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صوتنا

 المرأة الفلسطينية على أبواب آذار

آذار دالل
آذار قادم، ومعه األزهار. سيأتي آذار هذا العام، ليجدنا 
ما زلنا نطالب باسترداد جثامين أبطالنا وبطالتنا الشهداء 
والش���هيدات الجدد والقدامى. فهناك جثامين قديمة، 
انضمت لها الجثامين الجدي���دة، مما يعيد فتح الذاكرة، 
التي لم تنَس يومًا، بأن أحباء لنا ينتظرون. س���يأتي آذار 
وسيجد ش���ابات وش���باب في الشوارع، وس���يعتقد بأن 
االنتفاضة رجعت، وطبعًا سيس���أل: أين القيادة الوطنية 
الموحدة؟. وسيس���تغرب بأنن���ا حتى اليوم لم نس���ترد 
جثم���ان دالل المغربي، والجثامين األخ���رى. في كل آذار 
نعدد اإلنجازات واإلخفاقات، ونستجمع القوة لالستمرار. 
بغض النظر عن سبب وجود الثامن من آذار، بات هذا اليوم 
مهمًا للمراجعة والتقييم، كما هو لش���حن الهمم، وإلعالء 
ص���وت جماعي. في آذار أيضًا يتجمع أحبة دالل المغربي، 
وفي هذا العام س���يجد آذار، ان تكتل قد تشكل للمطالبة 
باسترداد جثمان دالل، وسيجد العلم الفلسطيني يرفرف 

بجانب أعالم الدول في األمم المتحدة.  
س���يأتي آذار والحصار م���ا زال مفروضًا على ش���عبنا 
في قطاع غزة، ولكن س���يجد أيض���ًا اإلبداعات والمبادرات 
الش���بابية والنس���ائية، وس���يجد الكثير م���ن التحديات 
والمهمات التي ما زالت ملقاة على عاتقنا منذ زمن قريب 
وبعي���د. ال يخفي عل���ى أحد صعوبة الوض���ع االقتصادي 
والسياسي واالجتماعي الذي نعيشه حاليًا، والذي أصبح 
يفرز بطوالت مميزة، لكنه���ا فردية. في هذا الوقت أكثر 
من أي وقت مضى، علينا أن نرجع إلى األس���اس. األساس 
بمعنى أساس���يات وأبجديات الصمود والنضال. علينا أن 
نزيد من االنتباه إلى األس���رة الفلسطينية، كوحدة صمود 
يحتاج أفراده���ا إلى الدعم المعن���وي والمالي، أن نكمل 
جه���ود المصالحة، ونعيد االعتبار للوح���دة الوطنية، من 
أجل برنامج فيه قيادة موحدة تقوم بمسؤولياتها. ولهذا، 
من المه���م أن نعطي اهتمامًا خاص���ًا لالنتخابات، حتى 
يرجع المجلس التش���ريعي الفلسطيني إلى عمله، وبهذا 
نس���تعيد الحياة الديمقراطية، ونج���دد صياغة البرامج 
المختلفة، التي من ش���أنها أن تحمي الفئات المختلفة، 
التي تكافح قوتها اليومي بصعوبة. ال يجوز أن يأتي آذار 
جديد، والحد األدنى من األجور لم يطبق كما يجب، ال يجوز 
أن يكون بيننا من ال يصل إلى الحد األدنى من األجور، وأن 
يك���ون هناك قانون ضمان اجتماع���ي يراعي مصالح من 
لديهم على حس���اب من لديهم أق���ل. ال يجوز أن يجدنا 
آذار، ونحن لم نقر بعد قانون عقوبات فلس���طيني يحمي 
الم���رأة ويحمي المجتمع كله. ال يجوز أن يجدنا آذار ونحن 
نقل���ل من احترام فئة المعلم���ات والمعلمين، وهن وهم 
من يس���تطيعون تغيير الكثير الكثير لو أعطينا اهتمامًا 
كافيًا له���ذه الفئة المهمة بيننا. ال يجوز أن يأتي آذار، إال 
ونحن قادرات وقادرين أن نس���تعيد األساسيات، ونعيد 
للنضال اعتباره، لنس���تطيع بناء مجتمع ودولة تليق بعلم 
يرفرف بجانب باقي الدول، بانتظارنا أن نستلم زمام أمور 
مجتمعن���ا، برؤية واضحة وبرنامج موحد، لبناء مس���تقبل 

أفضل. أهاَل بك يا آذار. 
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من���ذ اعتقالها في أكتوبر الفائت، وش���روق دوي���ات تعيش معاناة 
دائمة، في المعتقل والبوسطة وخالل التحقيق والمحاكم، ولم تشفع لها 
إصابته���ا بأربعة رصاصات حين اعتقاله���ا، بالتخفيف من هذه المعاناة 

التي تطالها مع 59 أسيرة، يقبعن في سجني هشارون والدامون.
وتروي والدة ش���روق ظ���روف معاناتها في س���جن الدامون: »ظروف 
الحي���اة لديها صعبة للغاية، وخاصة ف���ي البرد، حيث ال أغطية كافية وال 

مالبس تالئم ظروف الطقس شديدة البرودة في هذا السجن«.
وتش���ير الوالدة، إل���ى أن إدارة مصلحة الس���جون، ال تس���مح بدخول 
المالب���س وال األغطية لها، إال الخفيفة منها، وهي ما ال تغني ش���يئًا لها 
دخل لها جلبابًا بعد 

ُ
في فصل الشتاء. وتتابع: »منذ أشهر طلبت مني أن أ

اهت���راء جلبابها الذي ترتديه، فرفضت إدارة الس���جن إال بعد إخراجه من 
الس���جن، وبالفعل قمت باستالمه، وحتى اآلن لم أستطيع إدخال الجديد 

لها«.

غرف مكتظة
لي���س المالبس فقط، ففي القس���م الذي تحتجز فيه ش���روق، يوجد 17 
أسيرة في غرفة واحدة، وهو ما يجعلها مكتظة جدًا بهن، باإلضافة إلى نوعية 
األكل المقدم لهن: »تعتمد ش���روق على األكل من الكانتينا لس���وء النوعية 
التي تقدم لهن، والتي تعد من قبل المس���جونات اإلسرائيليات في األقسام 
الجنائية، وتضطر للش���راء بأس���عار مرتفعه جدًا، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا 

علينا كعائلة«.
المحاكم التي تعقد لش���روق قصة أخرى من معاناتها، كما تقول الوالدة، 
فهي مصابة ولم يس���مح لها بالعالج في المسشفى أكثر من ثالثة أيام، ثم 
نقلت إلى أقس���ام الس���جن العادية، دون أيه رعاية طبية لها، وخالل التنقل 
بين الس���جن والمحكمة، تبقى س���اعات مقيدة في »البوس���طة« سيارة نقل 
المعتقلي���ن، حتى أنه في بعض األحيان، تنقل لياًل، وتبقى حتى الصباح في 

البوسطة، لحين بدء جلسة المحكمة.
وقالت الوالدة: »عقدت المحكمة حتى اآلن س���ت جلس���ات، كانت تماطل 
فيها، بحجة أنه في كل جلس���ة قادمة سيتم تقديم تسجيل الفيديو، الذي 
يدين شروق، وفي آخر جلس���ة، وبعد كل هذه المماطلة، اعترفوا بعدم وجود 

أي تسجيل، وأن الدليل شهادة المستوطنين«.
وكانت ش���روق أعتقلت في حي المصرارة في البلدة القديمة في القدس 
المحتل���ة، بعد إطالق مس���توطن الرصاص عليها، وإصابته���ا بعد أن ضربها 
مس���توطن حاول نزع حجابها، ونقلت إلى س���جن هش���ارون ومنه إلى سجن 

الدامون، وهو سجن جنائي، وال يوجد فيه إال قسم األسيرات األمنيات.
هذا النق���ل، جاء بع���د ارتفاع عدد األس���يرات خالل هذه الفت���رة، فترة 
انتفاضة القدس منذ أكتوبر الفائت، والذي وصل إلى 60 أس���يرة، من بينهن 

14 من القاصرات.
تتوزع األس���يرات بحس���ب المناطق إلى 16 أس���يرة م���ن مدينة الخليل 
وضواحيها، و14 أس���يرة من محافظة القدس المحتلة، وخمس أس���يرات من 
محافظة رام الله والبيرة، وتسع أسيرات من محافظة بيت لحم، وأربع أسيرات 

من محافظة نابلس، أس���يرتان من محافظة طولكرم، وأس���يرتان من محافظة 
جنين، وخمس أس���يرات من فلس���طين الداخل المحتل عام 1948، وأس���يرة 

واحدة من كل من غزة وطوباس وقلقيلية.
مري���م عرفات صوافطة 20 عام���ًا، كانت أيضًا ممن ت���م أعتقالهن خالل 
الفترة الفائته، وتحديدًا في 28 نوفمبر الفائت، حيث أعتقلت خالل انتقالها 
م���ن منزلها في بلدة بردله، القريبة من طوباس، إلى منزل عائلتها في مدينة 

نابلس، على أحد الحواجز. 

تحقيق قاسي
مريم وخالل هذه الفترة ال تعلم عائلتها ش���يئًا عنها، سوى ما ينقله لها 
المحامي من رسائل وخالل المحاكم، حيث لم يسمح ألفراد عائلتها بزيارتها 
حت���ى اآلن كم���ا تقول الوالدة: »حاول���ت زيارتها أكثر من م���رة، وقدمنا طلب 

الستصدار تصاريح عبر الصليب األحمر دون جدوى«.
مريم، تعرض���ت لتحقيق قاٍس، وال تزال تعاني م���ن آثاره حتى اآلن في 

سجنها، ولم يسمح للعائلة أيضا إدخال أي مالبس لها حتى اآلن.
تبدو المعاناة لألسيرات القاصرات أكبر من غيرهن، وخاصة بعد نقل عدد 
منهن إلى سجن الدامون، بدون وجود أي من األسيرات القدامى معهن، وهن 
اللواتي أعتقلن خالل األش���هر األخيرة، بال أي���ه خبرة لديهن في التعامل مع 

اإلدارة أو المحاكم.

الطفلة نورهان عواد 16 عامًا، من مخيم قلنديا ش���مال القدس، معاناتها 
مضاعفة، فإلى جانب كل هذه الظروف الس���يئة، فهي تعاني جراء إصابتها 
لحظة اعتقالها بجروح خطيرة، حيث أنها ال تستطيع الحركة بصورة طبيعية 
حتى اآلن، نتيجة الجروح في جسدها، إلى جانب األوجاع الدائمة التي تعاني 

منها مكان اإلصابة، جراء البرد الشديد في السجن.
وكانت نوره���ان، أصيبت بعد إطالق الرصاص عليها في ش���ارع يافا في 
الق���دس المحتلة، بحجة نيتها تنفيذ عملية طعن هي وقريبتها الش���هيدة 

هديل عواد، في 23 نوفمبر الفائت، وال تزال موقوفه.
يق���ول والدها إبراهيم عواد: »لم يش���فع صغر س���نها وال إصابتها لها، 
 بعد، وأن 

َ
االحتالل تعامل معها كمعتقله فقط، لم يراع أن جراحها لم تشف

مكان الرصاصات في جس���دها ال يزال مفتوحًا، فقد أصيبت بأكثر من عش���ر 
رصاصات في يديها ورجلها وبطنها، وقبل أن تنهي عالجها، نقلت إلى سجن 

الرملة، ثم إلى سجن هشارون، ومن هناك إلى سجن الدامون«.

تهديد بالقتل
تعرضت نورهان لتحقيق قاس���ي جدًا، قام ضابط المخابرات بتهديدها 
بالقت���ل، ولم يتم تقديم العالج لها خالل التحقي���ق. وقال الوالد، إن العائلة 
طالبت بإدخ���ال طبيب على نفقتها الخاصة الس���تكمال عالجها، إال أن إدارة 

السجن رفضت ذلك، ومنعت محامي أو طبيب الصليب من زيارتها أيضًا.
وبحس���ب مس���ؤولة وحدة اإلعالم في نادي األس���ير الفلس���طيني أماني 
س���راحنه، فإن األس���يرات يتش���اركن مع كافة األس���رى في س���وء الظروف 
المعيش���ة في الس���جون اإلس���رائيلية، ولكن مع خصوصي���ة تزيد من هذه 

المعاناة وتفاقمها.
تابع���ت: »من بين األس���يرات هن���اك قاصرات وأمهات حرم���ن من رؤية 
أبنائهن، وهناك أيضًا مصابات لم يسمح لهن بإكمال عالجهن، ويعانين من 

آالم اإلصابات دون تقديم عالج لهن«.
أش���ارت سراحنه، إلى أن هناك تشديد كبير من قبل محاكم االحتالل في 
التعامل مع األس���يرات في هذه الفترة، ففي السابق كان يسمح باإلفراج عن 
القاص���رات بكفاالت، أو حتى بتمديد أليام قصي���رة، إال أن الوضع تغير كليًا 

حاليًا، وال يوجد أي مراعاة لعمر وإصابة األسيرات.
وتابعت س���راحنه: »كن���ا نتفاجأ بنقل األس���يرات اللوات���ي أصبن خالل 
اعتقاله���ن بعد أي���ام إلى األقس���ام العادية، والتحقيق معه���ن، بالرغم من 
إصابتهن بجراح خطيرة للغاية، كما هو الحال مع األس���يرة ياسمين رشاد من 

الخليل، أو الطفلة نورهان عواد«. 
وتحدثت س���راحنه عن قرابة عشرة حاالت إصابة لألسيرات في السجون، 
بحاجة إلعادتهن للمستشفيات المدنية الستكمال عالجهن، وهو ما يشكل 
ضغطًا إضافيًا على األس���يرات بشكل عام، اللواتي ال يعرفن طريقة التعامل 
م���ع هذه الح���االت، وتابعت: »نتلق���ى تقارير طبية لبعض األس���يرات، حول 
تعذيبهن خالل التحقيق، واآلالم التي يشعرن بها جراء اإلصابة قاسية جدًا«.

عزيزة نوفل

 60 أسيرة في الدامون وهشارون

األسيرات الفلسطينيات معاناة متصاعدة مع تصاعد 
عددهن في السجون
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أنتم كف
 خلود بّدار

تحاول ليلى سعيد جاهدة، إحداث تغيير نوعي في الواقع 
النس���وي في منطقتها، علها بذلك تنج���ح في تغيير النظرة 
العامة لهذا الواق���ع، الذي بات يوصف بأنه واقعًا »كميًا ليس 
أكثر«.  ومنذ ثالثين عامًا وسعيد التي ترأس فرع االتحاد العام 
للمرأة الفلس���طينية في محافظة طوباس واألغوار الش���مالية، 
والتي تترأس أيض���ًا، المركز النس���وي االجتماعي في مخيم 
الفارعة، تعمل مع القطاع النس���وي بكافة أش���كاله، الرسمية 
والحكومية واألهلية والش���عبية، إال أن هذا الواقع النسوي، لم 

يشهد فترة أسوأ من الفترة التي يعايشها اآلن، كما تقول .

البحث عن النساء
وتنش���غل س���عيد هذه األيام، في البحث عن العديد من 
النس���اء، اللواتي من الممك���ن أن يكون لهن بصمة في العمل 
النسوي، وذلك عبر تش���جيعهن لالنتساب لعضوية االتحاد 
العام للمرأة الفلس���طينية في طوب���اس. مبينة أنها تتواصل 
مع األحزاب والفصائل المنضوية تح���ت لواء منظمة التحرير 
الفلسطينية، لتنسيب عدًد نوعي  من النساء في عضوية هذا 
االتحاد، الذي يضم في عضويته اإلدارية والعامة، ممثالت عن 
العديد من األحزاب والفصائل الفلس���طينية، المتواجدة على 

الساحة الفلسطينية .
وتقول س���عيد: »س���أحاول محاولة جادة، علني أتمكن من 
تحقيق شيئًا على صعيد نوعية النساء الممثالت في االتحاد، 

أو حتى في أي جمعية أو مركز نسوي«.
وتضي���ف: »صحيح أن الع���دد اإلجمالي للهيئ���ة العامة 
لالتح���اد في طوباس، يف���وق األلف عض���وة، إال أن هذا الكم، 
يفتق���د للنوعي���ة«. مبينة أن ثالثة فقط م���ن الهيئة اإلدارية 
لالتحاد، بما فيهن رئيس���ة الفرع، لديهن اس���تعدادًا للعمل، 
والباق���ي ال يتعدى كونه���ن أرقامًا مكملة لتش���كيلة الهيئة 

اإلدارية.
وتواصل قائل���ة: »رغم أني أقر بهذا الواقع، إال أنني ال أضع 
اللوم على هذه المرأة التي أوجدتها الظروف في موقع، ربما لم 

يشكل يومًا أدنى اهتمام من اهتماماتها. 
وتعزو سعيد ذلك التراجع في تواجد المرأة الفلسطينية، 
الت���ي طالم���ا كانت ش���ريكة للرجل ف���ي النض���ال، إلى نظام 
الحصص والكوتات، الذي كان من ش���أنه ضمان وجود النساء 

في مراكز قيادية أو مراكز صنع القرار. 
كما أن وج���ود التموي���ل الخارج���ي للعديد م���ن البرامج 
والمش���اريع النسوية، أفقد الروح التطوعية للعمل المجتمعي 
والنس���وي تحديدًا، وأح���دث تغييرًا جذريًا ف���ي االهتمامات 

النسوية، وحتى التضحيات النسوية .
وتش���ير إلى أن الساحة النس���وية في طوباس، تفتقد اآلن 
للعديد من القيادات النس���وية، اللواتي كان لهن باع طويل في 
العمل النس���وي والنضال���ي، غير أنهن آث���رن االبتعاد عن هذه 
الساحة، بعد أن اختلفت معايير العمل والوجود، وحتى التمثيل.
تنوه سعيد، أن الحركة النسوية في طوباس، كانت رائدة 
ف���ي عدة مجاالت، أهمها العمل الوطن���ي والتنظيمي، كما أن 
المرأة الطوباس���ية، كان���ت من أوائل النس���اء، اللواتي خضت 
تجربة االنتخابات البلدية، عندما قامت الناش���طة رابعة زعبي، 
بخوض االنتخابات البلدية عام ١٩٧٦، وذلك في سابقة، كانت 

وال زالت مثااًل يحتذى به، رغم ان الحظ لم يحالفها وقتها. 
ورغم انتشار العديد من المراكز والجمعيات النسوية في 
محافظة طوباس واألغوار الش���مالية، إال أنها ووفقًا للعديد من 
المتابعين والمتابعات لنش���اط هذه المراكز، تفتقر للخبرات 

النس���وية، القادرة على محاكاة الحركة النس���وية بهمومها 
ومشاكلها وإنجازاتها .

شبه معدومة
وتش���ير ش���يرين صوافطه رئيس���ة قس���م الجمعيات 
والمنظمات األهلية في محافظة طوباس واألغوار الش���مالية 
إلى أن القاعدة النس���وية في المحافظة شبه معدومة وغير 
فاعلة وغير ناشطة، ألنها لم تبن على أسس صحيحة، وإنما 
وج���دت بناء عل���ى تراكمات لثقافة مجتمع متمس���ك فقط 

بالعادات والتقاليد الموروثة والعشائرية.
وتؤكد صوافط���ه، بأنه وفي نظرة متعمقة لواقع الحركة 
النس���وية في محافظة طوباس واألغوار الش���مالية، يتضح 
جلي���ًا، بأن هذا الواقع يفتقد حقًا للقيادات النس���وية، التي 
تتحس���س هموم النساء وواقعهن ألس���باب عديدة، تكمن 
باألس���اس في ع���دم اختيار الش���خص المناس���ب للمكان 
المناس���ب، وهو الق���ادر ال���ذي ينطبق على كافة ش���رائح 

المجتمع، وليس على النساء بشكل خاص. 
وتؤكد بأنه وعلى الرغم من وج���ود العديد من الكفاءات 
النس���وية، التي بإمكانه���ا أن تعمل وتعط���ي الكثير، لكن 
لألس���ف، الظروف المحيطة لم تكن مالئمة ليمس���كن زمام 
األمور، وليكون لديهن فرصة لتش���كيل قاعدة نس���وية لها 
وزنه���ا وثقلها وقراراتها المنفصلة، ع���ن أي تأثير عائلي أو 
عشائري. تضيف قائلة:  هناك العديد من هؤالء المبادرات، 
إال أنه���ن ولألس���ف، لم تتح  له���ن الفرص���ة بالتواجد على 
س���احات العمل النسوي، الذي بات يتش���كل وفقًا للخلفية 
الحزبية والعشائرية. وتبقى فترة االنتخابات وما يسبقها من 
تحضيرات الختيار من هم ممثلي العائالت، ومن ثم ممثلي 
األح���زاب في هذه االنتخاب���ات، خير مثاٍل لالختيار األس���وأ 
للنساء. ألن االختيار يكون بعيد عن الخبرة والكفاءة والقدرة 
على العطاء. وتشير ربحية بني عودة، رئيسة المركز النسوي 
االجتماعي في طم���ون، أن الحركة النس���وية في المحافظة 
تصارع الموت من أجل البقاء. مش���يرة إلى وجود العديد من 
النماذج غير الفاعلة في س���احة العمل النس���وي، وهو األمر 

الذي أثر سلبًا على واقع الحركة النسوية في المحافظة .
تقول بن���ي ع���ودة، التي تعم���ل في العمل النس���وي 
االجتماعي منذ ما يزيد عن عش���رين عامًا، وتتخذ من منزلها 
أيضًا مقرًا للمركز النس���وي، بأن الطابع العش���ائري أو حتى 
الحزب���ي، هو من يقف وراء هؤالء النم���اذج، اللواتي لم تكن 

أولويات النساء يومًا من اهتماماتهن.
تش���ير بني عوده إل���ى محاولتها الفاش���لة في خوض 
االنتخابات البلدية لمرتين متتاليتين، ألنها لم تحظ وقتها 
على توافق عائلي وال حزبي، وه���ي المقومات التي تفندها 
بني عودة، لتكون ضمانة أكيدة لوصول المرأة، بغض النظر 

عن جاهزية هذه المرأة وقدرتها على العمل والعطاء.
وتضي���ف، أن نم���وذج االنتخابات ينطب���ق على نماذج 
عديدة سائدة في الساحة الطوباسية، أفرزت نماذج نسوية 

ال تمت للعمل النسوي بصلة .
وتأمل س���عيد وصوافطة وبني عودة، أن تشهد طوباس 
تغييرًا جذريًا في الواقع النس���وي، ال���ذي طالما قدم نماذج 
نسوية يحتذى بها على الساحة الفلسطينية، حيث كان لها 

دور مشهود في العمل النسوي والنضالي.

الحركة النسوية في طوباس 

صراع من أجل البقاء

شهناز حميد 

 س���أبدأ بتس���اؤل، وال أعلم إن كان هنالك غيري ممن يتس���اءلون مثلي: هل يخضع معلمو التربية 
اإلسالمية في المدارس الحكومية، إلى اختبارات خاصة، توضح توجهاتهم السياسية وأيديولوجياتهم 
الفكرية؟ وإن كانوا مرتبطين بأحزاب معينة، أو إذا كانوا يروجون للنهج الطائفي؟ هل يتم مس���اءلتهم 
ومتابعة ملفاتهم الشخصية حول أدائهم، وما يقدمونه للتالميذ، خاصة حول منهاج التربية اإلسالمية؟ 
وهل يتم متابعة طرائق تدريس���هم للط���الب والطالبات؟ هل هنالك اختب���ارات تحدد إذا كان لديهم 
فكر متطرف، أو متعصب؟ أم أن مثل هذه االختبارات س���تعتبر تدخاًل سافرًا في خصوصيات المعلمين 

والمعلمات!
ولربما يقول البعض: أن هذه األس���ئلة يجب أن نس���ألها لكافة المعلمين والمعلمات، وليس لهذه 
الفئ���ة فقط! وأنا أقول: أنه من الضروري متابعة جميع المعلمين والمعلمات، لكن مدرس���ي ومدرس���ات 
التربية اإلسالمية تحديدًا، لهم خصوصية معينة، ينبغي النظر إليها باهتمام، خاصة وأن معظم طالبنا 
وطالباتن���ا يعتقدون، أن الله قد أوكل إليهم مهمة تعليمهم ش���ؤون دينهم ودنياهم، وبالتالي وجب 
عليهم الس���مع والطاعة وعدم الجدال أو الخوض في نقاشات معهم. وطبعًا ناهيك عن ترسيخ العديد 
م���ن المفاهيم الغيبية في أذهان الطلبة، باإلضافة لقائم���ة المحرّمات والنواهي والعقوبات، والتي يتم 

تمريرها بأسلوب الترهيب، والتي تكون أحيانًا من وحي خيال المعلم أو المعلمة.
والمشكلة أن أسلوب التعليم بشكل عام في البالد العربية يعتمد مبدأ الحفظ والتلقين، ويقلل من 
أهمية طرح األسئلة والنقاش والجدل والتفكير، وخاصة في مواضيع التربية اإلسالمية، وهذا األمر سّهل 
إيجاد األرضية المالئمة للتطّرف، والتفكير بنفس فئوي ضيق أحادي النظرة، وساعد على ترسيخ بعض 

المعتقدات الخاطئة التي عفا عليها الزمن.
واألس���ئلة المطروحة: هل اختي���ار مدرس يروج لل���زي األفغاني، بوصفه الزي اإلس���المي الصحيح، 
س���ينهض بالعل���م والعلوم في مجتمعنا؟! وهل يصح أن تقف مدرس���ة مبرقعة ف���ي صف مغلق أمام 
طالبات ابتدائي، ال يرون وجهها، بحيث تكون مثااًل يحتذى به للمرأة، بما تخفيه من معتقدات وتشدد؟ 
هل يصح أن يقوم هؤالء بترهيب الطلبة بأش���كال مختلفة، م���ن طرائق التعذيب الخاصة بعذاب القبر 

مثاًل! بداًل من شرح مفاهيم التسامح الديني والمحبة واإلنسانية!
حين نتس���اءل من أين يأتي الفكر المتطّرف وظهور الدواعش وغيرهم، ممن شوهوا صورة األديان، 
ربم���ا علينا أن نمعن النظر في الم���دارس الحكومية، وتحديدًا في اختيارن���ا لمعلمي ومعلمات التربية 
اإلس���المية، خاصة، وأن بعضهم يحّرض على تس���مية غير المس���لمين من أتباع الديانات الس���ماوية 
ار، وبعض المواد الخاصة في المنهاج الدراسي أيضًا، تحث على العنف وسفك الدماء بطريقة غير 

ّ
بالكف

صحيحة، وترفض اإلجابة على األس���ئلة المباشرة البريئة التي يطرحها األطفال، وتدعو لتغييب العقل 
وإتباع الش���يخ أو الش���يخة في كل ما يقولون. ولس���ت هنا بصدد الحديث عن اإلسالم نفسه أو تعاليمه 
الس���محة، ولكنني بصدد الحديث عن معلمي هذه المادة، الذين يقدمون اإلسالم بطريقة خاطئة، وعن 

المناهج المدرسية التي توفر لهم المادة الالزمة لذلك.
يج���ب على المجتم���ع ككل، وليس فقط وزارة التربية والتعليم، الوق���وف في وجه هذه النوعية من 
األس���اتذة في مدارس���نا، ومتابعة أوالدنا وبناتنا، وس���ؤالهم حول ما يتلقونه في مدارسهم، خاصة في 
حصة الدين، ألنه س���اعتها سنكتشف العجب العجاب. وال تغضبوا حين يأتي ابنكم أو ابنتكم في يوم 

ار!! 
ّ
ما ليقولوا لكم: أنتم كف

سكوت وسقوط
سريدا عبد حسين 

إض���راب المعلمين والمعلمات، إضراب عن الطعام لعديد من األس���رى، ارتفاع عدد 

األسرى واألسيرات في س���جون االحتالل، وضع حواجز من قبل األمن الفلسطيني لمنع 

وصول المعلمات والمعلمين الى اعتصام في رام الله، اعتقال من قبل األمن الفلسطيني 

على خلفية التعبير عن الرأي، البدء بما نشك أنه فصل  شمال الضفة الغربية عن باقي 

األراضي الفلسطينية المفصولة أصاًل، استمرار الحصار على قطاع غزة، استمرار تهويد 

مدينة القدس الفلس���طينية، واس���تمرار قتل الش���عب الفلس���طيني في كافة أماكن 

تواجده، سواء كان قتل جسدي، روحي، نفسي، اقتصادي أو اجتماعي. 

