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 معالم في حياتي
 
وكانت المشاركة  حركة فتح انطالقة نيومن مؤسس سي أول عمل سيا انطلقت في 1965في عام :1

الحكم األردني وبعدها توالت األحداث وتطور  في تظاهره طالبية انطلقت بمدينة القدس وكنا تحت

حيث كانت حرب األيام  67المظاهرات واستمرينا إلى إل  النضال إلى أن شكلنا لجان طالبية لتنظيم

 (الستة)حرب حزيران
 لت معركة الكرامة تقدمنا بتطور سريع واتجهنا بنضالنا ضد االحتالل والمناهجحص 1968 في إل:2

ترك المدرسة  التعليمية لفرض التاريخ اإلسرائيلي علينا وجميع موادهم مما جعل ابي ان يرغمني على



تعلمتها ولكن بالطريقة ما  وذلك لتفادي االحتكاك مع االحتالل وذهبت ألتعلم الخياطة والتطريز
تعليمية ونظريه ذهبت لجمعية فلنديه  ها العربية مما دفعني لطلب التعليم هذا الفن بطريقهيسمون

فرحان ساعدوني كثيرا جدا وكنت من المتفوقات  التعاونية وكانت المسؤوله فاطمة جبريل وخديجة
 وعلمتها فأتقنت فن الخياطة والتطريز واستغلتها

الغذائية  شاركات لجمع التبرعات والموادقامت حرب أيلول وكنت من أول الم1970في ال:3

  للمتضررين إثناء الحرب منتدبه عن الجمعية مع كادر من المتطوعات
بمظاهرات  استمر النضال وازداد لوفائنا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر حيث قمنا 1970عام  في:4

 الحتاللا يوم قضيناها في عراك ونضال بالشارع ومع 40شبه يوميه وأعلنا الحداد 
 1972سنة استمر نضالنا باللجان بين األحياء مستتر إلى 1971في عام :5
 تم زواجي وانتقلت للعيش إلى مدينة رام هللا 1973في عام :6
استلمت عمل جديد في جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية ألعلم فن الخياطة  1974إل  في عام:7

 لت على شهادةدوره في أصول التغذية والتثقيف الصحي وحص وحضرت
األولى في أالنتفاضه وتجدد نشاطي معها وكنت قائده مسيره ومع اإلغالق  انطلقت ألشراره1987في 

الذاتي ولجان تعليمية في  كثفنا على االقتصاد طويال عملت مع الكوادر لجان شعبيه و الذي استمر

أيام لفحص  3لمده  بيتي مستشفى األحياء ومحاضرات توعيه وإرشاديه لمواجهة االحتالل وفتحت

تطوعيه لمساعدة المواطنين والسهر  فصيلة الدم مع فريق من مستشفى برتغالي وشكلت لجان
لحزب" فدا"وشاركت في المؤتمر األول والثاني  لحمايتهم وبعد مرور سنتين من أالنتفاضه انتسبت

ي لذلك لم أفز باللجنة ينقصني صوت واحد بيني وبين زميل ل إلجراء االنتخابات اللجنة التنفيذية كان
المكتب السياسي اإلقليمي وإستمريت بالنضال مع جميع الفصائل دون  التنفيذية ولكني فزت بعضوية

مجددا إلى النضال وبصوره أقوى نضال مستمر مظاهرات ومشادان مع االحتالل  استثناءوانطلقت
  جمعيات ومؤسسات وانتسبت الى

 ينيهعضو في االتحاد العام للمرأة لفلسط:1
 اإلعالمية في اللجة ألتحضيريه لالتحاد العام للمراه ألفلسطينيه المسئولة:2
العام لنقابة العمال والبناء في رام هللا حضرت دوره نقابيه وحصلت على شهادة  عضو في االتحاد:3

  فرقه موسيقيه الغاني وطنيه من كلماتي وشكلت
ابيه وطرق االتصال والجندر وبرنامج دورات شب عضو متطوع في طاقم شؤون المرأه وحضرت:4

الذات ومحو أالميه ودور المجالس المحلية التنموي والقانون  المراه ألفلسطينيه واالنتخابات وتعزيز
 التشريعي واستراتيجيه طاقم شؤون المراه وحصلت على شهادات فيها االنتخابي للمجلس

  وافير وحصلت على شهادةجمعية إنعاش األسرة وتعلمت فيها دوره ك عضو متطوع في:6
اإلدارية لنقابة صالونات ألحالقه والتجميل وحضرت عدة مهرجانات وورشا ت  عضو في الهيئة:7

  على شهادات دبلوم فيها عمل وحصلت

منها دوره مهارات قياديه ورشات  عضو هيئه إداريه في جمعية العمل النسوي حضرت عدة دورات8:
  عمل وحصلت على شهادات

للبحوث واإلنماء أنهيت دوره تدريبيه في تأهيل نساء للعمل مع نساء  ومن مركز بيسان 1994في 9:

