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"الرأُة السلمة هي التيار اإلسالمي االجتماعي 
التواصل وهي جزء من أصالة اإلسالم واستمراره"

الدكتور املعلم

فتحي الشقاقي
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دائرة العمل النسائي

ــى  ــط ُيعن ــد متراب ــطين، جس ــالمي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــائي لحرك ــار النس اإلط
بكامــل قضايــا الــرأة الســلمة، لتطويــر قدراتهــا ومواهبهــا وتأهيلهــا لالرتقــاء بمســتواها 
الثقــايف والتعليمــي والهنــي، بــدءًا مــن بيتهــا وصــواًل إلــى دورهــا الفاعــل يف الجتمــع. 

غايتنــا

يــَن ُحَنَفــاَء  َ ُمْخِلِصيــَن َلــُه الدِّ رضــا اهلل ســبحانه وتعالــى حيــث قــال: َوَمــا ُأِمــُروا ِإلَّ ِلَيْعُبــُدوا اهللَّ
ــَاَة َوُيْؤُتــوا الــزََّكاَة َوَذِلــَك ِديــُن اْلَقيَِّمــِة، وإعــادُة إحيــاء املــد اإلســامي من الشــرق األدنى  َوُيِقيُمــوا الصَّ

إلــى الشــرق األقصــى، بحيــث تعــود األمــة لتحيــي اإلســام ســلوكا وعقيــدًة وتشــريعا وأخاقــا. 

عقيدتنا

ــا  مســتمدٌة مــن كتــاب اهلل وســنة نبيــه املبعــوِث رحمــة للعامليــن حيــث قــال تعالــى: َوَم
َ َشــِديُد اْلِعَقــاِب، كمــا نعتمــد  َ ِإنَّ اهللَّ آَتاُكــُم الرَُّســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا َنَهاُكــْم َعْنــُه َفاْنَتُهــوا َواتَُّقــوا اهللَّ

الصحيــح ممــا جــاء يف ســيرة أعــام الهــدى مــن آل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن وأصحابــه األخيــار.

هدفنــا

أن تقــف املــرأة املســلمة اليــوم لتبــدأ تاريخــا جديــدًا بمرحلــة جديــدة تمامــا، مســتحضرة تاريخ 
وتــراث وحضــارة هــذه األمــة العريقــة، وأن تقــف كواقــع حــي واع يف وجــه أي هجمــة بتفــاوت حجمها 

وظواهرهــا الجتماعيــة؛ تحمــل قضيتهــا وترفــض التنازل.

الرسالـة

تتطلــع “دائــرة العمــل النســائي” إلــى أن تكــون حاضنــة القامــات النســائية املبدعــة والناشــئة 
مــن أجــل النهــوض بمشــروع تنمــوي يرتقــي باملــرأة ويحســن أداءهــا يف بيتهــا مــع زوجهــا وأولدهــا 
أول، ثــم ينتقــل ذلــك التأثيــر ىلع املجتمــع ثانيــا، لتكــون الدائــرة أحــد املفاتيــح السلســة والســهلة 

التــي تعطــي للمــرأة الطريــق نحــو الرقــي والحضــارة.
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مهمــة الدائــــرة

ــة  ــة نســائية شــبابية يف مســرح السياســة والثقاف ــة تحتي إفســاح املجــال لســتحداث بني

الفلســطينية، تواكــب أفــكار الجيــل النســائي الجديــد وتحفــظ إرث النســاء الفلســطينيات وتتحلــى 

ــة. ــة وثقافــة سياســية ِوحّدوي بحصانــة فكري

الفئة الستهدفة

تســتهدف املــرأة املجتهــدة يف بيتهــا، والعاملــة يف مجــال عملهــا، واألم املربيــة ألطفالهــا 

ليكونــوا قــادة املســتقبل وأعمدتــه الرافعــة، وكل مهتــم بشــؤون املــرأة ومعرفــة املزيــد عــن تلــك 

التــي كانــت عبــر الزمــان صنــوًا للرجــل يف كل الســاحات واملياديــن، تســتهدُف الدائــرة كل ســيدات 

ــازات  ــاءات أو النحي ــاحات أو النتم ــا املس ــود فرضته ــتثناء أو قي ــا أي اس ــطيني ب ــع الفلس املجتم

الفكريــة والسياســية.

تفويــــــــــــض

تفــوض دائــرة العمــل النســائي رســالتها لــكل حامــٍل لديــن ومنهــج اهلل، ومتخــٍذ منــه دســتورا 

ــماء  ــالة الس ــن ىلع رس ــد املؤتم ــه الوحي ــكناته، ألن ــه وس ــه وحركات ــه وأفعال ــع أقوال ــم جمي يحك

وحقــوق الوطــن واملواطــن، والقــادر ىلع النهــوض باملجتمــع والنهــوض باملــرأة حتــى يكــون لهــا 

الــدور الخــاق لتغييــر ثقافــة املجتمــع بــأن للمــرأة مــكان عظيــم يف بنــاء املجتمــع املســلم والرقــي 

بــه، وتلتقــي الدائــرة مــع كل ذات لــٍب ووعــي حتــى تصبــح فلســطين واملــرأة يف قلــب نابــض ألنهمــا 

ل يفترقــان، فــاألرض والعــرض ل يقبــان القســمة ىلع اثنيــن ل يفــرق يف ذلــك بيــن رجــل وامــرأة، 

ــزان اإلســام، محكــوم بقــول النبــي ل فــرق بيــن عربــي وأعجمــي إل  جميعهــم عنــده كمــا يف مي

بالتقــوى.
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إهداء

نهدي هذا التقرير الوجز ألهم وأبرز نشاطات العام 2017م 
لقيادة حركة الجهاد اإلسالمي، وللجنة دائرة العمل النسائي 

العامة ولجان الحافظات والناطق، والداعيات وأميرات 
الساجد والؤيدات وجميع جمهور شعبنا الجاهد.

دائرة العمل النسائي
حركة الجهاد اإلسامي يف فلسطين
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شكـــر
وعرفاْن

تتقــدم دائــرة العمــل النســائي لحركــة الجهــاد اإلســالمي يف فلســطين 
بجزيــل الشــكر والمتنــان لــكِل مــن ســاهَم يف تقدمهــا وتطويــر كادرهــا والرقــي 
ــي  ــرى الت ــة األخ ــات الحركي ــكل امللف ــة ول ــابقة والحالي ــكل اإلدارات الس ــه، ول ب
آمنــت بفكــرة “التكامليــة التنظيميــة” وانتهجــت هــذا الــدرب فعليــا وبشــكل 
تطبيقــي مــن خــال األنشــطة والفعاليــات واللقــاءات املشــتركة بالتعــاون مــع 
الدائــرة لتقــف اليــوم الدائــرة بهيكلهــا اإلداري وامليدانــي بكامــل القــوة ِلُتعبــر 

عــن صــوت املــرأة الفلســطينية املكلومــة املجاهــدة.
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مقدمة

الرأة قنديل الجهاد يف فكر الشقاقي

ــع  ــة ىلع املجتم ــة الشرس ــب الهجم ــم جوان ــي أه ــت ه ــرأة ومازال ــة امل ــت قضي ــد كان لق

املســلم لتفقــد املــرأة أنوثتهــا ثــم إنســانيتها ثــم كرامتهــا ودينهــا وينتهــي األمــر بتدميــر البيــت 

ــلمة  ــرأة املس ــت امل ــة وقف ــذه الهجم ــام ه ــه. فأم ــع بأكمل ــلم واملجتم ــشء املس ــلم والن املس

اليــوم لتبــدأ تاريخــا جديــدًا بمرحلــة أكثــر نضوجــا وأكثــر وعيــا فلــم تشــغلها وظائفهــا الجتماعيــة 

واألســرية لتنصــرف بذلــك عــن تمثيــل ثقــل سياســي وفكــري كبيــر ىلع الســاحة الوطنيــة فنزلــت 

إلــى امليــدان تقاتــل بكفهــا الناعــم يــدا بيــد وســاعدا بســاعد، تصفــع جبيــن الرجولــة العربيــة يف 

زمــن الهزيمــة فهــذه الوقفــة العظيمــة مثلــت أطروحــة األصالــة العربيــة املمتــدة مــن تاريــخ الســيرة 

الجهاديــة لألمــة الرســالية.

فلــم تعــد حريــة املــرأة تعنــي النفــات مــن اإلســام وقيمــه وإنمــا أصبحــت هــي التحــرر مــن 

قيــم الجاهليــة والقتــراب أكثــر مــن الســير قدمــا يف طريــق ذات الشــوكة لتكــون املــرأة هــي التيــار 

اإلســامي الجتماعــي املتواصــل والجــزء األهــم مــن أصالــة اإلســام واســتمراره. واملــرأة الفلســطينية 

ــكل الضغــوط بشــتى أشــكالها حتــى أنهــا رفضــت التراجــع  كواقــع حــي واع تصــدت وبــكل قــوة ل

والهزيمــة بــل اســتوعبت الســيرة الجهاديــة لعمالقــة مــن نســاء اإلســام لتنتقــل بذلــك إلــى أطروحة 

إيجابيــة يف طريــق الجهــاد.

مؤخــرًا حصــدت املــرأة الفلســطينية انتصــارات عظيمــة بثباتهــا يف املياديــن وىلع مســافة 

صفــر مــن كل املواجهــات كابحــة جمــاح تلــك الخــدع التــي زفهــا الغــرب باســم “التحــرر “ لتكــون 

هــي بذاتهــا القاعــدة األساســية لانقــاب الشــامل الــذي ســترتفع بــه األمــة الرســالية بشــكل خــاق 

ومبــدع.



دائرة العمل النسائي - حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين15

لــم تكتفــي املــرأة الفلســطينية بهــذا الكــم الهائــل مــن القــوة والثبــات النظــري بــل انطلقــت 

بخطــوات عمليــة أكبــر بــرزت يف الحــروب املتتاليــة التــي صمــدت أمامهــا وثبتــت ومثلــت الركيــزة 

ــات  ــن الوي ــد م ــب األس ــدا نصي ــة تحدي ــطينية والغزي ــرأة الفلس ــث أن للم ــات، حي ــية للثب األساس

والعــذاب بعــد أن هجــرت وتشــردت يف أقــل مــن عشــر ســنوات خــال الحــروب الثاثــة املتتاليــة، 

فإمــا فقــدت أبــا أو أخــا أو زوجــا أو ابنــاـ بــل تعــدى األمــر لذلــك لكونهــا يف نســبة تجــاوزت 17 % مــن 

شــهداء الحــرب، ليكــن الشــهيدات الاتــي ارتقيــن خــال العــدوان املتمثــل يف 51 يــوم ىلع نحــٍو 

مركــز مــن الدمــار والخيبــة والصمــت العربــي والدولــي إزاء انتهــاكات الحتــال نموذجــا وضــاء ونبراســا 

يؤكــد ىلع أهميــة دور املــرأة الفلســطينية يف الصــراع مــع العــدو.

