نبذة عن سرية حياة عصام عبد الغين عبد اهلادي
رئيسة االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ،منذ مؤمتره التأسيسي الذي انعقد يف القدس متوز  ،1965عضو
اجمللس الوطين الفلسطيين واجمللس املركزي يف منظمة التحرير الفلسطينية.
ولدت عام  1928يف مدينة انبلس ،تلقت تعليمها يف املدرسة العائشية للبنات يف انبلس ،وأكملت دراستها
مبدرسة الفرندز ،يف مدينة رام هللا.
عام  1947تزوجت من السيد قاسم عبد اهلادي عبد اهلادي.
انتخبت عام  1949أمينة سر جلمعية االحتاد النسائي العريب بنابلس ،وبقيت يف هذا املوقع حىت سنة إبعادها
.1969
انتخبت عضوا يف اجمللس الوطين الفلسطيين يف القدس عام  .1964ودعت من خالل جلسات املؤمتر مع
النساء اللوايت شاركن يف أعمال اجمللس ،كممثالت لقطاعات نسائية خمتلفة ،إىل االهتمام بتطوير وضع املرأة
الفلسطينية ،مما حدا ابجمللس إىل اختاذ قرارين هامني بصدد املرأة:
 العمل على حمو االمية ورفع مستوى األسرة الفلسطينية. اشرتاك املرأة الفلسطينية يف مجيع جماالت العمل التنظيمي ،النضايل ،ومساواهتا ابلرجل ،يف مجيع العقوقوالواجبات ،من أجل حترير الوطن.
 انتخبت عضوا يف اجمللس املركزي الفلسطيين عام 1974ـ حيث بقيت املرأة الوحيدة املنتخبة لعضويةاجمللس املركزي طيلة أربع سنوات ،وهي ال زالت عضوا يف اجمللس املركزي حىت اآلن.
لعبت دورا قيادي ابرزا يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ،حيث نظمت وقادت عشرات املظاهرات ،االعتصامات،
وكتبت العديد من املذكرات ،وحتدثت يف مناسبات وطنية عديدة أمام النساء والرجال حاثة وداعية إىل ابتكار
وإجياد أشكال متعددة للمقاومة .اهتمها العدو إبيواء العديد من الفدائيني وتدبري املكان املناسب حلفظ الذخرية
ونقلها ،مما حدا ابلسلطات االسرائيلية العتقاهلا ،تعرضت للتعذيب ،وأبعدت هي وابنتها فيحاء ،اليت اعتقلت
معها ،بعد قرابة الشهرين ،عن البالد بتاريخ .1969 /4 /26
منذ وصوهلا إىل االردن انتخبت عضوا يف اهليئة العليا للجنة إنقاذ القدس اليت كان يرأسها املرحوم سليمان
النابلسي.

سعت ابستمرار إىل ربط النضال الوطين الفلسطيين ابلنضال العريب وابلنضال العاملي ،إىل تبادل اخلربات والتجارب
مع النساء العربيات ومع نساء العامل ،اللوايت يناضلن لتحقيق احلرية والدميوقراطية لشعوهبن ،ولتحقيق العدالة
االجتماعية واحلريت املدنية وحقوق االنسان والتنمية املستدامة ،حيث الرتابط الضروري بني التنمية االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئة وعالقتها حبقوق االجيال القادمة.
محلت يف قلبها وروحها وعقلها هم الوطن وارحتلت به ومعه إىل كل مكان ،فكانت صورة فلسطني األصدق يف
التعبري عن الوطن وقضايه ،يف مجيع احملافل العاملية والعربية اليت حضرهتا ممثلة لفلسطني.
شاركت ورأست عشرات املؤمترات النسائية العربية والعاملية ،منها:
 املؤمتر الذي عقد يف بريوت  ،1954واملؤمتران اللذان عقدا يف مصر  ،1966 ،1962واملؤمتر الذيعقد يف بغداد  ،1974بدعوة من االحتاد النسائي العريب العام.
 املؤمتر العاملي لبحث القضاي االجتماعية ،يف اليوانن .1959 مؤمتر للمرأة عقد يف استوكهومل .1966 مؤمتر الطفولة الذي عقد يف موسكو  ،1979بدعوة من االحتاد النسائي الدميوقراطي العاملي (اندع). مؤمتر التضامن مع الشعب اللبناين يف ابريس من  18-16حزيران عام .1980 مؤمترات تضامنية متعددة للتضامن مع الشعب العريب وقضيته املركزية فلسطني يف لشبونة ويف بروكسلويف بلقاري ويف اهلند ويف فرنسا ويف هلسنكي.
 مؤمترات عربية وعاملية عقدت يف عمان.انتخبت رئيسة لالحتاد النسائي العريب العام يف متوز  ،1981الذي ضم يف عضويته معظم االحتادات النسائية
العربية ،وقد قامت خالل رائستها لالحتاد بتسخري كافة اجلهود واإلمكانيات من أجل توحيد اجلهود النسائية
العربية يف إطار االحتاد النسائي العريب العام.
انتخبت انئبة رئيسة االحتاد النسائي العاملي الدميوقراطي (اندع) عام  1981حىت عام .1992
شاركت يف خمتلف اجتماعات جلنة أوضاع املرأة يف االمم املتحدة بني أعوام .1990-1983
رأست وفد منظمة التحرير الفلسطينية يف مؤمتر املكسيك عام  ،1975أول مؤمتر نسائي عاملي ترعاه األمم
املتحدة ،حيث انتزع الوفد الفلسطيمي قرارا إبدانة الصهيونية كحركة عنصرية ،كانت هذه هي املرة االوىل اليت يتم