هذه ليس���ت فقط تحديات أمامنا جميعًا، تستدعي منا التفكير بمواجهاتها. هذه 

نتائج لسكوت وسقوط منا جميعًا. في اللحظة التي لم نلتزم بأي اتفاق، تقوم الدنيا وال 

تقعد. في الس���نوات التي لم يلتزم االحتالل وحكومته بأي أتفاق، لم نسمع استغراب 

أو حتى استنكار.  

سكتنا على عدم التزامهم باتفاق تم توقيعه علنًا، وسقطنا بعد السكوت. ونزيد من 

السقوط، ونصيغ قانون للضمان االجتماعي لحماية رأس المال، ولتهميش من ال يصل 

راتبه إلى الحد األدنى من األجور. 

نبحث وندرس ونقرأ وندرك، بأن المؤسس���ات النس���وية، ليس المؤسسات األهلية، 

بل النس���وية، هي من عملت على تبني وتعميم الفكر المضاد لحقوق شعبنا، وتخريب 

الص���ف الوطني، الذي كان مرصوص كالبنيان، نخرج بموكب مهيب للس���ير بمس���افة 

قصي���رة ومحتلة، بغ���ض النظر عن التكلفة، نهاجم بعضنا البع���ض، ونعتبره صراحة، 

نطال���ب بحقوقنا، ويعتبر وقاح���ة وقصر نظر للوضع الصعب الذي نمر به، نس���تحدث 

هياكل جديدة ألغراض مجهولة. اس���تمرار الس���كوت عن الس���قوط جريمة، سيعاقب 

عليه���ا األجيال القادمة، حتى ولو كان عبر  صفحات الفيس بوك وتويتر )ال يوجد لهم 

اسم باللغة العربية حسب علمي حتى اآلن(. 

وبعد هذا كله، نحتاج إلى بعض الس���كون، لنس���تعيد ونس���تعد ليوم جديد.  في 

النهاية: على هذه األرض ما يستحق الحياة. 
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 ونحترم
ّ

احتفاء بمن نجل
احتفالنا بالمرأة ويومها، هو احتفال بالرجل شريكها وشقيقها وتوأم 
ال���روح، وهو احتف���ال إذن بالمجتمع جميعه، ال جزء من���ه، على الحقيقة 

والواقع.
ف���ي هذا الي���وم نحيي مع���ًا المرأة الفلس���طينية صانع���ة األجيال، 
والشريكة األساس���ية في التأس���يس لوطن حر، ومجتمع ودولة العدالة 
والديمقراطية والمس���اواة. التي ل���م تمل من متابعة دورها اإلنس���اني 
النضالي، وهي المرأة الوحيدة في العالم، التي وضعتها الظروف المحلية 

والدولية في موقع نضاالت وطنية وسياسية اجتماعيًا وتربويًا.
هي تهنئ���ة الربيع الفلس���طيني الق���ادم ال محالة، للوط���ن وللمرأة 
الفلس���طينية، ولها أن تزهو وترفع الرأس، وهي س���ائرة نحو الش���مس، 
تقطفها مش���اعل لتض���يء ليلنا الطوي���ل. والمرأة ربيع دائ���م ال مؤقت، 
فلنحتف���ل دائم���ًا إذن بهذا الربيع الذي ال يرحل، وليك���ن الثامن من آذار 

فقط رمزًا الحتفالنا الذي ال ينتهي بالمرأة.

يقول التاريخ
اليوم العالمي للمرأة، هو اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام، وفيه 
يحتفل عالميًا باإلنجازات االجتماعية والسياس���ية واالقتصادية للنساء. 
وفي بعض الدول كالصين وروس���يا وكوبا، تحصل النساء على إجازة في 

هذا اليوم.
إن إعادة تذكر كيف نش���أت هذه المناس���بة تاريخي���ًا، ربما يضعنا 
فلس���طينيين وفلس���طينيات وعربًا وعربيات وعالمًا، أمام اس���تحقاقات 

ومسؤوليات ومنظومة أخالق وقوانين.
ج���اء االحتفال بهذه المناس���بة، على إث���ر عقد أول مؤتم���ر لالتحاد 

النسائي الديمقراطي العالمي، والذي عقد في باريس عام 1945.
 ومن المعروف أن اتحاد النس���اء الديمقراط���ي العالمي، يتكون من 
المنظم���ات الرديفة لألحزاب الش���يوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم 
المرأة العالمي، رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة، كان 

على إثر بعض اإلضرابات النسائية التي حدثت في الواليات المتحدة.
في عام 1856 خرجت آالف النس���اء األمريكيات لالحتجاج في شوارع 
مدينة نيويورك، على الظروف الالإنس���انية، التي كن يجبرن على العمل 
تحتها، ورغم أن الش���رطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات، 
إال أن المس���يرة نجحت في دفع المس���ؤولين عن السياس���يين، إلى طرح 

مشكلة المرأة العاملة على جداول األعمال اليومية. 
وف���ي 8 آذار 1908م، عادت اآلالف من عامالت النس���يج للتظاهر من 
جديد في ش���وارع مدينة نيويورك، لكنهن حملن ه���ذه المرة قطعًا من 
الخب���ز اليابس وباقات من الورود، في خطوة رمزي���ة لها داللتها، واخترن 

لحركتهن االحتجاجية تلك شعار »خبز وورود«.
وقد طالبت المس���يرة ه���ذه المرة، بتخفيض س���اعات العمل ووقف 

تشغيل األطفال، ومنح النساء حق االقتراع.

تحسين يقين

ش���كلت ُمظاه���رات الخب���ز وال���ورود، بداية تش���كل حركة نس���وية 
متحمس���ة داخ���ل الواليات المتح���دة، خصوصًا بعد انضمام نس���اء من 
الطبق���ة المتوس���طة، إلى موج���ة المطالبة بالمس���اواة واإلنصاف، رفعن 
ش���عارات تطالب بالحقوق السياس���ية، وعلى رأسها الحق في االنتخاب، 
وبدأ االحتفال في الثام���ن من آذار، كيوم المرأة األمريكية، تخليدًا لخروج 
مظاهرات نيويورك س���نة 1909، وقد س���اهمت النساء األمريكيات، في 
دف���ع الدول األوربية إلى تخصيص الثامن من آذار كيوم للمرأة. وقد تبنى 
اقتراح الوفد األمريكي، بتخصيص يوم واحد في السنة لالحتفال بالمرأة، 

على الصعيد العالمي، بعد نجاح التجربة داخل الواليات المتحدة.
غي���ر أن تخصيص يوم الثامن من آذار، كعي���د عالمي للمرأة، لم يتم 
إال س���نوات طويلة بعد ذلك، ألن منظمة األمم المتح���دة، لم توافق على 
تبني تلك المناسبة سوى س���نة 1977، عندما أصدرت المنظمة الدولية 
قرارًا، يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من الس���نة يختارونه لالحتفال 
بالمرأة، فق���ررت غالبية الدول اختيار الثامن من آذار، وتحول بالتالي ذلك 
اليوم إلى رمز لنضال المرأة، تخرج فيه النس���اء عبر العالم، في مظاهرات 

للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن.
في الثامن من آذار، نتذك���ر عامالت نيويورك، وهن يحملن قطعًا من 
الخب���ز اليابس وباقات من الورود، لنتأمل بالغ���ة الداللة الرمزية في الخبز 

والورد.
التاريخ، ما التاريخ إن لم يقدنا نحو الرؤية للحاضر والمستقبل!

تأمل الزم يعني الرؤية النقدية أيضًا
عربيًا وفلسطينيًا، لنا تاريخنا االجتماعي والفكري الحديث والمعاصر، 
فما بين 1856 وعام 1977، كان���ت بذور النهضة العربية الحديثة تنمو، 
لتزه���ر في الثالثينيات واألربعينات خطوات ج���ادة باتجاه التنوير، وفي 
عمقه تحري���ر المرأة، حي���ث أن المتتبع/ة للتاريخ الثقاف���ي واألدبي، بل 
والقانون���ي، يجد أن كبار المفكرين والكتاب والكاتبات أولوا قضية المرأة 

اهتمامًا خاصًا، فال تنمية وال تنوير إلنسان على حساب آخر.
لم نكن منفصلين عن العالم في أواخر القرن التاس���ع عش���ر وبداية 
الق���رن العش���رين، فازدهرنا قلي���اًل لبضعة عق���ود، وكان األمل أن تأخذ 
القضية االجتماعية والحريات دفعة قوية بعد فترة االس���تقالل والتحرر 
من الكولينيالية، لكن لألس���ف لم يمض س���وى عقد أو أكثر قلياًل، حتى 
دخلن���ا مرحلة االس���تبداد وعلى يد من؟ على يد حركات التحرر نفس���ها 
الت���ي وصلت للحكم. ورغم ذلك تطورنا اجتماعيًا وفكريًا مدفوعين بوهج 
مرحلة النهضة العربية، وظ���ل التقدم بطيئًا حتى بدأنا نرجع ونعود إلى 
الوراء، بدافع سوء الحكم واإلدارة واالستبداد من جهة، وتحوالت المجتمع 
العرب���ي باتجاهات يمينية، ت���رك فيها الحكم فراغ���ًا، فمألته جماعات 

اإلسالم السياسي.
لقد وجد اإلسالم السياس���ي، والذي أصاًل بدأ حديثًا، لكن لم يستطع 

النمو ألس���باب لها عالقة باختيارات الناس للنهوض والتحرر االجتماعي 
الفكري من ناحية، وقمع نظم الحكم له، بس���بب التنافس على الحكم، ال 
الصراع الفكري بحد ذاته، في المجتمع المنهك، أرضًا خصبة لينمو فيه.

فقر وترييف للمدن، هجرات داخلية، نظم اقتصادية مفتوحة، ونظم 
حكم مس���تبدة، كلها س���اهمت في التأثير على المجتم���ع، الذي أصبح 
محاصرًا بين الدول ونظمها المتقادمة، والحركات اإلسالمية بمشاريعها 
األممية واالجتماعية. ولألس���ف، فقد حوصرت الحركات التقدمية، حيث 
منح النظم للمشيخات التقليدية، فرصة مناهضة قوى التحرر الليبرالية 

واليسارية والتنويرية بشكل عام، في الفن واألدب والقانون.

إرادة بالتغيير
 في أوروبا والواليات المتحدة وكثير من دول العالم، وعلى مدار قرون 
النهض���ة الحديثة الت���ي تتابعت نهضات حتى اآلن، اس���تطاعت تلك 
األمم أن تخطو خطوات إنسانية وعلمية وحقوقية، منطلقة بتأثير النظم 
الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان، التي يتم خالله���ا احترام الفرد، فطورت 
حياته���ا وغيرتها لألفضل وما زالت، فهي مث���اًل منذ النصف الثاني من 
القرن التاس���ع عش���ر، حتى النصف األول من القرن العش���رين، أي خالل 
القرن هذا، اس���تمرت ف���ي البناء على المنج���زات، والمراكمة اإليجابية، ال 

نسفها وإعادة البناء من جديد.
لدينا نجحنا خطوة وأخفقنا في خط���وات، ألننا لم نراكم كما ينبغي، 
ولم نق���اوم كمجتمع���ات معيقات الحكوم���ات والنظ���م التقليدية، وال 
جماعات التطرف، التي عاشت لفترة طويلة، بسبب توظيفها كولينياليًا 
لتق���وم بدور إعاقة التنمية الفكرية. فعندم���ا لم نعد نتقدم، صرنا نرجع 
إلى الوراء، وصواًل لمرحلة داعش. لم يأت داعش فجأة، بل تم التأس���يس 

للداعشية من قبل النظم التقليدية المتحالفة.
واليوم م���ا الذي يمكن أن نفعله؟س���يكون لهذا الس���ؤال قيمة، إذا 
اس���تعدنا دورنا في المجتمع، واس���تعدنا إرادتنا الحرة، بقيادة تنويرية 

تسعى للتغيير الحقيقي.
إن الظروف وإن كان���ت صعبة، فإنها مالئمة إلحداث التغيير، وآليات 
التغيي���ر تتجلى في التربية والثقافة واإلعالم. كما تتجلى في الس���لوك 
الديمقراطي، واالرتقاء باإلدارة والحكم وفق أس���س النزاهة والش���فافية. 

وال بد أن يتم ذلك أيضًا ضمن منظومة قيمية وفكرية وإدارية ومالية.
وال يمكن ألي مرحلة تنوير أن تمضي بدون أن تكون المرأة وقضيتها 

في مركزها.
إن التغيير الديمقراطي السلمي، يضمن تقلص مد التطرف، وبالتالي 
س���يوجه الطاقات نح���و اإلنتاج واإلب���داع، والذي يمك���ن خالله تثقيف 

المجتمع، واالرتقاء به على نحو واقعي وعملي واستراتيجي.
نحتفي وهذا حق علينا ولنا، ونتذكر التاريخ، ونتأمل، ثم نمضي نحو 

التغيير اإليجابي، تلك خطوط سير لمن يريد أن يسير.

 الثامن من آذار  

احتفاء فتاريخ فتأمل فإرادة بالتغيير



5  ماجدة البلبيسي

»صرت أخاف من المنخفضات كخوفي من قدوم عدوان جديد، بعدما غرق 
بيتنا وتبهدلنا وشفنا الي عمرنا ما شفناه، حتى اللحظة ما وصلنا االعمار، وما 

زلنا ننتظر الرحمة ونبني بيتنا«.
هكذا لخصت أم ش���ادي الش���مباري، المرأة العش���رينية مأساة أسرتها، 
المكونة من تس���عة أفراد، بعد أن ُدمر بيتها في ع���دوان 2014، لتجبر على 

عيش حياة ال تتوفر فيها أدنى مستوى من الكرامة اإلنسانية.
تقول ام ش���ادي بصوت غلبت عليه نبرات السخط: »أكثر من عام ونصف 
ونحن ننتظر االعمار، ونعيش في غرفة من الصفيح، حاولنا ترميمها بما تبقى 
من واجهة البيت كي تحمينا وتستر عوراتنا، التي تكشفت خالل المنخفض 

األخير، بعدما تسربت مياه األمطار للغرفة الوحيدة التي نخلد فيها للنوم«.
تضيف أم ش���ادي: »كنا كمن يبيت في علبة سردين، متسمرين بجانب 
بعضنا، وطفلتي الرضيعة التي أنجبتها منذ س���تة ش���هور ، كنت أخش���ى 
فقدانها بفعل البرد الش���ديد وتس���رب المياه لكل ركن من أركان ما يسمى 

البيت، وكنت أنام وزوجي على باب الغرفة لضيق المساحة«.
تتابع أم شادي سرد معاناتها صيفًا وشتاًء وفي كل الفصول، أنها خالل 
غرفت بمي���اه األمطار، وبقيت 

ُ
المنخفض األخير ل���م تجد من المالبس التي أ

أجساد أبنائها الغضة تجابه قرصات البرد، لذا توجهت وعبر مناشدات ألهل 
الخير، بطلب المالبس، التي كانت أولوية لهم قبل الطعام والشراب.

تعيش أس���رة أم شادي، الذي تعطل زوجها عن العمل، على المساعدات 
التي تمنحها وكالة الغوث وتش���غيل الالجئين« األونروا، كل ثالثة ش���هور، 

والتي ال تفي باالحتياجات ومتطلبات العيش.

موقد نار وليل ال ينتهى
أسرة »أبو محمد«، تتس���اوى عندها قيمة الحياة وحقيقة الموت، ما تزال 
تعان���ي األمرين جّراء تعطل عملي���ة االعمار، التي تأخ���رت كثيرًا ولم تصل 

لسكان الصناديق الحديدية.
الليل ُيمثل كابوس���ًا لعائلة أبو جاموس، الذي يصف س���اعاته الطويلة 

بعبارة واحدة: »برٌد شديٌد، وموقد نار، وليل ال ينتهي«.
أم فتح���ي: »ف���ي أيام المطر ال تع���رف جفوننا طعم الن���وم، جراء صوت 
المط���ر الذي يعيدنا إلى أيام بيوت القرميد أو الزينكو، حبات المطر في الليل 

الموحش تشبه في صوتها طلقات رصاص«.
س���رت ساق أم فتحي عندما داست على أرضية الكرفان، كانت األرضية 

ُ
ك

الخشبية قد تآكلت بفعل رداءة التصنيع، وضعف المواد الخام المستخدمة 
في بناء الكرفان.

معاناة أس���رة أبو جاموس اش���تدت خالل المنخف���ض األخير، حيث بات 
الكرفان كمركب يس���ير في مياه البحر، بع���د أن ارتفعت قاعدته عن األرض، 
وغرقت جميع محتويات الكرفان، معاناة ال يمكن وصفها بالعين المجردة، وال 

بقاموس اللغة العربية، إال من عايش هذه المعاناة على أرض الواقع.
مل���ف االعمار ال ي���زال أس���ير التجاذبات ما بي���ن المانحين، والس���لطة 
الوطنية والمؤسس���ات المش���رفة على ادخال مواد البناء، وأن مجمل ما دخل 
من المس���اعدات التي اتف���ق عليها في مؤتمر القاه���رة، ووفق تقرير البنك 
الدول���ي، وصلت حت���ى آب 2015 واحد مليار و229، أي ما نس���بته %35 من 
المس���اعدات الكلية، وأن المبالغ المذكورة قدمت م���ن قبل دول عربية، منها 
قطر والس���عودية والكويت، ووفق البنك الدولي، أن المبلغ المطلوب للسكن 

والمأوي )930( مليون، وما تم صرفه )19( مليون فقط بنسبة 2%.
وزارة االشغال العامة واإلس���كان في حكومة الوفاق الوطني، وعلى لسان 
المهندس ماج���د صالح، نائب مدير عام ش���ؤون المحافظات، أوضح أن عدد 
الوحدات الس���كنية التي أنجزت حتى لحظة كتابة التقرير من )750 - 800( 

وحدة سكنية، موزعة على جميع محافظات القطاع، فحظيت محافظة الشمال 
%25، وغزة %35، والوسطى %11، والجنوب %15، والباقي لمحافظة رفح. 

معايير
وق���ال صال���ح: »إن المعايي���ر التي اس���تندت عليها الوزارة، ع���دد أفراد 
االسرة، والمس���احة الجغرافية للبيت وعدد الطوابق، سرعة إنجاز المخططات 
الهندس���ية والتراخيص، مع تمييز خاص للذين فقدوا بيوتهم واستشهد 
أحد أفراد األس���رة، ول���م تضع المعايي���ر األوضاع االقتصادية واإلنس���انية 

باالعتبار، كون كل المتضررين سواء، لهم حق في االعمار«.
وتابع في ذات الس���ياق، أن معظم البيوت التي أنجزت، كانت بتمويل من 
المنح���ة القطرية، %60 منهم الجئين والباقي س���كان، وتوقع أن يتم اعمار 
4200 وحدة س���كنية خالل العام، من أصل 11،000 وحدة سكنية، في حالة 
تمت عملية إدخال المستلزمات، دون أي تضييق من قبل الجانب االسرائيلي.
ولفت صالح، أن عملية االعمار تحتاج من )5 - 8( س���نوات إلنجازها بشكل 
ت���ام، في حالة تم تس���هيل دخول المس���تلزمات، والوف���اء باألموال من قبل 

المانحين، وفق مؤتمر القاهرة.

تعدد األطراف
حنين رزق الس���ماك، ممثلة مبادرة متابعة الدع���م الدولي وملف االعمار 
Aid watch في قطاع غزة، س���جلت تحفظاتها عل���ى آلية عملية االعمار في 
القط���اع، وتعدد األط���راف الموكلة بهذا الملف، ما جع���ل هناك تضاربًا في 

المعلومات واألرقام، وضبابية في هذا الملف وتعدد المرجعيات.
تتابع السماك، على س���بيل المثال، إرجاع قضية المتضررين المواطنين 
لبرنامج األمم المتح���دة اإلنمائي Undp، فيما يتم إحالة قضية المتضررين 
الالجئين لمسؤولية وكالة الغوث وتشغيل الالجئين، عدا عن تصنيف الفئات 
المتضررة وفقًا لجهة التمويل المقدمة للمنح، فهناك المنحة القطرية، التي 
أنجزت معظم الوحدات الس���كنية الس���الفة الذكر، وهناك المنحة الكويتية 

والسعودية.. إلخ.
وأوضح���ت أن مؤسس���ات المجتمع المدن���ي، تداعت لمحاولة تنس���يق 
الجه���ود ومتابعة ملف االعمار، حيث ش���كلت التحالف المدني لالعمار، الذي 
يضم 94 مؤسس���ة على مستوى فلسطين، بمشاركة رابطة النازحين الممثلة 

عن المتضررين أنفسهم.
ونبه���ت، أن مل���ف االعمار يج���ب أن يتعاطى مع عملية االعمار بش���كل 
ش���مولي متكامل، وليس فق���ط بناء البيوت التي هدمت، ب���ل تأهيل البنية 
التحتي���ة ومراعاة قضي���ة تنقل وحركة األش���خاص ذوي االعاق���ة، وتأهيل 
الشوارع والمؤسسات والبيوت، وتعويض المتضررين عن ممتلكاتهم وأثاث 
بيوتهم. خطة مبعوث األمم المتحدة روبرت سيري، التي تم بموجبها إيقاف 
إطالق النار في الخامس والعش���رين من آب 2014، على الرغم من التحفظات 
الت���ي أثيرت بش���أنها، كونها خطة أمني���ة، لم تراِع أدن���ى متطلبات االعمار 
والمعايير اإلنس���انية، إال أن الس���لطة الوطنية والفصائل، اضطرت أن توافق 

عليها من باب اتفاق الضرورة.

تسريب المذكرة
بقيت هذه الخطة التي وقعت برعاية األمم المتحدة والس���لطة الوطنية 
وإس���رائيل في الظل، ولم تر النور، ولم تتمكن الفصائل ومؤسسات المجتمع 
المدن���ي وعامة الش���عب من االطالع عليه���ا؛ إلى أن جاءت اللحظة ُوس���ربت 
المذكرة السرية لتفجر قنبلة جديدة وسط المجتمع المدني، قد تودي بملف 

االعمار، الذي يسير ببطء شديد إلى المجهول. 
حذر الخبير الدولي الذي صاغ الفتوى القانونية، البروفس���ور نيغيل 

وايت من جامعة نوتنغام، األمم المتحدة من تحولها إلى ش���ريك نش���ط 
في الجرائم اإلسرائيلية، بما فيها تشديد الحصار المفروض على القطاع، 

كما أن الخطة تنتهك القانون الدولي حسب وايت.
وبين وايت، أن قاعدة البيانات التي أنش���أتها لألش���خاص المؤهلين 
لتلقى المساعدات في غزة، يمكنها أن تكون مصدرًا تستخدمه إسرائيل 
لتحديد أهداف هجماتها المقبلة، حس���ب ما بينت الوثيقة التي حصلت 
عليه���ا االنتفاضة اإللكتروني���ة. ويحذر وايت في إط���ار تحليله للوثيقة 
من ناحي���ة قانونية، بأنها تعطي بيانات ش���خصية عن المتضررين في 
غزة، وتنتهك الحق في الحياة، بس���بب إمكانية سوء استخدامها من قبل 

االحتالل اإلسرائيلي، لتحديد بنك أهدافه في الهجمات المحتملة.
هذه الوثيقة قوبلت برفض واس���تهجان من قبل مؤسسات المجتمع 
المدن���ي والحقوقيين، حي���ث اعتبرها الباحث الحقوقي خليل ش���اهين، 
بأنها اتفاقية أمنية، لذا تم التحفظ على عدم تعميمها وإرسالها من قبل 
الجهات التي وقعت عليها، ومن ضمنها األمم المتحدة كطرف أساس���ي 

في االتفاقية، وفق قوانين األمم المتحدة.

االتفاقية تنتهك القانون الدولي
وأضاف ش���اهين، أن���ه يجب اتخاذ موق���ف عاجل حيال ه���ذه الوثيقة 
السرية، وهي نفسها االتفاقية التي وقعت عليها األطراف الثالثة، مؤكدًا أن 
هذه االتفاقيات تنافي مب���ادئ القانون الدولي، بل وتنتهك القانون الدولي 
اإلنس���اني، وهي اتفاقية سياس���ية بعيدة عن الصياغات القانونية القائمة 

على الحقوق والواجبات.
وتابع في ذات الس���ياق، أن االتفاقية أعفت الجانب اإلس���رائيلي من أية 
واجب���ات، وأن هذه االتفاقية تضمنت التزامات من طرف دون الطرف الثاني، 

وهذا إجحاف، وهي تخدم أمن إسرائيل أواًل وأخيرًا.
واعتبر ش���اهين، أن التدخل في كافة التفاصيل الشخصية للمتضررين، 
وأن ه���ذه العملية غي���ر مقبولة على المجتمع الدولي، وهي توضح مس���ائل 
خطيرة، تعطى بش���كل تسهيالت مزعومة على الحصار. ملف االعمار ال يزال 
يح���اط بهالة من الضبابية، وعدم رضى المتضررين من آليات س���ير هذه 
العملية، وفق ما سجله تقرير بحثي ميداني، نفذه مركز دراسات المجتمع 
المدني بإش���راف الباحثين، الدكتور حس���ن عياش ورفاف قنديل، الذي 

تضمن جميع قطاعات االعمار، وتحديد مسؤوليات كل جهة.

تقرير بحثي
رصد التقرير عدة تحفظات من قبل المتضررين على س���ير عملية االعمار، 
منها على س���بيل المثال ال الحصر، تعدد الجهات القائمة على حصر األضرار، 
وتنوع أدوات الحصر، فمنها من اعتمد على التقييم الجوي، وآخر اعتمد على 

الفرق الهندسية ومخططات المنازل وشهادة الجيران.
عملية التقييم الس���الفة الذكر، لم تحقق الرضا لدي المتضررين، فهناك 
بعض المتضررين لم يحصلوا عل���ى قيمة التعويض، عدا على نهج التمييز 
الذي اتبع في التقييم في أبنية الباطون والزينكو، والغموض في احتس���اب 

قيمة األثاث والممتلكات لدى المتضررين.
وخل���ص التقرير بعدة توصي���ات، منها ضرورة مراعاة حج���م الدمار في 
محافظ���ات غ���زة عند عملي���ة توزيع الحصص عل���ى الممولي���ن، مع توضيح 
الحصص للجهات الممولة ف���ي كل منطقة، وتوفير قاعدة معلومات واضحة 

للمتضررين، توقيت عملية االعمار في المناطق المختلفة.
كما أوصى التقرير بتفعيل دور التحالف المدني كدور رقابي على عملية 

االعمار، وفق مبدأ الشفافية والنزاهة. 