إن كل مــا يــدور حولنــا يف فلســطين وتحديــدا يف غــزة املحاصــرة مــن أزمــات متراكبــة لهــو 

اختبــار حقيقــي وواقعــي لصمــود وثبــات املــرأة وامتحانــا صعبــا لهــا،  حيــث كانــت املتضــرر األول 

واألساســي مــن انقطــاع التيــار الكهربــي وقلــة امليــاه وتلــوث البيئــة وغــاء األســعار، فــكل محــاولت 

املــرأة مــن بــث لألمــل يف صفــوف أبنائهــا وزوجهــا وذويهــا جهــاد وربــاط يف ســبيل اهلل، وكل مــا 

تحــاول فيــه ســبيا لتســد غــور هــذه األزمــات ولتعمــل ىلع تيســير وتســيير أمــور أســرتها لهــو جهاد 

ــاركة  ــدودا بمش ــت مح ــراع ليس ــذا الص ــال يف ه ــد الحت ــطينية ض ــرأة الفلس ــاركة امل ــر، فمش أكب

ــى  ــرأة إل ــي امل ــرايين ووع ــن ش ــا م ــاد فطري ــذا الجه ــل ه ــل انتق ــب ب ــكرية فحس ــية أو عس سياس

حياتهــا الجتماعيــة والعمليــة والفكريــة حتــى صــارت ســيدُة الجهــاد والتضحيــة بــكل املقاييــس.
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إنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات
دائرة العمل النسائي
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ونحــن نعيــش حالــة توســع وانتشــار ىلع مســتوى الحركة بشــكل عــام ودائــرة العمل النســائي 
بشــكل خــاص ممــا تعيشــه الحركــة مــن طهــارة الفكــر وصوابيــة املوقــف السياســي، كان ل بــد مــن 
ــم اتخــاذ بعــض اإلجــراءات  ــه ت ــا، وعلي ــرة العمــل النســائي تنظيمــا موازي العمــل ىلع أن تكــون دائ

لتالية. ا

ــس  ◄ ــو يحيــى حل ــو حــازم النجــار واألخ أب ــرة العمــل النســائي األخ أب عمــل األخــوة مســئولي دائ
بوضــع األســس املهمــة ملختلــف ملفــات ولجــان الدائــرة وكانــت بمثابــة القواعــد املتينــة التــي 

بنــى عليهــا اإلخــوة يف قيــادة الدائــرة لحقــا.

منــذ اللحظــة األولــى يف التشــكيل اإلداري الجديــد للحركــة للعــام 2017 قــام مســئول 
دائــرة العمــل النســائي األخ نضــال ارحيــم بصياغــة خطة عمــل لتضبــط الهيــاكل والصالحيات 
ــاء  ــع اللجــان والحافظــات بن ــات لجمي ــاكل وتحــدد الصالحي العمــل النســائي، تضبــط الهي

ىلع مــا هــو قائــم.

قــام مســئول دائــرة العمــل النســائي األخ نضــال ارحيــم ومعــه نائبــه أ. يونــس بكــر، بجولــة إداريــة   ◄
ــة  ــم الخط ــل، ولتعمي ــة العم ــول طبيع ــرب ح ــن ق ــاع ع ــات لاط ــع املحافظ ــى ىلع جمي أول
اإلداريــة واملاليــة وبرامــج العمــل امليدانــي، وذلــك بهــدف الرتقــاء بواقــع العمــل التنظيمــي، 
ثــم عقــد اجتماعــا إداريــا لقيــادة الجهــاز اإلداري للدائــرة ممثــا بمجمــوع لجــان املحافظــات يف 
قطــاع غــزة، يف مســجد ســيد قطــب بالوســطى لشــرح خطــة العمــل ويف أعقــاب الحديــث أقــر 
أنــه ســيكون هنــاك عمليــة تدويــر وانتخــاب ســتجرى بالدائــرة بعــد ثاثــة شــهور مــن اســتام 
امللــف، ثــم انطلــق مســئول الدائــرة ونائبــه بجولــة إداريــة ثالثــة التقــى فيهــا لجــان املحافظــات 
واملناطــق وأميــرات املســاجد والداعيــات تحــدث فيهــا عــن الخطــة اإلداريــة بشــكل أوســع وعــن 

أهميــة التدويــر اإلداري وبعــض آليــات العمــل.
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العملية االنتخابية والتدوير اإلداري

أجــرت دائــرة العمــل النســائي التابعــة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطين منتصــف يونيو 

للعــام 2017م عمليــة انتخابيــة يف كافــة محافظــات القطــاع قــد تتكــرر بهــدف التدويــر والرتقــاء يف 

الــكادر اإلداري إلفســاح املجــال لتجــارب جديــدة يقودهــا بعــض األكاديميــات مــن األخــوات بالدائــرة.

وتمــت العمليــة النتخابيــة بشــكل قانونــي ومــن خــال نمــاذج وخطــة قانونيــة تمــت 

استشــارة اإلطــار النقابــي للحركــة، لتنفيذهــا، واإلطــار النقابــي للحركــة ذاتــه كان جــزءا مــن اإلشــراف 

ــة. ــة النتخابي ىلع العملي

وأشــرف ىلع عمليــة القتــراع وحســاب عــدد األصــوات يف القطــاع كافــة إخــوة مــن القيــادة 

التنظيميــة، عرفــت عنهــم املصداقيــة والشــفافية، وتمــت العمليــة النتخابيــة يف أجــواء إيجابيــة 

وتفاعــل كبيــر مــن صفــوف الجهــاز اإلداري بالدائــرة، وترتــب ىلع ذلــك نتيجــة عمليــة النتخــاب وهــي 

الهيئــة اإلداريــة العامــة للدائــرة حاليــا، وتتابعــت بعــد ذلــك دفعــات كبيــرة مــن النشــاطات والفعاليات 

التــي اعتبــرت نقلــة نوعيــة يف تاريــخ دائــرة العمــل النســائي بعــد عقــد كامــل مــن الزمــن.
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بـرامــــــــــــــــــــج عـمــــــــــــــــــل
دائرة العمل النسائي
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اللجنة الدعوية العامة

ــا  ــرة العمــل النســائي، والتــي تتخــذ مــن املســاجد عنوان ــة التابعــة لدائ ــة الدعوي إن اللجن

لهــا تعتبــر مــن أهــم اللجــان العاملــة كونهــا جوهــر الدعــوة إلــى اهلل واملتمثلــة بالّتعليــم الّشــرعي 

ــدروس الدينيــة وغيرهــا. والنــدوات التوعويــة والدعويــة وال

حيــث تســعى لــزرع بــذور الدعــوة اإلســامية يف نفــوس األخــوات خاصــًة وأن املرأة تلعــب دورًا 

فّعــاًل يف بنــاء املجتمــع، فهــي الّلبنــة األساســّية فيــه، ولذلــك كان دور اللجنــة يف الســعي لخلــق 

ــر لإلســام  ــه خي ــادر ىلع التحــدي والنهضــة ملــا في ــن، مثقــف، محصــن ق مجتمــع متماســك متدي

ــة يف  ــاطات املهم ــاريع والنش ــن املش ــر م ــذ الكثي ــتطاعت تنفي ــة اس ــة أن اللجن ــلمين، لفت واملس

كافــة املجــالت الدعويــة وغيرهــا والتــي مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع ىلع األســرة املســلمة.

240عدد املساجد واملراكز ىلع مستوى القطاع

50-30عدد الحضور يف الندوة الواحد 

42عدد املناطق 

370-350عدد الندوات الشهرية الثابتة

نموذج يبين أهم أنشطة اللجنة الدعوية العامة الثابتة
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اللجنة الدعوية العامة عمل دؤوب ومستمر 

ُتنظــم اللجنــة الدعويــة العامــة شــهريا أكثــر مــن 350 نــدوة ولقــاء دعــوي يف أكثــر مــن 240 

مســجد ومركــز موزعيــن ىلع طــول قطــاع غــزة بشــكل دائــم ومســتمر شــهريا وفــق جــدول عمــل 

مــدروس مــع آليــة عمــل تقــوم ىلع تغييــر الداعيــة مــن مســجد آلخــر وفــق جــدول زمنــي معيــن، 

بحيــث تشــمل كافــة املجــالت وتتضمــن دروس فقهيــة وســيرة نبويــة، ومســابقات لحفــظ القــران 

واألحاديــث الشــريفة. 

باإلضافــة لقيــام الداعيــات باللجنــة أيضــا املشــاركة بتنظيــم نــدوات دعويــة يف بيــوت العــزاء 

العامــة يف مناطــق قطــاع غــزة بهــدف التأثيــر يف املجتمــع الفلســطيني كافــة وليــس الكتفــاء 

فقــط بالتأثيــر ىلع الجمهــور الــذي يحضــر إلــى املســجد لتلقــي النــدوات الدعويــة.
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اللجنة الدعوية العامة تصدر نشرة توعية تحذر من خطر االنترنت

أصــدرت اللجنــة الدعويــة العامــة التابعــة لدائــرة 

العمــل النســائي بقطــاع غــزة نشــرة توعويــة بعنــوان 

)احــذري وارتقــي( والتــي تســتهدف فيهــا الطالبــات 

واملــدارس. بالجامعــات 

مــن  الفتيــات  توعيــة  ىلع  النشــرة  وتحتــوي 

ــن  ــي يمك ــر الت ــن املخاط ــة وم ــرية اللكتروني ــاب البش الذئ

للفتيــات الوقــوع فيهــا محــذرة مــن التعامــل مــع األشــخاص 

املجهوليــن وعــدم كشــف عــن خصوصياتهــم.

اللجنة الدعوية تكرم نحو 300 أخت في المسابقات الرمضانية

ــاء  ــان الوف ــة مهرج ــة العام ــة الدعوي ــت اللجن نظم

ــة  ــر ىلع أرض قاع ــن أكتوب ــابع م ــاء يف الس ــاء الوف لخنس

الدولفيــن بغــزة لتكريــم فــوج مــن األخــوات الائــي اجتــزن 

التــي كان مــن ضمنهــا حفــظ  الرمضانيــة  املســابقات 

ســورتي الحجــرات والنــور، ومســابقة خاصــة بحفــظ “املائــة 

ــارة عــن كتيــب ضــم  املتممــة لخلــق املســلمة” وهــي عب

بيــن دفتيــه 100 حديــث شــريف خــاص بتمــام خلــق املــرأة 

املســلمة بســندها ومتنهــا، حيــث اجتــاز هــذه املســابقة 

تحديــدا قرابــة املائــة وســتون أخت مــن مختلــف محافظات 

قطــاع غــزة.
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الدعوية العامة تنفذ سلسلة ندوات في مؤسسات تعليمية ومجتمعية مختلفة

نفــذت الدعويــة العامــة التابعــة للدائــرة بالتنســيق مــع الرابطــة اإلســامية سلســلة لقــاءات 

ــرش  ــو ك ــي أب ــة صبح ــل مدرس ــرا، مث ــات( مؤخ ــدارس وجامع ــة )م ــات التعليم ــة يف املؤسس دعوي

وجامعــة األقصــى وكليــة الدعــوة والعديــد مــن الكليــات األخــرى تناولــت فيهــا موضوعــات مختلفــة 

عــن األخــاق والتربيــة.

