلبية ممثلة، بحل وتجميد "االتحاد النسائي في األردن" ك

شكاليات "االتحاد النسائي االردني العام"، وقصور برامج الجمعيات والمنظمات  وٕا
المحلية، فضال عن األزمات الداخلية لألحزاب السياسية اليسارية والقومية، التي كان 
لها دورا مؤثرا في مجريات العمل النسائي بشكل عام، والتي انعكست على نحو أو 

يفة، وبالتالي على بعض  المنظمات النسائية الفاعلة،  آخر على منظماتها النسائية الرد
وقعا سيئا على النساء الناشطات في العمل العام عموما، وعلى قيادات العمل النسائي 

 بخاصة، على اختالف توجهاتهن الفكرية والسياسية. 
من جهة أخرى ساهمت أجواء االنفتاح السياسي، والعمل المشترك في اللجان المذكورة 

ه، بإزالة الحساسيات، وفتح الحوار حول أزمة العمل النسائي، مما أدى إلى أعال
االتفاق على عقد مؤتمر نسائي شعبي عام، لمناقشة هذه الالزمة واقتراح الحلول لها، 
وبالفعل تم االتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لتدارس األمر واقتراح محاور النقاش 

الزمة لعقده، عملت هذه اللجنة لمدة تزيد عن ستة داخل المؤتمر، واتخاذ اإلجراءات ال
الفعاليات النسائية  أشهر لالستماع إلى وجهات النظر المختلفة وتقريبها، وبخاصة من

في المحافظات، وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات تحضيرية، كان آخرها اجتماع 
ألخيرة تمهيدا م،  لوضع اللمسات ا١٩٩٣/ ١١/٦عقد في مقر رابطة الكتاب بتاريخ 

لعقد المؤتمر، وقد قدمت في هذه االجتماع التحضيري الموسع، عدة مداخالت بينت 
وجهات النظر المتنوعة والخيارات المقترحة، فقد أجمعت الحاضرات على وجود أزمة 
عميقة بالعمل النسائي، لكن اقتراحات حل هذه األزمة جاءت متنوعة ومختلف عليها، 

                                                 
لبشير   - ۳٤٥ لقاسم، وماجدة المصري، و أسمى ومن عضواتها وقد رئست هذه اللجنة هيفاء ا سهام ا

سعاف شقير  لنابلسي ورشيدة طه، وهيام ابوغزاله، وسهيلة بهلوان، وٕا خضر، وأميلي نفاع، ورباب ا
لتل  وجانيت المفتي، لجنة النسائية األردنية لدعم الصمود محاضر اجتماعات ال، من وغيرهنوسهير سلطي ا

 م. ٦/٢/١٩٩١، وتاريخ ١٤/١/١٩٩٠بتاريخ 
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ضيرية ذاتها، األمر الذي كاد يلغي فكرة المؤتمر برمتها، لوال حتى داخل اللجنة التح
اقتراح بالعودة إلى الهدف الرئيس من عقد المؤتمر الذي أجمعت القوى والفعاليات 
النسائية عليه وهو مناقشة أزمة الحركة النسائية واقتراح حلول لها، وترك مهمة 

345Fاالختيار إلى المشاركات بأعماله

مر النسائي الشعبي، بتاريخ ، وهكذا عقد المؤت٣٤٦
مشاركة،  ٣٠٠م، برعاية السيدة ليلى شرف، ومشاركة ما يزيد عن ١٦/٧/١٩٩٣

غالبيتهن العظمى من العاصمة، والقلة من المحافظات، ويمثلن المنظمات النسائية 
الكبرى، وبعض الجمعيات والهيئات، فضال عن المنظمات النسائية الرديفة لألحزاب، 

اللجان النسائية في أحزاب جديدة، عدا عن بعض الفعاليات  وعدد من قيادات
 والشخصيات النسائية المستقلة.

ناقش المؤتمر ورقة العمل الرئيسية التي أعدتها اللجنة التحضيرية، والتي  وّصفت 
أزمة الحركة النسائية، كما قدم كل من "االتحاد النسائي في األردن"  و"االتحاد 

وعدد من الفعاليات النسائية مداخالت مكتوبة وشفهية، طرح  النسائي االردني العام"
موضوعات مثل: أسباب أزمة الحركة النسائية، وأولويات العمل النسائي، والمرجعية 
القانونية للعمل النسائي، كما دافع كل من االتحاد النسائي في األردن واالتحاد النسائي 

رة تشكيل منظمة نسائية جديدة، وان االردني العام كل عن وجوده وأكدا على عدم ضرو 
أبوابهما مفتوحة لكل النساء، وكل هذه المداخالت     وضعت المؤتمر أمام مجموعة 
من البدائل، لم يتم التوافق على احدها، بحكم تركيبة تمثيل المشاركات، وأسلوب إدارة 

يعد المؤتمر، إذ كان واضحا ومنذ البداية، أن هدف المؤتمر األساسي غاب، ولم 
معروفا ما إذا كان على هذا المؤتمر، أن يخرج باتفاق على اقتراحات محددة، أو أن 
مجرد انعقاده يشكل قوة ضغط، من اجل تحقيق بعض المطالب، المتعلقة ببعض 

م، ١٩٦٦) لسنة ٣٣أسباب األزمة، وعلى رأسها قانون الهيئات والجمعيات رقم (
المنظمات النسائية، وهكذا انتهى المؤتمر  والتدخالت الرسمية غير المبررة، في أوضاع

إلى بيان توفيقي، تبنى من خالله توصيف ورقة العمل التي قدمتها اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر حول أزمة الحركة النسائية، والتي أوصت المنظمات القائمة بتطوير أنظمتها، 

                                                 
  ٢٨/٦/١٩٩٣جريدة الرأي العدد الصادر بتاريخ  - ۳٤٦
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346Fولوائحها األساسية، وبرامجها، وأساليب عملها

توجهات عامة ، وأكد على مجموعة ٣٤٧
منها: الحفاظ على مكتسبات النساء األردنيات، والعمل من اجل تطوير كافة القوانين 
والتشريعات المتعلقة بهن،  وضمان حقهن بالتنظيم الجماهيري النسائي المستقل، 
والعمل على زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسة ومواقع صنع القرار، والعمل على 

النساء األردنيات، ودعم نضال النساء العربيات وخاصة  تحسين شروط حياة
الفلسطينيات في انتفاضتهن المجيدة، والعراقيات في مواجهتهن للحصار والعدوان 
المستمر، كما دعا إلى تشكيل لجنة متابعة منبثقة عن المؤتمر مهمتها متابعة تنفيذ 

بعد سنة من تاريخ  هذه التوصيات والتوجهات، وللعمل على عقد مؤتمر نسائي شعبي
347Fعقد هذا المؤتمر

٣٤٨. 
وهكذا انفرط عقد العمل الجماعي، ليعمل كل على طريقته، ويبدو أن أمر المتابعة 
نسي تماما، مما يؤكد عمق أزمة العمل النسائي في تلك المرحلة، مما دعا اتحاد 

ثالث  المرأة األردنية ( االتحاد النسائي في األردن ) إلى إصدار بيان بمناسبة مرور
سنوات على انعقاد هذا المؤتمر، مذكرا المنظمات والفعاليات النسائية بتوصياته، 
ومشيرا إلى التزامه بهذه التوصيات، وتنفيذ ما يخصه منها، وتحديدا تطوير األنظمة 

348Fاألساسية وبرامج العمل والياتها

٣٤٩  . 
 

 ثالثا: مجموعة اللجان النسائية المهنية
 في إطار النقابات المهنية والعمالية، وكان أولها لجنة وقد تشكلت هذه اللجان أوالً 

المرأة في نقابة المحامين، كإطار نسائي يشرف على األنشطة المتعلقة بالنساء، وكان 
م، وضمت في عضويتها ١٩٨١ذلك بعد حل جمعية االتحاد النسائي في األردن عام 

طات في المنظمات مجموعة من المحاميات األعضاء في نقابة المحامين، والناش
النسائية وبخاصة عضوات جمعية االتحاد النسائي في األردن، وكان لها العديد من 
                                                 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي الشعبي: مشروع ورقة العمل المقدمة من اللجنة التحضيرية إلى المؤتمر  - ۳٤۷
 النسائي الشعبي، وأيضا

 مل مقترحة مقدمة من لجنة المتابعة إلى المؤتمر النسائي الشعبي االردني .وثيقة صيغة ع 
 م، ١٧/٧/١٩٩٣جريدة الرأي رقم العدد مجهول،  تاريخ  - ۳٤۸
اتحاد المرأة األردنية: نداء إلى النساء األردنيات  بمناسبة مرور ثالث أعوام على انعقاد المؤتمر النسائي  - ۳٤۹

 . الشعبي االردني
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األنشطة المطلبية المتعلقة بتعديالت قانونية وأنشطة التوعية القانونية، كما أنجزت 
العديد من الندوات والحلقات البحثية التي اختصت بمراجعة الجوانب القانونية من 

ومارست هذه اللجنة غالبية أنشطتها من خالل نقابة المحامين، وفي  قضية النساء،
إطار أنشطة مجمع النقابات المهنية، وكانت غالبيتها تقام بمناسبة المناسبات المتعلقة 
بالنساء واألسرة وحقوق اإلنسان، كيوم المرأة العالمي، ويوم الطفل العامي واليوم 

349Fالعالمي لحقوق اإلنسان

٣٥٠   . 
ت ذاته، شكلت لجنة أخرى في رابطة الكتاب األردنيين، وجل عضويتها من وفي الوق 

عضوات الرابطة الكاتبات والناشطات في المنظمات النسائية، وقد ركزت أنشطتها 
المطلبية والتثقيفية بما ينسجم مع خطة الرابطة وأهدافها، فرعت مسائل حرية اإلبداع 

بمناسبات النساء، كيوم المرأة العالمي، واألدب النسائي فضال عن األنشطة المتعلقة 
ومتابعتها لقضايا مطلبية أخرى، وهي أطول اللجان النقابية عمرا وال تزال تمارس 

 أنشطتها إلى اآلن.
لجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال، بهدف  م، تأسست ٢٠٠٣ومؤخرا، وفي عام 

ن، وهي حقوقه دفاع عنفي النقابات والنساء العامالت، المسجالت تمكين وتوعية ال
كبقية اللجان النقابية، تمارس أنشطتها التوعوية و المطلبية من خالل االتحاد، فتحتفل 
بالمناسبات الخاصة بالنساء، فتقيم الندوات وتعتقد المؤتمرات، وعلى هذا الصعيد، 

 رأةالمبمناسبة يوم  العمالية"في النقابات  العاملة عقدت اللجنة مؤتمرا بعنوان "المرأة
ت العديد من ورشات العمل والدورات التدريبية حول الموضوعات عقد، كما العالمي

 العمل ، وقوانين الضمان االجتماعيالتي تهم النساء العمالت على نحو خاص، ك
وغير ذلك، كما تشارك هذه اللجنة بالعديد من الموترات العربية والدولية الخاصة 

350Fبالنساء العامالت

٣٥١.   
 

 عة النوادي والهيئات النسائية الثقافية والرياضية.رابعا: مجمو 

                                                 
مع المحامية اسمي خضر، األمينة العامة الحالية للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة،  والرئيسة مقابلة  - ۳٥۰

 .٧/١/٢٠١٠األسبق للجنة المرأة في نقابة المحامين األردنيين، ولجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب، أجريت في 
/ ٩يسة لجنة المرأة في اتحاد نقابات العمل بتاريخ رسالة بواسطة البريد االلكتروني من السيدة بسمة الحسن رئ - ۳٥۱

٢٠٠٩/ ١  
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، تنتسب إليها نساء ينتمين إلى نخبة مثقفة حصلت تعليمًا  وعددها قليل نسبيًا
، وتختص بالعمل على الجوانب الثقافية والتعبوية من قضية النساء، ومنها:  ◌ً  جامعيًا

 
 نادي الجامعيات العربيات  -١

م، وسجل في مؤسسة رعاية ١٩٧٨تأسس عام ، وهو أول منظمة من هذه الشريحة
الشباب، وكان له أهداف ثقافية واجتماعية ورياضية، رئيسته الفخرية سمو األميرة 

351Fعلياء بنت الحسين وقد  أسسته نخبة من النساء المثقفات، واإلعالميات

٣٥٢ ، 

 انطلق النادي من منظور أن قضية النساء، تمثل جانبا من جوانب القضية االجتماعية
برمتها، وال يمكن معالجتها بمعزل عن النظر في القضايا االجتماعية العامة، وان 
االنتماء القومي متالزم مع اإلقتناع بان المجتمع المحلي دائرة من دوائر األمة، بمعنى 
االنطالق من المتحد األصغر " األسرة" إلى المتحد االجتماعي األكبر "الوطن العربي 

ية والمدينة والقطر، لذلك فان االلتزام القومي يبدأ من ممارسة الكبير"، مرورا بالقر 
 االلتزام األسري، 

وقد ركز هذا النادي على األنشطة الثقافية والتربوية، التي تنوعت بين الندوات 
والمحاضرات والجلسات الحوارية، وبمشاركات عربية، ومن أنشطته على هذا الصعيد، 

م، ١٩٨٢ي بمراحله المتنوعة، أقيمت في السنوات سلسلة ندوات حول الواقع التعليم
م، واهتم النادي في هذا اإلطار، بمشكلة اإلساءة إلى األطفال، ١٩٨٨م، و١٩٨٧و

م،   كذلك ١٩٨٤م، و١٩٨٣العديد من األنشطة التوعوية، في األعوام  هاوأقام حول
خطورتها،  اهتم بمشكلة المخدرات، وكان من أوائل المنظمات النسائية التي نبهت إلى

وعملت على التوعية بأساليب الوقاية منها، ومعالجتها، كما اهتم بقضايا اإلعالم، 
وعلى الصعيد الثقافي أيضا، افتتح النادي ناد و مكتبة لألطفال في مستشفى البشير 
الحكومي، ومكتبة أخرى لألطفال في جامع الفتح التاريخي في العاصمة عمان، ونشط 

عديل قانون األحوال الشخصية وأقام العديد من األنشطة حوله، في موضوع المطالبة بت
352Fكما أقام العديد من األمسيات األدبية، واألنشطة االجتماعية

٣٥٣ . 
                                                 

نادي لعدة دورات، وارليت شعبان، ولميس ناصر وريم  - ۳٥۲ ل ا لتي ترأست  لبكري ا بوغنيمة ا ينهن د.ماوية ا من ب
تل، و فيكتوري ل اة عطية، وغيرهن. اقطان، و فدوى ا نه مجلي،وكارولين فرج، وحي  عميش، وتوجان فيصل وجما

 
 ٧٢-١٠، و٩-٨و ٦ي الجامعيات العربيات: على الدرب، الملف الثقافي االجتماعي، صناد - ۳٥۳
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 نادي المرأة الرياضي -٢

م،  ويهدف إلى: تشجيع النساء ١٩٨٨تأسس نادي المرأة الرياضي في عمان عام 
لرياضية، وتثقيف األسرة واألطفال من مختلف األعمار على ممارسة األنشطة ا

ومساعدتها في تحسين وضعها االجتماعي، ورعاية األيتام من خالل استحداث مجاميع 
عداد برامج مدروسة لخلق  متخصصة للعناية بهم وتقديم المساعدات الدائمة لذويهم، وٕا

 قياديات ولزيادة ثقافتهن الوطنية والقانونية.–نساء فعاالت 
األنشطة الرياضية للنساء، وأهمها دورات اللياقة  البدنية،  وقد قام النادي بالعديد من

النسائية، وكان مبادرا إلى استضافة مباريات  الرياضات ىوالمباريات الودية على مستو 
، فأقام العديد من الندوات فكرة القدم النسائية، كما نشط في مجال التوعية والتثقي

لقانونية، كذلك أقام مكتبة لجميع والمحاضرات، في المجاالت األدبية والصحية وا
الفئات في مقره الرئيسي في عمان، وقد اشرف على إدارة النادي، كل من رابحة 
الدباس التي ترأسته عند تأسيسه، المحامية دعد معاذ التي ترأسته ألكثر من دورة، 
والسيدات فضيلة شكري، وايفيت بشارات، وأسمهان اليوسف، وأمل الخطيب، وشهناز 

 وبثينة فاخوري، وعائشة عطيات، وغيرهن.كشت، 
 
 مركز دراسات المرأة -٣

جراء البحوث والدراسات حول ١٩٨٩أسس سنة  م، بهدف العناية بثقافة النساء، وٕا
353Fتجليات قضيتهن المتنوعة

٣٥٤ .، 
كانت أكثر أنشطته في مجال التوعية والتثقيف، فأنجز على هذا الصعيد العديد من 

دكتورة نوال السعداوي من مصر في سلسلة من الندوات األنشطة منها: استضافة ال
واللقاءات الحوارية وانجاز دراسة لألديبة زليخة أبو ريشة بعنوان "اللغة الغائبة"، 
وشارك المركز في العديد من األنشطة التحالفية والحوارية التي ناقشت أوضاع الحركة 

واجهة المركز عدة صعوبات ، النسائية، التي أقيمت في مرحلة االنفتاح الديمقراطي
 .    داخلية وانتهى إلى الحل بقرار من هيئته العامة

                                                 
لتي ترأسته ألكثر من وأوكان من مؤسساته زليخة أبو ريشة، رجاء أبو غزالة،  - ۳٥٤ روى العامري ا

 دورة، وهيا الطاهر، ومنال حمزة، وخديجة حباشنة، ولمى أبو عودة، وسلوى مرسي، وغيرهن
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 سادسا: الجمعيات والهيئات العامة 

لسنة  ٢٣سجلت لدى وزارة التنمية االجتماعية حسب قانون الهيئات والجمعيات رقم 
 ، مجموعة من الجمعيات التي لم ترتبط بالعمل الخيري الرعائي وقد اشرنا إلى١٩٦٦

عدد منها حسب أزمنة تسجليها، وقد استمرت هذه الجمعيات والهيئات بالعمل في هذه 
المرحلة، مع تطوير أنظمتها األساسية وأساليب عملها، حسب متطلبات المرحلة 

 ومستجداتها العملية والنظرية.
من الجمعيات والهيئات القديمة، التي أحدثت تغيرات مهمة في أنظمتها وأساليب عملها 

م، ١٩٧٠عام مسجلة منذ التي سبقت اإلشارة إلى أنها عية النساء العربيات" "جم
لتساهم مع االتحادات النسائية في بلورة وعي نسوي جديد وترجمة هذا الوعي من خالل 

 سلسلة من األنشطة المطلبية والتنموية العامة والمتخصصة.
بإجراء الدراسات  فعلى صعيد تطوير النظام األساسي أضافت الجمعية بنودا تتعلق

والبحوث وتقديم الخدمات الصحية لالم والطفل بما في ذلك فتح عيادة لتنظيم 
354Fاألسرة

٣٥٥ . 
في إطار تحضيرات عام المرأة الدولي، أصدرت جمعية النساء العربيات نداء إلى 
الرأي العام الدولي كشفت من خالله أوضاع األطفال في األرض المحتلة وناشدت من 

ن اجل إطالق سراح المعتقلين وبخاصة األطفال، كما أطلقت نداء آخر، خالله العمل م
طالبت من خالله ارتفاع صوت التضامن بين النساء وبين المناضالت والمناضلين في 

سكان لها  كل أنحاء العالم والعمل جميعا لوقف الحمالت الوحشية التي يتعرض
با ينسجم مع شعار عام المرأة األراضي المحتلة، وانسحاب قوات االحتالل منها انسحا

355Fالدولي لتحقيق المساواة التنمية والسلم

٣٥٦ . 
كما عملت الجمعية على إدارة سلسلة من األنشطة تحقيقًا ألهدافها، للوصول إلى تنمية 
سياسية واجتماعية، فكرست االحتفال بيوم المرأة العالمي، المقترن بسلسلة من 

، وقدمت برامج متنوعة لدعم مشاركة المرأة في النشاطات التثقيفية في المركز والفروع

                                                 
وكتاب وزارة التنمية االجتماعية  ٢٨/٨/١٩٩٣تاريخ  ١١٦/١٦٤٦٦التنمية االجتماعية رقم ج ع/كتاب وزارة  - ۳٥٥

 م.٧/٢/١٩٩٥تاريخ  ١٢٦/٢٤٢٤رقم ج ع/
  ١٩٧٤حزيران  ١تاريخ  ٢٤٦٠و العدد رقم  ١٩٧٤كانون الثاني  ١تاريخ  ٢٦٦٨جريدة الدستور والعدد رقم  - ۳٥٦
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الحياة السياسية، ومنها برامج تدريب المرشحات للمجالس النيابية والمحلية، كما 
اهتمت بمسألة البيئة والشباب، وخصصت لها مجموعة من البرامج الهادفة، فضًال عن 

على إدارة  تخصصها في برامج الثقافة الصحية، في مجال الصحة اإلنجابية، فأشرفت
عدة عيادات طبية تعنى بصحة األم والطفل وتقدم اإلرشادات الطبية في مجال الصحة 
اإلنجابية، وأقامت عدة ندوات ومحاضرات في هذا المجال، كما أنجزت مجموعة 
دراسات منها:  حول واقع الجمعيات النسائية في األردن، وأخرى حول العنف ضد 