وزارة األشغال العامة: »عملية االعمار تحتاج من )5-8( سنوات ولكن بشروط؟
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تمث���ل المرأة الفلس���طينية عم���ود البيت 
الفلس���طيني، ومحور الحي���اة االجتماعية بكل 
تفاصيلها، وه���ي تتحمل الع���بء األكبر في 
توفير وتدبير احتياجات األس���رة، وقد دفعت 
النس���اء »الفاتورة« األعلى للعدوان اإلسرائيلي 
عل���ى قطاع غزة، وما خلفه م���ن آثار اقتصادية 
واجتماعي���ة ونفس���ية، بع���د اضط���رار آالف 
األس���ر الفلس���طينية إلى ترك منازلها هاربة 
إلى منازل األق���ارب واألصدقاء، بحثًا عن مكان 
آمن، أو الجئين إلى م���دارس الوكالة، بحثًا عن 
مأوى، حيث كانت المدارس تفتقر إلى أبس���ط 
مقومات الحياة اإلنس���انية، ليصبحوا فريس���ة 
إلى  وليعي���دوا  والحرم���ان،  والعطش  الج���وع 
األذه���ان تجربة النزوح واللج���وء، التي ال زالت 
 في مخيلة من عاش���وها ومن سمعوها 

ً
حاضرة

وقرؤوها.  
وقد تزامنت هذه الحرب مع الحصار القاسي 
الذي يتعرض له المجتمع الغزي منذ أكثر من 
ثماني���ة أعوام، م���ا أدى إلى اس���تمرار انقطاع 
التي���ار الكهربائ���ي ونقص الوق���ود واألدوية 
والمعدات الطبية واختف���اء العديد من المواد 
الغذائية الضرورية، كما ترافقت مع حالة الفقر 
والبطالة ومحدودية مصادر الدخل، وهذا ما زاد 

التي تفرض توجهاتها وشروطها بقوة أثناء الحرب. ويمتد لما بعدها، 
ارتباطًا بهذا التوجه الس���ائد في أيام الس���لم، والذي يشتد التمسك 
س���تغل النساء؛ بسبب مسؤولياتهن وارتباطاتهن 

ُ
به أثناء الحروب، ت

األمومية؛ مما يضاعف من تعرضهّن ألخطار سوء المعاملة1.
لم تزل النساء الفلسطينيات يعانين من آثار العدوان اإلسرائيلي 
على القطاع ف���ي جوانب متعددة، خاصة وأن الكثي���ر من البيوت لم 
تزل مدمرة، والحصار مستمرًا، والفقر والبطالة وانعدام األفق تسيطر 
على أجواء القطاع، ويمكن اإلش���ارة هنا إل���ى بعض مالمح هذا الواقع 
من خالل المش���كالت التي تواجهها المرأة الفلسطينية بعد العدوان 

وهي:
صعوبات ومشاكل نفسية وانفعالية: جميع النساء تأثرن نفسيًا 
واجتماعي���ًا خالل فترة الح���رب، والواضح من خ���الل اللقاءات أن األثر 
طال الجميع بال اس���تثناء، المتزوجات وغير المتزوجات، النس���اء بكل 
مستوياتهن التعليمية والعمرية، ومن جميع قطاع غزة، رغم التباين 
في استهداف المناطق، فقد تعرضت النساء إلى صدمة الحرب، التي 
أثرت سلبًا عليهن من الناحية النفسية واالجتماعية، والتي تمثلت في 
الخوف والرعب الشديد، والقلق، واضطرابات النوم واألكل والكوابيس 
الليلية، والش���عور بفقدان األمن والعجز عن تقديم الحماية لألطفال، 

ناهيك عن مشاعر الحزن والكآبة وتوقع الموت في كل لحظة.
صعوبات اجتماعية: ازداد حجم المش���اكل المتعلقة بالنساء بعد 
انته���اء الحرب، مث���ل قضايا الميراث، وزوجات الش���هداء وما يتعلق 

بمصيرهّن وغيرها من القضايا.
صعوب���ات اقتصادية: فح���ال القطاع االقتصادي مت���رٍد للغاية، 
والبطالة والفقر وضيق الحال الش���ديد، يطال جميع البيوت، ما جعل 
المرأة تتحمل أعباًء مضاعفة في تأمين حياة أس���رتها، في ظل موارد 
مالية تكاد تكون معدومة، وتعتمد بالدرجة الكبرى على المس���اعدات 

والمعونات الغذائية.
صعوبات سياس���ية: فعدم اس���تقرار الوضع السياس���ي، وغياب 
تفعيل ملف المصالحة الداخلية، يزيد أوضاع المرأة س���وءًا، فضاًل عن 
أن تعطل المجلس التش���ريعي س���اهم في الحد من سن تشريعات 
عادل���ة للمرأة، األمر الذي فاقم من العنف الممارس ضدها وليس أدل 
على ذلك من حاالت القتل األخيرة، التي تعرضت لها نس���اء وفتيات 

لعب الوضع االقتصادي دورًا محوريًا فيها. 

النساء والحرب والقانون الدولي اإلنساني
يعد عدم تأمين حماية كافية للنساء والفتيات، وتعرضهّن لألذى 
والعنف ضدهن أثن���اء الحروب والنزاعات، انته���اكًا للقانون الدولي 
اإلنساني، ومخالفات جسيمة التفاقيات جنيف )1949( وبروتوكولها 
اإلضافي لعام 1977، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة لعام 1979، حيث منح القانون الدولي اإلنس���اني حماية خاصة 

1 : اللجن���ة الدولية للصليب األحم���ر ICRC 2001(2001( ، و)صندوق األمم المتحدة 
 UnIFEM( 2002 اإلنمائي للمرأة

للنس���اء، عدا عن الحماية العامة للمدنيي���ن، والتي ينبغي أن تحظى 
بها النس���اء باعتبارهن »مدنيين محميين«، ونص���ت المادة )76( من 
البروتوكول اإلضافي األول، الملحق باتفاقيات جنيف، على أنه »يجب 

أن تكون النساء موضع احترام خاص«.
فيما نص���ت المادة )17( من اتفاقية جني���ف الرابعة، على واجب 
الدول األطراف في أن تعمل على نقل »النس���اء النفاس« من المناطق 
المحاص���رة، كما نص���ت المادة )23( من االتفاقي���ة ذاتها على واجب 
األطراف ف���ي كفالة وص���ول األدوية واألغذي���ة الضرورية والمالبس 
للنساء الحوامل أو النفاس. وأكدت المادة )27( على »حرمة النساء«. إال 
عرها أي اهتمام.

ُ
أن القوات اإلسرائيلية انتهكت تلك القوانين، ولم ت

ولك���ن عل���ى الرغم من كل ذل���ك، فقد اتضح تمامًا ع���دم اهتمام 
القانون الدولي لحقوق اإلنس���ان بحماية المرأة الفلسطينية، التي ما 
زالت ترزح تحت االحتالل، حيث رك���ز جل اهتمامه على حماية المرأة 
في أوقات الن���زاع، والتي ال تنطبق على الحالة الفلس���طينية، العمل 
عل���ى تطويع هذه الق���رارات وتوطينها، لجعلها أكث���ر مالئمة للمرأة 
الفلس���طينية في التطبيق والواقع، من خالل إدماج النوع االجتماعي 
في التدخل اإلنس���اني، فالنساء الفلس���طينيات اليوم بأمس الحاجة 
لدعم ومس���اندة المجتمع الدول���ي، الذي يقع على عاتق���ه التزامات 
عدة، في مقدمتها إجبار قوات االحتالل على احترام حقوق اإلنس���ان، 
والتخلي عن السياس���ات التي تمس وتنتهك هذه الحقوق،  خاصة، 
وأن الحصار المفروض على قطاع غزة، يحول دون تمتع المواطنين/ ات 

بحقوقهم/هّن التي كفلتها القوانين الدولية.

ليس أخرًا
ينبغ���ي اتخ���اذ الكثير م���ن اإلجراءات الرس���مية والمؤسس���ية 
والشعبية، في إطار رؤية وطنية شاملة، تأخذ بعين االعتبار احتياجات 
النس���اء الحقيقي���ة، بما يضم���ن حقوقهن والحفاظ عل���ى كرامتهن 
وتعزيز صموده���ن في مواجهة االحتالل. وفي ه���ذا اإلطار، ال بد من 
مراجعة الق���رار 1325، الخاص بتوفير الحماية للنس���اء، ومحاس���بة 
المتسببين بجرائم ضد النساء، وضرورة أن يشمل القرار حماية النساء 
تحت االحتالل، وتش���كيل مجموعات نس���ائية مدربة وحساسة للنوع 
االجتماعي، تشرف على توفير السكن اآلمن للنساء واألطفال، ومراعاة 
االحتياج���ات الخاصة للمرأة بعد العدوان وفي ظل الحصار، مع ضرورة 
توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق النساء واألطفال في قطاع غزة، في 
العدوان األخير، مع ضرورة التركيز على الجانب القانوني، لنتمكن من 
رفع قضايا باس���م عائالت الضحايا من النساء، باعتبارها جرائم حرب. 
ضمن سياسة تأخذ بعين االعتبار، مراعاة قضايا النوع االجتماعي في 
جميع برامج التدخل لجميع الفئات المس���تهدفة، وضمان الحساسية 
والوعي الجندري عند مقدمي خدمات الدعم النفس���ي للنس���اء، وهذا 
يتطلب ضرورة تدريب الطواقم، التي تقدم خدمات الدعم النفس���ي 

االجتماعي، بشكل مهني وإنساني.

واقع النساء ما بعد عدوان 2014... إلى أين؟
دنيا األمل إسماعيل

من التحديات التي واجهتها األسر والنساء أثناء الحرب وبعدها.
إّن الي���أس والعوز والحرمان من الكرام���ة الناتجة عن الحرب، التي 
دارت قب���ل عامين وعن الحصار، ق���د أصبحت واقع الحياة في غزة، ولم 
تزل الندوب الجس���دية والنفس���ية موجودة، ويمكن مشاهدتها في 
كل م���كان في قطاع غزة، وهنالك عدد ال يحص���ى من األطفال الذين 
يعيش���ون مع صدمات، عانوا منها خالل الحرب، عالوة على وجود أكثر 

من ألف شخص سيعيشون ما تبقى من عمرهم وهم معاقون.
وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عامين على وقف إطالق النار، فإن  
عددا قليال من البيوت الت���ي دّمرت بالكامل تم إعادة إعمارها ،  حيث 
بل���غ عدد البيوت الت���ي دمرت أكثر من 12 ألفًا، األم���ر الذي يعني أن 
حوالي 120 ألف شخصًا ما يزالون بال مأوى أو بيت. في ظل غياب أفق 
سياسي واضح،  وتحرك دولي ملموس، وهو وضع بمثابة قنبلة زمنية، 

ليس لقطاع غزة فقط بل للمنطقة بأسرها. 

سحق بال ضجيج
في دراسة  أصدرها »المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان«، قال 
إن »المآس���ي« التي أصابت النساء، ال تقتصر على »اإلصابة المباشرة«، 

المتسببة بالقتل أو الجرح، لكن آثارها تمتد إلى الكثير من الجوانب.
ووفقًا لهذه الدراس���ة، التي حملت اسم عنوان »سحق بال ضجيج«، 
ف���إّن 489 امرأة قتلّن خالل الحرب اإلس���رائيلية األخي���رة على قطاع 
غزة، وش���كلّن %22 من إجمال���ي ضحايا العدوان اإلس���رائيلي. وتم 
تهجي���ر أكثر م���ن 34 ألف امرأة في قط���اع غزة م���ن منازلهن، جراء 
تدميرها بشكل كلي أو تضررها بش���كٍل جعلها غير صالحة للسكن، 
في حين هدم���ت قوات الجيش اإلس���رائيلي أكثر م���ن 2600 منزاًل 
تملكها نس���اء، وحرمان 791 س���يدة من أزواجهن الذين استشهدوا 
خالل الحرب، بينما تعرضت س���تمائة س���يدة لإلجه���اض. وقد أدى 
عدم توفر الخدمات األساس���ية الالزمة الستمرار الحياة بشكٍل سلس 
وآمن، كالمياه والكهرباء والغذاء والرعاية الصحية، إلى تفاقم الشعور 
بالتهديد المستمر وانعدام األمن والحماية، وساهم بشكل كبير في 
شيوع مش���اعر الخوف واإلحباط والضغط النفسي، وجميعها قاد إلى 
وقوع العنف، خاصة تجاه الفئات األكثر هشاشة، كالفتيات والنساء، 
في ظل إعاقة قدرة المؤسس���ات اإلنسانية على العمل ورصد األوضاع 

بطريقة آمنة. 
وم���ن المؤكد أن التأثير طويل األمد للنزاع المس���لح على الفتيات 
والنس���اء قد يتفاقم؛ بس���بب تعرضهن لألخطار االجتماعية الخاصة 
بهن. فالضرر الذي يلحق بالنس���اء والفتيات أثناء الحروب والنزاعات 
المس���لحة وبعدها أمر جلل، وكثيرًا ما يعرضهّن إلى المزيد من األذى، 
والعنف القائم على الجنس، والعنف الجنس���ي، وكثيرًا ما ينظر إلى 
النس���اء والفتيات كحامالت لثقافة معين���ة، فيُعتبْرَن مدخاًل للحفاظ 
عل���ى الهوية أمام العدو، بانتهاكاته المتعددة للنس���اء والرجال على 
ا رئيسة للثقافة األبوية المهيمنة، 

ً
حد سواء، وبالتالي يصبْحَن أهداف

دنيا األمل اسماعيل
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لطالما كان المجتمع الفلسطيني، عرضة للمد والجزر 
في استقراره ودوام ترابطه، نتيجة لتوالي النكبات عليه، 
فما أن يس���تفيق م���ن واحدة، حتى تعص���ف به أخرى. 
وكجزء من الكيان االجتماعي الفلس���طيني، فإن األسرة 
بم���ا تحتويه من أف���راد وما يربط بين ه���ؤالء األفراد من 
عالق���ات، كانت وال زالت عرضة لالهتزاز والتقويض، منذ 
عهد االحتالل البريطاني، وانتهاًء بالعربدة الصهيونية 
الحالي���ة، حيث يعتب���ر تفكيك المجتمع الفلس���طيني 
وه���دم العالق���ات الزوجية أحد أهدافها، التي تس���عى 

جاهدة لتحقيقها بكل الوسائل.
ومثلما تتأثر العالقات الدولية بالمتغيرات السياسة 
واالقتصادي���ة، كذلك هو الحال م���ع العالقات الزوجية، 
والتي تعتب���ر نواة الحياة االجتماعي���ة. وحيث أن نجاح 
العالق���ات الدولي���ة يحتاج إلى االس���تقرار السياس���ي 
واالقتصادي بين هذه الدول، فإن العالقات الزوجية هي 
األخرى بحاجة ماسة الستقرار نفسي، ناجم عن استقرار 
سياس���ي واقتص���ادي، وإال انقلبت ه���ذه العالقات إلى 

صراعات ليس لها نهاية.

ال يقتص���ر نج���اح العالق���ات الزوجية عل���ى ما لدى 
الزوجي���ن من فك���ر وثقاف���ة ومبادئ، بل يش���مل أيضًا 
الوضع السياس���ي واالقتصادي للمنطقة، التي يعيشان 
فيه���ا، وم���ا ينتج عن ه���ذه األوضاع م���ن تأثيرات على 
نفس���يتهما ومن ثم عل���ى الس���لوكيات بينهما، والتي 
تعتبر نتاج الوضع النفس���ي. وهكذا فإن أي اضطرابات 
ف���ي تلك العوامل، س���تؤثر حتمًا على صف���اء العالقات 
الزوجية بنس���ب متفاوتة، تتناسب طرديًا مع شدة هذه 
االضطرابات. حيث تتعرض عالقات األزواج للتأرجح حينًا، 
وللفش���ل أحيانًا أخرى، حسب قدرتهما على التكيف مع 
التقلب���ات والضغوطات النفس���ية، الناتجة عن األوضاع 

المتردية للسياسة واالقتصاد. 

ويأتي الحصار الس���افر على قطاع غ���زة منذ حزيران 
2007، والمس���تمر حتى هذه اللحظة، ليش���كل المهدد 
األقوى الستقرار مجتمع قطاع غزة بكل شرائحه وطبقاته، 
بما تس���بب به من ارتفاع لنسبة البطالة لم يسجل مثله 
من قبل، حي���ث أضحى 200 ألف عامل ب���ال مصدر رزق. 
وه���ذا يعني بأن آالف العالق���ات الزوجية مهددة بعدم 
االستقرار النفس���ي، الناتج عن عدم االستقرار والضياع 
االقتص���ادي. وبفق���دان هذا العدد الهائ���ل من العمال 
لمص���ادر رزقهم، فقد تعرضت حياتهم األس���رية لهزة 
عنيفة، كان نتاجها العديد من الس���لوكيات الس���لبية، 
كاله���روب من المنزل خوف���ًا من االعت���راف بالعجز عن 
إعالة األسرة وسد احتياجاتها، وكذلك استخدام العنف 
في حل المش���كالت األس���رية. وهنالك الكثير من األسر 
الت���ي هاجر فيها ال���زوج بحثًا عن أفق أوس���ع وباب رزق 
مجهول، قد يؤدي به إلى الهالك، وتركت النس���اء يقمن 
بدور المرأة والرجل في آن واحد. فالنس���اء يتحملن أعباء 
المحافظة على البيت واألبناء، ويعشن حالة مستمرة من 
د لديهن 

ّ
الخوف والقلق، فيفقدن الثقة بأنفسهن، وتول

نزعة التطرف الحزب���ي، والحقد على كل من كان له ضلع 
في معاناته���ن. وتختزل الخيارات لدى النس���اء، بل إن 
المتوف���ر منها  بات صعبًا، فصعب على النس���اء اللحاق 
بأزواجه���ن؛ خصوصًا في األس���ر التي لديه���ا أبناء في 
المدارس، وصعب عليهن البقاء دونهم، ولم تجد بعض 

النساء حاًل سوى الطالق!

عامل ضغط
وعن األضرار النفس���ية والسلوكية التي نتجت جراء 
الحصار المفروض على قطاع غزة، حدثنا األس���تاذ حسن 
زي���ادة أخصائي نفس���ي ومدير مركز غ���زة المجتمعي، 
التابع لبرنامج غزة للصحة النفسية قائاًل: »يعتبر الحصار 
المفروض على قط���اع غزة، عامل ضغ���ط على المجتمع 
 ،

ً
الفلس���طيني عامة، وعلى األسرة الفلس���طينية خاصة

ويفرغ هذا الضغط بتوتر داخل األس���رة، سواء بين الزوج 
والزوجة، أو بين تعام���الت كل منهما مع أبنائه، ونتيجة 
لهذا التوتر، فإن مس���تويات العنف داخل األسرة ترتفع 
بشكل ملحوظ، وسواء كان هذا العنف نفسيًا أو جسديًا، 

فإن ضحاياه هم الزوجة واألبناء، ونظرًا لشدة التوتر الذي 
يعاني منه الزوج، الذي فقد عمله وكرامته وتقدير أسرته 
له، وذلك لعجزه عن س���د احتياجاتهم، وكون اإلمكانية 
لتفريغ هذا التوتر غير موجودة، فإنه ال ش���عوريًا يفرغه 
على شكل عنف يمارسه ضد زوجته وأطفاله«. ويضيف 
األس���تاذ زيادة قائاًل: »بان الضغط النفس���ي الناتج عن 
تردي األحوال المعيش���ية، التي س���ببها فقدان العمل 
من جراء الحصار، يؤدي ب���دوره إلى اإلحباط، الذي يعتبر 
من أهم مسببات الخلل الوظيفي في العملية الجنسية، 
كفقدان الرغبة الجنس���ية وسرعة القذف وكذلك العجز 

الجنسي«.
في دراس���ات متخصص���ة أصدرها معه���د اإلعالم 
الدراسة،  الفلسطينية، أش���ارت  والسياس���ات الصحية 
إلى أن %11 من األس���ر التي تعاني من الفقر، ترأس���ها 
نس���اء، وأن الضغ���ط االقتص���ادي يتس���بب بتأثيرات 
ش���ديدة عليهن، بالنظ���ر إلى أن النس���اء ينتظر منهن 
رعاية األسرة وإعالتها، في حين أنهن يمتلكن قدرًا أقل 
من اس���تراتيجيات التكيف مما يمتلكه الرجال، بسبب 

القيود االجتماعية والثقافية.

العنف السياسي يقود للعنف االسري
وفي تقري���ر ليكين أرتورك، المق���ررة الخاصة حول 
العنف ضد المرأة وأس���بابه وعواقب���ه، أكدت أن »العنف 
ف���ي البيئ���ة الخارجية، يزي���د من درجة ح���دوث اإليذاء 
داخل المن���زل، حيث يعتبر تعرض األطف���ال واألهالي 
إل���ى العنف السياس���ي، من العوامل القوي���ة المحددة 
للعنف في اآلس���رة وتضيف: بان كل العوامل المرتبطة 
باالحتالل، كالفقر والبطال���ة وهدم النازل والقتل، يؤدي 
إلى إعطاء شرعية للعنف المنزلي، ويزيد من اللجوء إليه 

كوسيلة لحل النزاعات الزوجية واألسرية.
وفي دراسة أجراها جهاز اإلحصاء الفلسطيني، تبين 
أن البطال���ة والفقر الناجمان عن االحتالل، يس���فران عن 
حدوث الط���الق ووقوع حوادث العنف المنزلي، مما يزيد 

الضغوط النفسية على المرأة الفلسطينية.
وبازدياد نس���بة الفقر الناتج ع���ن البطالة المتزايدة 
وعملي���ات إغالق الح���دود وفقدان الممتل���كات، نتيجة 

 تأثير حصار غزة على العالقات الزوجية
نجوى سعدي غانم

هدم المن���ازل ومص���ادرة األراضي وتجري���ف األراضي 
الزراعية، ومنع دخول المحروقات، الذي بس���ببه تقلصت 
حرك���ة النقل، وه���ذا أدى بدوره إلى إقصاء النس���اء عن 
ذويهن، س���واء خ���ارج القط���اع أو داخله، مم���ا أدى إلى 
تفاقم المشكالت الزوجية، التي لطالما كان أهل الزوجة 
مسيطرين عليها. إذ اضطرت الزوجة لتحمل عنف زوجها 
المم���ارس ضده���ا، لعجزها عن الوصول لذويها، س���واء 
الرتف���اع أجرة المواص���الت، أو لوجوده���م خلف الحدود 
المغلقة للقطاع، وهذا ب���دوره أنتج قنبلة موقوتة داخل 
كل امرأة معنفة من زوجها، قد تنفجر في وجهه في أية 

لحظ���ة.  وال تعتبر العالق���ات الزوجية لطبقة العمال في 
المجتمع الفلس���طيني، الوحيدة المتأثرة سلبًا بالحصار، 
بل عل���ى العكس، حت���ى الطبقة البرجوازي���ة، وإن قلت 
مس���احتها، فهي أيضًا واقعة ضمن إطار التأثر السلبي، 
حي���ث فقدت هذه العائالت متنفس���ها خ���ارج القطاع،  
وتواصلها مع ذويها في الخ���ارج، نتيجة إغالق الحدود، 
وحت���ى الترفيه داخ���ل القطاع أصبح صعب���ًا، خاصة مع 
تفاقم أزمة الكهرب���اء. وإجمااًل يمكننا القول، أن الحصار 
اإلس���رائيلي على القطاع، أصبح العام���ل األول واألقوى، 

الذي يهدد استقرار األسرة الغزاوية.

 ال لألحكام الظالمة بحق المثقفين المصريين

»الس���جن ال ُيرعبن���ي، ما دام معي حفن���ة من كتب 
وحق���ول م���ن خيال، وخالل س���جني س���تتاح لي فرصة 
أكبر للتأمل والكتابة واإلب���داع، ما يحزنني حقًا، هو هدر 
قرون م���ن التنوير، وإحب���اط أعمال حملة مش���اعل كبار 
أضاءوا العالم بنوره���م، ودفعوا أعمارهم من أجل صالح 

البشرية«. فاطمة ناعوت
ص���درت في مصر ف���ي اآلونة األخي���رة ثالثة أحكام 
تح���ت عن���وان »ازدراء األديان«، كان أوله���ا ضد الباحث 
والمفكر إسالم البحيري، والثاني، ضد مدرس في جامعة 
المنيا، هو االس���تاذ ج���اد يونان، أما الثال���ث، فكان ضد 
المهندس���ة والش���اعرة والكاتبة فاطمة ناعوت. األحكام 
القضائية تراوحت بين الس���جن ثالث س���نوات لفاطمة 
ناعوت، وس���نة واحدة للباحث إس���الم البحيري، مع دفع 

غرامات مالية كبيرة.
لقد اس���تندت هذه األحكام المجحفة والظالمة بحق 
تلك الش���خصيات المهمة، إلى بند قانوني، وهو المادة 
998 م���ن قانون العقوبات المصري، تحت عنوان اس���مه 
»ازدراء األدي���ان«، وهو بند أضي���ف إلى قانون العقوبات 
المصري عام 1982، كجزء من صفقة بين النظام المصري 

وجماعة اإلخوان المسلمين في تلك المرحلة.
ووفقا لهذا الس���ند القانوني، يس���تطيع أيا كان، أن 
يتهم أية ش���خصية ثقافي���ة أو فني���ة أو فكرية بهذه 
التهمة، فيكفي أن تعبر عن رأيك بصراحة على صفحتك 
اإللكتروني���ة، حتى تجد بعد أيام قليلة، أن هناك قضية 
ترف���ع ضدك. ه���ل يعقل أن يظل بند التكفير مس���لطًا 
عل���ى رقاب المثقفين والكت���اب والمفكرين المصريين، 

بعد ثورتين أطلقهما الش���عب المصري، وشارك فيهما 
بكل فئات���ه، مطالبًا بالخبز والحرية والكرامة اإلنس���انية 
والديمقراطي���ة، ه���ذا البن���د الذي يتناق���ض من حيث 
الجوه���ر، مع البند الذي ينص صراحة على حرية التعبير  

في الدستور المصري الجديد.
هل يمكن التص���دي لداعش وامتداداتها في مصر، 
باس���تخدام أفكارها وأس���لوبها في التكفير والتحريم 
والترهيب، في مواجهة الفكر التنويري العقالني، الذي 
يعيد االعتب���ار للعقل، ويس���تبدل التكفير بالمحاججة 
والسجال، الذي يعتبر من أهم األدوات الفعالة للتصدي 

للفكر الظالمي والتكفيري. 
هل يعقل أن تتش���ارك الدولة المصرية ومؤسس���ة 
األزهر، مع المدرس���ة الفكرية التعصبي���ة في بند إزدراء 
األديان، الذي ما زال فاعاًل في الدستور المصري، وساري 
المفع���ول ف���ي تطبيقاته، الت���ي تبعث عل���ى اإلحباط  
وتس���يء للثورة المصرية ولتضحيات الشعب المصري، 
ولطموح���ه في الحرية واالنطالق إلى رحاب مفتوحة على 

التطور.  
إن التصدي للفك���ر األصولي، يس���تدعي نزع كافة 
الذرائ���ع القانونية م���ن أمامه، وف���ي مقدمتها نزع هذا 
الذي يجري بس���ببه كل أنواع القهر والظلم بحق كل من 
يفكر، بدءًا بالمبدع العالمي نجيب محفوظ، الذي تعرض 
لمحاولة قتل من قب���ل أصولي أهوج وجاهل، مرورًا بفرج 
فودة ونصر حامد أبو زيد، وسيد قمني ونوال السعداوي، 

وإسالم بحيري، وانتهاًء بفاطمة ناعوت.
يبقى القول أن���ه حتى لو صم���ت المحكومون ظلمًا 

احترام���ًا لقرار القض���اء المصري، كما حدث مع الش���اعرة 
فاطم���ة، فه���ذا ال يعني بأي ح���ال من األح���وال صمت 
المثقفين المصريين والعرب تجاه الظلم والترهيب الذي 
يمارس بحق المفكرين/ات والمبدعين/ات، ألن الس���كوت 
يعني التواطؤ والموافق���ة، حتى لو تم نفيها باللفظ، إن 

مسؤوليتنا جميعًا رفض قرارات محاكم التفتيش.
كان ال���رد على األح���كام الجائرة كبي���رًا ويبعث على 
التف���اؤل، م���ن خ���الل العرائ���ض والحم���الت والبيانات 
والمق���االت والبرامج اإلذاعي���ة والتلفزيونية. فقد أعلنت 
17 منظمة حقوقيه وأحزاب سياسية وش���خصيات عامة 
مصرية، عن اس���تنكارهم الش���ديد لما الحظوه من تزايد 
المحاكمات المرتبطة بتهمة ازدراء األديان، بدرجة كبيرة 
في الفت���رة األخيرة. وطالب الموقعون بإلغاء المادة  998 
من قانون العقوبات، المعروفة بمادة إزدراء األديان،  ذلك، 
أن المادة )998( من قان���ون العقوبات المصري، الخاصة 
ب���ازدراء األديان، والت���ي أضيفت بموج���ب القانون رقم 
29 لس���نة 1982، وهو تعديل يع���ارض المادة )65( من 

الدستور، 
 وطال���ب الموقعون مجلس النواب، بإجراء التعديالت 
التشريعية الالزمة، لتفعيل المواد الخاصة بالتزام الدولة 

بحرية البحث العلمي، وحماية حرية الفكر والتعبير، 
وأكد الموقعون، »أن حكم ناعوت وما سبقه من أحكام، 
يؤكد أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني، لم تتجاوز حتى 
اآلن الخطابات الرسمية واإلعالمية فقط، مما يدعم بشكل 
مباشر اإلرهاب، الذي يحاربه المجتمع كله، فاإلرهاب ليس 
فقط قنابل ومتفجرات، ولكنه أفكار إرهابية وممارس���ات 
داعمة لها، كمحاكمات ازدراء األديان، التي تخنق كل رأي 

يكشف جذور اإلرهاب في تراثنا وأفكارنا«.  