ــلة  ــد سلس ــح لعق ــة فت ــة لحرك ــرأة التابع ــة امل ــع مفوضي ــا م ــا تعاوني ــة اتفاق ــرت اللجن وأج

نــدوات دينيــة دعويــة يف مركــز مفوضيــة املــرأة بشــكل دوري، ملــا تركتــه النــدوة األولــى مــن أثــر 

ــة.  ــوات يف املفوضي ــوس األخ ــب يف نف طي
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اللجنة الدعوية العامة تطلق مبادرة مساجدنا تزهر بكم

أطلقــت اللجنــة الدعوية 
العامــــــة مبــادرة بعنــــــوان 
بكــم(  تزهــر  )مســاجدنا 
تســتهدف زيــارة رواد املســاجد 
ــرب  ــات بالق ــيدات املقيم والس
ــق  ــدف توثي ــاجد به ــن املس م
عــدد  واســتقطاب  العاقــات 
جديــد مــن الســيدات والفتيــات 
والــدروس  النــدوات  لحضــور 

الدينيــة.

تقيم اللجنة الدعوية برامج التبادل الدعوي بين المحافظات بعناوين مختلفة 

ــة  قامــت مســئولة اللجن

ــة  ــة بعــدة لقــاءات اداري الدعوي

ــة  ــاع ىلع طبيع ــدف الط به

ســير العمــل عــن قــرب ومــن 

ثــم وضــع الخطــط بالتشــاور مع 

ــاء  ــوض والرتق ــوات للنه األخ
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اللجنة الثقافية العامة

إن املــرأة الفلســطينية عنصــر أساســيا مــن تكويــن هــذا املجتمــع املجاهــد، فلــم َيُعــد دورهــا 

دورا روتينيــا يقــوم ىلع أســاس القيــام بتلبيــة متطلبــات وتبعــات كونهــا أم وزوجــة، بــل صــار لزامــا 

عليهــا يف ظــل هــذه الحــرب األمنيــة والفكريــة التي ُســخرت لها كل وســائل الغــزو الســمعي والبصري 

للتأثيــر ىلع بنيــة املجتمــع الفلســطيني أن تكــون أكثــر رفعــة وقــوة لتنــأى بذاتهــا وأســرتها كاملــة 

عــن كل مواطــن اتبــاع الشــهوات والنجــرار بــا أي وعــي نحــو تطبيــق التطبيــع الفكــري والجتماعــي 

والثقــايف العملــي مــع كل مــن ُيعــادي اإلســام

تنظــم اللجنــة الثقافيــة العامــة سلســلة نــدوات وفعاليــات ونشــرات فكريــة وثقافيــة، ىلع 

مســتوى محافظــات قطــاع غــزة مــن خــال عقدهــا يف املســاجد واملراكز املمتــدة ىلع طــول قطاع 

غــزة تعتمــد ىلع نشــرة موحــدة بمثابــة منهــاج ضابــط وموجــه للعمــل الثقــايف والفكــري بدائــرة 

العمــل النســائي وهــو الجــزء األساســي والثابــت شــهريا، وهنــاك نــدوات متغيــرة حســب ملواضيــع 

ثقافيــة متنوعــة تبعــا للمناســبة أو استفســارات األخــوات الحاضــرات يف محيــط املســاجد واملراكــز.

العامالت والناصرات يف محيط الساجد والراكزالفئة الستهدفة

70-30الحضور يف الندوة الواحدة

فكرية، سياسية، صحية، تربويةأنواع الندوات

50-42 شهرياعدد الندوات الفكرية والسياسية

60-42 شهرياعدد الندوات يف مجالت ثقافية متنوعة

جدول يبين أهم انشطة اللجنة الثقافية الثابتة
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لقاء سياسي حول المستجدات السياسية المحلية واإلقليمية

ــأن  ــدي ب ــد الهن ــور محم ــامي الدكت ــاد اإلس ــة الجه ــي لحرك ــب السياس ــو املكت ــدد عض ش

“فلســطين هــي أم القضايــا، وأننــا يف حركــة الجهــاد اإلســامي ل نقبــل التفريــط بــأي ذرة مــن ذرات 

كامــل فلســطين”، جــاء ذلــك يف اللقــاء السياســي الــذي نظمتــه اللجنــة الثقافيــة العامــة للدائــرة 

ــكل مــا يحــاك ضــد  ــة الوعــي السياســي ل ىلع مســتوى قطــاع غــزة يف مايــو، بهــدف تعميــم حال

فلســطين يف ضــوء املعطيــات للمســتجدات السياســية ىلع الســاحة الفلســطينية والعربيــة 

ــة مــن  ــس بحضــور كادر العمــل النســائي ونخب ــزي يف خانيون ــاء مرك ــم عقــد لق ــث ت ــة حي والدولي

األكاديميــات واملثقفــات مــن محافظــات خانيونــس، رفــح والوســطى وآخــر يف غــزة بحضــور أيضــا 

نخبــة مــن الكــوادر النســائية والنخبــة مــن غــزة والشــمال .
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اللجنة الثقافية تنفذ سلسلة ندوات شهرية بعناوين مميزة

ــة  ــة التابع ــة العام ــة الثقافي ــذت اللجن نف

النــدوات  مــن   504 النســائي  العمــل  لدائــرة 

الفكريــة بعناويــن مختلفــة يف العــام 2017 جــاءت 

ــة  ــدم أيدلوجي ــة تخ ــن مختلف ــن ومضامي بعناوي

حركــة الجهــاد اإلســامي، حيــث تــراوح عــدد هــذه 

ــن  ــن ضم ــهريا، م ــدوة ش ــن 50-42 ن ــدوات بي الن

ــن )نشــرة حــول األمــن الفكــري( يف  هــذه العناوي

شــهر ســبتمبر، و)املجــد لإلســام والعــزة بــه(، 

ــس  ــتراتيجية ولي ــاد اس ــرى )الجه ــة أخ ــن جه وم

تكتيــك(، ويف ديســمبر حــول أهميــة القــدس وقدســيتها وكيفيــة التصــدي لــكل مشــاريع القضــاء 

ىلع القضيــة الفلســطينية.

اللجنة الثقافية العامة تطلق برنامج التبادل الثقافي بين المحافظات

ــدوات  ــن الن ــلة م ــائي سلس ــل النس ــرة العم ــة لدائ ــة التابع ــة العام ــة الثقافي ــت اللجن أطلق

ــاء بيــن  ــة بيــن محافظــات ومناطــق القطــاع بهــدف رفــع مســتوى التنافــس البن الثقافيــة املتبادل

ــة. ــة الثقافي ــوات كادر اللجن األخ

حيــث يقــوم البرنامــج ىلع تنفيــذ لقــاءات ثقافيــة بفقــرات فنيــة وإبداعيــة وثقافيــة مــن 

كادر محافظــة ىلع أرض محافظــة أخــرى، وبذلــك يتــم تنميــة وتطويــر املواهــب اإلبداعيــة وتطويــر 

القــدرات الثقافيــة لألخــوات كادر الثقافيــة.
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عد مادة بحثية حول دور المرأة واسهاماتها في مناحي الحياة
ُ
الثقافية العامة ت

ــة  ــث عــن اســهامات املــرأة يف كاف ــة بإعــداد بحــث أكاديمــي متكامــل للحدي  قامــت اللجن

مناحــي الحيــاة، بأقــام نســائية مبدعــة حيــث تناولــت هــذه املــادة جوانــب مختلفــة منها اســهامات 

املــرأة يف الحركــة األســيرة واملشــاركة السياســية، املجــال الدعــوي، وتحصيــن وبنــاء النــشء، ويف 

التعليــم والتربيــة واإلعــام والصحــة واألمــن، يف محاولــة مــن اللجنــة لتســليط الضوء بشــكل أساســي 

ىلع املــرأة املجاهــدة يف كافــة األصعــدة.

الثقافية تعقد سلسلة من ورش عمل بعنوان )فن اإللقاء والتأثير باآلخرين(

الثقافيــة  اللجنــة  نظمــت 

النســائي  العمــل  لدائــرة  التابعــة 

ورشــة عمــل بعنــوان فــن اإللقــاء 

والتأثيــر يف اآلخريــن بحضــور كادر 

مــن العامــات بالدائــرة وذلــك يف 

حيــث  القطــاع،  محافظــات  كافــة 

ــة ميســاء  أدارت ورش العمــل، املدرب

التدريــب  مســؤولة  ســتة  أبــو 

ــور. ــور والحض ــره ىلع الجمه ــاء وتأثي ــة اإللق ــول أهمي ــا ح ــددت يف حديثه ــرة وش ــف بالدائ والتثقي
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لجنة الفعاليات العامة

ــة  ــج القضي ــتمرار وه ــي يف اس ــة األساس ــد الخيم ــة وت ــي بمثاب ــطينية ه ــرأة الفلس إن امل

الفلســطينية، فاســتقت لجنــة الفعاليــات العامــة لدائــرة العمــل النســائي حضورهــا مــن خــال تنظيم 

العديــد مــن الفعاليــات الهامــة التــي تســلط الضــوء ىلع القضايــا األساســية والثوابــت الفلســطينية 

وتحديــدا القضايــا املتعلقــة باملــرأة الفلســطينية والتــي تهــدد اســتقرارها الجتماعــي والسياســي 

والوطنــي، منهــا موضــوع النتهــاكات الصهيونيــة ضــد املــرأة واملرابطــات يف كافــة ثغــور فلســطين، 

ــي  ــة لتســليط الضــوء ىلع املخاطــر الت ــة، باإلضاف ــم الصهيوني ــن الظل ــاة األســيرات يف زنازي ومعان

تحيــط بالقــدس واملقدســات.