356Fملة الوافدة إلى األردنالنساء، وثالثة حول المرأة العا

٣٥٧. 
م، كما سبقت ١٩٧٢التي تأسست عام  "الجمعية األردنية لمكافحة األمية"كما قامت   

اإلشارة، بتطوير نظامها األساسي وأساليب عملها على ضوء المستجدات، فأضافت 
عناصر متعلقة بأنشطة حقوق اإلنسان للنساء، واألمية القانونية والتكنولوجية، ووظفت 

محو األمية األبجدية كمدخل ألنشطة ثقافية وتوعوية حول القضايا االجتماعية  أنشطة
 األمية السياسية والقانونية.  والسياسية، لتتجاوز مفهوم محو األمية األبجدية إلى محو

 م، في إطار١٩٩٥عام " جمعية الملتقى اإلنساني لحقوق المرأة"تأسست كذلك 
ن حقوق النساء، بخاصة جوانب تنفيذ "اتفاقية التحضير لمؤتمر بكين، بهدف الدفاع ع

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، ومن أهدافها: 
 إجراء الدراسات المتعلقة بحقوق المرأة وأسرتها. -١
 تنظيم دورات لتوعية المرأة بحقوقها القانونية. -٢
 إنشاء مركز لإلرشاد األسري واإلرشاد القانوني للمرأة. -٣
 ار النشرات والكتيبات المتعلقة بتوعية المرأة بحقوقها القانونية.إصد -٤
357Fالمشاركة في اجتماعات والندوات والمؤتمرات التي تتعلق بحقوق المرأة -٥

٣٥٨". 
نشط الملتقى ومنذ تأسيسه من اجل التوعية باتفاقية "القضاء على كافة أشكال التمييز 

مع نصوصها وبخاصة أن األردن من  ضد المرأة"  وضرورة مالئمة القوانين األردنية
الدول التي صادقت عليها، كذلك نشط في مجال التوعية بأهمية مقررات مؤتمر بكين 
ومنهاج العمل الصادر عنه، فكان من أنشطته على هذا الصعيد دراسة تحليلية لمحاور 

                                                 
م، ٢٠٠٦م، و٢٠٠٥م، و٢٠٠٤م، و٢٠٠٣م، و٢٠٠٢ارية عن السنوات جمعية النساء العربيات: التقارير اإلد - ۳٥۷

 م، ٢٠٠٨م، و٢٠٠٧و
 نشرة صادرة عن الملتقى اإلنساني( بروشور) - ۳٥۸
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عداد كتيب حول االتفاقية، وغير ذلك، فعقد العديد من ندو  ات، المنهاج أالثني عشر، وٕا
وودعا إلى العديد من  المحاضرات، والورش التدريبية، كما نشط الملتقى على صعيد 
عقد الندوات المتخصصة، فعقد على سبيل المثال ال الحصر ندوة حول حقوق الطفلة 
األنثى، واصدر أوراق العمل والبحوث المقدمة في هذه الندوة، في كتاب خاص، كذلك 

خاصة من النساء فعقد ندوة حول النساء المهددات اهتم الملتقى بأوضاع الفئات ال
دة، واصدر أعمال  بالقتل  والموقوفات احترازيا في مركز اإلصالح والتأهيل في الجوّي
هذه الندوة في كتاب خاص، وعلى صعيد الدراسات والبحوث الميدانية، أجرى الملتقى، 

اليات حملة مكافحة بحثا ميدانيا حول العنف الواقع على النساء، وكان ذلك ضمن فع
العنف ضد النساء التي نظمها المكتب اإلقليمي لغرب آسيا لمنظمة اليونيفيم، كذلك 
شارك الملتقى في العديد من األنشطة والفعاليات المحلية والعربية والعالمية ذات 
الصلة بأهدافه، وهو عضو في االتحاد النسائي االردني العام، واالتحاد العام 

 ية،  وغيرها من المنظمات والشبكات المحلية والعربية. للجمعيات الخير 
 

 سابعا: مجموعة الهيئات النسائية المتخصصة
ت سبعض الناشطات أهمية التخصص في العمل النسائي، فأس، أدركت منذ وقت مبكر

مجموعة من المنظمات ذات األهداف واألنشطة المحددة بجانب من جوانب، حاجات 
 هن، ومن هذه المنظمات:   النساء المنبثقة عن قضيت

 ملتقى صاحبات األعمال والمهن ( نادي صاحبات األعمال والمهن) -١
م، بصفة هيئة أهلية تطوعية، سجلت لدى مؤسسة رعاية ١٩٧٦تأسس الملتقى سنة   

م، ١٩٦٨) لسنة ١٣) بموجب قانون رعاية الشباب رقم (١٩٦الشباب تحت رقم (
م، وكان من ١٩٦٦) لسنة ٣٣التطوعية رقم ( وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات

 أهدافه: 
 " دعم المصالح المشتركة لصاحبات األعمال والمهن.-١
 رفع مستوى أداء وعمل المرأة األردنية في مختلف المهن واألعمال التي تتوالها. -٢
تشجيع المرأة األردنية على تحمل مسؤولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية  -٣
 قتصادية واالجتماعية.اال
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تشجيع المرأة األردنية على تحصيل العلم والتدريب والتعليم العالي وتسخير قدراتها  -٤
 المهنية والفكرية لما يعود بالفائدة عليها وعلى المجتمع.

السعي لرفع مكانة المرأة األردنية في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  -٥
يجاد فرص متكافئة ف  ي تلك الحاالت.وٕا

توثيق التعاون بين الهيئات التطوعية والنسائية في األردن والهيئات المماثلة في  -٦
358Fالدول العربية واألجنبية والهيئات الدولية"

٣٥٩ . 
عمل النادي من خالل لجان فرعية تطوعية ومنها: لجنة المرأة والتشريعات، ولجنة  

والمنظمات الدولية، ولجنة التوظيف، والجنة التربية والثقافة واإلعالم، ولجنة المشاريع 
االجتماعية، ولجنة العضوية، كما ساعد النادي بتأسيس ناديين في كل من مادبا 
والكرك، ومعهما أسس "االتحاد الوطني لصاحبات األعمال والمهن" وقد انضم في أيار 

يضم  م، إلى عضوية االتحاد الدولي لصاحبات األعمال والمهن، الذي١٩٨٠من عام 
) دولة في العالم، ويتمتع بالصفة االستشارية لدى ٦٥أكثر من ربع مليون امرأة من (

359Fمنظمة العمل الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة

٣٦٠. 
بدا النادي نشاطه بإجراء دراسة لتحديد مشكالت النساء العامالت، والوسائل العلمية 

ت االستشارية للمرأة" الذي تولى مساعدة لمواجهتها، أسس على إثرها "مكتب الخدما
مالت على مواجهة مشاكلهن، من خالل تقديم االستشارات القانونية االنساء الع

واالجتماعية واالقتصادية والنفسية، فضال عن سعيه إلى تطوير التشريعات بما يتالءم 
 مع حاجات النساء الناتجة عن تعدد أدوارهن.

قد الندوات وورش العمل، حول موضوعات على صعيد آخر نشط النادي في ع
اقتصادية واجتماعية وقانونية، وغير ذلك، منها على الصعيد القانوني: ندوات حول 
قانون العمل االردني، والتوقيف في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وظاهرة 

ن الطالق، وقانون األحوال الشخصية، ومشروع قانون المالكين والمستأجرين، وقانو 
وعلى الصعيد االقتصادي:  الطوابق والشقق، والقضاء المستعجل وقانون اإلجراء،

ندوات تناولت مساهمة النساء في قوة العمل، ومشكالت الخريجات الجامعيات مع سوق 

                                                 
في ذلك الوقت، السيدات: إنعام المفتي التي كانت أول  هكانت رئيسته الفخرية جاللة الملكة نور الحسين، وعرف من مؤسساته وناشطات - ۳٥۹

بد الجابر، وقد ترأسته ألكثر من دورة، وصبحيه المعاني، وخوله خير، وريم الضامن، وليلى برقان، وليلى مراد، وسلوى رئيسة له، وهند ع
نادي صاحبات األعمال والمهن، أضواء على مكتب الخدمات االستشارية  المصري، ونبيلة وهبة ، وبثينة جردانه، ونائلة الرشدان وغيرهن، 

 ۱۲ -۱۱للمرأة ، ص 
 ١١ي صاحبات األعمال والمهن: أضواء على مكتب الخدمات االستشارية للمرأة، ص ناد - ۳٦۰
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العمل، واقع سوق العمل االردني،  وحماية المستهلك، وعلى الصعيد االجتماعي: 
360Fوالمخدرات والمؤثرات العقلية ندوات تناولت الحقوق السياسية للنساء

٣٦١. 
وفي مجال التوعية، نفذ النادي مجموعة كبيرة من األنشطة شملت المحاضرات  

صدار نشرات، ومطبوعات شبة دورية، تناولت القضايا القانونية  واألنشطة اإلعالمية، وٕا
واالجتماعية واالقتصادية وحقوق النساء في هذه المجاالت، كما نشط النادي في مجال 
إجراء الدراسات والبحوث، فأنجز العديد منها: "المرأة في التشريعات" و"المرأة في 

 وسائل اإلعالم"، و"المرأة والعمل" ، و"المرأة واالتفاقات الدولية". 
كذلك عمل النادي على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع مختلف الهيئات 

التي أقامتها هذه الهيئات وبخاصة تلك  المحلية والعربية فشارك بالعديد من األنشطة
361Fالتي تنسجم مع أهدافه

٣٦٢. 
م، عندما احتفل النادي بمرور ربع قرن على تأسيسه، قام بعدة برامج ٢٠٠١وحتى سنة 

مركزية ريادية أهمها: تأسيس مركز المعلومات والتوثيق، وتأسيس مركز مشاريع المرأة 
ن لمركز الخدمات االستشارية م، وافتتاح الخط الساخ١٩٨٩الريادية، في عام 

م، الذي يقدم ١٩٩٧والقانونية، وبرنامج حاضنات األعمال للمشاريع الصغيرة في عام 
خدمات المساعدة في بدء المشاريع اإلنتاجية للنساء الراغبات، وتطوير فكرتها من 
خالل تقديم دراسات الجدوى االقتصادية، وتوفير أبحاث السوق، والمساعدة على تأمين 

صادر التمويل واإلقراض، وتوفير المكان المناسب واألدوات الالزمة النطالق م
المشروع، وتحليل أوضاعهن المالية وميزانيته، فضًال عن التدريب على أصول اإلدارة 

 والمحاسبة واستخدام تكنولوجيا المعلومات. 
ن وفي لفترة بسيطة تم تغيير اسم النادي إلى "جمعية صاحبات األعمال والمهن" لك

م، تم نقل تسجيل الجمعية إلى وزارة الداخلية لتحمل اسم "ملتقى سيدات ٢٠٠٣سنه 
362Fاألعمال والمهن األردني"، حيث عدل النظام األساسي، فثبت أسماء المؤسسات

كما ، ٣٦٣
 تضمن نظامه األساسي الجديد األهداف التالية: 

                                                 
  ٢٨-١٧نادي صاحبات األعمال والمهن: أضواء على مكتب الخدمات االستشارية للمرأة، ص - ۳٦۱
  ٣٧- ٢٩نادي صاحبات األعمال والمهن: أضواء على مكتب الخدمات االستشارية للمرأة، ص  - ۳٦۲
لبشير، واميمة الدهان، ونمرة طنوس، وهن السيدات: ل - ۳٦۳ وريس حالس، وليلى برقان، وهيفاء ا

لمفتي ، وتوجان فيصل نعام ا ملتقى صاحبات األعمال  وعدويه العلمي، وريم رمضان، وريما كمال، وٕا
لملتقى في كافة مراحله كل من  . ١والمهن: النظام األساسي المادة الثانية. ص  وقد تناوب على رئاسة ا
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التي تتوالها بما فيها  رفع مستوى أداء المرأة األردنية في مختلف المهن واألعمال -١
 األعمال التطوعية.

في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية  اتشجيع المرأة على تحمل مسؤولياته -٢
يجاد فرص متكافئة لها في هذه المجاالت.  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وٕا

 لسياسية.السعي لرفع مكانة المرأة األردنية في الحياة االقتصادية واالجتماعية وا -٣
التنسيق وتوثيق التعاون بين الهيئات التطوعية والنسائية في األردن والهيئات  -٤

 العربية والدولية المماثلة.
 تأسيس مشاريع تحقق األهداف المذكورة أعاله عن طريق: -٥
 دعم مصالح صاحبات األعمال والمهن وتامين تنفيذ البرامج المشتركة لهن. -أ

 ستوى ارفع للخدمات في األعمال ومهن السيدات.العمل للوصول إلى م -ب
حفز وتشجيع المرأة على إدراك وقبول مسؤولياتها تجاه المجتمع مع الرجل  -ج

 للوصول إلى مجتمع يدعم المشاركة واألعمال على نطاق محلي وعربي ودولي.
 تشجيع السيدات واآلنسات على: -د
 تحصيل تعليم أعلى و/أو تدريب مهني. - 
 قدراتهن المهنية والفرية.تسخير  -

السعي إلى إيجاد الفرص المتساوية لصاحبات األعمال ورفع مكانتهن في الحياة  –ه 
 االقتصادية في مجتمعهن.

تعزيز أواصر الصداقة والتعاون و التفاهم بين النساء صاحبات األعمال والمهن  -و
363Fفي جميع األقطار"

٣٦٤. 
دار من مستويين، األول: وهو المستوى وقد جدد الملتقى بناءة التنظيمي، فأصبح ي

التطوعي، ويتمثل بالهيئة العامة والهيئة اإلدارية المنتخبة، والهيئة االستشارية، واللجنة 
التنفيذية، واللجان التطوعية، والثاني: وهو المستوى التنفيذي:  ويتكون من: اإلدارة 

دارة المشاريع، واإلدارة  دارة العالقات التنفيذية، وجهاز السكرتارية، وٕا المالية، وٕا

                                                                                                                                                 
لتلهوني الساكت، وهند عبد الجابر وريمالسيدات   إنعام المفتي، وصبحيه المعاني، ووجدان ا
 الضامن.

 
 .١ملتقى صاحبات األعمال والمهن: النظام األساسي المادة الثالثة، ص  - ۳٦٤
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دارات الوحدات التنفيذية األخرى، وقد صمم الملتقى خطته اإلستراتيجية  العامة، وٕا
الثانية، التي أضافت مشاريع جديدة، مثل ملتقى سيدات األعمال للتداول، وانجاز 
نشاء مركز إقليم الجنوب، كما طور  البحث الوطني حول سيدات األعمال األردنيات، وٕا

ج حاضنات األعمال إلى مركز مشاريع المرأة الذي يضم حاضنة األعمال برنام
الصغيرة، ومركز استشارات المشاريع ومركز تدريب صاحبات األعمال، كما يشغل 

ووحدة المشاريع الصغرى،  مجموعة من الوحدات منها: وحدة خدمات سيدات األعمال،
 أييد.ارد والمعلومات، ووحدة التشريعات وكسب التو ووحدة الم

كما يشرف الملتقى على عدة برامج في المراكز المحلية منها: برنامج بناتكم، الذي 
يهدف إلى توفير فرص تعلم واستخدام تكنولوجيا المعلومات، في البيئات الشعبية، 

، وبرنامج التدريب المهني، وسة ويشمل هذا البرنامج التدريب الحساس لقضايا الجن
ء في مواقعهن في المناطق على المهارات المهنية التي الذي يهدف إلى تدريب النسا

تمكنهن من إنشاء مشروعاتهن الخاصة، أو الحصول على وظيفة، وبرنامج حاضنات 
األعمال الجماعية الذي يهدف إلى موائمة منهجية العمل في حاضنات األعمال الفردية 

اعية للمشاريع مع تقاليد العائالت المحافظة من خالل تقديم خدمة الحاضنة الجم
364Fالصغيرة المتناسب مع الحياة المنزلية للنساء ومسؤولياتهن اليومية

٣٦٥ . 
 
 المعهد الدولي لتضامن النساء (سيجي)  -۲

ال  كهيئة مستقلة غير حكوميةم، ١٩٩٨تأسس المعهد الدولي لتضامن النساء / األردن في العام 
نشر وتعزيز حقوق النساء يق رسالته في مؤسسات المعهد، لتحق ، وقد بادرتتهدف إلى تحقيق الربح

اإلنسانية، و توطيد احترام  الحقوق و الحريات العامة، وتوفير ضماناتها، والقضاء على كافة أشكال 
العنف والتمييز ضد النساء، وتمكينهن من حقهن بالتمتع بفرص متكافئة في جميع المجاالت، 

كة فاعلة للنساء في تطوير ذواتهن ومجتمعهن، والمساهمة في تهيئة المجتمع والنساء من أجل مشار 
واستنهاض طاقاتهن وٕامكانياتهن، وبناء قدراتهن، وٕاتاحة فرص المعرفة لهن، ومساندتهن في سعيهن 
لتأدية مسؤولياتهن، والتمتع بحقوقهن كمواطنات مشاركات في صنع القرار، وتذليل المعيقات أمام 

راعاة الحقوق بصورة فعالة على الصعيد الوطني و مسيرتهن، و اتخاذ إجراءات مطردة لضمان م
 اإلقليمي و العالمي. 

                                                 
 م. ٥/٧/٢٠٠٩مقابلة مع السيدة ريم الضامن الرئيسة الحالية للملتقى أجريت بتاريخ  - ۳٦٥
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كما يعتمد المعهد مرجعية، تنطلق من القيم اإلنسانية المشتركة بين شعوب وأمم 
العالم، والتي تستند إلى الكرامة المتأصلة المكفولة لجميع الناس بدون تمييز أو تفرقة، 

لى مبادئ العدل والمساواة والحرية ، والحقوق اإلنسانية الطبيعية المكفولة بموجب وٕا
الشرائع السماوية،  وبموجب القيم االجتماعية األصيلة، ذات الجذور في حضارتنا 
وثقافتنا العربية واإلسالمية، وفي إطار أحكام الدستور األردني والمعاهدات التي صادق 

لنافذة والخطط عليها األردن وأصبحت جزءًا من نظامه القانوني، والتشريعات ا
واإلستراتيجيات الوطنية المعتمدة، والى المواثيق واالتفاقيات والخطط الثنائية واإلقليمية 
والدولية، والمبادئ والمعايير الدولية واإلقليمية المعتمدة، والمتعلقة بحقوق اإلنسان 
ة  وحقوق النساء بشكل خاص. وانطالقا من هذه الرسالة واعتمادا على هذه المرجعّي

 صاغ المعهد نظامه األساسي متبنيا األهداف التالية: 

"" نشر ثقافة حقوق اإلنسان بعامة، كونها تشكل مدخال رئيسيا لحقوق المرأة من -١
 خالل: 

 إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان وحقوق المرأة في الثقافة المجتمعية. -

لسياسات الوطنية السعي إلى دمج مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان في الخطط وا -
 وتحقيق الموائمة بينها وبين التشريعات الوطنية.

تاحة المصادر والمعلومات والمواد المرجعية في مختلف مجاالت حقوق  - توفير وٕا
 اإلنسان بعامة وحقوق المرأة بخاصة .

العمل على إدماج مفاهيم حقوق المرأة اإلنسانية في المناهج الدراسية في مختلف  -
 رفة وعلى كافة المستويات.مجاالت المع

إستخدام وسائل اإلعالم المختلفة لتوعية الرأي العام بالحقوق اإلنسانية للمرأة   -
صدار مطبوعات متخصصة في هذا اإلطار .  وٕا

براز جذورها الواضحة في  - العمل على تأصيل مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان وٕا
 الثقافة والحضارة العربية واإلسالمية .

قاعدة الفئات الشريكة والمستهدفة إلحداث التغيير المطلوب نحو االلتزام  توسيع -
بحقوق المرأة اإلنسانية وخاصة في المجتمعات المحلية في محافظات المملكة وتعزيز 

 الشراكات المجتمعية لهذه الغاية.  
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إشراك فئة الشباب والرجال في الجهود الرامية إلى تعزيز ونشر حقوق المرأة  -
 انية.اإلنس

المشاركة في الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية بحقوق اإلنسان عمومًا  -
 وحقوق المرأة بشكل خاص.

اإلسهام في تبني المبادرات الجديدة التي من شأنها تعزيز و تطوير و تأكيد االلتزام  -
 بحقوق المرأة اإلنسانية.

دمات الالزمة لحماية حقوق المرأة، العمل من أجل توفير الحماية والضمانات والخ -٢
 من خالل: 

 الحماية في إطار العدالة الجنائية و الحق في الوصول إلى العدالة. -
مراقبة تطبيق القوانين الخاصة بحماية المرأة ورصد الثغرات القانونية والعمل  -

 على تعديلها. 
قهن وتمكنهم إكساب النساء مهارات قيادية ومعارف تساعد على المطالبة بحقو  -

 من المشاركة الفاعلة 

 بناء شراكات وعالقات فاعلة مع صناع القرار و المؤثرون سياسيا.ً  -

 كسب التأييد للمطالبات بحقوق المرأة. -

 الحث على تبني سياسات وقوانين تحمى النساء من العنف والتمييز. -

لقدرات توفير خدمات مهنية ذات جودة عالية في مجاالت المعرفة وبناء ا -
 واإلرشاد والمساعدة القانونية. 

بناء قدرات النساء و تمكينهن وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجاالت، من   -٣
 خالل:

تطوير المناهج واألدلة التدريبية التي يستخدمها المعهد في مجاالت تمكين  -    
ريب المرأة وتوفير برامج تدريبية متخصصة ومتكاملة مع التركيز على برامج تد

 المدربات وخاصة في المحافظات والهيئات والجمعيات الشريكة. 

