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  ملخص

والنسوية خاصة، في قطاع غزة في أوج عصرھا في فترة  كانت الرياضة الفلسطينية عامة،
ا، ولمست  ى نجاحھ الخمسينات؛ والتي تُعتبر مرحلةً ذھبيةً تضافرت فيھا عدة عوامل ساعدت عل

ام ا دور الھ دى ال ة م ذاك، من الباحث م قطاع غزة آن ي كانت تحك ه اإلدارة المصرية الت ذي بذلت ل
خالل دعمھا للرياضة الفلسطينية في القطاع، وإيفاد مدربين ومدربات للفرق الرياضية للجنسين، 
اكم  ام الح وتدريب وإعداد مدربين فلسطينيين لكافة األلعاب، وتبادل الوفود الرياضية، ومدى اھتم

ذاك  كري آن رودييوسف "العس قيري"والمناضل " العج د الش باب " أحم ى للش س األعل والمجل
رة   .والرياضة باألنشطة الرياضية وتوصلت الباحثة إلى نتيجة ھامة تؤكد أن قطاع غزة خالل فت

ل  ي المحاف طين ف ه فلس طينية بتمثيل ة الفلس ى الھوي افظ عل تطاع أن يح م اإلدارة المصرية اس حك
ة  ت مظل ة تح ة والدولي طينيةمنظ"العربي ر الفلس ة التحري ة ". م ة أن الرياض تنتجت الباحث واس

ة  النسوية في ذلك الوقت القت رواجاً وتشجيعاً من األھل والمجتمع، ولم تكن تلك النظرة الذكوري
دورات  تجاه الفتاة تمنع من مشاركة الفتيات في بطوالت عالمية في الصين والسويد، إلى جانب ال

ل الرياضي الرياضية العربية، فالعادات و اة في الحق ام مشاركة الفت التقاليد لم تشكل أي عائق أم
ادة  ى جانب كون ق في ذلك الوقت؛ لما كان القطاع يتمتع بنوٍع كبيٍر من االستقرار االجتماعي، إل

ع ة المجتم انوا محل ثق م ذات  . العمل الرياضي ك ى الرياضة ھ ائمين عل ة أن الق ووجدت الباحث
راعتھم األشخاص الذي مثّلوا فلس وا بب ة، وُعرف ل الرياضية الخارجي طين أيضا في معظم المحاف

اة تنشئةً رياضيةً  وا بتنشئة الفت ذي اھتم م أيضا المناضلون ال وطني، وھ ائھم الرياضي وال وانتم
ري"و" معمر بسيسو"و" سالم الشرفا"وطنيةً لتشّرف فلسطين خارجياً، مثل الحاج  " يسرى البرب

ذ". يوسف الحشوة"و ة ويبين ھ رة الطاول ة المنتخب الفلسطيني لك دة سالمة"ا أن العب ھي " عاي
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جاعية  ة الش زي بمنطق د المرك د البري رائيلي عن ى الجيش اإلس ةً عل ي قنبل طينية تلق اة فلس أول فت
ة غزة ا أو   .غرب مدين ة منھ ة سواء الدولي ات الخارجي ى أن مشاركات الفتي ة إل توصلت الباحث

يةً  ازاٍت سياس ت، العربية حققت إنج ي كان ثلن قضية فلسطين الت ونھن يم ا رياضية؛ ك ر منھ  أكث
ترى الباحثة  .والزالت، قضية رأي عام، حيث كان التعاطف واالستقبال الحافل والمعاملة الحسنة

م تشھد  ٢٠٠٨-١٩٩٤أن الرياضة النسوية في فترة ما بين  د والجذر، ول ين الم ا ب ة م مرت بحال
معظم األنشطة الرياضية في تلك . لرياضة في المراحل السابقةذلك النشاط والتطور الذي شھدته ا

وٍد  ٍة وجھ الفترة كانت مقتصرةً على الذكور، وما تم من نشاٍط نسوٍي كان عبارةً عن حاالٍت فردي
ية دعم . شخص ى ال ا إل تمرارية؛ الفتقارھ ا االس ب لھ م يُكت وية ل ية النس طة الرياض م األنش معظ

رة الطائرة في . الزمالمعنوي والمادي واالھتمام ال ق ك ك فري ي "من األمثلة على ذل ادي األھل الن
طيني ي " الفلس لة ف رة الس ق ك زة الرياضي"وفري ادي غ يحية"و" ن بان المس ة الش ي ". جمعي ف

ل " اتحاد كرة القدم"المقابل؛ وفي بداية األلفية الثالثة؛ تم تشكيل فريق كرة قدم نسوي من قبل  ومثّ
ذه فلسطين في بطولة العرب األ د ھ داً في قطاع غزة بع ولى لكرة القدم النسوية، لكنه توقف تحدي

دم ٢٠٠٦المشاركة في العام  رة الق ؛ نظراً للظروف التي يمر بھا القطاع، واقتصرت مشاركات ك
ل والسفر ة؛ لسھولة التنق ى محافظات الضفة الغربي ا النصيب  .النسوية عل ان لھ وى ك ألعاب الق

ث يوجد في غزة أشھر العّداءات الفلسطينيات؛ منھن اثنتان تلعبان في األكبر من االستمرارية؛ حي
قيقتان ا الش دم؛ وھم رة الق ناء: "المنتخب النسوي لك ام بخيت"و" س ة كانت ". وس األلعاب الفردي

ى وجود أشھر  ات، إضافة إل ددة في قطاع غزة من حيث مشاركات البن سريعة االنتشار ومتع
ى العبة كاراتيه فلسطينية في قطا ع غزة والتي استمرت في نشاطھا الرياضي إلى أن حصلت عل

  .الحزام األسود في اللعبة، وأصبحت اآلن مدربةً تدرب الفتيات
 
Abstract 

The Palestinian sport in general and women sport  in particular in 
Gaza Strip was at the height of its time in the fifties, which was 
considered as the golden period in which several factors combined and 
helped of its success. The researcher felt the important role that exerted 
by the Egyptian administration, which governed Gaza Strip, through its 
support of Palestinian sport, the dispatch of instructors and trainers of 
sports teams for both sexes, the training of trainers, preparation of the 
Palestinians for all the games, the exchange of sports delegations, and the 
interest of the military ruler, "yusef Agroudi", the struggler "Ahmed 
Alshoqairy" and the Supreme Council for Youth and Sports to sports 
activities. The researcher reached to a significant result confirms that 
Gaza Strip during the reign of the Egyptian administration was able to 
preserve the Palestinian identity to represent Palestine in the Arab and 
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international forums under the guarantee of the Palestine Liberation 
Organization. The researcher also, concluded that women's sport at that 
time seemed to be encouraged from parents and the community. The 
view of male towards the girls didn’t prevent them from the participation 
of girls in the world championships in China and Sweden, as well as the 
Arab sports tournaments. Habits and traditions did not pose any obstacle 
to the participation of girls in the sports arena at the time when Gaza strip 
has the sort of a large social stability, as well as the fact that the leaders 
of sport work had the confidence of the community. The researcher 
however, found that the people who interested in sports are those people 
who represented Palestine in the most exterior sports arenas and known 
of their patriotic affiliation, and they interested in raising the girl 
patriotically to pride Palestine, such as Haj Salem Shurafa, Muammar 
Bseiso, Yousra Albrairi and Yusuf Alhashwa. This shows that, the player 
of the Palestinian team table tennis, Aida Salama was the first Palestinian 
girl threw a bomb on the Israeli army at the Central Post in Shojaeya area 
western of Gaza City. The researcher found those girls participations 
overseas, either with Arab or international fulfilled political 
achievements more than sports because they represented the issue of 
Palestine, which was and still the issue of public opinion, where the 
sympathy, the warm welcome and good dealing had been. The researcher 
believes that, women's sport in the period between 1994-2008 
experienced a situation between the tide and the reflow, and has not seen 
that activity and the evolution of sports in the previous phases. Most of 
the sports activities in that period were limited to males, and the activities 
of women that were in that period were feminist individual cases and 
personal efforts. Most of the activities of women's sports did not continue 
because of its lack of continuity, attention and the moral and material 
support. For example, a volleyball team in the Palestinian Ahly club, the 
basketball team in the Gaza Sports Club, and the YMCA. By contrast, in 
the beginning of the third millennium the Federation of football formed a 
football feminist team that represented Palestine in the Arab First 
Championship for women's football, but stopped specifically in Gaza 
Strip after such participation in 2006 because of the circumstances that 
Gaza strip was facing, and then women's soccer was limited only for the 
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governorates of the West Bank because of the easy movement and travel.  
Athletics had the largest chance of continuity where the famous of 
hostilities were in Gaza, two of them are two sisters who play in the 
women team's soccer called Sanae and the Wesam Bakhit. The 
Individual games were fast-spreading and multi in Gaza Strip where the 
participations of girls, as well as the most famous karate player was in 
Gaza Strip, who continued her sports activity till she got a black belt in 
the game and she is now the trainer of girls. 

  
  ومشكلة البحثالمقدمة 

ت  ا كان ا ومحليًّ ا وعربيًّ ابقاتھا عالميًّ ا ومس ف أنواعھ ية بمختل ابقات الرياض ت المس كان
ودخلت المرأة عالم الرياضة  مقصورة على الرجال دون النساء، وأقحمت فيھا المرأة شيئًا فشيئًا،

ة" األلعاب األولمبية"كان قديًما من خالل  ان ضعيفًا ج -م ١٩٠٠الثاني ه ك ا، وولكن رأت دراسة ّدً
ود؛ إذ الرياضية النسوية العربية انه  األنديةحول  ة عق ل ثالث ظلَّ كذلك في العقود التالية إلى ما قب

ادة ملحوظة؛ و أصبح  ه زي ذي قبل ام عن ال نشطت حركة الرياضة النسوية، وازدادت في كل ع
  .لن مائة دولةعدد اإلناث الذين يزاولون كرة القدم يزيد على عشرين مليون أنثى، يمث

ز  ا فعل اإلنجلي بالد اإلسالمية كم أن تشكيل الفرق الرياضية بدأ أجنبيًّا، وصدَّره األجانب لل
ة  إبان احتاللھم مصر، وأيًضا إقحام المرأة في الرياضة المنظمة، سواٌء في المدارس أو في األندي

لمين ب للمس دَّره األجان ا، وص دأ أجنبيًّ ية ب راھيم( الرياض ل، اب د الحقي ن محم ، ب
http://www.alukah.net/articles/1/7862.aspx(.  

اة الرياضية أن الرياضة النسوية  ة في الحي رأة العربي فيما توضح دراسة حول مشاركة الم
ياً من  العربية ھا عنصراً أساس ان وفرضت نفس قطعت أشواطاً مھمة وكبيرة خالل قرن من الزم

د خالل األلعاب األولمبية تحديدا، لكن المر ادات والتقالي ا تنتظر بفعل الع أة العربية بقيت في بيتھ
وال  ة ن ق المغربي داً من طري ا تحدي وغابت عن المنافسات العالمية طويالً قبل أن تبرز من خاللھ

ة  ي حصدت ذھبي ام ٤٠٠المتوكل الت يس ع اد لوس أنجل ، فباتت أول ١٩٨٤م حواجز في أولمبي
  .وف من ذھب في سجالت التاريخ الرياضي العالميامرأة عربية تكتب اسمھا واسم بلدھا بحر

ة أخرى  ة أولمبي وتكررت محاوالت المرأة العربية قبل أن تنجح مرة جديدة في حصد ذھبي
باق  ة س ائزة بذھبي ة الف يبة بولمرق ة حس ق الجزائري ن طري ام ١٥٠٠م اد  ١٩٩٢م ع ي أولمبي ف

ام  باعية ع ابقة الس ي المس عاع ف ادة ش ورية غ م الس لونة، ث ا، ١٩٩٦برش اد أتالنت ي أولمبي  ف
باق  ي س اح ف دة رم ن عي ة ب ة نوري ام ١٥٠٠والجزائري يدني، ٢٠٠٠م ع ي س ك  ف ي خالل تل وف

ة  ة نزھ الفترة، نادراً ما شمت المرأة العربية رائحة اإلنجازات العالمية، فلم نسمع إال عن المغربي
  .م حواجز٤٠٠بدوان حاملة لقب بطلة العالم في سباق 
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اتين في  وكانت البحرين سباقة في وضع المرأة على طريق الرياضة التنافسية فشاركت بفت
رز اسم  ٢٠٠٠دورة األلعاب األولمبية عام  م ب وى، ث في سيدني في رياضتي السباحة وألعاب الق

  . ياسمين الحلي في رياضة السيارات وتحديداً في الراليات

ة ار وجمان ميرة البيط اركة س ن مش راً ع رين أخي ت البح الم  وأعلن ة الع ي بطول ف ف الطري
  . المقبل في مدينة برشلونة) يوليو(للسباحة المقررة في تموز 

دكتورة  ا أصبحت ال اً أوالً حينم ائية إداري أما في قطر، فبدأ االنخراط في عالم الرياضة النس
اب وفتح ھذا التعيين ا أنيسة الھتمي أول سيدة خليجية تُعين عضواً في اللجنة األولمبية القطرية، لب

ة  دأت ببطول على مصراعيه أمام البدء في تجھيز الرياضيات القطريات للمشاركة في منافسات ب
  . الخليج للرماية

دورات  ي بعض ال اركة ف ية والمش ة الرياضة التنافس رأة ممارس دأت الم ارات، ب ي اإلم وف
  . الدولية، وإنما على استحياء

مال ي دول ش ات ف يات العربي توى الرياض ع مس د تراج ل  وق رن ك د أن احتك ا، فبع أفريقي
البطوالت القارية في كل األلعاب تقريباً شھدت السنوات األخيرة إخفاقات مشھودة، وضاعت من 

  .بين أيدي فتيات العرب ألقاب وبطوالت كانت حكراً عليھن

طين  يمن واألردن وفلس ان وال ورية ولبن ي س ا ف ا، وأيض ي أفريقي ة ف رأة العربي ا أن الم كم
ي راق آس ة والع ة واالجتماعي ل األوضاع األيديولوجي اً بفع ر ھم ا الحاضر أكث ي وقتن ت ف وياً، بات

اً عن  ة بحث ر أھمي واالقتصادية المتردية في ھذه الدول، فھي بالكاد تجد وقتاً تستغله في أمور أكث
. نعمان عبد الغني،( الھموم اليوميةلقمة العيش أو خدمة أسرتھا واالھتمام بأوالدھا، إلى آخر ھذه 

http://nustalgiahanin.wordpress.com(.  

رأة الفلسطينية، ا الم ر من التضحيات، وخاضت معظم  أم ّدمت الكثي ّر العصور، ق ى م عل
رأة  ام الم م يكن اقتح ك، ل ى ذل ادرةٌ عل ا ق ع أنھ ھا وللجمي المجاالت، وشاركت الرجل؛ لتثبت لنفس

ة في الم ّجلھا الفلسطينية للحقل الرياضي وليد التطورات الحديث ة س ذ سنين طويل ا من ع؛ وإنم جتم
ت؛ وأثبتت  ة، وتألّق التاريخ، حيث شاركت الرجل في المحافل الرياضية المحلية والعربية والدولي
ا،  ة المشاركة ومكانھ جدارتھا؛ وتميّزت في تلك الفترة عن باقي النساء العربيات؛ من حيث نوعي

واجھتھا؛ سواء أكانت من جانب االحتالل  وكل ذلك؛ على الرغم من المعّوقات والمنّغصات التي
  . أو من جانب العادات والتقاليد المتوارثة أو اإلمكانيات المادية

رأة  ٍف للم ٍب مختل ى جان ي في تسليط الضوء عل ذا البحث ھو رغبت ة ھ ى كتاب ي إل ما دفعن
و رون: الفلسطينية في قطاع غزة؛ أال وھ ه الكثي ذي يجھل أن أرغب . ات/الجانب الرياضي؛ ال ب
ات /ات بقضايا المرأة الفلسطينية؛ والرياضة؛ والصحافيين/يكون بحثي ھذا مرجعاً مھماً للمھتمين

دايات /الرياضيين رن الماضي وب ات؛ كخطوٍة أولى نحو توثيق الحركة الرياضية النسوية في الق
  .القرن الحالي
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ا ّح المصا: واجھت الباحثةُ مصاعَب عديدةً أثناء إعداد البحث؛ أھمھ ذا المجال، ُش در في ھ
أريخ  م مصادر الت د أھ ياً؛ وكأح ابالت الشخصية مصدراً رئيس ى المق ة عل ذلك؛ اعتمدت الباحث ل
ْت عن النشاط  ي َكتَبَ ة الت الشفوي، باإلضافة إلى تحليل الصور ونصوص بعض الصحف المحلي

   .الرياضي النسوي في مراحل تاريخية مختلفة

ُت : يتناول البحث أربعة أقسام تتحدث عن اٍم؛ تتبع ى الرياضة الفلسطينية بشكٍل ع مدخل إل
ام  ة ع ل نكب ا قب ة م دًء بمرحل ام؛ ب كٍل ع طينية بش ّرت بالرياضة الفلس ي م ل الت م المراح ه أھ في

رن التاسع ١٩٤٨ ة الق ى نھاي ود إل ة الرياضية في فلسطين، والتي تع ، حيث بدأت جذور الحرك
  . عشر

ة  ة الثاني ت للمرحل ن ) ١٩٥٧-١٩٤٨(وتعرض ى م ا تبقّ ى م طينيون إل أ الفلس ين لج ح
رة؛ بسبب  د الوضع الرياضي لفت ة، وتجّم زة والضفة الغربي اع غ ي قط طينية ف األراضي الفلس

طبت عضوية فلسطين في /إجراءات االحتالل، وتفرق الرياضيين ات في دول الشتات، حيث ُش
ً اللجنة االولمبية الدولية، وُغيّب النشاط الرياضي في تلك الفترة    . نھائيا

داً في قطاع ) ١٩٦٧-١٩٥٧(أما المرحلة الثالثة  ، وتحدي اٍر رياضيٍّ والتي تُعتبر فترة ازدھ
ام  ١٢غزة؛ حيث بدأ النشاط الرياضي يزدھر في المدارس، وتّم تشكيل  اتحاداً رياضياً، وافتتح ع

  . في غزة" معھد التربية الرياضية المتوسطة" ١٩٦٠

ة  ة الرابع ب ) ١٩٩٤-١٩٦٧(أما المرحل اقي األراضي الفلسطينية، حيث ُغيّ د احتالل ب بع
ام بتشكيل  النشاط الرياضي فترةً من الزمن، وبجھوٍد فرديٍة، دأ االھتم ورغم ظروف االحتالل، ب

رةً أخرى،  ا م تح أبوابھ ة تف دأت األندي ا، وب اٌت بينھ ام مباري فِرق للساحات الشعبية، وأصبحت تُق
ة"وتكّونت  دأ " رابطة األندي ة وقطاع وب ين الضفة الغربي د ب اٍط رياضٍي موّح ة نش ر بإقام التفكي