80 فعالية عدد الوقفات والفعاليات 

100 إلى 2000 تبعا لنوع الفعالية وموضوعهاالحشد يف كل واحدة يتراوح 

املساجد واملراكز والساحات العامةأماكن العمل

جدول يبين أهم انشطة لجنة الفعاليات
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تزامنا مع ذكرى استشهاد الشقاقي مسئول الدائرة ونائبه ينفذان جولة فكرية

ــة  ــه بجول ــرة ونائب ــئول الدائ ــام مس ق
ىلع جميــع املحافظــات تــم الحديــث فيهــا 
عــن تمايــز فكــر وسياســة الحركــة تزامنــا مــع 
ــال األخ  ــقاقي، وق ــهاد الش ــرى 22 لستش الذك
ــم: “أن خطــاب الحركــة  املجاهــد نضــال ارحي
كان يعتبــر جديــدا يف حينــه واعتبــره كثيــر 
أنــه مســتحيل التحقــق بــل وقــد يكــون ضربــا 
مــن الخيــال، ومــا إل برهــة قليلــة مــن الوقــت 
حتــى أصبــح هــذا الفكــر املســتحيل كمــا 
ــة يف  ــة، وحال ــح حقيق ــض أصب ــه البع وصف
ــامي”. ــي واإلس ــطيني والعرب ــارع الفلس الش

ــد  ــة جدي ــت الحرك ــا قدم ــاف: كم وأض
حيــن النشــأة ممكــن أن تقــدم اليــوم جيــد آخــر، وجديــد اليــوم هــو األخــاق، مؤكــدا أنــه ل ينقــص 
ــم  ــا حج ــزة، ورأين ــروب ىلع غ ــدع يف الح ــة املب ــا رد املقاوم ــة، ورأين ــطيني وطني ــعب الفلس الش

ــم. ــم األل ــعبي رغ ــاف الش اللتف

وأكــد ىلع أن التــزام شــعبنا الدينــي جيــد إل أننــا نرغــب باملزيــد ىلع حــد وصفــه مضيفــا 
”فهــا نحــن نــرى حجــم رواد املســاجد يف رمضــان وغيــر رمضــان وعــدد خريجــي حفظــة القــرآن مــن 
ــه  ــا، ألن ــا وتدينن ــا فقــط أن تخيــم األخــاق أكثــر ىلع وطنيتن ــذي ينقصن مراكــز التحفيــظ ولكــن ال
ــه، أن  ليــس مــن األخــاق أن يعيــش شــعبنا الــذي احتضــن املقاومــة وضحــى بفلــذات أكبــاده ومال
يعانــي ويــات الحصــار باإلضافــة لويــات الشــقاق السياســي والنقســام ىلع مــدار عقــد مــن الزمــان”.

وشــدد يف ختــام حديثــه أن املقصــود باألخــاق هــو الــذي ىلع مســتوى الدولــة والتنظيــم 
ــها ىلع  ــيكون انعكاس ــتويات س ــذه املس ــاق ىلع ه ــت األخ ــه إذا انعدم ــة ألن ــزب والجماع والح

املجتمــع، وختــم بالحديــث عــن بعــض البرامــج التــي ســيتم تنفيذهــا خــال األشــهر القادمــة. 
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عقد سلسلة لقاءات سياسية بعنوان )المستجدات السياسية والشقاقي الملهم(

نظمــت لجنــة الفعاليات 
العامــة لدائــرة العمــل النســائي 
يف قطــاع غــزة سلســلة ندوات 
سياســية فكريــة يف أكثــر مــن 
لقــاء مركــزي ُوِزَع ىلع أكثــر مــن 
محافظــة منهــا غــزة وخــان 
كل  وحضــر  ورفــح.  يونــس، 
ــرة  ــوادر دائ ــن ك ــف م ــاء لفي لق
ومســؤول  النســائي،  العمــل 

ملــف الدائــرة األخ املجاهــد نضــال ارحيــم والدكتــور أبــو أنــس األخــرس واملتحــدث القيــادي يف حركــة 
الجهــاد الســامي الدكتــور جميــل عليــان عــن ذكــري الدكتــور والنطاقــة حيــث بــدأ الدكتــور جميــل 
عليــان حديثــه بالترحــم ىلع الشــهيد املعلــم أبــا إبراهيــم، وثــم ىلع شــهداء األنفــاق الذيــن ارتقــوا 
خــال قصــف طائــرات الحتــال لنفــق يتبــع لســرايا القــدس شــرق مدينــة خانيونــس مطلــع أكتوبــر.

يف حيــن عقــدت الدائــرة باملحافظــة الوســطى لقــاء سياســيا بمســجد ســيد قطــب بمخيــم 
النصيــرات وســط قطــاع غــزة بعنــوان )نهج الشــقاقي يوحدنا( ىلع شــرف ذكــرى النطاقــة الجهادية 

ال 30 وذكــرى استشــهاد الدكتــور فتحــي الشــقاقي الـ 22.

وقــال الشــيخ خضــر حبيــب خــال كلمتــه: أن الشــقاقي جــاء بمشــروع الجهــاد حيــن أيقــن أن 
اإلســام هــو الحــل لتخلــص مــن الهجمــة الغربيــة ىلع رأســها إســرائيل مبينــا أن الشــقاقي أول مــن 

أكــد أن فلســطين آيــة مــن القــرآن ل يمكــن التخلــي عنهــا.

وجــاء يف لقــاء سياســي خــاص نظمتــه الدائرة لجمــوع لجــان الحافظات يف مســجد 
ســيد قطــب بالحافظــة الوســطى، نظمــت الدائــرة لقــاء حــو الســتجدات السياســية يف 
موضوعيــن مهميــن وهمــا الصالحــة الفلســطينية وتعثرها وحديــث عضو الكتب السياســي 
الشــيخ نافــذ عــزام، وآخــر الســتجدات السياســية ىلع الســاحة الدوليــة واإلقليميــة تحــدث 
فيهــا د. جميــل عليــان، وتأتــي هــذه اللقــاءات بهــدف رفــع مســتوى الوعــي السياســي لــدى 

األخــوات، والتيقــظ التــام لــكل مــا يــدور يف الســاحة السياســية.
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أكــد عضــو املكتــب السياســي لحركــة الجهــاد اإلســامي الشــيخ نافــذ عــزام ىلع الســلطة أن 

توقــف اتصالتهــا مــع اإلدارة األمريكيــة وأن اتفاقيــة أوســلو فشــلت فشــًا ذريعــا ولــم تعطــي الشــعب 

الفلســطيني أي شــيء مــن حقوقــه.  وجــاء ذلــك خــال وقفــة نظمتهــا دائــرة العمــل النســائي يف 

ســاحة الجنــدي املجهــول بغــزة، بحضــور عــدد كبيــر مــن قيــادات الحركــة وحشــد مــن النســاء ضــد 

إعــان ترامــب أن القــدس عاصمــة للكيــان املزعــوم. 

ومــن جانبهــا أعلنــت آمنــة حميــد مســؤولة اإلعــام بالدائــرة يف كلمتهــا باملســيرة، “آن للعالم 

أجمــع رفــض وجــود الكيــان الصهيونــي”، مؤكــدة ىلع أن القــرار الــذي أقــدم عليــه ترامــب لــم يكــن 

قــرار جديــدًا يف الذكــرى املئويــة لوعــد بلفــور، بــل إن هــذا القــرار إن يعجــل يف شــيء فإنــه يُعجــل 

يف القضــاء ىلع الكيــان املزعــوم. 

وقالــت: )نحــن يف دائــرة العمــل النســائي نجــدد بيعتنــا للجهــاد واملقاومــة بــأن نســير ىلع 

درب ذات الشــوكة فكلنــا هنــا نعــرف بأننــا مرابطــات وىلع أتــم الســتعداد لتقديــم الغالــي والنفيــس 

مــن أجــل اســتعادة فلســطين كامــل فلســطين ولــن نتخلــى عــن دمــاء شــهدائنا وجرحانــا ولن نســامح 

أو نصافح العدو يف ظل انتهاكاتهم املريرة للبشر والحجر يف األراضي املحتلة(.
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)ال مبكاهم بل براقنا، القدس لنا القدس لنا( صوت الزهرات واألشبال من غزة

ــة  ــة وقف ــائي للحرك ــار النس ــامي، اإلط ــاد اإلس ــة الجه ــائي لحرك ــل النس ــرة العم ــت دائ نظم

ــاركة  ــزة، بمش ــة غ ــروا بمدين ــر األون ــام مق ــة، أم ــدى الخاص ــة اله ــع مدرس ــاون م ــة بالتع احتجاجي

مجموعــة مــن األشــبال والزهــرات ولفيــف مــن كــوادر العمــل النســائي، يف لفتــة مــن الدائــرة ليســمع 

ــم بٍأســره صــوت أشــبال وزهــرات فلســطين رفضــا لقــرار ترامــب. العال

ــح ىلع ضــرورة التمســك بفلســطين  ــان صال ــة أ.حن ــات العام ــة الفعالي وأكــدت مســئولة لجن

كقضيــة مركزيــة وعاصمتهــا القــدس، مشــيرة إلــى أن أطفــال فلســطين ليســوا كغيرهــم فقد تشــربوا 

ــرة ملثــل هــذه الوقفــات  ــح أن تنظيــم الدائ قضيــة وطنهــم املحتــل منــذ ولدتهــم. وأوضحــت صال

يأتــي يف إطــار التأكيــد ىلع أن القضيــة الفلســطينية ســتبقى حيــة يف ضميــر كل حــر يرفــض الذل 

والهــوان، مشــددًة أن مســتقبل القــدس ل تحــدده دولــة أو رئيــس؛ بــل يحــدده تاريخهــا وإرادة وعــزم 

األوفيــاء لقضيتهــا، وقبــل كل هــذا وعــد اهلل يف قرآنــه.

ويذكــر أن الزهــرات واألشــبال املشــاركين يف الوقفــة قــد هتفــوا مــرارا وتكــرارا بصــوت يســمع 

ــبال  ــرق األش ــة أح ــام الوقف ــا” ويف خت ــل براقن ــم ب ــة، ل مبكاه ــا األبدي ــدس عاصمتن ــال “الق الحت

ــة مــن  ــات املتحــدة المريكيــة وإســرائيل وصــور ترامــب ونتنياهــو وســط حال والزهــرات أعــام الولي

الغضــب إثــر قــرار ترامــب باعتبــار القــدس عاصمــة إلســرائيل.
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)إن قــرار واشــنطن األخيــر باعتبــار القــدس عاصمــة لاحتــال لــن يمــر وســيتصدى لــه كل أحــرار 

ــازل عــن هــذا الحــق مهمــا كلــف  ــن نتن ــة لفلســطين ول ــم، وســتبقى القــدس العاصمــة األبدي العال

ذلــك مــن ثمــن(، بهــذه الكلمــات افتتحــت أ. رابحــة العبادلــة مســؤولة محافظــة خــان يونــس الوقفــة 

الحتجاجيــة التــي ُنظمــت إثــر إعــان قــرار نقــل الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس يف 
اعتــراف ســافر بكــون القــدس عاصمــة للكيــان الصهيونــي. بمشــاركة لفيــف مــن قــادة وأنصــار حركــة 
الجهــاد اإلســامي إلــى جانــب جماهيــر شــعبنا الفلســطيني وبحضــور كــوادر وأعضــاء دائــرة العمــل 
النســائي باملحافظــة وذلــك أمــام مســجد اإلســام ىلع طريــق صــاح الديــن بمحافظــة خانيونــس 

جنــوب قطــاع غــزة.

