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صحيفة شهرية  تعنى بقضايا املجتمع                           معًا من أجل التحرير... معًا من أجل بناء الوطن  2010

وثيقة حقوق املرأة باب احلقوق االقتصادية واالجتماعية رقم 6

باالعتراف  الفلسطينية  السلطة  تلتزم 
باالقتصاد  ومبساهمتها  امل��رأة  عمل  بأهمية 
الوطني، واتخاذ كافة التدابير الالزمة لتنمية 

قدراتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية.

صوتنا

طاقم  شؤون املرأة 

الوحدة الوطنية هي الرد
م��ا ي��س��م��ى ب��ق��رار 1650 ل��ي��س ق������راراً، إمن���ا ه��و أمر 
مع  يتعامل  ال��ذي  اإلح��ال��ي،  الفكر  إل��ى  يستند  عسكري، 
هذه  في  أصيلني  كمواطنني  وليس  كمقيمني  الفلسطينيني 
اإلقامة، ويحدد  الفكر في مكان  الباد، ولذلك يتحكم هذا 
إذا ما كانت هذه األسرة تسكن في القدس أو في الناصرة 
كان  ما  وإذا  الفلسطينية،  األراض��ي  أو خ��ارج  أو في غزة 

الرجل يسكن مع عائلته، أو املرأة تسكن مع زوجها.
ال����ق����رارات واألوام��������ر ال��ع��س��ك��ري��ة ه���ي ال���ت���ي تقسم 
الفلسطينيني ونحن دون أن ننتبه، نصبح حاملي هويات 
زرق��اء، أو خضراء، وغير ذل��ك من األل���وان. وب��دالً من أن 
تتحدد  فلسطينيتنا،  على  كداللة  ��دة  م��وحِّ هويتنا  تكون 
هويتنا  ل���ون  ي���دل  أن  م��ن  وب����دالً  ال��ه��وي��ة.  ب��ل��ون  هويتنا 
يصبح  الفلسطينية،  األراض���ي  ف��ي  أو  فلسطني  م��ن  أن��ن��ا 
دون  امل��ك��ان  تغيير  يجوز  وال  هويتنا.  ه��و  السكن  مكان 
والتي  نحملها  التي  الهوية  الهوية.  ف��ي  ذل��ك  يسجل  أن 
ورمبا  الوطنية.  الهوية  تقسم  هوية  ه��ي  علينا  تعرف 
تعبير  ه��و  األول���ى،  اإلنتفاضة  أث��ن��اء  الهويات  رم��ي  ك��ان 
إلى  يسعى  الذي  احملتل،  لها  يفصِّ التي  الهوية  رفض  عن 
الفلسطيني  ارتباط  فك  وإلى  الفلسطينية،  الهوية  طمس 
بأرضه. وقد سعى اإلحتال إلى حتقيق هذا الغرض، من 
خال تهجير السكان، ومصادرة أراضيهم. تلك السياسة 
التي بدأت قبل عام 1948. فمنذ العام 1922 وحتى العام 
1947، مت اقتاع حوالي 150000 فلسطيني من أرضهم، 
الفترة ما بني 1947 وحتى 1949، مت تهجير نحو  وفي 
900000 فلسطيني، معظمهم بقوا الجئني في فلسطني ال 
يستطيعون العودة إلى بيوتهم أو قراهم التي مت تدميرها 
حتى  اإلح��ال  بل  التهجير،  سياسة  تتوقف  لم  بالكامل. 
 %47 نحو  ص��ودر  الغربية  الضفة  أراض��ي  فحتى  اليوم. 
منها، بغرض بناء اجلدار العنصري. كما أن سياسة هدم 
الفكر  هذا  في  تصب  كلها  املستوطنات،  وتوسيع  البيوت 
اإلحالي لشعب مكان شعب. ومن الواضح أن هذا الفكر 
لن يسمح بقيام دولة فلسطينية لها سيادة، وسوف يعمل 
بكافة الطرق لتضييق اخلناق على الفلسطينني، لدفعهم 

قسراً إلى الهجرة. 
لها  املقاطعة  ح��ول  التعبئة  أن  ن��رى  ذل��ك،  ض��وء  ف��ي 
أن  ن��رى  كما  اإلح��ال��ي،  اإلقتصاد  على  ال��رد  ف��ي  أهميتها 
الوحدة الوطنية هي الرد على تقسيم الهوية، هذا الهدف 
الذي تسعى أسرائيل إلى حتقيقه. فهل نكون على مستوى 
املسؤولية، من أجل لم شمل الشعب الفلطسنيي، وإعطاء 

األمل باملستقبل؟   
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بعد عمل استمر 17 عاماً في مجال رياض األطفال في قريتها قراوة بني زيد، 
وما  لها  تعرضت  مشاكل  حلل  قدماً  للتقدم  خطوة  محمد  سحر  السيدة  اتخذت 

زالت في هذه املهنة التي أحبتها دوماً.
شكلت مع قريناتها نقابة »رياض األطفال«، للدفاع عن حقوق العامات في 
جليل  يؤسسن  من  هن  الروضات  »معلمات  قالت:  كما  »اإلنسانية«  املهنة  هذه 
كامل، وال يختلف دورنا عن دور املدرسات في املدارس، وبالتالي يجب منحنا 

نفس احلقوق املمنوحة لهن«.
وضعت سحر وزمياتها جملة من األهداف لتحقيقها، أهمها العمل على حل 
مشاكل العامات في القطاع، ومحاولة لتحسني ظروفهن املهنية، ليتمكن فيما 

بعد تقدمي أفضل ما لديهن. 
تتمحور مطالب سحر وقريناتها بتطبيق احلد األدنى من األجور، وضمان 
وال���والدة،  وامل��رض��ي��ة  السنوية  واإلج����ازات  العمل  س��اع��ات  بتحديد  حقوقهن 

واشتراط توقيع العقود عند البدء بالعمل.
والتعليم  التربية  لوزارتي  توجهت  النقابة،  خال  ومن  أنها  سحر  وقالت 
واملجلس التشريعي إلقرار هذه احلقوق من خال سن قانون، إال أنها لم تستطع 

أن حتقق شيئاً حتى اآلن.
ال  املجال  في  العمل  من  السنوات  ه��ذه  كل  بعد  شهرياً،  رات��ب��اً  سحر  تتلقى 
يتعدى 700 شيكاً، في حني تتقاضى أخريات 300 و500 شيكاً فقط، في حني 
ال تتمتع أي منهن بإجازات مرضية أو سنوية أو والدة، حيث تضطر إلى العمل 

أو توفير بديل للعمل مكانها وعلى حسابها الشخصي.
 

أرقام و إحصاءات
كل  ف��ي  العامات  كحال  األط��ف��ال،  ري��اض  مهنة  ف��ي  وزمياتها  سحر  ح��ال 
قطاعات العمل غير احلكومية، وبحسب اجلهاز املركزي لإلحصاء، فإن نسبة 
العامات بلغت 15،5% من مجمل القوى العاملة خال العام 2009، مقارنة مع 

15،2% في العام 2008.
في حني بلغت نسبة القوى العاملة املشاركة في قطاع غزة 36،7 % بواقع 
62،5 %للذكور مقابل 12،2% لإلناث. بلغت البطالة في قطاع العامات في العام 

من   %61،8 منهن  األكبر  النسبة  اخلدمات  أنشطة  وظفت  حيث   %26،4  2009
النساء العامات، وتاها قطاع الزراعة حيث استحوذ على 20،5% من النساء 
الفلسطينيات  النساء  من   %84 وج��ود  إلى  أيضاً  اإلحصاءات  تشير  العامات. 

القادرات على العمل واإلنتاج خارج سوق العمل.
على  يحصلن  العامات،  النساء  من   %42.7 فإن  اإلحصاء،  جهاز  وبحسب 
إجازات أمومة مدفوعة األجر في القطاع اخلاص، في حني أن أكثر من 90% من 
العامات بأجر في القطاع احلكومي، يحصلن على معظم احلقوق واالمتيازات 

كاإلجازات املرضية واملكافآت واإلجازات السنوية وإجازات األمومة.

ما بني اإلحباط واألمل، تتأرجح رحلة املثابرة للعيش بكرامة، دون احلاجة 
ملد اليد ألحد، وإذا كان احلديث عن النساء، يصبح األمر أكثر صعوبة، ويزيد 
التحدي. صراع مرير تخوضه شريحة نسوية عريضة، للحصول على  حجم 
ال  اجتماعية  ظ��روف  وقسوة  معدوم،  اقتصادي  وض��ع  ظل  في  عيشهن،  لقمة 
ولكل  وإص��راره��ن،  كفاحهن  رحلة  صاغت  حكايات  وضعفهن،  أنوثتهن  ترحم 

منهن قصة تروى.

النعناع والبقدونس
في سوق املخيم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جتول بنظرك بني زحمة 
أم عيد بائعة اخلضار حاضره ومرسومة على جتاعيد  الوجوه، لتجد حكاية 
وجهها الشاحب من إعياء املرض، هي واحدة ممن فرضت عليهن الظروف العمل، 
واختارت لنفسها اجللوس في السوق، لتكسب لقمة عيشها وقوت أوالدها ولم 
متنعها ظروفها من ذلك. بعمر جتاوز اخلمسني بقليل، ال زالت أم عيد جتد في 
بدنها قوة، متكنها من الوقوف وراء بسطتها الصغيرة على طرف السوق، لتبيع 
النعناع والبقدونس، وتنادي بصوت ال يخاجله خجل على بضاعتها الرائجة. 
بكل الهموم التي حملتها على أكتافها، تروي احلاجة فاطمة عصفور »أم عيد« 
مني  مطلوب  أرملة،  وليلة  يوم  في  وأصبحت  زوجي  »فقدت  بالقول:  حكايتها 
فقد كان  لنا زوجي أي شيء،  لم يترك  أبناء،  أعيل أسرة مكونة من خمسة  أن 
بائعاً متجوالً ال حرفة له، ضاقت الدنيا في عيني، ولكن حالي لم يطل بالتفكير 
في البديل، كان السوق القريب من بيتي ماذي األول واألخير، خرجت متحدية 
عادات املجتمع وتقاليده ابتعت بعضاً من اخلضار، واخترت لنفسي مكاناً في 
طرف السوق وبدأت البيع، كان هذا الكام قبل أكثر من ثاثني عاماً، وكم أكون 

سعيدة وأنا أعود ألوالدي كل يوم ومعي ما يقتاتون به«.
وتضيف: »بقدر ما آملتني احلياة، بقدر ما تغلبت عليها، أعمل إلى هذا العمر، 
ألني ال زلت أشعر بان لدي ما أقدمه، كبر أبنائي وتزوج كل منهم، وبقيت أنا 
بائعة في السوق كما كنت، ال أحب انتظار شيء من أحد ويكفيني من أوالدي أن 

يسالوا عني بني فترة وأخرى. 

بنت سوق
تبيع  واح���دة  ببضاعتهن،  األرض  يفترشن  مختلفة،  أع��م��ار  م��ن  أخ��ري��ات 
في  يقوي  املجتمع  جتاهل  السمك،  تبيع  وثالثة  اللنب  تبيع  وأخ��رى  اخلضار، 
مبوت،  أو  بطاق  املعيل  فقدان  بعد  كرمية،  حياة  إلى  الوصول  رغبة  أعماقهن 

ولو كان ذلك بطريقة صعبة. على جانب الطريق الساحلية في مدينة دير البلح 
أصبحت  حتى  يومياً  مكوثها  يطول  أسماكاً،  تبيع  جالسة  جتدها  القطاع،  وسط 
عامة مميزة لدى املارة. شيماء فتاة لم تتجاوز العشرين، تساير زبائنها، ويدور 
احلديث معهم بني شد وجذب في البيع والشراء، وتتحمل عبء حياة عائلتها، مع 
أخ لها يعمل في نفس املهنة. تقول: »أنا الثانية في الترتيب بني أشقائي وشقيقاتي 

العشرة.
 أعمل في بيع األسماك مع أخي الذي يكبرني، وكل واحد منا له مكانه، كي نكسب 
أكبر عدد من الزبائن، أجلس في هذا املكان على الطريق الساحلية مبوازاة شاطىء 
البحر عند مدخل املدينة، لكثرة العابرين ذهاباً وعودة، أصبح الناس يعرفونني، 
وآخرون يأتون لي باالسم كلما احتاجوا أسماكاً، أبيع بأسعار متوسطة،  وأقنع 
البيع، وأصبحت كما يقولون  دائم، خير من كثير منقطع، تعلمت فنون  بأن قلياً 
أنا وإخوتي شيئاً  بالقول: »توفى وال��دي، ولم جند  »بنت س��وق«. تكمل حكايتها 
نعتاش منه، أضطر أخي األكبر لترك الدراسة والنزول إلى سوق العمل، إال أنه في 
ظل الظروف احلالية، ال يكاد يكفي ما يكسبه إلعالة بعضنا، ولهذا نزلت أنا للبيع، 
كانت املهنة األسهل التي ميكن أن أعمل بها، ألن عمل والدي كان صياداً، وعاقتنا 
مرة  ونبيعه  القدامى،  وال��دي  أصدقاء  من  السمك  نشترى  قدمية،  والسمك  بالبحر 
الوقت يزداد احلال صعوبة،  إال أن املكسب يقل عن السابق، ومع  أخرى للزبائن، 
الصيادين،  إجراءات االحتال واستهدافه  كالسابق، بسبب  لم يعد وفيراً  فالصيد 
وانقطاع أنواع كثيرة مرغوبة، وارتفاع أسعار بعضها، مما يقلل الطلب عليها، كما 
ال ميكننا حفظ األسماك التي ال تباع، فنحن مضطرون للوقوف حتى نفاد بضاعتنا، 

وكل ما يعود للمنزل يعني لنا خسارة«.
البيع  »يأخذ  الزبائن:  ألح��د  البيع  في  منشغلة  كانت  بينما  شيماء  وتقول 
والشراء مني حياتي، وأكاد ال أهتم بنفسي، فأصحو كل يوم إلى العمل وأعود في 
وقت متأخر، ال أفكر في شيء سوى األكل والنوم، ألعود في اليوم التالي إلى ذات 
البرنامج، الذي لم يتغير منذ بدأت العمل، أحسست بداية أنها مسؤولية صعبة 
من  العابرين  على  بضاعتي  واع��رض  امل��ارة،  أبيع  الشارع  في  مبفردي  أقف  أن 
املكان، وأن أحافظ على نفسي من تطفل البعض، مضى سنتان وأنا هنا وشهرتي 

تزداد يوماً بعد آخر، وأحتمل كل هذا من أجل لقمة العيش.