  . غزة

ة  ة الخامس ا المرحل ام ) ٢٠٠٨-١٩٩٤(أم لو ع اق أوس د اتف لطة ١٩٩٤بع وع الس ، ورج
ر الفلسطينية"الفلسطينية إلى أرض الوطن، حيث قّررت  ة التحري ة " منظم اء البني ى بن العمل عل

القواعد األساسية للدولة الفلسطينية، ومن ھذه المؤسسات التحتية لمؤسسات الدولة؛ وذلك إلرساء 
اء  ّم إنش ة"ت باب والرياض توى " وزارة الش وض بالمس ية، والنھ ة الرياض ة التحتي اء البني إلنش

رامج  دأ وضع الخطط والب كٍل ملموس، حيث ب دأت تزدھر الرياضةُ بش ا؛ ب الرياضي، ومن ھن
ت المحلية والعربية والدولية، لكنھا على المستوى للرقّيْ بالمستوى الرياضي على جميع المستويا

  .النسوي لم تكن كما يجب

ة  اَركات المحلي م المش رأة الفلسطينية، وأھ كما أوضحت الباحثةُ أھم المحطّات الرياضية للم
ةً، ة؛ موثِقَ ة والدولي كٍل  والعربي ت بش ابالٍت أُجري الل مق ن خ ةَ م تندات، األزم التواريخ والمس ب

ة الرياضية  شاركوا،ياضيين والرياضيات؛ الذين مباشٍر مع الر في تلك الفترة، في صياغة الھوي
  . الفلسطينية
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ت البا ةُ وتطّرق ة  ،حث لطة الوطني ودة الس ذ ع وية من ى الرياضة النس ا، إل ى  ١٩٩٤(أيض إل
وتناولت أھم األلعاب الرياضية التي مارستھا الفتاة في تلك الفترة، وأھم الفرق الرياضية ) ٢٠٠٨

ي أُجريت ال اءات الت تي تّم تشكيلھا، والصعوبات التي واجھتھا وحّدت من نشاطھا؛ من خالل اللق
  .مع الرياضيات

ر  وقامت الباحثةُ بعرض للنتائج التي توّصلت إليھا من خالل ھذا البحث، والتي توضح األث
ا ام والنسوية بشكل خ رة اإليجابي لدعم اإلدارة المصرية للرياضة الفلسطينية بشكٍل ع ص في فت

اقي العصور ا؛ بعكس ب د السلطة . الستينات، وأن الرياضة النسوية كانت في أوج تألقھ وفي عھ
لطة كانت  ام الس رة قي الرغم من أن فت وب؛ ب دم المطل ق الرياضة النسوية التق م تحق الفلسطينية ل

تقرار ق . تتمتع باس ة تتعل اٍث معّمق اٍت وأبح إجراء دراس ة توصياٍت ب ا عرضت الباحث المرأة كم ب
ة،  ذه الدراس داد ھ اريخ إع د ت ا بع وّي فيم اط الرياضي النس ةً النش ة، متابع طينية والرياض الفلس

ات بالنشاط النسوي والرياضي، إلى جانب ذكر بعض /وتوثيقه ليصبح مرجعاً وأرشيفاً للمھتمين
  .المراجع التي استخدمتھا، وملحق اللقاءات

  
  أھمية البحث ومدى الحاجة إليه

ر ا اذج نضال تُعتب ن نم اً م طينية، ونموذج ن الرياضة الفلس اً م زًء ھام ويةُ ج لرياضةُ النس
ى  ز عل ة التركي ذا الموضوع ھو أھمي ي لدراسة ھ ا دفعن نين، وم ّر الس ى م المرأة الفلسطينية عل
الدور الرياضي للمرأة الفلسطينية؛ ألھميته؛ ولندرة األبحاث والدراسات التي تتناول ھذه القضية، 

ا الشعب وألن ال ي يمر بھ ٍد وجزٍر؛ بسبب الظروف السياسية الت ين م راوح ب رياضة النسوية تت
ة، وألن الرياضة  الفلسطيني، وألن سجّل التاريخ الفلسطيني حافٌل بإنجازاٍت رياضيٍة نسويٍة ھام

االنسوية مستمرةٌ رغم كافة المعيقات والصعوبات ة أن من واجبھ د وجدت الباحث ٍة  ،، وق كإعالمي
رأة الفلسطينية رياضي وم باستعراض المشوار الرياضي النسوي للم ٍة مھتمٍة بھذا المجال، أن تق

ذا  ا ھ ى عامن رن الماضي وحت ينات الق ة خمس وتسليط الضوء ) ٢٠٠٨(في قطاع غزة؛ من بداي
على واقع األلعاب الرياضية التي تمارسھا المرأة، وأھم الصعوبات والمعيقات التي تواجھھا على 

  .عدةكافة األص
  

  أھداف البحث

  يھدف ھذا البحث إلى

ام  .١ ل ع ا قب إلقاء الضوء على المراحل التاريخية المختلفة للرياضة الفلسطينية؛ بدًء بمرحلة م
ة ١٩٤٨ ة الثاني روراً بالمرحل ة ) ١٩٥٧-١٩٤٨(، وم ة الثالث ) ١٩٦٧-١٩٥٧(والمرحل

ة  ة الرابع ة ) ١٩٩٤-١٩٦٧(والمرحل ة الخامس طة وأھ) ٢٠٠٨-١٩٩٤(والمرحل م األنش
  .الرياضية التي كانت تُمارس في تلك المراحل

دات  .٢ رّواد ورائ ة، والتعريف ب ة والخارجي استعراض أھم األنشطة الرياضية النسوية المحلي
  .ھن/الحركة الرياضية في قطاع غزة، ونظرة المجتمع إليھم
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ى ال .٣ طينية إل ة الفلس لطة الوطني ودة الس ذ ع وية من ة النس اع الرياض تعراض أوض وطن اس
٢٠٠٨-١٩٩٤.  

ين .٤ ياً لإلعالمي ات /توثيق الحركة الرياضية النسوية على مّر السنين، وأن تكون مرجعاً أساس
ين/ات أنفسھم/ات، والرياضيين/الرياضيين رأة الفلسطينية بشكٍل /ن والمھتم ات بقضايا الم

  .عام

  .المساھمة في التعريف بالتاريخ النسوي الرياضي لألجيال القادمة .٥

م يسبق وجود دراسات كما يھدف ا .٦ لبحث إلى أن يكون نموذجاً خاصاً للتاريخ الشفوي، إذ ل
  .وأبحاث مشابھة تؤّرخ لقضايا المرأة الفلسطينية في مجاالت الحياة المختلفة

  .تسليط الضوء على أدوار النوع االجتماعي في مجاالت الرياضة المختلفة .٧

رأة الفلسطينية  .٨ ي واجھت الم ات الت م المعوق راز أھ ال الرياضة، إب ي مج ي قطاع غزة ف ف
  . وتحليل الجذور التاريخية واالجتماعية لعزوف الفتيات عن الرياضة

ق  .٩ ي تحقي اء ف اح بعض النس ى نج اعدت عل ي س ل الت راز العوام ى إب دف البحث إل ا يھ كم
  . انجازاٍت معترٍف بھا

  
  حدود البحث

  .م١/١٢/٢٠٠٨م حتى ١/٧/٢٠٠٧تم إجراء البحث خالل الفترة الزمنية من : الحّد الزماني

غزة، نادي -اللجنة األولمبية الفلسطينية : تم إجراء الدراسة في األماكن التالية: الحّد المكاني
  .غزة الرياضي، جامعة األقصى، مركز شؤون المرأة

ّد البشري ة تتكون من : الح ى عيّن م إجراء البحث عل شخصيةً رياضيةً من مختلف  ١٦ت
  .اولھا البحثالفترات الزمنية التي تن

  
  منھجية الدراسة

ائق وقامت . التاريخ الشفوي -تعتمد ھذه الدراسة على المنھج الوصفي ة باستخدام الوث الباحث
  .، باإلضافة للمقابالت الشخصية لرواد ورائدات الحركة الرياضية في قطاع غزةكالصور

  
  مدخل إلى الرياضة الفلسطينية:  الفصل الثاني

دًء حاولت الباحثة ھنا إلق ة للرياضة الفلسطينية؛ ب اء الضوء على المراحل التاريخية المختلف
ام  ل ع ا قب ة م ة ١٩٤٨بمرحل ة الثاني روراً بالمرحل ة ) ١٩٥٧-١٩٤٩(، وم ة الثالث والمرحل

ة الخامسة ) ١٩٩٤-١٩٦٨(والمرحلة الرابعة ) ١٩٦٧-١٩٥٨( م ) ٢٠٠٨-١٩٩٥(والمرحل وأھ
  .لك المراحلاألنشطة الرياضية التي كانت تُمارس في ت
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  ١٩٤٨المرحلة األولى قبل 

تم  كانت فلسطين، ة ال تھ ة العثماني اني، وكانت الدول كباقي الدول العربية، تحت الحكم العثم
بالرياضة والنشاط الرياضي، وانحسر النشاط الرياضي في ألعاب رياضية موروثة كسباق الخيل 

ض باحة، وبع ارعة والس وة؛ كالمص ار الق اب إظھ رّي وألع ت  والج ي كان عبية؛ الت اب الش األلع
  . تُمارس بطريقٍة عشوائيٍة دون أھداٍف أو تنظيم

ة، حيث ساھمت في  ة تغزو المنطق دول األوروبي ة من ال بدأت البعثات التبشيرية والتعليمي
ة،  رة األلعاب األولمبي نشر مفاھيم رياضية أحدث عن ألعاب ذلك العصر، ومن خالل انتشار فك

ك وكانت الرياضة قد ان ة المتواجدة في فلسطين في تل دارس التعليمي تشرت في عدٍد قليٍل من الم
  .الفترة

دأت بعض  دما ب تعود جذور الحركة الرياضة في فلسطين إلى نھاية القرن التاسع عشر، عن
" مدرسة المطران"شّكلت  ١٩٠٨في عام . اإلرساليات األجنبية بتأسيس مدارس لھا في فلسطين

ق  ١٩٠٩قدم على مستوًى رسمي، وفي عام  في القدس أول فريق كرة تغلّب ھذا الفريق على فري
ر داره " الجامعة األمريكية" ة (في بيروت في عق رق في المنطق وى الف ر من أق ان يعتب ذي ك وال

ات ). العربية دم، وفي إحدى مباري رة الق ام بك رن العشرين تسارع االھتم في العقد الثاني من الق
ول"لى لعبة ابتدأ الرھان ع"كرة القدم  ه شبان " الفوت ب ذي حضر ألجل ة"ال في " المدرسة الكلي

د الظھر  ة بع د الساعة الرابع ر، وعن بيروت مع بعض أساتذتھم، فنُصب في الملعب صالوٌن كبي
وز  ان الف ية، فك بعض من مدرسة الشباب القدس ود، وال ة وشبان اليھ نزل إلى الملعب شبان الكلي

 مدرسة المطرانء كذلك، أما يوم األربعاء فكانت المقابلة مع تالمذة لشبان الكليّة، وفي يوم الثالثا
  .)١٩٤٨ .الخالدي، عصام(

ام  ى فلسطين ع ؛ ومع ١٩٢٠بعد الحرب العالمية األولى؛ ومع بداية االنتداب البريطاني عل
ظھور مدارس نظرية رياضية في أوربا وتأثيرھا على نظريات التعلم؛ أخذت تنتشر الرياضة في 

حوالي الخمسمائة مدرسة ما بين ابتدائية وثانوية منتشرة في أنحاء (المعارف الفلسطينية  مدارس
ا  ٨٥وبلغ عدد طالب إدارة المعارف في فلسطين ) البالد م يكن فيھ دارس ل ذه الم ذ، وھ ألف تلمي

ٌب م دريب، وال ملع الةً للت تخدامھا ص ةٌ الس تغرف ية، كان حيّة ورياض ق ص ٌز بمراف إدارة  ،جھ
ي واحد ھو المعار دريبھم سوى اختصاصٍي فن يّن لت ٍب وال تُع ى سبعين ألف طال ف، تشرف عل

ان يعيش في فلسطين" (األستاذ حسين حسني" م تفكر في ) معلٌم وصحفٌي رياضٌي مصرٌي ك ول
  . إرسال بعثاٍت للتخصص في ھذه المادة

اث، وك ذكور واإلن ة أنحاء فلسطين؛ وكانت لل ارف في كاف ان عدد وتوّزعت مدارس المع
ام  ذ ع ات من الي ١٩٤٥-١٩٤٤الطالب و الت ى النح طيني( عل اء الفلس زي لإلحص از المرك . الجھ

٢٠٠٥(:  
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  عدد الطالبات  المحافظة
 ٤.٤٦٦ قضاء يافا

 ٨٤٧ قضاء الرملة
 ٩٢٤ قضاء رام هللا
 ٥.٦٣٥ قضاء القدس
 ٧٢٧ قضاء الخليل

 ٢٤٥ قضاء بئر السبع
 ٨٠٩ قضاء غزة
  ٢٣٩ قضاء جنين

 ٢٧٨ ضاء طولكرمق
 ٨٢٨ قضاء بيسان
 ٢٩٩ قضاء طبريا

 ١.٢٢٤ ١٩٤٣، ١٩٤٢ قضاء الناصرة
 ٣٩١  قضاء صفد
 ٢.٩٣٧ قضاء حيفا
 ٨٤٢ قضاء عكا

 ١.٥٩٠ قضاء نابلس

دن ي الم ة الرياضية ف م ظھرت األندي ن ث و  وم دس ھ ة الق ي مدين اٍد ف ان أول ن رى وك الكب
وذكس"و" نادي الدجاني" ادي األرث ا"و" ن ين ة الشبان المسيحية"و" دي األھل ا ". جمعي وفي ياف
نادي "و" نادي إسالمي حيفا"أما في حيفا؛ فقد ظھر ". النادي األرثوذكسي"و" النادي اإلسالمي"

انة"و" شباب العرب ادي الترس ونتمن"و" ن ادي بھ ادي غزة الرياضي"وفي غزة؛ ". ن ذي " ن ال
ام  ي"، و١٩٣٤أنشئ ع ادي العرب ام " الن ادي األرثوذكسي"، و١٩٣٨ع ام " الن ي . ١٩٤٤ع وف

ابلس  ي"ن ادي األدب اد الرياضي"و" الن ادي االتح رة ". ن ا والناص ي عك ةٌ ف ئت أندي ذلك أُنش وك
اب  ى ألع اط الرياضي عل ز النش ط، وترّك ال فق ا الرج ردد عليھ ان يت بع، وك ر الس ولكرم وبئ وط

ومي ا د للوجود الق ائم والتھدي ٍة للوضع السياسي الق ّد القوى؛ كحاج لفلسطيني، والنضال ضد الم
  .الصھيوني واالنتداب البريطاني

دم  رة الق ة ك ى لعب ةً ) ١٩٢٨(امتد النشاط الرياضي إل دفاً رياضياً مرغوب والتي أصبحت ھ
ل ع : ومحبوبةً والجميع يمارسھا، ثم بدأت تشكيالٌت رياضيةٌ في بعض األلعاب؛ مث ة ورف المالكم

ة: ألعاب الميدان؛ مثلو. األثقال وألعاب القوى والمصارعة ة . السلّة وتنس الطاول دأ إنشاء األندي ب
ام  دس؛ وھو ١٩٢٧في المدن الفلسطينية بشكٍل رسمٍي ع ة الق اٍد في مدين ادي "، وأنشئ أول ن ن

ة الشبان المسيحية"و" النادي األھلي"و" النادي األرثوذكسي"، ومن ثّم؛ أنشئ "الدجاني ". جمعي
ا  ي ياف ئ ف ال"وأنش ادي اإلس ي"و" ميالن ادي األرثوذكس اء "الن تّم إنش ا؛ ف ي حيف ا ف ادي "، أم ن
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 ٢٠١٠، )١٠(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ادي شباب العرب"و" إسالمي حيف انة"و" ن ادي الترس ونتمن"و" ن ادي بھ وفي غزة أنشئ ". ن
ام " النادي األرثوذكسي"، و١٩٣٨عام " النادي العربي"، و١٩٣٤عام " نادي غزة الرياضي" ع

ابلس أنشئ . ١٩٤٤ ي"وفي ن ادي األدب اد الرياضي"و" الن ادي االتح ةٌ في ". ن ذلك أُنشئت أندي ك
ـ  ةٌ ل ا ُوجدت أندي ال فلسطين"عكا والناصرة وطولكرم وبئر السبع، كم اد عم تحت مسّمى " اتح

 الرياضية في معظم المدن الفلسطينيةوكانت تمارس أنواعاً مختلفةً من األلعاب " جمعية العمال"
  .)http://www.sis.gov.ps. الرياضة الفلسطينية(

دم"تشكل  رة الق اد الرياضي لك ام " االتح ة الفلسطينية" وتشّكلت ١٩٢٨ع ة األولمبي " اللجن
ة"، وتم قبولھا في ١٩٣٤عام  ة الدولي ة االولمبي ام . ١٦/٥/١٩٣٤في " اللجن تكون  ١٩٤٤في ع

ٌف من  ا، وھو مؤل ره ياف ان مق أعضاء  ٩اتحاد رياضي فلسطيني يُشرف على جميع األلعاب وك
بھم  طين تنتخ ي فلس ّت ف ة الس ان األلوي ل(لج ابلس والخلي زة، ن ا، غ ا، حيف دس، ياف ق ) الق وف

ة  ب كثاف واء حس ل ل ي ك ين ف دوب أو اثن ّدل من امين، بمع دة ع ائدة ولم ة الس ات اإلداري التنظيم
  . السكان

ام  ي ع دس قامت  ١٩٤٥شھدت فلسطين ف ي الق ائية، فف ي الرياضة النس ة "نھضةً ف جمعي
اك ب" االتحاد النسائي تأسيس ناٍد خاص بعضواتھا يقع في حي باب الساھرة في القدس، وكانت ھن

ية،  رحالت رياض اء ب ا األعض ن خاللھ وم م دات تق فيٍة للمرش ٍة كش وين فرق ي لتك رةٌ ترم فك
لة؛ ١٥٠ويساھمن في الخدمة العامة، ويضم ھذا النادي حوالي  رة الس ة لك ة قوي عضواً، وفيه فرق

ى تبارت مع المدارس الثانوية  دنا إل د عھ وكليّة المعلمات، ولما كانت التقاليد تمنعنا من دخوله؛ فق
ة  ارة ) ر.ن(اآلنس ي قامت بزي ة الت ي الجمعي يطات ف امالت النش ات والع دى المدرس وصفت إح

ه لصالح  دة فلسطين"النادي لتصف ملعبه وما يجري في رأس " جري ذاك وي ي كانت تصدر آن الت
ه : "د زيارتھا كتبت ما يلي، وبع"حسين حسني"تحريرھا الصحفي  الملعب ذو سوٍر عاٍل تحيط ب

