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دعوة للمشاركة بكتابة أبحاث وأوراق علمية
إلصدار كتاب عن تاريخ جمعية االتحاد النسائي العربي /نابلس في  100عام
لقد أنشئت جمعية االتحاد النسائي العربي ،بداية تحت اسم "لجنة المرأة العاملة" في مدينة نابلس سنة 1921
وبقيت في مقدمة الجمعيات النسائية حتى أعيد تأسيسها وأصبحت تعرف باسم االتحاد النسائي العربي بنابلس.
برئاسة السيدة "مريم عبد الغني هاشم" ،وجاء إنشاء هذه الجمعية إضافة إلى جملة التغيرات االجتماعية
والسياسية الفلسطينية الداخلية ،متأثرا ً بالتطور الالفت للعمل النسائي العربي في مصر والدول العربية والتي كان
لنش اطها دور في تأسيس الجمعية التي ال زالت تعمل حتى اللحظة في "تحسين وضع المرأة العاملة من الناحيتين
االجتماعية والصحية ،ورفع مستوى عيش األسرة الفقيرة ،ومكافحة األمية" ،كما كان لها دور في المشاركة في
كافة التطورات التي عاشها المجتمع الفلسطيني السياسية والوطنية /النضالية سواء خالل االنتداب البريطاني،
مرورا ً بنكبة العام  ،1948ونكسة العام  ،1967وحتى اللحظة الراهنة ،وكان لهذا الدور اثر في التخفيف على
"المرأة الفلسطينية" وتنميتها للقيام بواجباتها االجتماعية والسياسية على الوجه الصحيح.
وإلبراز دور جمعية االتحاد النسائي العربي في مدينة نابلس ارتأت الجمعية أن تعقد مؤتمرا ً علمياً ،في الذكرى
المئوية" إلنشائها  2021-1921يبحث في تاريخها وأدوارها التي عاشتها وقامت بها في خدمة المرأة الفلسطينية
وسيتم نشر هذه األبحاث في كتاب سيطبع بهذه المناسبة .ويهدف إصدار الكتاب إلى تسليط الضوء على تاريخ
جمعية االتحاد النسائي وتوثيقه بشكل علمي ومنهجي منذ تأسيسها عام 1921م وحتى الوقت الحاضر ،األمر
الذي يعني بالضرورة التطرق لهذا التاريخ خالل الحقب التاريخية المختلفة التي عاصرتها الجمعية منذ تأسيسها.
مع ضرورة االنطالق في البحث على أسس علمية تاريخية مبنية على الوثيقة ،والمستندة على المنهج التاريخي،
مع االبتعاد قدر اإلمكان عن المؤلفات الوسيطة ،والرجوع إلى ما يتوافر في أرشيف الجمعية ،الصحف الصادرة
منذ ذلك الوقت ،وغيرها من المصادر األولية.
ويتركز هذا المؤتمر في المحاور التالية:
المحور التاريخي:
ويب حث في األسباب الداخلية والخارجية التي أدت إلى إنشاء الجمعية ،وخاصة ما يتعلق باالنتداب البريطاني،
والهجرة اليهودية وما حملته هذه التطورات من آثار خطيرة على الشعب الفلسطيني كأسباب خارجية ،هذا
باإلضافة الى ضرورة بحث األثر الكبير لدور "هدى شعراوي" في بروز فكرة الجمعية.
كما يبحث ،هذا المحور في التطورات االجتماعية والثقافية التي خضع لها االجتماع الفلسطيني الذي تعرض
لألسباب سالفة الذكر ،وانتقال المرأة الفلسطينية من العمل الفردي الرافد لدور الرجل إلى أخذها لزمام المبادرة
في إنشاء المؤسسات التي تظهر صوتها ودورها االجتماعي والسياسي /الوطني.
كما ال بد هنا من التطرق إلى السير الذاتية للسيدات الفاضالت مؤسسات الجمعية ورئيساتها طيلة المئة العام
وأدوارهن في رفعة الجمعية وتقدمها على الشكل الذي تعيشه اآلن.