تعيل ابنًا معاقًا
احلاجة أم العبد، تساعد ابنها إبراهيم في البيع على بسطة األدوات املنزلية، 
على كرسي صغير متهالك، جتلس بجانب بضاعتها، متضي ساعات على ذات 

اجللسة، منتظرة زبوناً يبتاع منها بعض األغراض.
تقول حول عملها: »استقل أبنائي الكبار بأعمالهم وجتارتهم، وبقي إبراهيم 
أصغر أبنائي يعيش معي في نفس املنزل، وهو يعاني من إعاقة خلقية، يأتي 
منذ  هنا  إلى  فآتي  كبيراً،  وقتاً  اجللوس  يستطيع  ال  ولكنه  مبكراً،  السوق  إلى 
سنوات ألساعده وأجلس مكانه ليرتاح بعض الساعات في املنزل، ومن ثم يأتي 

ليكمل عمله ألعود راجعة إلى املنزل«.
وتضيف أم العبد: »العمل ليس جديداً علي، ولم يكن نتيجة ظروف إبراهيم 
ابني، أنا أساعد زوجي قبل وفاته منذ زمن بعيد، من بداية زواجي بأبي العبد، 
إعالة  في  ألساعد  أعمال  عدة  في  وعملت  للغاية،  صعبة  املادية  ظروفنا  كانت 
أسرتي، فقد عملت في قطف الثمار في املزارع في الداخل الفلسطيني، وانتقلت 
عسقان،  مدينة  م��ن  قريبة  منطقة  ف��ي  للبطاطس  مصنع  ف��ي  للعمل  بعدها 
األدوات  بيع  إل��ى  زوج��ي  نشاط  حت��ول  أن  بعد  العمل،  مع  رحلتي  واستمرت 
األغ��راض واملكوث مكانه، في  الدكان وترتيب  املنزلية، فكنت أساعده في فتح 
القريبة  األحياء  على  بها  وي��دور  البضائع،  بعض  معه  يأخذ  كان  ال��ذي  الوقت 

لبيعها«.
العمل، وتقول: »رحلة عناء طويلة  العبد روايتها وحكايتها مع  أم  وتكمل 
دائماً  مني  مطلوب  وك��ان  واح��د،  ليوم  أرحت  فلم  حياتي،  ملشوار  تلخيص  هي 
مشاركة زوجي وأبنائي في حتصيل لقمة العيش، وكان يجب علي بعد انتهاء 
العمل العودة إلى البيت لتحضير الطعام وتنظيف البيت والقيام بكل األعمال 
املنزلية، وحتى اآلن وأنا أبلغ الستني من عمري، أقوم بنفس الدور الذي ال أعرف 

أهو فرض علي أم اخترته أنا لنفسي«.
وحتدثنا أم العبد عن ظروفها قائلة: »أمضي ساعات طويلة أمام البسطة، 
اجلميع،  على  صعبة  فالظروف  واح���د،  مشتر  يأتي  وال  ال��ي��وم  ينتهي  ورمب��ا 
وإقبال الناس على الشراء لم يعد كما كان، فهناك مصاريف يتم توفيرها ألمور 
أهم، وهذا بالتالي يؤثر على دخلي أنا وابني إبراهيم، الذي ال يستطيع العمل 
في أي مهنة أخرى بسبب إعاقته، التي جتبره على اجللوس هنا في السوق، 
وفي بعض األحيان ال يقوى أيضاً على اجللوس لفترة طويلة، واملصاريف من 
مأكل وملبس ودراسة ال ترحم، ويبقى املطلوب فوق حجم الداخل، وهذا يعد 
معاناة جديدة«. ال تسعد أي منهن في عملها، رمبا لو توفرت لهن الظروف لكان 
احلال أفضل مما هن فيه، سنوات عمر تتسرب من بني أيديهن، كأنها  قطرات من 
املاء، يركضن خلف لقمة العيش، ويبقى قهر احلياة أقوى مما يحتملن، إال أنهن 

مضطرات للعمل، وجميعهن يبحثن عن يوم واحد للراحة.

 إضاءات
تعليقا على هذه األرقام، تقول الباحثة نائلة عودة، من جمعية املرأة العاملة 
واملؤسسات  الشركات  وم��ع  احلكومي  القطاع  في  العامات  أن  فلسطني،  في 
الكبرى للمرأة  اخلاصة، ال يعانني من مشاكل  في مجال عملهن، إال أن املشاكل 

العاملة تتركز في القطاعات األخرى.
وأهم هذه القطاعات التي تشكل املرأة فيها النسبة الكبرى، كما تقول نائلة 
هي قطاعات اخلياطة والسكرتاريا واملشاغل ورياض األطفال، في حني تشغل 
املرأة النسبة األكبر في القطاعات احلكومية، مثل قطاعات التمريض والصحة 
والتعليم. وبالرغم من سن قانون العمل الفلسطيني لعام 2000، تقول نائلة أن 
معظم أرباب العمل ال يتقيدون به، مبا يتعلق باحلقوق املترتبة عليهم للعامات 

في القطاعات املختلفة.
العمل  التقيد بساعات  الباحثة عودة، هي  أهم هذه احلقوق كما تقول  ومن 

واحلد األدنى لألجور، وأيام العطل واإلجازات والتقاعد.
عن سبب عدم تطبيق القانون، حتدد عودة سببني أساسيني، هما االحتال 
التي تخلق  والقطاع،  الغربية  الضفة  في  بها  تقوم  التي  العسكرية  والعمليات 
نوعاً من عدم االستقرار. إلى جانب هذا العامل، ترى نائلة أن هناك خلاً كبيراً 
في عمل وزارة العمل الفلسطينية في هذا اإلطار، وذلك لعدم وجود آلية للتفتيش 

على أماكن العمل وتطبيق بنود القانون على العاملني والعامات.
القبول  على  النساء  جتبر  العمل،  فرص  وقلة  احلاجة  أن  إلى  نائلة  تشير 
التفكير بالشكوى،  أو  بالعمل لساعات طويلة وأجور متدنية، دون االعتراض 

وخاصة في ظل ارتفاع حاالت الفقر والبطالة. 
وقالت نائلة أن معظم النساء العامات يعلن أسرهن في ظل موت الزوج  
النظر  دون  بعملهن،  يتمسكن  النساء  يجعل  مما  لألسرة،  املعيل  أو  غيابه،  أو 
ملعاناة  بسيط  من��وذج  إلى  نائلة  أش��ارت  العمل.  لقانون  االنتهاكات  حجم  إلى 
الله وحدها 800 صالون جتميل، معظم  العامات، حيث يوجد في منطقة رام 
حتديد  ال  حيث  السيئة،  العمل  ش��روط  من  بالرغم  النساء،  من  فيها  العاملني 

لساعات العمل، وال تقييد بإجازات أو حد أدنى لألجور.

15.5% من سوق العمل نساء

قانون العمل يضمن حقوق العامالت ولكن بال تطبيق
رام الله: خاص

حكايات شاقة لنساء في سوق العمل
غزة-أحالم أحماد
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أنهيت دراستي في مجال اإلعام،  األي��ام بعدما  أتوقع في يوم من  »لم أكن 
ومارست العمل الصحافي بشكل جزئي، أن أعمل بائعة في محل جتاري،  ولكن 
الظروف وحالة احلصار وانعدام فرص العمل، دفعتني كي أعمل بهذه املهنة، 

التي لم تنسجم وتتناسب مع وضعي وشخصيتي وطموحي«. 
الشابات عن  الصحافيات  إحدى  عبرت  والساخطة،  احلانقة  الكلمات  بهذه 
ظروفها  دفعتها  حيث  عنها،  رض��اه��ا  وع���دم  امل��ه��ن��ة،  ب��ه��ذه  العمل  م��ن  موقفها 
اخلاصة، حيث ال معيل وال مصدر دخل يؤمن لها احتياجاتها الشخصية، للعمل 

في مركز جتاري  لبيع املابس.
قبل القبول بالعمل، ولكن سيف الظرف  البداية كثيراً  وتقول: »ترددت في 
االقتصادي كانت له الكلمة والقرار الفاصل في قبولي بهذه املهنة، وهذا العمل 

أعتبره غير مناسب لي البته«. 
وواجب  ح��ق  إن��ه  ب��ل  عيباً،  ي��وم  ف��ي  يكن  ل��م  »العمل  وتضيف الصحافية، 
ساعات  لعشر  متتد  التي  الطويلة  وال��س��اع��ات  عملي  ظ��روف  ولكن  وش���رف، 
تقريباً، وما رافق العمل من شروط من قبل رب العمل، والقيام بأعمال إضافية 
فيه احمل��ل من  ال��ذي يفرغ  الوقت  ال��راح��ة حتى في  كالتنظيف وخ��اف��ه، وع��دم 
قسط  وأخذ  اجللوس  وحترمي  »البرستيج«،  من  كنوع  والبقاء واقفة  الزبائن، 
الراحة، عدا عن تدني األج��ر، كل ذلك دفعني بأن أرضى بفقري وبوضعي  من 
االقتصادي الصعب، وأترك العمل مبكراً بعد جتربة دامت شهراً، شعرت بأنها 

كانت الدهر كله، من شده التعب واإلنهاك الذي أصبت به. 
وتتابع بنبرة سخط وحنق، ملا آل إليه وضعها: »كانت أشد املواقف قسوة 
على نفسي، حينما كنت أقابل صديقاتي في املهنة، حني يأتني إلى احملل للشراء، 
أشعر حينها بإحراج شديد، وأمتنى أن تنشق األرض وتبلعني، ويزداد سخطي 
على احلياة واملؤسسات، لذا قررت أن انهي هذا السيناريو، وقدمت استقالتي 

من العمل، وها أنا اآلن أبحث عن عمل آخر، يكون مناسباً لي ومقبوالً اجتماعياً 
وأسرياً، وأجد نفسي فيه، وأحقق طموحاتي وشخصيتي، خاصة وأنني عانيت 
أن  استطعت  وجيزة  فترة  ومنذ  اجلامعية،  شهادتي  على  حصلت  حتى  الكثير 

أحرر شهادتي من األقساط التي كانت مستحقة للجامعة.
الثاني، جاءتني متوسلة وهي حتمل رضيعتها  أم فراس زوجة في عقدها 
بأن أحاول أن أجد لها عماً، يكفيها ويجنبها ذل السؤال واحلاجة، شرحت لي 
ولديها  بالديون  ومثقاً  العمل،  عن  عاطاً  زوجها  كون  قسوة،  األش��د  ظروفها 
أسرة مكونة من ثاثة أبناء، اثنني كانا يفترض أن يكونا على مقاعد الدراسة، 
عامني،  قبل  اخلاصة  امل��دارس  إح��دى  في  كانا  أن  بعد  السيئة،  لظروفها  ولكن 

أصبحا اآلن  با مقاعد للدراسة، والقصة طويلة وفصولها متشعبة.
وتقول: »حاولت حترير شهادات طفلي بعد أن ساعدني أهل اخلير، وأفلحت 
ف��ي ذل���ك، ولكنني ل��م أف��ل��ح ف��ي إع���ادة أب��ن��ائ��ي إل��ى إح���دى امل����دارس احلكومية، 
يائها،  إلي  ألفها  من  قصتي  لهم  وشرحت  والتعليم،  التربية  ل��وزارة  وتوجهت 
ولكن بعد عدة وعود وزيارات، انقضى العام الدراسي بأكلمه، وما زلت أواصل 

رحلة البحث، كي أعيدهما إلى مقاعد الدراسة«. 
عرضت عليها املساعدة ولكنها رفضت وبشدة، وطلبت مني مساعدتها في 
احلصول على أي عمل يحفظ كرامتها، علماً بأنها حاصلة على شهادة الثانوية 
العامة بامتياز، وهي ابنه شهيد وشقيقة أسير وجريح، ولكن كل ذلك لم يشفع 

لها بأن جتد عماً مناسباً لها وألسرتها، ميكنها من العيش بكرامة.
تقول أم فراس: »عشت قبل ذلك في بيت لإليجار، ولكن تراكمت علينا األجرة 
وطردنا صاحب البيت، عشت فترة في بيت أمي ولكنه لم يتسع لنا، خاصة وأنه 
بيت العائلة، بعت جميع أثاث منزلي واكتفيت بأقل القليل، استأجرت منزالً في 
مخيم جباليا بسبب رخص اإليجارات هناك، أعيش على املساعدات املتقطعة من 

أهل اخليرواملعارف. 
أمام إصرارها على العمل وكسب قوت يومها من كدها وعرق جبينها، حتى لو 
كانت خادمة في البيوت، وبالفعل طلبت إحدى العائات الثرية عاملة في بيتهم، 
تقول أم فراس: »ذهبت إلى العمل في اليوم األول، وإذ بأصحاب البيت يطلبون 
علمت  كما  فقط  وترتيب  تنظيف  املطلوب  فليس  العمل،  من  طاقتي  ف��وق  مني 
أكثر من ذلك، أرهقوني واستغلوني أسوأ استغال،  مسبقاً، ولكن املطلوب هو 
في أعمال حتتاج جلهد عضلي وقوة حديدية، مثل إزاحة األثاث وخافه، حينها 
شعرت باإلهانة والذل، عدا عن أجرة اليوم كانت 20 شيكل فقط مع كيس حليب 
لطفلتي، لم أستطع العمل بهذه الظروف وبهذه الشروط املجحفة واملذلة، وقلت 
في نفسي، أفضل أن أعيش في فقر، وال أعيش بدون صحة وأتعرض لغضروف 
يعجزني عن خدمة أبنائي، فهم أحق بأن اخدمهم ولي الله، ولكن سأبحث عن 