مها التميمي  
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عدسة: حسام عابد..  صورة لهدم منزل الرشق في القدس          

 تفيد إحصائيات مركز المعلومات االس���رائيلي 
لحقوق االنسان في األراضي المحتلة »بيتسيلم« أن 
االحتالل االس���رائيلي هدم وبحجة عدم الترخيص، 
579 من���زاًل في مدينة القدس، وذل���ك خالل الفترة 
الممتدة ما بين العام 2004، وش���هر آب/ أغسطس 
2015، ومن بين هذه المنازل 69 منزاًل هدمت بشكل 
ذات���ي على ي���د أصحابها، وقد كان���ت حصيلة هذه 
األرقام فقدان 1133 ش���خص لمنازلهم، من بينهم 
1558 قاص���رًا، وتش���مل هذه األرق���ام المنازل التي 
هدمت بش���كل كامل، في حين ش���هدت السنوات 
ما بين عامي 1999-2014، هدم 988 منزاًل بش���كل 

جزئي.
هذه المعطيات ال تش���مل منزل عائلة الس���يدة 
كفاية الرش���ق، الواقع في بلدة شعفاط المقدسية، 
وال���ذي هدمته س���لطات االحتالل االس���رائيلي في 
شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، لوقوعه في طريق 
مش���روع »ش���ارع 21« االس���تيطاني الذي يربط بين 
مستوطنتي »بسجات زيئيف« و«رامات شلومو«، األمر 
الذي أدى إلى تشتت العائلة المكونة من 20 شخصًا 

بينهم نساء وأطفال.
س���كنت كفاية الرش���ق، التي فقدت زوجها منذ 
ثالث س���نوات، المنزل الذي كان ق���د بني في العام 
2001 على مس���احة نص���ف دون���م، ليتألف الحقًا 
من خمس غرف س���كنتها هي وثالث���ة من أبنائها 
المتزوجين. وما بين تاريخ البناء ويوم الهدم، دفعت 
األس���رة ما يقارب 185 ألف ش���يكل، ما بين ضريبة 
ل���ألرض ومخالفة البن���اء وأتع���اب المحامين. تقول 
الس���يدة كفاية: » ت���م تغريمنا بس���بب البناء دون 
ترخيص، واس���تمر زوجي في دفع أقساط المخالفة 
بش���كل ش���هري، إال أن تغييرًا طرأ عل���ى مخططات 
البلدية، فأصبح منزلنا يقف في طريق المس���توطنة، 

فجاؤوا وهدموه!«.

تحت الركام

تس���لمت العائلة أمر الهدم، فأمهلت عشرة أيام 
إلخالئه، لكن طواقم بلدية االحتالل لم تحضر، وبعد 
مرور الشهر اقتحموا بقوات كبيرة من الجيش الحي 
بأكمله، ترافقهم الجرافات والكالب البوليسية التي 
اس���تخدمت لتفري���غ المنزل من س���اكنيه، فأدخلوا 
الرعب عل���ى قلوب الصغار والكب���ار، ولم ينجح أفراد 
األس���رة في الحصول على أي من مقتنياتهم، حتى 

الوثائق الرسمية تركوها تحت الركام.  
تشتتت عائلة الرشق، فاضطر األبناء إلى استئجار 
منازل منفصلة في مناط���ق متعددة داخل المدينة 
المحتل���ة، واضطرت هي واثنتين م���ن بناتها وأبناء 
ابنتها المطلقة إلى االنتقال والس���كن عند أحدهم 
في بلدة عناتا، األمر الذي جعلها تشعر بأنها تشكل 
عبئًا عليهم، بالرغم من أن منزلها المهدوم كان بيتًا 
للعائلة واألصحاب، مفتوحًا للجميع، لكن تغير الحال 
أفقد ربة المنزل كل ش���يء، وأصبح���ت هي وبناتها 
مفتقدات للخصوصي���ة، يصحين لياًل على كوابيس 
مزعجة، وتفضل إح���دى بناتها النوم وهي تحتضن 

والدتها بسبب شعورها بالخوف.

عقاب جماعي

سيناريو معاناة ثانية سبقت معاناة عائلة الرشق، 
تمث���ل بهدم منزل عائلة الش���هيد إبراهيم العكاري 
ف���ي مخيم ش���عفاط، والذي ج���اء كعق���اب جماعي 
للعائلة بعد أن نفذ الشهيد عملية دهس بطولية في 

تشرين ثاني/ نوفمبر، 2014، فانتقلت أرملة الشهيد 
وأوالده للعيش في بي���ت تكلف أهالي المخيم بدفع 
أجرت���ه، خاص���ة وأن أرملة الش���هيد أصبحت تعتمد 
ف���ي مصاريف معيش���تها عل���ى راتب من الس���لطة 

الفلسطينية ومساعدات األهل.
فقدت أم حم���زة زوجها، ومن ث���م فقدت منزاًل 
ش���هد على ذكرياته���ا معه، وفجأة ش���هد عمرها 
الصغير وهي ابنة االثنين والثالثين عاما، تغييرين 
كبيرين، وتصف ش���عورها بالصعب الذي ال يمكن 
تفسيره، فتقول: »حياتي كلها تغيرت، لم تعد كما 
قبل، أوالدي الصغار نفس���يتهم تعبت وتغيرت، ال 

شيء يواسيني«.
تفرق الطبيبة والمعالجة النفس���ية سماح جبر 
بين اآلث���ار النفس���ية ألصحاب البي���وت المهدمة 
بس���بب ع���دم الترخي���ص واولئك الذي���ن هدمت 
بيوتهم بس���بب مشاركة أحد أبناءهم في المقاومة 
ضد االحت���الل، وفي الحالتين المص���اب كبير. لكن 
ف���ي الحال���ة األولى يك���ون العقاب ذو ض���رر بالغ، 
فالهدم ليس للج���دران فقط بل يتعداه للذكريات 
ف���ي هذا الحيز الذي ترتبط في���ه العائلة، في حين 
يكون األثر النفس���ي أكثر ازعاجًا وضررًا ، أما الحالة 
الثانية فالضرر أكبر خاصة وأن االحتالل يهدف الى 

 في ظل سياسة اإلحتالل في هدم المنازل .. 
نساء القدس يفتقدن األمان

تشديد العقاب لكسر التماسك االجتماعي وتوجيه 
دعوة غير مباشرة وضغط على األهل والمجتمع لنبذ 

المقاوم وكأنه هو من ألحق الضررالجماعي بهم.
وفي تخصيص األثر النفسي الواقع على النساء، 
تش���ير الطبيبة إلى أن اإلناث أكثر عرضة وهشاشة 
للضغط واألمراض النفس���ية الش���ائعة، وبما أنهن 
العمود الفق���ري للترابط األس���ري لذلك قد ينتقل 
الضغط النفس���ي لباقي أفراد األسرة واألطفال على 
وجه التحديد، ومج���رد التهديد بالهدم يترك أثره 

النفسي باألغلب عليهن وعلى العائالت. 
وتضيف: »ه���دم البيت حدث ضاغط كبير جدًا، 
يؤث���ر على تكي���ف الناس، ويقل���ب الواقع وروتين 
الحياة، يت���رك آثاره االجتماعية والنفس���ية ومنها 
معاناتهن من القلق واالكتئاب وأعراض جس���دية 

الشكل نفسية المنشأ ونوبات الهلع«.
تؤك���د جبر إلى ض���رورة ع���دم التعامل مع هذه 
العوائ���ل عل���ى أنها تعان���ي من أمراض نفس���ية، 
فهناك ف���رق كبير بي���ن المرض واأللم النفس���ي، 
لذلك األلم النفس���ي البالغ الذي تعرضت وتتعرض 
له هذه العوائل يحتاج إلى المس���اندة المجتمعية 
والتعاطف الش���عبي وإن لم نستطع إلغاء الحدث، 
التدخ���الت تخفيفي���ة ومتواضعة،  وتبقى ه���ذه 

ويمكن أن ندعمها من خالل المرشدين النفسيين 
ومجموعات الدعم التي تكون مهمتها االس���تماع 

لهم، على أن نبقي باب العالج مفتوحًا.
وتنوه الطبيبة النفس���ية، إلى ضرورة إبقاء أبواب 
المعالج���ة مفتوحة أم���ام هذه الح���االت، خاصة وأن 
األعراض النفسية قد تظهر بعد فترة من وقوع األلم، 
وتش���ير إلى وجود منظمات عدي���دة تعمل مؤخرًا مع 
العائالت الفلس���طينية ضحايا االحتالل، إال أن أعمال 
هذه المنظمات تحتاج إلى جهود تنس���يقية بحيث 
يتم مس���اندة ه���ذه العائالت وتوفي���ر احتياجاتها 

بشكل متساٍو.

فقدان لألمان والخصوصية
فقدت كفاية الرشق البيت، واألمان، والخصوصية، 
ول���م يعد لها معيل س���وى مخصص���ات األرملة التي 
تتقاضاها، أمست مجبرة على دفع غرامة الهدم البالغة 
75 ألف شيكل، أما أم حمزة والتي أصبحت لوحدها في 
هذه الدنيا مع خمس���ة من األبن���اء، تقطن في بيت تم 
استئجاره وحتى اآلن ال توجد ضمانات على بقاءها فيه 
أم���د الدهر، ما يجعل هاتان الس���يدتان في دوامة من 
عدم االس���تقرار والقلق، وغياب المساعدات النفسية 

واالجتماعية والدعم يدفعهن إلى فقدان األمل.
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تواصل س���لطات االحتالل اإلسرائيلي تصعيدها 
الدموي ضد أبناء الش���عب الفلس���طيني في القدس، 
وفي سائر األراضي الفلس���طينية المحتلة، من خالل 
أعم���ال القتل واإلعدام الميداني خ���ارج إطار القانون، 
وهدم المنازل والحصار واإلغالق والتنكيل بالمواطنين 
الفلس���طينيين، لمواجهة الهب���ة الجماهيرية التي 
اندلع���ت منذ ش���هر أكتوبر الماضي، ض���د االحتالل 

وسياساته العدوانية والقمعية ضد شعبنا. 
وتس���عى حكوم���ة االحتالل من خ���الل أجهزتها 
إلى  وسلطاتها ومؤسساتها التشريعية والقضائية، 
إضفاء الطابع الش���رعي والقانوني لمجمل الممارسات 
والسياس���ات العدوانية التي تنتهجها ضد شعبنا، 
بهدف إذالله والنيل من مقاومته، وفرض االستسالم 
علي���ه إلدامة االحت���الل، وتصفية الحق���وق الوطنية 
المش���روعة لش���عبنا، وفي مقدمتها حقه في العودة 
وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها الق���دس، والحيلولة بالتال���ي، دون تمتع 

شعبنا بالحرية واالستقالل. 
وفي هذا اإلطار، ش���هد الع���ام الماضي محاوالت 
حثيثة من قبل حكومة االحتالل لس���ن وتشريع عدد 
م���ن الق���رارات واألوام���ر والقوانين ، لمنح الش���رعية 
لسياس���اتها المعادية لشعبنا س���واء في القدس أو 
في باقي المناطق الفلسطينية المحتلة، حيث شملت 
مختلف الفئات والش���رائح االجتماعية، من ضمنهم  

األطفال والنساء.
وس���نعرض فيما يل���ي ألهم هذه التش���ريعات 

والقوانين واألوامر على النحو التالي:

1 - قانون رفع األحكام بحق األطفال راش���قي 

الحجارة:
صادقت الكنيست اإلسرائيلي في القراءة الثالثة، 
ي���وم 2015/7/21، عل���ى قانون ينص عل���ى إمكانية 
فرض عقوبة الس���جن لمدة عشر سنوات على راشقي 
الحجارة، حت���ى بدون إثبات نية إلح���اق الضرر، حيث 
وصف القانون رش���ق الحجارة بالجريمة، وقسمها إلى 
مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 
10 س���نوات، دون الحاج���ة إل���ى إثبات ني���ة القتل، 
والمس���توى الثاني جريمة رش���ق الحج���ارة مع إثبات 
نية القتل، والعقوبة القصوى عشرين عامًا، وصادقت 
الحكومة اإلسرائيلية على القانون يوم 2015/10/11.

2 - قانون محاكمة األطفال دون سن 14 عاما:
 ،2015/11/25 الكنيست اإلس���رائيلي يوم  أقرت 
مش���روع قان���ون يس���مح بمحاكمة وس���جن األطفال 
من ه���م أقل م���ن 14 عامًا، وهو ما يتعل���ق باألطفال 
الفلس���طينيين، الذين يخضعون لقان���ون األحداث 

اإلسرائيلي المدني، كأطفال القدس.
وين���ص القانون، على أن المحكمة تس���تطيع أن 
تحاكم أطفال من س���ن 12 عامًا، لكن عقوبة الس���جن 
الفعلي تبدأ بعد بلوغهم س���ن 14 عامًا، بحيث يصبح 

جيل المسؤولية الجنائية هو 12 سنة، ويمكن اعتقال 
طف���ل والتحقيق معه، وبعد إدانته يتم إرس���اله إلى 
إصالحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 س���نة، 
علم���ًا أن أغلبية دول العالم تمنع س���جن األوالد تحت 
عمر 14 س���نة، وبعضها تمنع ذلك أيضًا فوق عمر 14 
سنة، ومن بين 45 دولة أوروبية، فإن 38 دولة ال تسمح 

بالسجن الفعلي للقاصرين تحت سن 14 سنة.

3 - قانون تش���ديد عقوب���ة الحد األدنى على 

راشقي الحجارة في القدس:
صادقت الكنيس���ت اإلسرائيلي يوم 2015/11/2، 
عل���ى مش���روع قان���ون تقدم���ت ب���ه وزي���رة العدل 
اإلسرائيلية ) ايالت شاكيد(، ينص على فرض عقوبة 
السجن الفعلي لمدة 2-4 أعوام على راشقي الحجارة، 
وس���حب مخصص���ات التأمي���ن الوطني من أس���رى 
القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات لإلسرائيليين 

المتضررين.
وينص القانون بما يتعل���ق بأطفال القدس، على 
سحب مخصصات األطفال من العائلة، وهبات التعليم 
وإضافات مالية مثل، دعم الشؤون االجتماعية لألهالي 
أرام���ل وغيرها.  ومخصص���ات اإلعاقة ومخصص���ات 
ويهدف مش���روع القانون إلى إدانة ش���خص بتهمة 
التحري���ض دون وجود إثبات���ات عملية للتحريض، ما 
يش���كل مساس���ًا بحرية التعبير واالحتجاج، وخاصة 

النشطاء على مواقع التواصل االجتماعي.
إن اقت���راح الوزي���رة اإلس���رائيلية هو اس���تهتار 
بالقان���ون الدولي وقان���ون حقوق اإلنس���ان، ويمثل 

انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين، خاصة األطفال.
وف���ي الوق���ت الذي تصّع���د ق���وات االحتالل من 
سياس���تها القمعي���ة، وحم���الت االعتق���ال الت���ي 
تس���تهدف األطف���ال الفلس���طينيين،  تأتي خطوة 
وزيرة القضاء اإلس���رائيلية،  لتشديد العقوبات على 
راشقي الحجارة، وهي تمثل اس���تهتارًا بالرأي العام 

العالمي والقانون الدولي.
حيث يخول القانون إنزال عقوبات ش���ديدة جدًا، 

ضد كل من يلقي حجارة ف���ي أي ظرف كان، حتى إن 
لم تثبت لديه نّية إليقاع الضرر أو المساس باآلخرين.
كما يهدف إلى االنتقام من الفلسطينيين، الذين 

يعانون من قمع االحتالل وإرهاب المستوطنين. 

4 - قان���ون التفتيش الجس���دي ودون وجود 

شبهات:
صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريع يوم 
19/ 2015/10، على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة 
صالحي���ة إجراء تفتيش جس���دي، حت���ى على عابري 
س���بيل غير مش���تبهين، تحت حجة مكافحة العنف، 
وبالتال���ي يصبح كل فلس���طيني عرض���ة للتفتيش 

الجسدي، دون توفر أي اشتباه ملموس .

5 - قان���ون إعف���اء المخاب���رات م���ن توثيق 

التحقيق:
صادقت الكنيس���ت اإلسرائيلي يوم 2015/6/25، 
عل���ى تمديد بند لقانون مؤق���ت، والذي يعفي جهاز 
المخابرات اإلس���رائيلي والش���رطة اإلس���رائيلية، من 
توثيق التحقيق���ات بالصوت والص���ورة، وذلك لمدة 

خمس سنوات إضافية.
إن توثي���ق التحقيق���ات بالص���وت والصورة، من 
ش���أنه أن يمنع أو يح���د من ممارس���ة التعذيب ضد 
المعتقلين، ويمنع أو يخفف من استخدام األساليب 
غي���ر المش���روعة، التي م���ا زالت تم���ارس في غرف 
التحقيق اإلس���رائيلية ،من أجل انتزاع اعترافات، وأن 
تمديد اإلعفاء من التوثيق، يعني اس���تمرار أساليب 

غير مشروعة في استجواب المعتقلين.

6 - تطبيق القانون الجنائي اإلس���رائيلي في 

األراضي المحتلة لصالح المستوطنين:
وق���ع اللواء )نيتس���ان أل���ون( القائد العس���كري 
للمنطقة الوس���طى ف���ي الجيش اإلس���رائيلي، على 
قانون ينص على اس���تبدال الوض���ع القائم، وتطبيق 
القواني���ن اإلس���رائيلية على الضف���ة الغربية، وذلك 
لخدمة المستوطنين في الضفة، حتى ال يكون هناك 

 تمييز حسب زعمه، بينهم وبين بقية اإلسرائيليين.
وقد وقع قائد المنطقة الوس���طى على أمر عس���كري، 
عل���ى  اإلس���رائيلي  الجنائ���ي  القان���ون  بتطبي���ق 
الفلسطينيين، الذين تجري محاكمتهم في األراضي 
المحتلة، ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون )درومي(، 
الذي ال يش���مل اعتداء المس���توطنين على الس���كان 

الفلسطينيين، ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.

7 - مشروع قانون إعدام األسرى: 
بتاريخ 2015/6/2، قدم للكنيس���ت اإلس���رائيلي 
مش���روع قان���ون جدي���د، ين���ص على إعدام أس���رى 
فلس���طينيين، بحجة إدانتهم بعملي���ات قتل فيها 
إس���رائيليون، وقد قدم المش���روع عضو كنيست من 

حزب )إسرائيل بيتنا(.

8 - مش���روع قانون إدانة فلس���طينيين دون 

شبهات:
بتاري���خ 2015/7/27، صادق���ت اللجن���ة الوزارية 
لش���ؤون التش���ريع في الحكومة اإلس���رائيلية، على 
اقتراح )قانون اإلرهاب(، وال���ذي قدمته وزيرة العدل 
اإلس���رائيلية، للتس���هيل على النيابة العامة وجهاز 
األمن اإلس���رائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود 

الشهود.
وينص القان���ون بالتضييق أكثر على المعتقلين 
الفلسطينيين، وإدانتهم حتى بدون وجود الشهود، 
وكذلك يس���مح القانون للمحكمة بإدانة أش���خاص، 
حتى في حال عدم تواجد الشهود، وعدم قدرة أجهزة 

األمن على إحضارهم.
ويع���ّرف ه���ذا القان���ون العم���ل اإلرهاب���ي، بأنه 
كل عم���ل ناب���ع م���ن دواف���ع سياس���ية أو ديني���ة أو 
قومي���ة أو إيديولوجي���ة. بمعن���ى أن القان���ون يعتبر 
 كل عم���ل مخال���ف للسياس���ة اإلس���رائيلية إرهاب���ًا.

وينص القانون، أن���ه ال يمكن اإلفراج عن معتقل حكم 
بأكثر م���ن مؤبد واحد، إال بع���د 40 عامًا من وجوده في 
الس���جن، وينص كذلك، على رفع عدد الس���نوات التي 
يسمح للجنة اإلفراج عن المعتقلين، بالنظر باإلفراج عن 
معتقل، إال بعد مرور 9 سنوات من وجوده في السجن.

إن مجمل هذه القوانين واألوامر اإلسرائيلية، تدلل 
بدون أدنى ش���ك، على التوجه القمع���ي والعنصري 
لحكومة االحتالل، وتعبر عن إمعانها في سياس���تها 
المعادية للش���عب الفلس���طيني وحقوق���ه الوطنية 
واإلنس���انية، كما تشير إلى مدى اس���تهتارها بالرأي 
العام العالم���ي، ومخالفتها الصريحة للقانون الدولي 
وحقوق اإلنس���ان، األمر الذي يقتض���ي من المجتمع 
الدول���ي تحم���ل مس���ؤولياته، في محاس���بة حكومة 
االحتالل، كي ال تفلت من العقاب على جرائمها، التي 

ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

 تشريعات إسرائيلية 

تستهدف المس 
بالحقوق الفلسطينية 

في القدس وسائر 
المناطق المحتلة

المحامي علي أبو هالل
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معلمة فلسطينية من أفضل 10 مدرسين على مستوى العالم

 راية- أعلن العالم البريطاني الش���هير »ستيفن هوكينغ« رس���ميًا أسماء المرشحين 10 على 
مس���توى العالم في الجائزة العالمية للتعليم، وكانت المعلمة حنان الحروب أولى المرش���حات من 

ضمن القائمة وهي الفلسطينية والعربية الوحيدة التي تم اختيارها.
وبعد اختيار المعلمة حنان من ضمن أفضل 10 مدرس���ين، س���تدخل الحروب المنافسة على 

جائزة أفضل مدرس في العالم.
وكان���ت المعلمة الحروب من بين الفائزين بمس���ابقة أفضل 50 معلما على مس���توى العالم، 

ووصلت إلى التصفيات النهائية التي تقدم لها نحو 8 آالف معلم ومعلمة من أنحاء العالم.

155 دولة تدعم  قانون  يعيق تمكين المرأة اقتصاديا

جراس���ا نيوز -أكد تقرير األمين الع���ام لألمم المتحدة حول تمكين الم���رأة وعالقته بالتنمية 
المستدامة، والذي سيتم عرضه الشهر القادم خالل إجتماعات الدورة الستون للجنة أوضاع المرأة 
في األمم المتحدة، أكد على الصالت القائمة بين تمكين النس���اء والتنمية المستدامة واإلعتبارات 

الواجب إخذها بعين اإلعتبار لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوض���ح التقرير بأن غاي���ات الهدف الخامس تتمثل في القضاء على جميع أش���كال التمييز 
ضد النس���اء والفتيات في كل مكان، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في 
المجالين الخاص والعام على الس���واء، والقضاء على الممارس���ات الضارة كزواج األطفال وتشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث، وتثمين وتقدير الرعاية غير المدفوعة األجر والعمل المنزلي، ومشاركة 
النساء مشاركة كاملة وفعالة بما في ذلك تمكينهن من فرص متساوية لتولي مواقع قيادية على 
جميع مس���تويات صنع القرار في الحياة السياسية واإلقتصادية والعامة، وكفالة حصول الجميع 

على الحقوق الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بالصحة اإلنجابية.
كم���ا وال بد من معالجة التباينات الهيكلية في الحصول على الموارد وملكية األصول من خالل 
إدخال إصالحات تهدف الى ضمان حقوق متساوية للنساء في الحصول على الموارد اإلقتصادية، 
وتمكين النس���اء بإستخدام التكنولوجيا وتدعيم السياس���ات والقوانين من أجل تعزيز المساواة 

بين الجنسين وتمكين النساء.
وأكد التقرير على أن إعتراف الدول األعضاء بضرورة تحقيق المس���اواة بين الجنسين وتمكين 
النس���اء والفتيات لم يقابله تغيير حقيقي عل���ى أرض الواقع، ففي تقرير للبنك الدولي تبين بأن 
155 دولة لديها على األقل قانون واحد يعيق الفرص اإلقتصادية للنس���اء، كما ال تتساوى اإلناث 
مع الذكور في الحقوق المتعلقة باألراضي في %37 من الدول التي ش���ملها التقرير وعددها 160 
دولة. وأنه وعلى الرغم من وجود قوانين تكفل للجنسين نفس الحقوق إال أن %59 من تلك الدول 

يقوض فيها التنفيذ الكامل لتلك القوانين بسبب الممارسات التمييزية ضد النساء.

أرقام مخيفة: العالم يفشل في مكافحة العنف ضد المرأة

 وكالة أخبار المرأة- أكد تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول إستعراض وتقييم مدى تنفيذ 
الدول األعضاء لإلس���تنتاجات المتفق عليها بش���أن إزالة ومنع جميع أش���كال العنف ضد النساء 
والفتيات، والذي س���يتم عرضه الشهر القادم خالل إجتماعات الدورة الستون للجنة أوضاع المرأة 
في األمم المتحدة، أكد على حقيقة أن جميع دول العالم بدون إس���تثناء فش���لت في القضاء على 

العنف ضد النساء ومنعه.
وقد إس���تند التقرير على المعلوم���ات الواردة من الدول اإلعضاء، وخل���ص الى أن العنف ضد 
النس���اء ما زال يش���كل إنتهاكًا ش���ائعًا لحقوق اإلنس���ان، وأنه موجود بمختلف الدول وبمختلف 
البيئات المس���تقرة منها والهشة، وبمختلف الظروف خالل الصراعات وبعدها، فالنساء والفتيات 
يتعرض���ن للعنف في المجال الخاص كالمنازل وفي المجال العام كاألماكن العامة وأماكن العمل 

وأثناء الصراعات والنزاعات.
التقرير أش���ار آلخر تقديرات منظم���ة الصحة العالمية والتي تفيد بأن %35 من النس���اء قد 
تعرضن في حياتهن للعنف على يد رفقائهن الحميمين ولإلعتداء الجنسي على يد غيرهم. كما 
أكدت أحدث البيانات لعام 2015 على إرتفاع العنف الجس���دي والجنسي حيث أن هنالك واحدة 
من كل ثالث نساء تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتها، وواحدة من كل خمس فتيات 

قد تعرضت للعنف الجنسي في طفولتها.
وحس���ب تقرير المكتب المعن���ي بالجريمة والمخدرات لعام 2014 حول اإلتجار بالبش���ر، فإن 
%70 من جميع الضحايا المكتشفين بجرائم اإلتجار بالبشر هم نساء وفتيات، فيما أشار تقريران 
لمنظمة األمم المتحدة للطفولة »اليونيس���يف« صدرا عام 2014 الى وجود 133 مليون إمرأة وفتاة 
في 29 دولة خضعن لتش���وية أعضائهن التناسلية )ختان اإلناث(، وأن أكثر من 700 مليون إمرأة 
عل���ى قيد الحياة تزوجن قب���ل 18 عامًا وأن واحدة من كل ثالث منهن تزوجت قبل بلوغها 15 عامًا، 

وكثيرًا ما تتعرض الطفالت العرائس للعنف األسري وإساءة المعاملة واإلستغالل.