ومــن جهتــه وجــه مســئول لجنــة التواصــل والصــاح بخــان يونــس الســيد عيســى الفــرا يف 
كلمــة لــه خــال الوقفنــة: )إن شــعبنا لــن يتنــازل عــن املقدســات حتــى لــو بذلــت كل دمائنــا مــن 
أجــل تحريــر فلســطين( موجهــا التحيــة ألهــل القــدس قائــا: )كلنــا فداكــم ومعكــم بقلوبنــا وأموالنــا 

ودمائنــا لــن نتخلــى عنكــم أبــدًا حتــى أخــر شــهيد منــا(.
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العمل النسائي برفح يبايعن القدس بالروح والمال والجسد

دعــا القيــادي البــارز يف حركــة الجهــاد اإلســامي أحمــد املدلــل الــدول العربيــة واإلســامية 

إلــى وقــف التطبيــع مــع الحتــال الصهيونــي، وتوجيــه البوصلــة نحــو تحريــر القــدس وأنــه يجــب 

إعــان انتفاضــة الغضــب يف كل العالــم رفضــا لقــرار ترامــب املشــئوم 

ــل  ــرة العم ــمية لدائ ــة رس ــال، يف كلم ــد الع ــمهان عب ــح أس ــة رف ــئولة محافظ ــت مس وأضاف

النســائي  )أن أي مســاس بالقــدس واملقدســات اإلســامية فيهــا، يعتبــر مســاس بــكل فلســطيني 

حــر، وأن الخيــار الوحيــد أمــام الشــعب الفلســطيني لســتعادة أرضــه وأمجــاده يكمــن يف النتفــاض 

ــاء واألحبــة(. ــروح واملــال والجســد واألبن نصــرة للقــدس، بال
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دين قرار ترامب
ُ
العمل النسائي بالشمال ت

أكــدت نائبة مســئولة الدائرة بالشــمال 

حنــان صالــح يف كلمــة ألقتهــا باســم الدائــرة 

خــال وقفــة تنــدد بالقــرار نظمتهــا الدائــرة 

مــن أمــام مســجد القســام بمنطقــة مشــروع 

بيــت لهيــا إلــى أن القــرار جــاء تبعــا لتفاقيــة 

ــان،  ــر بالكي ــة التحري ــراف منظم ــلو، واعت أوس

ــدول  ــي لبعــض ال ــع العلن والتواطــؤ والتطبي

العربيــة واإلســامية مــع الحتــال.

العمل النسائي بالوسطى يطالبن بحراك عربي

ــة  ــة العام ــة الدعوي ــؤولة اللجن ــت مس دع

منيــرة الشــافعي خال وقفــة احتجاجيــة نظمتها 

دائــرة العمــل النســائي باملحافظــة الوســطى 

ــل  ــرك العاج ــي بالتح ــرار األمريك ــا ىلع الق تعقيب

تجــاه القــدس والقضيــة الفلســطينية بإجمــاع 

ــي. ــطيني عرب فلس

وقالــت: “نحــن نســاء الجهــاد اإلســامي 

نديــن القــرار المريكــي ألنــه يمــس مقدســات 

ــة اإلســامية  الشــعب الفلســطيني واألمــة العربي

ويؤكــد مــدى عدائية أمريكيــا للعرب واملســلمين”.
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التواصل الجماهريي

جــزء أصيــل مــن تكويــن املــرأة الفلســطينية يقــوم ىلع أســاس التصــال والتواصــل الجيــد مــع 

باقــي مكونــات املجتمــع الفلســطيني، فاملــرأة الفلســطينية تجتهــد دومــا يف إطــار توطيــد العاقة 

بيــن كافــة مكونــات املجتمــع ألنهــا تعــرف حقيقــة بــأن الوحــدة هــي أســاس القــوة، لذلــك تعكــف 

ــة  ــل أيدلوجي ــي تحم ــرة الت ــالة الدائ ــر رس ــائي لنش ــل النس ــرة العم ــري بدائ ــل الجماهي ــة التواص لجن

ــات املتخصصــة،  ــاءات والفعالي ــارات واللق ــة الجهــاد اإلســامي، وتنقلهــا مــن خــال الزي ــر حرك وفك

إلــى مجموعــة عريضــة معروفــة وغيــر متجانســة مــن الجماهيــر، ويأتــي ذلــك يف إطــار ُحســن تــرك 

األثــر والتأثيــر بكافــة شــرائح املجتمــع بصفاتــه الرســمية واإلنســانية، فتتــراوح نشــاطات اللجنــة مــا 

بيــن تنظيــم زيــارات ميدانيــة وأيــام ترفيهيــة وورش عمــل تعاونيــة مــع الجمعيــات الخيريــة التنمويــة 

موجزهــا.

170 ىلع مستوى قطاع غزةعدد الرحالت واأليام الترفيهية

148 زيارةزيارات الؤسسات الرسمية والجتمعية 

النساء واألطفالالفئة األكثر استفادة من النشاطات الترفيهية
تحديدا املرضى واملعاقين حركيا

جدول يبين أهم انشطة لجنة التواصل الجماهيري
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التواصل الجماهيري تنظم يومًا ترفيهيًا لألطفال ذوي اإلعاقة الحركية

التواصــل  لجنــة  نظمــت 

الجماهيــري لدائــرة العمل النســائي 

لحركــة الجهــاد الســامي يومــا 

ترفيهيــا لألطفــال ذوي اإلعاقــة 

ــك بمدرســة شــمس  ــة، وذل الحركي

يف  حركيــا  للمعاقيــن  األمــل 

ــة  ــوب مدين ــون جن ــة الزيت منطق

غــزة، وبحضــور مســؤولة اللجنــة 

ــن  ــدد م ــة وع ــة الوادي ــة آمن العام

أعضــاء اللجنــة كان يف الســتقبال 

مديــرة املدرســة فــدوى الســحار 

واملدرســات.

وتخلــل الحتفــال فقــرات 

ترفيهيــة مميــزة مــن غناء ونشــيد 

بمشــاركة  ورقــص  ومســابقات 

املهرجيــن والشــخصيات الكرتونية 

ــة. املختلف

وعبــــــر األطفــــــال عــن 

اليــوم  هــذا  يف  ســعادتهم 

الترفيهــي، ويف الختــام تــم توزيــع 

ىلع  والهدايــا  األلعــاب  بعــض 

األطفــال. جميــع 
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التواصل الجماهيري تنظم رحلة ترفيهية للنساء مرضى السرطان

نفــذت لجنــة التواصــل الجماهيــري العامــة لدائــرة العمــل النســائي لحركــة الجهــاد اإلســامي 

رحلــة ترفيهيــة للنســاء مرضــى الســرطان بالتعــاون مع مؤسســة بســمة أمــل لرعاية مرضى الســرطان 

ــة  ــة أن الهــدف مــن هــذه الرحل ــة مســؤولة اللجن ــة الوادي ــك بمنتجــع الدولفيــن، وأوضحــت آمن وذل

الترفيهيــة إدخــال البســمة والســعادة يف قلــوب املريضــات والبســمة ىلع شــفاههن قائلــًة: “كان 

لنــا أن نهتــم بهــذه الفئــة مــن النســاء اللواتــي هــن بحاجــة للدعــم النفســي والوقــوف بجانبهــن 

ومســاعدتهم يف محنتهــن وتشــجيعهن ىلع الســتمرار بالحيــاة قدمــا ولنقــول لهــن أنتــن قويــات”.

وتخلــل الرحلــة العديــد مــن الفقــرات املميــزة كاملســابقات الثقافيــة واأللعــاب وحلقــات تفريغ 

نفســي ووجبــة غــذاء وأنشــطة ترفيهيــة مختلفــة كمــا وتــم توزيــع العديــد مــن الهدايا. 
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اللجنة االجتماعية العامة

إن البنــاء الجتماعــي هــو اإلطــار التنظيمــي العــام الــذي ينــدرج تحتــه كافــة أوجــه الســلوك 

ــع،  ــات يف املجتم ــراد والجماع ــن األف ــة بي ــات التبادلي ــك العاق ــي تل ــع وه ــاني يف املجتم اإلنس

ــرة العمــل النســائي  ــه اللجنــة الجتماعيــة العامــة لدائ ــذي تقــوم ب وطبيعــة العمــل الجتماعــي ال

يشــكل يف مجملــه مجموعــة مترابطــة مــن الظواهــر الجتماعيــة التــي تحــدث فارقــا ىلع مســتوى 

ــرة بالخصــوص والحركــة  ــدات للدائ ــادة يف عــدد املناصــرات واملؤي ــرة وزي ــري للدائ الحشــد الجماهي

ــارات بالدرجــة  ــص الزي ــل: تخصي ــن النشــاطات. مث ــد م ــة بالعدي ــة الجتماعي بالعمــوم وتقــوم اللجن

ــدات(. ــرات أو املؤي ــة واملناص ــرى-املنتميات للحرك ــي الشهداء-الجرحى-األس ــى )ألهال األول

2600 زيارة عدد الزيارات االجتماعية للعام 2017م

أكثر من 1500 بيت عزاء ىلع مستوى قطاع غزةزيارة بيوت العزاء

ذوي الشهداء واألسرى والجرحى، املنتميات للحركة الفئة الستهدفة
وبعض املناصرات يف محيط املساجد.

جدول يبين أهم انشطة اللجنة الجتماعية العامة
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لألخــوات  الزيــارة  واجــب  بــأداء  القيــام 
ــأداء واجــب العــزاء  ــام ب المريضــات، والقي
لــذوي الشــهداء والمتوفيــن بشــكل دائــم 
مــع تنفيــذ نــدوة دينيــة فــي بيــوت العــزاء 

ــة ــة االجتماعي ــل اللجن مــن قب

شــاركت اللجنــة فــي برنامــج توزيــع وجبات 
الفقــراء  وكســوة  رمضــان  فــي  االفطــار 
الكثيــر  العينيــة وغيرهــا  والمســاعدات 
مــن األنشــطة المشــابهة علــى مــدار العــام

العمــل  ورش  برنامــج  وتنفيــذ  تنظيــم 
مســتوى  علــى  الزيــارة(  )آداب  بعنــوان 
محمــد  المــدرب  وتكريــم  غــزة،  قطــاع 

الحواجــري
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اللجنة المالية

ورشة عمل لشرح وصياغة التقرير املالي. ◄

جولــة متابعــة للجنــة املاليــة العامــة ىلع املحافظــات لاطــاع ىلع آليــة توزيــع الحركة  ◄

املالية.