اختاذ مثل هذا القرار من مؤسسة على هذا املستوى ،حيث مت اعتبار الصهيونية حركة عنصرية على قدم املساواة
مع االستعمار اجلديد والتمييز العنصري ،وأكد املؤمتر على وجوب االعرتاف حبق الشعوب ابلعيش بكرامة ،وحقها
يف تقرير مصريها.
كما اختذ مؤمتر املكسيك قرارات هامة على صعيد مساواة املرأة ،اسهامها يف التنمية والسلم لعام  ،1975وحدد
خطة العمل العاملية ،لتنفيذ أهداف السنة الدولية للمرأة.
كثفت نشاطها كرئيسة لالحتاد من أجل إجناح العام الدويل للمرأة عام  ،1975حيث ابدر االحتاد العام للمرأة
الفلسطينية ،ابلتعاون مع املؤسسات األخرى ،إىل تشكيل جلنة فلسطينية للتحضري لكافة الفعاليات العاملية
املستقبلية.
وقد وضعت اللجنة برانجما لعام املرأة الدويل ،ارتكز على احملاور التالية:
 حمور العمل النسائي الفلسطيين ،الذي ركز على وجوب إجراء دراسات تتعلق بواقع املرأة ،وجوب تكثيفبرامج حمو االمية ،والعمل على إنشاء ريض أطفال يف كل خميم ،وإنشاء مراكز أتهيل مهين للمرأة.
 حمور العمل النسائي العريب ،الذي ركز على دعم العالقات مع االطر النسائي العربية ،والنضال معا منأجل تطوير أوضاع املرأة العربية ،ومعاجلة مشاكلها االجتماعية والوطنية.
 حمور العمل النسائي العاملي الذي ركز على دعم العالقات مع قوى التحرر العاملية ،والتحضري للندواتواملؤمترات الدولية من خالل إعداد املواد اإلعالمية للتعريف بقضاي املرأة الفلسطينية ،وقضية شعبها من
ألجل الوقوف إىل جانب حق الشعب الفلسطيين يف وطنه ،وإقامة دولته املستقلة.
 مثلت قارة آسيا يف املؤمتر الشعيب حلقوق اإلنسان الذي عقد يف فينا عام .1993دعت من خالل أطر االحتاد العام للمرأة الفلسكينية واستنادا إىل وثيقة إعالن االستقالل ،اليت صدرت عن
الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطين الفلسطيين ،يف اخلامس عشر من نوفمرب  ،1988واستنادا إىل اتفاقية
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،إىل
 النضال من أجل إرساء مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات ،وضرورة النص على ذلكيف دستور دولة فلسطني ،وكافة التشريعات.
 ضمان حصول املرأة على حقوقها السياسية واملدنية وأهليتها القانونية وحقوقها االقتصادية والثقافيةواالجتماعية والصحية ،ومناهضة العنف ضد املرأة.

 النضال من أجل تشريع قانون أسرة فلسكيين موحد ،يرتكز على العالقات الدميوقراطية داخل األسرة،وحق املشاركة جلميع أفرادها دون متييز ،وصوال إىل جمتمع دميوقراطي تعددي حر ،يضع االنسان يف بؤرة
اهتمامه ،ويعترب املرأة والرجل شريكان يف االرتقاء أبوضاع احملتمع.
أكدت ابستمرار على أمهية الوحدة الوطنية ،وأمهية استخدام أسلوب احلوار الدميوقراطي ،حلل القضاي املختلف
عليها ،فلعبت دورا موحدا وجامعا جلهود املرأة الفلسطينية ،مما جعل رأيها موضع ثقة وتقدير من مجيع القوى
السياسية والنسوية.
ما زالت تتابع من موقعها كرئيسة لالحتاد العام ،تعزيز وتفعيل دور املرأة الفلسطينية ،ومسامهتها يف بناء الوطن
واستقالله.