األول��������ى ف����ي ال��ت��وج��ي��ه��ي 
فلسطينية الجئة من حيفا

بريطانيا تنشئ صندوقًا
 لمكافحة استغالل الفتيات

نساء 
            وأخبار

استمرار العنف ضد المرأة األفغانية  رغم القانون

طفلة تتعرض لإلغتصاب كل 20 دقيقة

نساء العالم يعانين من التحرش فى المواصالت

السجن قد يكونيقتل بناته بلدغات ثعابين لشكه في نسبهن
 مصير من يشتكين 

من سوء معاملة األزواج
العنف األسري يؤدي إلى خلل جيني

إطالق العنان 
ف المرأة

لثقافة تعني
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 ازدياد عدد النساء المعنفات 

مائتا حالة عنف ضد المرأة في مركز األمان األسري

 كاتبة أميركية ترفض ترجمة روايتها للعبرية

2١8 حالة عنف ضد المرأة خالل شهر نيسان
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قرية هندية تحظر على نسائها استخدام الهاتف المحمول

3500 حالة عنف ضد المرأة بينها ٧0 جريمة قتل

82   ٪    من المغربيات يتعرضن للعنف الزوجي
 جنسيًا
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امرأة ترأس حزبًا يساريًا مغربيًًا ألول مرة

دول عدم االنياز تؤكد عىل املساواة

 بني الجنسني

اليونسكو تقدم ١20 خريطة للمسار التعليمي

جزائري يذبح ابنته الكتشافه صور ممثلين على هاتفها
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مقررة األمم تحث واشنطن على مراجعة سياستها 

١300 شخصية يوقعون نداءًا عالميًا من أجل التضامن مع نساء البحرين

األمم المتحدة تحّث المالديف علىأكثر من 2800 »جريمة شرف« 
نساء  الكّف عن جلد النساء

            وأخبار
عبد الباسط خلف

 رابعة أبو يونس
حارسة حيفا وسيدة طوباس

غّي���ب الموت في طوباس أواس���ط ش���باط، الناش���طة 
النس���وية رابعة رش���يد أبو يونس، بعد مسيرة عطاء حافلة 
وحنين دائم للعودة إلى حيفا: مسرح الطفولة وفضاء الصبا. 
»صوت النساء« أن التقت الراحلة، وأعادت زيارتها  وس���بق ل�
قبل أسابيع من رحيلها، ثم اقترحت على ناشطات طوباس، 

إقامة تأبين للفقيدة في آذار المرأة واألم واألرض.
وباحت الزعبي في آخ���ر زيارة مقاطع من حكايتها، فقد 
يصة في حيفا، يوم 13 تش���رين 

ّ
أبص���رت النور بح���ي الحل

الثاني 1933. وظلت تس���تذكر بيت عائلتها، ومدرس���تها، 
ورفيقات طفولتها، ومن���زل جدتها في وادي الصليب بعد 
رحيل والدها، وتتبعت س���يرة جدها عب���د الله، الذي طارده 
االحتالل البريطان���ي. ولخصت جمال حيف���ا بالقول: البحر 

والهادار والكرمل، كلها جنة الله على أرضه.

بحر ونضال
تقص: »كان بيتنا كبيرًا وفيه أربع غرف وصالة واس���عة، 
ومذياع خشبي كبير، وأقام جدي فوق منزلنا مسجدًا باسمه، 
وكانت بجوارنا مدرس���ة ابتدائية، وكنا نواجه الهادار والبحر. 
وكان وال���دي يعمل أمام���ًا وخطيبًا ومعلمًا ومؤذن���ًا، وتخّرج 
م���ن األزهر. أما والدت���ي مريم محمد الشخش���ير فكانت ربة 
منزل. ولي ثالث أخ���وات: كلثوم، وزبيدة، وآمنة، وثالثة أخوة 
هم ش���فيق، وحسن، ورايق. درس���ت حتى الصف الرابع في 
يص���ة، وبعد وف���اة والدي نقلنا إلى بي���ت جدتي فاطمة 

ّ
الحل

في وادي الصليب، ودرس���ت في مدرسة الحي الثالث والرابع، 
وتعلمت أختي زبيدة الخياطة والتطريز؛ إلعانة عائلتنا.«

روت: »كان ج���دي من رفاق الش���يخ عز الدين القّس���ام، 
وتعرض لمالحقة اإلنجليز طوياًل، فاعتقلوا والدي عام 1943، 
وقالوا لنا لن يفرجوا عنه إال بتس���ليم جدي نفس���ه، واستمر 
احتجاز أبي س���تة أشهر، فمرض في الس���جن وتركنا وحدنا 
ورحل في عز ش���بابه )37 س���نة(، وهرب جدي إلى الشام عن 
طري���ق الرمثا، وكان يزود الثوار بالس���الح، وتوفي هناك بعد 

عام تقريبًا«. 
تس���كن في ذاكرتها مش���اهد )حنطور حيف���ا(، العربة 
المغط���اة التي يجرها زوج خيول، وكانت تركبه خالل تنقلها 
بي���ن أحياء مدينتها، وال تنس باص )نمرة واحد(، الذي اعتاد 
المرور من جانب بيتها، وس���كة الحديد. وال يفارق  ذاكرتها 
زي المدرسة األزرق لألوالد، والثوب السكني للبنات. وعاشت 
معها ذكريات والدتها التي كانت تطبخ اليقطين المحشي، 
ولحم قص الخروف، والطرفان. وتذكر جيدًا أيام العيد، حين 
كان والدها وأعمامها يوزعون عليها ربع جنيه ونصف جنيه 
فلس���طيني، وبعض البنات ميس���ورات الحال، كن يحصلن 
على جني���ه. أما في مواس���م خميس البي���ض للموتى )أول 
يوم خميس بع���د الوفاة(، كان الن���اس يوزعون 200 بيضة 
مس���لوقة وملونة عن روح أمواتهم. وقبل سنوات من النكبة، 
وصلت لبيوت حيفا شبكة المياه والكهرباء، ولم تكن الراحلة 
تذهب للبحر إال في المناسبات؛ النشغالها بمساعدة والدتها 
ولرحيل والدها الشاب، لكن مشاهد الكرمل ظلت تستقر في 

ذاكرتها.

رائحة الكرمل
حافظ���ت أبو يونس عل���ى عادات حيف���ا وتقاليدها قبل 
الممات، وأجادت صناعة أطباقه���ا، واحتفظت بصورة جدها 
الن���ادرة، وبعض المقتنيات القديمة منها، فيما تحّول منزل 
عائلته���ا المبني من الحجارة للمس���توطنين، وقد زارته قبل 
س���نوات، وش���عرت بالمرارة على ما حدث له، ولم تنس عبق 
الكرم���ل. تقول: »انتش���رت جرائم العصاب���ات الصهيونية 
في حيفا، وكنت ش���اهدة على إلقاء القنابل على الس���يارات 
والبيوت، وش���اهدت إطالق النار على المصلين في مس���جد 
جدي، وقتل عدد منهم، بينهم اإلمام الشيخ صالح من إجزم، 

وهو يصلي الفجر«.
وتروي علقم االقتالع: »كان اليهود يضربون في الهادار، 
واقترح علينا خطيب أخت���ي أن نخرج إلى جنين، حتى تهدأ 
األوض���اع ثم نعود، فوافقنا من الخ���وف، وأخذنا معنا بعض 
المالب���س واألغطية واألواني، وخرجنا في س���يارة مع أخوتي 
وأمي، وكان���ت الدنيا قايمة قاعدة، ووصلن���ا إلى يعبد قرب 
جنين«. تضيف: »أقمنا في يعبد س���نتين، وحينما ش���حت 

المياه في س���نة محل، كان األهالي يقول���ون: )أطلبوا تنكة زيت، 
وال تطلبوا م���اًء(، فانتقلنا إلى أخوالي ف���ي نابلس، وبقيت فيها، 
وتعلم���ت اإلنجليزي���ة، والتمريض في المستش���فى اإلنجيلي، 
وتزوج���ت ع���ام 1957، وأمضينا س���نتين في جني���ن وطوباس، 
وانتقلنا للكويت حتى عام 1966، وعدت إلى طوباس، وأسس���ت 
جمعيتها الخيرية، وترأس���تها 25 س���نة، وخض���ت أول تجربة 

انتخابات بلدية عام 1976.

»سالح« التطوع
ب���دأت المرحومة في العم���ل الخيري والتط���وع عام 1966، 
وتش���اركت مع زميالتها في تأس���يس جمعية طوباس الخيرية، 
بعد نكس���ة عام 1967، وقتها كانت روضة الجمعية بيتًا خشبيًا، 
وغرف���ة واحدة وحمام صغي���ر، وفيها 35 طف���اًل، وكانت الفئران 
تعش���ش في الس���قف، وتنزل على األطفال. دع���م زوج الراحلة 
رابعة، فكرة إنش���اء بناية مس���تقلة للجمعية، فيما نشطت هي 
ورفيقاته���ا، بع���د عودتها من غربة لم تدم طوي���اًل في الكويت، 
ف���ي محاوالت افتتاح مقر، وإكمال ما ب���دأت به، أول هيئة إدارية 
للجمعية رأس���تها صديقة عب���د الرحمن، والس���يدات رضية أم 
زياد، ونوال العمري، وس���عدة المبسلط، ورحاب خضيري، وإقبال 
المبس���لط، وس���عاد القني. ثم أجرين اتصاالت مع االتحاد العام 
للجمعيات الخيرية، والش���ؤون االجتماعية، وسافرن إلى األردن، 
وب���دأن بجمع التبرعات من نابلس وطوباس وطولكرم وجنين ورام 
الله، واتصلن بالبلدية للحصول عل���ى قطعة أرض، وبدأن بالبناء 

عام 1971.

تحٍد وانتخابات
انتخبت أبو يونس عام 1970 رئيسة للجمعية، وبقيت حتى 
عام 1996، وأسست برنامج: محو األمية، وروضة أطفال، ومدرسة، 
وصالون تجميل لتعليم الفتي���ات، ومخيطة، ومركز رعاية أمومة 
وطفولة. وواصلت الجهد لتوسيع مقر الجمعية، وبدأت ومن معها 
إلضافة دور ثاٍن، واس���تحدثن س���وقًا للجمعية، وألعابًا لألطفال، 
ومشغاًل لتعليم الفتيات الغزل والنس���يج، ونقلن  نشاطاتهن، 
وبخاصة في حقلي الخياط���ة ورعاية األمومة والطفولة وتثقيف 
النساء، إلى عقابا وطمون وتياسير المجاورة، فيما استفاد المئات 

من األطفال والنساء من خدمات الجمعية ومبادراتها.
ترش���حت لالنتخابات البلدية عام 1976، وش���جعها زوجها 
لتك���ون أول س���يدة تفعل ذلك في جني���ن ونابلس، ولم يعجب 
قراره���ا الكثير من الرجال، غير أنها حصلت على نحو 100 صوت، 
واحتاجت أصواتًا قليلة للفوز، في وقت لم تكن تخرج النساء من 

بيوتهن.

وفاء وابتسامة
يتذكر المع���زون في دي���وان عائلة زوج الراحل���ة المرحومة 
أب���و يون���س، المعروفة ب���� )أم الناجي(، ومما يق���ال بحقها أنها 
قدمت رغ���م مرضها خالل أيار الفائت، ش���هادتها المرئية على 
حيف���ا، وتنقلت إل���ى موقع التصوي���ر على مقعده���ا المتحرك. 
وحرصت بلهجة مدينتها حيفا، على رواية ش���ريط النكبة لفريق 
الصحافي���ات الصغيرات، ال���ذي ش���كلته وزارة اإلعالم وجمعية 
طوباس الخيرية قبل أربع س���نوات، ومدت فتيات طوباس باألمل 
والمبادرة، وقدمت لرجالها فكرة الشراكة، وطافت المدن واألغوار 
لتجنيد أم���وال التبرع لبناء جمعية، ال زال���ت تصون عهد  رابعة 

بصورة للمرحومة، وكأنها تستقبل الزائرين بابتسامة أمل.
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ينبغ���ي علين���ا قب���ل أن نس���تعرض المحط���ات 
التشريعية الفلس���طينية، أن نحدد مفهوم الفلسفة، 
التي تعن���ي التفكير ف���ي طبيعة التفكي���ر، والتأمل 
والتدبر، ومحاولة اإلجابة عن األس���ئلة األساسية، التي 
يطرحها الوجود والكون، والبحث عن المعرفة للحصول 

على إجابات.
من هنا، نرى أن فلسفة التشريع تنطلق من التفكير 
ف���ي طبيعة التش���ريع، التي تبدأ بطرح األس���ئلة، هل 
يحتاج المجتمع إلى تشريعات؟ ولمن يشرع المشرع؟ 
ومن هي الجهة صاحبة الصالحية في التشريع؟....الخ.

لذل���ك، وجدنا أن هن���اك ض���رورة تقتضيها هذه 
المقالة؛ وهي اس���تعراض مصادر التشريع الرسمية، 
وغي���ر الرس���مية، حتى نكش���ف معًا من خ���الل هذا 
االس���تعراض، اإلجابة عن س���ؤال، هل هناك فلسفة 
تش���ريعية فلس���طينية؟ وم���ا ه���ي أس���انيدها  في 

التشريع؟ 
فلنب���دأ، بالمص���ادر الرس���مية للقان���ون، إذ يتبن 
للدارس، أن أول المصادر الرس���مية للقاعدة القانونية 
هو التش���ريع، والثاني الشريعة اإلس���المية، والثالث 
الع���رف، و الراب���ع مب���ادئ القانون الطبيع���ي وقواعد 
العدالة. نبدأ بالتش���ريع، وهو وضع القواعد القانونية 
بواسطة الس���لطة المختصة في الدولة، والقانون الذي 
يتكون بواس���طة التش���ريع، يس���مى أحيانًا بالقانون 

المكتوب.
والمصدر الثاني: الش���ريعة اإلس���المية، الذي هو 
من مصادر التشريع الفلس���طيني، نص عليه القانون 
األساس���ي، ولكن لغياب التش���ريع، ال نستطيع إثبات 
م���دى اعتماد فلس���فة التش���ريع الفلس���طينية، على 

الفلسفة التشريعية اإلسالمية.
وأم���ا المص���در الثالث، فه���و الع���رف، وبتقديرنا 
أن العرف في التش���ريع الفلس���طيني، ق���د غاب كليًا 
لألسباب اآلنفة الذكر، واس���تنادًا الى تعريف العرف: 
فهو »اعتياد الناس على س���لوك معي���ن لزمن معين 
في مس���ألة معينة، والذي  يؤدي إلى استقرار الشعور 
فيهم، بأن هذا الس���لوك أصبح ملزمًا، بحيث يستوجب 
إتباعه في معامالته���م، ويتعرض من يخالفه للجزاء«. 
ولم���ا تناوبت التش���ريعات غي���ر الفلس���طينية على 
فلس���طين، لم يتشكل العرف بركنيه المادي: ويقصد 
ب���ه اعتياد الناس في عالقاتهم على نحو معين، لفترة 
معينة بش���كل مطرد، وغي���ر مخالف لقواع���د النظام 
العام واآلداب، فالتكرار واس���تقرار التعامل علي شكل 
ثاب���ت ومطرد، ه���و ما يراد ب���ه الركن الم���ادي. الركن 
المعنوي: ويقصد به اإللزام الذي يس���تقر في نفوس 
الناس، بضرورة اتباع س���لوك معين وتعرضهم لجزاء 
بمخالفت���ه. وأما المص���در الرابع فهو مب���ادئ القانون 
الطبيعي وقواعد العدالة. وهذا أيضًا غاب عن فلس���فة 
التش���ريع، ولم يش���كل مرجعية لهذه الفلسفة بحكم 
االحتالل والتبعية. ولما كان التشريع: هو وضع القواعد 
القانونية بواس���طة الس���لطة المختصة ف���ي الدولة، 
والقانون الذي يتكون بواسطة التشريع، يسمى أحيانًا 
بالقانون المكتوب. وطوال الفترات التاريخية السابقة 
الذكر، والتي لم يحكم فيها الفلس���طينيون أنفسهم، 
فكيف يمكنهم بناء تصور فلس���في للتش���ريع. ومن 
الجدير بالذكر أن خصائص التشريع هي: أواًل: أن يضع 
قاعدة قانونية ملزمة ألف���راد المجتمع وواجبة اإلتباع. 
وثانيًا: التش���ريع قواع���د مكتوبة، لذل���ك يطلق عليه 
القانون المس���طور، أو المكتوب، وثالثًا يصدر التشريع 
عن سلطة مختصة بوضعه، وهذه السلطة غائبة مغيبة 

بفعل االحتالل والتبعية.
للدول���ة  التش���ريعية  الفلس���فة  م���ن  وانطالق���ًا 
الديمقراطي���ة، التي تحرص عل���ى مراعاة مجموعة من 
المبادئ االساس���ية،عند التش���ريع وهي: مبدأ سيادة 
القان���ون، والت���ي تعني خض���وع كل أف���راد المجتمع 
حكامًا ومحكومي���ن للقانون، والفصل بين الس���لطات 
الث���الث التنفيذي���ة والتش���ريعية والقضائي���ة، مع 
مراعاة اس���تقالل القضاء، إذ يعد مبدأ سيادة القانون 
من المب���ادئ الهام���ة، التي حرصت وتح���رص عليها 

الديمقراطي���ات المعاصرة،عل���ى التأكي���د علي���ه في 
دس���اتيرها، وعند إص���دار القوانين؛ عل���ى اعتبار أنه 
مقوم أساس في االستقرار والثبات ألي نظام سياسي 
ديمقراطي. والمقصود بمبدأ سيادة القانون، هو ضرورة 
احت���رام القواعد القانونية القائمة، بحيث تكون جميع 
تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة مع أحكام 
القانون، بمدلوله العام، س���واء أكانت هذه الس���لطات 

تشريعية أم قضائية أم تنفيذية.
فالخض���وع للقانون، ال يعني فقط، القانون الصادر 
عن السلطة التشريعية وحدها، بل إن المقصود به، كل 
القواعد القانونية القائمة، بدءًا من الدس���تور »القانون 

األساسي«، ووصواًل إلى اللوائح التي تصدر في إطاره.
 فمن���ذ البداي���ة، يبدأ زم���ن التغييب للفلس���فة 
التش���ريعية، وذلك ألن فلسطين كانت جزءًا من الدولة 
العثماني���ة 1914. وبع���د ذل���ك خضعت فلس���طين 
لالنتداب البريطاني بمقتضى صك االنتداب المقر من 

عصبة األمم بتاريخ 1922/12/29. 
فصدر مرسوم دس���تور فلسطين بمقتضى اإلرادة 
الملكية البريطانية، فلم يصدر عن هيئة تأسيسية أو 
سلطة تشريعية فلسطينية منتخبة، وأسند الدستور 
كل الصالحيات للمندوب السامي البريطاني في مجال 
التش���ريع، والقض���اء، والتحكم بالس���لطة التنفيذية، 
فالوالي���ة التش���ريعية وضعها الت���اج البريطاني بيد 

المندوب السامي. 
وف���ي 4 أي���ار 1948م، أعلن���ت بريطاني���ا انتهاء 
االنتداب البريطاني عن فلسطين، وفي 15 أيار أعلنت 

العصابات الصهيونية قيام دولة إسرائيل.
وفي عام 1952، خضعت الضفة للحكم العسكري 
األردني، إلى أن اس���تبدل بحكم مدني في أعقاب ضم 
الضفة. وخض���ع قطاع غزة لإلدارة المصرية عام 1955، 
وأصدر الحاكم اإلداري العام لقطاع غزة، وبإرادة منفردة 
قانون 255، القاضي بإصدار النظام األساسي للمنطقة 
الواقعة تحت رقابة القوات المصرية، والذي اس���تبدل 
الحقًا بالنظام الدس���توري لقطاع غ���زة عام 1962، وأما 
الضفة الغربية، فقد ضمت للمملكة األردنية الهاشمية 
عام 1951، بعد أن وافق البرلمان األردني على الضم. ثم 
التوسعية،  استكمل المش���روع الصهيوني سياسته 
فقامت إس���رائيل باحتالل غزة والضفة وأراض عربية، 
وقد عين وزير الدفاع اإلسرائيلي، منذ اليوم األول قائد 
المنطقة العس���كرية، وأنيطت له صالحيات التشريع 
والتنفي���ذ والقضاء، في كل من غزة والضفة. نس���تنج 
مما س���بق، أن المندوب السامي البريطاني، هو صاحب 
الصالحية التش���ريعية المنفردة، أو شكال مع المجلس 
االستشاري، بوضع القوتين ش���كاًل ومضمونًا، بهدف 
تمكين اليهود من اس���تمالك األراضي الفلسطينية، 
كأنظمة الطوارئ عام 1955، والذي وضع لتكميم األفواه 
وقمع الحريات، وقمع المقاومة الفلس���طينية، وكذلك 
الحال بالنس���بة إل���ى القوانين المتعلقة باس���تمالك 
األراضي للمصلحة العامة، أم���ا الحكم المصري لقطاع 
غزة، فل���م يغير المش���رع المصري من جوه���ر النظام 
القانون���ي، ألنه كان يعتبر وج���وده مؤقتًا؛ لهذا جعل 
التش���ريع من اختصاص السلطة التش���ريعية أصياًل، 
وأما ف���ي فترة الحك���م األردني، فقد أح���دث تغيرات 
جوهرية في القوانين السارية، شكاًل ومضمونًا. فغابت 
المؤسسة التشريعية الفلسطينية، مما أدى إلى غياب 
الفلس���فة التش���ريعية الفلس���طينية، وبقيت الحالة 
التش���ريعية الفلسطينية خاضعة لألحكام العسكرية 
اإلس���رائيلية، حت���ى تم توقي���ع اتفاقات أوس���لو مع 
إس���رائيل. فالوضع الجديد تطلب وضع زمام التشريع 
بأيدي فلس���طينية، وألول مرة ف���ي تاريخهم الطويل. 
فأصدر الرئيس ياس���ر عرفات مرسومًا بموجب المادة 
)4( من قانون االنتخابات رقم )13( لسنه، والتي تجيز 
لرئيس السلطة إصدار مراس���يم، يحدد فيها مواعيد 
االنتخاب���ات، ويدعو فيه���ا الجمه���ور لالنتخابات في 
موعد محدد. وهذا يعني أن المراسيم التي صدرت عن 
رئيس الس���لطة الوطنية ذات مرتبة أدنى من القانون؛ 
وذلك ألن صالحية إصدارها مس���تمد من قانون أدنى. 

لذا اقتصرت محتوى المراس���يم الرئاسية على تنظيم 
موضوع االنتخابات.

وتمكن المش���رع الفلس���طيني بعد أوسلو، من إجراء 
االنتخابات التش���ريعية والرئاس���ية، ومن وضع القانون 
األساس���ي، الذي يبين ش���كل الدولة والسلطات العامة 
فيها، واختصاص كل س���لطة منها وعالقتها بالسلطات 
األخرى وباألف���راد، ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، 
وه���و التش���ريع األعلى ف���ي الدولة، وتخض���ع له جميع 
التش���ريعات العادي���ة والالئحي���ة. وتمك���ن المجلس 
التش���ريعي م���ن إصدار التش���ريعات الت���ي وضعتها 
الس���لطة العادية، بالطريقة الت���ي ينص عليها القانون 
األساس���ي، وفي الحالة التش���ريعية الفلسطينية وبعد 
االنقس���ام، لجأ طرفا االنقس���ام إلى إصدار قوانين، وكل 
طرف يس���وق مبرراته، ففي غزة كان أعضاء التشريعي 
لحم���اس يش���رعون القوانين، فأص���دروا حوالي ثالثين 
قانون���ًا تطبقها عل���ى الناس في غزة بق���وة األمر الواقع 
العس���كري واألمن���ي. ول���م ين���ّصْ القانون األساس���ي 
 الرئيس في اقتراح 

ِّ
الفلس���طيني عند صدوره، على حق

القوانين، وبالتالي فإنَّ له أّنْ يطلَب من الحكومِة التقدم 
باقتراح مشروع معين، ورئيس السلطة الوطنية، هو َمْن 
يصدر القواني���ن بعد إقرارها من المجلس التش���ريعي 
خالل )30( يومًا م���ن تاريخ إحالتها إلي���ه، وله أيضًا، أّنْ 
يعيَده���ا إل���ى المجلس خ���الل ذات المدِة، مش���فوعة 
بمالحظات���ه، وأس���باب اعتراض���ه. وق���د نظ���م القانون 
األساسي حالة الضرورة، وأعطى رئيس السلطة الوطنية، 
في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير، في غير أدوار 
انعقاد المجلس التش���ريعي، حق إصدار قرارات لها قوة 
القانون، ش���ريطة عرضها على المجلس، في أول جلسة 
يعقدها، بعد صدور هذه الق���رارات في المادة )43( من 
القانون األساس���ي. وهناك التش���ريع الفرعي أو اللوائح: 
وه���و الذي تضعه الس���لطة التنفيذي���ة بصفة أصلية، 
وسمي بالتش���ريع الفرعي لتميزه عن التشريع العادي، 
وتصدره السلطة التنفيذية لتنظيم وتفصيل التشريع 
الع���ادي، ولترتي���ب المرافق والمصال���ح العامة، ولحفظ 
األمن والصحة العامة. وبقيت العملية التشريعية سائرة 
باالتجاه الصحيح. الى أن  توقف المجلس التشريعي عن 
العمل، وبلغة دبلوماس���ية تعطل المجلس التشريعي، 
مما أفقده وظيفته األساس���ية، وهي التش���ريع، وس���ن 
القوانين، بحكم قيام حم���اس باالنقالب، الذي أدى إلى 
انقسام رأسي وأفقي، في الحياة الفلسطينية السياسية 

واالجتماعية والثقافية والنفسية.

وقد عزز االنقسام من تغييب سيادة القانون، وزاد 
من نسبة التعدي على الحقوق والحريات العامة، وبرزت 
ظاهرة أطلق عليها مصطلح »الفلتان األمني« في أرجاء 
الضف���ة الغربية، وارتفعت وتي���رة العنف المجتمعي 
الداخل���ي، بعد االنقس���ام السياس���ي الفلس���طيني، 
حيث فرضت حماس س���يطرتها عل���ى قطاع غزة، وفي 
المقابل عين الرئيس رئيس���ًا للحكومة الفلس���طينية 
لتس���يير األعمال في الضفة الغربي���ة، األمر الذي أفرز 
س���لطتين، واحدة في الضفة واألخ���رى في قطاع غزة. 
فتعامل طرفا االنقسام السياسي مع منظومة الحقوق 
والحريات العامة، وفقًا لمنظورها الخاص ولتوجهاتها 
السياس���ية واأليديولوجية، األمر الذي أدى إلى غياب 

سيادة القانون.
وبالتالي تغييب فلس���فة التشريع، كنتيجة لعدم 
االستقرار السياسي الفلس���طيني، الناتج عن انعدام 
التواف���ق الفلس���طيني، حول المفاوض���ات والمقاومة 
ومفهوم الدولة، فاالنقس���ام أوجد ع���ددًا من الفراغات 
في الجس���م الفلس���طيني السياس���ي والتش���ريعي، 
ومن أبرزه���ا ضرب س���يادة القانون وغياب الس���لطة 
التش���ريعية األخيرة،  التش���ريعية، فمنذ االنتخابات 
والس���لطة التش���ريعية مغيب���ة، األمر ال���ذي أدى إلى 
قيام الس���لطة التنفيذية، بمهام السلطة التشريعية. 
فنتج عن غياب الس���لطة التش���ريعية تغييب الكثير 
من القوانين، التي تكف���ل الحريات والحقوق. وكذلك 
عدم التزام العملية التشريعية بمبدأ »تدرج التشريع«، 
المستند لمبدأ سيادة القانون، والذي يعني أن بعض 
القواعد القانونية يتمتع بقوة الزامية أعلى مما تتمتع 

به القواعد القانونية األخرى، التي تليها في المرتبة.
إن غياب الوالية التشريعية، جاء نتيجة لالنقسام 
الفلس���طيني، الذي أدى إلى إلغ���اء الوالية الجغرافية 
وسيادة القانون، مما أدى إلى تغطية الفراغ التشريعي 
بطريقتي���ن، األول���ى قام���ت حكومة حم���اس بإصدار 
تش���ريعات خاصة بغزة، بما يخدم مصالحها الحزبية، 
وذلك بتوظيف أعضائها في التشريعي والمتواجدين 
في غزة، في محاولة منها إلعطاء ش���رعية للتشريعات. 
وفي الضفة، اتكأ التش���ريع على إصدار القوانين على 
المادة )43( من القانون األساسي، والتي تمنح الرئيس 
س���لطة إص���دار القوانين عند الضرورة، وتس���مى قرار 
بقانون، وأصدر الرئيس من االنقسام وإلى اليوم، قرابة 
مائ���ة قانون ويزي���د، غالبيتها لمعالج���ة االحتياجات 

االقتصادية.
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 اإلنسانية تجمعنا
عبد الغني سالمه

 ألبي األْس���ود الدؤل���ي أن يحيا من جديد، فندعوه لس���ماع 
َ

ّيض
ُ
لو ق

محاضرة في جامعة القاه���رة )بالعربية الفصحى( عن األزمة االقتصادية 
العالمية، أو المش���اركة في ورشة عمل في الرياض عن التغيير المناخي، 
أو حضور ندوة في دمش���ق عن مذاهب الفن المعاصر.. س���يفغر فاه على 
مداه متعجبًا، وس���يقطب حاجبيه منكدًا، وس���يغادر عل���ى الفور محتدًا، 
لها؛ 

ّ
طها ويشك

ّ
وسيّتهمنا بالتآمر على لغته التي سهر الليالي وهو ينق

ألنه حتما لم يفهم علينا شيئًا. 
ول���و جّمدنا »س���تيفن هوكنج« في ثالجة تبقيه ف���ي غيبوبة دون أن 
يموت، ليس���تيقظ بعد خمسة قرون مثاًل، وطلبنا منه أن يتجول في مدن 
المس���تقبل، ويقدم لنا تقريرًا عن مشاهداته، والمتغيرات التي حصلت 
هناك، من ش���به المؤكد، أنه لن يس���توعب أغلب ما يجري من حوله، ولن 
يفهم إنكليزية هؤالء القوم، ومفرداتهم الغريبة، حتى المترجم سيبذل 

جهودا جبارة في تبسيط المصطلحات وشرح المفاهيم الجديدة. 
 البش���ر ُهم سكان قريٍة صغيرة في مكان ما في الهضبة 

ّ
منذ كان كل

اإلفريقية، قبل نحو مائتي ألف سنة، إلى أن تجاوزوا المليار السابع. ومنذ 

أن بدؤوا مغامرتهم المجنونة باالنتشار في أصقاع األرض ومهادها، إلى 
أن غطوه���ا تماما: من مضيق »ماجالن« إلى مضي���ق »بيرنغ«، حتى صاروا 
مائتي دولة منتش���رة في ست قارات. ومنذ كان كل همهم الصيد وجمع 
الثمار، واالحتم���اء من وحوش البراري، إلى أن بنوا أعتى الجيوش، وصاغوا 
مئات األيديولوجي���ات والنظريات االقتصادية والفلس���فية والمذاهب 
الفكرية. ومنذ عصور الطوطم، حتى ظهور األديان والمذاهب والطوائف. 
ومن���ذ بدؤوا النقش على الحجر، وحتى النق���ش على »الكيبورد«. ومنذ أن 
تعلم���وا الكالم بأصوات بدائي���ة، حتى صار لديهم مئ���ات اللغات... من 

العصر الحجري حتى عصر الحضارة اإلنسانية.
لو اخترنا بش���كل عش���وائي أي مجموعة منهم من أي بقعة من بقاع 
األرض، أو من أي حقبة زمنية، لوجدنا لغة مشتركة تجمعهم؛ سيفهمونها 
بفطرتهم ومشاعرهم، سيتفاعلون فيما بينهم بأحاسيسهم ونداءاتهم 
الداخلية، س���نجد في أعماقهم االبتسامة، والدمعة، والضحكة، والخجل، 
واالنكس���ار، والتعاط���ف، والقلق، والش���غف. س���نجد الح���ب واألمومة 
والصداقة، س���نجد العائلة والجيران واألقارب، س���نجد الهموم واألحالم 
واألحزان متش���ابهة. سنجد نفس التفاؤل عند كل صباح، ونفس الرجفة 
أم���ام الموت، ونفس اللهفة على القادم، والش���وق للغائب، والحنين إلى 
الذكريات، ووصايا اآلباء لألبناء، نفس االستس���الم للموسيقى، واإلنبهار 
أم���ام الَجمال، والحيرة في لحظات التيه، والخوف من العتمة، والرغبة في 
الرق���ص في لحظات االنفع���ال، ورفض العنف، وس���يعّبرون عنها بطرق 

مختلفة.