اك : لكرة السلة واآلخر: األشجار الباسقة من كل جانب، ويوجد بداخله ملعبان؛ األول نس، وھن للت
رحالٍت رياضيٍة ويساھمن في  ا األعضاء ب وم بھ فيٍة للمرشدات تق ٍة كش وين فرق فكرةٌ ترمي لتك

ارت  ١٥٠والي الخدمة العامة، ويضم ھذا النادي ح ا تب رة السلة طالم ةٌ لك ةٌ قوي عضواً، وفيه فرق
ا  وا الرياضة؛ ففيھ ات وزاول ا الفتي ام أيتھ ى األم ا إل ات، فھي ة المعلم ة وكلي دارس الثانوي ع الم م

  ". عوامل الصحة والقوة والرشاقة

ام، وعدم ة الرياضية بشكٍل ع  لعب التخلف االجتماعي دوراً كبيراً في عرقلة مسيرة الحرك
ت  ي كان رأة؛ الت اركة الم ى مش ٍة عل ذا بصورٍة خاص ر ھ ة، أثّ اركة فعلي اھير مش اركة الجم مش
ز  مشاركتھا في تلك الفترة ضعيفةً جداً؛ بسبب التقاليد االجتماعية التي حّدت من نشاطھا في الحيّ

ةً؛ لكن رأة مساھمةً فعال ا الم م تساھم فيھ الظروف  العام، ال يُكتب ألية حركة رياضية التقدم ما ل
يلةً من أجل  ر وس ذي يُعتب رأة في النشاط الرياضي؛ ال ام مشاركة الم اً أم االجتماعية كانت عائق

في تلك الفترة كان النشاط الرياضي ،في . تحريرھا وتقّدمھا؛ الذي ھو جزٌء من التقدم االجتماعي
اء ات والنس ه الفتي ت في ذي كان ت ال ي الوق ال، ف ى الرج راً عل ة، مقتص م األندي ات  معظ اليھودي

تعمرات الصھيونية؛ من أجل إعدادھن لحمل السالح ان . يمارسن النشاط الرياضي في المس ك
ي" ذا " االتحاد النسائي العرب ق " النشاط"يضع النشاط الرياضي ضمن برامجه، لكن ھ م يطب ل
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في  تُقيم مبارياٍت للفتيات" النوادي األرثوذكسية"على أرض الواقع، كما كانت بعض األندية مثل 
اط الرياضي  ر النش ة تُعي اليات األجنبي دارس اإلرس اً بعض م ت أيض ة، وكان رة الطاول ة ك لعب

دارس  د كانت م دز"اھتماماً ال بأس به، فق ة"و" الفرن ات االنجليزي ة البن ر زيت"و" كلي ة بي " كلي
افة اٌص بالكش فٌي خ اطٌ كش د نش ان يوج ا، وك ا بينھ اٍت فيم يم مباري لة، وتق رة الس ة ك ارس لعب  تم

ام  ؛ وحصلت ١٩٤٥والمرشدات، وشاركت فلسطين في الدورة العربية األولى في اإلسكندرية ع
  .)٢٠٠٤. ةالموسوعة الرياضية الفلسطيني( برونزية ١٥واحدٍة وعلى ذھبيٍة 

  ١٩٥٧-١٩٤٨ :المرحلة الثانية

لجأ الفلسطينيون إلى ما تبقى من األراضي الفلسطينية في  ١٩٤٨بعد احتالل فلسطين عام 
دارُس  تُعملت الم ة؛ حيث اس ة النكب قطاع غزة والضفة الغربية، وتجّمد الوضع الرياضي في بداي
وريا  ي س يون ف ّرق الرياض رين، وتف ين المھّج واء الالجئ ادة، إلي اكن العب ى أم ةُ ،وحت واألندي

دول ك ال طبت عضوية . واألردن ولبنان ومصر، وانضم بعضھم إلى أندية تل ة ُش ك المرحل في تل
وُغيب النشاط الرياضي في تلك . وُوضعت مكانھا إسرائيل" اللجنة االولمبية الدولية"في  فلسطين

د . ؛ عندما جاء العدوان الثالثي الغاشم على مصر وقطاع غزة١٩٥٦الفترة نھائياً حتى عام  وبع
 ً   .دحِر االحتالل وجالء القوات اإلسرائيلية عن قطاع غزة؛ بدأ النشاط الرياضي يزدھر تدريجيا

  ١٩٦٧-١٩٥٧من  :لمرحلة الثالثةا

ت اإلدارة  اع تح ان القط ث ك زة؛ حي اع غ ي قط ياً ف اراً رياض رة ازدھ ذه الفت ھدت ھ ش
ي النظام المصري، . المصرية ا ف ة الشباب ،كم ى مراكز لرعاي ة إل ماُء بعض األندي رت أس تغيّ

ين، و ٨وكان يوجد في قطاع غزة  ة غوث وتشغيل الالجئ ة لوكال مراكز  ٤مراكز خدمات تابع
باب، و ة الش يحية"لرعاي بان المس ة الش وظفين"و" جمعي اعي للم ادي االجتم اط ". الن ر النش ازدھ

-٧الرياضي في المدارس أيضاً؛ وتكّونت الفرق المدرسية التي ساھمت في احتفاالت النصر من 
اھمت  ١٤ اعد الرياضة والرياضيين، وس ام، وأصبحت اإلدارة المصرية تس ل ع ن ك ارس م م

  .كبيرةً في انتشار النشاط الرياضي في قطاع غزةمساھمةً 

ة "في تلك الفترة تشّكلت في غزة اتحاداٌت رياضيةٌ مختلفةٌ بقراٍر من  ى لرعاي المجلس األعل
رح"كرة القدم برئاسة المرحوم : وكانت االتحادات ھي" الشباب رة السلة برئاسة "صبحي ف ، وك

ة برئاسة "جورج رشماوي"المرحوم  نس الطاول الم الشرفا"الحاج ، وت ة برئاسة "س ، والمالكم
وم  ال"المرح ي خي ة "زك ائرة برئاس رة الط ي"، والك ري العلم دنان فخ ة "ع د برئاس رة الي ، وك

د "، وألعاب القوى برئاسة "محمد العورتاني"، والتنس األرضي برئاسة "محمد أديب العلمي" عب
ان برئاسة المرحوم". الرؤوف المجدالوي ال فك ع األثق ا رف ريم الشوا" أم د الك ر ". عب ان مق وك

ام  ى ع ة غزة حت ر  ١٩٦٧االتحادات الرياضية في مدين ادي غزة الرياضي"في مق داً؛ " ن تحدي
  ".رعاية شباب غزة"الذي حّولته السلطات المصرية السم 
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ا  ة"انضم اتحادان منھا ھم نس الطاول اد ت رة السلة"و" اتح اد ك ة في " اتح لالتحادات الدولي
في " المجلس األعلى للشباب والرياضة"جھود رؤساء االتحادات الفلسطينية ودعم نفس المجال، ب

  .جمھورية مصر العربية، وجرت محاوالت ضّم ألعاٍب أخرى لالتحادات الدولية

ام  تح ع ة الرياضية المتوسطة" ١٩٦٠افت د التربي ة " معھ ّد حاج ك لس زة؛ وذل ة غ ي مدين ف
تعانة بمدرسين . رياضيةمدارس القطاع لمدرسي ومدرسات التربية ال رة االس ك الفت كما بدأ في تل

ّم  دارس الفلسطينية، وت ومدرسات من جمھورية مصر العربية؛ للتدريس في معھد المعلمات والم
اكم المصري في قطاع غزة اح مصر . إعداد المنتخبات الفلسطينية بتشجيٍع من إدارة الح وبانفت

رة على ك الفت ى  وخاصة ،الدول االشتراكية في تل رق فلسطينية إل ات وف م إرسال بعث الصين، ت
  .الصين وكمبوديا والسويد ومعظم الدول العربية

اح  ّكل افتت رة"ش د الطي ام " معھ ي رام هللا ع ة  ١٩٦٤ف اريخ الرياض ي ت ةً ف ةً فارق عالم
  . )١٩٩٧. فرح، إيفون( الرياضيةالفلسطينية، حيث ساھم في تخريج متخصصات في التربية 

  ١٩٩٤-١٩٦٧ :ةالمرحلة الرابع

ران  اقي األراضي الفلسطينية ١٩٦٧جاءت نكسة حزي وجزًء من األراضي  ،واحتالل ب
ن رة م ي لفت اط الرياض ب النش ي تغيي اھم ف ورية، لتس رية والس روف  المص م ظ زمن، ورغ ال

دأ تالل؛ ب عبية،  ،االح احات الش رٌق للس ّكلت ف عبية، وتش احات الش ام بالس ة، االھتم ود فردي وبجھ
ا اوأصبحت تق ات بينھ ت . م مباري رى، وتكّون رة أخ ا م تح أبوابھ ة تف دأت األندي ا ب ة "كم رابط

، وبدأ التفكير بأنشطٍة رياضيٍة موحدٍة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ١٩٦٧عام " األندية
ى خمس . تشرف على النشاط الرياضي" رابطة األندية"كانت  التركيز عل بدأ النشاط الرياضي ب

ة : يألعاب أساسية ھ ة، وتنظيم بطول نس الطاول كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد وت
  . لكل لعبٍة على شكل دوري عام وبطولة كأس

ابقاٍت رياضيةً " رابطة األندية"وكانت  نظم مس اب، وت في الضفة الغربية ترعى نفس األلع
ذ تأسيس " رابطة األندية الرياضية"مثلھا مثل  ام " الرابطة"في قطاع غزة، ومن وھي  ١٩٧٨ع

ى تأسيسھا  ادر إل ا أعاله، وب ادي غزة الرياضي"ترعى األلعاب الخمس المشار إليھ وشارك " ن
ح"و" نادي خدمات الشاطئ"معه ،فيما بعد،  ادي شباب رف ريج"و" ن ادي خدمات الب ادي "و" ن ن
ادي خدمات النصيرات"و" خدمات رفح ونس"و" ن يس للراب"خدمات خان ي ان أول رئ طة ، وك

ل  رح"الراح بحي ف يس " ص ب رئ ان نائ ي"وك زة الرياض ادي غ اج "ن وم الح ده المرح ، وبع
ي " نادي غزة الرياضي"من " إبراھيم عويضة" ادي "من " معمر بسيسو"وبعده األستاذ المرب ن

" علي مھدي"؛ الرياضي "صبحي فرح"ومن المؤسسين ممن كانوا مع الراحل ". غزة الرياضي
خدمات "من " درويش الحولي"و" خدمات خان يونس"من " السباخيلطفي "و" شباب رفح"من 
ريج"من " جودت جودة"و" خدمات الشاطئ"من " وليد أيوب"و" رفح د؛ "خدمات الب ا بع ، وفيم

  ".نادي اتحاد الشجاعية"بغزة و" النادي األھلي الفلسطيني"دخل رابطة األندية 
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دعوٍة الم" نادي غزة الرياضي"برغم ظروف االحتالل؛ استطاع  شاركة في بطولة الرمثا؛ ب
ام  ان ١٩٩٣من نادي الرمثا في األردن ع ة الوحدات " غزة الرياضي"، وك د شارك في بطول ق

  ..قبيل بدء االنتفاضة األولى ١٩٨٧العربية لكرة القدم عام 

ة الرياضية في قطاع والضفة  ي األندي ين رابطت يٌق ب ففي أواخر الثمانينات؛ كان ھناك تنس
ي الغربية، ف تاذ المرب ة " معمر بسيسو"ي غزة كانت الرابطة برئاسة األس ا في الضفة الغربي أم

  ".ماجد أسعد"فكان رئيسھا المرحوم 

ن  الي م ا الم تمد دعمھ طينية تس ة الفلس م األندي ت معظ طيني"كان ومي الفلس " الصندوق الق
  .ومقره في األردن، إال أن ھذا الدعم كان قليالً جداً 

  ٢٠٠٨ إلى ١٩٩٤فترة من ال: الخامسةالمرحلة 

ام  لو ع اق أوس د اتف ررت  ١٩٩٤بع وطن؛ ق ى أرض ال لطة إل ر "وعودة الس ة التحري منظم
طينية ة" الفلس ة التحتي اء البني ى إنش ل عل طينية  العم ة الفلس ية للدول د األساس اء القواع وإرس
ة الرياضية" وزارة الشباب والرياضة"وقد تم إنشاء . ومؤسساتھا ة التحتي دعم البني ، والنھوض ل

طين ي فلس توى الرياضي ف وم . بالمس وزارة"وتق ة " (ال ة األولمبي ع اللجن يق م اون والتنس بالتع
ة رات المحلي ى الخب اد عل طينية وباالعتم رخيص ) الفلس ادة ت ادات الرياضية، وإع كيل االتح بتش

ة ة المالعب والمدن الرياضية والصاالت المغلق ل، وإقام ة من قب دأت . األندية والمراكز القائم ب
توى  ّي بالمس رامج للرق ط والب عت الخط وٍس، وُوض كٍل ملم ر بش طينية تزدھ ة الفلس الرياض

 ً   .الرياضي محلياً وعربياً وإقليميا

ه  ي كاتب اس ف كال بونيف ب باس ل الكات ة(وينق دم والعولم رة الق ن ) ك ابتن«ع ب  » ك المنتخ
ه ة قول ل بالحجار«: الفلسطيني لكرة القدم صائب جندي ر . ةإن شعبي يقات ه عب ل من أجل ا أقات وأن

اتھم . »لعبة كرة القدم د تطلع وبھذا المعنى يوضح المؤلف تقّدم كرة القدم للفلسطينيين فرصة لتأكي
ة، أنشأت  ر الجزائري إلى االستقالل، و ان  منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى غرار جبھة التحري

ضة جميع مباريات كرة القدم كي ال تسمح ، ومنع االحتالل بعد االنتفا١٩٦٤فريقا لكرة القدم عام 
  .لتأكيد الھوية الوطنية الفلسطينية» حامال«لھذه الرياضة بأن تكون 

ام  دما جرت ع ين  ١٩٩٥وعن ن الالعب دد م ن ع ق م ين المنتخب الفلسطيني وفري اراة ب مب
ل  ذي يأم ل ال ق الطوي ى الطري وة عل ة خط ك بمثاب دا ذل ي، ب يل بالتين نھم ميش يين، بي الفرنس

  . لفلسطينيون أن يقودھم من اعتراف بھم إلى آخر وأخيرا نحو االستقاللا

ة اء االنتفاض م أبن طينيون ھ ون الفلس ان الالعب ه. وك ف في ل المؤل روا «: وينق د كب أي  -لق
ين الشباب الفلسطينيين  -الالعبون الفلسطينيون في قلب المواجھات التي كانت تقوم يوميا تقريبا ب
لكن في . »وكان يومھا مجرد رفع شارة وطنية مميزة قد يؤدي إلى السجن. والجنود اإلسرائيليين

طيني وطني الفلس يد ال د النش م وتردي ع العل تم رف ان ي اراة ك ل مب ر الرياضة . ك د صّرح وزي وق
ائال ة «: الفلسطيني ق ى الخارطة العالمي وم عل منا موجود الي اس، باسكال( للرياضةإن اس  .بونيف
  .)الحلقة األولى
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ر " وزارة التربية والتعليم"عتبر كما تُ  ة الرياضية، وتُعتب ة التحتي اء البني ى في بن ة األول اللبن
ريخ الرياضيين دارس معمالً لتف دأت . ات/الم يم"ب ة والتعل ة " وزارة التربي دريس حصة التربي بت

ل سلطات االحتالل ٍة، من قب ادة . الرياضية؛ والتي كانت قد ُمنعت ،لسنواٍت طويل دأت في إع وب
دارس ب ناء المالعب في المدارس، وتعيين مدرسين ومدّرسات التربية الرياضية، حيث كانت الم

ا " وزارة الشباب والرياضة"أخذت . تعاني نقصاً شديداً في مدرسي التربية الرياضية ى عاتقھ عل
د  ي الرياضي؛ بعق ادر التعليم دريب الك ل وت ادة تأھي يم، إع ة والتعل ع وزارة التربي اون م ،وبالتع

لد اب؛ مث ف األلع ي مختل ٍة ف دت : وراٍت تأھيلي ة، وُعق نس الطاول لّة وت رة الس ائرة وك رة الط الك
دوري والكأس  ات ال دارس تشارك في مباري رق للم كلت ف دوراٌت داخليةٌ وخارجيةٌ للتحكيم، وُش
يم ٍة من مراحل التعل ّل مرحل . الختيار المنتخبات الرياضية، وعملت على وضع منھاٍج خاٍص بك

ان وھكذ دورات المدرسية الرياضية في لبن ي شاركت في ال ا؛ برزت بعض الفرق المدرسية الت
وطني  بابي ال كر الش رٍّ للمعس اد مق م اعتم ة، وت ية المغلق االت الرياض ئت الص واألردن، وأُنش

اح  ّم افتت ة من كال الجنسين، وت ة "والعربي والدولي، وتبادل الوفود الشبابية الرياضية العربي كلي
؛ إلتاحة الفرصة أمام الفتيات لممارسة ٢٠٠٣بغزة عام " جامعة األقصى"في " ة الرياضيةالتربي

  .الرياضة

اني  ا زالت الرياضة الفلسطينية تع ت؛ فم ي تحقق وعلى الرغم من العديد من اإلنجازات الت
ال  دم اكتم ياً، وع ين رياض ات المتخصص ين والمدرس ي المدّرس نقص ف ل ال عوباٍت مث ن ص م

يةالمالعب الري رق . اضية المدرس رزت بعض الف د ب ذه الصعوبات؛ فق رغم من كل ھ ى ال وعل
ان  ي لبن ة الرياضية ف ية العربي دورات المدرس ي ال اركت ف ي ش ية الت رات ( واألردنالمدرس نش

  .)٢٠٠٣. متعددة

رق رياضية  دريب وإعداد ف تم إال بت ا ال تھ وعلى صعيد األندية القائمة في قطاع غزة؛ فإنھ
ى  ، لالشتراك في المنافساتمختارة وماھرة راً عل دم، وال تركز كثي والبطوالت؛ وخاصة كرة الق

ـ  ة الرياضة"إتاحة الفرصة ألعداد كبيرة لممارسة الرياضة، أو ما يسمى ب ا عن ". الجماھيري أم
اوز  ي ال تتج ة؛ فھ اث للرياض ة اإلن ذكور %١.٧ممارس اھمة ال ين أن مس ي ح ن ؛ ف د ع تزي

  .)٢٠٠٣. نشرات متعددة(% ١٨.٥
  

  النشاط الرياضي النسوي في قطاع غزة

ال  ي مج وية ف ات النس م المحط وية، وأھ ية النس اطات الرياض ذا الفصل النش تعرض ھ يس
ة  روف المحيط زة، والظ اع غ ي قط ية ف ة الرياض دات الحرك رواد ورائ ّرف ب ة، ويُع الرياض

طة ة األنش ي كاف ة ف ة والدولي اركات العربي م المش ات الرياضيات، وأھ رة  بالفتي الرياضية، ونظ
  .المجتمع إلى الفتاة الرياضية