تمكين النساء وبناء قدراتهن في مجال المشاركة السياسية وتطوير قدراتهن  -
ة  القيادية و التشاركّي

السعي لضمان تمثيل النساء في مختلف الهيئات التمثيلية بنسبة ال تقل عن  -
٣٠.% 
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الستشارية للنساء العامالت والمهنيات وصاحبات توفير المعلومات والخدمات ا -
 المشاريع الصغيرة والعمل على تعزيز الحقوق االقتصادية للمرأة . 

 المساهمة في محو األمية القانونية و المعلوماتية.  -
العمل على إلغاء التميز ضد المرأة في التشريعات و اقتراح قوانين جديدة تراعي  -

 .الحقوق اإلنسانية للمرأة
السعي لتعزيز حقوق المرأة اإلنسانية من خالل إدراج قضايا المرأة ضمن  -٤

 األولويات التنموية على المستويات الوطنية و العربية والدولية، من خالل:  

بناء شراكات فاعلة و توسيع قاعدة الشراكة مع الجهات ذات العالقة على  -
 كافة الصعد الوطنية و اإلقليمية والدولية .

 تكثيف المشاركة في الفعاليات المحلية و اإلقليمية و الدولية   -

زيادة االستفادة من االتصاالت الحديثة و وسائل اإلعالم الجماهيرية في  -
 التواصل من أجل دعم قضايا المرأة.

تطوير مواقع المعهد لتشكل شبكة إلكترونية معرفية و خدماتية والترويج لهذه  -
 والدولية.  ةة هامة تسهم في الجهود اإلقليميالمواقع باعتبارها وسيل

تنفيذ مشاريع مشتركة على المستوى اإلقليمي والدولي تخدم أهداف المعهد  -
 وتتوافق مع مرجعياته .  

دعم إمكانية النساء من االستفادة الفعالة من علوم تكنولوجيا االتصاالت و   -٥ 
ر معرفة استخدام الحاسوب و توفير المعلومات ، و زيادة النشاطات الرامية إلى توفي

 آليات التعليم و التدريب في مجال علوم تكنولوجيا االتصاالت و المعلومات.
تعزيز دور المعهد في أداء رسالته بكفاءة وفعالية والعمل على ضمان استمراريته،  -٦

 من خالل: 

 بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للمعهد والمؤسسات الشريكة -

تطوير الهيكلية التنظيمية للمعهد واألنظمة الداخلية والسياسات واإلطار مراجعة و  -
 التنظيمي المؤسسي في المعهد ليتالءم مع متطلبات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية .

 تفعيل دور اللجان واستقطاب المزيد من الجهود التطوعية -

 تعزيز دور المنسقات الميدانيات ومكاتب المحافظات.  -

 ءة الطاقم الوظيفي والمتطوعين والشركاء. رفع كفا  -
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 السعي إلى ضمان استدامة المعهد و تأمين مصادر تمويل ذاتية ومستمرة  -

P365Fتنفيذ خطة إعالمية شاملة للتعريف بخدمات المعهد" -

٣٦٦
P . 

أسس المعهد من قبل مجموعة من المحاميات والناشطات على رأسهن المحامية    
ويشرف على إدارة وتسيير  نسقة العامة له، أسمى خضر التي تشغل منصب الم

هيئات قيادية، وطاقم من العاملين والعامالت المؤهالت، وفقًا ألحكام  أعمال المعهد
 تتولى اإلدارة اليومية  منسقة إدارية تنفيذية، إذ القانون و النظام األساسي للمعهد

مراكز وبرامج  لمنسقات المتفرغات والميدانيات، اللواتي يعملن فيومجموعة ا ،
 المعهد ومشاريعه المتنوعة، كما تسهم الجهود التطوعية التي يقدمها عدد من 

متطوعات من مختلف المنسقات الو والخبراء والخبيرات المختصين و المختصات 
 .في نشر خدمات المعهد وتنفيذ برامجه أنحاء المملكة

 الية: ويعمل المعهد على تحقيق أهدافه من خالل البرامج الت     

، هو مركز  واالجتماعيةركز "عفت الهندي" لإلرشاد والخدمات القانونية م -١
 يوفر، و يضم عددًا من المحاميات واألخصائيات في المجال االجتماعي متخصص

المساعدة القانونية، ، و اإلرشاد القانوني االجتماعيو  والتوثيق، خدمات االستماع
ضحايا  ،ة إلى الدوائر الرسمية للنساء واألطفالاإلحالة والمرافقو  التمثيل القضائي،و 

خدمات اإلرشاد الفردي  ، كما يوفرانتهاكات حقوق اإلنسان أو ضحايا ،العنف
ويقبل المركز مساعدة جميع من يحتاج المساعدة المتخصصة التي يقدمها  و، والجمعي

وعة من ، كذلك يقدم خدماته من خالل مجمالمختلفة د ويحال إليه من الهيئاتهالمع
قنوات االتصال كالمقابلة الشخصية، واالتصاالت الهاتفية، والبريد اإللكتروني، 

 والفاكس و المراسالت البريدية.

 للحقوق والقانون وقضايا المرأة والديمقراطية والمجتمع بشارات " يإميلمكتبة "  -٢

ع آالف المواد من كتب ومراجعلى  تحتوي ،المدني، وهي مكتبة مرجعية متخصصة
مجموعة متنوعة  وضخم،  صحفي وأرشيف ،ودراسات وأفالم وأقراص مدمجة، ودوريات

أدبيات الحركة النسائية األردنية  بجمع وتبويبكما تعنى المكتبة،    ،الصورمن 

                                                 
 من النساء / األردن: النظام األساسي.المعهد الدولي لتضا - ۳٦٦
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في مختلف  يةتجارب الريادالو  خبراتالو  ائية،وحماية الذاكرة النسلتوثيق  ،والعربية
ثات و الباحثين و المهتمين و اإلعالميين. ووفقًا ت، و تهتم باستقبال الباحالمجاال

و ثالثة آالف  العربية باللغة كتاب آالف 10  آلخر اإلحصائيات تحتوى المكتبة على
 والرسوم العمل وورش والمجالت للصحفشامل  رشيفأ علىو  ،باإلنجليزية كتاب

وربطها  ، و يجري العمل حاليا على استكمال حوسبة جميع المراجعالكاريكاتورية
 إلكترونيا بمواقع المعهد اإللكترونية. 

 والذي يوفر برامج ودورات و، للتدريب والتعليم الشعبي مركز" لور مغيزل " -٣ 
والمهارات المهنية  ،وحقوق اإلنسان ،في مجاالت القانونمتنوعة، تدريبية  ورشات

ددة كالشباب و ، منها: دورات تدريب المدربين، وغيرها مما يستهدف فئات محوالحياتية
حلي و غيرها، مطالب الجامعات و المدارس و النساء الريفيات و قيادات المجتمع ال

دليل  :ويستخدم المركز عددًا من األدلة التدريبية التي أعدها أو اعتمدها المعهد ومنها
" السالمة واألمان ودليل " للنساء، بالحقوق اإلنسانيةيتعلق " و المطالبة بحقوقنا"

شراكة ودليل " مخصص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات،، وهو للمدربات
استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات " ويتعلق بواالتصال بين النساء المعلومات

ودليل ، نساءللحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا ال ،والتعاون لتعزيز االتصال
من خبرتنا المحلية  ودليل " ء ،المشاركة وحقوق المواطنة للنسا حول" صوت النساء"

دارة عقد إرشادي للمنسقات حول مهارات  دليلوهو  " وبكلماتنا الخاصة وتنظيم وٕا
التوصل الى ودليل "  ،نساءال المتعلقة بحقوقالتدريبية و التوعية الورشات والدورات 

 فيمهارات القيادة واالستفادة من الخبرات والتعر  يشمل التدريب على" و الخيارات
و موجه إلى منسقي  و خاص بحقوق الطفلوهو  " " فرح ودليل  نماذج قيادية نسائية،ب

ودليل " نور " المتعلق  ، اإلنسان المدرسية والمرشدين التربويين نوادي حقوقمشرفي 
  القانون ( األحداث ) وغيرها من األدلة باألطفال في نزاع مع

المعهد على شبكة االنترنيت،  ومنها: التي يديرها   المواقع االلكترونيةمجموعة  -٤
وهو مركز  "أمان " المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة وقع م

نساء، العنف ضد المظاهر و أحداث متخصص يوفر معلومات متنوعة حول  عربي
ويساعد على ، والخبرات والتواصل بين الجهات المعنية ويتيح فرص تبادل المعلومات



 236 

من خالل إتاحة المعلومات واألخبار والخدمات ، ز عقبات المسافات والتكاليفتجاو 
ذ برامج مشتركة يوتنف ،ومن خالل عقد اللقاءات اإلقليمية، موقعالعلى  ،اإللكترونية

، وبلغ عدد زوار الموقع منذ تأسيسه حتى آخر ذات العالقة بين الهيئات العربية
،  إضافة إلى عدد من المواقع  ألف) زائر ١٥م، ( ٢٠٠٨التقارير لسنة  يوميًا

موقع مواطنات و ،موقع عفت لإلرشاد اإللكترونيالمتخصصة األخرى و هي: 
موقع إنصاف المرأة و المتخصص بمشاركة النساء في الحياة العامة و السياسية، 

والمشاركة االقتصادية في نساء حول ال للمصادر والمعلوماتموقع سنابل ، والقانون
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  باتفاقيةخاص ال موقع سيداو، وربيالوطن الع

 ، إضافة إلى الموقع اإللكتروني العام الخاص بالمعهد الدولي لتضامن النساء.المرأة

تنظيم األنشطة الثقافية ومنها بوهو مركز متخصص  مركز "رجاء أبو غزالة " -٥
عنالثقافي، حيث خاص برنامج األربعاء  بشكل في مختلف ى المركز بالمرأة واإلبداع ُي

  و ينظم نشاطا متخصصا كل يوم أربعاء.المجاالت، 

ينفذ ، متخصص في تكنولوجيا المعلومات واالتصال وهو   مركز "مهناز أفخمي" -٦
 ويهتم بتمكين النساء من استخدام ،برنامج شراكة المعلومات واالتصال بين النساء

 . ت البحث واالتصال والتدريبواإلنترنت ويتيح خدماالحاسوب 

وهي منبر متاح للتنسيق والتعاون بين أطراف  " إسعاف عقيل شقير " ملتقى -٧
 ومختلف الهيئات الرسمية واألهلية الوطنية والعربية ،النسائية والمجتمع المدني الحركة

قاعة معدة لعقد اللقاءات الهادفة إلى تعزيز التشبيك والعمل ، ويتضمن والدولية
واالستجابة لمبادرات العمل التشاركي بين الجهات المختلفة لتحقيق الغايات  ،جماعيال

قد تبنى الملتقى مؤخرا شبكة تضامن مؤلفة من عدد من الهيئات و ، و المشتركة
الشخصيات بهدف إعالن مواقف التضامن و تنظيم الحمالت لصالح النساء و 

 انية حول العالم.المجموعات التي تتعرض النتهاكات لحقوقها اإلنس

من أجل نشر ثقافة حقوق  ، لعمل مع األطفال والشبابالمخصص ل فرحبرنامج  -٨  
مشروع نوادي حقوق اإلنسان المدرسية ويشرف على تنفيذ عليها ،  و التنشئة اإلنسان
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التربية على ، وبرنامج ميزان " مجموعة القانون من أجل حقوق اإلنسان " بالتعاون مع
 الذي ينفذ في المدارس حاليا.حقوق اإلنسان 

، الدولية ويهتم بالعدالة الجنائية  " مجد"مركز معلومات المحكمة الجنائية الدولية -٩
المتعلقة بهذا المجال،  وبنشر المعلوماتمع التركيز على العدالة الجنائية للنساء، 

برامج تدريب  وينفذ المركزو بمتابعتها ، المحكمة الجنائية الدولية ب وزيادة االهتمام
الجندر، و  العدالة الجنائية من منظورو المحكمة آلية عمل عام ومتخصص حول 

  يسعى إلى تفعيل تحالف المنظمات غير الحكومية األردنية المعنية بالمحكمة.

حل ويعمل على  " وئام"برنامج المصالحة والتوفيق العائلي واالجتماعي -١٠
، التدخل اإليجابي،  ومن خالل ةالمتنوعئل واالجتماعية بالوسا النزاعات األسرية

لإلجراءات  تفادياً تالفيًا لتصعيد الخالفات و ، االجتماعي وساطة الخبراء والتحكيمب
البرنامج اإلرشاد األسري ، كما يقدم  يوحرصًا على الوئام االجتماعي واألسر ، القضائية

 و خاصة للمقبلين على الزواج.

  " سنابل"لة أو الباحثة عن عمل أو فاقدة العملمركز خدمات المرأة العام -١١  

 في مجال تنفيذ تشريعات العمل ،واالستشارات ،ويوفر المركز خدمات اإلرشاد القانوني

و قنوات االتصال إضافة إلى توفير المعلومات  ،وتنظيم العقود ،والتأمينات االجتماعية
، للراغبات في ميفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والقطاع غير الرسعن 

 العمل  و لصاحبات المشاريع الصغيرة

ومنذ تأسيس المعهد وحتى آخر التقارير اتسعت قاعدة المستفيدات و المستفيدين من  
البرامج و المشاريع و الدورات التدريبية، التي نظمها وعقدها بشكل دائم و مستمر، إذ 

 .ات المملكة) مستفيدة ومستفيدا من مختلف محافظ١٣٦١٠بلغ عددهم ( 
م،  بانتهاج سياسية ٢٠٠٠وقد عمل المعهد على االنتشار والتوسع الجغرافي فبدا عام 

العمل من مكاتب فرعية دائمة، فافتتح مكتبا دائما في مدينة العقبة كخطوة أولى، 
تمهيدا إلنشاء مكاتب في محافظات أخرى، في هذا اإلطار يتعاون المعهد  مع عدد 
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اميين الميدانين، لتقديم الخدمات القانونية واالستشارات في كافة من المحاميات و المح
366Fمحافظات المملكة

٣٦٧ . 
 
ة-٣  جمعية األسر التنموّي

ة كجمعية نسائية غير حكومية، عام  م، وسجلت ١٩٩٩تأسست جمعية األسر التنموّي
) بموجب قانون الجمعيات والهيئات ١٣٠٦لدى وزارة التنمية االجتماعية، تحت رقم ( 

م، وتعمل انطالقا من رسالة تمكين النساء والمجتمع، ١٩٦٦) لسنة ٣٣طوعية رقم (الت
 لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتهدف إلى: 

 المساهمة بالتخفيف من آثار مشكلة الفقر من خالل البرامج والمشاريع التنموية. -١
امها بطريقة فعالة، لتحسين " تسهيل حصول المرأة على خدمات المجتمع واستخد -٢

ظروف عملها ومستوى معيشتها، من خالل التدريب على المهن التقليدية وغير 
 التقليدية، مثل الخياطة والتفصيل والتريكو والتجميل.

للدخل وتوفير فرص عمل مالئمة  ةتدريب النساء على تنفيذ مشاريع صغيرة مدر  -٣
المشورة الفنية لهن في مجالي اإلنتاج  لهن وخاصة للمعيالت وربات البيوت، وتقديم

 التسويق.و 
توفير الخدمات الالزمة لرعاية األسرة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنظيم  -٤

 فعاليات التوعية في مختلف المجاالت.
كفالة األيتام وتوفير الرعاية الخاصة لهم بإقامة مكتبات ومالعب ونوادي لحمايتهم  -٥

367Fق واالنحرافمن حوادث الطر 

٣٦٨. 
تستهدف الجمعية على نحو خاص النساء الفقيرات المعيالت ألسرهن، من األميات  

والحاصالت على تعليم متدن، كذلك تستهدف األطفال وبخاصة المحرومين واأليتام، 
وقد نفذت الجمعية منذ تأسيسها العديد من البرامج ذات الصلة بأهدافها، وبخاصة 

                                                 
م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٢م، ٢٠٠١م، ٢٠٠٠المعهد الدولي لتضامن النساء: التقارير اإلدارية عن السنوات:  - ۳٦۷

م، ومقابلة مع المحامية أسمى خضر المنسقة العامة للمعهد أجريت ٢٠٠٨م، ٢٠٠٧م، ٢٠٠٦م، ٢٠٠٥م، ٢٠٠٤
 م.  ٢٠١٠/  ٧بتاريخ 

 لتنموية: نشرة إعالمية جمعية األسر ا - ۳٦۸
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فإلى جانب أنشطة التوعية والتثقيف تعمل الجمعية من خالل التمكين ومكافحة الفقر، 
 مجموعة من البرامج المركزية أبرزها:

ويعمل هذا البرنامج على  "كرامة بدل إكرامية"وشعاره  مشروع ازدهار النساء: -
إعداد المشاركات لدخول سوق العمل بكفاءة، من خالل تدريبهن في مجاالت 

عداد الطعام، والتدبير المنزلي عمل متنوعة منها تربية ورعاية ا ألطفال، وٕا
لإلناث، والخدمات الفندقية والمهنية للذكور، وتعمل الجمعية بعد انتهاء فترة 
التدريب في مركز البرنامج على تامين تدريب إضافي في قطاعات مختلفة منها 
نتاج الطعام، ودور  المستشفيات والفنادق وفي مجال اإلشراف على الغرف وٕا

ورياض األطفال والمكاتب، كما تعمل الجمعية على تامين فرص العمل  المسنين
حسب قانون العمل والعمال االردني، ومتابعة المتدربات وشؤونهن المهنية، 

 لضمان اجر معقول وظروف عمل عادلة.
 ) برنامج التدريب على المشاريع الصغيرة(جنى -

بعة للجمعية والعامالت وهو برنامج يهدف إلى تطوير كفاءة اللجان المحلية التا
فيها لتنفيذ برامج تلبي احتياجات النساء في المجتمعات المحلية، وبخاصة توفير 
دارة المشاريع اإلنتاجية الصغيرة، ودمجهن في  خدمات التدريب على إنشاء وٕا

 البرامج التعليمية والتثقيفية. 
جتماعي ( االةيقدم خدمات اإلرشاد األسري المتنوع: ومركز اإلرشاد األسري -

والتربوي والنفسي والقانوني والمهني) بهدف الحد من المشاكل األسرية، بما 
فيها الفقر والبطالة، ومساعدة كافة أفراد األسرة على مواجهتها بالطرق السليمة، 
وتنمية قدرات النساء المعرضات للعنف األسري على مواجهة األزمات 

 .والضغوطات النفسية
وهو مركز هدف من : لي _ الهاشمي الشماليمركز خدمة المجتمع المح -

تأسيسه تحقيق أهداف الجمعية في خدمة المجتمع المحلي، وتمكين النساء 
والنهوض بأوضاعهن مع أطفالهن، ويعمل المركز في المناطق الشعبية 
المحرومة في أحياء: الهاشمي الشمالي والجنوبي، وماركا الشمالية والجنوبية، 

ة، والتدريب المهني والمحطة، والمناطق ال محيطة بها، فيقدم خدمات محو األمّي
على بعض الحرف اليدوية، والتجميل، تحقيقا لتمكين النساء االقتصادي، إذ 
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تقوم المتدربات بعد التدريب بالعمل وبيع منتجاتهن من خالل المركز، كما 
يساعدهن بالحصول على فرص عمل و/أو بدء مشروعاتهن الصغيرة، كما يقوم 

متنوعة الموضوعات حسب احتياجات النساء مع  فشطة التوعية والتثقيبأن
تركيزه على موضوعات التواصل األسري وتربية األطفال وتثقيفهم، كما يدير 
المركز مكتبة تحتوي على مجموعة من الكتب المتنوعة، للكبار واألطفال، وذلك 

ت إلى فضال عن روضة أطفال تخدم نساء المنطقة والمتدربات المتوجها
 المركز. 

والتزاما من المركز باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، 
ولكونه عضوا في شبكة " سيداو" التي تعمل على رصد انتهاكات حقوق النساء، 
أنشا المركز "وحدة استماع"  ألوضاع المتوجهات المركز، تعمل على توثيق 

 ت الخاصة بها. هذه االنتهاكات، وتغذية قاعدة البيانا
من جهة أخرى يعتمد المركز أسلوب الشراكة مع نساء المجتمع المحلي، من 
خالل إشراك النساء في اللجان العاملة والزيارات المنزلية، فضال عن مشاركة 

اللجان المحلية والمنظمات العاملة في مناطق  تإدارة المركز في اجتماعا
  عمله. 