مهما اختلف���ت ألواننا، وتعددت أدياننا، وتنوعت طوائفنا، وأس���ماء 
بلدانن���ا، وتعارضت مذاهبنا وانتماءاتنا؛ لدينا ما يجمعنا، ويوحدنا، فقط، 
بنا اإلنسان الساكن في أعماقنا، لو استخدمنا عقولنا قلياًل، لو آمنا بأن 

ّ
لو غل

الله خلقنا لنحتفل بالحي���اة، ونعّمر األرض، ونحب بعضنا بعضًا،  حينها 
ستختفي الخرائط، وستنمحي الحدود، وستغيب الفوارق الوهمية، وربما 
نتمكن من إلغاء الحروب والصراعات، ووقف آلة الموت والدمار، وتجاوز كل 
أش���كال الكراهية، والكف عن محاوالتنا المحمومة في التحكم والسيطرة 
واس���تغالل بعضنا البعض. وربما أمكننا أيضًا إنقاذ كوكبنا مما يحيط به 
من أخطار وكوارث. من جيل إلى جيل، ومن بيئة إلى أخرى، وعبر زمن طويل 
على امتداد هذا العام الفسيح، تغيرت المعطيات، واألدوات، والمفاهيم، 

والقيم. ولكن اإلنسانية ظلت خيمتنا األثيرة، تجمعنا وتوحدنا،
تغيرت معالم العالم، وتطور معه اإلنس���ان، وبقي جوهره الخّير، لكن 
مش���كلتنا المزمنة في وجود المتعصبين، أصحاب األفق القصير، الذين 
يرون الك���ون من منظارهم الضي���ق، ويحكمون على ثقافات الش���عوب 
األخ���رى وفقًا لمعاييره���م الخاصة، مش���كلة هؤالء أنهم تلق���وا تربية 
أحادي���ة، تتمحور حول الذات، وال ترى اآلخري���ن، وال تفهمهم، بل تعمد 
إل���ى تش���ويههم، وتعتبر كل من ال يش���بههم عدوًا له���م، يعتقدون 
أنهم الوحيدون في هذا العالم، وأنهم متميزون. ذلك ألنهم عاش���وا في 
مجتمعات مغلقة، تتغنى بالشعارات النرجسية، التي تصل إلى مستوى 
ناسًا معزولين عن حراك الحضارة اإلنسانية 

ُ
العنصرية أحيانًا، جعلتهم أ

وتفاعالتها الحيوية.  هؤالء هم مرض العالم المزمن.

خالل دراسة أعدت حول نتائج استطالعات وبحوث العالم العربي لصورة 
الم���رأة في اإلعالم، خالل الفترة من 1995-2005، كانت النتيجة التي خرجت 
واضحة )الغياب(، أجل النس���اء غائبات أصاًل، وحضورهن خجل في وس���ائل 
اإلع���الم )المقروء/ والمس���موع/ والمكتوب(، وأكثر من  م���ن %78 مما يقدم 
عن المرأة في وس���ائل اإلعالم، هو صورة س���لبية تقليدية، تتصل بمداركها 
العقلي���ة وقدراتها الذهنية وأخالقها، وبجس���دها وبأدواره���ا المختلفة. إن 
وس���ائل اإلعالم ال تلبي سوى %33 من حاجيات المرأة، وتفتقر في معظمها 

إلى استراتجية واضحة في التعامل مع قضايا المرأة. 
وبالتعريف البسيط، فاإلعالم هو اس���تخدام وسائل اإلتصال استخدامًا 
عمليًا، لتحقيق هدف معنوي أو مادي، وكذلك تزويد الناس باألخبار الصحيحة 
والحقائق الثابتة، لتس���اعدهم ف���ي تكوين رأي واضح ف���ي حدث م . تنوع 
وس���ائل اإلعالم وتأثيرها الكبير في صياغ���ة الواقع االجتماعي واالقتصادي 
والسياسي، في عصر تحطمت به المسافات، وصارت المعلومة في المتناول، 
وف���ي ذات الوق���ت، هي عرض���ة للتأويل ولالس���تخدام والقولب���ة والتجنيد 

والتشويه والضياع، وسط سيل المعلومات الجارف.
في دراسة مسحية أجراها طاقم شؤون المرآة، نهاية عام 2015، لعشرين 
 يعمل بها منذ س���نوات، بدت النتائج متوافقة مع اإلنطباع الكبير لدى 

َ
موقعا

الغالبية، بوجود غياب في سياسات وسائل اإلعالم الفلسطينية تجاه النساء. 
بل عززت الدراس���ة وجود النقص الملحوظ في برام���ج تناقش قضايا المرأة، 
وغرق اإلعالم الفلس���طيني في واقعه السياسي، مع عدم قدرته على تقديم 
قراءة متكاملة لهذا الواقع. فالش���أن الفلسطيني مس���تباح بحكم وضعيته 
المضطرب���ة طوال الوقت، مما يس���تحيل مع���ه الوصول لحالة م���ن الهدوء، 
ومواكب���ة كل تفاصيل المجتمع، رغم تنوع وس���ائل اإلعالم وكثرتها، لكنها 
تقود لضبابية الفكرة، وهذا ليس رأيًا س���وداويًا بق���در ما نرى، أن أثر الكثير 
من الرس���ائل اإلعالمية يعطي نتائج عكس���ية لدى الجمه���ور، نتيجة غياب 
السياسات والمنهجية، أو على األقل ال ينجح بالتأثير الشديد فيهم  ألسباب 
كثي���رة، قد يكون أحدها، أن اإلعالم هو إنعكاس لحالة اإلضطراب العام، وغير 

منفصل عن حالة الفوضى، لذا فهو ال يراكم وال يقدم حلواًل.
تتمركز فوضى اإلعالم في وسائل التواصل االجتماعي، وتشتت رسالتها 
تبدو المعضلة األصعب أمام من يطمحون بالتغيير، وإن كانت في ذات الوقت 
الطريق األسرع لوصول المعلومة، وتتمتع بالحرية وخارج الرقابات التقليدية، 
فهي به���ذه الوضعية، مثل خف الجمل إن جاز لي التعبير، ولكنها وس���يلة 

المستقبل القريب، وال مفّر من إيجاد طريق صلبة في تفرعاتها الملتوية.
ف���ي أحد أبرز نتائج المس���ح اإلعالمي للطاقم، يش���ير أن األولوية للملف 
السياسي في وسائل اإلعالم من حيث المتابعة، ومن ثم المواضيع الثقافية 

واالجتماعية والدينية، بينما قضايا المرأة والشباب في المراتب المتأخرة.
ال زالت اإلذاعة أكثر إخالصًا لقضايا النساء، وإن أشار المسح، أن الذائقة 
الفلس���طينيية تفصل الصورة المتلفزة في المتابعة واستقاء المعلومات، 
بينما الوقت الصباحي والباكر ج���دًا، هو الزمن الذهبي لإلذاعات. غير ذلك 
يشكل اإلنترنت المصدر األسرع للمعلومة، وال زالت السطحية والموسمية، 
هي سمات المنتج اإلعالمي الخاص بقضايا النساء، بينما ترى الدراسة، أن 
المواقع اإللكترونية الخاصة بالمؤسس���ات النسوية، تحظى بثقة الجمهور 

وتتسم بالجدية.
ف���ي تحليل أولي، هناك تحرك ملحوظ في توجهات الجمهور نحو قضايا 

 قضايا النساء في اإلعالم 

 حضور خجول ومعالجة سطحية
المرأة، فهم ال يرفضونها ولكن ال يجدونها، فنسبة كل ما تمنحة وسائل اإلعالم 
لقضايا المرأة، ال يصل إلى %6 من مجموع إنتاجها، رغم أن الدراس���ة تش���ير 
إلنجاز ملحوظ بين جمهور الدراس���ة نحو قضايا النس���اء، وهو ليس بالضرورة 
نات���ج عن تثقيف مقصود من وس���ائل اإلعالم، وبنفس الوقت، نس���تطيع أن 
نرى، أن وس���ائل اإلعالم رغم محدودية إنتاجها واهتمامها بقضايا النس���اء، 
لكنها أحدثت فارقًا على المدى الطويل منذ بدء عملها، هنا أش���ير لوس���ائل 
االعالم الفلسطينية قيد الدراسة، خالل العشرين سنة األخيرة، ولو كان ببطء: 
»يوجد قناعة راس���خة بضرورة منح المرأة الفلس���طينية حقوقها، كما أقرتها 
المواثيق الدولي���ة، واالعتراف بأن العرف والع���ادات والتقاليد، تمس مكانة 
المرأة الفلسطينية وتعيق تقدمها، وأن الحقوق االجتماعية للمرأة منقوصة. 

كما ان بعض القوانين الفلسطينية مجحفة بحق المرأة الفلسطينية، 
التع���رف عل���ى سياس���ات واس���تراتيجيات وس���ائل اإلع���الم المرئية 
والمسموعة وااللكترونية، األكثر متابعة من قبل الجمهور وتوجهاتها اتجاه 
قضايا الم���رأة والنوع االجتماعي، رصد العالقة بين المؤسس���ات النس���وية 
واإلعالمية، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها، كلها أهداف كانت 
الدراسة تحاول الوصول لها، وكانت هناك مفارقات كثيرة: لدى صناع القرار 
اإلعالمي، الرغبة الواضحة كما تش���ير الدراسة لزيادة مساحات البث الخاصة 
بالقضاي���ا المجتمعية، هذه الرغبة تنفصها السياس���ات، وقد ال تلبي رغبات 
مالك وس���ائل اإلعالم، لكن الدراسة تشير، إلى وجود مناخ إيجابي مهيأ لبناء 

شراكات مع وسائل الإلعالم.
»تناول قضايا المرأة في وسائل اإلعالم الفلسطيني، يتصف بالسطحية 
وبالموس���مية وردات الفعل، دون متابعة حثيثة ومعالجات جدية، وال وجود 
لمس���احه ثابتة في اإلعالم لتتناول قضايا الم���رأة، حيث التغطية اإلعالمية 
في وس���ائل اإلعالم إخبارية، وغالبًا ما تأتي انس���جامًا مع المشاريع النسوية. 
إلى ذلك، فإن االهتمام بالس���بق الصحفي لإلعالميين، يطغي على مضامين 
ومحتوى الموضوعات ذات البعد االجتماعي، س���أطرح الس���ؤال الذي عادة ما 
يلقيه اإلعالميون وأصحاب وس���ائل اإلعالم كرد على التساؤل: »اإلعالم تثيره 
الزوبعة، أي���ن الزوبعة لنغطيها؟  وهنا يعود الس���ؤال األصعب، هل اإلعالم 
عاكس فقط أم هو ش���ريك في التغيير ؟ وهل نجح أصحاب القضايا نس���اًء 

كانوا أم رجااًل أم نقابيين، بإثارة الزوبعة واستقطاب اإلعالم ليكون حاضرًا؟
يأخذ اإلعالميون على األطر والمؤسس���ات النس���وية، غياب خطاب نسوي 
استقطابي، لكونه مكرر وجاف وينقصه الكثير من األنسنة. إلى جانب ضعف 
ع���ام في تقييم أداء اإلعالم الفلس���طيني في تغطية قضاي���ا المرأة، من قبل 
المؤسسات النسوية، التي دأبت في انتقاد اإلعالم وقصوره اتجاه قضاياها. 

وترى الدراسة، أن هناك تدابير أخرى يجب أن تؤخذ باالعتبار، على طريق 
عملية التغيير اتجاه قضايا المرأة، لها عالقة بالمباش���ر في النظام السياسي 
واألحزاب والمؤسس���ة اإلعالمية والمجتمع أيضًا، فعلى هذا الصعيد، مطلوب 

من اإلعالم توسيع البيكار للوصول إلى جميع شرائح المجتمع.
هناك فجوة م���ا بين اإلعالم والمؤسس���ات النس���وية، وكالهما ال يملك 
سياس���ة واضحة للتعامل مع األخر، م���ع غياب اس���تراتجية إعالمية وطنية 
موحدة ومطبقة للتعامل مع اإلعالم، وأن عملية التغيير، ليس���ت مس���ؤولية 
اإلعالم وحده، وإنما مس���ؤولية المؤسس���ات النس���وية والمجتم���ع المدني 
والحكومة. فالتغيير ليس بعملي���ة أتوماتيكية، وإنما تراكمية، تأخذ مداها 

الزمني بجهود تشاركية، كما يشير المسح اإلعالمي. 

أمل جمعة 

 حياتنا برائحة الموت
نهاية الطيراوي

لم تس���تأذنني ذاكرتي في العودة لذلك اليوم، ولم تمنحني التفاصيل 
فرص���ة الهروب م���ن البكاء، في مثل هذا اليوم قبل س���بعة وعش���رين عامًا، 
كنت أنظر للنس���وة من حولي متس���ائلة لماذا يبكين؟ ولماذا والدتي تصرخ 
وتش���د ش���عرها بهذه القوة؟ ولماذا جدتي تتوسط النس���وة، وال تكف عن 
ضرب وجنتيها، وهي تنطق كلم���ات غير مفهومة، وهن يرددن من بعدها؟ 
ولماذا شقيقات والدي يرتدين األسود، ويجتمعن في زاوية وسط حصار من 
المحتش���دات؟ ولماذا الصراخ وأمواج النس���اء القادمات والمغادرات من باب 
بيتنا البرتقالي؟ ولماذا تمس���كني هذه المرأة التي ال أعرفها وتقول: »خذوها 
على الغرفة مش الزم تشوف«، وأخرى ترد عليها وتقول: »صغيرة وما بتفهم 
خليها تودعه«. لم تغادر مش���اعري تلك المشاهد التي نقلتها لي أمي ومن 
حضرن معها، وحفظتها كأنن���ي كنت واعية بما يجري من حولي، وأنا ال أعي 

ذلك في الواقع.
ي���وم 2/9 من كل عام، نقف على قبر والدي الذي استش���هد في س���جن 
مجدو، إثر رصاصة دمدم اخترقت صدره. كان ذلك أثناء االنتفاضة األولى عام 
1989، وكان عمري وقتها عشرة ش���هور، وعمر والدتي 16 عامًا. اآلن أصبحنا 
عمريا في س���باق مع الزمن، نتذكر ما حل بنا لحظة الوداع  المفجع وما بعده، 
ونرم���ي ما علينا م���ن أثقال مجتمعية على من نحب.  عل���ى يمين القبر تزرع 
والدتي ش���جرة نخيل، كي يس���تظل بها، بينما أقف أنا من جهة الرأس، على 
أم���ل أن يتحقق قول جدتي، بأن الميت يرى من يقف جهة رأس���ه، أنا أعرف 
استحالة ذلك، لكن حاجتي الشباع عاطفة تجاه من أحب، جعلتني أتساوق مع 
اعتق���اد جدتي. أقرأ الفاتحة، وأطلب من الله أن يرحمك، وأن يغفر لك رحيلك 

عنا، ويغفر لشبعنا معاناته المستمرة الناجمة عن فقد الشهداء.
في ذكرى استش���هادك ورحيلك، اس���مح لي القول، أنني في هذا اليوم 
استطعت إجبار نفس���ي على هزيمة الحزن الذي في داخلي وانتصرت عليه. 
لكنن���ي ل���م أتخلص من وجع الف���راق الدائم، ومن المذاق الم���ر لليتم، الذي 
يصعب وصفه، النه بال نكهة وال لون وال طعم، ومن الصعب وصفه بالكلمات، 

إنه كالداء الذي يالزم الروح، يمكن أن نسميه داء الفراق.
 دعني أتخيل كيف يكون حبك ألمي في مثل هذا العمر، لكنني متأكدة 
بأن حبك لي س���يكبر، ويكبر معي النني أحبك. حتمًا س���تكون من الواثقين 
بأمي وبي وبالنساءً ، هكذا أراك في مخيلتي. أحاول جس الحنان في عينيك، 
فأنت لغاية اآلن باق في ذاكرتي، أتأمل صورتك االدائمة الحضور في غرفتي، 
الصورة الت���ي ترتدي فيها بدلة الزفاف، التي ودعتها لألبد بعد عام ونصف 
من عرس���ك، وحين توقف قلب���ك عن الخفقان وأنت في عم���ر 24 عامًا. هذه 
الصورة التي انتشرت في الصحف باسم الشهيد البطل، وطبعت في ذاكرتي 
وم���ا تزال. هل م���ا زلت تحتفظ في  ذاكرتك بآخر زيارة لنا قبل االستش���هاد 
بأيام. يومها كانت والدتي تحضنني بفستاني الوردي وترفعني لتشاهدني 
من وراء القضبان الحديدية داخل الس���جن. هل تس���تحضر ذلك المش���هد 
الجميل والحزين؟ هل تس���تطيع أن تتخيل كيف كانت أيامي بدونك، كيف 
يتلون صباحي ومس���ائي وتمر األيام، أنجح وأتخ���رج وأتزوج، كنت أبحث عن 
حنان���ك في وجوه الحاضرين،  كنت أبحث عنك وأنا أضع مولودي الذي يحمل 
أس���مك. هل تصدق أنني أراك فيه وأتمنى أن يشبهك في كل ما تخيلته أو 
عرفته عنك.  أحيانًا أتس���اءل كيف عش���ت وأنا مبتورة الحنان من األب، و لم 
أتعب في شروط مجتمعنا الذكوري. وأقول لك، بفضل أمي التي حملت عبء 
هذه السنين وحدها. ورغم ذلك بقينا منقوصتا الحنان، وقد احتجناك بوسع 
ه���ذا الكون. أتمنى لو أنك قريب كقرب كتابتي إليك، فأنا أحتاجك قدر عدم 

احتياجك لمن في هذه الدنيا.
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 في دراسة لطاقم شؤون المرأة وهيئة مكافحة الفساد

 جنسٌي! بعنوان »مفهوم الفساد لدى النساء«
ٌ

إنه احتالل
 

  ليالي درويش 

عن وكالة وطن لألنباء/ عند الحاجز العس���كري، جنديان أوقفا 
عش���رات السيارات. على الرجال النزول من السيارات، بينما النساء 
عليه���ّن البق���اء. المطر لم يكن غزي���رًا، ولكن الري���اح كانت باردة 
ح على الله 

ِّ
ل
ُ
، باس���تثناء صوت عج���وز ت

ٌ
جدًا. الس���يارة اآلن صامتة

 جدًا، لو اس���تمرت بالدع���اء هكذا، لكان الله 
ٌ
 لحوحة

ٌ
بالدعاء. عجوز

حتمًا سيس���تجيب حتى تهدأ قلي���اًل. عندها، يتصّنم الجنود في 
مكانهم، غير قادرين على الحراك، وستس���حبهم السماء فجأة، بال 

 لدعائها الواضح: »الله ياخدهم«.
ً
رحمة، استجابة

»يا رب الرجل نفسه حّرة وعزيزة عليه، ال شيء أصعب من أن يذله 
مت كلمة »الرجل« بوجٍع 

ّ
ويتحكم فيه أحد«، قالتها العجوز لله وفخ

غريب، وكأن الله، حتى الله، يدرك عظمة هذا الكائن: الرجل! استغربت 
 من فكرة أن الرجال أنفسهم عزيزة وحّرة. والنساء، ماذا عن النساء؟
»الرج���ل والم���رأة ليس���ا بش���رًا بالدرجة ذاته���ا«. هذا ما أش���عر 
ب���ه اآلن. أنظ���ر إل���ى العج���وز وأس���تاء منه���ا، وأس���تاء أيض���ًا 
م���ن اس���تيائي منه���ا. كيف يس���تطيع قلب���ي أن يس���تاء من 
 ه���ذا الوج���ه الحن���ون، ال���ذي يراق���ب بخ���وف مصي���ر الرجال؟
ه���ل أخبرها في ماذا أفكر؟ »يا خالة، إن دعاءك الحنون هذا، يحمل 
فك���رًا عنصريًا، ُيقصي النس���اء ويعزز االختالف���ات بينهن وبين 

الرجال«. ال، هذا الحوار يبدو متفذلكًا لئيمًا اآلن.
 برغبته 

ٌ
قلبي يسقط في حفرة من األس���ئلة الغاضبة، مشغول

المجنونة، بمناقشة العجوز حول االختالفات بين الرجال والنساء، 
بينم���ا هي قلقة على حياة أحٍد ما. يبدو ذلك تافهًا، أليس كذلك؟ 
ولك���ن أليس من التافه أيضًا أال تس���تطيع الفروق���ات بين الرجل 
والمرأة، أن تكون مجرد اختالفاٍت في تفاصيل الجهاز التناس���لي، 
ونسبة العضالت في الجسم، واتساع الحوض، وأماكن نمو الشعر، 
وخش���ونة الصوت، وبروز الصدر؟ لماذا عليها، وهي امرأة، أن تؤمن 
بش���دة بكرام���ة الرجال وخصوصي���ة حريتهم، بم���ا يهين جميع 
ي أفكر بكل ه���ذا اآلن؟ اآلن، والجنود  نِّ

َ
النس���اء؟ هل أنا مجنونة أل

يتفننون بإذالل الرجال في هذا البرد!.
س���أنكز كتفها بلطٍف، وأق���ول لها م���ن دون مقدمات: أترين 
هؤالء الرجال الواقفين أمام الجنود بغضب وقهر، ألنهم مس���لوبو 
الحرية؟ ذاك الشاب الطويل الغاضب ذو السترة الزرقاء، إنه يشعر 
تمامًا كما تشعر أخٌت منعها أخوها من الذهاب لزيارة صديقتها، 
ومنعها أيضًا من الس���ؤال: لماذا؟ وذاك العجوز التالف األعصاب 
ذو المعطف األس���ود، قلبه مجنون اآلن تمامًا، كما ُيْجّن قلب فتاٍة 
أنهت دراس���تها الثانوية بنجاح، ووالدها لم يسمح لها بااللتحاق 

بالجامعة.
وانظري إلى ذلك الرجل القصير، الذي يأمره الجندي برفع يديه 
بينما يفتش���ه. أال يبدو لك مقهورًا مثل زوجٍة اختارت فستانًا في 
محل مالبس وجربته وهي متحمس���ة، ووقفت أمام زوجها ليحدد 
مدى صالحيته لالرتداء، ثم قال من دون اكتراٍث لحماستها: ال، إنه 

ضّيق من ناحية الصدر!.
َسُتجن العجوز إن أخبرتها بأنني أرى في الرجال جنود احتالل 
على النساء.س���أصمت. ولكن، ما الفرق؟ أليس االحتالل هو حجب 
الح���ق، حجب الطريق، وحجب الحب ع���ن القلب؟ وفي حالة القلب، 
س���تفهمني العجوز، فهي امرأة مثلي، وتفهم جيدًا حرمة الحب 
والواج���ب الذكوري بحجبه عن قلوب نس���اء العائل���ة، حتى يكون 

الرجل »رجاًل«.
س���أخبرها بأن هؤالء الرجال لن يمّروا إلى المكان الذي يريدون 
الوصول إليه، بس���بب جندّي ما، والكثير من النس���اء لن يمررن إلى 
 جدًا، هذا منطقٌي جدًا.

ٌ
 الحياة التي يردنها، بسبب رجٍل ما. هذا سهل

سأخبرها أيضًا، بأن االحتالل يبتهج بخوف الناس منه، ويستشعر 
عظمته كلما خافوه أكثر وكلما س���يطر على حياتهم أكثر. وهناك 
 يش���بهون االحت���الل. فالرج���ل منهم يستش���عر عظمته 

ٌ
رجال

و«رجولت���ه« بطاع���ة المرأة ل���ه وخوفها من غضبه، واس���تعدادها 
لتس���ليمه حريتها كاملة على طبق من ذه���ب، ليثبت هو للعالم 
رجولته. االحتالل يس���اومنا على حقنا، ويريدنا أن نكون مطيعين 
أكث���ر، لطفاء أكثر، حتى نس���تحق البقاء. والم���رأة عليها أن تمنع 
نفس���ها عما تحب، إذا كان ذلك يثب���ت لزوجها/ أخيها/ أبيها أنه 

 حّر.
ٌ

 جيد، رجل
ٌ

رجل

أال يبدو هذا حزينًا؟
 تمامًا. 

ٌ
 بعضنا. أنا اآلن مثاًل محتلة

ّ
االحتالل يحتلنا، ونحن نحتل

 ما أريده 
ّ

أقصى ما أفعله هو االحتجاج بصوٍت عاٍل داخل رأسي! كل
هو أن أتوقف عن إجادة الصمت، على األقل مع امرأٍة تجيده مثلي. 

هل هذا بكثير؟.

 تؤم���ن هيئ���ة مكافحة الفس���اد، بض���رورة إدماج مفاهي���م النزاهة 
والش���فافية وآليات مكافحة الفس���اد في برامج عمل  كافة المؤسس���ات 
الفلس���طينية، وتعتبر أن عملية مكافحة الفس���اد، هي واجب وطني يقع 
على عاتق كل من يحمل الهوية الفلس���طينية، من هنا قامت فلس���طين 
بوضع اس���تراتيجية وطنية في مكافحة الفس���اد، بش���راكة كافة أطراف 

تنفيذ االستراتيجية. 
وال يختل���ف اثنين، على ضرورة انخراط المرأة ف���ي الجهود المبذولة 
لمكافحة الفس���اد، باعتبارها المتأثر الرئيس من أضرار الفس���اد، س���واء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكون أنها تتحمل مسؤولية رعاية األسرة، 
واألكث���ر تأثرًا بخدمات الصحة والتعليم، باإلضاف���ة إلى تنوع دورها في 

تنشئة األجيال ومجاالت العمل خارج نطاق البيت.   
وكأحد أنش���طة الخطة المش���تركة م���ا بين هيئة مكافحة الفس���اد 
وطاقم ش���ؤون الم���رأة، تم إعداد تقري���ر بعنوان »مفهوم الفس���اد لدى 
النساء الفلس���طينيات«، أعدته المحامية خديجة نصر. اعتمدت الباحثة 
على أس���لوب المجموعات البؤرية النس���وية المتنوعة من ناحية الخبرات 
)موظف���ات قطاع عام، موظفات مجتمع مدني، عاطالت عن العمل، طالبات 
جامعيات، ربات بيوت( ومن كاف���ة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، 
بهدف الخروج بصورة عامة عن مفهوم الفساد لدى النساء الفلسطينيات. 

