
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عويضاتيُ  منتصر،ُُسرىُ أمُ محافظةُ،ُُعاماُ 53ُُ،ُ فيُ الشيوخُ قريةُ منُ

ُُ ورئيسة ُُالخليلُ الحيوانية للثروةُ التعاونيةُ الشيوخُ ُُاإلنتاجيةجمعيةُ أ مُُ،

وثالثُبنات.ُنشأتُأمُمنتصرُيتيمةُاألبُواألم،ُفيُمجتمعُتحكمهُُُلولدين

والفتيات المرأةُ حريةُ ت قيدُ وتقاليدُ االبتدائي،ُُعاداتُ تعليمهاُ ت كملُ فلمُ ُ.

أمضتُُ جيلها.ُ نفسُ فيُ والشاباتُ الفتياتُ معُ التواصلُ تستطعُ ولمُ

ُُشبابهاُوفترةُالمراهقةُفيُمنزلُأقاربها،ُلمُتكنُتعرفُالقراءةُوالكتابة،

حتىُقررتُالخروجُوالتواصلُمعُالمجتمع،ُوتحديُكلُالعقباتُالتيُكانتُ

 تواجهها.ُ

ُ

بدأتُي سرىُالترددُعلىُالجمعيات،ُوالتعرفُعلىُزميالتُأخرياتُيواجهنُ

ومهاراتُ معارفُ أكسبتهاُ عديدة،ُ بدوراتُ التحقتُ التحديات،ُ نفسُ

بالتُج والتعلمُ والقيادةُ الشخصيةُ كقوةُ تفتقدها،ُ كانتُ ربةُُواتجاهاتُ

واالتصالُوالتواصلُوحلُالصراعاتُوغيرهاُمنُالمهاراتُالتيُكانتُلهاُ

أثرُكبير،ُونقلةُنوعيةُفيُحياتهاُاالجتماعيةُوالعمليةُوالمجتمعية.ُتقولُُ

ومجموعةُُ عملناُ ثمُ ومنُ الشيوخ،ُ نسويُ بناديُ "التحقتُ عويضات:ُ

ُُ والتسليف. للتوفيرُ جمعيةُ تكوينُ علىُ الجمعيةُُنسوةُ عملُ يستمرُ لمُ

عامُُطوي وفيُ ُ، تعاونية2001ُُُال  جمعيةُ تكوينُ وخمسُسيداتُ أناُ ُ قررت 

ُيساعدناُفيُإعالةُأسرنا".ُُ شارِكات،ُوتدرُدخال  ُتخدمُالنساءُالم 

ُ

الملوخيةُُ وتغليفُ فرمُ فيُ األخرياتُ سيداتُ والخمسُ عويضاتُ بدأتُ

تقولُُ أ خريات.ُ تبادلهاُمعُنساءُ اوُ األخرى،ُوبيعهاُ الخضارُ أنواعُ وبعضُ

"في ُُُُعويضات:ُ التعاونية2010ُُعام بتسجيلُ قمناُ جمعيات،ُ منُ وبدعمُ ُ،

منُُ جزءُ بدفعُ الجمعياتُ هذهُ ومنُ مناُ مساهمةُ بعدُ رسمي،ُ بشكلُ

كلفة،ُكماُقامتُإحدىُهذهُالجمعياتُبتزويدناُبـعددُُ رسومُالترخيصُالم 

نا20ُُ ُوبدأناُرحلةُالعملُالتعاونيُمعا ".ُسيدة،15ُرأسُغنم،ُك 

ُ

ُ



جمع فيُ العضواتُ عددُ الحيوانيةُُاليومُ للثروةُ التعاونيةُ الشيوخُ يةُ

خريجةُجامعيةُبشكلُتطوعيُفيُالترويج20ُُُُتعملُُعضوة،ُو53ُُاإلنتاجيةُُ

وذلكُُ بوك،ُ الفيسُ علىُ الجمعيةُ وصفحةُ الجمعيةُ ومنتجاتُ ألنشطةُ

معُُ التعاونيةُ الجمعيةُ نظمتهاُ قدراتُ تنميةُ بدوراتُ ألتحقنُ انُ بعدُ