  
  المستوى األول

  ).سالم الشرفا، يسرا البربري ومعمر بسيسو(المشرفون واإلداريون الرياضيون 
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  )١٩٦٧-١٩٥٣(سوية في قطاع غزة من الرياضة الن

، بمشاركة ١٩٥٣شاركنا بفريق بنات في الدورة العربية سنة " ":سالم الشرفا"يقول الحاج 
  .في األردن" في أول دورة عربية لتنس الطاولة ١٩٦٦مصر وسوريا ولبنان، وشاركنا في عام 

ام  رة من ع ى  ١٩٥٩في الفت نوياً في األلعاب  ١٩٦٧حت دة س تم تنظيم بطوالت عدي ان ي ك
ة  ة واإلعدادي دارس االبتدائي ات الم ى مستوى طالب اطق(المختلفة عل دارس والمن ين الم ) دوري ب

ين " إيفون فرح"ة حيث تؤكد السيد ابقاٍت ب أنھا أشرفت على تنظيم أياٍم رياضيٍة ومھرجاناٍت ومس
ات الصيفية السنوية خالل العطل المدرسية في مختلف  ى تنظيم المخيّم المدارس، وأشرفت عل

االت  ى احتف اد النصر"مناطق قطاع غزة، وأشرفت عل نوياً في مختلف " أعي ام س ي كانت تُق الت
  .١٩٦٧أُوقفت ھذه االحتفاالت بسبب االحتالل اإلسرائيلي عام  مناطق قطاع غزة؛ حتى

؛ ١٩٦٦بعد الدورة العربية الرابعة التي أُقيمت في األردن في ": "سالم الشرفا"يقول الحاج 
لم نرجع إلى غزة، بل سافرنا من األردن إلى الصين مباشرة بفريٍق من البنات وآخر من الشباب؛ 

ى أول " الدولية بطولة الصداقة"للمشاركة في  ازةً، وحصلنا عل في الصين، وكانت مشاركةً ممت
ميدالية ذھبية في بطولة الترضية، وھذه البطولة كانت تُقام للفريق المغلوب من البطولة الرسمية، 

  .قبل الحرب بعدة شھور" ١٩٦٧لتنس الطاولة " استكھولم"بعد ذلك شاركنا في بطولة العالم في 

الم الشرف"يقول الحاج  واتي شاركن في ": "اس ات الل راً من الفتي ان عدد المشاركات كبي ك
تينات ي الس ة ف دورات العربي ات . ال ي فعالي ارك ف زة لتلعب وتش أتي لغ رق المصرية ت كانت الف

نتخاب رؤساء لالتحادات تشّكلت االتحادات الرياضية في غزة، وتّم ا ١٩٦٢رياضية، ومن سنة 
  ."الرياضية

ات  ات المعروف ن الالعب ة م ك الحقب ي تل وزان رزق هللا"ف دبّك"، "س ى الم ة "، "نھ حاتم
ة " سالم الشرفا"ويؤكد الحاج ". نجوى ترزي"، "سلطان دبّك"أن الالعب ى " نھى الم حصلت عل

ة ١٩٦٦الميدالية الذھبية في بطولة الترضية في الصين عام  دورة العربي ، وشاركت البنات في ال
  .١٩٦٦،١٩٦٥في الكويت وسوريا عام 

و رزي"ل تق وى ت ي ": "نج تركت ف روفين رياضياً، واش ة أصبحنا مع ة الثانوي ي المرحل ف
نة،  ر من س ة القطاع أكث ى بطول ة وحصلنا عل نس طاول ق ت ّكلنا فري جمعية الشبان المسيحية، ش

ذاك   ١٩٦٦، ١٩٦٥، ١٩٦٤تحديدا عام  اد  ١٤و كان عمري آن ار اتح رة اخت ك الفت نة، في تل س
باباً الطاولة المتفوقين باللع ا ش ل فلسطين في الخارج، ُكن ات منتخب لتمثي ق بن وين فري ّم تك بة وت

ي  درب ف ا نت لطان، كن و س ة أب دبك، حاتم ا وسوزان رزق هللا، نھى الم ات، كنت أن ة "وبن جمعي
ة " الشبان المسيحية دورة العربي لمدة ثالثة شھور قبل أية مشاركة خارجية، وقبل المشاركة في ال

ان الرابعة باألردن، وبع د األردن سافرنا إلى الصين في الدورة العربية األسيوية لتنس الطاولة، ك
ارج،  اركتنا بالخ ررت مش دما تق دربنا إال بع درب ي اك م ن ھن م يك ياً، ل اداً شخص دريب اجتھ الت

  ".ودربّونا ثالثة أشھر، ومستوانا كان ال بأس به؛ نظراً لظروفنا أيام اإلدارة المصرية
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  ١٩٦٧غزة بعد حرب  ء الرياضيات فيالنسا

داً من خالل  ١٩٦٧بعد حرب  أصبحت فلسطين تشارك من الخارج ومن الشتات، وتحدي
ت ان والكوي وريا ولبن اج . مصر وس ول الح رفا"يق الم الش ا ": "س ات، وكنت أن ع الالعب ّم تجمي ت

رخيص والمرور ر سلطة الت زة ھو مق  ممنوعاً من السفر ألسباٍب أمنية، كان مقر اتحاد التنس بغ
 ١٩٧٠وسنة. وأصبح تمثيل فلسطين من الخارج. الحالية، وكان ملعب كرة يد تتدرب فيه الفتيات

دولي  اد ال شاركنا في بطولة العالم في اليابان، والتي كانت تقام كل أربع سنين تحت إشراف االتح
  ".للعبة

و. لجأت العديد من الرياضيات الفلسطينيات ،بعد الحرب، إلى البلدان المجاورة نجوى "ل تق
ا كنت خارج القطاع  ٦٧بعد حرب ": "ترزي ا، وبينم تركت القطاع وتوجھت للدارسة في ليبي

دريب، ١٩٧٣طلبوني للمشاركة في دورة الصين عام  ان الت ؛ فخضنا فترة تدريب في مصر، وك
اً وأصبحت المشاركة من الشتات ق كلي ر الفري اك تغي ى الصين، وھن مصر، : ومن ثّم سافرنا إل

رزي، ليبيا، ل ات نجوى ت ان من الالعب بعض، وك بنان، الكويت، وأول مرة كنا بنشوف بعضنا ال
ات أسرية . دعد فرح، ميسون فرح، سوزان الشرفا ادل وعالق لكن كان ھناك انسجام واحترام متب

ه الرياضة ھي المجال  ة؛ ألن ى نظرة ذكوري بين الفتيات والشباب، وال يوجد أية مشكلة، وال حت
  ".قاوة لآلخرالوحيد ينظر بن

دارس  داً م دارس ،تحدي ى الم أما في الداخل؛ فقد كانت المشاركات محدودة، واقتصرت عل
اك نشاط رياضي  ١٩٩٣إلى  ١٩٦٧فترة االحتالل من ": "معمر بسيسو"يقول . األنروا ان ھن ك

م  م يكن لھ دم، لكن لألسف؛ ل للجنسين على مستوى المدارس بشكٍل كبيٍر ومتقدم، ومستواھما متق
كنا نعتمد على المدارس في مختلف األلعاب، وكانت . شاركات خارجية بسبب ظروف االحتاللم

  ".الرياضة المدرسية نشطة؛ رغم ظروف القطاع السياسية واالقتصادية
  

  ع مساھمة الرياضة النسوية في غزةأنوا

فون إي"تُعتبر السيدة . برزت مساھمة الفتيات الغزيّات ضمن مجموعات الكشافة والمرشدات
رح ا٦٧" (ف ة ) عام ي فلسطين، فھي عضو اللجن فية ف ة الرياضية والكش ن رواد الحرك دة م رائ

ي  ة ف طينية"التنفيذي دات الفلس افة والمرش ة الكش ة " جمعي ة والدولي ة العربي ة العام والمفّوض
طين ي فلس دات ف يدة . للمرش ول الس رح"تق ون ف دارس ": "إيف ي م ية ف ة الرياض ت الحرك دعم

ة، حين عملت البنات، وكان  ة حديث لھا األثر األكبر في نشرھا وازدھارھا بطرق وأساليب تربوي
ام  ام ١٩٥٩في ذلك الوقت كمشرفة عامة لألنشطة الرياضية من ع ى ع دم ١٩٦١حت ، ونظراً لع

ة  وجود مدّرسات متخصصات في التربية الرياضية في ذلك الوقت، فقامت بتنظيم دوراٍت مختلف
ا ل معلّم ٍل لتأھي ن خالل وورش عم ة، م اء الخدم دارس أثن ي الم ة الرياضية ف دريس التربي ت لت

ا  ة العلي ة االبتدائي دنيا والمرحل ة ال ة االبتدائي ية للمرحل ة الرياض دريس التربي اليب ت رق وأس ط
ة  زة الرياضية المستخدمة في حصص التربي ة استخدام بعض األجھ والمرحلة اإلعدادية، وكيفي

ندو ز ،وص ان القف ية؛ كحص ذلك؛ الرياض از، وك ب الجمب وازن، ومرات ة الت ب، وعارض ق الوث
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ة  دريس بعض األلعاب الجماعي األدوات الصغيرة كالكراكت والحبال وأكياس الحبوب، وطرق ت
  ". ككرة الطائرة والسلة، واأللعاب الفردية كتنس الطاولة والريشة الطائرة والمضرب الخشبي

بعينات يؤكد على أن الفتيات في قطاع غز" معمر بسيسو" ى الس ينات إل رة الخمس ة خالل فت
ُكن يُشجعن الحركة الرياضية بشكٍل عام، ويتابعن المباريات ونتائجھا وأخبار األندية الرياضية، "

ية،  ائج الرياض ن النت ؤال ع ادرن بالس ة، ويب اء للرياض ل النس ن قب جيٌع م اك تش ان ھن الً ك فع
ات  ان متواصالً لفئ دارس ك ين الم دوري الرياضي ب ل وال ثلھم مث ات، ويمارسن الرياضة م البن

ذي  ى للشباب والرياضة الفلسطيني ال يس المجلس األعل ى رئ ود ،أيضا، إل الشباب، والفضل يع
ين ة كانت تشارك من الفئت دارس الثانوي ع الم رةٌ، وجمي رٌق كثي اك ف : تشّكل في غزة، وكانت ھن

  ".في أندية القطاع اإلناث والذكور، وكان الدوري في ذلك الوقت نشطاً مثل الدوري

د : "ھذه األجواء المفعمة بالنشاط في المدارس واألندية؛ حيث تقول" نجوى ترزي"تؤكد  بع
ة؛ كانت ُمدّرستي  ابعة في المدرسة االبتدائي و رمضان"سن الس ة أب ع " فوزي شاركتني في جمي

ات  اب والمھرجان اركتي كن ٢٧األلع ت مش ة، وكان ة والفدائي ة البحري ت بفرق ارس، كن اٍط م ش
تي  ة، وُمدّرس ات الوطني ي المھرجان ارك ف ت أش ة كن ة اإلعدادي ي المرحل ٍي، وف ماء "مدرس أس

ريّس ة " ال اھزةً ألي ت ج ي كن رين رياضي؛ ألن اط أو تم ى ألي نش ي الصفوف األول ارني ف تخت
ي  ول عن ت تق اركة وكان ن البيضة يصيح(مش ديك الفصيح م و ) ال دينا الج ان ل ة ك ذ الطفول فمن

ات وأنشطة رياضيةمخي(الرياضي  ي ) م ان ف ا، ك ي أحبھ اتي الت ة ھواي ي تنمي اعدني ف ذا س وھ
ادي األرثوذكسي"و" جمعية الشبان المسيحية"اھتمام رياضي من قبل المدارس و في غزة، " الن

باباً  ا ش ا كنّ دليل أنن ات واألوالد، ب ين البن ز ب اك تميي وله أثٌر كبيٌر في رياضة البنات، ولم يكن ھن
ة وبنات نتدرب  ك الوقت كانت المحب بالجمعية واألندية، والشباب والنادي األرثوذكسي، وفي ذل

  ".بين الناس والفكر الراقي في الرياضة

ذا النشاط الكشفي أن توقف ا لبث ھ ول . م رح"تق ون ف توقف العمل الكشفي بسبب ": "إيف
ا ي نظمتھ دريب؛ الت ة للت ة الثاني دوة العربي ي الن اركت ف د ش ت ق تالل، وكن ة " االح ة العربي الھيئ

فية في قطاع غزة من ٢٠٠٠في مسقط بعمان عام " للمرشدات ، وعملت في خدمة الحركة الكش
ام  ات في غزة من ع ة ١٩٥٩خالل عملھا كموجه لمدارس البن ى النھوض بالحرك ؛ وعملت عل

ات الزھرات، وتنظيم دوراٍت  رق المرشدات؛ وباق ي ف ادية من خالل تشجيع االشتراك ف اإلرش
تدريب وتأھيل قائدات لفرق المرشدات وباقات الزھرات : ةً خاصةً بحركة المرشدات؛ منھامختلف

في مختلف محافظات غزة، واإلشراف على جميع فرق المرشدات والزھرات التي تم تكوينھا في 
راف  ة، واإلش ة الخاصة بالحرك واد التعليمي رات والم ا وإصدار بعض النش دارس، ومتابعتھ الم

يم العديد من المخيمات اإلرشادية الداخلية؛ كمخيمات نھاية األسبوع، والمخيمات على إقامة وتنظ
افة  ة الكش ة لمجموع فية الداخلي ات الكش يم المخيم ى تنظ راف عل اع، واإلش ل القط وية داخ النس
ة،  ة الديني ة القومي ة ،الوطني ة المختلف ي المناسبات الداخلي اركة ف ية الفلسطينية، والمش األرثوذكس

ة اال المي، إقام كر الع وم الش ة، وي دة العربي وم المرش دات؛ كي ة المرش ة بحرك االت الخاص حتف
يم  جير، وتنظ الت التش ة وحم الت النظاف الل حم ن خ ة م ة المحلي ة البيئ ي خدم اركة ف والمش
االشتراك في العديد من المخيمات اإلرشادية الخارجية العربية كالمخيم العربي األول للمرشدات؛ 
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د في مصر ) ١٩٦٦(ا عام المنعقد في ليبي ع عشر المنعق يم ) ١٩٧٠(والمخيم العربي الراب والمخ
د في األردن  افة ) ١٩٨٢(العربي الخامس عشر المنعق ة للكش ؤتمرات العالمي والمشاركة في الم

  .والمرشدات

تعاونت مع االتحاد النسائي في ": "إيفون فرح"وحول أنشطتھا الرياضية األخرى؛ تضيف 
ي اٍد للس ة ن ة إقام ية المختلف طة الرياض ة األنش ات، ) ١٩٦٤(دات؛ لممارس رق لالعب وين الف وتك

والمشاركة في المسابقات التي كانت تقام على مستوى قطاع غزة، والتعاون مع االتحاد الكنائسي 
ع مؤسسة  اون م ات قسم السكرتاريا، والتع دوات والمحاضرات لطالب ة بعض الن  USفي إقام

AID  دوام في منتصف الثمانينات د ال في اإلشراف على األنشطة التي كانت تُقام في المدارس بع
ة دورة  ي إقام وفين ف د المكف ع معھ اون م ى المالعب، والتع ة عل ام بالمحافظ ي، واالھتم المدرس

اون مع  ة، والتع ة الشبان المسيحية"خاصة بتدريس التربية الرياضية لھذه الفئ في تنظيم " جمعي
  .ة، وممارسة األنشطة الرياضية المناسبةدورات خاصة بالمرأة والرياض

  
  مجتمع الغزّي للرياضة الفلسطينيةنظرة ال

اج  ن الح ٌل م ق ك ة؛ اتف زة للرياض ي غ ات ف ة الفتي ع لممارس رة المجتم ول نظ الم "وح س
رفا و"و" الش ر بسيس ري"و" معم رى البرب ن " يس رة م ي الفت ت ف ع كان رة المجتم ى أن نظ عل
أبدا ما " ":سالم الشرفا"يقول الحاج . مارسة الفتيات للرياضةتتقبل وتوافق على م ١٩٦٧-١٩٥٩

اك  م يكن ھن فيھا أي شي، وكانوا مبسوطين، البنات يواظبوا على التمرين أكثر من الشباب، أبدا ل
فروق فردية، أنا كنت أُركز على األخالق حفاظاً على سمعة الالعبين والالعبات، بالنسبة ألھالي 

المة، : "يالبنات كانوا يقولون ل ا س المة ترجعھ ا أخدتھا س ا ترجع، وزي م البنت بأمانتك لغاية م
ا  ا كن د، خاصةً لم ان بعي ه السفر ك ا من السفر؛ ألن د عودتن ا بع ى بيتھ وكنت أوصل كل بنت عل
ة  دورات العربي اتھم في ال دا لمشاركة بن ان األھل مشجعين ج ى الصين والسويد، وك بنروح عل

  ".والدولية

ٍم لنشاط النساء يبدو أن ھذه ال ٍي داع اٍم سياس اٍخ ع ربط بوجود من ة كانت تُ ة المجتمعي موافق
ق  ا يتعل اً فيم دماً ملحوظ اء تق ھدت النس ري ش م الناص ّل الحك ي ظ ة، فف تھن للرياض وممارس
ة  ة والمجتمعي ة الذاتي وٍع من الرقاب رتبط بن بالحصول على الحقوق، كما أن ھذه المشاركة كانت ت

  .اً فيما يتعلق بلباسھن وأخالقھن وممارساتھن اليوميةعلى الفتيات؛ وتحديد

ع " ":سالم الشرفا"يقول الحاج  ة؛ كانت جمي نس الطاول الم لت في الحقيقة؛ بالنسبة لبطولة الع
زٍي رسمٍي، إال أن  دون الشورتات القصيرة ك ة يرت الفتيات من الدول األخرى المشتركة بالبطول

". وما كانوا يرضوا يلبسوا الشورتات" ترنج سوت"تشم بنات منتخب فلسطين فّضلن اللباس المح
ري"أما  ول" يسرى البرب ات للمشاركة في األلعاب : "فتق ل الفتي ال واضح من قب اك إقب ان ھن ك

ات  تم وأرعى الفتي وني كنت أھ الي؛ ك الرياضية؛ خاصة في المدارس، وكنت ألمس تشجيع األھ
وم ب بلھم، وكنت أق ة من قِ أخرھن الالعبات، وُمنحت الثق ى البيت في حال ت ات إل إيصال الالعب

حفاظا على سالمتھن، ولم أالحظ أي اعتراٍض أمام مشاركتھن، وكان النشاط الرياضي كبيراً في 
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ادات  ى الع قطاع غزة، والمشاركة خارج فلسطين كبيرة وقوية، كنّا نؤكد دوماً على المحافظة عل
ة والتقاليد الخاصة بشعبنا وھويتنا الفلسطينية، وف ات في بطول ه الالعب ذي شاركت في ي الوقت ال

