
ي محافظة الخليل من ا"بيت النجارة للنساء" 
 
 يمكن سيدات ف

 
 عىل الرجال  قتحام مهنة كانت حكرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي محيط السائدة فكار أللم تمنع ا
الخريجة الجامعية الطموحة والعاطلة عن  نهاية شحاتيت،ف 

ي الخليل العمل
ج ف  ي عمل  ها من منافسة ل وزميالت ،من قرية البر

   الرجال ف 
 
عليهم  كان حكرا

ي اقتحمن عالم ئل اأو من لتصبح واحدة  ،الماضيةطوال السنوات 
 . النجارةالنساء اللوات 

 من ست قرى من محافظة الخليل ءنسا تضم لمجموعة تعاونية الشحاتيت انضمت 

لتأسيس وإطالق  جمعية العمل النسوي أحد مقار  يقع القديمة حيثباإلضافة إىل البلدة 

ي 
وع "بيت النجارة للنساء"، والذي يعد أحد قصص نجاح الجمعية الت  حشد  عىل تعملمشر

افة إىل العمل عىل إض ،السياسية واالجتماعية والثقافية النساء حقوق للدفاع عنطاقات ال

 تمكي   المرأة ا
 
 . قتصاديا

ي تحد من مع هيئة األمم المتحدة للمرأة عىل كش الجمعية ال وتتعاون
قوالب التقليدية الت 

ك "تعزيز العمالة المنتجة  نامج اإلقليمي المشب  ي مجاالت عديدة من خالل البر
عمل المرأة ف 

" الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع منظمة  ي مرص واألردن وفلسطي  
والعمل الالئق للنساء ف 

ي الدوىلي )سيدا(. العمل الدولية بدعم من حكومة السويد والوكالة السويدية للتعاون اإل 
 نمات 



ي نجحت الجمعية من
قتحامها تمكي   النساء من ا وتعتبر النجارة من المجاالت الذكورية الت 

ي قمن ب
وع س يستأمن خالل الشحاتيت وزميالتها اللوات  الذي " بيت النجارة للنساء"مشر

ي يعمل عىل 
وع تخصص  حيث ،نظام العمل التعاوت  ي مجال صناعة األلعاب المشر

بويةف   الب 

 . الخاصةثاث الحضانات والروضات ومراكز ذوي االحتياجات وأ 

 : تقولهي بثقة و تنظر خشاب... مسك بيديها مقص األ ت ،خشبيةشحاتيت عىل طاولة التقف 

ي من النساء  ي مع جمعية العمل النسوي كغب 
ي العمل النسوي ،"كانت بدايت 

وهنا   . متطوعة ف 

ي وتطويرها كانت البداية
ي صقل شخصيت 

 ". ف 

ي الجمعية مكنها من الحصول  ا وتقول بأن وجوده 
  ،عىل معرفة بالحقوقف 

 
حق   وتحديدا

توجه ىل ، وعقية سيداو نصوص اتفا "حيث تمكنت من التعرف عىل ،العمل للنساء 

ي  النسوية ات المحلية والدوليةمالمنظ
تشجيع النساء للخروج من الحب   الخاص للحب   العام ف 

  ،والعمل
 
 ، وكيفية توحدنا كنساءجب توفرها لذلكماهية العمل الالئق والظروف الوا وتحديدا

 . "ألنه مخصص للرجال ،وذاك غب  ممكنن هذا ممكن لكش الصورة النمطية عن عملنا وأ

ي التدرب عىل تقول بأنها تمكنت هي وسيدات أخريات من البدء  
تاج ألعاب تربوية من إنف 

 أرض الواقع فكرة بيت النجارةومن هنا برزت إىل  . سن رياض األطفالاسب الخشب لتن

 . بالفكرة والتنفيذ والتسويقتشاركت من خالله مع المجموعة الذي  للنساء

ال و  . دائمة التفكب  والعمل عىل تطوير سماتها الشخصية.. من الشخصيات شحاتيت التعتبر 