من المشاكل البيئية التي تعاني منها المناطق ويهدف إلى الحد : برنامج بيئتي -
المستهدفة وهي حي جبل القصور ووادي الحدادة كمرحلة أولى، من خالل 
استهداف الشباب واليافعين من سكان المناطق، وتشجيعهم على العمل التطوعي 
بعد تلقيهم دورات تدريبية وتثقيفية في الموضوعات البيئية، وبخاصة النظافة 

عادة تصن 368Fيع المخلفات، وتحسين ظروف البيئة المحيطة بهموٕا

٣٦٩ . 
وللجمعية مجموعة من المشاريع المدرة للدخل، توفر فرص العمل الكريمة للنساء 
وتؤمن للجمعية مصدرا لتمويل أنشطتها، ومن هذه المشاريع المطبخ اإلنتاجي ، ومركز 

 الحرف اليدوية.
ات العربيات  -٤  مركز اإلعالمّي

                                                 
م، نشرات إعالمية( بروشورات)، ٢٠٠٨م، و٢٠٠٧جمعية األسر التنموية: التقارير اإلدارية عن السنوات  - ۳٦۹

  ٥/٨/٢٠٠٩ومقابلة مع السيدة ميسر السعدي رئيسة الجمعية أجريت بتاريخ 
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ات العربيات سنة أسس مركز اإلعال  م، كشركة مدنية غير ربحية تديرها ١٩٩٩مّي
 اإلعالمية محاسن اإلمام، ورئيسته الفخرية سمو األميرة بسمة بنت طالل، ويهدف إلى:

ة الدراسات والخدمات  "إجراء •  - المرئية - المكتوبة[ الميدانية اإلعالمّي
مجال حقوق  ] التي تركز على المجتمع وتطوره في-اإلذاعية - ةالمسموع
وذلك وفق  وااليجابية، السلبيةإلظهار وتبيان  ،والطفل المرأةوحقوق  اإلنسان

 .ةمعاصر  ةإعالميّ تقود للحقائق بمحاوالت  ةإعالميّ  ةمنهج علمي وفلسف

في موقع العمل أو المركز للمتخرجات  اإلعالميتوفير فرص التدريب الميداني  •
ستجدات في العمل اإلعالمي ضمن أو الم والصحافة اإلعالمالجدد من كليات 

 .ةحديث ةتقنية برامج علمي

ات األردنيات بالتعاون فير فرص تدريب في مواقع العمل أو المركز لإلعالميّ تو  •
 األميةكمحو  متعددةفي مجاالت  االختصاصأو ذات  العربيةمع المنظمات 

 ثقافة حقوق اإلنسان. االجتماعي،، اإلرشاد النفسي القانونية

اتاتشغيل   • في  محدودةالعاطالت عن العمل بتوظيفهن بساعات عمل  إلعالمّي
 .اإلعالمية الميدانية االستطالعيةعملياتنا 

 متميزة طبيعةعلى إستبيانات ذات  المبنية اإلعالميةإجراء اإلستطالعات   •
للوصول الى دراسات حول أهمية اإلعالم في  ةالستقصاء حقائق مجرد

 .والمتطورة الناميةالمجتمعات 

 المحليةمن خالل وسائل اإلعالم  التطويرية التنموية التثقيفيةإعداد البرامج  •
 .المختلفة والعربية

هبرامج  إعداد •  وغيرها. الوثائقية التثقيفيةكاألفالم  ] مسموعة – مرئية [ إعالمّي

 تنظيم ورش عمل وندوات لمواضيع تتعلق بمشاكل المجتمع. •

لتزويدها  المحلية اإلخبارية والتغطية واإلعالمية الصحفيةإجراء التحقيقات  •
عالميا" في  المهتمة العربيةأو  المعنيةللمؤسسات  وكذلك تمثيلها صحفيا" وٕا

 األردن.
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ةتحديث وتحرير المعلومات  • من خالل الدراسات واألبحاث وتزويدها  اإلعالمّي
 .369F٣٧٠"للدارسين أو الباحثين أو المهتمين

ات  م، بتنفيذ عدد٢٠٠٠المركز منذ عام قام  من الدورات تدريبية وورش العمل لإلعالمّي
من  اكبير  ااألردنيات والعربيات، في مجاالت العمل اإلعالمي المتنوعة، كما نفذ عدد

وحرية الرأي فضال عن  وسةالدورات التدريبية والورش في مجاالت حقوق اإلنسان والجن
 قانون األحوال الشخصية.

وثائقية التي سلطت الضوء على ظاهرات كما أنتج المركز عددا من األفالم ال 
اجتماعية سلبية، كالطالق والعنف ضد النساء والتمييز ضد النساء في مواقع صنع 

 القرار.

ة االلكترونية، كما عقد المركز  ويشرف المركز على إدارة عدد من المراصد اإلعالمّي
ة يزيد عن دورية سنوية للشباب العربي، بمتوسط مشارك تم، ملتقيا٢٠٠٠ومنذ عام 

خمسين شابا وشابة من األردن والدول العربية، وعقد المركز سبعة مؤتمرات 
ات العربيات  لإلعالميات العربيات بمشاركة عربية، ناقشت أوضاع اإلعالمّي

370Fومشكالتهن، وسبل تطوير عملهن اإلعالمي، وغير ذلك من قضايا

٣٧١ . 

 
 ثامنا: مجموعة المنظمات المحلية 

لسابقين إلى أن بدايات العمل النسائي المنظم، اتسمت بسمات اشرنا في الفصلين ا
لكن مع تقدم مع مالمح تنموية تركزت في أنشطة محو األمية، العمل الخيري التطوعي،

الوعي النسائي بدأت األهداف المطلبية الحقوقية تدخل على الوثائق األساسية 
ستمرار الطابع الخيري لمنظمات األربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، مع ا

من المنظمات النسائية، ومرة أخرى يتدخل الوعي  ىالرعائي على الغالبية العظم
م تدريجيا العمل النسائي، الذي سجل خيريا، بالطابع التنموي والمطلبي،  النسائي ليطّع

بحيث يمكن القول انه ومنذ مطلع حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، ازداد تراجع 

                                                 
م، ومراجعة ٥/٨/٣٠٠٩تاريخ الدخول   www.ayamm.org  الموقع االلكتروني لمركز اإلعالميات العربيات -۳۷۰ 

   ٣١/٥/٢٠١٠بتاريخ 
 ٥/٨/٢٠٠٩مقابلة مع اإلعالمية محاسن اإلمام أجريت بتاريخ  - ۳۷۱

http://www.ayamm.org/
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 لعمل الخيري البسيط، لصالح مالمح العمل األقرب إلى الرؤية التنمويةمالمح ا
، الذي يعكسه التداول الواسع لمفهوم تمكين النساء، مع بقاء الجانب الرعائي والمطلبية

كتقديم المساعدات العينية والمادية، وغير ذلك من أنشطة، األمر الذي تعزز بانتشار 
لية، وعجزها عن الوصول إلى الموارد المعرفية الفقر والبطالة في المجتمعات المح

 والمادية والبشرية التي تمكنها من اعتماد هذا المفهوم في أنشطتها كافه.

ومن الجدير بالذكر أن غالبية الكتابات عن الحركة النسائية، والتي تنظر إلى هذه الحركة كحركة  
ومنظمات أخرى، في تعريفها، مطلبية حقوقية، ال تدخل معظم الهيئات المحلية من جمعيات 

باعتبارها جمعيات خيرية رعائية، تعتمد تقديم المساعدات المادية والعينية، كنشاط رئيس لها، إال أن 
تتبع أهداف وأنشطة الغالبية العظمى من هذه الهيئات والجمعيات، وتقارير الهيئات والمنظمات 

منتصف السبعينيات من القرن الماضي، المشار إليها في الصفحات السابقة،  يالحظ أنها ومنذ 
أخذت باالقتراب أكثر وأكثر من مفهوم العمل التنموي والمطلبي، يؤكد ذلك االزدياد المطرد بالبرامج 
التنموية، كإدارة المشاريع الصغيرة، والمشاريع المدرة للدخل، وأنشطة التدريب المهني ومحو األمية 

فضال عن أنشطة التوعية والتثقيف، علما بان غالبية هذه األنشطة األبجدية، والتكنولوجية، والقانونية، 
تقام بالتشارك مع منظمات كبرى في العاصمة و/أو فروعها في المحافظات، وان هذه المنظمات 
الكبرى، ك"اتحاد المرأة األردنية" و "االتحاد النسائي االردني العام"، و"تجمع لجان المرأة االردني"، 

لعربيات"، وغيرها، تعتمد على هذه المنظمات المحلية في تنفيذ أنشطتها في و"جمعية النساء ا
المناطق، وبخاصة أنشطة التدريب، والتوعية، ومحو األمية على تنوعاتها، فضال عن الحمالت 
المطلبية، وبذلك يمكن اعتبار هذه الجمعيات والهيئات اقرب إلى القاعدة المحلية للمنظمات الكبرى 

 راكز المحافظات. في العاصمة وم
) لسنة ٣٣سبقت اإلشارة إلى أن تسجيل الجمعيات والهيئات النسائية اعتمد قانون رقم (

م، والذي قضى بتبعية المنظمات إلى عدة وزارات ومؤسسات حكومية حسب ١٩٦٦
م، وتعديالته، صدر ٢٠٠٨) لسنة ٥١االختصاص، إال انه ومع صدور قانون رقم (

ماعدا األحزاب والنقابات  -منظمات المجتمع المدني قرار بتجميع تسجيل غالبية
في سجل موحد لدى وزارة التنمية   -المهنية والعمالية التي لها قوانين خاصة

االجتماعية، بما في ذلك الجمعيات والهيئات النسائية على تنوع صيغها القانونية، ومع 
هيئة مسجلة لديها، ) ١١٩٧بدء العمل بالقانون الجديد حصرت الوزارة ما يصل إلى (

) هيئة وجمعية نسائية، تعود في غالبيتها إلى مرحلة الثمانينيات، موزعة ١٤٧منها (



 244 

)  ١٣) محافظة الزرقاء ( ١٠) محافظة البلقاء ( ٥٥على محافظة العاصمة ( 
) ٧) محافظة جرش ( ٨) محافظة المفرق( ٢١) محافظة اربد(٦محافظة مادبا(

) ١) محافظة معان (٥) محافظة الطفيلة (٩كرك () محافظة ال١٠محافظة عجلون (
 P)٥وأخيرا محافظة العقبة ( 

371F

٣٧٢
P من مجموع الهيئات ١٢.٢٨، أي ما يقارب %

 والجمعيات المسجلة فقط.
كما يالحظ أن الغالبية العظمى من هذه الهيئات متعددة األغراض، تسجل في وثائقها التأسيسية 

يمية، كالنص على هدف "النهوض بالمرأة"  أو "تمكين طائفة كبيرة من األهداف المصاغة بلغة تعم
المرأة" من دون تحديد الوسائل واآلليات ومن ثم تركز في أنشطتها على مجموعة صغيرة من 

    األنشطة، وعلى صعيد األهداف ، ترد األهداف التالية: 
 النهوض بالنساء وتمكينهن في المجاالت كافة،   •
  رعاية الطفل. •
  ب المهني.اإلعداد والتدري •
  التوعية والتثقيف. •

  تقديم الخدمات المساعدة على حل المشكالت األسرية. •
  تقديم المساعدات المادية والعينية. •
  المساعدة على رفع دخل األسرة وتوفير فرص العمل. •
  .دخل، وفرص العمل تنفيذ المشاريع اإلنتاجية المولدة لل •
  تنفيذ أنشطة ترفيهية. •
  ساء.مكافحة العنف ضد الن •
  المحافظة  على التراث الشعبي. •
  مكافحة األمية األبجدية. •
  رعاية األيتام. •
  تفعيل دور الشباب والشابات في األنشطة العامة. •
  المساعدة على التعليم. •
  تطوير قطاع ربات البيوت. •

                                                 
م، علما بان هناك العديد ٢٧/٧/٢٠٠٩سجل الجمعيات والهيئات المسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية لغاية  - ۳۷۲

 والهيئات لم تكيف أوضاعها وتنقل تسجيلها إلى وزارة التنمية االجتماعية حسب القانون الجديدمن الجمعيات 
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  تأهيل النساء الريفيات وتطوير مهاراتهن. •
  رعاية ذوي االحتياجات الخاصة. •
 على مراكز تغذية. تنفيذ واإلشراف  •

  اإلشراف على مراكز تدبير منزلي. •
  اإلشراف على نادي الكبار والمسنين. •
  توثيق أواصر التعاون بين النساء والمنظمات المحلية والعربية واإلقليمية ونشر ثقافة المحبة. •
  تقديم المساعدات ودعم النساء باألراضي المحتلة. •

 ات.تقديم مساعدات ودعم النساء في المخيم •

 
 أما األنشطة التي تنفذها المنظمات المحلية فترد على النحو التالي:  

  ندوات ومحاضرات وبرامج تثقيفية •
 ورشات ودورات تدريبية  •
  قروض دوارة (حسنة) صغيرة. •
  رياض وحضانات أطفال ونوادي صيفية لألطفال. •
  تقديم مساعدات مادية وعينية •
  إدارة مشاريع مولدة للدخل. •
  ي وخط ساخن.إرشاد أسر  •
  خدمات صحية للنساء واألطفال. •
 أنشطة ترفيهية للنساء واألطفال. •
  إدارة مركز تربية خاصة. •
 تحفيظ قرآن. •

للنساء  وكما لوحظ أن المشاريع المدرة للدخل التي تديرها المنظمات المحلية، والتي توفر فرص العمل
 وهي تشمل :فضال عن دخل منتظم للمنظمة أخذت بالتزايد على نحو ملحوظ 

  روضة وحضانة لألطفال. •
  مشغل خياطة وتريكو وحرف يدوية أخرى. •
  مطبخ إنتاجي •
  مشاريع زراعية نباتات طبية وغيرها •
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  دكان تراث وحرف يدوية •
  تصنيع ألبان وأجبان •
  صالون تجميل للسيدات. •
  صناعة صابون. •
  تربية ماعز •
  إنتاج العسل •
  دار ضيافة للسيدات •

ت مجموعة من المشكالت أهمها: عدم توفر الدعم المالي ،وعدم وتواجه هذه المنظما
توفر مقار دائمة مملوكة لمباشرة أنشطتها، فضال عن ضعف المؤسسية، وتدني مستوى 
تداول السلطة، وعلى صعيد العضوية تعاني هذه المنظمات من عدم االنتشار، وتدني 

ألعضاء لتنفيذ النشاطات أعداد النساء المنتسبات إليها، وعدم تفرغ ما يكفي من ا
التطوعية، وذلك يعكس تدني الوعي العام بأهمية العمل التطوعي  وضرورته لتنمية 

 المجتمعات المحلية. 

من جهة أخرى تتسم أوضاع هذه المنظمات باالستقرار وسالمة األوضاع القانونية،  
ض الدعم من كما أنها ال تعاني من معوقات عمل في بيئتها المحلية، ال بل تتلقى بع

المؤسسات المتنوعة في محيطها، الذي غالبا ما يتمثل بالدعم المعنوي و اللوجستي 
P372Fوأحيانا المادي

٣٧٣
P. 

 الخالصة 
والهيئات  بالمنظماتفصل وقائع من تاريخ الحركة النسائية المتمثل تتبعنا في هذا ال

ا إلى أهم وقد قسمناها إلى مجموعات حسب تقارب البنية التنظيمية بشكل عام، فعرضن
المنظمات المسجلة فركزنا على أهدافها وأنشطتها ناشطاتها من النساء، لنستخلص أن 
حركتنا النسائية األردنية، وان بدأت حركة اجتماعية خيرية، إال أنها سرعان ما تلونت 
بلون مطلبي وتنموي اخذ بالتعاظم، على الرغم من النكسات التي واجهت هذا االتجاه 

                                                 
سهير سلطي التل: أوضاع النساء األردنيات ومستوى إدراكهن لحقوقهن، مخطوط لدى المعهد الدولي لتضامن  - ۳۷۳

 النساء 
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ية محددة، إلى أن استقر أمرها كحركة نسائية اجتماعية مطلبية، في مفاصل تاريخ
ترتكز على مبادئ واضحة وتتبنى أهدافا محددة، كما تبين لنا انه ومع اختالف 
المسميات وتنوعها( اتحاد، جمعية، رابطة، ملتقى ، نادي وغير ذلك) إال أنها ال 

التي وضعها قانون الهيئات تختلف من حيث البنية التنظيمية، فجلها يعود إلى األسس 
بسيط تمثل في  ءوالجمعيات، من أول صيغة له وحتى صيغته األخيرة، مع استثنا

 صيغة الشركات المدنية غير الربحية التي ينظمها قانون الشركات.
أما على صعيد األهداف واألنشطة فقد بات واضحا انه وباستثناء الهيئات المتخصصة 

م، تقريبا فان جل هذه المنظمات تتبنى ذات ١٩٩٢التي توالى ظهورها منذ عام 
األهداف، وتنفذ ذات األنشطة، اعتمادا على ذات الوسائل مع فروقات بسيطة، ال تكاد 
تذكر، وان تضمنتها البنود المعبرة عن أهداف قدمت بصياغات عامة جدا،  كنص 

وما إلى ذلك من  "النهوض بالمرأة"، و "رفع مستوى المرأة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا"
لكن ذلك جاء نتيجة حاجات النساء وطبيعة أوضاعهن، فاستمرار تكرر  صياغات،

أهداف وأنشطة تتعلق بالمستوى التعليمي والفقر يعني استمرار وجود مشكالت كاألمية 
وتنوعها من أمية أبجدية أمية تكنولوجية إلى قانونية فضال عن الفقر والبطالة وتردي 

دية بشكل عام، فضال عن أن هذه الصياغات العامة تمنح المنظمات األوضاع االقتصا
نوعا من المرونة بما يضمن تنويع أنشطتها حسب التطورات التي تراها مناسبة من 

 دون أن تقع في اسر النصوص المحددة بحكم القانون. 
 كما لمسنا من خالل هذا التتبع، حجم تأثر الحركة النسائية بحركة المجتمع المدني،

عموما وباألوضاع السياسية في البالد، إذ أنها تأثرت بأوضاع التضييق على الحريات 
العامة التي مرت بالبالد في مراحل تاريخية معينة، فانكمشت بانكماش حركة المجتمع 

فنمت وتوسعت، من جهة أخرى،  يالمدني عموما، كما تأثرت بأجواء االنفتاح السياس
ادلة بين بعض منظمات الحركة وبعض منظمات المجتمع كما لمسنا اثر العالقة المتب

والحقا المنظمات   ةالمدني وبخاصة األحزاب السياسية، والمنظمات األدبية والثقافي
الحقوقية، فقد رفدت هذه المنظمات الحركة النسائية بكوادر تمتلك مستوى من الخبرة 

في الوقت عينه، أدى والوعي، شكلت نقاط قوة أضافت إلى العمل النسائي الكثير، و 
ترحيل مشكالت بعض منظمات المجتمع المدني بما فيها األحزاب إلى المنظمات 
النسائية إلى إحداث إرباكات في مسيرتها من حيث االستقرار و األداء حتى بات 
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يخشى من تغييب المصالح والبرامج النسائية لصالح الخطاب السياسي المباشر الذي 
 كان قاصرا عن تلبية حاجات النساء. وان كان مهما، إال انه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة                                 
 

انطالقا من االقتناع بان أية ظاهرة حضارية هي ظاهرة تراكمية ذات صبغة عالئقية، 
  يشترك في بنائها الخاص المحلي مع العام اإلقليمي والدولي، عرضنا لنشأة وتطور

متأخرا، إال انه  أة األردنية، واشرنا في البداية إلى أن هذا التاريخ وان بدالحركة النسائي
 ،باتجاهاتها المتنوعة و العالمثالثية، ين الغربيةتيشكل جزءا من تاريخ الحركتين النسائي

 والعربية،  وقد استخلصنا :
 

اتجاهاتها، والحركة النسائية  مقاربة أولية وسريعة بين الحركتين النسائية الغربية على تنوعمن خالل  :أوال
عدد من نقاط التقاطع: أبرزها أن الحركتين نشأتا   وجودالحظنا، ، تهاأالعربية على اختالف ظروف نش
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طالت مجتمعاتها، مما اوجد فرصة ذهبية  على خلفية تحوالت اجتماعية واقتصادية وسياسية مهمة،
وأنهما بدأتا بمعالجة الحقوق األساسية للنساء ها،  هذه التحوالت واالستفادة منبانجاز للنساء للمشاركة 

فسيمكنهن من معالجة بقية أوضاعهن والحقوق المرتبطة  ،الذي إذا توفر لهن ،وعلى رأسها حق التعليم
 ، وتأسيسأنهما اعتمدتا تقريبا وسائل واليات عمل متشابهة وكان أبرزها الكتابة والتأليف نابها، كما الحظ

 .النضال المطلبي لتحقيق حقوق النساءكوسائل لخوض ، وتأسيس الجمعيات النسائية ،والصحافة النسائية
 

بقطف  هن، في إطار الحركة الغربية، وبدءكما الحظنا ، انه وفي الوقت الذي تركزت فيه مطالب النساء
 ، عبرهنسبيل تحقيق  المزيد من المكاسب لجموعفي  جل تحقيقها، ومضي هذه الحركةأثمار العمل من 

فترة زمنية متطاولة، تضمنت ثالث موجات من العمل النسائي الفكري والتنظيمي، وفي الوقت الذي 
تبلورت فيه الحركة النسائية العربية كحركة اجتماعية مطلبية، تساهم مع غيرها في طرح أسئلة النهضة، 

كان طالبة بحق التعليم، واإلجابة عليها، من خالل قراءة أوضاع النساء واقتراح الحلول لها، بدءا من الم
والبعيد نسبيا عن مركز الدولة العثمانية،  ،المجتمع االردني الذي شكل سكان منطقة جنوب والية سوريا

 من وما يرتبط بها ابتدائية، اجتماعية -ما يزال يعيش مرحلة حضارية فرضت أنماط عالقات اقتصادية
من أعراف وتقاليد يحكمها لى أساس رابطة الدم، بما البنية العشائرية، التي تقوم ع، فكانت اجتماعيةبنى 

والتي تنبني على موقعهن في عالقات النساء وأدوارهن فيها، ، هي المحدد الرئيس لمكانة تملك قوة القانون
اإلنتاج ( اإلنتاج المادي وٕانتاج الحياة)، ودورهن في الحفاظ على نقاء النسب، أساس رابطة الدم التي 

رة، وقد الحظنا أن المجتمع العشائري توخى الدقة في تحديد مكانة النساء، وأدوارهن، تقوم عليها العشي
تحظى بها كل  يفأعطاهن دورا إنتاجيا وٕانجابيا موحدا، لكنه ميز بينهن بدرجة االحترام والتقدير، الت

 غ هذا التفاوت بالمكانة االجتماعية وعالقة الدم.وسوّ ، ةمرأا
    

وٕاعالن منطقة شرق األردن إمارة عربية تحت االنتداب  انهيار الدولة العثمانية،بعد تبين لنا انه و  ثانيا:
عمليات بالسير نحو التحديث، من خالل بناء مؤسسات الدولة،  و بدأت  الدولة الوليدةأن  البريطاني،

من ونشر التعليم، وسن القوانين، وغير ذلك  تسجيل األراضي لحفظ حقوق األفراد بالملكية الخاصة، 
إجراءات ضرورية، إال أنها تعاملت مع البنية االجتماعية العشائرية بحذر، فمن جهة بدأت بعمليات  دمج 
العشائر البدوية في بنى المجتمع المعاصر، من خالل عمليات توطين العشائر البدوية، وتغير أنماط 

يت العرف العشائري غير عالقاتها اإلنتاجية، بربط اقتصادها بالدولة، ومن جهة أخرى عملت على تثب
بنصوص ثابتة، ومع ذلك كّله استطاعت الدولة الوليدة أن تؤسس لموطئ قدم للحراك  هالمكتوب وقوننت
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النسائي القادم من خالل نشر التعليم، وفتح المجال أمام النساء ألشكال جنينية من العمل اإلنتاجي و 
ألرض التي ستنطلق منها الحركة النسائية االجتماعي في الفضاء العام، هذه األشكال التي كونت ا

 األردنية.
 