اه  الصين والسويد كان صعبا أن تخرج الالعبات من فلسطين؛ لكن الثقة التي شعر بھا األھالي تج
أھداف ھذه المشاركات؛ ومدى أھميتھا ووضوحھا؛ إلى جانب وجود العنصر النسوي المشرف 

ة في مصر واألردن، وأذكر عليھن؛ عندھا وافقوا على إيفاد بناتھم، إلى جانب الب طوالت العربي
  ".أننا حين كنا في الكويت احتفلت بنا الكويت احتفاالً كبيراً؛ كوننا فتيات نمثل القضية الفلسطينية

ي قالت" حاتمة أبو سلطان"قضية الحفاظ على اللباس المحتشم أكدتھا  ات : "الت مالبس الفتي
ون كاكي وْبُكم، لم نلبس أّي لبس عادي، معظم خالل المشاركات الخارجية كانت عبارةً عن بنطل

بيبة  س الش ا بمالب دائيين"وقتن س الف ين " مالب رق ب اك ف يس ھن يتنا، ل عنا وقض ل وض ه يمث ألن
واء  لم، واألج يحي ومس ين مس رق ب د ف ان ال يوج اً، ك ان الوضع عادي ات، وك ين والالعب الالعب

  ". المستقرةً والھادئةً ساعدت على التطور

ا : "عن تشجيع أھلھا لمشاركتھا في األلعاب الرياضية" ترزينجوى "تقول  منذ طفولتي وأن
اد  دعمونني الرتي دي وإخواني يشجعونني وي ان وال باحة، ك رياضية، ألعب جمباز، وأمارس الس

نفسأھم شي ل: (األندية، وكان والدي يقول لي ل والجسم وال ا تصقل العق ات الرياضة، ألنھ ). لبن
رة  الل فت باحة خ ي الس ى تعلم اعد عل ذا س ر؛ وھ اطئ البح ى ش ةً عل ك كبين ت تمتل ائلتي كان ع
باحة في غزة؛  د الس ي تجي دة الت ا البنت الوحي الصيف، كان عمري خمس سنوات فقط، وكنت أن

ا من تشارك في الس ات وقتھ باحة، كنت أسبح مع إخواني، وكانت خاصةً وأنه لم يكن من البن
ول دي تق ة وال ب: "نظري ب إال العي ا عي ي " م ا وأخت ل أن ة األھ ت رعاي تم تح ة ت ذه رياض وھ

  ". وإخواني

ام مشاركة ": "معمر بسيسو"كما يقول  األوضاع كانت مستقرةً، ولم يكن ھناك أي عائق أم
ن الجنس اللطيف في القطاع يشجع كا. الفتيات؛ سوى الظروف السياسية التي كانت عائقاً أمامھا

اك  الحركة الرياضية بشكٍل عاٍم ويتابع المباريات ونتائجھا وأخبار األندية الرياضية، فعالً كان ھن
  ".تشجيٌع من قبل النساء للرياضة، وكّن يبادرن بالسؤال عن النتائج الرياضية

دت  رزي"أك وى ت ن ج": "نج جيٌع م اك تش ان ھن ع ك رة المجتم بة لنظ واحي، بالنس ع الن مي
ة مشكلة من المجتمع الخارجي أو  سافرنا كثيراً خارج فلسطين، كنّا نالقي التشجيع، لم نواجه أي
د  م عق تقبال، وت تقبلوننا أحسن اس انوا يس ى غزة ك ود إل دما نع ة، وعن الداخلي، ثقة أھل البنت قوي

فع علم فلسطين، كانت الندوات والمؤتمرات لنتحدث عن مشاركاتنا؛ احتفلوا بنا، واستطعنا أن نر
  ".الفتاة قد أخذت حقھا الرياضي كامالً في المدارس والنوادي، وال يوجد أية مشكلة

و من صعوباٍت؛ حيث أكدت  و "يبدو أن ھذا التشجيع والشعور بالفخر لم يكن يخل ة أب حاتم
لطان ذا " س ر، إال أن ھ ا األكب ن أخيھ اً م د اعتراض ت تج افر كان ت تس دما كان ا عن ى أنھ عل

العتراض لم يطل؛ بسبب حرص المسئولين الرياضيين على الفتيات وسمعتھم الطيبة في أرجاء ا
  ".المنطقة
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  تمثيل رياضي أم تمثيل سياسي

ارتبطت مساھمات الرياضيات الغزيّات بھويتھن السياسية، حيث القين االھتمام والترحيب، 
طينيات ونھن فلس بب ك ة؛ بس ور والمقاطع ن . أو النف ٌل م د ك رزي"تؤك وى ت و "و" نج ة أب حاتم

ات " سلطان ا استغربوا وجود مشاركة فتي أن المشاركين الدوليين في البطوالت التي شاركن فيھ
داً من غزة ول . من فلسطين؛ وتحدي ة سلطان"تق رام؛ بسبب قضيتنا، ": "حاتم ا نجد كل احت كن

دريباتنا و) يسرى البربري وسالم الشرفا(ومثّلنا فلسطين أحسن تمثيٍل بفضل قادتنا  ى ت أشرف عل
  ".رغم أنه كان مدرب والعب كرة سلة" يوسف الحشوة"بعد ذلك المدرب 

ة في  ١٩٦٧في سنة ": "حاتمة أبو سلطان"تقول  الم الدولي في شھر أبريل؛ كانت بطولة الع
ا و اروني أن اد، اخت ى حساب االتح ان " سوزان رزق هللا"ستوكھولم بتكلف كثيرا، وكانت عل وك

الم الشرفا"و" يسرى البربري"واإلدارية " يوسف الحشوة"معنا المدرب  ة " الحاج س مسئول بعث
ان يضم  ق الشباب ك رزي"فلسطين، البنات والشباب وفري وزي ت رزي"و" ف وزي "و" بشير ت ف

الرحلة حققت . بقينا تقريباً أسبوعين في السويد؛ ولعبنا". فوزي مشير"و" حسن محمد"و" ضبيط
يةً  اٍت سياس دافاً ونجاح ي أھ دا يعرف شو يعن ان ح ا ك ة م ا بالبطول ا كنّ ا رياضية، ولم ر منھ أكث

اءلون  انوا يتس وا ). ?Do you mean Israel(فلسطين، وك م يعرف وا إسرائيل ول انوا يعرف ك
كلة؛ خاصة  وا شو المش م يعرف م يوصل الصورة عن فلسطين، ول فلسطين، لألسف؛ اإلعالم ل

رجم وكنا ل. باللغة االنجليزية وليس بالعربية ة مت ات برفق ما نقعد مع صديقاتنا الصينيات والالعب
  ".صيني نحكي لھم عن فلسطين وعن القضية

  
  ١٩٦٧-١٩٥٩ة في الفترة من دور اإلدارة المصرية في تشجيع رياضيات غز

اً  ك اإلدارة دوراً ھام د لعبت تل ك الفترة،وق كان قطاع غزة يقع تحت اإلدارة المصرية في تل
يس في تشجيع الرياضة بش ام ورئ اكم الع كٍل عام والرياضيات النساء بشكٍل خاص؛ من خالل الح

باب  ة الش ى لرعاي س األعل رودي"المجل ات " يوسف العج ال البعث ى إرس ان يشرف عل ذي ك ال
اإلدارة ": "سالم الشرفا"يقول الحاج ". منظمة التحرير"الفلسطينية التي تشارك في الخارج باسم 

، وكان لدينا فريق سلة وتنس طاولة، وشاركنا باسم فلسطين في المصرية رعت الرياضة النسوية
مبر  اب ديس ع األلع ا بجمي ة ١٩٦٦كمبودي ي بطول ي ھ يوية؛ الّل داقة األس ة الص ي بطول ، وف

  . ١٩٦٦الترضية، حصلنا على ميدالية ذھبية لآلنسات وأخرى للشباب 

ول" معمر بسيسو"ويوافقه الرأي المربي  دعم: "الذي يق ان ي ذي ك الرياضة في القطاع  وال
ھي اإلدارة المصرية في الستينات، وكانت مسھّلة للحركة الرياضية، وكانت توفر لھا اإلمكانيات 
وادر من  ل ك بشكٍل كاٍف جدا، وترصد لھا الميزانيات لتحقيق كل األنشطة المطلوبة، وكانت تؤھّ

اب، في عھ وفرت الالعبين والحّكام والمدّربين لرفع كفاءتھم ومستوى األلع د اإلدارة المصرية ت
ين  ن الالعب وادر م ل ك ت تؤھ اطات، وكان ك النش اح تل ات لنج ة واإلمكاني ل األدوات الالزم ك

اب توى األلع اءتھم ومس ع كف دربين؛ لرف ام والم ول " والحك ياق تق س الس ي نف را "وف يس
ري ين":"البرب ات وإداري دارس بمعلّم زّود الم ت ت زة كان ى غ ة المصرية إل ر أن البعث ي  وأذك ف
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اع  اة واألوض ت الحي وى، وكان اب الق لة وألع ة والس ة الطاول ر لعب ي نش اھموا ف ة، وس الرياض
  ".مستقرة

على دور المدربين المصريين في تشجيع مسيرتھن الرياضية، " حاتمة أبو سلطان"أكدت 
دربنا وقت مشاركتنا في الصين، ":" حاتمة أبو سلطان"حيث قالت  كان ھناك مدرب مصري ي
ته بسيطةً وسھلةً مع البنات، وكنا نحن البنات أصغر سنّا من الشباب، كان التدريب مع كانت عالق

دريب؛  ارف، ت م يوجد وقت للتع ة، ل البنات والشباب تحت إشراف المدرب والمسئولين عن اللعب
ا  دين مشاركين، حظين ر وف ا أكب ان كن د لبن ا نحن ووف نوم؛ التزام؛ وفقط في حفالت التعارف، كن

  ".الدول العربية وايضا كان ھذا االھتمام  على نطاق العالم كان رائع وتعاطف واھتمامباھتمام  

ك الوقت" (أحمد الشقيري" ه دور في دعم ) رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في ذل ان ل ك
  .الذي التقاه مراٍت عديدةً " سالم الشرفا"الرياضة، بحسب 

  
  صعوبات وعراقيل

اھج دراسية أو : لحركة الرياضية الفلسطينيةمن أھم الصعوبات التي واجھت ا وفر من عدم ت
ة الرياضية ادة التربي دريس م ة لت اءات محليّ يدة . كف ول الس رح"تق ون ف وفّر ": "إيف دم ت راً لع نظ

واد ) المعلمين والمعلمات(المراجع الرياضية في المدارس؛ وقد تّم تزويدھم  ببعض النشرات والم
ى التعليمية الخاصة بالرياضة، وتن دريب الدارسات عل دورات وورش العمل لت د من ال ظيم العدي

ة  -ريشة -طائرة-كرة سلة(كيفية تدريب وتحكيم األلعاب الرياضية المختلفة  مضرب –تنس طاول
وتنظيم العديد من الدورات وورش العمل على كيفية تدريب وتحكيم ألعاب القوى وألعاب ) خشبي

ل للمعل م وضع دلي دان والمضمار، وت ة الرياضية، المي اھج التربي ذ من ة تنفي ى كيفي اده إل م إلرش
يم دورات  ة، وتنظ ة واإلعدادي ة االبتدائي نوية للمرحل ھرية والس ة والش ط اليومي ع الخط ووض
ل  ع دلي ّم وض ية، وت ة الرياض ة التربي ي رعاي دورھن ف ريفھن ب دف تع دارس؛ بھ ديرات الم لم

  ".لفة ومتابعتھالإلشراف على كيفية ممارسة األنشطة الرياضية المخت

وية ة النس ت الرياض ي واجھ عوبات الت ن الص االحتالل : وم ت ب ي ارتبط ات الت الممارس
ة ل الدولي ول الحاج . اإلسرائيلي وتواجده في المحاف الم الشرفا"يق م ":"س ا نضع عل ّرة كنّ ذات م

الم؛ طقم خد بالك يا أخ س: فلسطين ولم نجده لما كنا بالسويد، وأجى واحد فلسطيني من ھناك وقال
ا كل  املين القرعة، وكن ود السويد ع ى يھ ود، حت ة وحطو يھ الحكام والمسئولين تغيّر في البطول
ا  م م ى العل ا عل ة االجتماعات، ودّورن ة األكل أو طاول دولة لھا علمھا على طاولتھا؛ سواء طاول

الوا م: لقيناه، وجابوا علم مصر اللي عليه رسمة الھالل وق ا لھ م؟ قلن ذا علمك ان . ال: ھ ابو كم وج
وقتھا رمتنا القرعة في " الزبالة"علم الھيئة، وضلينا نبحث عن علمنا، وباآلخر؛ لقيناه مرمي في 

ل  الم ابري ة الع ود سويديين، كانت مقصودة،  ١٩٦٧بطول اك يھ ان المشرف ھن ود، وك ام اليھ أم
دنا"فلسطين خلص وقعت، ووقتھا اعتبرت إنه الفريق كله مريض : وقالوا ة وغا" ونف ا البطول درن

  ".دون أن نشارك
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ى الرياضة الفلسطينية  ٦٧أن الظروف السياسية وحرب عام " معمر بسيسو"أكد  أثّرت عل
بشكٍل عام، وأصبحت الرياضة الفلسطينية محصورةً بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، 

  .والنشاط الرياضي المدرسي
  

  خالصة

ة خاّصة ،في قطاع غزة، في أوج عصرھا في فترة كانت الرياضة الفلسطينية عاّمة والنسوي
  . الخمسينات؛ والتي تُعتبر مرحلةً ذھبيةً تضافرت فيھا عدة عوامل ساعدت على نجاحھا

ه اإلدارة المصرية  ذي بذلت م قطاع غزة (لمست الباحثة مدى الدور الھام ال ي كانت تحك الت
ذاك اع، وإ) آن ي القط طينية ف ة الفلس ا للرياض الل دعمھ ن خ رق م دربات للف دربين وم اد م يف

ود الرياضية،  ادل الوف الرياضية للجنسين، وتدريب وإعداد مدربين فلسطينيين لكافة األلعاب، وتب
والمجلس " أحمد الشقيري"والمناضل " يوسف العجرودي"ومدى اھتمام الحاكم العسكري آنذاك 

  .األعلى للشباب والرياضة باألنشطة الرياضية

ى ن ة إل م اإلدارة المصرية توصلت الباحث رة حك الل فت زة خ اع غ د أن قط ة تؤك ٍة ھام تيج
ة تحت  ة والدولي ل العربي ه فلسطين في المحاف ة الفلسطينية؛ بتمثيل ى الھوي استطاع أن يحافظ عل

واستنتجت الباحثة أن الرياضة النسوية في ذلك الوقت القت ". منظمة التحرير الفلسطينية"مظلة 
ع من مشاركة رواجاً وتشجيعاً من األھل  والمجتمع، ولم تكن تلك النظرة الذكورية تجاه الفتاة تمن

فالعادات .. الفتيات في بطوالٍت عالميٍة في الصين والسويد، إلى جانب الدورات الرياضية العربية
ان  ا ك ت؛ لم ك الوق ي ذل ل الرياضي ف ي الحق اة ف اركة الفت ام مش ائق أم كل أّي ع م تش د ل والتقالي

ٍع كبيٍر من االستقرار االجتماعي؛ إلى جانب أن قادة العمل الرياضي كانوا محل القطاع يتمتع بنو
  .ثقة المجتمع

طين، وا فلس ذي مثّل م ذات األشخاص ال ى الرياضة ھ ائمين عل ة أن الق ذلك وجدت الباحث  ك
وطني،  ائھم الرياضي وال راعتھم وانتم وا بب أيضا، في معظم المحافل الرياضية الخارجية، وُعرف

اً، وھم أيض ا المناضلون الذين اھتّموا بتنشئة الفتاة تنشئةً رياضيةً وطنيةً؛ لتشّرف فلسطين خارجي
ري"و" معمر بسيسو"و" سالم الشرفا"مثل الحاج  ا ". يوسف الحشوة"و" يسرى البرب يّن فيم وتب

ي قنب" عايدة سالمة"بعد أن العبة المنتخب الفلسطيني لكرة الطاولة  اة فلسطينية تُلق ةً ھي أول فت ل
  .على الجيش اإلسرائيلي؛ عند البريد المركزي بمنطقة الشجاعية غرب مدينة غزة

د  ة، ق ة أو العربي ا الدولي واء منھ ة ،س ات الخارجي اركات الفتي ى أن مش ة إل لت الباحث توّص
ت،  ي كانت ،والزال حققت إنجازاٍت سياسيةً أكثر منھا رياضية؛ كونھن يمثلن قضية فلسطين؛ الت

  . حيث كان التعاطف واالستقبال الحافل والمعاملة الحسنةقضية رأي عام، 
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  قدمةم

ام  ي ع وطن ف ى أرض ال لطة الفلسطينية إل لو وعودة الس اق أوس ع اتف د توقي دأ ١٩٩٤بع ؛ ب
داً، لك زة تحدي اع غ ي قط اة ف ى الحي ود إل ام يع كٍل ع اط الرياضي بش ى النش اط ،عل ذا النش ن ھ

ة مشاركٍة نسويٍة رياضيٍة  األغلب، كان نشاطاً رياضياً رسمياً اعتمد على الذكور، ولم يسجل ألي
ا االستمرارية،  م يُكتب لھ وٍد شخصيٍة ل ةً بجھ ا أنشطةً رياضيةً فردي ان معظمھ ا ك رسميٍة، وإنم

ط ل الم. وبعض األنشطة المدرسية فق ة من قب دم المتابع ود السبب لع ى يع ز عل ئولين، والتركي س
ع  رة تتمت ر فت ر أكث ت تعتب رة كان ك الفت ن أن تل رغم م ى ال باب، عل ات الش ة ومنتخب رياض

  .باالستقرار، وإمكانية مزاولة األنشطة الرياضية؛ بعدما كان االحتالل قد منعھا لسنواٍت طويلة

ي  لة ف رة الس ٌق لك ّكل فري زة الرياضي"تش ادي غ عينات، و" ن الل التس ة "خ بان جمعي الش
ي الفلسطيني"وفريق كرة طائرة في " المسيحية ة ". النادي األھل نس طاول ة ت ّم تنظيم بطول ا ت كم

ة شھد قطاع غزة  ة الثالث على مستوى أندية القطاع للفتيات؛ في منتصف التسعينات، وفي األلفي
دم النس رة الق ى لك رب األول ة الع ي بطول ارك ف وية؛ وش دم النس رة الق ق لك كيل أول فري وية تش

ادي غزة الرياضي عام٢٠٠٦باإلسكندرية عام  ة بن ، ٢٠٠٥، وتّم تشكيل فريقي كرة سلة وطاول
الق  ادية وإغ ية واالقتص بب الظروف السياس ت بس ذه توقف وية ھ طة الرياضية النس إال أن األنش