عمل آخر يكون أقل قسوة وظلماً واستغاالً«.
تعطل  أن  بعد  عمل،  عن  البحث  من  مفراً  ي«  »ر.  املواطنة  جتد  لم  حني  في 
زوجها عن العمل ملدة ثاث سنوات، إلى أن وجدت ضالتها في العمل في مطبخ 
نسوي لألكات الشعبية، وتطمح »ر. ي«، بأن تتمكن من مساعدة زوجها في 
من  تتمكن  ك��ي  أنابيب،  طفل  زارع���ة  ف��ي  حلمها  يتحقق  وأن  البيت،  مصاريف 
اإلجناب وحتقق حلم األمومة، بعد أن أجمع األطباء على أن احلل الوحيد أمامها 

كي تنجب هو عبر الزراعة. 
حنان صيام من جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية قالت: »هناك تزايد 
ملحوظ في عدد النساء املترددات للبحث عن فرص عمل، سيما وسط الطالبات 
اجلامعيات واخلريجات، بغض النظر عن طبيعة العمل، حتى وإن كان خدمة 
منازل أو آذنات في مؤسسات وجمعيات، أو فتح مشاريع صغيرة، منوهة أن 

نسبة التردد عن العام املاضي بلغت تقريبا %40.
حققت  التي  واملكتسبات  االجن���ازات  في  تراجعاً  هناك  أن  صيام  وأش���ارت 
سابقاً، فيما يتعلق باحلقوق العمالية وتطبيق قانون العمل رقم 7 لعام 2000، 
الوضع االقتصادي واحلصار، حيث ساهم ذلك في زيادة جشع  في ظل تردي 
العمل،  يتقدمن لطلب  اللواتي  النساء  العمل، واستغالهم لظرف  أرباب  وطمع 
القوى  حجم  من  النساء  عمالة  نسبة  وأن  متوفرة،  عمل  فرص  هناك  أنه  الفتة 
كونها  للنساء،  توكل  التي  األعمال  طبيعة  في  املشكلة  ولكن  تتأثر،  لم  العاملة 

أعمال غير مناسبة مع طبيعة وشهادة ومركز املرأة.
وتعرضت صيام إلى معاناة العامات في احلضانات ورياض األطفال، حيث 
ازدادت أوضاعهن سوءاً، وتدنت أجورهن إلى النصف، رغم أنها أصاً متدنية، 
وال تتناسب مع ساعات العمل وحجم اجلهد املبذول، رغم أن رسوم األطفال لم 
يطرأ عليها أي تغيير، وهذا القطاع يعمل به نسبة كبيرة من النساء، وهذه املهنة 

محتكره لشريحة النساء.
كما تطرقت صيام إلى شريحة غير قليلة من العامات في قطاع العمل غير 
املنظم، مثل خدم املنازل واملزارعات، حيث ال يندرجن حتت أي إطار قانوني يكفل 
النتهاكات  وتتعرض  للقانون  تخضع  ال  الشريحة  هذه  أن  موضحة  حقوقهن، 

حلقوقهن، خاصة فيما يتعلق باألجر اليومي أو ساعات العمل.
القوى  مسح  أعلن  نتائج  قد  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  وك��ان 
العاملة للربع األول من العام املاضي، في الفترة الواقعة ما بني 2009/10/04 
 ،2009 ال���راب���ع  ال���رب���ع  دورة  ن��ت��ائ��ج  م��ق��ارن��ة  مت���ت  ك��م��ا  و2009/12/31، 
.2008 ال��راب��ع  ال��رب��ع  دورة  ون��ت��ائ��ج   ،2009 ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  دورة  نتائج   م��ع 

منظمة  ملعايير  وفقاً  املسح  نتائج  أن  إلى  الفلسطيني،  اإلحصاء  جهاز  وأش��ار 
في  العاملة  القوى  في  املشاركة  نسبة  في  استقراراً  هناك  أن  الدولية،  العمل 
إلى  لتصل   ،2009 الرابع  والربع  الثالث  الربع  بني  ما  الفلسطينية،  األراض��ي 
41.5% في الربع الرابع 2009، )في حني كانت النسبة 41.4% في الربع الرابع 
2008(. كما حافظت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل على نفس املستوى 
تقريباً، حيث بلغت 15.4% في الربع الثالث 2009، مقارنة مع 15.1% في الربع 

الرابع 2009.
وأشارت  النتائج إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة قد انخفضت من %42.3 
في الربع الثالث 2009، إلى 39.3% في الربع الرابع 2009، في حني ارتفعت 
 نسبة البطالة في الضفة الغربية من 17.8% إلى 18.1% خال نفس الفترة.
الضفة  محافظات  بني  من  للبطالة  األعلى  النسبة  اخلليل  محافظة  وسجلت 
الغربية، حيث بلغت النسبة )23.6%(، تلتها محافظة قلقيلية )23.4%(، في 
حني سجلت محافظة أريحا واألغوار أدنى معدل بطالة بني محافظات الضفة 
الغربية )7.1%(، أما في قطاع غزة فاحتلت محافظة خانيونس أعلى معدل 
 للبطالة )50.4%(، يليها محافظة رفح )39.1%( يليها مدينة غزة )%38.2(.

في  الشباب  فئات  ب��ني  تركز  للبطالة،  معدل  أعلى  أن  النتائج  بينت  بينما 
أعلى  سنة   24-20 العمرية  الفئة  وسجلت  سنة،   29-15 العمرية  الفئة 
نسبة للبطالة، حيث وصلت إلى 40.4% )بواقع 30.3% في الضفة الغربية، 
و60.5% في قطاع غزة(، يليها الفئة العمرية 15-19 سنة، وبلغت %38.2 
الفئة  يليها  غ���زة(،  قطاع  ف��ي  و%57.5  الغربية  الضفة  ف��ي   %32.3 )ب��واق��ع 
الغربية  الضفة  في   %19.6 )ب��واق��ع   %29.1 وبلغت  سنة   29-25 العمرية 

و45.3% في قطاع غزة(.
لم  اللواتي  بني  ُسجل  اإلن��اث،  بني  بطالة  معدل  أدن��ى  أن  النتائج  وأظهرت 
بني  بطالة  معدل  أعلى  سجل  بينما   ،%2.7 بلغ  حيث  دراس��ي��ة،  سنة  أي  ينهني 
اإلناث اللواتي أنهني 13 سنة دراسية فأكثر، حيث بلغت نسبة البطالة %37.5، 
مقارنة مع 17.3% للذكور، بينما بلغت أعلى نسبة بطالة بني الذكور للذين لم 

ينهوا أي سنة دراسية %32.0.

تراجع االجنازات واملكتسبات احلقوقية العمالية

الظرف االقتصادي يدفع النساء 
للقيام بأعمال ال تناسبهن

غزة – ماجدة البلبيسي
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لكي  الوالعات،  العيش، كن يعملن في مصنع  لقمة  أجل احلصول على  من 
يتمكن من إعالة أسرهن، وعدم توفير شروط السامة مهنية في املصنع، أدى 
أخرى  أربع عشرة سيدة، وفي ح��وادث  كبير، ذهب ضحيته  إلى وقوع حريق 
آمنه،  العمل في توفير بيئة  إهمال صاحب  النساء والرجال يدفعون ثمن  جند 
قد  مزمنة،  بأمراض  اإلصابة  إلى  والعامات  العمال  من  العديد  يتعرض  حيث 
الشائعة،  الديسك  بأمراض  اإلصابة  مثل  العملية،  حياتهم  مسيرة  على  تؤثر 
وهناك اإلصابات داخل العمل، والتي تؤدي إلى الوفاة، وهذا مثاً في احلوادث 
التي حتصل في قطاع البناء، ولإلطاع بشكل أوسع على هذا املوضوع الشائك، 

التقينا عدداً من الشخصيات ذات العاقة بهذا األمر.
وكان لقائنا األول في مكتب الوزير الدكتور أحمد مجدالني الذي شرح طبيعة 
عمل الوزارة فقال: »بدون شك نحن في وزارة العمل نسعى طبقا لقانون العمل 
الفلسطيني رقم سبعة للعام 2000، إلى التفتيش في املنشآت الصناعية أو في 
قطاع البناء أو أي منشآت أخرى، على شروط وظروف بيئة العمل، واألهم من 
كل ذلك فيما يتصل بالسامة والصحة املهنية، التي تضمن شروط العمل الائق 
للعامات والعمال في فلسطني، وقانون العمل الفلسطيني من القوانني القليلة 
املرأة  يخص  فيما  االستثناءات  بعض  إل��ى  تطرقت  التي  العربية،  املنطقة  في 
العاملة، ووضع جملة من الضوابط واإلجراءات التي متنع املرأة من العمل في 

املناطق اخلطرة أو في األعمال اخلطرة، أو في ساعات عمل ليلية«.

إعادة نظر
وتابع املجدالني يقول: »نحن نعتقد أنه في الفترة األخيرة، ونتيجة لبعض 
لتعيد  ال���وزارة  أم��ام  ض��رورة  هناك  ك��ان  حدثت،  التي  املؤسفة  العمل  ح��وادث 
النظر في اإلجراءات التي تتخذها أوالً، وتنتقل من اإلرشاد والتوجيه إلى إتخاذ 
إجرءات عقابية، وتقريباً خال شهرين هناك أربع حوادث وفاة، ومن اإلجراءات 
التي نتخذها في حالة العقاب مثا إغاق املنشأة، ومن ثم إحالة صاحب املنشأة 
إلى احملكمة، وقد تفرض غرامات مالية، ونحن نسعى إلى تطوير جهاز التفتيش 
في السامة والصحة واملهنية، ونسعى إلى تطويره من جانبني أوالً من ناحية 
الكفاءة املهنية، وزيادة العدد مبا يائم إمكانية املساعدة للزيارة والتفتيش على 
املنشآت، وفيما يتعلق بعمل النساء رمبا اإلشكاليات احلالية ليست على األغلب 
تتصل بظروف العمل، بل تتصل إلى حد كبير باألجور، وهذا موضوع بحاجة 

إلى عاج آخر يتصل بشروط العمل وآلياته، وتوفير األجور للمرأة العاملة«.
وفي نفس مقر وزارة العمل التقينا مع مدير عام التشغيل أصف سعيد أسعد، 
التشغيل للعاملني والعامات، فقال: »يقوم قسم  الذي حتدث لنا عن موضوع 
التفتيش في حماية العمل بفحص القضية، والذهاب للتحقيق الفني في موقع 
إلى وقوع أحد احل��وادث، وحتدد األسباب  التي أدت  العمل، ومعاينة األسباب 
التي أدت لوقوعه، ومكان التقصير ومن يتحمل املسؤولية، وفي ضوء ذلك إذا 
كان اخلطآ  ناجماً عن العامل أو العاملة، تتم معاجلة املوضوع بالتراضي مع 
صاحب العمل، وتأمني حقوقها الكاملة إذا كان لها حقوق، واملسالة األخرى هناك 
نزاعات يكون فيها توفيق ما بني صاحب العمل وما بني العاملة أو العامل، وهذه 
املهمة تقوم بها اإلدارة العامة لعاقات العمل، واملسألة األخرى نحن في وزارة 
العمل ضمن اإلطار القانوني الذي قامت الوزارة بتطويره، وترجمته إلى نظم 
املهنية  لألمراض  وقوائم  لوائح  وتضع  واألح��داث،  النساء  عمل  تنظم  ولوائح 
التي ال  األعمال  ما هي  العمل، وحت��دد  بيئة  داخ��ل  منها، وباملخاطر  التي نحذر 
يجوز تشغيل النساء فيها، واألعمال التي تشكل خطورة عليها، والعمل الليلي، 
بقرار مجلس  املسائل مت ترجمتها بنظم ولوائح واضحة ومشفوعة  وكل هذه 

الوزراء الذي اعتمد هذه اللوائح وهي عبارة عن لوائح منفذه للقانون«.