ُُ الى باإلضافةُ أخريات9ُُُُشركائها.ُ ضمنُُموظفاتُ الجمعيةُ فيُ يعملنُ

ومنتجاتُ أنشطةُ وبخصوصُ الفلسطيني.ُ التشغيلُ صندوقُ برامجُ

"اليومُأصبحناُنملكُُ التعاونية،ُتضيفُعويضات:ُ بيع18ُُُُالجمعيةُ نقطةُ

منُُ العديدُ عقدناُ أنناُ كماُ الغربية،ُ الضفةُ مناطقُ مختلفُ فيُ رئيسيةُ

لمنا المفتولُ بتحضيرُ ونقومُ المفتول،ُ لبيعُ السنويةُ سباتُُاالتفاقياتُ

كيلوُمفتولُأسبوعيا .120ُُُُ-100،ُحيثُنقومُبتحضيرُكميةُُاألفراحُوالمآتم

بكمياتُُ نزودهمُ وسلفيت،ُ عنبتاُ فيُ تعاونياتُ معُ بالتشبيكُ قمناُ كماُ

فيُُ لبيعهُ المقدوسُ بمقابلهُ ونأخذُ منطقتهم،ُ حاجاتُ لسدُ المفتولُ

فينا الخاصةُ البيعُ بتسويقُُُُ.نقاطُ العاملةُ المرأةُ جمعيةُ ساعدتناُ وقدُ

حفيةُالتيُنفذتهاُالجمعيةُبالتعاونُمعُأكثرُمنُُ منتجاتناُبعدُالجولةُالص 

كانُُ وإقليمية،ُ محليةُ إعالميةُ تسويقُُُآوكالةُ خطُ فتحُ لمنتجاتُخرهاُ

فيُاألردنُبعدُنشرُتقريرُصحفيُعنُالتعاونيةُفيُفضائيةُرؤياُُالجمعيةُُ

ُُُ".األردنية

ُ

الخاصةُُ البيعُ نقاطُ نعيمُفيُ بنيُ لبنةُ بتسويقُ حاليا ُ الجمعيةُ تقومُ كماُ

يقومُ كماُ الريفي.ُ موارسُ سوقُ فيُ منتجاتهاُ بعضُ بيعُ وكذلكُ بها،ُ

ُُ كمياتُُخريجات بشراءُ بهم،ُ خاصةُ مبادرةُ ضمنُ لحمُ بيتُ جامعةُ منُ

وتصديرهُُ محليا ُ وبيعهُ إبداعيةُ بطريقةُ وتغليفهُ المفتول،ُ منُ كبيرةُ

 للخارج.ُُ

عامُُمؤخُر وخاللُ الفلسطينيةُُ،2022ُُا ُ العاملةُ المرأةُ جمعيةُ شكلتُ

عضوةُُ عويضاتُ وأصبحتُ ظل،ُ مجلسُ الشيوخُ قريةُ فيُ للتنميةُ

مجلسُظلُقريةُالشيوخ،ُتقولُعويضاتُعنُالبرنامجُالتدريبيُوورشاتُُ

للتنميةُ الفلسطينيةُ العاملةُ المرأةُ جمعيةُ عقدتهاُ التيُ العملُ



" الشيوخ:ُ التيُُُُشاركتلعضواتُمجلسُظلُ الظلُ دوراتُمجالسُ فيُ

المُر الدورُُأعقدتهاُجمعيةُ لهاُ كانُ والتيُ للتنميةُ الفلسطينيةُ العاملةُ ةُ

القياديُكرئيسةُجمعيةُتعاونيةُوصقلُالمهاراتُُ الكبيرُفيُتعزيزُدوريُ

ُُالقياديةُلدُي وفيُكسرُالنظرةُالنمطيةُحولُأدوارُالنساءُفيُالمجتمعُُ،

التدريبُُالفلسطيني. هذهُ ساعدتنيُ مجالُُكماُ فيُ دوريُ تنميةُ فيُ اتُ

ُ"ُ.المشاركةُالسياسيةُوالمجتمعية

ُ
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ُ
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ُ