كانت النتائج بالشكل التالي:

 تباينت أراء النس���اء المس���تطلعة آرائهن، حول مفهوم الفساد، 
ويعزى سبب هذا التباين إلى اختالف تجاربهن وخلفيتهن الثقافية 

والوظيفية، وظهر هذا التباين وفق ثالث إطارات:

 أواًل: اإلط���ار القانوني، حيث أن قانون مكافحة الفس���اد المعدل رقم )1( 
للعام 2005، لم يعرف الفساد، واكتفى بتجريم االفعال والتصرفات 

التي تعتبر جريمة.
 ثانيًا: اإلطار األخالقي، باعتبار أن األخالق هي األس���اس الناظم للعالقات 

بين األفراد، وأن الفساد جريمة أخالقية.
ثالث���ًا: إطار الع���ادات والتقاليد، حيث تؤمن النس���اء بس���يطرة العادات 
والتقاليد على المجتمع الفلس���طيني، والفساد الذي انتشر مؤخرًا، 
سببه الخروج عن منظومة العادات والتقاليد التي حكمت مجتمعنا 

لسنوات طويلة.

أشكال الفساد  
أكدت النس���اء المس���تطلعة آرائهن، بأن الفساد بأش���كاله المختلفة 
)الواسطة، المحسوبية، اس���تغالل المال العام،.....( قد ألحق الضرر بجميع 
شرائح المجتمع، وضاعف من معاناه المرأة الفلسطينية. لذا أضافت النساء 
أش���كااًل جديدة للفساد، غير التي نص عليها قانون مكافحة الفساد،  مثل 
التمييز المجتمعي والتمييز القانوني ضد المرأة، وإنكار ميراثها، والتمييز 
بين أفراد المجتمع بش���كل عام، وقتل النس���اء لدافع الشرف واالستغالل 
الجس���دي والجنس���ي، والنظرة الدونية للمرأة، وعدم اهتمام المؤسسات 
النس���وية بحقوق النساء، أشكااًل للفساد، اعتبرن أن ضعف أو غياب المرأة 
في المراكز اإلدارية العليا، يعتبر فس���ادًا، بسبب هيمنة السلطة الذكورية 

على مراكز صنع القرار.
 المج���االت والقطاعات التي ينتش���ر فيها الفس���اد: اعتبرت النس���اء 
المس���تطلعة آرائهن، أن الفس���اد يمتد في جميع مج���االت الحياة، فعلي 
صعيد  المنزل الذى تس���وده السلطة األبوية، بس���يطرة الرجل على راتب 
زوجته، أو العنف األسري أو قتلها على خلفية شرف، أو التمييز بين األبناء 
لصالح الذكر، علمًا بأن المرأة ال تس���تطيع التبليغ ضد هذه األفعال، كشكل 
من أشكال الفس���اد، نظرًا ألنها خارج األشكال التي عرفها قانون مكافحة 

الفساد.
باإلضافة إلى تفشى الفساد بش���كل كبير في القطاع الخدمات، حيث 
أك���دت نتائج التقرير الذي أع���ده صندوق األمم اإلنمائ���ي UnIFEM، أن 
النس���اء أكثر تأثرًا بالفساد، ال س���يما في مجاالت تقديم الخدمات العامة. 
وباإلشارة إلى المسح الذى أعدته هيئة مكافحة الفساد، بالتعاون مع جهاز 
اإلحصاء المركزي، حول واقع الفس���اد وانتشاره في فلسطين للعام 2013، 
الذى أكد أن أكثر القطاعات انتش���ارًا للفس���اد هو قطاع الخدمات، وتوزيع 
المس���اعدات االجتماعية، من ثم قطاع الصح���ة، ثم قطاع الخدمات العامة 

)المياه، الكهرباء، التعليم(. 
بلغت نس���بة مشاركة المرأة في المجلس التش���ريعي األول المنتخب 
للعام 1996 )%5.7(، وفي انتخابات عام 2006، بلغت نسبة مشاركة المرأة 
)%12.9(، ثم تم اعتماد نظام »الكوتا«، الذى س���اهم في تعزيز مش���اركة 
المرأة، أما مش���اركة المرأة في الوظيفة العام���ة، فبلغت %40 من مجموع 
الموظفين، إال أن مش���اركة المرأة في المستويات اإلدارية العليا، قد بلغت 

%11 في الفئة العليا، %12 من إجمالي القضاة في فلسطين.
تأثير الفس���اد على حياة النساء: يعيق الفس���اد من الجهود المبذولة 
لتحقيق التنمية، خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم والحماية االجتماعية، 
واألهم هي الخدمات العام���ة، التي تعتبر المرأة المتلقي األول لها، فعلى 
س���بيل المثال، تراجع الخدمات الصحية م���ن حيث النوع والجودة، أو حتى 

 روال الكببجي

غير موجودة

التمييز للحصول عليها، مشكلة أساسية تواجها المرأة، حيث وصلت نسبة 
النساء اللواتي يتلقين خدمات الرعاية الصحية بعد الوالدة إلى %38، إلى 
جان���ب ارتفاع معدل الحاجة غير الملباة م���ن خدمات الصحة اإلنجابية إلى 

.19.3%
اس���تراتيجيات مكافحة الفساد: تعتقد النس���اء المستطلعة آرائهن، 
أن لديهن المقدرة على المش���اركة في مكافحة الفس���اد والحد منه، على 
الصعيدين الفردي والمؤسس���اتي، حيث تستطيع المرأة من خالل دورها 
األساس���ي في بيتها بتربية أجيال قادمة مناهضة للفساد، باإلضافة إلى 
قدرة المؤسس���ات النسوية الفلس���طينية، على أن تكون حليفًا أو شريكًا 
استراتيجيًا، بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. في حال تم 
توعيتهم في قانون مكافحة الفساد، وآليات التبليغ والشكاوى في الهيئة 

.
والجدير بالذكر أن العديد من الدراسات والتقارير الدولية أشارت، إلى 
وجود صلة بين ارتفاع نس���بة تمثيل النس���اء في أماك���ن صنع القرار في 
المستويات اإلدارية في الحكومة، و تدني مستويات الفساد، حيث أكدت 
نتائ���ج التقرير الذى أعده البنك الدولي في 150 بل���دًا في أوروبا وأفريقيا 
وآس���يا، أن النس���اء هن أكثر ثقة وأقل عرضة للفس���اد، وهنالك حالة من 
اإلجماع لدى عدد من القيادات النس���وية الفلس���طينية، بأن النس���اء أقل 

فسادًا من الرجال في المجتمع الفلسطيني لعدة أسباب منها: 
 المصلحة الفردية لدى النساء، أقل منها لدى الرجال.	 
ح���رص المرأة على س���معتها، مما يجعلها أكث���ر تنبها لقضايا 	 

الفساد في عملها.
 قلة تواجد المرأة في المناصب اإلدارية العليا وأماكن صنع القرار.	 

م���ن جهة أخرى أكدت هيئة مكافحة الفس���اد في مقابلة أجراها طاقم 
ش���ؤون المرأة، أنه قد بلغت نسبة النساء المش���تكى عليهن في ممارسة 
الفس���اد %1.7 للعام 2013، و%1.5 للعام 2014، كما يلحظ تدني نسبة 
مش���اركة المرأة في تقديم الشكاوى، حيث بلغت 24 شكوى للعام 2013، 
من بين 392 شكوى وبالغ تلقتها الهيئة، و18 من بين 510 شكاوى وبالغ 

للعام 2014.
 على ضوء التحليل الذي قامت به الباحثة، فإن النس���اء المس���تطلعة 

آرائهن، خرجن بعدة توصيات أهمها:
1 - ضرورة مشاركة المرأة في االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.

2 - تعزيز مش���اركة المرأة في مواقع صنع القرار ورس���م السياسات، ضمن 
الفئات اإلدارية العليا.

3 - إلغ���اء القواني���ن المميزة ضد المرأة، ووضع تش���ريعات تضمن حقوق 
المرأة.

 تعزي���ز الرقابة المجتمعية على المرافق والقطاعات العامة، بهدف تعزيز 
فرص المساءلة.

5 - تشكيل أجس���ام للرقابة على المؤسسات واإلدارات المقدمة للخدمات 
األساسية.

6 - دراسة األسباب التي تحول دون وصول النساء للتبليغ عن الفساد.



14

 فدائيون وفدائيات جدد  بانوراما المرأة
مهند عبد الحميد 

يوم آخر، استش���هد فيه نعيم صافي 17 عاما، واستش���هد نه���اد رائد واكد 15 عاما، 
واستش���هد ف���ؤاد مروان واكد 15 عامًا، ومن قبلهم استش���هد منصور ش���وامرة 20 عامًا، 
واستش���هد معه عمر أحمد عمر 20 عامًا.  ومن قبلهم استشهدت كلزار العويوي 17 عامًا، 
ومن قبلها استشهد هيثم اس���ماعيل البو 15 عامًا، هؤالء انضموا إلى قافلة قارب عددها 

ال 170 شهيدًا، خالل أربعة شهور ونصف الشهر.
 مضى الوقت وما زلنا نش���هد اندفاعة شبان وش���ابات يذهبون ِلِنزاِل جنود مدججين 
بالس���الح، أو للهج���وم على مس���توطنين عنصريين. هؤالء الش���بان والش���ابات والفتيان 
والفتيات، ال يهمهم نتيجة الصدام، التي ليس من الصعب التكهن بنتائجها المأساوية، 
ه���ؤالء يقدمون أعز ما يملكون وهو حياتهم، ردًا على جريمة ارتكبتها قوى االحتالل بحق 
أقرباء وأصدقاء وزمالء مدرس���ة، أو ردًا على إهانة وإذالل وقيود وحصار تعرضوا له شخصيًا 
م���ن قبل المحتلي���ن، أو احتجاجًا على الظل���م الذي يتعرض له ش���عبهم، أو اعتراضًا على 
انتهاك المقدس���ات والرموز الدينية. ألف سبب وسبب، مباش���ر وغير مباشر، شعوري وال 
شعوري، تدفع فئات متزايدة من الشبان والشابات للذهاب الى المواجهة غير المتكافئة، 
وال ب���أي حال من األحوال. أس���باب ذهابهم، ناجمة عن هذا الن���وع من االحتالل اإلقصائي، 
الذي ما يزال يمارس التطهير العرقي في مدينة القدس، وفي مس���احة %60 من الضفة 
الغربي���ة. نعم، االحتالل وسياس���اته الكولونيالية العنصرية، ه���ي المنتج الرئيس لهذه 
الظاهرة الش���بابية الفلسطينية، التي جاءت كنتيجة لسياسة غطرسة القوة، ولتدمير كل 
أمل بتنس���م الحرية والعيش بكرام���ة، وإلغالق كل الطرق التي تفض���ي إلى الخالص من 

االحتالل والسيطرة، وإلطفاء كل تفاؤل وحلم.
االحتالل الذي أنتج الظاهرة الفدائية الجديدة، رد عليها بأسلوب وثيق الصلة بأسباب 
انتاجها. وبهذا المعنى،  تنس���جم أس���باب انتاج الظاهرة، بأساليب معالجتها، االنسجام 
يمكن تكثيفه بكلمة »توحش«. التوحش في اس���تباحة بش���ر وتدمير أسس بقائهم في 
الم���كان، والتوحش في قتلهم حين يتمردون. يقول الكاتب اإلس���رائيلي طوبي فولك: »ال 
يوجد قيامة لشعب، يصر على الحصول على غواصات بمليارات الدوالرات، وطائرات الشبح، 
والدبابات األكثر تطورًا في العالم، وبنادق س���اعر األوتوماتيكية، وناقالت الجند المدرعة، 
والطائرات المقاتلة، والس���ترات الواقية من الرص���اص ومعدات الرؤية الليلة، كل ذلك من 
أجل مقاتلة أطفال يخرجون من بيوتهم مع س���كين مطبخ أو مقص أو قش���ارة خضار«. إن 
معظم عمليات القتل التي تمارس بحق أطفال وش���بان وفتيات، هي ش���كل من أش���كال 
اإلعدام الميداني، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية اإلسرائيلية والفلسطينية والدولية، 

التي توضح وتكشف بالدالئل، تناقض أعمال القتل مع القانون الدولي.
مقابل ذلك، إن اس���تمرار الظاهرة الفدائية الجديدة، يس���تدعي البحث في أس���بابها 
الداخلية، واإلجابة على س���ؤال لماذا تس���تمر المبادرات والردود الفردية؟ لماذا لم تتدخل 
التنظيمات السياسية وسائر فعاليات المجتمع المدني؟ لماذا لم تتحول الظاهرة الفردية 
إلى فعل جماعي أكثر تأثيرا وفعالية؟ إن ذهاب الش���بان األف���راد إلى مواجهة تؤدي إلى 
استش���هادهم، يعود إلى غياب الفع���ل الجماعي المنظم. كان م���ن المفترض أن تنضم 
قطاعات ش���عبية إلى االحتجاج، بمبادرة من القوى المنظمة، واس���تيعاب الطاقة الثورية 
للش���بان والش���ابات، ودمجها في حركة ش���عبية متعاظمة التأثير، أي »انتفاضة ثالثة«، 
له���ا أهداف محددة وخطط وبرامج تحفز المزيد من القطاعات الش���عبية على المش���اركة 
واالنخراط. انتفاضة تعاظم من ضغوطها وتطور أشكال نضالها، بهدف جذب داعمين من 
الش���عوب العربية والصديقة، وكذلك جذب تأييد القوى االسرائيلية المناهضة لالحتالل 

واالستيطان. 
ل���م تبادر التنظيم���ات والنقابات العمالية، المنظمات النس���وية واتحادات الش���باب، 
المنظمات غير الحكومية إلى دعم تمرد الش���بان واندفاعهم، وبقي موقفها على حاله إلى 
اليوم. الس���بب يعود إلى الضعف والغياب والبيروقراطية واالنعزال عن الواقع، وعن نبض 
الجيل الجديد. وإذا كان غياب وضعف التنظيمات، قد ساهم في البحث عن مقاومة فردية 
من خارجها، فإن الضعف الالحق والمتواصل بعد شهر وأربعة أشهر، كشف عن وجود خلل 
بنيوي خطير. وال تس���تطيع محاولة التنظيمات التماهي مع العمل الفردي، وتبني منفذيه 
الش���جعان، التغطية على ذلك الخلل. المش���كلة إذن، أكبر من وه���ن عابر أو جزئي، وهي 
أقرب إلى حالة عجز، بدأت التنظيمات تتعايش معها لألسف الشديد. حالة عجز األجسام 
المنظمة، تتالزم مع ظاهرة الفداء الفردي، التي تس���تنزف أكثر الشبان والشابات اندفاعًا 
وتضحية وتلقائية. إن اس���تمرار العجز المنظم،  دفع ويدفع الش���بان إلى تطوير أش���كال 
تمردهم على االحتالل، باالنتقال من الطعن إلى الدهس، وصواًل إلى استخدام السالح في 
بعض الحاالت. وفي المقابل، لم تدفع حالة العجز التنظيمات أو بعضها، إلى محاولة  فهم 

واستيعاب الظاهرة وتطويرها، إلى نضال أوسع وأكثر تأثيرًا. 
 لحس���ن الحظ، ف���إن الخلل الذي أص���اب التنظيمات لم يطل المجتم���ع. وثمة ما يدل 
على ذلك، في مس���يرات تشييع الشهداء، وفي إعادة بناء البيوت المهدمة، والتضامن مع 
عائالت الش���هداء والمعتقلين، بالتبرع  واالحتضان، وفي المواجهات التي ش���ارك فيها 
مئات الشبان في الشهر األول للهبة، على محاور التماس وضد قطعان المستوطنين، والتي 
تجددت باألمس، عندما تصدى مئات الش���بان لقوات االحت���الل داخل مخيم األمعري في 
مدينة البيرة. المجتمع بخير، وقابل للمش���اركة المنظمة في االحتجاج والنضال والعصيان، 
لكنه بحاجة إلى وضع أهداف تجسد مصالحه، بحاجة إلى نوع من اإلقناع، بأن مشاركته لن 
تذهب س���دى، وبأن التقسيم الظالم لألدوار، بين من يضحون ومن يربحون ويعيشون في 

حالة نعيم واستقرار، سيتغير إلى شركاء في النضال، شركاء في التضحيات. 
وإذا كان الفدائيون األوائل المنظمين، قد الهموا شعبهم وأشركوه في النضال، فهل 
س���يلهم الفدائيون والفدائيات الجدد، غير المنظمين، شعبهم ويشركوه في النضال من 

جديد؟ 

 الحرية للكاتبة المصرية فاطمة ناعوت
نحن الموقعات والموقعين، نعرب عن استنكارنا الشديد الستمرار محاصرة حرية الرأي والتعبير في مصر، والتوسع الشديد 
في اس���تخدام تهم���ة ازدراء األديان، لمالحق���ة أصحاب الرأي، وذلك بعد ص���دور حكم قضائي بحبس الكاتب���ة فاطمة ناعوت 
لمدة 3 س���نوات، بتهمة ازدراء األديان، علي خلفية تدوينة نش���رتها علي صفحاتها في موقع���ي التواصل االجتماعي »فيس 
بوك» و»تويتر». كما نطالب بضرورة إيقاف كافة قضايا الحس���بة السياس���ية والدينية، التى هدفها االقتصاص من كل فكر حر 
ونقدي، وضرورة تعديل التش���ريعات، بحيث تضمن الحرية الكاملة في التعبير والمعتقد، وإس���قاط كافة االتهامات الموجهة 

للكاتبة فاطمة ناعوت. 

حملة للدفاع عن المفكرة التونسية آمال قرامي
نحن الموقعات والموقعين على هذا البيان، نعرب عن قلقنا الشديد من حملة التشويه والتحريض المتعمد، ضد األكاديمية 
التونسية آمال قرامي، الذي تشنه بعض األبواق اإلعالمية المحسوبة على حزب النهضة اإلسالموي. وندين بقوة محاوالت الصحافي 
النهضوي مقداد الماجري اختالق قضية ردة، ضد المفكرة التونسية، واتهامها زيفًا وبطالنًا، بالتعدي على الرسول الكريم. ونطالب 
 السلطات التونسية بمحاكمة الصحافي الماجري، باعتبار أن اتهامه المختلق للمفكرة التونسية، هو في واقع األمر دعوة إلى إهدار دمها. 
 على إرث تونس الحضاري والفكري، تدافع عن قيمها العلمانية والفاصلة 

ً
 يقظة

ً
إن األكاديمية آمال قرامي، كانت دوما حارس���ة

بين الدين والدولة، ومحذرة من فكر اإلس���الم السياس���ي وأجندته الش���مولية. وألنها كذلك، فإن حملة التحريض والتش���ويه 
المتعمد ضدها، تأتي في إطار محاولة إلسكات صوتها المسموع دوليًا. 

نساء غيرن العالم وانقذن حياة الماليين
 فلورانس بايتينغيل 1820 - 1910: ممرضة انجليزية، كانت أول امرأة تتلقى وس���ام االس���تحقاق، لجهودها خالل حرب 	 

القرم. كانت تمضي لياليها وهي تعتني بالجرحى، حتى أصبحت تعرف باسم سيدة المصباح.  
 إليزابيث أندرسون 1836 - 1917: أول امرأة تتأهل كطبيبة وجراحة في انكلترا عام 1872، أسست مشفى النساء المختص 	 

بمعالجة األمراض النسائية لجميع النساء في لندن. وأسست مدرسة لندن للطب النسائي، ومهدت الطريق لتعليم النساء 
الطب. 

 م���اري كوري 1867 - 1934: كيميائية بولندية، وأول امرأة تف���وز بجائزة نوبل، والمرأة الوحيدة التي فازت بالجائزة مرتين 	 
في الفيزياء والكيمياء. واكتش���فت مع زوجها البولونيوم والراديوم، وهي العناصر الحاس���مة في تطوير االشعة السينية. 
ساعدت بتجهيز سيارات اإلسعاف باألشعة السينية خالل الحرب العالمية االولى، لتصبح رئيسة الخدمات اإلشعاعية في 

الصليب األحمر الدولي.
 أليس كاثرين ايفانز 1881 - 1975: أول عالمة أحياء مجهرية، تعين بشكل دائم من قبل وزارة الزراعة االمريكية. اكتشفت 	 

عام 1918 عدوى بكتيرية تحملها االبقار، تسبب الحمى المتوجة في البشر، ما أدى إلى تطبيق قوانين بسترة الحليب بعد 
فترة وجيزة. 

 ريتا ليفي مونتالشيني  1909 - 2012: عالمة أعصاب إيطالية، حازت على جائزة نوبل عام 1986، في علم وظائف األعضاء 	 
أو الطب الكتشافها مع استانلي كوهين، عامل نمو األعصاب، الذي هو بروتين السيطرة على النمو والتنمية. 

 تو يويو 1930: ما زالت على قيد الحياة، صيدالنية وكيميائية صينية، اش���تهرت الكتش���افها مادة االرتيميسينين التي 	 
اس���تخدمت لعالج المالريا، وأنقذت حياة الماليين من المصابين بالمرض. منح���ت جائزة نوبل في علم وظائف األعضاء أو 

الطب مع وليم كامبل وأومورا ساتوشي.
 جوان ليو 1965: طبيبة كندية، الرئيسة الدولية الحالية لمنظمة أطباء بال حدود، ساعدت بإنشاء مشروع التطبيب عن بعد، 	 

يربط مرضى منظمة أطباء بال حدود في 150 موقعًا نائيًا، بأكثر من 300 طبيب متخصص، في جميع أنحاء العالم. 

وزارة » التسامح« ووزارة »السعادة« تدشنهما نساء
كش���ف الشيخ محمد بن راش���د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، تش���كيلة حكومية جديدة، تضم ثمانية وزراء جدد، بينهم 
خمس نس���اء. وزارة الس���عادة كانت من نصيب عهود الرومي )32( عامًا، ووزارة التس���امح،  أش���غلتها الش���يخة لبنى بنت خالد 
القاس���مي، ووزارة الرياضة ألصغر عضو في هذه الحكومة، ش���ما المزروعي، التي تبلغ من العمر 22 عامًا. والحائزة على  ش���هادة 
ماجستير من جامعة أكسفورد البريطانية، ودبلوم متقدم في الشراكات متعددة القطاعات من جامعة نيويورك. الوزيرة عهود 
الرومي س���تحافظ على منصبها كمدير عام مكتب رئاس���ة الوزراء. ونقل عن الشيخ محمد بن راشد قوله، إن »السعادة في دولتنا 
ليس���ت أمنية، بل س���تكون هناك خطط ومشروعات وبرامج ومؤشرات، وستكون جزءًا من أسلوب حياتنا«. أما وزارة التسامح، فإن 
الهدف وراءها، هو »ترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع اإلمارات«، وإنشاء »مجلس علماء اإلمارات، الذي يضم نخبة من 

الباحثين واألكاديميين، بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة«.

نصف نساء العالم يعانين من قلة النوم
توصل���ت دراس���ة، إل���ى أن ما يقرب من نصف النس���اء، محروم���ات من الن���وم، غالبيتهن يعانين في صمت وال يش���تكين 
م���ن ذل���ك. وقالت دراس���ة أش���رف عليها عدد م���ن الباحثين ف���ي جامعة أكس���فورد، أن الكثير م���ن النس���اء المحرومات من 
 الن���وم، ال يطلب���ن المش���ورة الطبي���ة، ألنه���ن يعتق���دن أن األمر ال يع���دو أن يكون م���ن اآلث���ار الجانبية للتقدم في الس���ن.
وبدراسة 4100 حالة من البالغين البريطانيين، وجدت أن 46 بالمائة من النساء، يواجهَن صعوبة في النوم، مقارنة مع 36 بالمائة 
من الرجال، وأن النس���اء أكثر عرضة لالس���تيقاظ أثناء الليل، حيث تبّين أن 36 بالمائة من النس���اء، يعانين من هذه المش���كلة، 
 مقارنة مع 23 بالمائة من الرجال. وقالت 6 من كل 10 نس���اء، أنهن يصبحَن س���ريعات االنفعال أثناء النهار، بس���بب قلة النوم.

ويعتقد أن نحو 1.5 مليون من البالغين في بريطانيا، يعانون من خلل في التنفس أثناء النوم. وأش���ارت دراس���ة أخرى لجامعة 
هارفارد، أنَّ 59 ألف امرأة في منتصف العمر، ومن كبار السّن، اللواتي ينمَن أقل من 6 ساعات كل ليلة، هنَّ أكثر ُعرضة لتطوير 

مرض السكري من النوع 2.

الشعب يحب كريستيان توبيرا
اس���تقالت وزيرة العدل الفرنس���ية، كريستيان توبيرا، بس���بب رفضها لمش���روع الحكومة، الرامي إلجراء تعديل دستوري، 
يتيح إس���قاط الجنس���ية الفرنس���ية عن الحاملين لجنس���يتين، في حال تّورطهم في أعمال إرهابية. الوزيرة خطفت تعاطف 
الكثيري���ن، وه���ي تّودع موظف���ي الوزارة، ارت���دت توبيرا خوذته���ا وركبت دراجتها الهوائية، وس���ط تصفيق���ات الموظفين، 
 ف���ي مش���هد يخالف ما اعت���ادوه من الوزراء، الذي���ن ال تفارقهم س���ياراتهم الفاخرة، أثن���اء تنقلهم في المس���افات القريبة. 
سارت الوزيرة السابقة في الشارع العام، دون أي بروتوكوالت. لم تكن هذه هي المرة األولى التي تركب فيها توبيرا دراجتها الهوائية، 
 بل قامت بذلك أكثر من مرة طوال ثالث سنوات ونصف من العمل الحكومي. يعود أصل توبيرا إلى إقليم غويان في أمريكا الجنوبية. 
وكتبت توبيرا على موقع التويتر: إن مقاومة بعض القوانين، تكون أحيانًا بالصعود وأحيانًا أخرى بالرحيل، مؤكدة أن األخالقيات 
منعتها من االس���تمرار في عملها. الوزيرة المس���تقيلة جمعت بين دفاعها المبدئي عن قي���م العدالة وحقوق مواطنيها، وبين 

النزاهة وأخالقيات المهنة.
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رسائل إلى الفقراء 

في صراع ش���خصية »عايف« الداخلي ما بي���ن التصرف ببيع تمثال 
أبوللو ككنز وهبه البحر ألسرته، وبين االحتفاظ به كقيمة تاريخية أثرية 
حضارية، قامت قصة هدى الش���وا، التي تتجاوز هذا الصراع الفردي إلى 

صراع اجتماعي، فكري، سياسي، كولينيالي بل وعالمي.
بين القيمتين المادية والمعنوية، تضطرب ردود أفعال ش���خصيات 
القصة، ومعها شخصيات المجتمع، وداخل شخصيات القراء والقارئات، 

في ظل تناقض أو تكامل الخالصين الفردي والجمعي- الوطني.
خالل ذلك تكون إس���راء التي تمثل الجيل الجديد، قد حسمت أمرها 
تج���اه القيمة الحقيقي���ة للتمثال وم���ا يعني، وصواًل إل���ى حالة فكرية 

شعورية تمنح القيمة لإلنسان، باعتباره إنسانًا قبل أي شيء آخر.
يجد الصياد أبو حصيرة تمثااًل، تتعرف عليه ابنته، فتعرف أنه تمثال 
أبوللو اليوناني، إله الش���مس، فيود أن يحتفظ به كهدية، وتس���تعرض 
القاصة هنا، من خالل س���رد حيوي، تدخل من خالل���ه محطات تاريخية، 
حياة الصيد في غزة المحاصرة، والتحوالت التي تشهدها ثقافيًا وفكريًا، 
موحي���ة بدائرة التاريخ، وكيف يعيد الزمان نفس���ه، في ظل إعادة إنتاج 
الفك���ر األحادي وعدم تقبل اآلخر، حيث تع���رض معبد مارنا اليوناني في 
غزة، من قبل للتهديم، إثر تحوالت الدين الجديد المسيحي، حيث تهدم 
التماثيل، باعتبارها نقيضًا دينيًا. وتكون إعادة الزمن إلى الوراء من خالل 
تحطيم المتطرفي���ن لتمثال الجندي المجهول، الذي كان قد تحطم جزء 
منه على يد االحتالل اإلسرائيلي عام 2014، فاالحتالل أصاًل هو قمة نفي 
اآلخر، وقمة أحادية النظرة العنصرية. لعل هناك انسجام إذن بين النفي 
وع���دم قبول اآلخر في المجتم���ع الواحد، وبين نظرة الغ���زاة، التي تنفي 

أصحاب المكان المقتتلين والمنقسمين.
 في س���رد ذكريات أبو حصي���رة وصديقه، يظه���ر الماضي الجميل، 
الماض���ي الح���ر المفتوح، الذي يتف���ق مع كون البحر المتوس���ط ملتقى 
حض���ارات، حيث اإلبحار والتنق���ل في بالد مختلف���ة، والتعرف والتبادل 

الثقافي، وما له داللة في االنفتاح على اآلخرين. 
وعندم���ا يحاول الصياد أبو حصيرة إعادة الزمن الجميل إلى الوراء، كي 
يتح���رر من الحصار في البر والبحر، فيبحر بعيدًا عن الخطوط المرس���ومة، 

كاد يفقد حياته على أيدي المراقب العسكري االحتاللي للبحر.