هذه السياقات التطورية لمسيرة الدولة األردنية الحديثة، أدت إلى توسع عمليات تعليم النساء، وتغير  ثالثا:
ة موقعهن في عالقات اإلنتاج، بدخولهن التدريجي لسوق العمل، وان تضمنت بعض االختالالت في بنيّ 

وعلى رأسها انتشار األمية، والفقر، وتردي المكانة عت من تنامي حاجات النساء، سرّ الدولة والمجتمع، 
شكل األساس المادي لبدء االجتماعية، وذلك كله أنتج حاجات محددة، نابعة من حقوقهن اإلنسانية، مما 

انه  ضروريا إلطالق لحظة البداية، إاللكن هذا األساس وان كان التحرك من اجل تغيير هذا الواقع، 
غير كاف لتشكيل حركة  نسائية، مستمرة وممتدة على امتداد عمر الدولة الحديثة تقريبا، إذ ال بد من 

 توفر مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية، الضرورية لضمان التقدم واالستمرار، ومن هذه العوامل:
هوض بأوضاعهن وتؤمن بالتالي ليات تنفيذية بهدف تمكين النساء والنآتوفر إرادة سياسية مدعمة ب -١

المساواة أمام مثل  مبادئعلى وقد قامت هذه السياسات الغطاء السياسي لهذه الحركة، 
وركزت على مجموعة من القضايا التي ينبغي ، احترام األسرة والقيم االجتماعيةو  ،القانون

ن تكافؤ تحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفقر والبطالة وضما :هاحل اشكالياتها، ومن
، وكافة القيم العنفومجابهة المشاركة في التنمية السياسية واالقتصادية،  الفرص، و

وأخيرًا العمل على حل ، وحماية األمومة والطفولة السلبية التي تحط من مكانة النساء،
دخال منظور  هذه القضايا باللجوء إلى أسلوب التخطيط االستراتيجي لقطاع النساء وٕا

على مستوى القطاعات  ،يات رسم السياسات والتخطيط االستراتيجيفي عمل وسةالجن
، كذلك قامت هذه السياسات على ضمان الحق الدستوري بالتنظيم والمشاركة ببناء األخرى

المجتمع وفق القوانين المرعية، لكن تتبع عملية رسم السياسات واليات تنفيذها، سيكشف 
وأول نقاط الضعف هذه، التقطع وعدم  نقاط ضعف شابت هذه العملية منذ بداياتها،

الذي انعكس في أسبقية إيجاد بنى مؤسسية ضعيفة بنيويًا بحكم نشأتها االستمرارية، 
عطاء هذه الدوائر مهام وصالحيات واسعة هي  كدوائر في وزارات محدودة الصالحيات، وٕا

التي  كانياتاإلمضعف ، و شاملة بمؤسساتها الشعبية والحكومية ائيةبالضبط مهام حركة نس
وأمراض البيروقراطية  ، وتأثرها بالنزعة األبوية،وفرت لهذه البنى المؤسسية ماديًا وبشرياً 

دورا كبيرا في تجميد  اكان لهالتي د العكسي، فضال عن مهادنتها لقوى الشّ  الحكومية،
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بعض هذه السياسات أو على األقل وضع العراقيل أمام حسن تنفيذها، وتحويلها إلى 
ق هذه المشكلة كثرة مهام هذه المؤسسات وتداخلها عمّ تيجية رسمية دائمة ومستمرة، إسترا

وأسبقية خطاب  ت، وفي قراءة أولية ألثر هذه السياسامع مهام وأدوار مؤسسات أخرى
) أو أسبقية خطاب ةتغيير أوضاع النساء الصادر عن الحكومة ( السياسات الحكومي

النسائية، استنتجت من أراء بعض قيادات وناشطات المجتمع المدني بما فيه المنظمات 
العمل النسائي، وجدنا أن هناك آراء متنوعة في هذا األثر، فمن هن من يرين إلى أن تقدم 
أوضاع النساء جاء نتيجة هذه السياسات وبخاصة سياسات القصر إال أنهن يجدن 

مات قصرت في تنفيذ الحكومات المتعاقبة اقل تجاوبا مع كل سياسات القصر، وان الحكو 
373Fهذه السياسات

، وتبنت أخريات وجه نظر ترى أن ما يحدث التغيير هو القرار ٣٧٤
374Fالسياسي

، كما ترى أخريات أن المجتمع المدني بما فيه المنظمات النسائية رديف للعمل ٣٧٥
الحكومي، وان تضافر الجهود هو ما احدث التغيير بغض النظر عن أسبقية خطاب على 

375Fآخر

األخير أن ضغط المنظمات النسائية ممثلة باللجنة الوطنية األردنية  ، وير الرأي٣٧٦
376Fلشؤون المرأة كان له األثر األقوى في إحداث التغيير

٣٧٧.   
وجود بيئة تشريعية ترعى وتنظم حركة المجتمع المدني بما فيها المنظمات النسائية، إال أن تحليل  -٢

ر المنظومة القانونية اتساقا مع وّ مجموعة القوانين التي عرضنا لها، وان كشف عن تط
إال انه كشف أيضا، عدم والحاجات االجتماعية من جهة أخرى، تطور الدولة من جهة،

ا مع التوجهات والسياسات الرسمية نحو النساء، وسبب ذلك أن تطور  ّي انسجامها كل
حافظ ه وفي معظم األحوال النصوص القانونية لمس جوانب البنى التنظيمية الشكلية، لكنّ 

على إمكانية التدخل الحكومي الرسمي من خالل الصالحيات الواسعة التي أعطاها القانون 
قا على حرية عمل المنظمات، كما أن النص يللوزارة المختصة،  والتي طالما اعتبرت تضي

الدائم وفي كل القوانين التي اشرنا لها على: عدم االشتغال و/أو تبني أهداف، و/أو  

                                                 
م، وهيفاء أبو غزاله ٢٣/٩/٢٠٠٩ريخ تبنت وجهة النظر هذه كل من ليلى شرف في مقابلة أجريت معها بتا - ۳۷٤

م، وانس ٩/٨/٢٠٠٩م، وهيفاء البشير في مقابلة أجريت معها في ١٦/٨/٢٠٠٩في مقابلة أجريت معها بتاريخ 
 م.١٢/٨/٢٠٠٩الساكت في مقابله أجريت معها بتاريخ 

 م.٦/٨/٢٠٠٩بثينه جردانه في مقابلة أجريت معها بتاريخ  - ۳۷٥
م، وأسمى خضر في ٥/٨/٢٠٠٩من ميسر السعدي في مقبلة أجريت معها بتاريخ تبنت وجه النظر هذه كل  - ۳۷٦

 م.١٧/١/٢٠١٠مقابله أجريت معها بتاريخ 
 م.١٠/٨/٢٠٠٩تبنت وجهة النظر هذه مي أبو السمن في مقابله أجريت معها بتاريخ  - ۳۷۷
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ذات طابع سياسي، يتناقض مع المعنى الدقيق لمفهوم السياسة، بما هي  إقامة األنشطة
نشاط يسعى إلى تعديل الخلل في موازين القوة لصالح استعادة حقوق فئة بعينها بالوسائل 
المشروعة، تحت مظلة الدستور، كما يتناقض مع الدور الطبيعي للمجتمع المدني بما فيه 

، ويتناقض أيضا مع تركيز القيادة الهاشمية والحكومات في إحداث التغيير الحركة النسائية
المتعاقبة على ضرورة تمكين النساء اقتصاديا وحقوقيا وسياسيا، مما يعني ضمان الحماية 

وهي  –القانونية لهذه السياسات، و التزام الجميع حكومة ومنظمات مجتمع مدني بتنفيذها 
على عمل  قنصوص وسيلة للتضييولطالما كانت هذه ال -متفق عليها بكل األحوال

نها من القيام بدورها على هذا الصعيد، فضال عن العودة يالمنظمات النسائية، وعدم تمك
حصره في هذا بالعمل النسائي عقودا إلى الوراء إلى مرحلة العمل الخيري الرعائي، و 

 .الحقل
منظومة تجاوب الحكومة والمؤسسات األهلية مع النظر الدولي بقضية النساء و  -٣

ل مرجعيات أساسية قادت العمل النسائي الرسمي والمدني، حقوق اإلنسان،  الذي شكّ 
من خالل عملية التثاقف والحوار والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية الخاصة 
بالنساء، وتبني غالبية قراراتها،  فضال عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة 

، وكان قد سبق هذا التجاوب بوقت طويل اتصال بعض أةأشكال التمييز ضد المر 
رائدات العمل النسائي كاميلي بشارات واميلي نفاع وغيرهن بأفكار وتجارب الحركتين 

 .النسائيتين الغربية والعربية 
  
وجود نخبة من النساء الرائدات اللواتي امتلكن الوعي والمعرفة وٕارادة العمل المنظم اللواتي  -٤

الحركة النسائية المعاصرة بتشكيل منظماتها األولى، وصياغة أهدافها وٕادارة أنشطتها، وضعن أسس 
مما احدث االنطالقة األولى،  لتستمر المسيرة عبر أجيال من النخب النسائية التي رفدت الحركة 

 وأساليب العمل.    ،االتجاهات الفكرية ةمتنوع ،النسائية بمنظماتها العديدة
اللجنة الوطنية حصيلة لتفاعل مجموعة العوامل المؤثرة في نشأة وتطور واستمرارية  جاء تشكيل :رابعا

مهمة وضع السياسات الخاصة بالنساء ومتابعتها، في جهة إذ حددت الحركة النسائية األردنية، 
واحدة، تجمع بين جناحي العمل، المؤسسات الرسمية من جهة، والمنظمات النسائية الكبرى 

ع المدني ذات الصلة من جهة أخرى، وقد شكلت بذلك نموذجا فريدا للعمل ومنظمات المجتم
وقد عملت منذ تشكيلها على تطوير مرجعياتها وبنيتها المؤسسية وأدواتها،  التشاركي الديمقراطي،

فضال عن توسيع قاعدتها  األمر الذي  ضمن لها النجاح في تنفيذ مهامها، وعلى رأسها وضع 
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للمرأة األردنية، التي تشكل وثيقة السياسات األساسية الخاصة بالنساء، وتؤدي  اإلستراتيجية الوطنية
مع غيرها من االستراتيجيات التخصصية، إلى تحقيق المنجزات المأمولة على صعيد تمكين النساء 

 والنهوض بشأنهن، وٕازالة كافة أشكال التمييز ضدهن. 
نا من  ،سجلناهاالتي  هبالعودة إلى مجريات التاريخ ووقائعخامسا:  في حدود ما تمّك

م، ١٩٤٤ابتداء من لحظة تسجيل أول جمعية نسائية عام جمعة من مصادر ومراجع، 
ضمن مراحل رأينا أنها فصلت  م،٢٠٠٨وحتى انتهاء حدود بحثنا الزمنية في عام 

بمحطات تاريخية، كان لها كبير األثر على تطور هذه الحركة وطبيعة استمرار 
ه، ألمسيرتها، وعرضن ركزنا على ، إذ هم المنظمات المسجلةا من خالل ذلك كّل

خلصنا إلى جملة من المالحظات تشمل ناشطاتها من النساء، ، و وأنشطتها ،أهدافها
 هوية الحركة النسائية األردنية وسماتها العامة، ومنها: 

 على صعيد الهوية  -١
تماعية خيرية، إال أنها حركة اجإن الحركة النسائية األردنية، وان بدأت نشاطها ك

سرعان ما تلونت بلون مطلبي وتنموي اخذ بالتعاظم، على الرغم من النكسات التي 
في مفاصل تاريخية محددة، إلى أن استقر من منظمات وقيادات، واجهت هذا االتجاه 

وهنا تجدر اإلشارة إلى عملية جمع غالبية  أمرها كحركة نسائية اجتماعية مطلبية،
م، بين األنشطة الخيرية واألنشطة المطلبية ١٩٤٥نسائية ومنذ سنة المنظمات ال

واألنشطة التوعوية التثقيفية، مما يؤدي بنا إلى القول، بأنه ال يمكن الحديث عن 
اتجاهين متمايزين في العمل النسائي المنظم، كما جرت العادة، اتجاه يبنى العمل 

التغييري، ذلك انه، وحتى فترة  االجتماعي الخيري، واآلخر يتبنى العمل المطلبي
متقدمة، وأيضا على مستوى المنظمات من كبيرها إلى صغيرها في المجتمعات المحلية 

 -كثرتها و _ وجلها يلحق تعبير الخيرية باسمة المسجل رسميا_ ومع تنوع المسميات 
ف وبغالبيتها تعلن عن أهداإال أنها _ اتحاد، جمعية، رابطة، ملتقى ، نادي وغير ذلك

وأنشطة، تجمع بين العمل الخيري اإلنساني، والخدمي، والعمل التعبوي والمطلبي، 
ال تختلف ومؤخرا العمل التنموي اإلنتاجي من خالل البرامج  المدرة للدخل، كما أنها 

من حيث البنية التنظيمية، فجلها يعود إلى األسس التي وضعها قانون الهيئات 
بسيط تمثل في  ءصيغته األخيرة، مع استثنا والجمعيات، من أول صيغة له وحتى

 صيغة الشركات المدنية غير الربحية التي ينظمها قانون الشركات.
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ن لنا  م، ١٩٩٢وباستثناء الهيئات المتخصصة التي توالى ظهورها منذ عام ، انهكما تبّي
تقريبا فان جل هذه المنظمات تتبنى ذات األهداف، وتنفذ ذات األنشطة، اعتمادا على 
ذات الوسائل مع فروقات بسيطة، ال تكاد تذكر، وان تضمنتها البنود المعبرة عن 
أهداف قدمت بصياغات عامة جدا،  كنص "النهوض بالمرأة"، و "رفع مستوى المرأة 

،  ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا" و " تها نمية قدرات المرأة ومهارا "رفع مستوى   وت
ة بح ة" و "توعية المرأ ة..."الوعي لدى المرأ ..." و "االرتقاء بوضع المرأ و  قوقها

ة"...  نة المرأ فضال عن تكرار أهداف تتعلق ذلك من صياغات، وما إلى "تعزيز مكا
باألمية والفقر والبطالة وغير ذلك، لكننا نفهم ذلك التعميم و وهذا التكرار في سياق 

ت كاألمية يعني استمرار وجود مشكالبما حاجات النساء وطبيعة أوضاعهن، استمرار 
، كما نفهم هذه ر وبطالةقفو أمية تكنولوجية إلى قانونية إلى  وتنوعها من أمية أبجدية

قدرة على منح المنظمات نوعا من الالصياغات في سياق متطلب المرونة الذي ي
حسب التطورات التي تراها مناسبة من دون أن تقع في الحركة، وتنويع األنشطة،  
، لكن ذلك ال يمنع من اإلشارة إلى حالة االلتباس القانون اسر النصوص المحددة بحكم

لمنظمات في التي يقع بها الدارس لهذه الحركة نتيجة  نة لدى ا لمعل عمومية األهداف ا
تباس ل نا ال نتجاهل  مختلف مراحلها، وا ن ا، كما أ ن ا تها أحي ما تنضوي تحت صياغا

ة فوقيةهذه الصياغات  بوّي نساء، فكلها تنزعة أ ل ـ مع اختالف الصياغات  رى إلى ا
ية المستوى عاجزة ... الخ،  مما يعني ضرورة ـ كمجاميع غير واعية ضعيفة متدن

تعبير عن أهدافهاالعمل على  ل ية ل  ،وبأساليب أكثر دقة، صياغات أكثر عقالن
لنظر عن  لمهام المطلوبة منها كحركة تغيير اجتماعية بغض ا وتصب في صلب ا

ثورية أو اإلصالحية ل لغالب األعم حركة إصالحية_  صفتها ا  _ وهي في ا
ا    ن يين ل ب لمنطقي لألهدافمن جهة أخرى ت ناء ا ب ل من حيث  ،االضطراب في ا

ة  يل لكف يات العمل ا لتسلسل حسب األولويات وعالقة كل األهداف باإلجراءات وآل ا
يقه لمنظمة أو تلك ابتحق يها لدى هذه ا ل ، إذ ال يتضح ما هي األولوية األولى وما ي

لتي ية المشتركة  ا غا ل ا ناء  ث تها الرئيسة، إذ باست ي تحقيق غا يها جل جهودها ل تركز عل
" و"رفع مستوى"، "توعية..."، "تعزيز" وغير ذلك مما سبقت اإلشارة  ـ ب قاء  "االرت
و  لمنظمة أ م أولويات هذه ا ية واحدة تمثل المرتبة األولى على سل يه، ال نجد غا ل إ

ن ،تلك بتعدنا عن األهداف، وبحث برامج ولو ا ل ا ا عن هذه األولوية في إطار 
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برامج واألنشطة ال ترتبط  ل ا إلى نتيجة واضحة، ألن ا ن لمنفذة، لما وصل واألنشطة ا
نية تحتكم إلى عوامل أهمها توفر  باألهداف المحددة بقدر ما ترتبط بخطط آ

لمناسب فيذها فضًال عن ا ن ت لبشرية، ل لمادية وا نيات ا لمثال ، ةيّ اإلمكا فعلى سبيل ا
لتي تستدعيها تكث لسياسية في المواسم ا المشاركة ا قة ب لمتعل برامج ا ل ر األنشطة وا

تعبوية  ل ية، في حين تكثر األنشطة ا بية والمحل ا ي ن ل بات المجالس ا نتخا مثل ا
لعالمي ويوم األم ة ا يفية في مناسبات كيوم المرأ ق ث ت ل ثر أجندات ، وا هذا عدا عن أ

تمويل ودورها في تكييف برامج بعض ل بات  مؤسسات ا تناسب مع متطل لمنظمات ل ا
برامج  ل ا ية لهذه  فعل ل لنظر عن الحاجة ا ية بغض ا ل لما لمنح ا الحصول على ا

نفيذها. ية ت ن مكا  وٕا
ا  ن بين ل تنظيمية ت ل بنى ا ل لهوية أيضا، وفي إطار دراسة ا تها  أنعلى صعيد ا بي ل غا

ناء الهرمي العظمى  ب ل قاعدة العريضة المكونة من مجموع ،تشترك بسمة ا ل  حيث ا
لهيئة رئيسة تنتخب  ادية منتخبة ترأس هذه ا ي ئة ق لعامالت، ترأسها هي العضوات ا

لمنتخبة ادية ا ي ق ل ئة ا لهي قاعدة مباشرة، أو من ا ل ية إما من ا بان عمل توزيع  إ
لمناصب لمنظمة إال ، ا الرغم من النص الصريح أن المؤتمر هو أعلى سلطة في ا وب

لمؤت ية تشير إلى أن سلطة ا لعمل ئع ا لوقا نعقاده، وتنحصر أن ا م ا ا ي أ مر محددة ب
بية نتخا فترة ا ادية أو تمديد مدتها ل ي ق ل ئة ا لهي نتخاب ا ا ًا ب ي لية  هذه السلطة عمل ا ـ ت

تين ًا ما تكون سن ب ل يّ كما   ـ غا ب لوقائع أيضاً ت ادة بمجموع ، ن ا ي ق ل أن عالقة ا
لمئات بل  ًا ما تسجل أعداد عضوية تصل إلى ا ب ل العضوات عالقة ضعيفة، إذ غا

لمتفحص يكتشف أن هذه العضوية شبه وهمية وهي اآل الف من األعضاء، لكن ا
برامج وتدار من ، موجودة على السجالت فقط ل ًا ما ترسم السياسات وتحدد ا ب ل إذ غا