المحور الوطني /النضالي:
(00970-9) 2389104 / 239833 / 2330910
الجـمـعـيـة :
فاكسE-mail:society1921@gmail.com (00970-9)2383110 :
مـوقـع الـكـتـرونـيWeb site : www.ittihadsociety.org :
(00970-9) 2377024
هاتف مركز النور للكفيفات:

2371491 /2396136
مسـتـشـفى االتـحـاد :
ص.ب )(206
فـاكس(00970-9) 2376155 :
2378143
كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة:
فاكس كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة2399515 :
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ويبحث في الدور الوطني /النضالي الذي قامت به الجمعية منذ تأسيسها وحتى اللحظة الراهنة بداية من العام
 1921وحتى العام  ،1948بما حملته هذه الفترة من تحديات صعبة للمجتمع الفلسطيني ،وتمركز هذا الدور
حول أخذ الجمعية لدورها النضالي في إضراب العام  ،1936من خالل رعاية الجرحى والمصابين ودعم
عائالت الشهداء .ومشاركتها في المظاهرات االحتجاجية التي شهدتها مدينة نابلس في العام  .1947كما كان لها
دور واضح في الفترة ما بين  1967-1948من خالل تقديمها خدمات اإلنقاذ واالسعاف لمصابي الحرب
ومصابي جيش اإلنقاذ الذي أقام مستشفى "الشهباء" في مدينة نابلس ،من خالل "مركز اإلسعاف" التابع
للجمعية .وازداد دورها أهمية في ما بعد العام  1948من خالل قيامها بالتخفيف عن متضرري الحرب من
الالجئين من خالل التبرعات والرعاية الصحية .كما كان للجمعية دور في التخفيف عن متضرري حرب العام
 .1967واستمر هذا الدور خالل األعوام التالية مرورا ً باالنتفاضة الفلسطينية األولى والثانية وحتى اللحظة
الراهنة من خالل تقديم المساعدات االجتماعية والصحية واالقتصادية.
المحور الخدماتي /المؤسساتي:
ويبحث في الدور االجتماعي الذي قامت به الجمعية طيلة المئة عام ،من خالل إنشائها للمؤسسات االجتماعية
والخيرية والصحية منذ "النادي الثقافي الرياضي" الذي تأسس في العام  ،1952أو من خالل تشكيلها للجان
األربع في العام ( 1947لجنة اإلسعاف ،ولجنة التمريض ،ولجنة الخياطة ،ولجنة الشؤون االجتماعية) ،وإنشاء
مستشفى لمعالجة األطفال من أبناء الالجئين الفلسطينيين في العام  ،1950مستشفى آخر للوالدة خاص بنساء
الالجئين وإقامة "مدرسة النور للكفيفات" في العام  ،1962وإقامة دار لليتيمات لرعاية أبناء الشهداء واألبرار.
ثم إقامة مؤسستها الصحية األبرز "مستشفى االتحاد النسائي العربي" في العام  ،1971وتطويرها لتصبح
مؤسسة صحية متقدمة راقية تقدم العالج ألبناء المدينة بكل اقتدار.
شروط تقديم األبحاث:
آخر موعد الستالم ملخصات األبحاث ،مرفقة بالسيرة الذاتية للباحث ،بتاريخ ()2021-6-28
وسيكون الرد على هذه الملخصات بعد دراستها من قبل اللجنة العلمية ()2021-7-7
تُسلم ورقة البحث بصيغتها األولية بتاريخ ( ،)2021-9-5فيما تُسلم الصيغة النهائية للبحث بعد التعديالت
المطلوبة منقحة للنشر بتاريخ ( ،)2021-9-25بهدف التحكيم النهائي من قبل اللجنة العلمية وتضمينها في كتاب
المؤتمر المنوي إصداره (.)2021-10-10
علما ً أن األوراق العلمية المرسلة للمشاركة ال تُرد للباحثين سواء قُبلت أم لم تُقبل.
ترسل األبحاث الورقية إلى مقر جمعية االتحاد النسائي العربي في مدينة نابلس ،أو عبر البريد اإللكتروني:
arabunion.society@gmail.com
ويُشترط في أوراق العمل مراعاة أصول البحث العلمي ،وأن تكون اإلحاالت في هوامش متوالية الترقيم أسفل
البحث ،وأن تكون غير منشورة أو مقدمة في أي من المؤتمرات ،كما يجب ان تكون مطبوعة بخط حجم 14
) ،(Simplified Arabicوان ال تزيد عن  30صفحة ) (A4أو ( )8000كلمة ،شاملة المصادر والمالحق،
مع نسخة إلكترونية على اسطوانة مدمجة) ،(CDأو عبر البريد اإللكتروني أعاله.
*ستصرف مكافأة مادية للباحث بعد خضوع الورقة البحثية لتحكيم اللجنة العلمية واجتيازها بالقبول.
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
رئيس اللجنة العلمية :د.أمين أبو بكر رقم جوال ()0599397421
منسقة العالقات العامة :أ.هدى خالد رقم جوال ()0595252577
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