املتابعة الدائمة للتقارير املالية والشهرية لجميع املحافظات وامللفات. ◄
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لجنة المتابعة العامة

متابعة تنفيذ املهام التنظيمية لجميع ملفات ومحافظات الدائرة. ◄

متابعة الخطط والبرامج التنظيمية. ◄

متابعة التقارير املالية وآلية الصرف ومناسبتها مع خطط وتوجيهات قيادة الدائرة. ◄

ــة يف  ◄ ــان العام ــاطات اللج ــم نش ــورات وتقيي ــتجدات والتط ــرة باملس ــادة الدائ ــع قي وض

ــق. ــات واملناط املحافظ

التأكد من تسكين األفراد يف املسميات التنظيمية. ◄
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شؤون األفراد

يتم تحديث بيانات وذاتيات العامات أوًل بأول. ◄

متابعة تغييرات الهياكل اإلدارية وتحديثها. ◄

فرز التخصصات املناسبة للعمل يف اللجان التنظيمية املختلفة. ◄

العمل ىلع أن تكون كل أخت حسب املهمة والتكليف. ◄



دائرة العمل النسائي - حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين45

اللجنة اإلعالمية

إطالق حملة تغريد بعنوان )لينا حرة( تزامن مع إطالق 
سراح اأٍلسيرة المحررة لينا الجربوني بعد قضاءها 16 

عام في سجون االحتالل

تحديث الموقع اإللكتروني لدائرة العمل النسائي 
)خنساء فلسطين(

عمل فيلم وثائقي خاص بالدائرة ونشاطاتها. ونشره 
عبر االنترنت

عقد دورة في )التصوير الفوتوغرافي( بتاريخ 15 
أغسطس
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إصدار أنشودة خاصة بدائرة العمل النسائي تحت 
اسم )نجمة على جبين الوطن(

إطالق مجموعة حسابات خاصة بالدائرة عبر االنترنت 
باسم »jehad women« منها مجموعة عبر واتس آب، 

وقناة عبر تلغرام، ويوتيوب، وساوند كالود، وتويتر«

إصدار أنشودة ثانية خاصة بدائرة العمل النسائي 
)بنت السرايا(

 

التواصل الدائم مع الملفات االعالمية بهدف تغطية 
أنشطة الدائرة



دائرة العمل النسائي - حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين47

)فيس بوك( يغلق صفحة خنساء فلسطين وحسابات الطاقم اإلعالمي

ــاء  ــم خنس ــابات طاق ــة وحس ــوك صفح ــس ب ــي في ــل الجتماع ــع التواص ــت إدارة موق أغلق

فلســطين التابــع لدائــرة العمــل النســائي اإلطــار النســائي لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطين 

اســتمرار لسياســتها يف تتّبــع املحتــوى الفلســطيني بالتفــاق مــع الحتــال الصهيونــي. ويأتــي ذلك 

اســتجابًة للضغوطــات الصهيونيــة بوقــف كل مــا يــروج للقضيــة الفلســطينية ولفكــر املقاومــة. وجــاء 

ــة ونشــر صــور وكلمــة املســير العســكري لنســاء الجهــاد  ــكادر اإلعامــي بتغطي ــام ال ــك بعــد قي ذل

اإلســامي الــذي نظمتــه الدائــرة احتجاجــا ىلع قــرار ترامــب يف شــارع عمــر املختــار بغــزة.

ويشــار إلــى أن إدارة فيــس بــوك عكفــت يف اآلونــة األخيــرة ىلع إغــاق الكثيــر مــن الصفحــات 

والحسابات الشخصية لقوى وفصائل وشخصيات فلسطينية تتبنى نهج املقاومة.

اللجنة اإلعالمية تعقد ورشة عمل حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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اللجنة اإلعالمية نفذت سلسلة من الزيارات واللقاءات الهامة 

أطلقــت اللجنــة اإلعاميــة العامــة مطلــع نوفمبــر سلســلة مــن الزيــارات لقيــادات ومؤسســات 

إعاميــة هامــة مــن الحركــة، حيــث زار الوفــد األخ القائــد األســتاذ خالــد البطــش ودار حــوارا عــن كيفيــة 

تنميــة ونســج عاقــات مــع األطــر النســائية الوطنيــة األخــرى ويف حيــن تمــت زيــارة الدكتــور وليــد 

ــن  ــث ع ــرى الحدي ــة وج ــة بالحرك ــات اإلعامي ــة واملؤسس ــز الثقافي ــام املراك ــؤول ع ــي مس القطط

أجنــدة الخطــط املقبلــة للجنــة وكيفيــة تنفيذهــا وتطويــر األداء اإلعامــي للدائــرة.

يف ذات الســياق أيضــا زار طاقــم مــن اإلعاميــات مســؤول املكتــب اإلعامــي للحركــة أ. داوود 

شــهاب، ومســؤول اتحــاد اإلذاعــات والتلفزيــون الفلســطيني أ. صالــح املصــري، ومقر فضائية فلســطين 

اليــوم ومقــر إذاعــة القــدس يف بــادرة لتطويــر العمــل اإلعامــي للدائــرة.

اللجنة اإلعالمية تختتم دورة في فن التحرير الصحفي

لحركــة  النســائي  العمــل  دائــرة  اختتمــت 

الجهــاد اإلســامي دورة فــن التحريــر الصحفــي التــي 

ــع اتحــاد اإلذاعــات  عقدتهــا بالتنســيق والتعــاون م

والتلفزيــون الفلســطيني ممثــًا باألســتاذ صالــح 

املصــري، بمشــاركة طاقــم العمــل اإلعامــي كامــا، 

حيــث جــاءت هــذه الــدورة يف إطــار تطويــر إمكانــات 

وتفعيــل قــدرات طاقــم الدائــرة اإلعامــي والنهــوض 

بنشــاطات الدائــرة أكثــر. لتخريــج كادر قــادر ىلع 

حمــل الرســالة اإلعاميــة التــي تحتــرم املجتمــع 

ــهدها  ــي يش ــة الت ــورات الحديث ــع التط ــب م وتتناس

ــر.  ــام املعاص اإلع
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أبــــــــــــــــــرز نـشــاطـــــــــــــات
دائرة العمل النسائي
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مهرجان الوفاء لخنساء الوفاء

أكــد القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي الشــيخ نافــذ عــزام أن شــهر تشــرين هــو الــذي يؤرخ 
ــاح الصــوري وزهــدي قريقــع  ــة مصب ــد خمســة مــن أبطــال الحركــة الجهادي اناطــق الشــرارة ىلع ي
ــن  ــر عــام 1987 الذي ــل وأحمــد حلــس ومحمــد الجمــل يف الســادس مــن اكتوب وســامي الشــيخ خلي

فجــروا النتفاضــة الولــى.

جــاء ذلــك خــال مهرجــان )الوفــاء لخنســاء الوفــاء( الــذي نظمتــه دائــرة العمــل النســائي يف 
ــاء للذكــرى الثالثــة والثاثيــن لانطاقــة الجهاديــة يف منتجــع الدولفيــن  ــر، إحي الســابع مــن أكتوب

جنــوب غــرب مدينــة غــزة، بحضــور ثلــة كبيــرة مــن قيــادة حركــة الجهــاد اإلســامي.

ــابقة  ــزات يف مس ــي والفائ ــب السياس ــج التدري ــج برنام ــرف تخري ــان ىلع ش ــي املهرج ويأت
املائــة املتممــة لخلــق املســلمة وتكريــم خريجــات دورة تفســير وحفــظ ســورتي النــور والحجــرات. 
ــر ثمــرة مباركــة مــن ثمــار دمــاء الشــهيد الشــقاقي،  وقــال الشــيخ عــزام: “إن العمــل النســائي يعتب
ومــا بادرهــا مــن دعــم وتشــجيع لتزدهــر وتنتــج هــذا الــكادر النســائي العامــل القــادر ىلع مواجهــة 

املجتمــع”. 

ــر عــزام عــن ســعادته يف أن يكــون يف مثــل هــذا اليــوم تكريــم األخــوات املجاهــدات.  وعَب
ومــن جانبهــا عرضــت مســؤولة محافظــة رفــح أســمهان عبــد العــال نشــاطات وبرامــج دائــرة العمــل 
النســائي املنوعــة التــي تنطلــق مــن مبــادئ إســامية مــن دورات تعليميــة ومنتديــات وبرامــج صحية 

وثقافيــة وسياســة.

وأكــدت عبــد العــال أن هــذا املهرجــان ليــس إل عرســا جامعــا تــزف فيــه ثلــة مــن الخنســاوات 
يف حفــظ وتفســير القــرآن الكريــم وتدريبهــن يف املســاجد تحــت إطــار العمــل النســائي والرائــدات 
يف جميــع املجــالت اللواتــي اجتــزن برنامــج التدريــب السياســي يف جامعــة اإلســراء، قائلــة: )إن هذه 

الحركــة لــم تتهــاون يف احتــرام وتقديــر املــرأة وإعطائهــا حقهــا(.

ويف ختــام املهرجــان تــم تكريــم األخــوات املشــاركات يف برنامــج التدريــب السياســي، كمــا 

تــم توزيــع الهدايــا ىلع الفائــزات يف املســابقات الدينيــة.
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عرس حرية عميدة األسيرات الفلسطينيات )لينا الجربوني(

نظمــت دائــرة العمــل النســائي لدائــرة لحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطين بالشــراكة مــع 

مؤسســة مهجــة القــدس لألســرى والجرحــى والشــهداء بغــزة عرســا يف مركــز رشــاد الشــوا الثقــايف 

بعــد أن أطلــق الحتــال الصهيونــي ســراح ســنديانة فلســطين عميــدة األســيرات الفلســطينيات “لينا 

الجربوني”.

حيــث أكــد عضــو املكتــب السياســي لحركــة الجهــاد اإلســامي الدكتــور محمــد الهنــدي، أن 

ــا لألســرى داخــل  ــن، أحدهم ــق عاملي ــب تحقي ــال يتطل نجــاح إضــراب األســرى داخــل ســجون الحت

ــات  ــح السياس ــرورة فض ــدد ىلع ض ــجون. وش ــارج الس ــطينية خ ــل الفلس ــر للفصائ ــجون، واآلخ الس

ــجونه. ــال يف س ــرى األبط ــد الس ــال ض ــا الحت ــي يتبعه ــة الت العنصري

وأوضــح الدكتــور الهنــدي خــال احتفــال التكريــم أن وحــدة املوقــف داخل الســجون أهــم عامل 

يجــب أن يتوحــد عليــه جميــع األســرى داخــل الســجون الصهيونيــة لنجــاح معركتهــم ضــد الســجان. 

مضيفــا: العــدو الصهيونــي يحــاول أن اللتفــاف ىلع وحــدة املوقــف داخــل الســجن بيــن األســرى مــن 

جميــع الفصائل الفلســطينية.
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حيي ذكرى االستشهادية مرفت مسعود بالشمال
ُ
الفعاليات العامة ت

نظمــت لجنــة الفعاليات العامــة لدائرة 

ــامي  ــاد اإلس ــة الجه ــائي لحرك ــل النس العم

ــن حاشــد  بمحافظــة الشــمال، مهرجــان تأبي

ــاحة  ــعود، يف س ــت مس ــهادية مرف لاستش

ــت  ــة بي ــام بمنطق ــن القس ــز الدي ــجد ع مس

لهيــا بالشــمال، بعنــوان “نفــق الحريــة طريق 

املــرور إلــى القــدس”.