لفروع  لرئيس ومقرات ا ناشطات في المركز ا ل يادات وا ق ل قبل مجموعة صغيرة من ا
في المشاركة بالحضور في حين تكتفي نسبة من العضوات ، في مراكز المحافظات

ذ ، لبعض األنشطة تهاء أعمال المؤتمر، إ ن ية العضوات حال ا ب ل وتضعف عالقة غا
ادية،  ي ق ل لهيئات ا نتخاب ا تهاء ا ن يصار إلى تجاهل هذه العضوية الواسعة، حال ا

تجديد لها.  ل ا يادات أو  ق ل قاعدية هي تصعيد ا ل لعضوية ا  وكأن المهمة الوحيدة ل
لى  ا إ تاريخية"  فعلى مدار وتجدر اإلشارة هن ل ادة ا ي ق ل ا استمرار العمل بنمط "

ية الطويلة  ئ نسا ل نافى مع مبدأ تداول سنوات الحركة ا ت يادات بما ي ق ل تكررت ذات ا
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ناءات نادرة  ث ا نشهد وجوهًا جديدة مؤخرًا مع إدخال السلطة مع است ن دأ ا ب ن ن إال أ
لتي قضت بعدم لمنظمات ا السماح  مبدأ تداول السلطة بتعديل أنظمة بعض ا

دية  ا ي ق ل ا لمواقع  بيتين بإشغال ا نتخا بة فبدأت ، ألكثر من دورتين ا  كوادر شا
لحركة النس ية بالظهور على ساحة ا ئ لتجديد، ومع ا مما أعطاها بعض الحيوية وا

قاعدة العريضة من أكبر  ل لمتمثلة بإهمال ا ية األبوية وا ن ب ل ا ثيرات  أ ذلك تبقى ت
لنس لتي تحول دو ائيمشكالت العمل ا تغيير ، ا ل لمنظمات في إحداث ا ثر ا ن تعميق أ

لمنشود، حتى بين صفوف أعضائها.  االجتماعي ا
  
  السمات المشتركة للمنظمات النسائية -٢
يل  -أ نا من خالل قراءة وتحل ا لها،  وثائق المنظماتتوصل لتي تعرضن وبرامجها  ا

فكرية الواضحةإلى مالحظة ، وأنشطتها ل ادرة على  ،غياب المرجعية ا ق ل توفير ا
نساء،  ل ية لقضية ا ل ي تحل ل يديولوجياألدوات ا نسوية، فهذه  اوما يمكن أن تفرزه من أ

لمنظمات تعمل بأهداف تها ا ، مغرقة في عمومي ًا تيجي بعًا استرا ، منها ما يحمل طا
كما سبقت  يترجم إلى مجموعة أنشطة منها ما هو مطلبي ومنها ما هو رعائي،

ت اإلشارة، ل تراكمية وا ل ا لمناسبات وأجندات وال تتسم ب تنوع ا تنوع ب ت واصل والوحدة، ف
ية،   ية كانت أو دول لمانحة محل لمنظمات ا اءا ن ث ة متخصصة،  وباست يل منظمات قل

لتوعية من خالل برامج  نجد أن  العمل في هذا المجال يقتصر على أنشطة ا
لمدى وموسمية،  بية محددة وقصيرة ا  مثلتشمل موضوعات غير مترابطة تدري

توعية ب ل لى حد ما الصحة وسةفهوم الجنما نساء، وٕا ل لسياسية، حقوق ا لمشاركة ا ، ا
ية ب لفكرية الواضحة، وفي حال اإلنجا ، وغير ذلك، مما يعكس غياب المرجعية ا

نساء  اواضح تحليالال تقدم نجدها يحدث_ ونادرًا ما تقديم رؤية نظرية _ ل لقضية ا
نساء بوكيفية حل مشكالتها،  ل لالعبارة إذ تعرف قضية ا لتي جرت وتجري شهيرة ا ا

نس ل ا يادات وناشطات الحركة   ئية على لسان معظم ق قضية المرأة جزء من قضية  "ا
لعبارة ال تجد م ا بعادها، كما ال تجد قضية ن المجتمع"، وحتى هذه  يفسرها ويحلل أ

تمكين  ل قة بها، كا لمتعل لمفاهيم ا نساء وا ل ة  وا تكافؤ، المساوا ل و وسة و الجنو ا
لمنجز اإلنساني على العنف وغير ذ يلي نقدي أو تنظير يستلهم ا لك، أي جهد تحل

ته الخاصة للقضية  يقدم رؤي ، ل لواقع المحلي معًا بات ا لنسوي، ومتطل لفكر ا صعيد ا
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تها ا ي ل لتي يعمل على أرضها من أجل حل اشكا استمر هذا الوضع منذ نشأة قد و ، ا
ت لقرن الماضي، وحتى من نيات ا ئية منذ أربعي نسا ل لتسعيناتالحركة ا  .صف ا

ية بعيد سنة  ومع  لكن ئ نسا ل ، بدأت ، أي بعد مؤتمر بكينم١٩٩٥تطور الحركة ا
ية، كالنص  تبنى مجموعة وثائق وقيم محل لمنظمات تلمح إلى اطر مرجعية ت بعض ا

ثاق الوطنيعلى اعتماد  لمي لدين اإلسالمي،  الدستور األردني وا وقيم المجتمع وا
بنى ا ية وحقوق اإلنسان وأبرزها، ومؤخرا أضيف إلى ما سبق ت لدول اقية لوثائق ا ف ت ا

ة لمرأ تمييز ضد ا ل تعليق على سالمة القضاء على كافة أشكال ا ل ا ، ونحن ال نريد 
تساقها، بقدر ما نريد اإلشارة إلى  اعتماد هذه األطر مجتمعة و/أو متفرقة، ومدى ا

ية، فهي بأحسن األحوال، تقدم غطاءا ل ي نها ال تمثل أطرا نظرية تحل يا  أ نون قا
ية،   لدول اقيات ا ف لدين اإلسالمي واالت يم ا ثاق الوطني، ومرشد عمل كق لمي كالدستور وا
البحث في ما وراء هذه النصوص وفلسفتها وما يمكن أن  فهل فكر احد مثال ب

تها؟   ا ي ل نساء واشكا ل ية تمكن من وصف وتحليل قضية ا ل ي  تقدمة من أدوات تحل
ئية -ب نسا ل يل تاريخ الحركة ا السلطة كشف مالمح ، يإن تحل ية العالقة ب ل إشكا

نين، بدء من قانون العالقة المحكومة ب، كانت هذه الرسمية، فمن جهة منظومة قوا
لعامة، وغيرهما من  لتجمعات ا لهيئات عبر تاريخه، و قانون ا الجمعيات وا

يقاعها، لمدني عموما، وتضبط إ لمجتمع ا لتي تنظم حركة ا نين، ا قوا ل ومع أن  ا
ردني ضمن للمواطنين مجموعة حقوق وحريات، تدخل في صلب حركة الدستور اال

دت بشكل أو  نين قّي قوا ل ية، إال أن ا ئ نسا ل ا لمنظمات  لمدني، بما فيها ا المجتمع ا
تنظيم، إذ يتطلب األمر  ل تراخيص الالزمة  الحصول على ضرورة بآخر حرية ا ل ا

لمع ية للوزارات ا ب ا لرق بعية ا ت ل لمنظمة، وا ئة أو ا لهي تزام بشروط نية، و لتسجيل ا االل
لترخيص من حيث  م بعدد العضوات المؤسسات، ا تزا ية أنشطة واالل أ ام ب ي ق ل ا عدم 

ية، ولمرحلة طويلة امتدت حتى  ل ب فية أو ق ئ  اآلن.سياسية أو طا
نية يالحظ ا لهيئات، وعلى من جهة ث لمنظم لعمل هذه ا قانون ا ل لرغم من وحدة ا  ،ا

تها بعي فترة طويلة جدا  ت تنمية ألكثر من وز ول ل ا ية"، " لداخل ا ارة عاملة، ومنها "
الشباب"، وغيرها افة"، " ق ث ل ا " ، العمل" ونظرًا لطبيعة اإلدارة ، االجتماعية"، "

يراً  ،األردنية تغيير المستمر، كث ل لمعنية وا ما ، واختالف مناهج عمل الوزارات ا
لمنظمات لسياسات تختلف باختالف الوزراء والوزارات، و  بما يعني تعرضت هذه ا
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فترة طويلة تجاه قضية غ لحكومية ل لنساءموض السياسات ا نتظام  ،ا وعدم ا
ذ  ته، وٕا ا ي ل نسائي وآ ل ا اعتمادها، ونزوع السلطة الرسمية إلى السيطرة على الخطاب 
تاريخية، من وجود بعض أشكال الصراع  ل ئع ا لوقا ته ا ين ه، ما ب ا إلى ذلك كّل ن أضف

لمنظمات والحكومات، ظاهره نساء  غير المرئي بين بعض ا ل االختالف على تمثيل ا
يقته والدة بعض منظمات هذه  يمية، وحق ية واإلقل لدول األردنيات في المحافل ا

ا أكثر قوة، و  ي ب تجاها مطل بنى ا ت لتي ت ا لقرن الحركة  نيات ا منذ انطالقتها في أربعي
ليسارية، حركة المعارضة السياسيةمن قلب الماضي،  لقومية وا ألدركنا اضطراب ، ا

لنسعالقة منظم ئية ات الحركة ا السلطةا لمثال األبرز على هذ الرسمية،  ب ه وا
لة ا لتي تعرض لهاالحا نسائي في األردن) ألوضاع ا ل و(جمعية  كل من (االتحاد ا

نساء العربيات) و( ل نسائي األردنيا ل م ا لعا بسًا على طبيعة  )االتحاد ا مما أضفى ل
يات عملها تها وآل ثر فيهذه الحركة ورؤي لذي ا ية على استقرارها،  ، األمر ا نها ل ا
فترة زمنية ممتدة، ووضعها في  لمد والجزر، ول تواري خلف صيغ و إطار من ا ل ا

ية ، تنظيمية أقل استفزازاً  فترة طويلة امتدت حتى بدا وأكثر قدرة على الحركة، ول
لنس لمنظمات ا يستقر أمرها في صيغة مجموعة من ا لتسعينات، ل ية ا ئ ية، ا ب المطل

تقي كلها حول ل لتي ت نة ـ هدف رئيس هو  ا لمعل ن تعددت وتنوعت أهدافها ا ـ وٕا
نساء لصالح تحقيق تمكينهن ل ، مع استمرار الجمع بين مختلف تغيير أوضاع ا

لذي يؤكد سمتها اإلصالحية كما  أشكال األنشطة بما فيها الخيرية والخدمية األمر ا
ية لنجد م ئ نسا ل ا لمنظمات  جموعة آراء سبقت اإلشارة، وهنا يطرح سؤال جدوى كثرة ا

لكثرة بية ما في هذه ا يجا 377Fبهذا الخصوص منها ما يرى ا

، ومن ومنها ما يرى أن ٣٧٨
لكثرة تعيق الحركة 378Fهذه ا

لكثرة يعتمد على قراءة ٣٧٩ ييم جدوى ا ق ، ومنها ما يرى أن ت
توحيد أفضل، وأكثر جدوى ل ا ذا تشابهت ف 379Fدقيقة ألهدافها وبرامجها، فإ

، في حين ٣٨٠
ية المنظمات وليس لعددهارأت وجه نظر أخرى: أن األهمي ل 380Fة تعود لمستوى فعا

٣٨١. 
   

                                                 
وأميلي نفاع في مقابله م، ١٣/٨/٢٠٠٩تبنت هذا الرأي كل من نهى معايطة في مقابلة أجريت معها بتاريخ  - ۳۷۸

 م.١٠/٨/٢٠٠٩م، ومي أبو السمن في مقابله أجريت معها بتاريخ ٣/٨/٢٠٠٩أجريت معها بتاريخ 
 م.١٧/٨/٢٠٠٥سلوى ناصر في مقابلة أجريت معها بتاريخ  - ۳۷۹
 م.٦/٨/٢٠٠٩بثينه جردانه في مقابلة أجريت معها بتاريخ  - ۳۸۰
 م.١٧/١/٢٠١٠مقابلة مع أسمى خضر أجريت بتاريخ  - ۳۸۱
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ية  -ج ب ل أكيدنا على صفة اإلصالحية االجتماعية لغا ه، ومع ت مع ما سبق كل
نه وعلى مراحل تاريخية ممتدة،  كانت  ئية، نشير إلى ا نسا ل ا منظمات الحركة 

لنشاط  بة ل لغل لتوعوي السياسيا ب ،ا ل كلمة، إذ تأثرت غا ل المعنى الحرفي الضيق ل ية ب
ية األربعينات باألحداث السياسية العاصفة بدءًا من  ،منظمات الحركة ومنذ نها

نتهت باحتالل العراق لتي ا وما  ،احتالل فلسطين وحتى حرب الخليج األخيرة ا
ينهما من  لديمقراطية ومطالب ذات  في سبيلجرت سياسية تحركات ب الحريات ا

ل من نوع ،تمثلت بجهود طابع سياسي وطني محلي،  المشاركة في دعوة إلى و ا
ين  قل لمعت ية أسر ا لتظاهرات، واالعتصامات، وتوقيع المذكرات والعرائض، ورعا ا

يا ومتضرري األحداث السياسية تبرعات وأنشطة دعم ضحا ل ، السياسيين، وجمع ا
لنس، وقد يكون لذلك كله ا ته الموضوعية وأبرزها؛ أن الحركة  ئية مسوغا ببعدها ا

تغييري ولدت من قلب حر  ل لسياسيةا لمعارضة ا تحاد ، كة ا إذ جاء تأسيس أول ا
لسياسية، كما اشرنا في غير  نسائي بمبادرة نخبة من السيدات ذات االنتماءات ا

لبالد حتمت على الجميع موقع،  لتي مرت بها ا لسياسية ا كما أن طبيعة الظروف ا
ق ل لتحرك لدعم ا ناشطات في إطار الجمعيات الخيرية ا ل ا يا بما في ذلك السيدات  ضا

تها على المستوى الشعبي اقا لملحة، أو لمواجهة استحق ومهما كان من ، السياسية ا
لمباشرة، فهي جزء ، أمر فإن المشكلة ال تكمن في االتجاه نحو األنشطة السياسية ا

لبالد لنس، من واقع ا ا لذي كان على الحركة  لعديدة ا تها ا ية بمنظما ئ تعامل معه ا ل ، ا
توازن ما بين مستحقات ذه الحركة هلكن المشكلة تكمن في قدرة  ل على تحقيق ا

لمهام األساسية للحركة  به من أنشطة وبرامج، وبين ا األوضاع السياسية وما تتطل
لنس يةا ئ مهمتها األولى العمل على تغيير أوضاع ، ، كحركة تغيير اجتماعيا

م يتحقق وعلى مدى عقود طويلة نساء، وذلك ما ل ل تم االستغراق األنشطة إذ ، ا
لمباشرة، الس غراق برامج الحركة بهياسية ا برامج واألنشطة اوٕا ل ، على حساب ا

يومية ل نساء ومشكالتهن ا ل ة ا ا لمباشر بحي بية ذات المساس ا لالمطل األبرز  مثال، وا
نساء مثل ، لى ذلكع ل ة ا ا نونية ذات المساس بحي ا ق ل تعديالت ا ل حجم العمل على ا

لعقوبات وغيره  ، مقابل حجم العمل على اقانون األحوال الشخصية وقانون ا
لتظاهرات وتوقيع المذكرات ألغراض سياسية مباشرة تاالعتصاما ا وا ن ذ أضف ، وٕا

ية لألحزاب السياسية ومشكالتها، إلى صفوف  لداخل لذلك كله، ترحيل األزمات ا
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نسائي  ل نسائي في األردن واالتحاد ا ل ية الكبرى مثل االتحاد ا ئ نسا ل لمنظمات ا بعض ا
لعام ،  نسائي االردني ا ل لعمل ا ة، وأثرها على استقرار ا ألدركنا حجم هذه المشكل
التحول بعيد ونوعية برامجه،  ب لواقع بدأ  لكن ال بد من اإلشارة إلى أن هذا ا

لنس يادات الحركة ا تبهت ق ن لتسعينات، إذ ا ئية منتصف ا إلى أهمية الموازنة بين ا
لمباشر، والسياسي الخاص، فبدأت بإنجاز حم م ا لعا الت منظمة لمواجهة السياسي ا

ئية مشكالت نس قانوني، وغيرها ...، وقد كان ا ل تمييز ا ل ة العنف، وا ملحة، كمشكل
الذات  تيجة مؤثرات محددة، منها ضعف حركة األحزاب السياسية الكبرى، وب ذلك ن

أثر الواضح بمقررات مؤتمر بكين ومهام عمله ت ل يسارية، وا ل لقومية وا ، لكن هذا ا
ية جدي ل لمباشر عن برامج الوضع عكس إشكا بعد السياسي ا ل دة تتمثل في غياب ا

ة  ا إزاء حال ن ن أ ة،  يل ناءات قل ث نه ومع است لقول، أ ننتهي إلى ا ية ل ئ نسا ل ا لمنظمات  ا
السياسي على حساب  لتي تمثلت باالستغراق ب لنسوية ا ة ا لعدمي بين ا مراوحة ما
لنسوي، في مراحل تاريخية متطاولة، وبين حالة عدمية سياسية، تتمثل  ا

برامج السياسية أو المشاركة فيها  ل برامج االجتماعية على حساب ا ل باالستغراق في ا
نفذ إلى عمق المشكلة  لتي ال ت على األقل، في إطار عام من الحالة اإلصالحية ا

 بل تسعى إلى معالجة بعض مظاهرها.
ئية كما ب -د نسا ل لوقائعيومن سمات الحركة ا تها ا ئمة، في توفير  ،ن لدا األزمة ا
ل لما اعتمدت المنظمات على موارد محدودة، مصدرها األساس ا ية، إذ طا ل لما موارد ا

نية  مكا تبرعات، وبعض الدعم الحكومي،  مما اثر على إ ل اشتراكات األعضاء وا
لمنظمات  لنسبي مع توسع نشاط ا تراجع ا ل ا ، لكن هذه األزمة بدأت ب فيذ برامجها ن ت

الغ ال يستهان لتي قدمت مب ا لمانحة،  ية ا لدول فيذ مشاريع محددة، األمر  ا ن ت بها، ل
ته، وهنا، ال يقصد  تمويل األجنبي واشتراطا ل ية جديدة، هي قضية ا ل الذي ولد إشكا
نساء،  ل تمويل األجنبي، النجاز برامج حيوية لمصلحة ا ل قليل من أهمية توفر ا ت ل ا
لمنظمات  برامج ا لمنظمات ل ية ا ب ل ئل لدى غا لكن المشكلة تكمن عدم توفر بدا

لمانحة  لمنظمات ا تها، فتضطر إلى تكييف برامجها بما يتالءم مع أولويات ا وأولويا
ية، وحتى  م تكن ملحة وذات أولوية منسجمة مع الحاجات المحل لمانحة، حتى لو ل ا

فيذها. ن ت لبشرية ل نيات المعرفية وا لمنظمات أيضا،  اإلمكا م تملك هذه ا  لو ل
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لواقع طرح مشكلة جديدة تواجه الحركة النسه ئية وال تقل أهمية عن غيرها _ هذا ا ا
تطوعي، لصالح العمل مدفوع األجر،  من المشكالت، وهي مشكلة تراجع العمل ال
ية قامت على أكتاف نساء  ئ نسا ل تاريخية تشير إلى أن الحركة ا ل ئع ا الوقا ف
لكثير، يعزز هذا  ا تهن ومعرفتهن  متطوعات، قدمن من وقتهن وأموالهن وخبرا

لق لة ا يمانهن بعدا لتي يعملن ألجلها، ومنهن من تجاوز عطائهن،  العطاء إ ضية ا
قبلهن الوظيفي  اتهن ومست لمال، إلى تضحيات اكبر مست حري الوقت، والجهد، وا
تمويل األجنبي، واشتراط توفر خبرات  ل نة، لكن مع ظهور ا في ظروف سياسية معي
قاعدة  ل لعمل مدفوع األجر،  وبات هو ا لمهام، سرت حمى ا فيذ بعض ا ن ت متخصصة ل
قانون من  ل لتي يمنعها ا لمنتخبة، وا لكوادر ا نسبة لبعض ا ل ا ناء، حتى ب وليس االستث
تناع  تلقي اجر على ما تنجزه من أعمال، بما يعنيه ذلك من تراجع اإليمان واالق
لمنظمات اقرب إلى  بية مقار ا ل لعمل من اجلها، فأصبحت غا لتي يجري ا القضية ا ب

ل لتطوع وا فتقر إلى روح ا ية ت  -وهذا هو األخطر-مبادرة فضال مؤسسات مهن
العمل.      اإليمان الحقيقي ب

ن ن ية بمفاصلة هي من ذلك كلّ تل ئية األردن نسا ل ا ه، وبعد استعراض تاريخ الحركة 
لقول إن  تي تزيد عن ستين سنة، إلى ا ل ية ا لزمن األساسية، على امتداد هذه الحقبة ا

لتي طرحها بة بعض األسئلة ا تاريخي سعى إجا ل لبحث ا ية، كأسئلة  هذا ا بدا ل منذ ا
لعديدة، ودخل في  تفاصيلها ا تاريخية ب ل ا ئع  لوقا اقات وا لسي تكّون والعالقات وا ل ا