ظروف أفضل
وأضاف أسعد: »إن ظروف العمل احلالية أفضل من السابق، ففي الفترة 
األخيرة مت مأسسة كل القوانني والنظم املتعلقة بالعمل والعمال، ومت إنضاج 
حوار اجتماعي مع الشركاء االجتماعني، وهم ممثلي العمال وأصحاب العمل 
مع وزارة العمل، ووضعت أجندة لهذا احلوار من أجل تقريب وجهات النظر، 
األطراف  ب��ني  م��ا  تكاملي  نحو  على  بها  واالل��ت��زام  العمال  مصالح  وحت��دي��د 
آخر  جانب  وم��ن  وال����وزارة،  العمال  ونقابات  العمل  أصحاب  وه��م  الثاثة، 
يجب أن يكون هناك وعي عمالي، وهذا ما نسعى له كوزارة عمل، وهذا يقع 
على النقابات املهنية، ونسعى إلى اإلرشاد والتوجيه املهني الذي نسعى إلى 
تطويره من خال مديريات التشغيل في وزارة العمل، وجزء أساسي منه هو 
العدل  االتفاق مع وزارة  العامل بهذه احلقوق وواجباته، وأيضاً مت  توعية 
بتحديد قضاة مختصني في القضايا العمالية، على أن يتم البت في القضية 
دون تأجيل، وفي بجلسة واحدة، ونسعى لتعميم هذه احملاكم لتشمل كافة 

محافظات الوطن«.
وفي لقاء مع آمنة الرمياوي عضو األمانة العامة في االحتاد العام لنقابات 
عمال فلسطني، وسكرتيرة دائرة املرأة، والتي تعمل منذ 35 عاماً في هذا املجال، 
قالت: »إن مفهوم البيئة العاملة ومواصفاتها اآلمنة في العمل، هي مواصفات 
كبيرة جداً، ألنه يجب توفر شروط الصحة والسامة املهنية في موقع العمل، 
وهذه باتت مهمة رئيسية، لكل من العمال وأصحاب العمل واحلكومة، لتوفير 
شروط الصحة والسامة املهنية في العمل، والقضية الثانية في إطار تعريف 
البيئة اآلمنة في العمل، هي موضوع التعامل اإلنساني واالجتماعي بني العمال 
العاقات  أن تتوفر  العمل، وأيضاً يجب  العمال وأرب��اب  مع بعضهم، وما بني 
اإلنسانية واالجتماعية لكل من العامات والعمال، باإلضافة إلى توفير املرافق 
خاصة  وأخ��رى  بالرجال،  اخلاصة  احلمامات  مثل  العمل،  بيئة  في  الصحية 
بالنساء، ولكن لو توفر احلمام دون الفصل ال يشكل بيئة آمنه، وأيضاً توفير 
املياه الصحية في إطار البيئة اآلمنة للعمل، وتوفير صناديق اإلسعاف، وتوفير 
مخرج للطوارئ في املنشآت في مواقع العمل، وتسهيل عملية التنقل من وإلى 
العمل، فمفهوم بيئة آمنه للعمل مفهوم كبير، وأيضاً من أهمها سيادة القانون 
في عاقات العمل التي تربط بني العامل وصاحب العمل، ولم ننس حتى اآلن ما 
حدث في مصنع الوالعات في اخلليل، حيث توفيت أربع عشرة عاملة، نتيجة 
عدم وجد بيئة آمنه في العمل، ولألسف في القوانني والتشريعات وعشائرياً 

حتل على فنجان قهوة، والقانون يفرض غرامة مالية ال تزيد عن مئة دينار على 
صاحب العمل«.

بيئة غير آمنة
وأضافت الرمياوي تقول: »إن أبرز القضايا التي تعاني منها النساء على سبيل 
املثال هي املرافق الصحية، فقد تكون معدومة في بعض املنشآت، وإن وجدت تكون 
والعامات،  للعمال  الوظيفي  واألم��ان  األم��ن  هي  األخ��رى  واملشكلة  صحية،  غير 
ال  العمل،  سوق  في  للنساء  بالنسبة  األج��ور  تدني  ألن  األج��ور،  موضوع  وهناك 
يخلق بيئة آمنة، ويؤدي إلى استغال املرأة، والتفرقة وشق الصف العمالي بني 
مرأة وأخرى، وإضافة إلى موضوع التحرش واإلعتداء، وإذا لم تتجاوب تتعرض 
ملخاطر، وإذا جتاوبت يعطيها مكتسبات أكثر من زمياتها، ومجمل هذه القضايا 
قانون  وضع  إذا  رادع  القانون  ويكون  والعمال،  للعامات  آمنه  غير  بيئة  تشكل 
لإلصابات  وق��اي��ة  يشكل  وه��ذا  املهنية،  والصحة  السامة  ش��روط  فيه  مطلوب 
وخسارة األرواح والعجز، سواء وفاة أو حاالت عجز دائمة، حتديداً عند النساء 
وحتديداً تابعيات هذا العجز الدائم، وبناًء عليه املفترض أن تكون العقوبة على 
العمل حق ملفتش  الوقائية، كان هناك ما ينص عليه قانون  الوسائل  عدم توفير 
العمل بصفته يتصف بالضابطة القضائية، أن يغلق أي منشأة يجد أن فيها خطر 
إنه  السبب نقول  املادة على األرض مفرغ من مضمونه، لهذا  داهم، وتطبيق هذه 
في عمل أي منشاة وقبل أخذ ترخيص البناء، يجب أن تتوفر كل شروط السامة 

املهنية، وأبرزها التأمني ضد إصابات العمل التي يكفلها القانون«. 
وتابعت الرمياوي: »الطواقم املخصصة محدودة جداً حسب وزارة العمل، 
ولديهم 48 مفتش عمل، وهناك ما يزيد على 160 ألف منشأة، وأقول أنه ليس 
هي  اآلمنة  العمل  فظروف  الفلسطينية،  والسلطة  احلكومة  على  فقط  املامة 
مسؤولة اجتماعية كاملة، يعني كمشغل قبل أن يبدأ في تشغيل العمال، مطلوب 
والسامة  الصحة  ش��روط  توفر  وبالتالي  لديه،  العمال  حياة  يحفظ  أن  منه، 
املهنية، وأيضاً العاملة تتحمل املسؤولية، إذا كانت تعرف أن اجللوس من أجل 
الكمبيوتر لساعات طويلة، قد تلحق ضرر صحي بسامة جسمها،  العمل على 
يجب أن تضع شرط أن يكون هناك استراحة كل ساعتني ملدة عشرة دقائق، لكي 
تستطيع مواصلة عملها، وتقدمي إنتاج أكبر وأفضل، هذا باإلضافة إلى مسؤولية 
النقابات والوزارة، وناحظ أنه في الفترة األخيرة سقط لدينا عدد من الضحايا، 

بسبب افتقاد الشروط والسامة املهنية، سقطوا شهداء لقمة عيش.

في ظل تزايد أعداد شهداء لقمة العيش

هل تخضع  منشآتنا لشروط السالمة العامة؟

املجدالني: نحن نسعى إلى تطوير جهاز التفتيش في السالمة والصحة املهنية
آصف سعيد: مت االتفاق مع وزارة العدل بتحديد قضاة مختصني في القضايا العمالية 

آمنة الرمياوي: لألسف حتل حوادث العمل غالبًا على فنجان قهوة 

آصف سعيدآمنة الرمياويأحمد املجدالني

رام الله- امتياز املغربي

تعزية ومواساة من طاقم شؤون املرأة
 

يتقدم طاقم شؤون املرأة ممثاً مبجلس إدارته وهيئته العمومية 
وموظفاته بأحر التعازي واملواساة من السيدة نادية أبو نحلة، مديرة 
طاقم شؤون املرأة في قطاع غزة، وعموم عائلة أبو نحلة الكرام بوفاة 

شقيقها:

املرحوم الدكتور/ إيهاب يوسف أبو نحلة 
 

الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم أمس االثنني 26 نيسان/2010، 
عن عمر يناهز »36« عاماً، سائلني الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر وحسن العزاء.

تعزية ومواساة من طاقم شؤون املرأة
 

يتقدم طاقم شؤون املرأة ممثاً مبجلس إدارته وهيئته العمومية 
وموظفاته بأحر التعازي واملواساة من السيدة نادية أبو نحلة، مديرة طاقم 

شؤون املرأة في قطاع غزة، وعموم عائلة ماضي الكرام بوفاة فقيدتهم:

املرحومة / نعمة ابراهيم يوسف ماضي 
 

التي انتقلت إلى رحمته تعالى، سائلني الله أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر وحسن العزاء.

 كما ويشكر طاقم شؤون املرأة كل من تقدم مبواساتنا بفقدان الزميلة 
نعمة ماضي .
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سباعنة،  أماني  الغربية  الضفة  شمال  في  »بانوراما«  مركز  منسقة  تعكف 
على متابعة ما أطلقته نهاية العام املاضي، من فكرة تنظيم قطاع العامات في 
اإلع��ان عن حملة في جنني  إل��ى  »ب��ادرن��ا  القطاع اخل��اص. تقول:  فئات  بعض 
لتحسني أوضاع النساء العامات في القطاع اخلاص، مبا يشمل ذلك من أجور 
وساعات عمل وإجازات، نظراً للواقع الصعب واملزري الذي تعيشه العامات، 
تشمل  املستهدفة  القطاعات  ف��إن  سباعنه،  وف��ق  واق��ع«.  كأمر  املوضوع  وص��ار 
عامات مشاغل اخلياطة، واملربيات في رياض األطفال، واملوظفات في بعض 

املكاتب اخلاصة، واملشتغات في احملال التجارية.
العامات  تلك  أن  القطاعات، ينحصر في  اختيار هذه  »السبب وراء  تتابع: 
يعشن ظروفاً قاسية جداً، وال يحصلن على أي حق من حقوقهن، ويكفي النظر 

لرواتبهن املتدنية جداً لنرى  وضعهن.

شراكة
شؤون  طاقم  ضمت  شريكة،  مؤسسات  تشكيل  ف��ي  أوالً  سباعنة  نشطت 
اإلنسان،  حلقوق  املستقلة  الهيئة  الفلسطينية،  للمرأة  ال��ع��ام  االحت���اد  امل���رأة، 
للمناصرة  املرأة  مركز  احلكومية،  غير  املؤسسات  لتطوير  االستشارية  الهيئة 
مركز  إل��ى  إضافة  فلسطني،  عمال  لنقابات  العام  االحت��اد  القانوني،  واإلرش���اد 
السام والدميقراطية وجمعية تنمية املرأة الريفية، عدا عن مركز الدميقراطية 
الدعم  وبرنامج  البلد  راديو  جنني،  محافظة  احلق،  مؤسسة  العاملني،  وحقوق 
النفسي املنبثق عن بلدية جنني. تقول: »عقدنا لقاًء نهاية السنة املاضية، حمل 
عنوان: »النساء العامات في القطاع اخلاص، بني عدالة القانون وظلم الواقع«، 
في  يشاركنا  كي  العمل  بوزير  واتصلنا  أي��ام،  عدة  بعد  ث��اٍن  لقاء  لعقد  ونرتب 
االجتماع، وحتى يسمع عن قرب معاناة العامات، غير أن الوزير إعتذر وقتها 

عن املشاركة، وأنتدب مدير عام دائرة التفتيش، ومدير عام عاقات العمل«.

محاولة أخرى
اللقاء، ولهذا نعكف على  أعقاب  إج��راء في  أي  تواصل سباعنة: »لم يحدث 
تنفيذ لقاء ثاٍن في القريب العاجل، وسنشكل في أعقاب اللقاء التنسيقي الثاني 
من  يسمع  كي  مجدالني،  أحمد  د.  العمل  وزي��ر  مع  لاجتماع  وسنتوجه  وف��داً 
الشباب،  دائرة  الذي يحيط بهن«. يقول منسق  الوضع الصعب جداً  العامات 
وعضو الدائرة القانونية في االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني رياض كميل: 
»نعمل ضمن مشروع تصويب أوضاع العامات في هذه القطاعات، ولدينا خطة 

دائمة في هذا اإلطار، وطالبنا دائماً من وزارة العمل بوضع حد لهذا الواقع«.

السابعة، وتواصل العمل حتى الثانية بعد الظهر، حتظى بأجر شهري يتراوح 
بني 75 ديناراً للمديرة، و40 أو أقل للمعلمة«.

يواصل: »املشكلة ليست في األجر املتدني، وإمنا في حرمان هؤالء العامات 
من كل احلقوق، فا يتمتعن بإجازات مرضية، أو إجازات أمومة، أو تأمني صحي 
 40 على  حتصل  التي  املعلمة  فإن  بسيطة،  وبحسبة  خدمة«.  نهاية  أتعاب  أو 

ديناراً طيلة الشهر، فهذا يعني أنها تكسب يومياً مبلغ عشرة  شواقل.
يفيد أبو صاح: »املشكلة اجلوهرية أن قانون العمل رقم )7( لعام 2000، 
إلى تشكيل جلان لألجور، لتحديد األجر  وفي بنوده 86، 87، 88 و89، أشار 
األدنى الذي ينبغي أن يحظى به العمال، لكن شيئاً من هذا لم يحدث، ومنذ تسع 

سنوات واللجنة اخلاصة بهذا لم تتشكل ولم جتتمع، ولو ملرة واحدة!«
وفق لغة األرقام، فإن محافظة مثل جنني، تنتشر فيها 70 روضة مرخصة 
من  العظمى  الغالبية  تنتسب  وال  مربية،   450 فيها  وتعمل  مرخصة،  وغير 

العامات ألية نقابات عمالية.

شيء يشبه الراتب!
الفلسطيني في  الهال األحمر  تعمل مروة احلاج أحمد، في روضة جمعيه 
بلدة عرابة القريبة من جنني. تقول: »معي خبرة  أكثر من عشرين سنة، وراتبي 
أن  أيضاً  األج��ر ضئيل ج��داً، وصحيح  أن  دي��ن��اراً«. تواصل: »صحيح   75 يبلغ 
املعلمة ال حتظى بأكثر من أربعني ديناراً شهرياً، ولكن املشكلة في أن األهالي 
يغيب  الذين  األوالد،  لرعاية  مكان  مجرد  وكأنها  األطفال  رياض  مع  يتعاملون 

عنهم أهلهم فترات طويلة«.
أحياناً  »أفكر  عمرها:  من  واخلمسني  الثانية  تبلغ  التي  أحمد،  احلاج  تتابع 
في راتبي املتدني، لكن معرفتي بأوضاع اجلمعية، تدفعني للتراجع، كما أنني 

أضحي من أجل األطفال«.
ديناًراً  أربعني  على   يحصلن  واللواتي  معي،  العامات  »تطالبني  تواصل: 
في الشهر، بزيادة، ألن أسعار صرف الدينار هبطت، وألن هذا املبلغ ال يفعل لهن 

شيئاً، فاألسعار مرتفعة لكل شيء«.
تقول احلاج أحمد: »يحضر بعض األهالي أطفالهم، وال يستطيعون سداد 
أقساطهم الشهرية، التي تبلغ نحو 60 شيقاً. كما أن مصروفهم اليومي مختلف، 
فهناك أوالد يحضرون معهم نصف شيقل أو شيقل، وبعضهم ال يحضر شيئاً«.