 ...ى شهادهعل ضحايا العنف وحصلت



 
 المركز االيطالي للسالم في الشرق األوسط بالتعاون مع االتحاد العمل النسائي ومن1996في :109

 ) الفلسطيني أنهيت متطلبات البرنامج التدريبي
والقيادية للمؤسسات ا لنسويه وحصلت على شهادة وعملت متطوعه  ت اإلداريةتطويرا لمهارا

 األطفال األيتام وأبناء الشهداء في الضفة وقطاع غزه ضمن مؤسسة سالم لمؤسسه ايطاليه لتبني
 الزيتون

الجميع انطلقوا في  عدت للسكن بالقدس من اجل الحفاظ على الهوية ألمقدسيه والن1997:في 11

للعمل فيها ولها لذلك قمت  ضفة وانعزلوا عن القدس وجدت نفسي يجب أن أكون في القدسالنضال بال
الن القدس بحاجه لمثل هذا  بدراسة لوضع القدس وقدمت للحصول على ترخيص لمؤسسه أيتام

 المشروع
 "الترخيص باسم "جمعية رزان الخيرية وبعد معاناة مع االحتالل ووزارته حصلت على

العمل التطوعي واستمر بنا بالعمل فيها وعلى نفقتنا  الدكتور أمين الخطيب عميدوافتتحت على شرف 
ألتأسيسه إلى أن جاء وقت ال نستطيع أن نكمل المشوار بسبب الوضع  الخاصة أنا وأعضاء الهيئة

 الجمعية واشتغلنا ميداني من بيوتنا االقتصادي فأقفلنا
 يرا نحتاجها للعمل توقفناكث ولكن لم نستطع االستمرار ألنه ينقصنا أشياء

في المؤسسة الفلسطينية والديمقراطية  وحاولنا إيجاد نضال جديد وهو اشتراكي 1999:في عام 12

واستمر ينا فيه من ورشات عمل ومحاضرات حول  والسالم ودعينا للسالم اهو نضال من نوع جديد
يارة واشتركت باالنتخابات والحواجز ونقاط التفتيش الط الحقوق الفلسطينية و ومحاربة الجدار

واستنتجنا من اإلحصاء وتعبئة االستمارات بان أكثر الشعب يفتشون  وأصبحت عضو مجلس للحركة
 األوضاع اإلقصاديه عن أي حل بسبب

شكلت في داخل الحركة لجنه  والسياسية السيئة إال أننا كنا محتاجين لعمل نشاط داخل القدس
 رأة الفلسطينيةاستشاريه نسائيه تعنى بقضايا الم

 كان نشاطي األول فيها هو تكريم نساء مقدسات لهن باع طويل في العمل التطوعي2005عام  :في13
ووزعت  إمرأه فلسطينيه وحضره جمع كبير من الكوادر ر 48السيا سي واالجتماعي وكان التكريم ل 

 القدس عليهم دروع لتقدير مجهودهم المتواصل في خدمة الوطن والمواطن في
وهذا اللقب  حصلت على لقب أخت الوفاء في حفل تكريم للنساء المقدسيان 2005آذار  8:في 14

 أحظى به كأول امرأة فلسطينيه تمتاز بالحصول عليه
بترسانة حصلت على ترخيص مره ثانيه من الوزارة الداخلية اإلسرائيلية وأيضا  :رسخت نضالي15

 هذه المرة باسم "دار الرعاية الصحية واالجتماعية الداخلية للسلطة الفلسطينية ولكن ة من وزار
العالج الطبي  لرعاية األيتام وتأهيل المرة ومن أهدافها فتح عيادات طبية للمواطنين الذين حرموا من

  والشباب المتزوجون من نشاء من الضفة فهن محرومات من العالج
أطفال  نان وعيادة نسائيه وعيادةاتخذ ت قرار مع أعضاء الهيئة التأسيسية بفتح عيادة أس لذلك

المشروع ونحن اآلن  وبمجهود وعناء استطعت أن احصل على عقار في البلدة القديمة القدس لتنفيذ
 في قيد التحضير والتنفيذ

االستشارية االجتماعية لحل قضايا المواطنين بعيدا عن  واعمل من داخل المؤسسة باسم اللجنة



جتماعية والحمد  هل نجحنا فيها وأنا وهيئة اللجنة نتواصل مع اال الشرطة اإلسرائيلية والشؤون
  ووضوح المواطن بكل مصداقية

  تم تعييني عضو بالهيئة اإلدارية لجمعيه  المقدسي  في واد الجوز بالقدس 1/4/2007في 
الفلسطينية لحقوق  تم تكليفي بقرار إداري المنسق العام لمدينة القدس للمؤسسة 2007/ 8/10في:

 )نسان)راصداإل
بالسلطة الفلسطينية مديره مكتب القدس للجمعية  تم اعتمادي من وزارة الداخلية 9/10/2008في 