ف بأية ي صعوبات و  تعب 
ها خطوة للوصول إىلالت  ي  تعتبر

 بد للنساء "ال  : فتقول ،الهدف النهات 

ي لديهن واالل
وع صغب  تها و يلتلب مواهب أن يسعي   و  اتاحتياجت  استغاللها من خالل مشر

 .تخاذ قرار"ال  ال وهذا ال يحتاج إ ،نجحت بعد ذلك ،ة تعاونيةمجموعوعمل ضمن أ  بر ليك

يناوعىل الرغم من    عتباره من الكثب 
َ
 أمرا

 
 إال أن ،ن تقتحم مثل هذا المجالالمرأة أ غريبا

 . كل تلك الصعوبات لتحقيق فكرة من خارج الصندوق استطاعت التغلب عىل الشحاتيت

ي  ،زلت تجربة رائعة ال مثيل لها "خضت وما  : فتقول
ي أحمل شهادتي   ف 

فعىل الرغم أنت 

ي وجدت إال أن ،عمال وعلم النفستخصص إدارة األ 
ي بيت النجارةت 

ي ف 
 ، نفسي وشخصيت 

 ". اجيد ا مادي دخال ذلك أحقق  إىل وباالضافة

ي واجهتها وذلك بفضلاستطاعت شحاتيت 
ا وعزيمتها ومساندة رادتهإ مجابهة التحديات الت 

ي بشكل خاص وإىل"يعود الفض : ذ تقولإ ،عائلتها لها 
ي وعائلت 

جمعية العمل النسوي  ل لوالدت 

ي العملألتوعية بعبر ندواتها ل ،بشكل عام
  . همية دور المرأة ف 

 
ن تعرض مقر وبعد أ  فحاليا

طل عوتومصادرة بعض مواكنه االرسائيىلي  من قبل االحتالل ت النجارة القتحامالجمعية وبي



وع   توىلأ حيث  ،بحثت عن عمل واشتغلت ،المشر
 
ي  ئيس قلم منصب ر  حاليا

سلطة دائرة  ف 

ي 
 . "األراض 

ي  : قائلة وتردد  
ي معظم األحيان تأت 

ي ك المرأة ارسر إ ضد "من المؤسف أن العادات والتقاليد ف 
ف 

ي صناعة القرار 
 العمل العام وف 

 
ي  وخصوصا

ف  ي مجتمعنا الشر
ي وبفضل من هللا وجدت   . ف 

ولكنت 

ي ومحيطي المقرب
 ". كل الدعم المعنوي من عائلت 

ي حياتها، حيث تقول 
ه نقطة تحول ف  وع بيت النجارة إال ان الشحاتيت تعتبر ورغم توقف مشر

ي جمعية العمل النسوي : بكل ثقة
وع النجارة والعمل ضمن فريق ف  وتكريس العمل  "مشر

ي 
ي وىلي تبتسويق منوالفرح التعاوت 

وبدعم من  ،جاتنا لرياض االطفال وتأمي   دخل لزميالت 

ي مكنت  من الوصول والخروج للعمل بالفضاء العام  محيطي المقرب 
للعمل الوظيف 

ي إىل وظإذ  إضافة  ،والمشاركة المجتمعية
ي قرية  يةعضو  عىلحصلت يفت 

مجلس محىلي ف 

ج ي محافظة الخليل( البر
ي  ،ضمن نظام  قائمة تزكية حيث تم هذا  ،)ف 

ي ف 
باإلضافة لعضويت 

 ". مجلس إدارة جمعية العمل النسوي

ي ثب  تألل عىلمناصب أ  "أطمح للوصول إىل : وبالنهاية تقول
اكية الرؤ  ف  النساء  والعمل عىل إرسر

ي 
فعىل الرغم من  . سأعمل دائما عىل دعم النساء من حوىلي .. االخرى قضايا النساءو المجتمع ف 

ي عالم األ ن السيدات الفلسطينأ 
وحققن والزراعة  والمشاري    ع  عماليات قطعن خطوات  ف 

ي مجال المشاركة االقتصادية إنجازات ونجاحات ملموسة
نه ما زال هناك الكثب  من إال أ  ،ف 

ي ما 
يأ  زلت العوائق المجتمعية الت   ". زالتها من محيطنانحارب من أجل إ نا وغب 