لعامة واإلشكاالت، ته في تفاصيل أخرى كالهوية والسمات ا ا ب نا  معرض إجا لكن
فية، لذلك  لوا بات ا تاريخية قدمت اإلجا ل ئع ا لوقا ا ا ي ا ن ث ا ل ن تأكيد ال نزعم أن قراءت ل ا ب

اقا بحثية نرى أن هذا  ف تاريخ لكنه فتح أ ل البحث وان أجاب على عدد من أسئلة ا
لتي نرجو أن تشجع على المزيد من البحث.     لمزيد من األسئلة ا  جديدة، وطرح ا
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المجتمع المدني والحكم في األردن: تطور المجتمع المدني في األردن  حوراني (هاني) وزميلة  .٢١
 ٢٠٠٤، دار السندباد للنشر، عمان األردن ١، ط ١ج وواقعة الراهن،
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 صفحة. ١٨٩، 

 –، عمان ٥، طم٢٠٠٣-م١٩٢١لوزارات األردنية االوثائق األردنية:   دائرة المطبوعات والنشر  .٢٢
 صفحة.  ٢٠٠م، ٢٠٠٣األردن، عام 

 صفحة. ١٧٠م، ١٩٧٩األردن،  –، عمان ١، طالمرأة األردنية دائرة المطبوعات والنشر   .٢٣

، القدس: دار ١، ط١٩٩٠ -١٩٠٣: الحركة النسائية في فلسطين درا غمة (عزت)  .٢٤
 صفحة.٢٣٥، ١٩٩١الضياء للدارسات ، 

 ، ١٩٧٩عام  ،٢جورج طرابيشي، ط. :، ترجمةالثورة وتحرير المرأة وبثهام (شيال)ر   .٢٥
 صفحة. ٢٣٧،بيروت: دار الطليعة 

، المعهد الدولي أوضاع النساء األردنيات ومستوى إدراكهن لحقوقهن سهير سلطي التل  .٢٦
 م، مخطوط٢٠٠٦لتضامن النساء، 

أ ٣، عدد  أبحاث اليرموكفي مجلة  البناء الطبقي للمجتمع االردني ، شتيوي ( موسى)  .٢٧
 األردن –جامعة اليرموك، اربد  ٢٠٠٥تاريخ آب سنة 

، بدون طبعة وال تاريخ وال مكان  دراسة في عادات المجتمع االردني عبيدات ( سليمان)  .٢٨
 صفحة. ٣٧٥النشر، 

مركز إميلي بشارات   .٢٩
 للدراسات والتوثيق

 م،٢٠٠٩األول ، شتاء ، العدد مجلة الروزناحياة سلوى زيادين، في 

األردن،  –، بال ط، المحارة للنشر واإلعالن، عمان على الدرب نادي الجامعيات العربيات  .٣٠
 صفحة.  ٧٤م، ١٩٨٩

نادي صاحبات األعمال   .٣١
 والمهن

، بال طبعة، منشورات نادي أضواء على مكتب الخدمات االستشارية
 فحة.ص ١١٢م، ١٩٨٨األردن،  -صاحبات األعمال والمهن، عمان

 نفاع (إميلي)  .٣٢
 

،  موقع جريدة الرأي االلكتروني، في تاريخ الحركة النسائية األردنية
 م. ٢٠١٠آذار  ٤م ، تاريخ الدخول ٢٠١٠شباط  ٢٧تاريخ النشر 

الجذور التاريخية لقضية جدلية حديثة، المرأة الجنوسة في اإلسالم:  احمد (ليلى)  .٣٣
األعلى للثقافة، القاهرة م، منشورات المجلس ١٩٩٩بدون رقم طبعة، 

   صفحة ٣٠١مصر،  
 واتكنز (سوزان) وزميالتها  .٣٤

  
، ترجمة: جمال الجزيري، مراجعة علمية: د.شيرين أبو الحركة النسوية

، منشورات المجلس األعلى للثقافة، القاهرة: مصر، عام ١النجا،ط
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 صفحة    ١٨٥، ٢٠٠٥
 

 
 

 القوانين  
 تنيات المكتبة الوطنية، مق١٩٣٦قانون الجمعيات لسنة  -١
 ، قانون تعديل الجمعيات ١٩٤٥لسنة  ٢٢قانون معدل رقم  -٢

 ٥٣، قانون الجمعيات الخيرية لسنة ١٩٥٣لسنة  ٣٦قانون رقم  -٣

 ١٩٥٦، قانون الجمعيات الخيرية لسنة ١٩٥٦لسنة  ١٢قانون رقم  -٤ 

 ربيةقانون الجمعيات وتطبيقه على الضفة الغ ١٩٦٠لسنة  ٩قانون رقم  -٥

 ١٩٦٥قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية لسنة  ١٩٦٥لسنة  ٧قانون رقم  -٦
  ١٩٦٥قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية لسنة   -٧
 ١٩٦٦، قانون الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية لسنة ١٩٦٦لسنة  ٣٣قانون رقم  -٨

الخيرية والهيئات االجتماعية لسنة  قانون معدل لقانون الجمعيات ١٩٧١لسنة  ٩قانون رقم  -٩
١٩٧١ 

 قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية ١٩٧٦لسنة  ٤٦قانون مؤقت رقم  -١٠

 قانون معدل لقانون الجمعيات والهيئات االجتماعية  ١٩٧٨لسنة  ١٩قانون مؤقت رقم  -١١ 

 معيات والهيئات االجتماعية قانون معدل لقانون الج ١٩٨٦لسنة  ٢٦قانون رقم  -١٢ 

 قانون معدل لقانون الجمعيات والهيئات االجتماعية  ١٩٩٥لسنة  ٢قانون رقم  -١٣
 ٢٠٠٨، قانون الجمعيات، لسنة ٢٠٠٨لسنة  ٥١قانون رقم  – ١٤

 

 أرشيف الديوان الملكي 
كانون  ١٧بن الحسين بتاريخ  رسالة صادرة إلى هدى شعراوي بتوقيع سمو األمير عبدا هللا -١

 م. ١٩٤٥ثاني
 – ٣- ٢٨بتوقيع سكرتيرة االتحاد النسائي فرع اربد، تاريخ  ٣٤٣/ ١١٧برقية واردة قم  -٢

 م. ١٩٤٦
 م. ١٩٤٦ – ٣- ٢٨تاريخ  بتوقيع جاللة الملك عبد اهللا ٣٤٣/  ١١٨برقية جوابية رقم  -٣
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 بتوقيع جمعية االتحاد النسائي،  ١٢٢/٣٤٣برقية واردة رقم  -٤
موجهة إلى السيدة جميلة منصور جمعية االتحاد النسائي فرع  ٣٤٣/ ١٢٥وابية رقم برقية ج -٥

 م.  ١٩٤٦ -٣ -٢٨السلط،  بتوقيع جاللة الملك، تاريخ 
 م.١٩٤٦ – ٥-٢٧بتوقيع السيدة روز شحفة تاريخ  ١٣٣برقية واردة  رقم  -٦
 م.١٩٤٦  -٥ -٢٨بتوقيع جاللة الملك تاريخ  ٧٥/ ١٩٦برقية جوابية رقم  -٧
بتوقيع جميلة الشقيري شقيقة الزعيم الفلسطيني احمد الشقيري ( بال  ٢٦٨/٣٥٨رسالة واردة رقم  -٨

 تاريخ) 
/أ بتوقيع أمينة سر االتحاد النسائي العربي في نابلس تاريخ ٢١٥/١رسالة واردة رقم  -٩

 م.  ١٧/٧/١٩٤٨
 

 وثائق حكومية رسمية 
 الدستور االردني المادة السادسة  .١

 الوطني  الميثاق .٢

كلمة جاللة المغفور له الملك الحسن بن طالل أمام الدورة األولى للبرلمان الثالث عشر سنة  .٣
 م.١٩٩٧

المملكة األردنية الهاشمية: الخطاب السامي لصاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني  .٤
لسادس والسابع ابن الحسين المعظم، المجلدات  األول والثاني والثالث والرابع والخامس وا

 م.  ٢٠٠٨م، ٢٠٠٧م، ٢٠٠٦م، ٢٠٠٤م، و٢٠٠٠-م١٩٩٩والثامن للسنوات 

 م.٤/٣/١٩٩٩كتاب التكليف السامي لحكومة عبد الرؤوف الروابدة بتاريخ  .٥

 م.١٩/٦/٢٠٠٠كتاب التكليف السامي لحكومة المهندس على أبو الراغب بتاريخ  .٦
رسمية للمؤتمر العلمي الخاص بمراجعة وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وثيقة األردن ال .٧

 م.١٩٨٥تموز  ٢٦-١٥وتقييم منجزات عقد المرأة لألمم المتحدة، 
 –م ١٩٩٩وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لألعوام  .٨

 م.٢٠٠٣
 م. ٢٠٢٠ – م٢٠٠٠اإلستراتيجية الوطنية للسكان لألعوام  .٩

 وثيقة األردن أوال،  .١٠
 يقة األجندة الوطنيةوث .١١
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 وثيقة كلنا األردن والبرنامج التنفيذي الملحق بهما.  .١٢
مجلد يحمل رقم  ١٩٥٧ -١٩٥٦تقرير عن أعمال وزارة الشؤون االجتماعية لسنة  .١٣

 ٢٥٣٣متسلسل 
 -م١٩٥٨وزارة الشؤون االجتماعية والعمل : التقرير السنوي عن أعمال الوزارة  .١٤

 .٢٥٣٣م، رقم متسلسل ١٩٥٩
 م، بدون رقم متسلسل. ١٩٦١ -م١٩٦٠شؤون االجتماعية، التقرير السنوي وزارة ال .١٥
م، بدون رقم ١٩٦٤-١٩٦٣وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، التقرير السنوي  .١٦

 متسلسل.
 م، بدون رقم متسلسل.١٩٦٦ -م١٩٦٥وزارة الشؤون االجتماعية، التقرير السنوي  .١٧
م، ١٩٦٩م، و١٩٦٨م، و١٩٦٧ام التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية لألعو  .١٨

 .٢٥٣٥م، مجلد  رقم متسلسل ١٩٧٠و
 م. ١٩٦٩وزارة  الشؤون االجتماعية: التقرير السنوي لعام  .١٩

 م. ٢٠١٢ -م٢٠٠٩وثيقة الخطة اإلستراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية لألعوام  .٢٠
تاريخ  ٥/٦/١٢/٥١١٨كتاب وزير التخطيط الموجه إلى رئيس الوزراء رقم  .٢١

 م.١٣/١١/١٩٩١
/ ٣/ ١٢تاريخ  ٢٧٦كتاب رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل رقم  .٢٢

 م.١٩٩٢
 ١٠٢٦٣/ ٨/ ١١/ ٢١كتاب موجه من رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة رقم  .٢٣

 م.١٩/١١/١٩٩٥تاريخ 

 ٩٣٦٥/ ٨/ ١١/ ٢١كتاب رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل رقم  .٢٤
 م.٢٤/٩/١٩٩٦تاريخ 

 ١٠٣٥٩/ ٨/ ١١/ ٢١تاب رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل رقم ك .٢٥
 م. ١٨/١١/١٩٩٧تاريخ 

 ٥٨٣٦/ ٨/ ١١/ ٢١كتاب رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل رقم  .٢٦
  ٢٠٠٤/ ٢٩/٢تاريخ 

 ٨٨٦٠/ ١١/٨/ ٢١كتاب رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل، رقم  .٢٧
 م.١٥/٥/٢٠٠٨تاريخ 
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 ٣٠/٢٧٦/٢٩١٢٥كتاب وزير الداخلية إلى رئيسة  االتحاد النسائي في األردن رقم  .٢٨
 م. مكتوم.٢٦/١٠/١٩٨١تاريخ 

/ ٩/ ٢٠تاريخ  ٣٠/٢٧٦/٢٥٨١٢كتاب وزارة الداخلية إلى رئيسة االتحاد رقم  .٢٩
 م.١٩٨١

 ١١٦٢٩/ ٣٠/٢٧٦كتاب وزير الداخلية إلى رئيسة االتحاد النسائي في األردن رقم  .٣٠
 م.٢٩/٤/١٩٧٩ تاريخ

تاريخ  ٢٤٥٤٢/ ٢٧٦/ ٣٠كتاب وزير الداخلية إلى رئيسة االتحاد رقم  .٣١
٨/٩/١٩٨١ 

 ٣/٢٧٦/٣٥٤٤١كتاب وزير الداخلية إلى رئيسة االتحاد النسائي في األردن رقم  .٣٢
 م،٢٢/٦/١٩٩٤تاريخ 

 م.٢٩/٥/١٩٩٠تاريخ  ٢٦٢/٥٥٧٠كتاب وزارة التنمية االجتماعية رقم ج ع/  .٣٣
) لسنة ٩، القرار الخاص بتفسير القوانين رقم ( ١٠/١٩٩١طلب تفسير رقم  .٣٤

 م.١٩٩١
 م.٢٨/٨/١٩٩٣تاريخ  ١١٦/١٦٤٦٦كتاب وزارة التنمية االجتماعية رقم ج ع/ .٣٥
 م.٧/٢/١٩٩٥تاريخ  ١٢٦/٢٤٢٤كتاب وزارة التنمية االجتماعية رقم ج ع/ .٣٦
سجل الجمعيات والهيئات المسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية لغاية  .٣٧

 م، ٢٧/٧/٢٠٠٩
 م. ٢٧/١/٢٠٠٩) بتاريخ (٣٩٥١قرار مجلس الوزراء رقم ( .٣٨

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي: تقرير تقييم الفقر، مخطوط. .٣٩
 
 

 األردنية لشؤون المرأةوثائق اللجنة الوطنية 
 
 كتيب وثيقة النظام الداخلي للجنة الوطنية لشؤون المرأة. -١

 م. ١٩٩٢ة ، اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأ -٢

 م.١٩٩٥كلمة سمو األميرة بسمة بنت طالل في المؤتمر الدولي الرابع الخاص بالمرأة بكين  -٣
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 ككلمة سمو األميرة بسمة بنت طالل في االجتماع الخاص بالمرأة، األمم المتحدة، نيويور  -٤
 م.٢٠٠٠

ل في احتفال إطالق عملية تحديث اإلستراتيجية الوطنية، قاعة كلمة سمو األميرة بسمة بنت طال -٥
 م.  ١٩٩٩ – ١٢ -١٥المدينة الرياضية تاريخ 

/ ١٧تاريخ  ٥٣٠٠/ ٨/ ١١/ ٢١كتاب رئيس الوزراء إلى سمو األميرة بسمة بنت طالل رقم   -٦
 م.٢٠٠٦/ ٤

 ١٥ردنية الهاشمية بيجين + اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، التقرير الوطني للملكة األ -٧
 م. ٢٠٠٩لسنة 

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، وثيقة برنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة األردنية  -٨
 م.٢٠٠٢ -م١٩٩٨

 ١٥اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، التقرير الوطني للملكة األردنية الهاشمية بيجين +  -٩
 م. ٢٠٠٩لسنة 
 م.٢٠٠٠لجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، تقرير حول انجازات اللجنة القانونية لعام ال -١٠
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة،  وثيقة برنامج العمل الوطني: انجازات ال أمنيات ،  -١١

 الحوار والمشاركة بصنع القرار، بدون تاريخ.
  

 الصحف 
  م.٢/٨/٢٠٠٧الجريدة الرسمية تاريخ 
   ٢/٨/٢٠٠٧الجريدة الرسمية تاريخ 

 جريدة الشرق العربي 
 م.١٩٢٦أيار  ١تاريخ  ١٢٧جريدة الشرق العربي ، ع .١

 م.١٩٢٣حزيران  ١١، تاريخ  ٣جريدة الشرق العربي ع .٢
 جريدة الشرق العربي األعداد .٣
 ١٩٢٦أيار  ١تاريخ  ١٢٧جريدة الشرق العربي ، ع .٤

 جريدة الشرق العربي، المصدر نفسه .٥

 ١٩٢٣حزيران  ١١، تاريخ  ٣الشرق العربي ع جريدة .٦

 جريدة األردن 

 م.١٩٤٤حزيران  ٢٠، تاريخ  ١٠٤٥جريدة األردن ،ع،  .١
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 ١٩٤٠آذار  ٢٧تاريخ  ٩٦٢جريدة األردن ع  .٢
  ١٩٤٤حزيران  ٢٠، تاريخ  ١٠٤٥جريدة األردن ،ع،  .٣
    ١٩٤٠آذار  ٢٧تاريخ  ٩٦٢جريدة األردن ع  .٤
 م١٩٤٤كانون أول  ١١ريخ تا ١٠٦٥جريدة األردن العدد رقم  .٥
 ١٩٤٤كانون األول   ٣١تاريخ  ١٠٦٧جريدة األردن العدد  .٦
 ١٩٤٩تموز  ١تاريخ  ١٣٧٤جريدة األردن عدد رقم  .٧
 ١٩٤٩تموز  ١تاريخ  ١٣٧٤جريدة األردن عدد رقم  .٨
تاريخ  ١٣٦٥م والعدد رقم ١٩٤٩حزيران  ١٤تاريخ  ١٣٦٠جريدة األردن العدد والعدد رقم  .٩

 م ١٩٤٩حزيران  ١٨تاريخ  ١٣٦٤و العدد رقم  م١٩٤٩حزيران  ١٩

 ١٩٤٩تشرين الثاني  ٦تاريخ ١٤٨٢جريدة األردن ع  .١٠
 ١٩٤٩تشرين األول ١ ١٤٥٣جريدة األردن العدد  .١١
 ،١٩٤٩أيلول  ٨تاريخ  ١٤٤٢جريدة األردن ع  .١٢
 ١٩٥٠شباط  ٢٣تاريخ  ١٥٧٠جريدة األردن ع  .١٣
      ١٩٥٠آذار  ١١تاريخ  ١٥٨٤جريدة األردن ع  .١٤
 ١٩٥٤حزيران  ١٨تاريخ  ٥٥٧٥األردن العدد رقم  جريدة .١٥
 ١٩٥٤كانون أول  ١٥تاريخ  ٣٠٣٣جريدة األردن العدد رقم  .١٦

 جريدة الجزيرة ، 
  ١٩٣٩كانون الثاني  ٢٠، تاريخ  ٩٣٧جريدة الجزيرة العدد  .١
 م.١٩٤٥شباط  ٢١تاريخ  ١٠٤٩جريدة الجزيرة العدد رقم  .٢
 م.١٩٤٥سان ني ٧تاريخ  ١٠٥٥جريدة الجزيرة العدد رقم  .٣
 م.١٩٤٦آذار  ٥تاريخ  ١١٠٣جريدة الجزيرة العدد رقم  .٤
 م.١٩٤٥أيار  ١٥تاريخ  ١٠٥٩جريدة الجزيرة العدد رقم  .٥
 م.١٩٤٥حزيران  ١٩تاريخ  ١٠٧٠جريدة الجزيرة العدد رقم  .٦
 م.١٩٤٨حزيران  ٩تاريخ  ١٣٠٧جريدة الجزيرة العدد    .٧
 م.١٩٤٨شباط  ٦تاريخ  ١٣٢٤جريدة الجزيرة العدد رقم  .٨
 م.١٩٤٨كانون ثاني  ٢٠تاريخ  ١٢١٥جريدة الجزيرة العدد رقم  .٩

 م.١٩٤٨شباط  ٢٥تاريخ  ١٢٤٣جريدة الجزيرة العدد رقم  .١٠



 271 

 م.١٩٤٥شباط  ٢٨تاريخ  ١٠٥٣جريدة الجزيرة العدد رقم  .١١
 م.١٩٤٥أب  ٣تاريخ  ١٠٧٦جريدة الجزيرة األعداد رقم  .١٢
 م.١٩٤٥تشرين أول  ٦تاريخ  ١٠٨٤جريدة الجزيرة العدد رقم  .١٣
 م.١٩٤٥تشرين ثاني  ٢٧تاريخ  ١٠٨٧جريدة الجزيرة العدد رقم  .١٤
 م.١٩٤٥كانون أول  ١٧تاريخ  ١٠٩١جريدة الجزيرة العدد رقم  .١٥
 م.١٩٤٩آذار  ٢تاريخ  ١٢٩٦جريدة الجزيرة العدد رقم  .١٦

 جريدة النسر 
 م.١٩٤٧كانون األول  ١٠تاريخ  ٢٩جريدة النسر العدد رقم  .١
 ١٩٤٨حزيران  ٢٠تاريخ  ٩٢ورقم  ١٩٤٨حزيران  ٩تاريخ ٨٣ جريدة النسر األعداد رقم .٢

 ١٩٤٨كانون األول  ١تاريخ  ١٩٨والعدد رقم  ١٩٤٨حزيران  ١٨تاريخ  ٩١ورقم 
 ١٩٤٨حزيران  ١٨تاريخ  ٩١جريدة النسر العدد رقم  .٣
 ١٩٤٨تموز ٣تاريخ  ١٠٣جريدة النسر العدد  .٤
  ١٩٥٠شباط  ٨تاريخ  ٤٧٤جريدة النسر ع  .٥