  .المعابر؛ التي يمر بھا القطاع؛ إلى جانب لعبة الكاراتيه، وألعاب القوى
  

  م السلطة الفلسطينيةغزة بعد قيا رياضيات

اركت  رح"ش ون ف ي " إيف لو ف د بأوس ين المنعق ع والثالث المي الراب في الع ؤتمر الكش ي الم ف
ام  رويج ع ـ ١٩٩٦الن راف ب ؤتمر االعت ذا الم ي ھ ّم ف ث ت دات "، حي افة والمرش ة الكش جمعي
د عضواً في المنظمة العالمية للكشافة، والمؤتمر الكشفي األرثوذكسي األو" الفلسطينيات ل المنعق

دا ١٩٩٨في بيت لحم بفلسطين عام  ن بأيرلن ، والمؤتمر اإلرشادي العالمي الثالثين المنعقد في دبل
ام  ام ١٩٩٩ع الفلبين ع انيال ب ي م د ف ين المنعق ادي والثالث المي الح ادي الع ؤتمر اإلرش ، والم
ة األرد٢٠٠٢ ام ، والمؤتمر اإلرشادي العالمي الثاني والثالثين المنعقد في المملك ة الھاشمية ع ني
ٍة ٢٠٠٥ راف كدول ، والعمل على اعتراف الجمعية العالمية بجمعيتنا؛ وقد حصلنا على شھادة اعت

انيال  د في م ين المنعق المي الحادي والثالث ؤتمر الع ة في الم تعمل للحصول على العضوية الكامل
  .٢٠٠٢بالفلبين عام 

تث ن االس طينية ع لطة الفلس زت الس ك عج ن ذل رغم م ى ال ية عل وادر الرياض ي الك مار ف
ددة ت صعوبات متع ي واجھ ة؛ الت ول . التاريخي رزي"تق وى ت و ": "نج ة أب ا وحاتم البوني أن ط

ات  دريب العب ا بت ى غزة؛ طالبون ة إل سلطان خالل مرحلة التسعينات؛ وبعد عودة السلطة الوطني
د أ م نج ات، ول درب البن ات نُ ا كمتطوع ل، وعملن ا دون مقاب رع من ان تب زة، وك ام وال غ ي اھتم

ة، والصالة  ات، والمواصالت مرھق اتق الفتي ا وع ى عاتقن اليف أصبحت عل ع التك ة، وجمي رعاي
 ً   ".التدريبية مغلقة دوما، والموضوع تّم إغالقه تلقائيا
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ي  ائرة ف رة الط ق ك كل فري ائرة؛ تش رة الط ال ك ي مج طيني"ف ي الفلس ادي األھل ام " الن ع
موناليزا ولورا وإيمان (وأخواتھا " نيللي المصري: "نمن حوالي أربعة عشر العبة، منھ ١٩٩٦

يرين المصري ا المصري"و) وش ة"و" لين م بعلوش رّواغ"و" ري ة ال يرين فيصل"و" رھيف " ش
ل، " .. نسرين أبو عيشة"و" رندة فيصل"و ام كام دة ع ادي لم ق الن دريبات في فري واستمرت الت

رة دو"الطائرة  حيث أشرف على تدريب الفريق الرياضي السابق مدرب ك د عب ومساعده " محم
ة"، ومن ناحية إدارية رياضية مدرب كمال األجسام "جمال الكحلوت" اٍم ". عبد الفتاح قفّ د ع وبع

ل  ن قب وٍي م ادٍي أو معن ٍم م دام أّي دع راً النع اط؛ نظ ة، وتوقف النش ت اللعب دريبات توقف ن الت م
ات المسئولين؛ سواًء في وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة ا ألولمبية الفلسطينية، وكانت اإلمكاني

  .المتاحة عبارة عن اجتھادات شخصية من قبل اإلداريين والمدرب

ق المدرسة :"أكدت) عاما ٢٧" (إيمان المصري" أنھا كانت تمارس الرياضة من خالل فري
ةٌ رياضيةٌ تضم الف اتفي حصة التربية الرياضية المفضلة لديھا، وأنه لم يكن يتوفر ھناك أندي . تي

ي  ق ف كيل فري ة تش ن إمكاني ُت ع ا عرف اق بھ م االلتح ية ت الل دورة رياض ي "خ ادي األھل الن
ات "الفلسطيني داً لممارسة الفتي اس كانت ضيّقة ج ، في البداية؛ كانت الفكرة جيدةً؛ لكن نظرة الن
دعم وتشجيع األسرة. للرياضة ة ب ذه المرحل ادي والم. تخطّت الفتيات ھ دعم الم ة ال وي لكن قلّ عن

اليف . لالعبات أّدى إلى توقّف التدريبات دفع مصاريف وتك تكفالن ب فقد كان المدرب واإلداري ي
ام  التدريب من حسابھما الخاص، واضطرت الفتيات ،بعد ذلك، لترك النادي؛ نظراً النعدام االھتم

  ".من قبل المسئولين الرياضيين

ق ) عاما ٢٧" (رھيفة الرواغ"وتضيف  ي الفلسطيني"الالعبة بنفس فري ادي األھل إن ":"الن
ا، نتيجة  ام أھلھ ق وضعھا في مشكلة أم عدم االھتمام الجّدي من قبل المسئولين الرياضيين للفري
ة أن  ي يشعرون بأھمي دأ أھل ق، وب ذا الفري عدم المصداقية، وعدم اتضاح الرؤية المستقبلية من ھ

  ".التزم وأركز على دراستي أكثر من التركيز على اللعب

ام  في دم في الع رة الق وأشرفت  ٢٠٠٣مجال كرة القدم النسوية تشّكل المنتخب النسوي لك
ة بيت ) مديرة الدائرة الرياضية بجامعة بيت لحم" (سمر األعرج"عليه األستاذة  د تبنت جامع وق

طين،  مياً لفلس اً رس د منتخب ا بع بح فيم ذي أص ق ،ال دريبات الفري ى ت رف عل ق، وأش م الفري لح
ةً؛ " الھريمي رائد"المدرب  ة، ووجدن النتيجة إيجابي والذي قام بتعليمھن المھارات األساسية للعب

ة دريب وممارسة اللعب ةً في الت ديھن رغب ان ل وداً . فالفتيات أتقّن المھارات، وك ع جھ ذل الجمي وب
م؛ حاولت  ى " سمر األعرج"كبيرةً؛ حتى وصل الفريق إلى مستوى طيّب، ومن ث رة إل ل الفك نق

رة الفلسطيني"من خالل قطاع غزة  ه من " اتحاد الك ٌق آخر في غزة؛ معظم العبات وتشكل فري
ة، وشارك المنتخب " كلية التربية الرياضية بجامعة األقصى"طالبات  دارس الثانوي ات الم وطالب

ى جانب  النسوي ،منذ تأسيسه، في عدة بطوالٍت عربية في األردن ومصر واإلمارات العربية، إل
كرات ا ابعض المعس ة؛ ومنھ ا : لتدريبي ي أقامھ دم؛ الت رة الق يات ك ة خماس ي بطول اركة ف المش

اريخ " النادي األرثوذكسي األردني" ان، والمشاركة في خماسيات  ١٣/٨/٢٠٠٤ – ٧بت في عم
ا  ي أقامھ ة الت ي"كرة القدم في القاعات الداخلي ان األردن ادي عم اريخ " ن ، ٢٠٠٥نيسان  ٧–١بت

ين ) العبة ١١(النسوية في األردن  وبطولة غرب آسيا لكرة القدم ا ب  – ٢٣/٩في الفترة الواقعة م
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ى . ١/١٠/٢٠٠٥ ة األول ة العربي ران والبحرين، البطول وكانت المباريات مع األردن، سوريا، إي
باعيات(لكرة القدم النسائية في أبو ظبي  ة ٢٠٠٦شباط ) ٢٧-٢١(من ) س ، المشاركة في البطول

ين  –في اإلسكندرية ) العبة ١١(العربية لكرة القدم النسوية  ة ب رة الواقع  ٢٨-١٤مصر في الفت
  ). ٢٠٠٨نادي شباب األردن (، وبطولة ٢٠٠٨، وبطولة غرب آسيا ٢٠٠٦نيسان 

مالية  ات الش ي المحافظ دة ف وية جدي دم نس رة ق رق ك كيل ف ّم تش ة ت داد الدراس ت إع ي وق ف
ؤخراً  تح م رة، وافت ك ألول م دس؛ وذل ة الق طين، ومحافظ ر "لفلس ف بالت اد (جوزي يس االتح رئ

م ) الدولي لكرة القدم دوري ل ذا ال أول دوري نسوي في فلسطين في نھاية أكتوبر الماضي، لكن ھ
ة  ين الضفة والقطاع، والظروف الداخلي يشمل محافظات قطاع غزة؛ بسبب الفصل اإلسرائيلي ب

ق رة، ناھيك عن عدم التواف ذه الفت ي يعيشھا القطاع في ھ الرياضي، وعدم إجراء  السياسية الت
دم الفلسطيني"انتخابات  رة الق ى محافظات الضفة " اتحاد ك في محافظات غزة؛ واالقتصار عل
  .الغربية

ة؛ :"تؤكد" ھالة شقورة" أن بدايتھا الرياضية كانت منذ الطفولة؛ من خالل المدرسة االبتدائي
ة السلة رة الطائرة، ومارست لعب ة في ك. حيث شاركت في فريق المدرسة لك دايتھا الحقيق انت ب

ـ  ا ب د التحاقھ ا"عالم الرياضة مع كرة القدم؛ وذلك عن ادي خدمات جبالي اد "تحت إشراف " ن اتح
ال ة العم ي "نقاب ا ف اراة لھ ت أول مب رويج"، وكان ي " الن دريبيا ف كراً ت ت معس د أن خاض بع

ذه كانت خ": "فدوى ديب أحمد"تقول . ١٩٩٩عام رويج ھ ة الن ة، مشاركتنا في بطول طوة ايجابي
ل،  م الجمي ذا الحل ى ھ ة عل ل المحافظ ن أج وٌح م دينا طم دةً، وأصبح ل رةً جي بت خب ث اكتس حي
وطن؛  ى أرض ال واستكمال الفريق إلى أن يصل إلى مستوًى عاٍل في األداء، لكن عند الرجوع إل

 ً   " .ذھب كل شيء سدى، لم يتواصل معنا أحد في التدريب، كان كل شيٍء مؤقتا

ول  دو"وتق دف ب أحم ة ": "ى دي ل االبتدائي ي المراح ة ف الل المدرس ن خ اركتي ،م د مش بع
ة؛ ) الطائرة والسلة والعدو(واإلعدادية والثانوية، في األلعاب الرياضية المختلفة  ده التجرب وبعد ھ

" مؤسسة فلسطين المستقبل"استكملت نشاطي؛ وذلك عن طريق االنتساب إلى فريٍق للكاراتيه في 
زة ي غ د ا. ف ام وبع ي ع ولتين ف ي بط اركت ف دريب ش اني ٢٠٠٠لت ز الث ى المرك ، وحصلت عل

ام  ى ع ه، وف ن اللعب  ٢٠٠١كومتي ت ع ك؛ توقف د ذل ه، وبع ز األول كومتي ى المرك حصلت عل
حصلت على المركز األول كومتيه، وبعد ذلك توقفت  ٢٠٠١، في عام "انتفاضة األقصى"بسبب 

كلية التربية الرياضية في "امعة، وقمت بالتسجيل في عن اللعب بسبب االنتفاضة، ثم التحقت بالج
ات األسبوع الرياضي في " جامعة األقصى وھنا كانت المشاركات مختلفة، شاركت ضمن فعالي

  ".الجامعة في لعبة الكاراتيه والعروض الرياضية

بعد اإلعالن عن تشكيل فريق كرة قدم نسوي؛ وإمكانية التسجيل في ": "ھالة شقورة"تقول 
طينيات" دم الفلس رة الق اد ك ع " ح يق م ق بالتنس وين الفري م تك جيل، وت ال والتس ادرت باالتص ب
ة" جامعة األقصى" ق للجامع اك فري دا األساس؛ أصبح ھن ى ھ م . وعل دريب المتواصل ت د الت بع

بش"إبالغنا عن طريق  ة ال ذاك" (ھني ق آن ى الفري ة ) المشرفة عل ق في بطول عن مشاركة الفري
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رة النس رب للك كندرية الع وية(ائية باإلس دم النس ى للق رب األول ة الع ن ) بطول ن م م أتمك ي ل لكن
  ".المشاركة بسبب اإلصابة آنذاك

د"تضيف  دوى أحم رب ": "ف ة الع ي بطول وي ف اركة المنتخب النس ن مش الن ع د اإلع بع
كندرية  ى باإلس ار ٢٠٠٦األول م اختي زة  ٩؛ ت اع غ ن قط ات م د("العب دوى أحم ى "، "ف لبن

، "سناء بخيت"، "وسام بخيت"، "أزھار الحسني"، "دوجانا القدرة"، "جمانا القدرة"، "العيسوي
ال" د الع ة عب ن") زكي م وھ ت لح ة بي ن محافظ ان م ق ك اقي الفري ة/ "وب ي ثلجي اكلين "، "ھن ج

، "ماريان بندك"، "سراب الشاعر"، "غادة ھولي"، "غادة أبو رمان"، "ھيا موسى"، "جزراوي
ة ".. أبو عيدتاال "، "نفين الكليب" ى جانب الالعب ور سرور"إل ة في مصر" (ن ) فلسطينية مقيم

شارك الفريق في البطولة، وكانت المشاركة لھا فائدة للفريق؛ رغم الخسارة أمام منتخبات سوريا 
ةً  ومصر وتونس، ألنه تّم االحتكاك بالمنتخبات العربية األخرى، ووجد جو المنافسة، كانت تجرب

  ".مفيدةً للفريق

ام ": "ھالة شقورة"قول وت د االيطالي الرياضي في  ٢٠٠٧في ع تقبال الوف ّم اس ة "ت جامع
ات في الرياضة؛ رغم " رياضة تحت الحصار"ضمن مشروع " األقصى ل دور البن ك لتفعي وذل

د  ق الوف زة وفري ن غ ات المنتخب م ين العب ة ب اراة ودي زة، وقامت مب ي غ ود ف الحصار الموج
ع يق م ّم التنس الي، وت رة  االيط طيني للك اركة المنتخب الفلس الي بمش د االيط ع الوف ة وم الجامع

اريخ  ان ٢/١١/٢٠٠٧النسائية في ايطاليا، والتنسيق لذھاب الفريق للمشاركة في البطولة في ت ، ك
ھذا التاريخ معداً للسفر؛ لكن إغالق المعابر ،وخاصة معبر رفح، من قبل االحتالل أعاق خروج 

  ".الفريق

ة ك لة ُعرفت في مجال لعب نيم شعت"رة الس ا ١٩" (تس ال"و) عام رة خي ا ١٩" (أمي ) عام
لة في  ادي غزة الرياضي"وھما العبتا كرة س ال"قالت ". ن رة خي الرياضة النسوية في ": "أمي

ية واالقتصادية  لباً؛ نظراً للظروف السياس ا س ر علين ر، وبشكل أثّ كٍل كبي دة بش قطاع غزة مجم
  ".السائدة

ادي غزة الرياضي"عندما فتح "": تسنيم شعت"تقول  دأنا " ن ا؛ ب ارس ھوايتن ا لنم ه لن أبواب
ا  ق حلمن ع تحقي ا نتوق و، وكن د البورن اق هللا، وأحم ادة س دربين حم راف الم دريبات تحت إش الت
ي  ية الت ن الظروف السياس ة، لك رة الطاول لة وك رة الس اب الرياضية؛ خاصة ك ا باأللع وطموحن

ني ال حدثت في قطاع غزة على مر الس ى جانب االقتت داءاٍت إسرائيلية، إل اٍت واعت ن؛ من اجتياح
اط  د النش ى تجمي ام، وأّدى إل كل ع ية بش ة الرياض ى الحرك ر عل كٍل كبي ر بش ذي أثّ داخلي؛ ال ال

  ".الرياضي

ٌل من  د ُعرفت ك وى؛ فق ناء"أما في مجال ألعاب الق ا ٢٤" (س ام"و) عام ا ٢٢" (وس ) عام
  .. محافظة دير البلح، كما لعبتا في المنتخب النسوي لكرة القدم عبد الرازق حمدان أبو بخيت   من

ول  ت"تق ام بخي ع ": "وس ا ضمن أرب اروني يومھ ة، واخت ي كمبتدئ اركة ل ت أول مش كان
دة  زة لم د المجلس التشريعي، وكانت  ٣العبات من مصر؛ جئن للمشاركة في سباق بغ و عن كيل
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ى المرك ا عل لت فيھ ھا، وحص ابقة أخوض ك أول مس ا، تل ة تقريب ن العب ت أحس ر، كن ز العاش
ابقة،  دريب شاركت في نفس المس رة من الت د فت والمراكز األولى كانت لالعبات المصريات، بع

ارني  ز األول، واخت ى المرك لت عل د حص روك" وق ل مب وى" (نبي اب الق اد ألع يس اتح ) رئ
نت مجرد مشاركة واكتساب للمشاركة في بطولة العالم للكبار في كندا، ھذه البطولة بالنسبة لي كا

خبرة من حيث مشاھدة أبطال العالم وطبيعة مشاركاتھم وتدريباتھم، كانت مشاركة حلوة، وكانت 
  ".المرة األولى التي أخرج فيھا من قطاع غزة، كانت أول مرة أشوف أبطال العالم على الطبيعة

نية"في مجال لعبة الكاراتيه؛ برزت مدربة الكاراتيه  وزت حس اع٣٠" (ن ول) ام دأت : "تق ب
ة  ثالث، وكنت العب ا خالل مراحل المدرسة ال ممارسة األلعاب الرياضية المختلفة، وتفوقت فيھ
ة المفضلة  ه؛ اللعب ة الكاراتي ى لعب كرة طائرة وسلة وألعاب قوى، ومن ثم بعد المدرسة توجھت إل

  ".١٩٩٨لدي، وكان ذلك تحديدا عام 

ة"مدرب الكاراتيه (نت أشارك زوجي في الفترة الحالية؛ ك":"حسنية"وتواصل  ") يحيى خل
ي نشاط  اب الرياضية"ف ي لأللع ز األولمب ي " المرك ه الفضل ف ذي ل نين، وال ه من س ذي أسس ال

غ " المركز األولمبي"تشجيعي وتدريبي في اللعبة، ويشمل  ه والننشاكو والكون ة الكاراتي ى لعب عل
ام فو  والتايكوندو، وأقوم شخصياً باإلشراف على تدري ب الفتيات في المركز، إال أنه تم إغالقه ع

  .بسبب الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في قطاع غزة ٢٠٠٧
  

  اكتشاف المواھب النسوية الرياضيةالمدارس طريق 

دارس، شاركت " ":سناء بخيت"تقول العّداءة والعبة كرة القدم  ق الم ّم اكتشافي عن طري ت
افة في عدة بطوالت مدرسية وحصلت ع ى المركز األول في مس دريبي ٢٨٠٠ل ام بت دھا ق م، بع