حيــث كان أهــم مــا جــاء يف هــذا 

ــارز يف حركــة  ــادي الب املهرجــان كلمــة للقي

حبيــب  خضــر  الشــيخ  اإلســامي  الجهــاد 

ــرت  ــعود فج ــت مس ــهادية مرف ــأن الستش ب

نفســها يف العــدو الصهيونــي وتناثــرت أشــائها لتنثــر الــورود والرياحين يف ســماء فلســطين لتبشــر 

ــد اهلل. ــق وع ــد يحق ــر جدي ــطيني بفج ــعب الفلس الش

وأضــاف قائــا: كان العــدو الصهيونــي يف أيــام قليلــة مثــل حــرب األيــام الســتة يهــزم عــدة 

جيــش عربيــة ويحتــل مــن األرض مــا يعــادل أضعــاف فلســطين التاريخيــة، أمــا اليــوم فــإن غــزة هــذه 

النقطــة ىلع الخارطــة صمــدت 51 يومــا والقنابــل والصواريــخ تنهــال ىلع البيــوت واألطفــال وحطمنــا 

النظريــة العســكرية الصهيونيــة، ونقلنــا املعركــة إلــى قلــب العــدو وإلــى أرض العــدو”.

يف حيــن وجهــت األخــت حنــان صالــح مســؤولة لجنــة الفعاليــات العامــة، يف كلمتهــا باســم 

دائــرة العمــل النســائي يف املهرجــان إلــى أن مرفــت مســعود كانــت واحــدة مــن آلف الستشــهاديات 

الائــي ينتظــرن اإلشــارة لتنفيــذ العمليــات الستشــهادية يف قلــب الكيــان.
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العمل النسائي بغزة تنظم وقفة تضامنية مع األسيرات في سجون االحتالل

ــرة العمــل النســائي يف محافظــة غــزة بالتعــاون مــع مؤسســة مهجــة القــدس  نظمــت دائ
ــوم  ــك يف الي ــال وذل ــع األســيرات يف ســجون الحت ــة م ــوم، وقفــة تضامني لألســرى والشــهداء الي

ــرأة. ــد امل ــف ض ــاء ىلع العن ــي للقض العامل

وطالبــت آمنــة حميــد مســئولة ملــف اإلعــام يف دائــرة العمــل النســائي خــال الوقفــة التــي 

نظمــت أمــام بــرج شــوا وحصــري وســط مدينــة غــزة، بضــرورة العمــل ىلع دعــم الخطــوات النضاليــة 

لألســيرات الفلســطينيات لســيما أن مصلحــة الســجون الصهيونيــة ل تراعــي أي خصوصيــة للنســاء.

ودعــت حميــد العالــم أجمــع ومؤسســات حقــوق النســان الدوليــة بالوقــوف تجــاه مســؤولياتها 

مــن أجــل وقــف مأســاة املــرأة الفلســطينية، واإلفــراج الفــوري عــن النســاء املعتقــات وذلــك بالتزامــن 

مــع الحملــة التــي دعــت لهــا هيئــة األمــم املتحــدة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة تحــت عنــوان: )دون 

اســتثناء أحــد ل للعنــف ضــد املــرأة(.
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الفصائل الفلسطينية خيارنا المقاومة والجهاد حتى تحرير األرض

جــددت دائــرة العمــل النســائي لحركــة 

الجهــاد اإلســامي -محافظــة رفــح البيعــة والوفاء 

لشــهداء نفــق الحريــة الثنــي عشــر الذيــن قضــوا 

طائــرات  اســتهداف  يف  أكتوبــر،  يف  نحبهــم 

العــدو لنفــق شــرقي محافظــة خانيونــس، وذلــك 

يف ميــدان النجمــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة يف 

ــرة  ــا الدائ ــم، ونفذته ــع ذويه ــة م ــة تضامني وقف

الجهــاد  حركتــي  قيــادات  مــن  عــدد  بحضــور 

اإلســامي وحمــاس منهــم القيــادي البــارز بحركــة 

ــل  وعــن حمــاس  الجهــاد اإلســامي أحمــد املدل

ــر. ــائي كبي ــد نس ــار، وحش ــى النش عيس

العمل النسائي بغزة تقف تضامنًا مع مسلمي بورما

عقــدت دائــرة العمــل النســائي لحركــة الجهــاد 
اإلســامي وقفــة تضامنيــة مــع املســلمين يف بورمــا 
وذلــك بحضــور الناطــق اإلعامــي للحركــة أ.داوود 
شــهاب وكادر مــن قيــادة العمــل النســائي بغــزة، وذلك 

أمــام مقــر املنــدوب الســامي غــرب مدينــة غــزة.

 وأكــدت مريــم الســعودي أن هــذه الوقفــة 
ــل  ــا يف ظ ــلمين يف بورم ــع املس ــا م ــاءت تضامن ج
مــا يتعرضــون لــه مــن قتــل وحــرق وتقطيــع أجســاد 
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بــروح بــاردة دون رحمــة أو شــفقة ســواء نســاء أو رجــال أو أطفــال قائلــًة: “مــا نشــاهده مــن مناظــر 
مؤملــة يوميــا تبعــث فينــا الحــزن واأللــم ىلع حالهــم وضــرورة الوقــوف جميعــا معهــم لوقــف هــذه 

املجــازر ضــد إخواننــا املســلمين يف بورمــا”.

 ومــن جانبــه ناشــد أ. داوود شــهاب يف الوقفــة الجــادة جميــع الهيئــات العربية والفلســطينية 
ــأن تتخــذ الخطــوات الازمــة واملوحــدة مــن أجــل إنقــاذ املســلمين  ــم ب ــات يف كل العال واملرجعي
يف بورمــا، كمــا طالــب بضــرورة إجــراء محاكمــة عادلــة ضــد هــؤلء املجرميــن بمــا يقومــون بــه بحــق 

إخواننــا املســلمين يف بورمــا.

ِرْم ذوي شهداء معركة البنيان المرصوص
َ
العمل النسائي بالوسطى ُيك

النســائي  العمــل  كادر  األخــوات  كرمــت 
ــان  ــة البني ــهداء معرك ــطى، ذوي ش ــة الوس باملحافظ
ــجد  ــة، بمس ــنوية للمعرك ــرى الس ــوص يف الذك املرص
اإلســراء بمدينــة ديــر البلــح وســط القطــاع.  وحضــر حفل 
التكريــم مســؤول ملــف العمــل النســائي أ. نضال ارحيـــم 
ود. أبــو انــس الخــرس والقيــادي خالــد خطــاب والشــيخ 
ســعيد مســمح ومســؤولة املحافظــة وكادر مــن العمــل 

ــهداء.  ــل الش ــائي وعوائ النس

ــرف أن  ــة مش ــة هب ــئولة املحافظ ــدت مس وأك
الشــهداء هــم من يصنعــون التاريــخ بدمائهــم وأرواحهم 

مــن أجــل مســتقبل لهــذا الشــعب ولهــذه األمــة مشــيرة أن املقاومــة اســتطاعت أن تعلــم العدو درســَا 
بــأن دمــاء الشــهداء والشــعب الفلســطيني ل يعبــث بــه، مــن خــال معركــة البنيــان املرصــوص.

ــهداء  ــل الش ــم عوائ ــة باس ــة وكلم ــم الحرك ــة باس ــا كلم ــدة أهمه ــات ع ــل كلم ــل الحف وتخل

ــة. ــرات املنوع ــن الفق ــد م والعدي
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العمل النسائي برفح يستقبل حجاج بيت الله الحرام

اســتقبل وفــد مــن دائــرة العمــل النســائي بمحافظــة رفــح، حجــاج بيــت اهلل الحــرام مــن ذوي 

الشــهداء لــدى وصولهــم أرض الوطــن عبــر معبــر رفــح البــري، بعــد أدائهــم فريضــة الحــج، حيــث هنــأ 

الوفــد جمــوع الحجــاج بســامة عودتهــم إلــى أرض الوطــن، معربيــن عــن أملهــم يف أن ينــال الجميــع 

هــذه النعمــة ملــا تمثلــه مــن فريضــة هامــة يف نفــوس املســلمين، ومــا يعــود عليهــم من أجــر كبير. 

ــم،  ــم وذويه ــى أحبته ــاملين إل ــم س ــم بعودته ــج مهنيئنه ــوى ىلع الحجي ــد الحل ووزع الوف

متمنيــن لهــم حجــا مبــرورا وذنبــا مغفــورا وتجــارة لــن تبــور، ويذكــر بــأن دائــرة العمــل النســائي قامــت 

بتنظيــم وداع للحجيــج قبــل رحلــة الحــج أثنــاء دخلوهــم لصالــة معبــر رفــح البــري قبيــل أداء الفريضــة 

بتوزيــع التمــر واملــاء وبعــض اإلرشــادات التوعويــة الخاصــة برحلــة الحــج. 
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التكامليـــــــــــة التنظيميـــــــــة
دائرة العمل النسائي
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تنفيذ بعض األنشطة بالتعاون مع بعض الملفات الحركية

ــل . 1 ــي )العم ــن ملف ــة بي ــر العاق ــار تطوي ــامي يف إط ــاد اإلس ــل لاتح ــة عم ــم ورق ــم تقدي ت

ــذ. ــرق التنفي ــل وط ــات العم ــرح آلي ــات( يش ــامي للنقاب ــاد اإلس ــف التح ــائي، ومل النس

ــل . 2 ــص التعام ــا يخ ــم فيم ــكل دائ ــه، بش ــاد برأي ــش والسترش ــد البط ــيخ خال ــألخ الش ــه ل التوج

والتواصــل مــع الفصائــل األخــرى النســائية يف ضــوء تنفيــذ نشــاطات مشــتركة مــع هــذا األطــر 

ــة. ــة أو علمي ــة أو مؤتمــرات إعامي ــل وقفــات تضامني النســائية مث

املتابعــة مــع املكتــب اإلعامــي يف إطــار إطاعــه ىلع مجمــل الكلمات الرســمية التــي تحدثت . 3

بهــا األخــوات باســم الدائــرة يف الوقفــات التضامنيــة واللقــاءات الرســمية ومتابعــة نشــر وتوثيــق 

نشــاطات الدائــرة وتوزيعهــا ىلع وســائل اإلعــام املختلفة.

طلــب مســاعدة إخــوة مختصيــن مثــل د. يوســف عمــر، و د. أشــرف الكــرد، واألخ أ. أبــو يحيــى حلس . 4

وجمعيــة إقــرأ، و د. ســميح حجــاج, و د. نمــر أبوعــون، و أ. مهيــب القانــوع، والعديــد مــن الهامــات 

والقامــات الحركيــة، يف إعــداد املنهــاج الخــاص بمســابقة "كنــوز املعرفــة" التــي نحــن بصــدد 

اإلعــان عنهــا يف األيــام املقبلــة والتــي تأتــي يف أكثــر مــن عنــوان ومســاقات متنوعــة مــن 

حفــظ القــرآن ومســائل فقهيــة، ومذكــرات تاريخيــة مرتبطــة بالســيرة الحركيــة للرســول املعلــم 

محمــد األميــن )صلــى اهلل عليــه وســلم(، ومذكــرات تاريخيــة مرتبطــة بالفكــر اإلســامي املعاصــر 

والقضيــة الفلســطينية، وإضــاءات يف فكــر الشــقاقي.