 
 جريدة الدفاع

 ١٩٥٤حزيران  ١٨ ٥٥٧٥جريدة الدفاع العدد رقم  .١
 ١٩٥٥حزيران  ١٣تاريخ  ٥٨٧٦جريدة الدفاع العدد رقم  .٢
  ١٩٥٥تشرين الثاني  ٨تاريخ  ٦٠٠٩جريدة الدفاع رقم العدد  .٣
 ١٩٥٧شباط  ١تاريخ  ٦٣٧٥جريدة الدفاع عدد رقم  .٤
  ١٩٥٧كانون الثاني  ٢٨تاريخ  ٦٣٧١جريدة الدفاع  .٥
 م. ١٩٥٧كانون الثاني  ٢٩تاريخ  ٦٣٧٢رقم  جريدة الدفاع العدد .٦

 ١٩٥٧شباط  ٢٧تاريخ  ٦٣٩٥جريدة الدفاع عدد رقم  .٧
 

 جريدة فلسطين 
 ١٩٥٤حزيران  ١٨جريدة فلسطين بدون رقم تاريخ  .١
 م١٩٥٥تشرين الثاني  ٨جريدة فلسطين رقم العدد غير موجود تاريخ  .٢
 ١٩٥٥تشرين الثاني  ١٢جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  .٣



 272 

 ١٩٥٥تشرين األول  ١٢ريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ ج .٤
 ١٩٥٥تشرين األول  ١١جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  .٥
 ١٩٥٥تشرين األول  ١٤جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  .٦
 م. ١٩٥٦نيسان  ٦جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  .٧
 م.١٩٥٦نيسان  ١٣جريدة فلسطين العدد الصادر بتاريخ  .٨
 م.١٩٥٦نيسان  ١٢سطين بدون رقم عدد تاريخ جريدة فل .٩

 ١٩٥٦أيار  ٢٥جريدة فلسطين،العدد الصادر بتاريخ  .١٠
 ١٩٥٦آب  ١٠ خجريدة فلسطين بدون رقم عدد تاري .١١
 ١٩٥٦آب  ١٦جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  .١٢
تشرين الثاني  ٢١وتاريخ  ١٩٥٨تشرين أول  ٢٩جريدة فلسطين بال رقم عدد، تاريخ  .١٣

١٩٥٨   
 م. ١٩٥٨شباط  ٧فلسطين بال رقم عدد، تاريخ  جريدة .١٤
 ١٩٥٨تشرين الثاني  ٩جريدة فلسطين بال رقم عدد، تاريخ  .١٥
 ١٩٥٩ايلول ٢٢جريدة فلسطين بدون رقم عدد، تاريخ  .١٦
 ١٩٦١تشرين ثاني  ٢٤جريدة فلسطين بال رقم عدد تاريخ  .١٧

 
 جريدة الجهاد 

 ، ١٩٦٣كانون الثاني  ٨تاريخ  ٢٩٩١جريدة الجهاد، العدد رقم  .١
 ، ١٩٦٣تشرين األول  ٢١تاريخ  ٣١٤٤جريدة الجهاد، العدد رقم  .٢
 ، ١٩٦٣كانون األول  ١١تاريخ  ٣١٩٤جريدة الجهاد، العدد رقم  .٣
 ،  ١٩٦٣كانون األول  ١١تاريخ  ٣١٩٤جريدة الجهاد، العدد رقم  .٤
 م.١٩٦٤كانون الثاني  ٤تاريخ  ٣٢١٣جريدة الجهاد، العدد رقم  .٥
 ١٩٦٣تموز  ١٨تاريخ  ٣٠٤٥م جريدة الجهاد العدد رق .٦
 ١٩٦٣تموز  ١٨تاريخ  ٢٠٥٢جريدة الجهاد عدد رقم  .٧
  ١٩٦٣تشرين الثاني  ٢١تاريخ  ٣١٤٤جريدة الجهاد العدد رقم  .٨
 ١٩٦٣أيلول  ٢٧تاريخ  ٣١١٩جريدة الجهاد العدد رقم  .٩

 ١٩٦٤نيسان  ١٦، تاريخ  ٣٢٩٩جريدة الجهاد العدد رقم  .١٠



 273 

 م١٩٦٤نيسان  ٢٢تاريخ  ٣٣٠٤جريدة الجهاد العدد  .١١
 ١٩٦٣أيار  ٢٣تاريخ  ٢٩٩٦جريدة الجهاد العدد رقم  .١٢
 م١٩٦٤نيسان  ١٥تاريخ  ٣٢٩٧جريدة الجهاد العدد رقم  .١٣
 ١٩٦٤أيار  ٩تاريخ  ٣٣١٦جريدة الجهاد العدد رقم  .١٤

 
 جريدة الدستور 

 م.١٩٦٧حزيران  ١تاريخ  ٥٧جريدة الدستور العدد رقم  .١
 ١٩٦٧أيار  ١٩تاريخ  ٤٦جريدة الدستور رقم العدد  .٢
 ١٩٦٨آذار  ٧تاريخ  ٣٢٧جريدة الدستور العدد رقم  .٣
 ١٩٦٨أيلول  ١٣تاريخ  ٥١٥جريدة الدستور العدد  .٤
  ١٩٦٨تاريخ  ٥١٨جريدة الدستور العدد رقم  .٥
 ١٩٦٨تشرين الثاني  ٢٨تاريخ  ٥٦٠جريدة الدستور العدد رقم  .٦
 ١٩٦٩شباط  ٥تاريخ  ٦٥٥جريدة الدستور رقم العدد  .٧
 ١٩٦٩شباط  ٢٢تاريخ  ٦٧٢العدد رقم  جريدة الدستور  .٨
 ١٩٦٩آذار  ٨تاريخ  ٦٨٤جريدة الدستور العدد  .٩

 ١٩٦٩آذار  ٩تاريخ  ٦٨٥جريدة الدستور العدد رقم  .١٠
 م١٩٦٩حزيران  ٥تاريخ  ٧٧٤جريدة الدستور العدد رقم  .١١
 ١٩٦٩كانون األول  ٣١تاريخ  ٩٧٩جريدة الدستور العدد رقم  .١٢
 ١٩٦٩تشرين األول  ١٠يخ تار  ٩٠١جريدة الدستور العدد رقم  .١٣
 ١٩٧٠كانون ثاني  ١٦تاريخ  ٩٩٩الدستور العدد رقم  .١٤
 ١٩٧٠آذار  ١١تاريخ  ١٠٤٧جريدة الدستور، العدد رقم  .١٥
 م.١٩٧٠آذار  ٩تاريخ  ١٠٤٥جريدة الدستور األعداد رقم  .١٦
 م.١٩٧٠آذار  ١١تاريخ  ١٠٤٧جريدة الدستور،رقم  .١٧
 م.١٩٧٠أيار  ١تاريخ  ١٠٩٨جريدة الدستور، ورقم  .١٨
 م.١٩٧٠تموز  ٢٤تاريخ  ١١٦٤جريدة الدستور، رقم  .١٩
 م١٩٧١آب  ١٧تاريخ  ١٤٦٢جريدة الدستور العدد رقم  .٢٠
 م١٩٧٣كانون الثاني  ٩تاريخ  ١٩٦١جريدة الدستور العدد رقم  .٢١
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 م.١٩٧٣نيسان  ٥تاريخ  ٢٠٤٤جريدة الدستور العدد رقم  .٢٢
 ١٩٧٣أيار  ٣٠تاريخ  ٢٠٩٨جريدة الدستور العدد رقم  .٢٣
 م.١٩٧٣أيار  ٣١تاريخ  ٢٠٩٩لدستور العدد رقم جريدة ا .٢٤
 م.١٩٧٣تشرين أول  ٢٩تاريخ  ٢٢٤٩جريدة الدستور العدد رقم  .٢٥
 ١٩٧٣تشرين أول  ٢٩تاريخ  ٢٢٤٩جريدة الدستور العدد رقم  .٢٦
 م.١٩٧٣تشرين الثاني  ١٠تاريخ  ٢٢٣١جريدة الدستور العدد رقم  .٢٧
 ١٩٧٣ول كانون األ ٢٧تاريخ  ١٢٨١جريدة الدستور العدد رقم  .٢٨
 م١٩٧٤كانون الثاني  ٢٨تاريخ  ٢٦٩٥جريدة الدستور العدد رقم  .٢٩
 ١٩٧٤كانون األول ١٩تاريخ  ٢٦٥٨جريدة الدستور العدد رقم  .٣٠
  ١٩٧٤كانون الثاني  ١تاريخ  ٢٦٦٨جريدة الدستور والعدد رقم  .٣١
 ١٩٧٤شباط  ١٦تاريخ  ٢٧١٤جريدة الدستور العدد رقم  .٣٢
 ١٩٧٤حزيران  ١ريخ تا ٢٤٦٠جريدة الدستور  العدد رقم  .٣٣
 م.١٩٧٤كانون األول  ٢٠تاريخ  ٢٦٥٩جريدة الدستور العدد رقم  .٣٤
 م١٩٧٤كانون أول عام  ٣١تاريخ  ٢٦٦٧جريدة الدستور العدد رقم  .٣٥
 ١٩٧٥كانون ثاني  ٤تاريخ  ٣٠٠١جريدة الدستور العدد  .٣٦
 م.١٩٧٥حزيران  ٢١تاريخ  ٢٨٣٨جريدة الدستور العدد رقم  .٣٧

 جريدة الرأي
 حزيران عام ٢٧صادر بتاريخ ي، العدد الجريدة الرأ

 مجلة الرائد
 

 وثائق المنظمات النسائية  
 رابطة اليقظة النسائية: النظام األساسي.،  .١
 جمعية النساء العربيات: وثيقة النظام األساسي.  .٢
 الجمعية النسائية لمكافحة االمية: النظام األساسي.  .٣
 م.١٩٧٤ام األساسي لسنة جمعية االتحاد النسائي في األردن: وثيقة النظ .٤
م، ارشيف المحامية ١٩٨١تقرير حول أنشطة االتحاد منذ إعادة تأسيسه حتى حله في عام  .٥

 دعد معاذ.  
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م، ١١/٥/١٩٩٠محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في مجمع النقابات المهنية بتاريخ  .٦
 أرشيف سهير سلطي التل. 

هانم شعراوي موجه إلى صاحبة العصمة  برقية من االتحاد النسائي المصري بتوقيع هدى .٧
الفاضلة إميلي بشارات رئيسة االتحاد النسائي االردني ووكيلة المكتب الدائم لهيئة االتحاد 

 م. أرشيف سهير سلطي التل.٣/٨/١٩٤٥النسائي العربي العام بتاريخ 
 ، ملفات خاصة أرشيف سهير التل٩/٨٢ملف القضية عدل عليا رقم  .٨
 م.أرشيف اتحاد المرأة األردنية. ١٩٩٤/ ٩/ ١١األردنية صادر في  بيان اتحاد المرأة .٩

 اتحاد المرأة األردنية: النظام األساسي،  .١٠
 اتحاد المرأة األردنية النظام األساسي المعدل ،  .١١
م. ١/١/١٩٩٦محضر االجتماع الطارئ لكوادر اتحاد المرأة األردنية المنعقد بتاريخ  .١٢

 أرشيف اتحاد المرأة األردنية.  
 لدى محكمة العدل العليا. ٢٠/ ١٦٦٥لفات القضية رقم م .١٣
التقرير الختامي النجازات االتحاد النسائي االردني العام عن الدورة الثانية عشرة  .١٤

 م. أرشيف اتحاد المرأة األردنية.  ١٩٩٦ –م  ١٩٩٣للجنة التنفيذية 
م،  التقرير ١٩٩٥اتحاد المرأة األردنية: وثائق المؤتمر األول لعام المنعقد في العام  .١٥

م، ١٩٩٧الخاصة باالتحاد، المؤتمر الثاني المنعقد في أيار عام  تاإلداري ووثيقة السياسا
م، البيان ١٩٩٩البيان الختامي، ووثيقة السياسات، المؤتمر الثالث المنعقد في حزيران عام 

لبيان ا ٢٠٠٢الختامي والتقرير اإلداري ووثيقة السياسات، المؤتمر الرابع المنعقد في 
م، البيان الختامي ٢٠٠٥الختامي ووثيقة السياسات، تقرير المؤتمر الخامس المنعقد في 
م، البيان الختامي ٢٠٠٨ووثيقة السياسات والتقرير اإلداري، المؤتمر السادس المنعقد في 
 ووثيقة السياسات والتقرير اإلداري. أرشيف اتحاد المرأة األردنية.  

م. أرشيف سهير سلطي ١٩٨١العام: النظام األساسي لعام االتحاد النسائي االردني  .١٦
 التل.

م. أرشيف ١٩٨٦االتحاد النسائي االردني العام: النظام األساسي المعدل لعام  .١٧
 االتحاد النسائي االردني العام. 
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م، ٢٠٠١م، و٢٠٠٠االتحاد النسائي االردني العام: التقارير اإلدارية للسنوات  .١٨
م. أرشيف ٢٠٠٨م، و٢٠٠٧، و٢٠٠٦م، و٢٠٠٥م، و٢٠٠٤م، و٢٠٠٣م، و٢٠٠٢و

 االتحاد النسائي االردني العام.  
 تجمع لجان المرأة الوطني االردني: النظام األساسي .١٩
م، بموجب ١٩٩٥تجمع لجان المرأة الوطني االردني: النظام األساسي المعدل لعام  .٢٠

 االردني. . أرشيف تجمع لجان المرأة الوطني٣٠/٧٢٤/٢٧٤٤٤كتاب وزير الداخلية رقم 
 تجمع لجان المرأة الوطني األردني: تقرير خاص عن التجمع  .٢١
: مشروع برنامج العمل و الالئحة الداخلية لعام -رند –رابطة النساء الديمقراطيات  .٢٢

 م. أرشيف سهير سلطي التل.  ١٩٨٣
مشروع برنامج العمل والالئحة الداخلية المقر من  -رند-رابطة النساء الديمقراطيات .٢٣

 م. أرشيف سهير سلطي التل.٢٠/٨/١٩٩٠العام األول للرابطة بتاريخ المجلس 
دائرة النساء الديمقراطيات األردنيات (رند): الئحة العمل والخط ألبرامجي المقرة في  .٢٤

 م. أرشيف دائرة النساء الديمقراطيات. ٢٤/٥/٢٠٠٣المؤتمر الثالث بتاريخ 
الئحة الداخلية. أرشيف سهير رابطة العمل النسائي االردني: مشروع البرنامج وال .٢٥

 سلطي التل.
 رابطة المرأة األردنية (رما): مشروع النظام الداخلي. أرشيف سهير سلطي التل.  .٢٦
محضر اجتماع اللجنة النسائية الشعبية لدعم االنتفاضة المنعقدة في تاريخ  .٢٧

 م. أرشيف سهير سلطي التل.   ٦/٢/١٩٩٠
ات اللجنة في مناسبات متنوعة، تقرير غير منشور عن أنشطة اللجنة،مع بيان .٢٨

 أرشيف سهير سلطي التل.   
، ١٤/١/١٩٩٠محاضر اجتماعات اللجنة النسائية األردنية لدعم الصمود بتاريخ  .٢٩

 م. أرشيف سهير سلطي التل. ٦/٢/١٩٩١وتاريخ 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي الشعبي: مشروع ورقة العمل المقدمة من اللجنة  .٣٠

 لمؤتمر النسائي الشعبي، أرشيف سهير سلطي التل. التحضيرية إلى ا
اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي الشعبي: وثيقة صيغة عمل مقترحة مقدمة من لجنة المتابعة إلى 

 المؤتمر النسائي الشعبي االردني. أرشيف سهير سلطي التل.
 م، ١٧/٧/١٩٩٣جريدة الرأي رقم العدد مجهول،  تاريخ  .٣١
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دنية: نداء إلى النساء األردنيات  بمناسبة مرور ثالث أعوام على اتحاد المرأة األر  .٣٢
 انعقاد المؤتمر النسائي الشعبي االردني. أرشيف اتحاد المرأة األردنية.

م، ٢٠٠٣م، و٢٠٠٢جمعية النساء العربيات: التقارير اإلدارية عن السنوات  .٣٣
 لعربيات. م، أرشيف جمعية النساء ا٢٠٠٨م، و٢٠٠٧م، و٢٠٠٦م، و٢٠٠٥م، و٢٠٠٤و

 ملتقى صاحبات األعمال والمهن: النظام األساسي .٣٤
 المعهد الدولي لتضامن النساء / األردن: النظام األساسي. .٣٥
م، ٢٠٠٧م، ٢٠٠٦المعهد الدولي لتضامن النساء: التقارير اإلدارية: عن السنوات  .٣٦

 م، أرشيف المعهد الدولي لتضامن النساء.٢٠٠٨
م، أرشيف ٢٠٠٨م، و٢٠٠٧دارية عن السنوات جمعية األسر التنموية: التقارير اإل .٣٧

 جمعية األسر التنموية. 
 

 نشرات إعالمية (بروشورات) صادرة عن:
 اتحاد المرأة األردنية .١
 االتحاد النسائي االردني العام. .٢
 تجمع لجان المرأة الوطني االردني. .٣
 جمعية األسرة البيضاء. .٤
 جمعية النساء العربيات. .٥
 مية.الجمعية النسائية لمكافحة األ .٦
 ملتقى صاحبات األعمال والمهن. .٧
 المعهد الدولي لتضامن النساء. .٨
 الملتقى اإلنساني للمرأة .٩

 جمعية األسر التنموية  .١٠
 

 مواقع الكترونية
  
  1TUwww.ayamm.orgU1Tالموقع االلكتروني لمركز اإلعالميات العربيات-١
 وطنية لشؤون المرأة األردنيةالموقع االلكتروني للجنة ال -٢

http://www.ayamm.org/
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 الموقع االلكتروني لجريدة الرأي األردنية -٣
    الموقع االلكتروني لدائرة اإلحصاءات العامة.   -٤
 

 مقابالت 
 مقابلة د. أمل الصباغ، األمينة العامة األسبق للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة. .١

/  ١٦أجريت بتاريخ  ،سائية لمكافحة األميةمقابلة السيدة اسمي مدانات رئيسة الجمعية الن .٢
 م. ٢٠٠٩/ ٨

مقابلة مع هيفاء البشير الرئيسة األسبق لالتحاد النسائي االردني العام ورئيسة جمعية األسرة  .٣
 م.٢٠٠٩/ ١/٨البيضاء، أجريت بتاريخ 

 مقابلة مع دعد معاذ الرئيسة األسبق لالتحاد النسائي في األردن( اتحاد المرأة األردنية) .٤
 م ٢٠٠٩/ ١٢/ ٣٠األسبق، أجريت بتاريخ  

 م،٢٠٠٩/ ٨/ ٣مقابلة إميلي نفاع، الرئيسة األسبق لجمعية النساء العربيات أجريت بتاريخ   .٥
 م، ٢٠٠٩/، ١٦/٨مقابلة مع أوجيني حداد، سكرتيرة االتحاد في تلك الفترة، بتاريخ  .٦
رئيسة جمعية األسر مقابلة مع ميسر السعدي إحدى الناشطات القياديات في االتحاد و  .٧

 م  ٥/٨/٢٠٠٩التنموية، أجريت بتاريخ 
 م،٤/٨/٢٠٠٩مقابلة مع آمنة الزعبي رئيسة االتحاد الحالية أجريت بتاريخ  .٨
مقابلة مع عبلة أبو علبة عضو اللجنة التنفيذية التحاد المرأة األردنية أجريت بتاريخ  .٩

 م. ١٢/٨/٢٠٠٩
جمع لجان المرأة الوطني االردني مقابلة مع السيدة مي أبو السمن، أمينة سر ت .١٠

 م. ١٠/٨/٢٠٠٩أجريت بتاريخ 
مقابلة مع المحامية اسمي خضر، األمينة العامة الحالية للجنة الوطنية األردنية  .١١

لشؤون المرأة،  والرئيسة األسبق للجنة المرأة في نقابة المحامين األردنيين، ولجنة المرأة في 
  ٧/١/٢٠١٠اتحاد المحامين العرب. أجريت في 

مقابلة مع السيدة ريم الضامن الرئيسة الحالية لملتقى صاحبات األعمال والمهن،  .١٢
 م. ٥/٧/٢٠٠٩أجريت بتاريخ 

مقابلة مع اإلعالمية محاسن اإلمام رئيسة مركز اإلعالميات العربيات أجريت بتاريخ  .١٣
٥/٨/٢٠٠٩ 
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 م.١٣/٨/٢٠٠٩مقابلة مع نهى معايطة أجريت بتاريخ  .١٤

 م.١٧/٨/٢٠٠٩أجريت بتاريخ  مقابلة مع سلوى ناصر .١٥

 م.١٢/٨/٢٠٠٩مقابلة مع هيام كلمات أجريت بتاريخ  .١٦

 م.٦/٨/٢٠٠٩مقابلة مع بثينه جردانه أجريت بتاريخ  .١٧

 م.٢٣/٩/٢٠٠٩مقابلة مع ليلى شرف أجريت بتاريخ  .١٨

 ١٦/٩/٢٠٠٩مقابلة مع هيفاء أبو غزالة أجريت بتاريخ  .١٩
 

 رسائل الكترونية.
روني من السيدة بسمة الحسن رئيسة لجنة المرأة في اتحاد نقابات رسالة بواسطة البريد االلكت .١

 م.٢٠٠٩/ ١/ ٩العمل بتاريخ 
 رسالة بواسطة البريد االلكتروني، من المعهد الدولي لتضامن النساء.  .٢
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