 ولنا نشاطات كثيره  )راصد) الفلسطينية لحقوق اإلنسان
عرايس وذلك في  مدرج 10عرسان و 10قمت بعمل حفل زفاف جماعي حيث ضم  7/2009/ 30في 

تماعيتكلل بالنجاح وحصلت على لقب سفيرة القدس للعمل االج جامعة القدس ابوديس  والحمد  هل  

 

تمت دعوتي من جمعية ملتقى االلفيه الثالثه في مدينة تطوان المغربيه   لحضور 7/11/2010في 
حفل لتكريم الرئيس محمود عباس واوضحت في كلمتي معاناة اهل القدس في ظل االحتالل الصهيوني 

 يه المغربيه في تطوانوحصلت على درع شعار الكنفدرال

تمع وضمن ثلة من الخنساوات تم تكريمي تقديرا للجمهود والعطاء المتواصل لخدمة المج  3/2010/

سالفلسطيني  مقدم من البرلمان النسوي المقدسي مركز تنمية المجتمع _جامعة القدس ابو دي  

 60سطيني قبل الاشتركت في معرض الوفاء والصمود   بعرض الحياه والعرس الفل 8/3/2010 

 ولمدة ثالثة ايام وذلك في قاعة  كلية الطب جامعة القدس ابوديس.
 شاركنا في هذه الفتره بالعديد من المسيرات التضامنيه واالعتصامات  وورشات العمل 

 شاركت في تاسيس مكتب تواصل في مقر محافظة القدس

زوج من  12ثاني حيث ضم تم اقامة العرس الجماعي الفلسطيني المقدسي ال 2011\7\11في 

السياحيالعرسان وذلك في قاعة الفندق   
 

 ائيه تم انتسابي للهيئه االداريه في  لجنة المرابطين بالقدس مسؤولة اللجنه النس2012\1\12في 

  وامين للصندوق.
متدربه في دورات  67في حفل تخريج  لىلقب سيدة القدس األو ىتم  حصولي عل 2012\7\26في 

في مقر الجمعيه .  مختلفه وذلك  

اعيه تم انتخابي مره ثانيه عضو لهيئة المرابطين بالقدس  مسؤولو اللجنه االجتم  2014في عام    

 واللجنه النسائيه 

لقيت كلمتي عن وضع المرأه في اشاركت بالمؤتمر االسالمي لنصرة القدس و 12015\12في  

 فلسطين

في5\1\2016 شاركت في مؤتمر بعنوان القدس عاصمة العالم بحضور الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس 
 واألب عطا هللا حنا وكانت كلمتي توصيات من اجل حقوق الطفل واالمن واالمان  من االحتالل  الصهيوني 

 في 28\\20161
2016 تم اختيار بمجموعة نساء داعمات للفاقدات من اهالي الشهداء والمعتقلين ضمناللقاء الجماهيري في 

 مؤسسةمركز الدراسات النسويه 



في 21\2\2016مثلت محافظة القدس مكتب تواصل  في ورشة عمل بعنوان االطفال والمخدرات والعنف 
 UNODCاالسري  باشراف مكتب االمم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه .

هذا وقد شاركت في العديد من المؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات وحصلت على العديد من  شهادات 
 التقديريه والدروع والمداليات

تم تكليفي رسميا بمستشارة وسفيرة السالم العالمي وعضو مؤتمر في تونس 2016\3\1في  

مية تن مجلس مستشار التطوير المؤسسي والتمكين تم اختياري عضويه اختصاصيه  5\15في 

اجتماعيالموارد   

ضوه في االتحاد وتكليفي بمهامقررت رئاسة اتحاد الوطن العربي الدولي اختياري ع 5\7في   
  تم اعتمادي ممثل القدس في االتحاد العالمي لحماية الطفوله2016\6\10في 

تم انتسابي للمنظمة  العربيه  لمحاربة الفقر واالميه عضومؤسس 2016\7\16في   

عضو عام فلسطين  في اتحاد التطوع والخدمه المجتمعيه اختياري تم  2016\7\21في    

ي عضوه في منظمة الفرات للسالم العالميى تم اعتماد6201\10\21   
مديرة دائرة المرأه والطفل في جامعة االمم العربيه   تكليفي  قرار 2017\3\11في   

في 1\4\2017 حصلت على وسام األمانة العامة للمركز العربي االوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي في 

  مملكة النروج
ى شهادة دكتوراه من منظمة الفرات للسالم العالمي حصلت عل 2017\6\3في  

شتات عضو في الهيئه التاسيسيه في تشكيل التجمع الوطني  لفلسطيني ال 2018  -2017     

شتاتوال  
 وحصلت على العديد من اوسمةوشهادات تقدير من  المؤسسات 

 ا لجميع من ناضلواوشكر وما زال  السيرة الذاتية ومقتطفات من نشاطيمن هذه معلومات مصغر 
 وجاهدوا في إ نجاحي وشاركوني نضالي في خدمة وطني وشعبي ويمكن للراغبين في االطالع

.المراسله على   
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