تاذ  م"األس ي قاس قيقتي " عل ا وش ام بخيت"أن ة " وس ة ١٥٠٠وھي بطل درب في منطق ا نت م، وكنّ
زراعية بجوار معسكر دير البلح لالجئين الفلسطينيين، وھي أرض ال تصلح للتدريب؛ حيث ھي 

دريب ع ان الت د مك ارة والشوك، ويبع وءة بالحج زل حوالي ممل اً و٥ن المن م ذھاب م عودة،  ٥ك ك
ة؛  ائية ساعتين أو ثالث رة مس ذلك فت دة ساعة ونصف الساعة، وك رةً صباحيةً م درب فت حيث نت

دريبنا المدرب  ى ت وم عل ا يق ا، وحالي ّد لن اھين"حسب البرنامج المع ى " سمير النب ائز عل وھو ح
  ".كم أسبوعيا١٦٥شھرا، نتدرب حاليا حوالي  ١٤شھادة من ألمانيا لمدة 

من خالل المدرسة اشتركت في مسابقة الجري، وكانت مسابقات بين ": "وسام بخيت"تقول 
المدارس، في البداية؛ كان النشاط في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وعندما تمكنّا من الجري؛ 
أصبحنا نشارك بين محافظات الوسطى وخانيونس، ثم مع محافظة غزة، من محافظة لمحافظة، 

ة  فتنا المعلم وبكي"واكتش زار الش ي " ن ة ف ي مفتش ية، وھ طة الرياض ى األنش رفةً عل ت مش كان
بعد ذلك أشرف . التربية والتعليم؛ ولقد وفّرت لنا التدريب في ملعب اليرموك في مرحلة االبتدائية

دريبنا  ى ت اھين"عل دريب"سمير النب وى، . ، واستمر في الت اد ألعاب الق رة انضممنا التح د فت بع
  ".علي قاسم أشرف"وأشرف على تدريبنا وقتھا الكابتن 
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ّداءة  ول الع ق"تق و معيل اء أب ة، ": "ھن ة االبتدائي ن خالل المدرس ارس الرياضة م ت أم كن
ّوتي  ين بق ون معجب ان المدرس دائي، وك ع االبت ي الصف الراب أ ف اب وأن ارك باأللع ت أش وكن

نّي الصغيرة ة . وموھبتي؛ رغم س ع األلعاب وفي المدرسة اإلعدادي أيضا كنت أشارك في جمي
ل،  ١٠٠الرياضية؛ مثل كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة والجري  الي والطوي ر والوثب الع مت

ل وى، مث رمي : واكتشفوا موھبتي من خالل نشاطاتي وقّوتي في المنافسات المدرسية بألعاب الق
وھي اآلن مفتشة " ازدھار الشوبكي"والتي اكتشفتني بھذه الموھبة ھي األستاذة  . القرص والجلة

يم ة والتعل وزارة التربي ة ب ى . الرياض جعوني عل ية ش وھبتي الرياض ل بم رف األھ دما ع عن
ى أن أكون " أزدھار الشوبكي"االستمرار، وبعد ذلك قالت األستاذة  درة عل دي الق ة، ول بأنني قوي

دريب الرياضي بملعب اليرموك، و ى الجري العبة منتخب فلسطين، ونصحتني بالت ي عل دّربتن
ي قاسم"وبعد ذلك أشرف على تدريبي المدرب . متر ١٠٠للمسافات القصيرة  ذي اكتشف " عل ال

ك؛ أشرف  ٢٠٠و ١٠٠بأن لدي القوة بأن أكون العبة تخصص مسافات قصيرة في  د ذل متر، بع
  ".٢٠٠٠وبدأ معنا التدريب عام " سمير النباھين"على تدريبي المدرب 

  
  تمعموقف األھل والمج

ا " ھالة شقورة"و" فدوى ديب أحمد" ل ذويھم راض من قب ا أي اعت م تلمس ا ل أوضحتا أنھم
  . على مشاركتھما الرياضية

ول  ت"تق ناء بخي ا المواصالت " ":س وفر لن م تت زة، ول وك بغ ي ملعب اليرم درب ف ا نت كن
اس ا الن دريب، وتعرض لن بلح للت ر ال ات كيف : خاصة، واضطررنا إلى أخذ مكان خاٍل في دي بن

روا؟ دربوا ويج اركتنا ! يت ن مش طينية ع ة الصحافة الفلس طين وكتاب ارج فلس اركتنا خ د مش وبع
ا  ة، لكنن اك صعوبات في البداي د المشاركة، كانت ھن أصبحوا يشجعوننا، نظرة الناس تغيّرت بع
ى  ا مشرفةً عل اس، كانت أمي تخرج معن فرضنا أنفسنا بقوة، وتخطينا الحواجز التي وضعھا الن

  ". البنات في مركز تدريبي، تشرف علينا وتدعمنا وفد

دا" وسام بخيت"أما  ة في كن ا من مشاركة في بطول د عودتھ ا بع ول عن تجربتھ ا : "فتق لم
اكل ُت واجھت بعض المش ى . رجع درة عل رة ومق دھا خب يس عن ارك ول ة تش ة مدرس كيف طالب

ة ستحطمن! المشاركة في ھذه البطولة؟ ذه البطول ع أن ھ ي، كانت توقع الجمي ر من أن تبنين ي أكث
  ".النظرة ضيقة

ول: "فتقول" ھناء أبو معيلق"أما  ائلة تق كيف : كانت الناس تنظر لي بنظرة معارضة، متس
  ".لكن األھل والمسئولين الرياضيين شجعوني، فتخطيت ھذه المرحلة! بنت وبتجري؟

ه  ة الكاراتي ول العب ين"تق وزت حس رأة ": "ن ة الم ع لممارس رة المجتم رة نظ للرياضة نظ
ك  ي تصّديت لتل ط، لكن اد فق ا؛ لمجرد االنتق ر محلھ ادات في غي ام، وواجھت انتق ضيقة بشكٍل ع

  ".النظرة السلبية؛ بمساعدة أھلي؛ الذين قاموا بتشجيعي ودعمي في بداية مسيرتي الرياضية
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  صعوبات وعراقيل

ى مضما": "سناء بخيت"تقول  درب عل م نت ذ الصغر، ول دو من ة بدأنا الع انوني وال أندي ٍر ق
دتي الصغيرة، مع  ٍة في شوارع بل فخمة كباقي الرياضيين، لكن كانت تدريباتنا على أرٍض ترابي
ة  ل العربي ي المحاف دي ف م بل ع عل م برف ت أحل ري كن ت أج ا كن ن الرياضيين، وكلم ٍة م مجموع

  ".والدولية

وِل الرياضة ا م ت م الحظت الالعبات أن المدارس في الفترة األخيرة ل ا ل ذكر، وأنھ اً يُ ھتمام
ر من  ال الكثي رغم من إقب ى ال ابق، عل ي الس ه الحال ف ان علي ا ك لة كم رة س داد دوري ك م بإع تق
دم  اط، وع عرن باإلحب ات يش ل الفتي ر يجع ذا األم ة، وھ اب الرياضية المختلف ى األلع ات عل الفتي

ار  ن إلظھ د لھ نفس الوحي ت المت ي كان ية، والت ة المدرس ام بالرياض ة االھتم واھبھّن وممارس م
  . األلعاب الرياضية التي يحببنھا

كنّا نحلم بأن تفتح األندية أبوابھا للرياضة النسوية، وھذا أقل ما يمكن ": "أميرة خيال"تقول 
دينا،  لة ل اب المفّض ارس األلع ا، ونم تمتع بوقتن د أن نس ا نري وير، ألنن ل التط ن أج ه م وم ب أن تق

  ".ات بحاجة إلى اھتماٍم ومراعاة، والتنقيب عنھنويوجد الكثير من الفتيات الموھوب

كذلك من الصعوبات التي واجھتھا الرياضيات الغزيّات ما يتعلق بإغالق المعابر والحصار 
أيام مشاكل إغالق معبر رفح من قبل .. عندما كنا نسافر": "سناء بخيت"تقول . المفروض عليھن

ام، وبا رة أي ن عش ر م ا ألكث تم حجزن تالل، وي ي الوقت االح توانا، وف ى مس ك عل ؤثر ذل الي؛ ي لت
ة  د ممارس بب الحصار ال يوج ب؛ بس اركة أو لع ة مش ي عن أي كٍل كلّ ون بش الي نحن متوقف الح
ابر  دود، فالمع ن مح الي، لك تمر بالوقت الح رين مس ارة عن تم داً عب يط ج اط بس اط، إال نش للنش

  ".مغلقة بفعل الحصار، وال يوجد مشاركات خارجية

ر ": "ت حسنيةنوز"وتقول  ل االحتالل اإلسرائيلي أثّ ح من قب ر رف اإلغالق المستمر لمعب
  ".بشكٍل كبيٍر على المشاركة في عدة لقاءات رياضية عربية ودولية

بن الرياضة  واتي يحب ات الل د من الفتي ومن اإلشكاالت التي تواجه الالعبات أيضا؛ أن العدي
ارات ك ة، العتب د سن معين ن مشوارھن عن اال يُكمل رة منھ ت، أو النظرة : ثي زام البي زواج والت ال

  .السلبية للمجتمع؛ والتي تضغط على الفتاة لترك الرياضة

ول  ت"تق ام بخي ين ": "وس ي بك اركت ف دنا مالعب، وال  ٢٠٠٣ش يس عن ه ل ئين؛ ألن للناش
ة شھور من  دة ثالث ق لم دريبي مغل يوجد حصص تدريبية كافية، وذھبنا إلى مصر في معسكر ت

ى قبل اتح دما نرجع إل اد اللعبة الفلسطيني؛ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وعن
يس بمستوى المنشآت  ه ل القطاع ينخفض مستوانا الرياضي ألن ملعب اليرموك الذي نتدرب علي
ة في األردن  د، وشاركت في بطول ر جي المصرية، وعندما نشارك تكون المشاركة بمستوى غي

لقد كانت . ٢٠٠٣متر كانت جيدة، وكان ذلك سنة  ١٥٠٠الخامس، مسافة وحصلت على المركز 
ّدة بشكل  م أكن مع ي ل ز؛ لكن ى مرك تفادة، حيث حصلت عل ابقات اس تلك المسابقة من أكثر المس

ا / جيد اراثون  ٢٠٠٢وأيضا في  ٢٠٠٣وشاركت كذلك في بطولة مسابقة الكبار في فرنس في م
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ة بلجيكا، والذي يعتبر من أول السباق ة طيني ات من ھذا النوع أشارك فيھا، كون ھذا السباق بمنطق
افة  ان للتحمل مس ر كانت صعبة، ولكن شاركنا باسم  ٦وليس ماراثون عادي، في إمك و مت كيل

من وين أنتي؟ وھل ھناك دولة اسمھا فلسطين؟ آخر مشاركة : فلسطين، أول سفر سافرته سألوني
ى المركز ا ة شاركتھا في مصر وكنت أحصل عل ا رملي ث، ورغم أن مالعبن اني والثال ألول والث

  ".ولو كان ھناك اھتمام أكثر وإمكانيات متوفرة لكانت اإلنجازات أكبر. وغير قانونية؛ وكنا نفوز

ا ات تقريب ع الالعب دريب لجمي ول . لم تتوفر األماكن المناسبة للت ق"تق و معيل ا أب ان ": "ھن ك
عندما زارنا في غزة " سي إن إن"وصفھا مراسل  مكان التدريب في أرض بسيطة ترابية، وكما

ا حوالي " ال تصلح لرعي األغنام: "وشاھد التدريبات بأم عينه حينھا قال درب يومي  ٩٠وكنت أت
رة أرى  درب بخطة، وأول م ي أت ي صعبةً ألن ة بالنسبة ل دقيقة ما عدا أيام الجمعة، وكانت البداي

ي كنت مصم دو، لكنن ى الوصول ألفضل زمن بتشجيع األھل ھذه التمارين الخاصة بالع مةً عل
  ".والمدربين

د اإلصابة داً عن ات، وتحدي ول . لم تتوفر الرعاية الطبية والصحية والمعنوية لالعب اء "تق ھن
لم أستمر بسبب إصابة قدمي اليمنى بتجلط في الشرايين، ومع نومي في المستشفى ": "أبو معيلق

  ".، وُمنعت عن حمل األثقال، وبعد ذلك عدت للتمارينأيام؛ مع العالج لمدة سنة كاملة ٨لمدة 
  

  خالصة

ين  ا ب رة م ّد  ٢٠٠٨-١٩٩٤ترى الباحثة أن الرياضة النسوية في فت ين الم ا ب ة م مّرت بحال
ابقة ل الس ي المراح ة ف ھدته الرياض ذي ش ور ال اط والتط ك النش ھد ذل م تش ذر، ول م . والج معظ

رةً على الذكور، وما تم من نشاٍط نسوٍي كان عبارةً األنشطة الرياضية في ھذه الفترة كانت مقتص
ا االستمرارية . عن حاالٍت فرديٍة وجھود شخصية م يُكتب لھ معظم األنشطة الرياضية النسوية ل

رة الطائرة . الفتقارھا إلى الدعم المعنوي والمادي واالھتمام الالزم ق ك من األمثلة على ذلك؛ فري
رة السلة في وف" النادي األھلي الفلسطيني"في  ق ك ادي غزة الرياضي"ري ة الشبان "و" ن جمعي

ل ". المسيحية دم نسوي من قب اد "في المقابل؛ وفي بداية األلفية الثالثة؛ تم تشكيل فريق كرة ق اتح
داً في " كرة القدم ه توقف تحدي دم النسوية، لكن رة الق ى لك ة العرب األول ومثّل فلسطين في بطول

ا القطاع، واقتصرت ٢٠٠٦ي العام قطاع غزة بعد ھذه المشاركة ف ؛ نظراً للظروف التي يمر بھ
  .مشاركات كرة القدم النسوية على محافظات الضفة الغربية؛ لسھولة التنقل والسفر

ّداءات  ألعاب القوى كان لھا النصيب األكبر من االستمرارية، حيث يوجد في غزة أشھر الع
ام "و" سناء"نسوي لكرة القدم؛ وھما الشقيقتان الفلسطينيات؛ منھن اثنتان تلعبن في المنتخب ال وس

ت اركات ". بخي ث مش ن حي زة م اع غ ي قط ددة ف ار ومتع ريعة االنتش ت س ة كان اب الفردي األلع
ي  تمرت ف ي اس زة؛ والت ي قطاع غ طينية ف ه فلس ة كاراتي ود أشھر العب ى وج ات، إضافة إل البن

ى الحزام األسود في اللع درب نشاطھا الرياضي إلى أن حصلت عل ةً ت ة؛ وأصبحت اآلن مدرب ب
  .الفتيات
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  استنتاجات:  الفصل الثالث

رتبط بانتشار  .١ رن التاسع عشر، وت ة الق ى نھاي تعود جذور الحركة الرياضية في فلسطين إل
ام  اإلرساليات األجنبية التي قامت بتأسيس مدارس لھا في فلسطين، وشھدت فلسطين في ع

ام نھضةً في الرياضة النسوية؛ من خال ١٩٤٥ اد النسائي"ل قي ة االتح اٍد " جمعي بتأسيس ن
  .خاٍص بعضواتھا

ت  .٢ ائدة؛ عرقل ت س ي كان د الت ادات والتقالي اعي وبعض الع ف االجتم ة أن التخلّ رأت الباحث
ة الرياضية، بحيث أصبح النشاط الرياضي مقتصراً  مشاركة المرأة الفلسطينية في الحرك

  . على الرجال

م اإلدارة المصرية لقطاع غزة، رأت الباحثة أن الرياضة النس .٣ وية في الخمسينات ،فترة حك
كانت في أوج ازدھارھا، فقد ساعدت اإلدارة المصرية على تطوير الرياضة الفلسطينية من 
ام الفلسطينيين،  ل الرياضيين والُحّك خالل قيامھا بإيفاد مدربين ومدربات إلى القطاع، وتأھي

ام وتبادل الوفود الشبابية، والمشاركة في وأشرفت . احتفاالت النصر في مارس من كل ع
ى الخارج؛ تحت  اإلدارة المصرية على إرسال البعثات الرياضية الفلسطينية من القطاع إل

بسبب ھذا الجھد والدعم استطاع قطاع غزة أن يحافظ ". منظمة التحرير الفلسطينية"مظلة 
  .كم اإلدارة المصرية لغزةعلى الھوية الفلسطينية؛ بتمثيله فلسطين في الخارج خالل ح

راً من  .٤ رأت الباحثة أنه في الخمسينات من القرن الماضي القت الرياضة النسوية رواجاً كبي
ذا  ود ھ قبل األھالي والمجتمع، ولم تواجه أية اعتراضات على ممارسة الفتاة للرياضة، ويع

وطني ل ال ادة العم خاص ق م ذات األش وية ھ ة النس ى الرياض ائمين عل ون الق ون لك ، وك
  .الرياضيين كانوا محل ثقة أولياء األمور والمجتمع

ة .٥ طينيات الخارجي يات الفلس اركات الرياض ة أن مش ا أو  ،رأت الباحث ة منھ واء الدولي س
ي  ثلن قضية فلسطين الت ونھن يُم ا رياضية؛ ك ر منھ يةً أكث ازاٍت سياس ت إنج ة، حقق العربي

  .االستقبال الحافل والمعاملة الحسنةوالزالت، قضية رأي عام، حيث كان التعاطف و ،كانت

ذي  .٦ ر ال ة واإلرادة األم لحون بالعزيم انوا يتس ي قطاع غزة ك ة أن الرياضيين ف رأت الباحث
ات عن  ة منتخب فلسطين للفتي دما ذكرت إداري ات خاصة بع ى الالعب انعكس باإليجاب عل

وا ع دما بحث ة بالسويد وعن ه وجدوه ملقى اختفاء علم فلسطين في إحدى المشاركات الدولي ن
  في القمامة دليل كبير على محاربة الفلسطينيين من قبل اليھود حتى من خالل الرياضة،

ة  .٧ ة تحتي على الرغم من انعدام اإلمكانيات األزمة لممارسة الفتيات للرياضة وعدم وجود بني
ة  دريباتھن بإصرار وعزيم زة واصلن ت ي غ ات ف رياضية كمالعب صالحة إال أن الالعب

ذي جعل مراسل شبكة األمر ا ا ال ) cnn(ل ذه بأنھ دريب ھ اكن الت ك أم ة يصف تل اإلخباري
  .تصلح لرعى األغنام
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رة اإلدارة المصرية إال  .٨ ورأت الباحثة انه على الرغم من االنفتاح الذي شھدته غزة خالل فت
اس  زامھن بلب الل الت ن خ د م ادات والتقالي ى الع ة عل ى المحافظ ات حرصن عل إن الالعب