تلتصق السيدة مروة بالروضة وباألطفال، رغم اعترافها أن الراتب ال يساوي 
تختتم:  لصاحبته.  الهاتف  أو  الكهرباء  فاتورة  يسد  أن  يستطيع  ال  وقد  شيئاً، 

»وعدنا العامات بزيادة األجر 50 شيقاً، إذا  سارت األمور على ما يرام«.

كغيرهم من العاملني في مجاالت كثر، لهم حق في احلياة والعيش، ولهم 
حق في اإلعتراض على الواقع واملطالبة بتغييره، خصوصاً فيما يتعلق بتلك 
القوانني غير املنصفة لهم، ومبا يتعلق بذلك الواقع الذي وعدهم مراراً وتكراراً 
بالدمج مع غيرهم من أبناء املجتمع في سوق العمل، وذلك بناًء على قدراتهم 
وتكافؤ الفرص بينهم وبني اآلخرين، دون النظر إلى إعاقة أو طاقة، فمنهم من 
تعني  ال  »اإلعاقة  واضحاً  شعاراً  رافعني  التعليمية،  املراحل  أعلى  إلى  وصل 

نهاية احلياة«.

تطبيق القانون
تقول دالل التاجي، وهي واحدة من ذوي اإلحتياجات اخلاصة، وهي فتاة 
حصولها  ظ��روف  عن  يونس،  خان  في  األحمر  الهال  جمعية  في  تعمل  كفيفة 
اإلجنليزية  اللغة  آدأب  ف��ي  اجلامعية  دراس��ت��ي  »أن��ه��ي��ت  ق��ائ��ل��ة:  العمل  على 
وأكملت الدراسات العليا، وحدث معي عندما ذهبت إلى ديوان املوظفني ألتسلم 
وظيفتي، أن عينت في الدرجة السادسة وأنا استحق الرابع، وقالت لي املوظفة 
صراحة: »أنت لم تتجاوزي اللجنة الطبية«. وأنا ال أعتبر مريضة، أنا من ذوي 
مبوضوع  يتعلق  مبا  املعاق  قانون  في  دالل  تكمل  ثم  اخلاصة«،  االحتياجات 
العمل نقاط تزيد القضية تعقيداً، فمثاً يعطى في القانون 5% نسبة لتوظيف 
املعاق، ملاذا ال تذكر في األصل هذه النسبة، ملاذا ال يعامل املعاق كغيره من أبناء 
الوطن مبا ميتلكه من قدرات ومهارات وخبرات، هذه النسبة تضعنا في موقع 
األخ��رى، والتي تتبنى برامج خاصة  املؤسسات  متييز من اآلخرين، بينما في 
لذوي االحتياجات اخلاصة، يعني فيها آخرون ممن ليسوا من ذوي االحتياجات 

اخلاصة، فلماذا يعني إنسان مبصر في مشروع مسخر للكفيفني أصاً.

املجتمع املدني
وفي لقاءنا مع ليلى وافي، وهي إحدى الكفيفات التي حدثتنا عن جتربتها 
للتقدم  ذهبت  مباشرة،  اجلامعة  من  تخرجي  »بعد  قالت:  عمل  عن  البحث  في 

ما  أن��س��اه  أن  ميكن  ال  رداً  االستقبال  موظف  علي  ورد  امل��ؤس��س��ات،  إح��دى  ف��ي 
حييت، حيث قال باحلرف الواحد: »ال يوجد لدينا طلبات للعميان«، وكانت هذه 
الضربة التي جرحتني وقوتني في نفس الوقت، ودفعتني لإلقدام على حتضير 
املدني  املجتمع  مؤسسات  مع  جتربتها  عن  وتضيف  والدكتوراه«.  املاجستير 
قائلة: »مؤسسات املجتمع املدني هدفها األول واألخير هو جمع األموال، ولذلك 
وتنادي  شعاراتهم  وترفع  املعاقني،  بقضايا  تعنى  التي  املؤسسات  تلك  فحتى 
املكان  يكون  أن  يجب  األق��ل  وعلى  مطلقاً،  تشغيلهم  على  تعمل  ال  بحقوقهم 

واألولوية متاحة في هذه املؤسسات لذوي االحتياجات اخلاصة«.

درجة عاشرة
مستشفى  في  البدالة  هاتف  على  يعمل  الذي  العجل،  محمد  الكفيف  ومع 
الشفاء في غزة، حيث حدثنا عن جتربته قائاً: »أنا شاب جامعي، وقد دخلت 
امتحانات التوظيف كغيري من املتقدمني، وجنحت في االمتحان، ولكن عند 
التعيني، أفاجأ بأنني موظف على هاتف البدالة، وكذلك معي الكثير ممن هم 
في مثل حالتي، وقد جاءنا الرد واضحاً أن املسؤولني ال يستطيعون تعييننا 
للبعض  التعليمية  الدرجات  وتصل  إعاقتنا،  بسبب  ذلك  من  أعلى  مراكز  في 
أو  التاسعة  بالدرجة  إال  يعمل  ال  الواقع  في  لكنه  الدكتوراه،  درج��ة  إلى  منا 
مجرد  لألسف  ويعمل  دك��ت��وراه،  شهادة  يحمل  زميل  أع��رف  وأن��ا  العاشرة، 

مراسل«.
ويضيف محمد: »نحن ال نريد سوى تطبيق القانون، فنسبة 5% هي نسبة 
جيدة إذا ما طبقت، ولكن انظري إلى مؤسسات املجتمع املدني واملتخصصة 
اث��ن��ان يعملون  ف��ي خدمة املعاقني ب��ص��ري��اً، رمب��ا ل��ن جت��دي س��وى واح��د أو 
هناك، وهذا ألن ما يكتب على الورق من قوانني ومبادئ وشعارات هي مجرد 
املدني  املجتمع  مؤسسات  بجميع  عاقتي  انقطعت  لي  بالنسبة  وأن��ا  حبر، 
املتخصصة في خدمة املكفوفني، وذلك ألنها لم تقدم لي أي نوع أو مساعدة 

بأي شكل من األشكال«.

آثار نفسية
وتقول األخصائية النفسية زينة خليل، إن العمل ضروري لهذه الفئة، ألنه 
يتغلب على الشعور بالنقص أو العجز وحتقيق الذات، ويوفر مجاالً للوجود 
والكسب  واالجتماعي  النفسي  التوافق  وحتقيق  البشرية  والكرامة  اإلنساني 
هؤالء،  مع  السلبية  تعامله  وطريقة  املجتمع  نظرة  ولكن  الذاتي،  واالستقال 
على  عبئاً  يشكلون  وبالتالي  للمستقبل،  والقلق  امل��خ��اوف  ظهور  إل��ى  ي��ؤدي 
املجتمع الذي يعيشون فيه.   وتضيف: »هذا يولد الشعور بالفشل والعدوانية 
اإلتزان  وع��دم  ال��ذات  مفهوم  واضطراب  واإلحباط،  اإلب��داع  على  القدرة  وع��دم 
بالضعف  واإلح��س��اس  بالعجز  ال��زائ��د  الشعور  لديهم  يتولد  كما  اإلنفعالي، 
باملجتمع  ال��ث��ق��ة  وع���دم  النفسية  والعصبية  وال��ق��ل��ق  ل��إلع��اق��ة  واالس��ت��س��ام 
اجلهود  بذل  إلى  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  مع  التعامل  ويحتاج  واألس��رة. 
ليكونوا فاعلني، وباملقابل يجب تأهيل املجتمع لتقبلهم واإلبتعاد عن التعامل 
معهم بشفقة وعطف، وتطوير اإلمكانات املقدمة في هذه املؤسسات حتى تكون 

مؤهلة الحتوائهم.

تقرير خاص
وأوضح تقرير صادر عن مركز امليزان حلقوق اإلنسان، أن اإلعاقة تشكل سبباً 
للتمييز في العمل، وحرمان املعوقني من احلصول على فرص عمل أسوة بأقرانهم، 
ويعرقل  للمعاقني،  ال��ازم��ة  والتأهيلية  الطبية  األدوات  دخ��ول  احلصار  ومينع 
خروج احملتاجني منهم للخدمات والعاج لتلقي هذه اخلدمات خارج قطاع غزة. 
ونوه املركز نقاً عن مصادر مشروع التأهيل في احتاد جلان اإلغاثة الطبية، إلى 
العالم،  مستوى  على  األعلى  تعتبر  الفلسطينية  األراض��ي  في  املعوقني  نسبة  أن 
حيث تصل إلى حوالي 3.5% من مجموع السكان، وترتفع في محافظات غزة بشكل 
خ��اص، لتصل إلى حوالي 4% أي نحو 70 ألف شخص.  وجت��در اإلش��ارة إلى أن 
العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة، أضاف حوالي 500 شخصاً إلى صفوف ذوي 
اإلعاقة، جراء بتر في األطراف، وعلى األخص ضرر في حاستي السمع والبصر، 

حلقت بالفلسطينيني من سكان قطاع غزة.

موظفات يحصلن على عشرة شواقل يوميًا!

أين وصلت جهود تغيير واقع العامالت؟
عبد الباسط خلف

هل اإلعاقة سبب للبطالة؟

الكفيف الفلسطيني.. أين هو من سوق العمل
رشا فرحات

يتابع: تلقينا وعداً من وزير العمل، بأن يكون العام احلالي سنة احلد األدنى 
في  سيعقد  جماهيري،  عمالي  لقاء  في  جديد  من  القضية  وسنطرح  ل��ألج��ور، 
الثاني والعشرين من أيار في قرية فحمة في محافظة جنني، وسنطالب معالي 

الوزير بتطبيق قانون احلد األدنى لألجور.

صورة عن قرب
ملف  ملتابعة  وق��ت��ه،  م��ن  كبيرة  أج���زاء  ص��اح  أب��و  حسن  النقابي  يخصص 
تتدنى بنسبة كبيرة جداً، ويكاد ال  والتي  األطفال،  العامات في رياض  أجور 
يصدقها العقل. يقول أبو صاح الذي يرأس نقابة اخلدمات العامة في االحتاد 
العام لنقابات عمال فلسطني، وقد بدت عامات التأثر واضحة على نبرة صوته: 
أو في  »من يصدق أن العاملة التي تبدأ نهارها في السادسة والنصف صباحاً 
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بالقوة  ال��ش��ع��ور  يتعاظم  ي��ب��زغ،  ش��ج��رة  ب��رع��م  أو  تتفتح،  زه���رة  ك��ل  م��ع 
واالنتصار لدى سلمى عينبوسي، التي تخوض منذ سنوات حرباً غير معلنة 
عبر  سلمى  السبعينية  تتذكر  وال  اإلسرائيلية.  الدمار  آلة  مع  »ناعم«  بساح 
اإلسرائيلي  االحتال  أقدام جنود  املرات دمرت  السلمية هذه، كم من  مقاومتها 
وجنازير جرافاتهم حديقة منزلها، التي أمضت سنني في إنشائها ورعايتها، بل 

إن جل ما تتذكره على مدار عشرات السنني، »أنها تزرع وهم يقتلعون«. 
ليأتي  الصباح،   في  أشتالها  تغرس  أم��ج��د«،  »أم  سلمى  كانت  ما  وكثيراً 
جنود االحتال اإلسرائيلي ويقتلعونها  في املساء، في تصرف بات أمراً عادياً 
لهذه املرأة، التي تقطن في  خربة يرزا في منطقة السفوح الشرقية في األغوار 
الشمالية لطوباس، وحتيط بها مناطق يستخدمها جيش االحتال لتدريباته 
العسكرية، ما أدى إلى وقوع العديد من مواطنيها بني شهيد وجريح، بينهم ابن 

سلمى، الذي أصيب في باحة املنزل قبل سنتني.
وفي كل مرة تغرس النباتات واألزهار في حوض املصرارة في خربة يرزا 
املتكررة  اإلع��دام  عمليات  عينيها  أم��ام  تتراءى  الشمالية،  األغ��وار  في  اجلبلية 
أبناءها  ترعى  كما  مت��ام��اً،  رعايتها  على  حت��رص  التي  وأش��ج��اره��ا،  لنباتاتها 
العشرة وأبناءهم. غير أن مشهد اإلعدام املتخيل هذا، سرعان ما يزول من أمام 
ناظرها، ألن دوماً هناك ما يبرر لها، بأنهم مهما اقتلعوا من األشجار ودمروا من 

األزهار، إال أن آثاراً لها حتماً ستبقى لتعود هي بدورها لزراعتها من جديد.

ستبقى قائمة في االرض
قبل ثاثني عاماً  امل��رأة على تأسيس هذه احلديقة  فيه هذه  دأب��ت  أن  ومنذ 
ولغاية اليوم، وهي حترص على ممارسة عادة زراعية فريدة، أثبتت التجربة 
واأليام لها جناعتها كما تقول. وتكمن عملية زراعة الصنف الواحد من األزهار أو 
األشجار في أكثر من مكان، أسلوباً مبطناً للتحايل على سياسة القلع والتدمير 
نبتة،  أو  شجرة  على  القضاء  ف��ي  النجاح  لها  كتب  وإن  وال��ت��ي  االسرائيلية، 
فحتماً إن جذور أخرى ستبقى قائمة في األرض، لتعود وتنبتت من جديد. وال 
جتد أم أمجد صعوبة في تسمية أي صنف من النباتات التي حتتويها حديقة 
منزلها، والتي طاملا كانت مسرحا لعمليات مداهمة وإعدام وتخريب، من قبل 
جنود االحتال االسرائيلي، الذين يداهمون املنطقة، قادمني من ثاث معسكرات 
وهي  باملعصم،  السوار  يحيط  كما  باخلربة،  حتيط  إسرائيلية  ومستعمرات 

معسكرات »كوبرا وسمرة واملالح«.

وتقول إن جنود االحتال االسرائيلي، غالباً ما يجرون تدريباتهم العسكرية 
في محيط اخلربة، وعلى بعد ال يتجاوز مئات األمتار من مسكنها. 