" عويضات:ُ التحدياتُُوتضيفُ منُ العديدُ ورائهاُ نجاحُ قصةُ كلُ بالطبعُ

ُُُُوالصعوبات، أننيُأقطنُفيُمجتمعُقرويُتحكمهُُففيُحالتيُوخصوصا

شاركةُُلمُيكنُمنُالسهلُفيهاُتوجيهُالنساءُنحوُالُمالعاداتُوالتقاليد،ُُ

فيُاللقاءاتُوالتدريباتُالتيُعقدهاُمجلسُالظلُثمُباقناعهنُبضرورةُُ

و البلديةُ انتخاباتُ فيُ االشتراكُ يكنأوأهميةُ القرارُُطرفاُ ُُنُ صنعُ ".ُُفيُ

بإقناعهمُُ تقومُ حتىُ السيداتُ وأزواجُ لعائالتُ عويضاتُ تذهبُ كانتُ

المشاركةُُ وايضا ُ والورشاتُ الدوراتُ حضورُ وزوجاتهمُ لبناتهمُ السماحُ

الشيوخُُف وجمعيةُ الظلُ مجلسُ ينظمهاُ التيُ المجتمعيةُ األنشطةُ يُ

ُالتعاونيةُ.

 

أنُالمرأةُهيُأساسُالمجتمعُوالُيمكنناُغضُالنظرُعنُُتؤمنُعويضاتُُ

والمشاركةُفيُصنعُالقرار,ُُُُوالمجتمعيةُُأهميتهاُفيُالعمليةُالسياسية

" عويضات:ُ تعاونيةُُتقولُ جمعيةُ منُُُُافتخُركرئيسةُ الكثيرُ بمساعدتيُ

المجتمع عليهاُ الذيُفرضهُ التقليديُ الحاجزُ علىُكسرُ ُُالنساءُ والخروجُُ،

ُ".إلىُبيئةُالعملُوصقلُالشخصيةُوتنميةُالمهارات

ُ

المجتمع،ُُ فيُ لهاُ وصلتُ التيُ المجتمعيةُ المنزلةُ وبعدُ ُتطمُححاليا ُ

تُ عويضاتُُي سرىُُ المجتمعُعنُطريقُأنُ مثلُقريتهاُبشكلُرسميُفيُ

االالمشار فيُ حتىُُكةُ ُ المحلية،ُ الهيئاتُ انتخاباتُ أوُ التشريعيةُ نتخاباتُ

تستطيعُُ وحتىُ قريتها،ُ نساءُ احتياجاتُ جميعُ تلبيةُ منُ تتمكنُ

واجتماعيا ،ُ النساءُسياسيا ُ المساهمةُفيُسنُقوانينُتضمنُمشاركةُ

أحالميُالُتتوقفُُوفيُمقدمتهاُقانونُالضمانُاالجتماعي.ُتقولُي سرى:ُ"

تنت الُ االنتخاباتُُوطموحاتيُ فيُ المشاركةُ الىُ يوماُ أصلُ أنُ أطمحُ هي,ُ

والىُتوسيعُنطاقُعملُالجمعيةُعلىُُُُاوُالمجالسُالمحلية،ُُالتشريعية

المستويات مشاركةُُُُُ،جميعُ فيهاُ تكونُ مرحلةُ الىُ يوماُ نصلُ أنُ وأملُ

واعتقدُُ الرجلُ مشاركةُ عنُ تقلُ الُ السياسيُ العملُ فيُ نناُأالنساءُ

ُ"ُ.جاهُسنصلُالُمحالةبالعملُالمتواصلُفيُهذاُاالت



مجالُُ فيُ تجاربهنُ تعميمُ بهدفُ للنساءُ القصصُ هذهُ توثيقُ يأتيُ

المشاركةُالسياسيةُضمنُحملةُالمناصرةُوالتوعيةُعلىُمشروعُتعزيزُُ

تأثيرها وزيادةُ للمرأةُ السياسيةُ ُُ"المشاركةُ تنفذه الذيُ المرأةُُ،ُ جمعيةُ

 ُ.CISُبتمويلُمنُحزبُالوسطُالسويديُالعاملةُالفلسطينيةُللتنمية،

 