  .المشاركات الخارجية محتشم في

رأت الباحثة أن اغلب الالعبات كن يتمتعن بعالقات أخوية ممتازة سواء كانت مع إخوانھن  .٩
اة الرياضي  دور الفت ل المجتمع ل ر في تقب ر الكبي ا األث الذكور أو زمالئھن الالعبين كان لھ

  .آنذاك

ام التي عادت إلى أرض ال(رأت الباحثة أنه في عھد االسلطة الفلسطينية  .١٠ م ) ١٩٩٤وطن ع ل
ي كانت  د من األنشطة الرياضية الت يتحقق تقدٌم ملحوظ في دعم الرياضة النسوية، فالعدي
رغم من أن  ى ال ا االستمرار؛ عل م يُكتب لھ ٍة ل تمارسھا النساء كانت عبارة عن جھوٍد فردي

  . رياضيةتلك الفترة كانت تُعتبر أكثر فترة تتمتع باالستقرار، وإمكانية مزاولة األنشطة ال
  

  التوصيات

  .إجراء دراسات وأبحاث معّمقة تتعلق بالمرأة الفلسطينية والرياضة .١

اً  .٢ ه ليصبح مرجع متابعة النشاط الرياضي النسوي فيما بعد تاريخ إعداد ھذه الدراسة، وتوثيق
  .ات بالنشاط النسوي والرياضي/وأرشيفاً للمھتمين

رائدات الحركة الرياضية؛ للتعريف عقد لقاءات وورشات عمل لتسليط الضوء على رواد و .٣
  .ن واالطالع على أھم المحطات الرياضية النسوية، وتكريم ھؤالء الرواد/بتاريخھم

بات  .٤ الل المناس ة، خ طين عام ي فلس وية ،ف ن الرياضة النس ورات ع ات ومنش إصدار كتيّب
  .االرياضية مثل مناسبة يوم المرأة الرياضية الفلسطينية في مارس من كل عام؛ وغيرھ

  .تأھيل كوادر من اإلعالميات يعملن في اإلعالم الرياضي؛ للكتابة عن الرياضة النسوية .٥

  .تدعيم المنھاج الفلسطيني بجزء من تاريخ الرياضة الفلسطينية .٦

  .تحديد معيقات تطور الرياضة النسوية على أمل تجاوزھا مستقبال .٧

  .التواصل مع اإلعالميين على المستويين العربي والعالمي .٨

  .بار النشاط الرياضي وسيلةً لتعريف العالم بالقضية الفلسطينيةاعت .٩

د وقضية  .١٠ تحديد أطر مستقبلية لالھتمام بالرياضة النسوية، بما ال يتعارض مع عادات وتقالي
  .الشعب الفلسطيني
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  واألجنبية المراجع العربية

 د ن محم راھيم ب ل، اب ة الرياضية النسوية" .الحقي ة وخ، "األندي ة تغريبي ةنفث ". طوة تجريبي
 نشرت على موقع األلوكة على االنترنت

" http://www.alukah.net/articles/1/7862.aspx" 

 ،ي د الغن ان عب دي "). ٢٠٠٩( .نعم ين التح اة الرياضية ب ي الحي ة ف رأة العربي اركة الم مش
  . "http://nustalgiahanin.wordpress.com" ".والمجابھة

 ١٩٤٨لرياضية في فلسطين قبل عام تاريخ الحركة ا" .الخالدي، عصام".  

 ،راوي،و. وليد شالش شبيرد ل حسن الطھ و ( .جمي از المركزي ). "٢٠٠٥تموز يولي الجھ
ة والوقت الحر  ".لإلحصاء الفلسطيني دريب، الشباب والثقاف ل والت مشروع النشر والتحلي

  .٨٥-٨٤. واقع واتجاھات

 ،قادة ورواد ". الرياضية الفلسطينية الموسوعة .)٢٠٠٤( .محمد صالح الدلو،و .أسامة فلفل
  .في ذاكرة التاريخ

 الحلقة األولى .كرة القدم والعولمة .بونيفاس، باسكال.  

 داب ). ١٩٩٤(  .مركز معلومات وإعالم المرأة ذ االنت المالمح العامة للتعليم في فلسطين من
   .shttp://www.pwic.org.p .البريطاني إلى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية

 طينية ة الفلس تعالمات  .الرياض ة لالس ة العام ازات، الھيئ اريخ وانج ت
http://www.sis.gov.ps.  

 غزة). ٢٠٠٣( .نشرات متعددة لوزارة الشباب والرياضة.  

 رأة في المجتمع الفلسطيني" ).١٩٩٧(  .فرح، إيفون  ."دراسة مسحية لواقع الرياضة والم
  .اإلسكندرية. مؤتمر العلمي الدولي الثانيال
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  )١(ملحق 

  جدول المقابالت

  
 نبذة شخصية تاريخ المقابلة االسم

ود الرياضية  ١٠/٣/٢٠٠٨ )عاما٨٦(يسرى البربري  ية للوف أول إدارية لمنتخبات الفتيات، مستشارة سياس
ت  عبية، مثّل ويد والصين الش ى األردن ومصر والس طينية إل الفلس

نة  ئولٍة  ١٩٦٦فلسطين في دورة الصداقة بالصين الشعبية س كمس
عملت مدرسةً في مدرسة بنات بئر السبع . إداريٍة لمنتخب السيدات

ة،  راء الثانوي ة الزھ اظرة مدرس ة ون ت مدرس ة، وكان االبتدائي
ة  زة، عضو جمعي اع غ ي قط ات ف دة للبن ة الوحي ت المدرس وكان
الصليب األحمر الدولي أثناء الحرب العالمية الثانية، عضو مجلس 

ين القدامى، رئيسة االتحاد النسائي الفلسطيني إدارة جمعية المحارب
حتى اآلن، عضو الوفد الفلسطيني لھيئة  ١٩٦٤في قطاع غزة منذ 
وطني الفلسطيني من ١٩٦٣األمم المتحدة عام  ، عضو المجلس ال

ام  ة ١٩٦٤ع ة الجبري ا اإلقام رائيلي عليھ تالل اإلس رض االح ، ف
ام  فر ع ن الس ا م ة الع ١٩٧٤ومنعھ ّدمت للمحكم تھم وقُ كرية ب س

 .أمنية
رفا  الم الش اج س  ٧٧(الح

 )عاما
نة  ١٠/٧/٢٠٠٨ ة س رة الطاول ة ك اد لعب يس اتح ابق ورئ ي س -١٩٥٠(رياض

ي ) ١٩٦٧ باب ف ات الش وية ومنتخب ات النس ات المنتخب يس بعث رئ
اً  ان العب رن الماضي، ك تينات الق ى منتصف س ينات وحت الخمس

ام  ة من ع نس الطاول از ١٩٦٠-١٩٤٨متميزاً في كرة القدم وت ، ف
ل  ة، ومثّ ادي "ببطولة فلسطين لتنس الطاولة لعشر سنوات متتالي ن

ي زة الرياض دورة " غ طين بال ل فلس لة، ومثّ رة الس طين بك وفلس
ام  دم، وسّجل ١٩٥٣العربية األولى باإلسكندرية ع رة الق ، وفي ك

ان دفين في لبن ا، وھ دفين في ليبي دّرب . جميع أھداف فلسطين، ھ
-١٩٥٨-١٩٥٧(ومنتخب فلسطين أعوام " اضينادي غزة الري"

١٩٥٩( 
ام  ١٠/٧/٢٠٠٨ )عاما٦٧(معمر بسيسو  ، شارك ضمن ١٩٦٣رياضي سابق، انضم لمنتخب القطاع ع

ام  اھرة ع ، شارك ١٩٦٤منتخب كرة القدم بالدورة العربية في الق
ا  د الفلسطيني ١٩٦٦في دورة الصداقة بكمبودي اً للوف ان رئيس ، ك

دورة األولمب ي ال ا ف ي أطلنط ة ف ة الدولي ة ١٩٩٦ي ل اللجن ، مثّ
ان  ة في اليون ات الوطني ؤتمر األكاديمي األولمبية الفلسطينية في م

ام  ت ١٩٩٨ع ي بي ادة ف دريب الق ز ت ي مرك درباً ف د م ، اعتُم
رام هللا، ساھم مع المرحوم  ين ب ق دار المعلم ساحور، ودرب فري

ة ول"في وضع دستور " صبحي فرح" ا قانون رابطة األندي وائحھ
ة غوث وتشغيل " الداخلية عمل موجھاً للتربية الرياضية في وكال

طينية ة الفلس ة األولمبي و اللجن طينيين، وعض ين الفلس  الالجئ
 .)٢٠٠٥. الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(

فية في فلسطين، حصلت  ٢١/٩/٢٠٠٨ )عاما ٦٧(إيفون فرح  رائدة من رواد الحركة الرياضية والكش
و ى دبل ر عل ة مص ية بجمھوري ة الرياض الي للتربي د الع م المعھ
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، ودراسات عليا في التنظيم واإلدارة والتوجيه ١٩٥٨العربية سنة 
في ) Brighton Polytechnic" (برايتون بوليتكنيك"الفني من 

د ١٩٨٣بريطانيا عام  وي من معھ ، ودراسات في اإلشراف الترب
خريجة فلسطينية ، وھي أول ١٩٩٢أونسكو عام  -التربية أونروا

ية ة الرياض ال التربي ي مج ة . ف ة جمعي ب رئيس غلت منص ش
رة من  وحتى  ١٩٦٤المرشدات الفلسطينية في قطاع غزة في الفت

  .١٩٦٧عام 
ات في قطاع  كانت موجھة للمرحلة االبتدائية لمدارس األنروا للبن

 .١٩٨٢حتى عام  ١٩٧٦غزة من عام 
ينات العبة ال ٢/١١/٢٠٠٨ )عاما٥٧(نجوى ترزي  ة في الخمس نس الطاول منتخب النسوي الفلسطيني لت

رن الماضي بعينات الق ى س ام . وحت ي دورة الصين ع اركت ف ش
ي األردن  ١٩٧٣ ة ف دورة العربي ي ال ة، وف نس الطاول  ١٩٦٦لت

 .١٩٦٦والصين 
ينات  ٨/١٠/٢٠٠٨ )٥٧(حاتمة سلطان  ة في الخمس نس الطاول العبة المنتخب النسوي الفلسطيني لت

ى  ة وحت ةً للغ ل مدرس اً تعم ي، حالي رن الماض بعينات الق س
ة . اإلنجليزية في مدارس غزة ة الرابع دورة العربي شاركت في ال

، ودورة الصداقة في الصين الشعبية في ١٩٦٦لتنس الطاولة عام 
ة في  ١٩٦٧نفس العام، وفي عام  الم الدولي ة الع شاركت في بطول

 .ستوكھولم
د  ب أحم ر ذي دوى خض ف

 )عاما٢٣(
ن  ١٢/٨/٢٠٠٨ ة رياضية م الوريوس تربي ى بك ة األقصى"حاصلة عل " جامع

 .والعبة المنتخب النسوي لكرة القدم، والعبة كاراتيه سابقة
قورة  عدي ش ة س ھال

 ) عاما٢٢(
ن  ١٣/٨/٢٠٠٨ ة رياضية م الوريوس تربي ى بك ة األقصى"حاصلة عل " جامع

ق  ابتن فري ة "والعبة المنتخب النسوي لكرة القدم، وكانت ك جامع
ة " األقصى اجم(وتلعب رأس حرب ي ). مھ اً ف ل حالي ز "تعم مرك

ور الرياضي ـ " الن ابع ل طيني"الت ر الفلس الل األحم ة الھ " جمعي
 .كمدربة لياقة بدنية

  ..من أشھر العداءات الفلسطينيات**  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ )عاما ٢٣(سناء بخيت 
ة **  ة مصر العربي ة في جمھوري شاركت في معسكرات تدريبي
  .٢٠٠٢مركز األولمبي سنة بال
نة **  اھرة س ة الق ز األول منطق ى المرك لت عل  ٢٠٠٢حص

افة   ٢.٢٨.١١م وھو ٨٠٠وسّجلت أفضل رقم لفلسطين في مس
ز  ـ المرك ى ب ة أول ة درج ة الجمھوري ي بطول جل ف ة مس دقيق

  .األولمبي
باب **  ة للش ة العربي ي البطول ة ف ة البرونزي احبة الميدالي ص

  .٢٠٠٣في مصر عام  للمشي، أللعاب القوى
ة تحت سن **  ة الجمھوري ي  ١٨بطول ي ف المركز األولمب نة ب س

  .٢٨٠٠المركز الثالث في سباق  ٢٣/٤/٢٠٠٣
اريخ  ٢٠بطولة الجمھورية تحت سن **  سباق  ١٩/٣/٢٠٠٣بت

  .المركز الثالث ٢٨٠٠
ى **  ي  ٤/٤/٢٠٠٣بطولة الجمھورية درجة أول المركز األولمب

  .كز الرابع، وأحرزت المر٢٨٠٠سباق 
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  .حصلت على المركز األول ٢٠٠٣بطوالت اإلسكندرية عام ** 
وى **  ة أللعاب الق أول العبة فلسطينية تشارك في دورة أولمبي

  .٢٠٠٤م في أثينا، وترفع العلم ٨٠٠مسافة 
ي **  ة ف ن العب وى كأحس اب الق دولي أللع اد ال ا االتح اختارھ

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣فلسطين عام 
وى، المركز  ٢٠٠٤سنة  بطولة اإلسماعيلية**  مشي أللعاب الق

  .األول تحت سن العشرين، حصلت على المركز الرابع
ة **  ة شباب الجامعات العربي اني بطول ى المركز الث حصلت عل

  .م ميدالية فضية١٥٠٠مسافة  ٢٠٠٦بالمنصورة عام 
ى المركز **  بطولة اإلسكندرية تحت سن العشرين، حصلت عل

  .٤/٧/٢٠٠٣خ م بتاري٤٠٠األول في سباق 
رة النسوية باإلسكندرية **  ى للك شاركت في بطولة العرب األول

٢٠٠٦.  
يوية **  اب األس ة األلع ي بطول اركت ف ياد"ش ر " أس ة قط الدوح

  .٢٠٠٦عام
اھرة **   ة الق ة منطق ي بطول اركت ف ام  ٥.٥م ١٥٠٠ش ة ع دقيق

  .وحصلت على المركز الثالث ٢٠٠٧
ة الخام* دول العربي ة ال ي بطول اركت ف األردن ش رة ب ة عش س

٦/٩/٢٠٠٧. 
  مشاركات وسام بخيت الرياضية ٣٠/١٠/٢٠٠٨  )عاما ٢٢(وسام بخيت 

  .٢٠٠١بطولة العالم بكندا عام  *
  .٢٠٠٢بطولة منطقة القاھرة عام *
  ٢٠٠١بطولة جمھورية مصر العربية عام  *
  ٢٠٠٣بطولة العالم بفرنسا عام  *
  ٢٠٠٣البطولة العربية باألردن عام  *
  ٢٠٠٣ة العالم بكندا عام بطول *
   ٢٠٠٣بطولة اإلسكندرية عام  *
  .٢٠٠٣البطولة العربية العاشرة بالقاھرة عام  *
  .٢٠٠٤بطولة العالم ببلجيكا عام  *
  .٢٠٠٦أسبوع شباب الجامعات بالمنصورة عام  *
 .٢٠٠٦بطولة العرب األولى للكرة النسائية باإلسكندرية سنة  *

ى ملعب اليرموك في  ١/١١/٢٠٠٨)عاما ٢٤(ھناء أبو معيلق  ة عل شاركت في العديد من السباقات المحلي
دون  ٢٠٠و ١٠٠ ز األول وب ى المرك لت عل ْدو، وحص ر ع مت

  .٢٠٠٢ثانية عام ١٠٠) ١٤،٢٨(منافس، وكان زمنھا في ال 
ي  اني  ٢٠٠٢ف ز الث ى المرك اھرة حصلت عل ة الق ة منطق وبطول

ا ١٠٠ثانية في  ١٤،٣٥بزمن قدره  ر، بمش ّداءة من  ١٢ركة مت ع
  .مختلف أندية القاھرة

ـ  باق ال ي س ة ف ة الجمھوري ي بطول اركت ف دو،  ١٠٠ش ر ع مت
ة ١٤،٢٤وحصلت على المركز الثالث بزمن  ثانية، وشاركت أندي

ادي  ة ون زل المحل ك وغ ي والزمال ل األھل ة مث ي البطول رة ف كبي
  .٢٠٠٢الشمس في 

أللعاب القوى على المستوى العربي شاركت في البطولة العربية 
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متر عدو  ١٠٠في سباق  ٢٠٠٢\٩\١٩- ١٤للشباب والشابات 
ثانية، وحصلت على المركز السادس، وأيضا  ١٤وحققت زمن 

متر عدو وحصلت على المركز السابع  ٢٠٠شاركت في سباق الـ 
  .ثانية٢٩بزمن 

باق  ي س ة ف ة الجمھوري ي بطول اركت ف دو  ١٠٠ش ر ع مت
  . ثانية١٤الثالث بزمن  باإلسماعيلية، وحصلت على المركز

ام  ة خالل ع د من البطوالت الجمھوري  ٢٠٠٣وشاركت في العدي
  . وكانت تحتل دائماً المركز الثاني والثالث،على المستوى العربي

األردن  وى ب ة عشرة أللعاب الق شاركت في البطولة العربية الثالث
باق ٢٠٠٣ امن  ١٠٠، س ز الث ى المرك لت عل دو، وحص ر ع مت
نية وھو أفضل زمن لي حتى الوقت الحالي لسباق ثا ١٣،٦بزمن 
  .متر للنساء في فلسطين ١٠٠

ـ  باقات ال ع س على المستوى المحلي أحتللت المركز األول في جمي
ر و ١٠٠ ى مستوى المشاركات المصرية،  ٢٠٠مت ر عدو عل مت

  . ٢٠٠٥وكنت أحتل المركز الثاني والثالث في 
يا بق رب آس ة بغ ة العربي ي البطول اركت ف وحصلت  ٢٠٠٥طرش

 .على المركز السادس وھذه كانت آخر بطولة لي
ن دورات  ٢٠/١٠/٢٠٠٨ )عاما ٣٠(نوزت حسنية  ة، م ة وعربي ية محلي طة رياض دة أنش ي ع اركت ف ش

ك . ومشاركات خارجية في لعبة الكاراتيه وشاركت في بطولة المل
ام  د هللا ع ا  ٢٠٠٢عب ة وأيض ة الذھبي ى الميدالي لت عل وحص

وبطولة غرب آسيا . برونزيتين أخريين في نفس البطولةميداليتين 
، وحصلت على الميدالية البرونزية، وحصلت ٢٠٠٢في دبي عام 

م خضعت  ة، ث دورات التدريبي دى ال ي إح ود ف زام األس ى الح عل
دورة  الختبار االتحاد الفلسطيني للكاراتيه ونجحت، كما خضعت ل

ام  ، وأخرى في ٢٠٠١تدريبية في مدينة نابلس بالضفة الغربية ع
 .٢٠٠٢األردن عام 
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