يحرصون  كانوا  ملنزلها،  مداهمتهم  وأثناء  االحتال  جنود  أن  إلى  وتشير 
ع��ل��ى ت��دم��ي��ر م��زروع��ات��ه��ا، ال��ت��ي س��رع��ان م��ا ت��ع��ود وت��غ��رس��ه��ا م��ن ج��دي��د فور 
التي  الزراعية،  الدومنات  من  اآلالف  ي��رزا  بخربة  وحتيط  للمكان.  مغادرتهم 
حتولها قوات االحتال اإلسرائيلي إلى مناطق تدريب ورماية جلنودها، الذين 
يقيمون عمليات تدريبهم في أمكنة ليست ببعيدة عن احلديقة »اجلنة«، التي 

طاملا كانت مكوناتها هدفاً لرصاصات اجلنود املتدربني وقذائفهم.
في الليل ال تعرف عائلة أم أمجد مكاناً او حدوداً ثابتة لغرفة نومها، فكثيراً 
تتحدد وجهتها فقط تبعاً للجهة التي يأتي منها صوت الرصاص املستخدم في 
التي ال يزيد عدد  التدريب، شأنها في ذلك شأن  بقية سكان اخلربة،  عمليات 

سكانها على الستني نفراً موزعني على سبع عائات. 
 وكانت نباتات السوسن، التي تتناثر على مدخل البيت بانسجام، شاهدة 
وزهورها،  أوراقها  على  دماؤه  سالت  الذي  محمود،  ولدها  إصابة  عملية  على 
امل��ن��زل، عندما أص��ي��ب برصاصة  ف��ي ن��وم عميق ف��ي س��اح��ة  وال���ذي ك��ان يغط 
سنتني  قبل  اخلربة  محيط  في  ج��رت  عسكرية،  تدريب  عملية  ج��راء  طائشة، 

تقريباً.
وال تعر هذه املراة وعائلتها اهتماماً باملضايقات اإلسرائيلية التي تطالهم 
الذي  املكان  عن  ترحيلهم  إل��ى  األول��ى  بالدرجة  تهدف  والتي  مستمر،  بشكل 
ولدت وآباؤها فيه. وتؤكد على أن البقاء في األرض والثبات عليها مهما بلغت 

االعتداءات، ميثل أكبر مقاومة لاحتال اإلسرائيلي وجنوده. 
الزراعة والعناية باألشجار، في مساحة ال تتعدى    وتتعدى عاقتها مع 
املتمثل  الروتيني الشاق،  العمل  أو تغيير منط  الدومن ونصف، عاقة املوهبة 
في ممارسة األعمال املنزلية وتصنيع منتجات األلبان واألجبان لشياهها، التي 
تعتاش منها هي وأسرتها، بل إن األمر يصل بها إلى حد« عبادة األرض« كما 
تقول. وفي هذه املساحة التي حترص املرأة على إحاطتها بسياج من األساك، 
البرية  األزه���ار  من  األص��ن��اف  عشرات  وتتزاحم  واألب��ق��ار،  امل��واش��ي  عن  بعيداً 

واجلوية، وأشجار الزينة واملثمرة وغير املثمرة.
وتبدو املرأة على علم ودراية كبيرة في علم النباتات واألشجار، من حيث 
موعد األزهار والتقليم وطرق اإلنبات جلميع األزهار والنباتات، التي جتلبها 

إما من اجلبال احمليطة، أو تعمل على شرائها من السوق.

العطل  أي��ام  في  ملساعدتها  يأتون  الذين  أبناءها  أن  إل��ى  أمجد،  أم  وتشير 
الرسمية واألعياد، يعملون على جلب بعض األعشاب واألزهار البرية، لتقوم 
العام  في  مساحتها  تكبر  بأن  حتلم  التي  احلديقة،  في  بزراعتها  بدورها  هي 
ل��دى ه��ذه امل���رأة، التي  ال��ق��ادم. ولكل ن��وع من األزه���ار امل��زروع��ة معنى خاصاً 
حترص على أن تتفقد أزهارها مع إطالة شمس كل صباح، هذا عدا عن القيام 

بجوالت متفرقة إليها طيلة ساعات النهار.

قصة صمود
والعطرية  واخلبيزة  والفيجن  والبسباس  السوسن  أزه��ار  تفتحت  وق��د 
وإصبع الببو، وغيرها الكثير من أصناف الورود البرية، والتي تعكس جماالً 
خاباً لطبيعة حترص هذه املرأة على جتسيدها في ساحة منزلها، التي جتسد 

قصة صمود ومقاومة لاحتال اإلسرائيلي.
أرضها  على  للحفاظ  النظير،  منقطعة  غير  م��ق��اوم��ة  عينبوسي  وت��ب��دي 

وحديقتها هذه، والتي ستبقى تزرعها حتى لو أنهم يقتلعوها كل يوم.
وبات أمر املقاومة السلمية بالنسبة ألهالي خربة يرزا عموماً، أمراً واقعاً في 
مجريات حياتهم اليومية، والتي يتعرضون خالها حملاوالت تهجير وترحيل 
محاوالت  في  يتفننون  الذين  اإلسرائيلي،  االحتال  جنود  أي��دي  على  يومية، 
التهجير والترحيل. ويبدي السكان على قلتهم، مقاومة منقطعة النظير للبقاء 
على أرضهم التي يسكنوها منذ زمن اآلباء واألجداد، ويجمعون على أن البقاء 
مقاومة. وتسيطر إسرائيل على مجمل مناطق الغور، وأقامت فيها أكبر عدد من 

املستوطنات الزراعية ومعسكرات اجليش.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. سام فياض، أكد خال جوالته امليدانية 
في منطقة األغوار الشمالية، ومنها خربة يرزا واحلديدية وحمصه ومكحول 
وغيرها، على أن عنوان الصمود األساسي للسكان في هذه التجمعات، هو أن 
»البقاء مقاومة« مبيناً أن البقاء في هذه املناطق، جاء نتيجة لصمود أهالي هذه 

املناطق في وجه االحتال ومشروعه االستيطاني.
اإلحتياجات  ك��اف��ة  بتلبية  ستقوم  ال��وط��ن��ي��ة،  السلطة  إن  ف��ي��اض،  وق���ال 
املطلوبة منها، وإنها ستصل مبشاريعها وبرامجها إلى كل مكان، دون اإلكتراث 

باملسميات والتصنيفات األبجدية اإلسرائيلية »ا« و«ب« و«ج«.
دولة  ال  ك��م��ا  األغ�����وار،  دون  فلسطينية  دول���ة  »ال  ق��ائ��اً:  ف��ي��اض  وأردف 

فلسطينية دون القدس وقطاع غزة«.   

في 26 نيسان املاضي أفرجت سلطات االحتال عن األسير »أحمد أبو شلوف«، 
من سجونها بعد قضائه فترة محكوميته، وبدالً من عودته ملنزله في »بئر السبع« 
جنوب فلسطني احملتلة عام 1948، قامت سلطات االحتال بإبعاده إلى قطاع غزة.
االلتحاق  على  مصراً  القطاع،  دخ��ول  رف��ض  ال��ذي  شلوف،  أب��و  األسير  إبعاد  بقرار 
على  اجل��دي��دة  حربها  ب��دأت  قد  االح��ت��ال  سلطات  تكون  األرب��ع��ة،  وأبنائه  بزوجته 
الفلسطينيني، تطبيقاً لقرارها العنصري اجلائر والقاضي بإبعاد 80 ألف فلسطيني 

عن أماكن سكنهم في الضفة، بحجة أنهم ليسوا من سكانها األصليني.
احلقوقية،  الفلسطينية  املؤسسات  من  مجموعة  حتركت  احلالة،  هذه  ملواجهة 
بالتعاون مع مؤسسات إسرائيلية، بإطاق جتمع مؤسساتي حقوقي ملواجهة القرار 

وإبطاله، وصوالً إلى إلغائه فيما بعد.

جتمع مؤسسات إللغاء القرار
وقد قام على هذا التجمع، كل من مؤسسة »احلق«، جتمع »حركة«، مركز القدس 
للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، مجموعة »متني«، مؤسسة »الضمير«، االئتاف 
األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، مركز الدفاع عن الفرد »هموكيد«، مركز 

الدفاع عن حرية احلركة »مسلك«.
وخال املؤمتر الصحافي الذي عقد في رام الله، وأعلن فيه تشكيل هذا االئتاف، 
يضفي  ال��ذي  العسكري،  األم��ر  خطورة  على  للتجمع،  املشكلة  املؤسسات  ش��ددت 
الفلسطينية  التهجير القسري واإلبعاد للسكان املدنيني في األرض  »شرعية« على 
احملتلة، إضافة إلى تعامله مع الضفة وقطاع غزة كإقليمني مختلفني، وليس كأرض 
في  األمر  هذا  خطورة  فإن  ذلك،  جانب  اإلسرائيلي.  إلى  لاحتال  خاضعة  واح��دة 
كونه يضع »أرضية قانونية«، تبرر سياسات الترحيل وتقييد احلركة في األرض 
احملتلة، مؤكدة أن هذه القضية تلقى اهتماماً منقطع النظير، على مستوى املؤسسات 
تكثيف  يستوجب  الذي  األمر  الدبلوماسية،  والبعثات  احملتلة  األرض  في  العاملة 
العمل في هذا املجال، لفضح االنتهاكات اإلسرائيلية، إضافة إلى استمرار املؤسسات 
كما  األمر،  هذا  من  للمتضررين  خدماتها  بتقدمي  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  العاملة 

جاء في البيان اخلتامي للمؤمتر الصحافي.

حترك رسمي ومؤسساتي
ف��ي ح��دي��ث خ��اص ل��ص��وت ال��ن��س��اء، وضح 
أهداف  جبارين  ش��ع��وان  احل��ق  مؤسسة  مدير 
من  األس��اس��ي  الهدف  »ك��ان  قائا:  التجمع  ه��ذا 
رسمي  مستوى  على  التحرك  هو  التجمع  ه��دا 
قانونياً،  القرار  ملواجهة  وشعبي  ومؤسساتي 
ودراسة جميع اإلمكانيات املمكنة للوصول الى 

إلغائه وليس جتميده«.
التعاون  تابع جبارين: »حاولنا من خال 
فيما بني املؤسسات احلقوقية املكونة للتجمع، 
اخلروج ببيان مشترك وصوت موحد، ملواجهة 
حال  في  عليه  املترتبة  املخاطر  وحتديد  القرار 
فعلية  خطوات  إلى  جبارين  تطبيقه«.  وأشار 
العنصري،  ال��ق��رار  مل��واج��ه��ة  التجمع  بها  ق��ام 
قدمته  مفصل،  قانوني  حتليل  تقدمي  أهمها  من 
القرار،  أخطار وقانونية  مؤسسة احلق، حول 

األوروبي،  األجنبية واالحتاد  املمثليات والقنصليات  كافة  إلى  الشرح  وتقدمي هذا 
وتوثيق  ورص��د  القرار،  ضد  اإلسرائيلية  العدل  حملكمة  قضية  رفع  إلى  باإلضافة 
إمكانية التدخل القانوني في هذا اإلطار أكد جبارين على ضرورة العمل اجلماعي 
القرار  إل��غ��اء  إل��ى  ه��ذا اجلهد  م��ن خ��ال  ال��ق��رار: »نحن نسعى  إل��غ��اء  إل��ى  للوصول 
بالكامل، وأن ال يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب اآلالف من األسر الفلسطينية املتأثرة 

من القرار«.
الفلسطينية لتأخذ مبادرة لتبليغ   وأضاف جبارين: »التجمع توجه للحكومة 
املمثليات واملنظمات احلقوقية في العالم برفض القرار، ارتكازاً إلى عدم قانونيته 

دولياً«.
أشار جبارين إلى أن إسرائيل بالرغم من اإلعان عن عدم تطبيقها القرار، بدأت 

بذلك فعاً من خال ثاث حاالت، االولى ترحيل أحد الشبان الغزين من عمله في 
اخلليل إلى غزة، والثانية إبعاد أحد املعتقلني احملررين إلى غزة، والثالثة تدارس 
قضية إبعاد ثمانية شبان فلسطينيني، أنهوا فترة محكوميتهم إلى األردن، بالرغم 
معسكر  في  بجمعهم  قاموا  حيث  شمل،  ول��م  فلسطينية  هوية  على  حصولهم  من 
احلاالت  ه��ذه  تطبيق  أن  جبارين،  يعتقد  ذات��ه.  العسكري  األم��ر  قاعدة  على  عوفر 
ناعم«،  و«  فردي  بشكل  القرار  لتطبيق  إسرائيلية  ومحاولة  النبض،  جس  مبثابة 
دون أن تخلق ضجة إعامية ضده، من خال إبعاد فلسطينيني هنا وهناك، وبشكل 
تدريجي، ليتحول األمر لروتني وأمر معتاد.  وتابع جبارين: »من هنا كان اخلوف 
أي  حال  في  إليه  اللجوء  يتم  ساحاً  يكون  ال  حتى  إللغائه،  العمل  على  واإلص��رار 

اضطراب سياسي، أو تطورات ميدانية مستقبلية«.

مؤسسات قانونية فلسطينية جتتمع في مواجهة األمر العسكري1650
رام الله: صوت النساء

وصفته باملخالف للقانون الدولي

خربة يرزا في االغوار الشمالية: مقاومة بسالح »ناعم« 
طوباس : شهناز حميد 

سلمى تزرع الورود في مرامي النيران
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على بعد أيام من ذكرى نكبة فلسطني وتشريد اآلالف من الشعب الفلسطيني 
اآلالف من  لقلع  بأمر عسكري  االح��ت��ال  دول��ة  وب��ل��ده، تطل علينا  أرض��ه  عن 
الذي  القسري«،  »اإلبعاد  سياسية  ضمن  ووطنهم  أرضهم  من  الفلسطينيني 
الذي يقضي بتهجير 80  رق��م1650،  العسكري  اأمر  إنه  تتبعه منذ سنوات. 
ألف فلسطيني ونزعهم من محيطهم اجلغرافي قسراً، إلى مناطق أخرى، دون 
النظر في اآلثار اإلنسانية الكارثية لهذا القرار. رغم التقليل رسمياً من إمكانية 
تطبيق القرار، إال أنه خلق حاله خوف وإرباك للفلسطينيني املتضررين منه، 

والذين باتوا يحسبون جميع االحتماالت ملواجهته.