استشــارة وتنفيــذ بعــض اإلخوة األفاضل للنشــرات الثقافيــة، التي جرى تنفيذهــا يف املحافظات . 5

واملناطــق ىلع مســتوى القطــاع باإلضافــة إلــى تنفيــذ اللقــاءات السياســية باســتضافة بعــض 

ــل: الشــيخ نافــذ عــزام، د.  ــة بالحركــة كضيــف أساســي يف هــذه اللقــاءات مث الهامــات القيادي

جميــل يوســف، والشــيخ خضــر حبيــب، والقيــادي أحمــد املدلــل.



60 التقرير العام 2017

العمل النسائي يزور االتحاد اإلسالمي للنقابات المهنية 

العمــل  دائــرة  نظمــت 

لاتحــاد  زيــارة  النســائي 

اإلســامي -النقابــات املهنيــة، 

وضــم وفــد العمــل النســائي 

اللجــان  مســؤولت  مــن  كادر 

ــات  ــقة املحافظ ــة ومنس العام

غــزة،  محافظــة  ومســؤولة 

فيمــا اســتقبل الوفــد رئيــس 

التحــاد د. يوســف الحســاينة 

الــذي رحــب بــدوره بوفــد العمــل النســائي وشــكرهم ىلع زيارتهــم، مســتعرضا دور التحــاد اإلســامي 

املاضيــة. األعــوام  خــال  حققتهــا  التــي  والنجــازات 

ويف ختــام الزيــارة قــدم وفــد العمــل النســائي شــكره وتقديــره لإلخــوة واألخــوات يف التحــاد 

ىلع حســن الســتقبال والضيافــة، مؤكديــن ىلع ضــرورة التنســيق الكامــل والتعــاون املســتمر يف 

األعمــال القادمــة.

تحقيق مبدأ التكاملية بين الملفات الحركية

يف هــذا اإلطــار تــم التكليــف مــن قيــادة الدائــرة بالشــروع يف تنفيــذ قــرار تحقيــق التكامليــة. 

ــارات  ــة والتــي جميعهــا يوجــد بينهــا قواســم عمــل مشــتركة، مــن خــال زي بيــن امللفــات الحركي

بوفــد رســمي مــن الدائــرة ملجمــوع امللفــات الحركيــة تــم منهــا:  
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العمل النسائي يزور مؤسسة مهجة القدس

ــرى  ــدس لألس ــة الق ــة مهج ــامي مؤسس ــاد اإلس ــة الجه ــائي لحرك ــل النس ــرة العم زارت دائ

ــن مســؤولت  ــن منســقة املحافظــات وكادر م ــر كًا م ــد الزائ ــث ضــم الوف والجرحــى والشــهداء، حي
ــزة. ــة غ ــة بمحافظ ــر املؤسس ــة يف مق ــان العام اللج

وكان باســتقبال الوفــد مديــر الدائــرة اإلعاميــة ملؤسســة مهجة القدس ياســر صالــح وأعضائها 
ــارة مــن قبــل العمــل النســائي ملســة وفــاء ملــا  ــو شــلوف. وتأتــي هــذه الزي ياســر مزهــر وطــارق أب

تقدمــه مهجــة القــدس مــن وقفــات مســاندة بحــق أســرانا البواســل داخــل الســجون الصهيونيــة.

مــن جانبــه رحــب األســتاذ ياســر صالــح بالوفــد الزائــر، موضحــا عمــل املؤسســة ودورهــا الريــادي 
يف تقديــم الخدمــات لــذوي أهالــي األســرى والشــهداء. ويف ختــام الزيــارة قــدم وفــد العمــل النســائي 
شــكره وتقديــره لألخــوة يف مهجــة القــدس ىلع حســن الســتقبال والضيافــة، مثمنيــن جهودهــم 

التــي يبذلوهــا اتجــاه األســرى القانطيــن خلــف ســجون الحتــال الصهيونــي.

60 اعتصام ووقفة بالشراكة مع مهجة القدسوقفات واعتصامات تضامنا مع األسرى واألسيرات

يتراوح من 100 إلى 500 حسب الفعالية عدد الشاركات يف االعتصام الواحد

وىلع هــذه الشــاكلة ســيتم زيــارة جميــع اللفــات الحركيــة ضمــن خطــة منهجيــة  ◄
تحمــل يف طياتهــا بعــض األنشــطة التــي تؤكــد ىلع تكامليــة اللفــات الحركيــة 

ولتنفيذها بشــكل مشــترك
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بنــــــــــــــــــاء وتطويــــــــــــــر
دائرة العمل النسائي

بعض األعمال اليدويـة
لفريق التطريز بالدائرة
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العمل النسائي تنفذ برنامج التدريب السياسي 

ــج  ــراء “برنام ــة اإلس ــع جامع ــاركة م ــزة، وباملش ــاع غ ــائي بقط ــل النس ــرة العم ــت دائ أطلق
التدريــب السياســي”، حيــث شــمل البرنامــج عــدة لقــاءات أكاديميــة متنوعــة يف مضاميــن وحقــول 
مختلفــة ىلع مــدار 40 ســاعة تدريبيــة ىلع مدار شــهرين متتابعيــن ىلع يد أكاديمييــن ومختصين 
يف أكثــر مــن مســاق متعلــق بالوعــي السياســي كالتحليــل السياســي، والفكــر اإلســامي، القضيــة 
الفلســطينية، ســمات الشــخصية القياديــة، الوعــي األمنــي، القانــون الدســتوري، مــن هــذه النخبــة 
التــي عكفــت ىلع تدريــس األخــوات د. عدنــان الحجــار، د. وليــد القططــي، د. أســامة األخــرس، د. 

أحمــد الواديــة، د. هشــام املغــاري.

ويأتــي هــذا البرنامــج يف إطــار بنــاء وتطويــر كادر األخــوات مــن البرنامــج إعــداد وتمكيــن كادر 
نســائي مثقــف واٍع بالقضيــة الفلســطينية قــادرًا ىلع التحــدث ووالدفــاع عنهــا يف كل مــكان. 

والجديــر بذكــره أنــه قــد تــم تنفيــذ نســخ أخــرى مــن هــذا البرنامــج يف الحافظــات 
ىلع شــكل برامــج تدريبيــة مكثفــة ىلع أيــدي إخــوة مــن قيــادة الصــف األول بالحركــة، مثل 
عضــو الكتــب السياســي لحركــة الجهــاد اإلســالمي الشــيخ نافــذ عــزام يف مقــر محافظــة 
ــد مــن اإلخــوة األكفــاء ىلع  ــي، والعدي ــد القططــي، والشــيخ درويــش الغرابل رفــح ود. ولي
مســتوى قطــاع غــزة ويأتــي تنفيــذ هــذه البرامــج يف ضــوء فهــم دائــرة العمــل النســائي 

الحقيقــي ألهميــة مكانــة الــرأة الفلســطينية.
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العمل النسائي تعقد سلسلة من اللقاءات األمنية الموحدة على القطاع

ــة  ــائي لحرك ــل النس ــرة العم ــذت دائ نف

أمنيــة  لقــاءات  ســبعة  اإلســامي،  الجهــاد 

تركــزت يف محافظــات القطــاع، حــول موضــوع 

)أمــن املعلومــات الشــخصية(، يف املحافظــات 

حيــث حضــر هــذه اللقــاءات كادر العمل النســائي 

كامــا، وجــاءت هــذه السلســلة يف إطــار صناعة 

وتفعيــل الحــس األمنــي لــدى األخــوات العامات 

بالدائــرة وحمايتهــن مــن الوقــوع يف شــرك 

ــت. ــئ لإلنترن ــتخدام الخاط الس

العمل النسائي في رفح تخرج فوجًا مؤهاًل في اللغة العربية

خرجــت اللجنــة الدعويــة التابعــة لدائــرة 

للعمــل النســائي محافظــة رفــح مجموعــة مــن 

الداعيــات، التــي أنهــت دورة يف اللغــة العربيــة 

للداعيــات، وذلــك بمقــر شــركة القــدس للتنميــة 

البشــرية، بحضــور مســؤولة الدائــرة أســمهان 

ــدور  ــة ب ــة الدعوي ــد العــال، ومســؤولة اللجن عب

ــد  ــدس محم ــركة الق ــؤول ش ــر، ومس ــو خضي أب

أبــو مهــادي، ومــدرب الــدورة األســتاذ ســامي أبــو 

غالــي وعــدد مــن الداعيــات. 
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شكل لجنة إلعداد المناهج
ُ
العمل النسائي ت

ــوات  ــن األخ ــة م ــت مجموع ــج ضم ــداد املناه ــة إلع ــة مختص ــائي لجن ــل النس ــكلت العم ش

ــداد  ــن إع ــن م ــرعية، تمكنه ــوم الش ــالت العل ــا يف مج ــهادات علي ــات ىلع ش ــات الحاص األكاديمي

ــتاذة  ــس، األس ــائدة حل ــتاذة س ــوس، األس ــمة البس ــتاذة باس ــن األس ــج، منه ــم املناه ــم وتقوي وتقيي

ــان.  ــدة عقي ــتاذة ناه ــف، األس ــو الطي ــي أب ــتاذة تهان ــده، األس ــام عب ابتس

ــرر أن  ــن املق ــاج م ــداد منه ــل ىلع إع ــتطاعت أن تعم ــة اس ــذه اللجن ــره أن ه ــر بذك والجدي

يكــون مــادة ُيبنــى عليهــا اختبــار مســابقة كنــوز مــن املعرفــة التــي أعلنــت عنهــا الدائــرة مؤخــرا، 

وهــي مــادة متنوعــة تجمــع مــا بيــن الفقــه والســيرة والتاريــخ اإلســامي، وتدعــم بشــكل أساســي يف 

تحصيــن وبنــاء املــرأة املســلمة مــن الوقــوع يف الزلــل الفكــري أو العقــدي، ويذكــر أن هــذه اللجنــة 

مختصــة بإعــداد املناهــج ومراجعــة كل إصــدارات الدائــرة 
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إصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات
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العمــــــــل النسـائــــي
فــــــــــــــي صـــــــــــور
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خاتمة

يف الوقــت الــذي تحظــى فيــه املــرأة مكانــة ســامية يف ديــن اهلل ول أفضليــة 
ــة  ــة ول مادي ــة معنوي ــل، ل أفضلي ــا الرج ــا كم ــرأة تمام ــر، امل ــس دون اآلخ لجن
ــائي  ــل النس ــرة العم ــل بدائ ــه أن نص ــعى في ــذي نس ــت ال ــد، ويف الوق ألح
إلــى تنظيــم مــواٍز بمــا تمثلــه املــرأة مــن تأثيــر نضــع هــذا التقريــر املتواضــع 
واملختصــر بيــن أيديكــم لنسترشــد ونســتأنس بآرائكــم وتوجيهاتكــم وكلنــا ثقة 
باهتمامكــم حتــى نحــاول معــا وســويا الرتقــاء قدما بحركتنــــا الغــــراء بشكــــل 

عــــام وبدائــرة العمــل النســائي بشــكل خــاص.
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