دور المرأة )إسراء(
كان الدور محوريًا وفاعاًل منذ البداية، على النحو التالي:

دور االكتش���اف، م���ن خ���الل العلم والن���ور، فه���ي المنتمية لعصر 
تكنولوجيا المعلومات، تكش���ف س���ّر أبوللو من خالل ش���بكة اإلنترنت، 
فتع���رف أي كنز حضاري وجد والدها! وأي كنز يف���وق كثيرًا كنوز البحر 

التقليدية.
دور الوع���ي عل���ى التاريخ: بقوله���ا ألخيها »»الزم ن���درس التاريخ يا 

عايف«. ِلما للتاريخ من دور تنويري لفهم اآلن وغدًا.
دور الش���عور الحض���اري األصي���ل، وذلك بتأمل صورة األس���رة، التي 

يحضر فيها الثوب الفلسطيني الجميل قبل عام 1948.
دور فني: وهو طموحها بالمشاركة ببرنامج غنائي.

دور إعالمي: وهو الدور الهام لنشر حقائق عن القضية الفلسطينية، 
من خالل البعد الحضاري، لتوصيل مضمون إنسانّي، عبرت عنه في نهاية 
النص من خالل بوح– خطاب/ اقتراح إس���راء لمدون���ة تخاطب العالم من 

خاللها، كونها محاصرة من البر والبحر والفضاء. 
دور توثيقي: وذلك باالحتفاظ بالتمثال حتى بناء متحف فلسطيني: 
»إلى أن يك���ون لنا في غزة متحف يحتضنك أنت وكل اآللهة التي عبرت 

من هنا، ستكون في عهدتنا«.
إنه مضمون إنس���اني وحضاري، يرتقي بالمنظ���ور الوطني والقومي 
أيضًا، يعيد االعتبار لإلنس���ان صانع الحض���ارة، ومبدعها، والذي يقدرها، 

 في »أبوللو على شاطئ غزة«
هدى الشوا تعيد االعتبار لحارسة نارنا المقدسة 

تحسين يقين

حت���ى ولو كانت وافدة إلى بالده���ا، ولعل ذلك يعيدنا إل���ى أدوار المرأة 
كحارس���ة للذاكرة، كما قال محمود درويش »حارس���ة نارنا المقدسة«، أال 

وهو الدور التنويري.

دور الناس- الشعب
ولع���ل تلك األدوار الس���ابقة، التي بادرت إليها إس���راء، ووجدت في 
أس���رتها دعمًا لها، تضعنا أم���ام تأمالت في أدوارن���ا جميعًا، هنا تحت 

االحتالل.
في ظل االحتالل، وع���دم وجود الدولة ذات الس���يادة، يكون الناس- 
الش���عب، هم أصحاب الس���يادة، وه���م ح���راس األرض والذاكرة، كذلك 
والمقتني���ات الحضارية. إنه انتصار للش���عب ودوره، كما كان دومًا دورًا 
متقدمًا وطليعيًا إيجابيًا. دور يعلي من قيمة الجماعة- الشعب، ويعيد له 

دوره الطبيعي، ومنه سيادته الثقافية.
ويتمثل الفكر الحضاري، في تقدير الصياد أبو حصيرة، لتمثال أبوللو 
البرونزي، وسعادته بهذا الكنز الذي وهبه البحر له. وهو ما يحسم قضية 
الخالص على هذه األرض، باتجاه الخالص الوطني العام ال الفردي، والذي 
فيه يص���رف عايف النظر عن بي���ع التمثال، بالرغم م���ن الحاجة المالية 

لمواطن عاطل عن العمل، ويحلم بالتنقل والسفر والحياة الكريمة.
وتقود األحداث هنا الفكر والشعور، باتجاه التفكير في سبل الخالص 
الوطن���ي، والذي يصعب أن يتحق���ق إال بالتحرر من الفك���ر المنغلق من 

ناحية، ومن الغيبيات واألساطير من ناحية أخرى.
إذا كان ح���دث تحطي���م نصب الجندي المجهول ف���ي غزة، هو داللة 
االنغالق، فإن استعراض خياالت وأساطير البحر الغيبية، هي ضرب آخر، 
يش���كل معيقًا مرعبًا للبحارة والصيادين، من دخول البحر )فيزيقيًا(، بما 

فيه من داللة دخول الحياة واالنتماء للعصر )معنويًا(.
إن هذا الوعي الحر، هو ما س���يكون بداية التحرر الفكري والسياسي، 
باالعتماد على الذات والش���عب، ليعيد الش���عب احترامه لنفسه، وحقه 
في تقرير مصي���ره، ومراعاة لغة العصر وأدواته ف���ي البناء أو في الدفاع 
ع���ن الذات الجمعية أم���ام العالم، من خالل توظيف إس���راء لتكنولوجيا 
المعلوم���ات، وه���و دور علمي أيضًا للمرأة وللش���عب الباح���ث عن تحرره 

وخالصه.
الرسم: بريشة الفنان إياد صباح 

الغالف: باسل اليازوري
صدر عن مؤسسة تامر 

 بقلم عدنان الصباح

يعيش الفلسطيني الفقير اليوم حالة من االرتباك والبحث عن 
الخالص بالمعنى الفردي، بعد أن وصل إلى قناعة أن خالص الوطن 
والش���عب، وبالتالي خالصه الفردي، بات وهم���ًا يصعب الوصول 
إليه، بع���د أن غابت كليًا فك���رة الدولتين في مش���روع المحتلين 
وحكوماتهم، وقدموا اإلثبات تلو اإلثبات، أن الحديث عن الدولتين 
ما ه���و إال ذر للرم���اد في العيون، وصار االنقس���ام الفلس���طيني 
الفلس���طيني حقيقة مؤلمة، تؤك���د األيام أن ال أح���د معني حقًا 
بإنهائه وإعادة اللحمة إلى الوطن والش���عب، وال زالت غزة تعيش 
حالة الحصار واإلغالق والقهر بكل األشكال والصور، وتصل البطالة 
في قطاع غ���زة إلى حدود خرافية تصل إلى %45، ونس���بة الفقر 
إلى نسبة %70، وهي من النسب األسوأ في العالم، ويقول تقرير 
للمركز الفلس���طيني للبحوث السياسية والمسحية، في استطالع 
أج���راه في حزيران 2015، أن %50 من س���كان قطاع غزة يفكرون 

بالهجرة، و%25 من سكان الضفة الغربية كذلك.
تقاري���ر األمم المتحدة قالت بعد العدوان اإلس���رائيلي األخير 
على غزة، أن غزة بحاجة إلى 20 عام إلعادة إعمارها من جديد، وهي 
تعي���ش بنصف كهرباء ونصف م���اء ونصف راتب، وإغالق محكم 
دفعت ببعض الش���بان إلى البحث عن مخ���ارج قاتلة للهروب من 
الوضع المؤلم هناك. وق���د تحدثت األخبار عن جريمة الغرق التي 
أصابت أحد القوارب، التي نقلت ش���بانًا غزيي���ن إلى الخارج بطرق 
غير قانونية، وتحفل مواقع االنترنت بالدعوة المباش���رة للش���باب 
الغزيين إلى الهج���رة، وتضع لهم عناوين لذل���ك، وتقول أجهزة 
األمن في غزة، أن االحتالل وأجهزته االس���تخبارية، هي من تقف 
خلف ذلك، وتحذر الش���بان من التعاطي م���ع هذه المواقع، كونها 

مواقع إلسقاط شبابنا في براثن المحتلين ومستنقع الخيانة.
المعاناة لدى الفلس���طينيين متعددة المناب���ع، فبعد أن كان 
االحتالل المصدر شبه الوحيد لمعاناة الفلسطيني، باتت المصادر 
مختلفة، فأواًل االحتالل، ثم االنقسام والحصار وانعدام مصادر قوة 
للدخل القومي، وارتباط االقتصاد الجنيني الفلس���طيني بقوانين 
وأنظمة االحتالل، وخضوعه لها، وعدم وجود اقتصاد إنتاجي فاعل 
في األراضي الفلسطينية، وتنوع األنظمة والقوانين التي يعيش 
في ظلها المواطن الفلسطيني. ففي الضفة هناك قوانين االنتداب 
البريطاني، والقوانين األردنية، واألوامر العس���كرية اإلسرائيلية، 
وم���ن ثم قوانين الس���لطة الوطنية الفلس���طينية، وكذا األمر في 
قطاع غزة، مع استبدال القوانين األردنية بالمصرية. بينما يخضع 
س���كان القدس واألراضي المحتلة عام 1948، للقوانين واألنظمة 
اإلس���رائيلية بالكامل، وبعض المناطق تعيش حالة تشبه انعدام 
الس���لطة أو غيابها، أو عدم تحديدها، كتلك المناطق المحتلة عام 
1967، وتقع خلف الجدار العنصري. ثم أن الفلس���طيني مش���تت 
بين جواز مرور فلسطيني وأردني، أو بطاقة األمم المتحدة لالجئين، 
أو جواز مرور إس���رائيلي، لمن هم بال جنسية من مواطني األراضي 
المحتل���ة عام 1948، ومنهم من يحمل الجنس���ية اإلس���رائيلية. 
ويعيش الفلس���طيني تحت ظل كل هذه التعقيدات، حياة مليئة 
بالمفارق���ات والمتناقضات، تطال كل جوانب الحياة الش���خصية 
بكل تفاصيله���ا، وهذا يزيد من حالة القهر لدى الطبقات الفقيرة 
تحدي���دًا، فبعد انتفاضتين عارمتين ع���ام 1988 وعام 2000، وما 
نت���ج عنهما من متغيرات، ثم مواصلة االجتياحات والصدامات مع 
ق���وات االحتالل في كل منطقة وبكل األش���كال، وما يتبع ذلك من 
قتل واعتقال ومصادرة أراضي، والمنع من التنقل والس���فر وإغالق 
ح���دود عام 1948 أم���ام العمال، ممن ال دخل لهم س���وى عملهم 
اليومي، وحربين طاحنتين على غزة. كل ذلك فاقم من أزمة الفقراء، 
وتحديدًا في قطاع غزة، وجاء االنقس���ام ليعم���ق ذلك، ويتغلغل 
الفقر أكثر فأكثر في أوس���اط الطبقات الشعبية، وصواًل إلى اعتبار 
الحياة غير مطاقة، وتحديدا في قطاع غزة، بعد الدمار الشامل الذي 
أصاب القطاع، بعد العدوان اإلسرائيلي األخير، وفي ظل االنقسام 
واإلغالق التام للحدود، وتقنين وجود األنفاق ودورها االقتصادي، 

الذي كان يساهم في تخفيف أعباء الحياة على الغزيين.
إن التواف���ق الوطن���ي أواًل، والتوافق مع مصر ثاني���ًا، وانتهاء 
أزم���ة االنقس���ام، وما نج���م عن الحص���ار من ظروف، س���يكون له 
األثر الكبي���ر في وقف حالة التدهور في وض���ع الطبقات الفقيرة 
بين الفلس���طينيين في غ���زة أواًل، وفي الضفة ثاني���ًا، وتقع هذه 
المس���ئولية على الفلس���طينيين بكل تالوين طيفهم السياسي 
واالجتماع���ي، ومن ثم على ال���دول العربي���ة المحيطة ومصر في 
المقدمة، ودون ذلك، فإن االستنزاف اليومي للوجود الفلسطيني 
على أرض فلس���طين س���يتواصل ويتنامى، أكثر فأكثر، وتتنامى 

معه كل األمراض واألوبئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.

 كتاب في سطور
ميسون سمور وعفاف الحج علي

م����ن خالل اللجوء ال����ى التحليل النقدي للخطاب كمنهج، قامت الباحثة أش����جان عج����ور بتفكيك العناصر 
المؤسس����ة لبنية الخطاب، “س����عيًا إلى إعادة بنائها من جديد، من أجل كش����ف س����لطة الخطاب، وتناقضاته 
الكامنة في األنس����اق الخفية، وعالقات القوى التي يكتنفها«. تقوم الدراس����ة على تحليل ما تس����ميه الباحثة 
»الخطاب النسوي« في المنظمات غير الحكومية، في فترة ما بعد أوسلو، وخالل تأسيس السلطة الفلسطينية، 
من خالل قراءة في الحركة النسوية وتحوالتها من المنطلقات الوطنية إلى الليبرالية، كما أنها لجاءت إلى أدوات 
تحليلية أخرى. وتبرز هذه الدراس����ة التناقض بين الخطاب والممارس����ة، التي ت����ؤدي إلى أن يكون الفعل على 
أرض الواقع للمؤسسات النسوية، ال يتالءم مع ما تم طرحه من خطاب، باعتبارها خاضعة لنظام سلطوي معين، 
وبالتالي فهن محدودات بما يس����مح لهن به النظام. وصدرت الدراسة تحت عنوان : تمثالت السلطة والمعرفة 

في الخطاب النسوي الليبرالي من مؤسسة مواطن– فلسطين عام 2014، ضمن سلسلة رسائل الماجستير.  
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اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن رأي اصحابها

صاحب اإلمتياز طاقم شؤون المرأة

هي  وهو

 نجالء عطا الله 

 

مطابع

إضراب
عطاف يوسف 

ف���ي األول من هذا الش���هر، وقعت ضحية لفرصة ل���م أكن أفكر بها 
مس���بقًا، ولم تخطر لي على بال، ولكن اإللحاح االقتصادي دفعني أن أذلل 
الفكرة، وأتعاطى م���ع ما هو موجود، بعيدًا عن أي تأثير ممكن أن يحدثه 

هذا التشتت المبالغ ، في عالم الفرص الصغير الذي يحيط بي. 
بعد انكش���اف النقاب عن الكثير من األسئلة، التي عجزت أن أحللها، 
أو أكتش���ف لها مخرجًا من مخزوني الثقافي والمهني، اعترفت بحقيقة 
س���ذاجتي، وحقيقة أني انحرفت عن طريقي كثيرًا، ولألسف ال مجال أن 
أعدله، األمر األكثر تعقيدًا أني لس���ت وحدي من يعاني األزمة، وال تخص 
النساء فقط، وإنما الشباب بشكل عام. نعيش نحور ذواتنا ونكورها وفقًا 
لحاجة السوق، وليس إلش���باع طاقاتنا ورغباتنا وشغفنا، نجري وراء هذه 
الفرصة وتلك، وكل وحده في مجال يختلف عن اآلخر، ونواس���ي أنفسنا، 
ال بد أنه في يوم من األيام ستنقشع الغيمة، ونحلق إلى أعلى السماوات.
وف���ي ظل المجهول ال���ذي يزداد ظالمًا كل يوم، وهذه ليس���ت دعوة 

األورام الليفي���ة ه���ي أورام غير س���رطانية تنمو ف���ي الرحم أو حوله، 
تتكون هذه الزوائد من العضالت واألنس���جة الليفية ويمكن أن تختلف 
عرف األورام الليفية في بعض األحيان بورم الرحم العضلي 

ُ
في الحجم، ت

أو ورم عضلي ليفي.
ال تدرك العديد من النس���اء بأن لديه���ن أورام ليفية عندما ال يكون 
لديه���ن أي أعراض. ويعني هذا غالبًا أنه يتم تش���خيص األورام الليفية 
بالصدفة أثناء الفحص النسائي الروتيني، اإلختبار أو التصوير باألشعة.
سوف يوصى طبيبك بمزيد من الفحوص، إذا اشتبه بذلك، مثل التصوير 

بالموجات فوق الصوتية، للتأكد من األورام الليفية .

ما الذي يسبب األورام الليفية؟
إن الس���بب الدقيق ل���ألورام الليفية غير معروف. وم���ع ذلك، ترتبط 
األورام الليفية بالهرمون األنثوي، اإلستروجين.اإلستروجين هو الهرمون 
التناس���لي األنثوي ال���ذي ينتجه المبيض )الجهاز التناس���لي األنثوي(.
تتطور األورام الليفية عادة خالل س���نوات اإلنجاب عند المرأة )تقريبًا من 

16 إلى 50 سنة من العمر(.
تميل األورام الليفية إلى الزيادة في الحجم عندما تكون مس���تويات 
عرف أيضًا 

ُ
هرمون اإلستروجين في أعلى مس���توياتها، كأثناء الحمل.وت

بأنها تتقلص عندما تكون مس���تويات هرمون اإلس���تروجين منخفضة، 
مثل بعد س���ن اليأس )عندما تتوقف الدورة الش���هرية للمرأة حوالي 50 

سنة من العمر(.

كيف يتم التعامل مع األورام الليفية؟
ال تس���بب األورام الليفية أعراضًا في كثير من الحاالت، وليس هناك 
حاجة للعالج. ستتقلص غالبًا األورم الليفية بمرور الوقت، وتختفي بدون 
أي عالج. ومع ذلك، تعاني حوالي امرأة من بين 3 نساء من أعراض األورام 
الليفي���ة، مثل األل���م أو النزف الغزير.يمكن وصف ال���دواء في مثل هذه 
الحاالت. إذا لم ُيجِد ذلك، قد يوصى بتقنيات أخرى، بما في ذلك الجراحة. 
قد يك���ون هناك مضاعفات بس���بب األورام الليفية، في حاالت نادرة 
ج���دًا، ومما قد يجعل األمر أكثر صعوبة أن تصب���ح حاماًل أو أن تؤثر على 

الطفل أثناء الحمل.

أنواع األورام الليفية
يمك���ن أن تنمو األورام الليفية في أي مكان في الرحم. وقد تم وصف 

األنواع الخمسة الرئيسية من األورام الليفية أدناه.

األورام الليفي���ة ضمن ج���دار الرحم تنمو ف���ي الجدار العضلي   	
للرحم وهي النوع األكثر شيوعًا لألورام الليفية التي ُوجدت عند 

المرأة.
األورام الليفية خ���ارج جدار الرحم تنمو خ���ارج جدار الرحم في   	

الحوض ويمكن أن تصبح كبيرة جدًا.
األورام الليفي���ة تحت المخاطية تنمو في العضلة تحت البطانة   	

الداخلية لجدار الرحم وتنمو في وسط الرحم.
ق 

ّ
عل

ُ
األورام الليفية المعّنقة تنمو من الجدار الخارجي للرحم وت  	

على جدار الرحم بواسطة ساق ضيقة.
	     األورام الليفي���ة ف���ي عنق الرحم تنمو في ج���دار عنق الرحم 

)عنق الرحم(.
إن األورام الليفية شائعة، تنمو عند حوالي ٪40 من النساء في 
مرحلة ما في حياتهن.تحدث غالبًا عند النساء ممن تتراوح أعمارهن 
بين 30-50 س���نة.  وُيعتقد أن األورام الليفية تنمو بش���كل متكرر 
أكث���ر )عند حوالي ٪55( من النس���اء اللواتي هّن من أصل كاريبي 
إفريق���ي. وُيعتقد أيضًا أنه���ا تحدث في كثير م���ن األحيان عند 

النساء األضخم كنتيجة الرتفاع مستويات هرمون اإلستروجين.

 الفرصة
للتشاؤم، ولكن إش���ارة إلى أن نمعن التفكير بالوضع الراهن، وإلى 
أين يمك���ن أن نصل؟ وخاصة أن أغلبنا لم يعد يؤمن بالش���عارات 
التي ترفع في التدريب، والتي يمش���ي خلفها الش���باب على أمل، 
المرحلة الحالية هي مرحلة اضطراب حقيقي، وتحتاج إلى أكبر من 
رد فع���ل أو ذكر في ورقة عمل في مؤتمر، هي أزمة تكاد تس���فك 
بالعق���ول وتحيلها إلى رماد، يتطاير مع أول هبة ريح تفتح الطريق 
للص���راخ، وفي إطار آخر، ليس بإمكان���ي أن أعطي أي نصيحة أو أن 
أتلو أي تعويذات، يمكن أن تنقذني أنا أواًل، من الوقوع في ش���رك 
الفخ الذي تنسجه حواسي يوميًا، أو أن أساعد شخصًا آخر، الفرصة 
الوحيدة اآلن أن نتعلق بالله ألقصى حد ممكن، في س���بيل إخراجنا 
من ضاللنا الفردي أواًل، ومن ثم توجيهنا لصياغة جماعة تبحث عن 

التحرر الفكري من الفرص الهوائية.

هذا العدد من صحيفة صوت النساء تم اعدادها بدعم من سكرتاريا حقوق االنسان 

والقانون الدولي االنساني. ان محتويات هذا العدد ال تعبر بالضرورة عن موقف أو وجهة 

نظر سكرتارياحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني و/أو أي من مموليه.

ف���ي اآلونة األخيرة، تتردد كلمة إضراب على كل لس���ان، ألنها طالت الجميع، 
الطالب وذويهم، فإض���راب المعلمين أحدث إرباكًا كبيرًا ف���ي العملية التربوية 
بكاملها، وبش���كل خاص طلبة التوجيهي، الذين أصبحوا غير متيقنين من إجراء 
امتحاناتهم الثانوية في موعدها، ألن اإلضراب إذا اس���تمر سيس���تدعي تمديد 

العام الدراسي، مما سيمنع إقامة امتحانات الثانوية في موعدها.
ل���م أكن يومًا ضد النضال النقابي الواعي لكل قطاعات الش���عب لتحس���ين 
ظروفها، لكن الس���ؤال المطروح هل اإلضراب هو الوسيلة الوحيدة للنضال، أم أن 
هناك وس���ائاًل أخرى، ممكن أن يلجأ لها الناس دون المس���اس بغيرهم، وخاصة 

األطفال، الذين هم عماد مستقبلنا وحياتنا.
ال أدري م���ا الذي يري���ده المعلمون، ولماذا هذا اإلص���رار العنيد على مواصلة 
اإلضراب، طالم���ا أن مطالبهم تحققت تقريبًا، وما ه���ي إال أيام حتى يتم صرف 
مستحقاتهم، وتحقق أيضا مطلبهم برحيل »أحمد سحويل« ومعه جميع األمانة 
العامة لالتحاد الع���ام للمعلمين، وهم مدعوون إلج���راء انتخابات جديدة ألمانة 

جديدة، إذا كانت األمانة السابقة ال تمثلهم، كما يقولون.
اعتقد أن هن���اك قطاعات ال يجوز فيها اإلضراب، ألنه يؤثر على فئات كبيرة 
من الش���عب، وبش���كل خاص قطاعي التعليم والصحة. فالتعليم والصحة هما 
األكثر مساس���ًا بحياة الناس، وعلى المعلمين واألطب���اء والممرضين، إيجاد طرق 
أخرى للنضال، فماذا لو استمروا في الدوام، واعتصموا بعدها أمام مجلس الوزراء، 
خاصة وأن دوام معظم المدارس ينتهي قبل انتهاء دوام مجلس الوزراء، واألطباء 
كذل���ك، يقومون بعملهم، وبع���د انتهاء دوامهم يقومون بفعاليات لتحس���ين 
أوضاعه���م، أما اإلضراب ومنذ البداية، فهذا أمر يضر بالمواطن الذي يعملون من 

أجله، خاصة وأن اإلضراب يأتي بعد سلسلة نضاالت، وال يتم البدء باإلضراب.
يحزنن���ي كثيرًا وجود الط���الب الصغار في الش���وارع منذ س���اعات الصباح 
الباكرة، عندما يذهبون إلى مداس���هم، وال يجدون أساتذتهم فيعودون للشارع، 
مما يعرضهم لألخطار، هذا عدا عما س���يلحق بهم وبنفس���ياتهم وبمستواهم 

التعليمي، نتيجة لتوقفهم عن الدراسة.
من الض���روري والملح أن يج���ري حوار بي���ن المعلمين والحكوم���ة، لالتفاق 
عل���ى تحقيق مطالب المعلمي���ن، المحقة منها، وأن ال يس���تمر تهديد العملية 
التعليمية، التي هي س���الحنا في مواجهة العدو اإلسرائيلي أواًل، وفي مواجهة 
الجه���ل والتخلف ثانيًا، وعلى الجمي���ع، حكومة ومعلمي���ن، أن يضعوا مصلحة 
الطالب على رأس أولوياتهم، وإال سيحصل ما ال تحمد عقباه، وسيكون مستقبلنا 

أكثر إظالمًا من حاضرنا، ولن يخدم ذلك أحدًا.
اإلضراب الثاني، الذي يشغل بال الجميع، هو إضراب المعتقلين في السجون 
اإلسرائيلية، فهناك عدد من األسرى مضربون عن الطعام، وبشكل خاص األسير 
اإلداري محمد القيق، الذي جاوز الش���هور الثالثة ف���ي إضرابه، إلى أن وصل إلى 
وض���ع صحي خطير يهدد حياته بالموت، وحت���ى لو فك إضرابه عن الطعام، فإن 

جسمه قد تأثر بشكل خطير، من الممكن أن يؤثر عليه لطوال حياته.
رغم أنني كن���ت وال أزال ضد النضال الفردي، خاص���ة في مواجهة االحتالل 
اإلس���رائيلي، الذي ل���ن تفرق معه إذا م���ات محمد القيق أو أي س���جين آخر في 
س���جونها، فمن قبله مات ميس���رة أبو حمدية، ومات عمر القاسم وعبد القادر أبو 
الفحم، علي الجعفري وراس���م حالوة وغيرهم كثي���رون، ماتوا داخل المعتقالت 
اإلس���رائيلية، ومنهم من تم اإلفراج عنهم ليلفظوا أنفاس���هم األخيرة بعد أيام، 
ومن يعتقد أن اس���رائيل س���تتعامل بإنس���انية مع معتقلينا، فهو واهم، فمن 
س���رق األرض وبنى عليها دولة ومس���توطنات، لن تفرق مع���ه، حتى لو مات كل 
الفلس���طينيين، بل هذا ما تتمناه إسرائيل، ولو اس���تطاعت القضاء على جميع 
الفلس���طينيين أينما وجدوا، لما قصرت في ذلك، حتى تستطيع تحقيق حلمها 
ومقولتها الشهيرة: »أرض بال شعب، لشعب بال أرض«. لكننا لم نندثر ولم ننس، 
بل ما يجري هذه األيام، يثبت للقاصي والداني، أننا شعب مصر على الحياة ونيل 
الحرية واالس���تقالل وإقامة دولته، مهما كلف ذل���ك من تضحيات. رغم ذلك، إال 
أنني احترم خيار كل معتقل في اختيار الوسيلة التي سيناضل بها ضد اعتقاله، 
وخاصة المعتقلين اإلداريين. آمل االفراج عن محمد القيق في أسرع وقت ممكن، 
حتى يتلقى العالج الالزم إلنقاذ حياته قبل فوات األوان، وأن يعود المعلمون إلى 

مداسهم أيضًا، قبل فوات األوان.  