انفصال جغرافي
عام  احملتلة  فلسطني  من  باسمها،  البوح  رفضت  التي  »م.خ«،  الفلسطينية 
الله،  رام  الرملة، ومنذ سنوات طويلة تعيش في  1948، وبالتحديد من مدينة 
وقبل عام اقترنت بشاب وتزوجت واتخذت من املدينة مستقراً وانطاقة حلياتها 
نابلس  مدينة  من  وهو  الله،  رام  في  هنا  زوجي  على  »تعرفت  تقول:  الزوجية. 
تقدمي  رغ��م  شمل،  لم  على  حصوله  لعدم  الضفة،  في  والسكن  ال���زواج  وق��ررن��ا 

الطلب لذلك، وهذا القرار في حال تطبيقه، يعني انفصالنا جغرافياً عن بعض«.
ومدينتها  الله  رام  بني  وتتنقل  األول،  مولودها  تنتظر  »م.خ«  الفلسطينية 
الذي  االس��ت��ق��رار  ه��ذا  انتهاء  سيعني  ت��ق��ول،  كما  ال��ق��رار  تطبيق  أن  إال  األصلية، 
تعيشه، وخاصة أنها تعمل في رام الله: »مقر عملي الدائم هو رام الله، وزوجي 

يعمل في رام الله أيضاً، وتطبيق القرار يعني ضياع مصدر رزقنا أيضاً«.
وتفكر الفلسطينية »م.خ« أنه في حال متكنت من استصدار لم شمل لزوجها، 

أبواب  تنفتح  حيث  شهر(،  أل��ف  من  )خير  القدر  ليلة  املسلمني،  عند 
سبحانه،  لله  الضارعني  دع���وات  لتحتضن  مصراعيها  على  ال��س��م��اوات 
مستغيثني به ليحقق لهم أمانيهم ويرفع عنهم الضيم. قالت لها )احلجة( 
أنها طفلة وسيستجيب الله الستغاثاتها، تأوهت وأصبحت مثل الفراشة 
املظلمة،  ه��ذه  وتناغي  األمنية  ل��ه��ذه  تنتصر  وأخ���رى،  وردة  ب��ني  تتنقل 

فاستقرت على واحدة لها ولكل شعبها املسبي حريته. 
أشعلت البابور املخصص لغلي املاء، وتوضأت، في حني املاء شحيح، 
فتلقت عقابها من جدتها الصارمة واملقننة ملا هو متوفر منه القليل، جدتها 

التي قالت )مهرقت امليه، وما ظل للكبار(. 
لم تأبه للضرب، فالقضية التي تتبناها تستحق التضحية واملعاناة، 
فكل الشعب يعاني، وأبواب السماء مفتوحة لدعوات الطفلة التي ستذود 
يسهر  مل��ن  تنفتح  السماء  أن  )احل��ج��ة(  لها  وق��ال��ت  ووطنها.  شعبها  ع��ن 
الليالي، فيسطع نور من السماء يعلن عن فتح باب األماني والتظلمات، 
طفلة،  وه��ي  تسعفها  لم  النوم  غريزة  ولكن  وسهرت،  وسهرت  فسهرت 
أخ���راً.  ع��ام��اً  تنتظر  أن  تضطر  وق��د  منتظرة،  تغفو  أن  ق��دره��ا  أن  ع��رف��ت 
النوم  أن  وهي طفلة حكيمة، ففكرت وشاورت عقلها كما كان. فاستقرت 
حتتضنهم  من  وحق  حقها  من  أنه  تعتقد  مبا  الله  مطالبة  من  مينعها  لن 
األح��وال، واأليدي  املعهودة في هذه  الشفاهة  من  وب��دالً  أع��زاء،  قلبها  في 
العظيم.  للخالق  معنونة  رسالة  لكتابة  راحت  السماء،  لتاقي  املرتفعة 

فجلست لتخط رسالتها:
يا رب، يا عظيم، يا جبار، خلص شعبي من اإلجنليز، وابعد عنا خطر 
الشعب  نحن  جانبنا..  إلى  قف  رب..  مستعمراتهم،  من  واحمنا  اليهود، 
 10 املسعود،  عيشة  التوقيع:  ال��دع��وات...  مستجيب  يا  رب  يا  املظلوم... 

سنوات
الثالث  الصف  بعد  حتى  دراستها  أنهت  وقد  أنيقاً  جمياً  خطها  كان 
عهدها.  من  الثمانني  بعد  تخط  ما  كل  تعانق  األناقة  زالت  وما  اإلبتدائي، 
البريد  منتظرة  السماء  واجهة  حتت  املعسولة  املنمقة  الرسالة  وضعت 

األسرع من ومضة وطرفة عني. 
الله، وعلى  السماء وشمولها في رحمة  وللتأكد من وضوحها لرؤية 
قمة األجندة لتلك الليلة الرمضانية املباركة، وضعتها في ساحة )عايشة 
احلسن( بجانب الطابون القريب من )البيت اجلواني(، ساحة تتسع ملائة 
النفتاح  عيونها  مفتوحة  عريضة  على  أحجارها  وصًفت  )مقيلة(،  ناقة 
السماء، انتظرت... انتظرت، وصبرت.... وانتظرت. وفي جلسة استماع 
زال  ما  وشعبي  أنتظر،  زلت  »ما  تقول:  ألحفادها،  قصتها  ت��روي  حديثة 

ينتظر، عسى أن يأتي البريد.... عسى أن تنفتح السماء.

الطلب،  امل��واف��ق��ة  على  مت��ت  ل��و  وحتى  طويلة،  س��ن��وات  بعد  إال  يكون  ل��ن  فهذا 
الذي يعني قطع تواصله مع  األمر  للعيش معها،  االنتقال  عليه  فسيكون الزم��اً 
عائلته ومحيطه الفلسطيني في الضفة أيضاَ: »على جميع االحتماالت ستكون 
الفصل بني  الذي يكرس  القرار،  حياتنا األسرية والعملية هي الضحية من هذا 

الشعب الفلسطيني، بالرغم من صلة الدم واألرض التي جتمعنا«.

أسيل من غزة
وللغزيه أسيل قصة أخرى وخوف أكبر، من واقع جتربة عاشتها بعيداً عن 
زوجها »الضفاوي«، فعلى مدار سنوات عانت أسيل خليفة الكثير حتى تستطيع 
االلتحاق بزوجها وعائلته في مدينة رام الله، سنوات وهي تنتظر »التصريح« 
الذي يسمح لها جمع شتات عائلتها من جديد، وبعد أقل من عام من ذلك، كان 
القرار اإلسرائيلي والذي أعادها إلى حياة اخلوف من جديد. قالت: »لم نستقر 

بعد، حتى ظهر لنا قرار يهدد استقرارنا من جديد«. 
تتابع أسيل: »انا من غزة، تعرفت على زوجي هناك، كان يعمل ضمن أجهزة 
السلطة، تزوجت في القطاع وعشنا هناك بسبب عمله، وبعد أعوام اضطر إلى 
أنا  وحدي  وبقيت  غزة،  على  حماس  وسيطرة  اإلنقسام  بسبب  القطاع  مغادرة 
الله،  رام  إل��ى  ال��وص��ول  من  ألمتكن  كثيراً  »عانيت  ت��واص��ل:  الثاثة«.  وأبنائي 
بالرغم من وجود أهلي في القطاع، إال أن انفصالنا عن زوجي شكل إرباكاً كبيراً 
ومن  القطاع،  إلى  العودة  يستطيع  ال  هو  جهة  فمن  الثاثة،  وألطفالي  للعائلة، 

جهة أخرى نحن ال نستطيع العيش بدونه«.
أن  وخ��اص��ة  ذل��ك،  بعد  عاشتها  التي  والتشتت  اخل��وف  قصة  أسيل  ت��روي 

مشتته  حياة  أعيش  »كنت  مستحيلة:  شبه  كانت  بزوجها  اإللتحاق  من  متكنها 
األطفال  وك���ان وض��ع  التلفون،  م��ع زوج���ي على  نتواصل  ال��ل��ق��اء،  ف��ي  أم��ل  وب��ا 

مأساوياً، وخاصة أنه كان من الصعب عليهم إستيعاب سبب هذا اإلنقطاع«.
تشير أسيل أن فراقها عن أهلها كان صعباً، إال أن ذلك ال يقارن بعدم وجود 
األب وتشتت أطفالها: »اشتاق ألهلي كثيراً، وأرغب في العيش معهم وزيارتهم 
توضع  أن  املعقول  م��ن  فليس  الطريقة،  بهذه  ليس  ولكن  عليهم،  واإلطمئنان 

حواجز على عاقاتنا االجتماعية بني أبناء الشعب الفلسطيني الواحد«.

املقدسيني أيضًا
ال تنحصر املخاوف من القرار على »الغزيني« فقط، بل يتعداه ألكثر من 30 

ألف مقدسي متزوجني من أبناء الضفة ولم يحصلوا على لم شمل لعائاتهم.
ت��ق��ول ص��ف��اء محمد )اس���م م��س��ت��ع��ار(، وه���ي م��ت��زوج��ة م��ن ش���اب م��ن مخيم 
األمعري، وتسكن رام الله، إنها ومنذ العام 1998 تنتظر احلصول على لم شمل 
لزوجها، إال أن كل محاوالتها فشلت، وخاصة بعد القرار اإلسرائيلي الذي اتخذ 
في العام 2002،والقاضي بتجميد طلبات لم الشمل. وهذا التجميد، جعل صفاء 
تنتقل للعيش مع زوجها إلى الضفة الغربية، ورغم خطوة حرمانها من هويتها 
املقدسية، ولكن لم يكن باإلمكان أن تتصرف بعكس ذلك، إال أن هذا القرار يعني 
أن زوجها ال يستطيع أن يكون معها في القدس، وأنها ال ميكن أن تكون معه في 
الضفة. وتشير صاح إلى أن ال أحد ميكن أن تعيش معه في القدس، وخاصة بعد 
وفاة والدها ووالدتها قبل سنوات، وأنها في حال طردت من الضفة إلى القدس، 

ستعيش وحيدة مع أبنائها األربعة، دون زوجها أو معيل لها من أهلها.

عائالت فلسطينية في مهب الريح بفعل األمر  العسكري1650
القدس احملتلة: عزيزة نوفل 

ليلة القدر
د. نادر عزت سعيد

النسوية أمي
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انتظرت تلك اللحظات لسنوات عدة، لم تفارق خيالي وأحامي أبداً.. 
عشت أستنشق غبار الذكريات.. أصرف من رصيد املاضي حتى نفذ..

قد  حولي..فاللحظة  من  يتراقص  شيء  كل  حلمت..  الذي  اليوم  جاء 
حانت!! 

بقي من االنتظار ساعة ونصف.. ال ال .. دعوني وشأني .. دعوني مع 
لذة األلم.. ال مع لذة الفرح.

ساعة واحدة.. الوقت مير كأنه سنة!! أطفو على ما لم أجد له ُمسمى.
نصف ساعة فقط.. أطير وكأنني على سطح القمر!! قوة خفية تقذف 

بي هنا وهناك..
ه��ذا املكان يحمل في كل زاوي��ة من زواي���اه ذك��رى م��اح��دث.. دموع.. 

حكايات.. عالم بأكمله.. فلو تكلمت جدرانه لسمعت منها العجب..
جميعاً  له  وكنا  هنا  ُول��د  لقد  أدم!!  طفلها  وطبعاً  علي  ألم  سأشتاق 

أمهات.
طفولة غير عادية!! فهو ال يعرف غيره طفاً.. ال يعرف شكل الدمية..

ال يرى شقيقه الذي يكبره بعشر سنوات إال في فترات متباعدة،
هو بسمة األمل في هذا املكان.

وأنِت يا دعاء؟؟ ما هو مصيرك؟ هل ستلحقيني في يوم من األيام؟
بعض  في  حتصل  املعجزات  لكن  هنا..  ستبقني  أن��ك  تقول  احلقائق 

األحيان.
انتظري املعجزة يا دعاء لرمبا رأيتك ذات يوم.

ربع ساعة.. ربع ساعة.. وسأرى الدنيا!! السماء الزرقاء اجلميلة!! 
كيف أصبح العالم في اخلارج؟؟

هل ال زال الهواء نقياً؟ هل ال زالت الطيور حُتلق في السماء؟ أشتاق 
للون الطبيعة اخلضراء.. رغم  أن اللون األخضر صار في نظري رمزاً  

للشقاء.
أن  طريقي..  أشق  كيف  أعرف  أال  أخشى  الشارع؟  شكل  أصبح  كيف 

أفزع لرؤيتي تلك املركبة التي تسير على أربع!!
في هذا املكان.. لم أذق طعم النوم.. خوفاً من أن ُيطبق السقف على 
احلجرة  إل���ى  ي��أت��وا  أن  أو  ع��ي��ون��ي،  أغ��م��ض��ت  إذ  فيسحقني  ج��س��دي 

ليعبثوا في جسدي!! مالذي سيجدونه في هذا اجلسد؟؟ 
حينما أخرج للدنيا.. سأفعل كل ما أمتنى، لن أدع مكاناً إال وسأطؤه، 
ألستغل كل حلظة من وقتي، سأكل كل ما أشتهي باستثناء الفاصولياء 
إال  ب��ي  يحيط  ال  و  فوقي  السماء  حيث  ال��ع��راء  ف��ي  س��أن��ام  البيضاء، 

الهواء، سأتواصل مع جميع الناس.
لكن...

هل سيتقبلوني بعد كل هذا الوقت؟ 
في  كان  املجتمع  أن  من  بالرغم  الواقع..  في  شيء  ُيغير  لم  فعلته  ما 
مع  خاصة  ال��وض��ع،  اختلف  فقد  األن  أم��ا  عظيماً،  عماً  ي��راه  املاضي 

امرأة، صارت لنا حسابات أخرى.. وكثرت الترهات.
هل سأتقبلهم؟ هل أستطيع العيش معهم؟ 

كنت قبل أربع سنوات في مرحلة العشرينيات....أما اآلن.. ال يهم.
أكترث ألي  الهواء وبعدها ألم��وت.... ال  القليل من  أن أستنشق  املهم 

شيء ُمقبلة عليه.
حان الوقت!! 

ورفعت  السنوات،  هذه  كل  رافقتني  التي  البسيطة  أغراضي  جمعت 
نظري إلى تلك الفتاة التي فتحت الباب، بزيها األخضر الكريه لتقول 

لي بسخرية و بلغتها العربية الركيكة: لن تخرجي اليوم.
ما الذي تقولينه؟؟

صفقة  ضمن  اخلارجة  املجموعة  مع  القادم  لألسبوع  تأجيلك  سيتم 
التبادل.

األسبوع  ه��ذا  ل��ك��ن..  وم��رارت��ه��ا..  ثقلها  بكل  س��ن��وات  أرب���ع  انتظرت 
سيمضي وكأنه دهر.

ال أستطيع وصف ما بداخلي.. فكأنني عاشقة ستلتقي بحبيبها بعد 
طول انتظار.. لتكتشف نسيانه لها!! أو رمبا إدعائه النسيان!!

جتلس بقربه لعله يراها، تتأمل عضاته املفتولة وكتفيه العريضني، 
ترغب في وضع رأسها عليهما.. في ملس رأس��ه.. في احلصول على 
خ��ي��ط م��ن خ��ي��وط ال��ف��ض��ة امل��ث��ي��رة.. ل��ك��ن ي��ده��ا تتجمد ف��ي منتصف 

الطريق.
ُيخيم على املكان حشد من الناس يحجب عنها رؤيته،

متنت لو أنها أشبعت عينيها من مامحه
ال جتد أمامها حاً إال أن حتادث نفسها فتقول: انتظرت هذه اللحظة 

لسنوات طوال!! أرجوك أجبني!! فلتنصت لصوت قلبي؟؟ 
لتنظر في وجهي!! أتوسل اليك

لكنه ال يسمع ...
ينهض فجأة.. مخلفاً وراءه قلباً حزيناً.

في مكانها ال تستطيع الوقوف على ساقيها لتتبعه.. وحينما تتمكن 
من النهوض، تعرقلها اجلموع فا تستطيع الوصول إليه.

تذرف دموع القهر وتنتظر  األمل.. 

في خيمته اإلحتجاجية التي أقامها قبالة معبر بيت حانون »إيريز«، يواصل املبعد 
أحمد صباح، »أبو يزن« اعتصامه بها، منذ ما يربو عن ثاثة أسابيع متتالية، مع عدد 
قراهم  إلى  بعودتهم  للمطالبة  غزة،  قطاع  إلى  الغربية  الضفة  من  األخرين  املبعدين  من 

ومدنهم في الضفة الغربية، ليكونوا وسط أهلهم وذويهم.
املبعد أبو يزن البالغ من العمر 40 عاماً، كان أسيراً في سجون االحتال اإلسرائيلي 
ملدة تسع سنوات، أبعد بعدها إلى غزة، رغم أن أسرته تقطن في رام الله، ليحرم مجدداً 
من زوجته وأوالده، ويقول: »غزة جزء من الوطن، واالعتصام أمام معبر »إيريز«، رسالة 
أن  إلى غزة، ألنه من حق كل مواطن في وطنه  لقرار إسرائيل بترحيلنا مجبرين  رفض 
يختار مكان سكناه وعمله، ال أن يفرض عليه، ونحن نعتبر وطننا واحداً، وسنعمل على 
بالعودة  للمطالبة  حلم  بيت  مبعدي  فيهم  مبا  املبعدين،  كافة  ليضم  االعتصام  توسيع 
إلى قطاع غزة مع قوات  إلى أرض الوطن من األردن  أبو يزن، عاد  إلى الضفة«.املواطن 
األمن، وعمل في قوات حرس الرئيس، وانتقل للعمل في حرس الرئيس مع أسرته في رام 
الله، واعتقل قبل نحو تسع سنوات، ليعود إلى غزة مبعداً، ويقول: »يشاركني في خيمة 
االعتصام العديد من املبعدين، منهم عدد من النساء والذين مت إبعادهم إلى غزة على أثر 
القرار اإلسرائيلي 1650، القاضي بترحيل أهالي غزة وغير احلاصلني على بطاقة هوية 
من الضفة إلى غزة أو األردن. ومنذ اتخاذ إسرائيل قرارها العسكري رقم 1650، يعيش 
عشرات آالف املواطنني الذين يحملون بطاقة هوية غزة، وغير احلاصلني على لم شمل، 
رغم  تنقلهم،  عملية  من  واخلوف  الرعب  من  حالة  الغربية،  الضفة  في  حالياً  والقاطنني 
بعض التطمينات بأن إسرائيل لن تطبق القرار، رغم أنها بدأت ذلك فعاً، ولكن بوتيرة 

بطيئة كما حدث مع املواطن »أبو يزن« واملعتصمني معه.

فقد جنله وزوجته
مبعداً   26 نحو  مع  يعيش  حل��م،  بيت  مبعدي  منسق  الهرميي،  محمد  ياسني  املبعد 
منذ نحو تسع سنوات، حالة من احلرمان واالشتياق ألبنائه وأحفاده  املهد  من كنيسة 
األهل واألحبة حتى وإن  اإلبعاد عن  »إن  وأقاربه ومدينته بيت حلم، ويقول:  وألسرته 
كان جلزء من الوطن، يعتبر صعباً للغاية، خاصة وأنه يحق لإلنسان العيش في وطنه 
بحرية وأينما أحب«. وخال فترة إبعاده، فقد أبو جال الهرميي 56 عاماً، زوجته التي 

انتظار
دميا احمد صالح

إيريز،  إلى جنله وليد 17 عاماً على معبر  العاج في مصر، إضافة  توفيت وهي تتلقى 
عندما رفضت إسرائيل السماح له بالعاج. ويشير أبو جال، إلى أن قرار إبعادهم إلى 

غزة، كان لعام أو عامني، ولكنه امتد لتسع سنوات حتى أالن.

دعاوى لدى اجلهات الدولية
وحتظر املادة 49 من اتفاقية جنيف، الترحيل أو اإلبعاد اجلبري اجلماعي أو الفردي، 
ويقول رئيس جلنة الدفاع عن احلقوق واحلريات واألسرى في نقابة احملامني عادل أبو 
جهل: »نحن ال نعترف بوجود هذا االحتال كجسم شرعي على أرض فلسطني، وبالتالي 
ما يصدر عنه ينطبق عليه »ما بني على باطل فهو باطل«، ولن نقبل بهذه القرارات، ألن 
هدفها إفراغ األرض من سكانها، وكذلك ألن القرار العسكري اإلسرائيلي 1650، مخالف 

للقوانني الدولية واالتفاقيات املوقعة مع السلطة الفلسطينية.
ودعا أبو جهل، إلى رفع دعاوى لدى اجلهات الدولية ضد قرارات االحتال اإلسرائيلي 
العودة  أنه من حق مبعدي بيت حلم  الفلسطينيني من ديارهم، مؤكداً  املواطنني  بإبعاد 
اجلهود  وتوحيد  االنقسام  حالة  إنهاء  ض��رورة  على  وشدد  وأهلهم،  سكناهم  أماكن  إلى 
محاميي  إطاق  إلى  مشيراً  الفلسطينيني،  املواطنني  بإبعاد  االحتال  لقرارات  للتصدي 

فلسطني مبادرة للوحدة الوطنية. 

القرار اإلسرائيلي لم يجمد
ويقول نائب مدير املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان لشؤون البرامج حمدي شقورة: 
اإلسرائيلي  االحتال  ق��وات  دأب��ت  التي  السياسات  من  جزء   1650 اإلسرائيلي  »القرار 
به  تقوم  وما  أرضهم،  من  وطردهم  عليهم  التضييق  بهدف  الفلسطينيني،  على  نطبيقها 
غير  شخص  كل  لتشمل  متسلل،  كلمة  لنطاق  توسيع  هو  وإمن��ا  ج��دي��داً،  ليس  إسرائيل 
لم  القرار اإلسرائيلي  أن  إلى  الغربية«. ويشير شقورة،  الضفة  مسجل في سجل سكان 
يجمد، وأما موضوع التطمينات السياسية فا نأخذ بها، حتى يتم إبطال مفعول القرار أو 
جتميده، إال بقرار أخر لم يصدر بعد.  ورغم أن إجراءات اإلبعاد لم تطل إال عدداً محدوداً 
قائماً من شروع إسرائيل بتطبيقه على نطاق واس��ع، مما  التخوف يبقى  أن  إال  للغاية، 
الدولي، من قبل املؤسسات احلقوقية  التحرك قانونياً وإنسانيا ًعلى الصعيد  يستدعي 

واإلنسانية لوقف القرار بشكل نهائي.

 هاجس اإلبعاد يطارد عشرات آالف املواطنني 

املبعدون إلى غزة تهجير مستمر
غزة - حسن دوحان 
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ال زالت احلملة الشعبية ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية، تواصل حملتها املكوكية، من أجل العمل 
على خلق ثقافية وطنية أصيلة في قلوب الفلسطينيني من مختلف األجيال، كشكل فعال في مقاومة 
الفلسطيني  االقتصاد  إنعاش  مقابل  الفلسطينية،  أرضنا  على  وج��وده  خسائر  وتكبيده  االح��ت��ال، 
الذين يعيشون حالة شديدة من  للعمال  العمل  الصناعي والزراعي والتجاري، وتوفير آالف فرص 

البطالة منذ سنوات.
وللوقوف أكثر على تفاصيل احلملة الوطنية، التي استهدفت مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، 
التقت صوت النساء مع خالد منصور منسق احلملة الشعبية ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية، والذي 
حتدث أوالً عن بدايات انطاقة هذه احلملة في العام 2009 قائاً: »بعد العدوان اإلسرائيلي الهمجي 
باملسؤولية  الشعور  منطلق  ومن  غ��زة،  قطاع  في  ونساءنا  وشبابنا  وأطفالنا  أهلنا  استهدف  ال��ذي 
الفلسطينية  املؤسسات  م��ن  مجموعة  م��ع  قمنا  غ��زة،  ف��ي  وتدمير  قتل  م��ن  يحدث  م��ا  جت��اه  الوطنية 
التوفير  الريفية وجمعية  املرأة  الشباب وجمعية تنمية  الزراعية وجمعية تنمية  اإلغاثة  كجمعيات 
والتسليف، بعقد لقائنا األول بهدف وضع خطة منظمة ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية، التي ستفتح 
ليس  املقاومة  أشكال  من  الشكل  هذا  بأن  علماً  قلوبنا،  على  اجلاثم  االحتال  إلنهاء  الطريق  بدورها 
باجلديد علينا كشعب فلسطيني، إذ أننا مارسناه فعاً عبر مراحل متعددة، كاإلنتفاضة الفلسطينية 

األولى، واستطعنا خالها تنظيف أسواقنا الفلسطينية ولو مؤقتاً من البضائع اإلسرائيلية«.
والتي  الفلسطيني،  ال��س��وق  ح��ول  أج��ري��ت  دراس���ة  بعد  ت��ع��ززت  احلملة  أهمية  أن  منصور  وأك��د 
أظهرت نتائجها أن هناك سبعة مليارات شيقل تباع سنوياً في السوق الفلسطيني، يذهب جل ريعها 
خلزينة االحتال وتسليح جيشه لقتل وتدمير أبناء شعبنا. وعليه، فإن من حق الشعب الفلسطيني، 
اختيار شكل مقاومته الشعبية التي يريد، والتي متت ترجمتها من خال هذه احلملة املنظمة ملقاطعة 
البضائع اإلسرائيلية، على اعتبار أنها ستعمل حتماً على تكبيد االحتال خسارة وجوده في أرضنا 
الفلسطينية، على قاعدة أن إحلاق اخلسارة باالحتال ال بد ستسرع من التخلص منه، لذا كان شعارنا 

في احلملة: »بدنا نخسر االحتال، واملقاطعة ساح فعال وشكل من أشكال املقاومة الشعبية«.
أهداف  عن  جوهرها  في  تعبر  احلملة،  ل��ذات  صياغتها  متت  التي  األه��داف  أن  منصور،  ويضيف 
املجتمع  سلوك  ف��ي  ملموس  تغيير  وإح���داث  املقاطعة،  م��وض��وع  ف��ي  وطنية  ثقافة  خللق  واق��ع��ي��ة، 
السلع  هذه  بأن  الشعب،  هذا  أبناء  يشعر  بحيث  اإلسرائيلية،  البضائع  جتاه  ومواطنيه  الفلسطيني 
تنمية  أن  إال  أشكاله،  اختاف  على  الفلسطيني  امل��وت  هندسة  في  يتفننون  الذين  األع��داء،  سلع  هي 
هذا الشعور أو اإلحساس ال يكفي، بدون أن يكون هناك خلق لبدائل وطنية أو عربية أو أجنبية، لذا 
توجهنا بدورنا إلى أصحاب الصناعات الغذائية، من أجل العمل على حتسني جودة املنتجات الوطنية، 
والترويج لها بشكل ميكنهم من املنافسة الفعالة في السوق بشكل قوي، دون أن يتم استغال الظرف 

لرفع أسعار السلع الفلسطينية.
ويشير منصور إلى أن نشاطات احلملة املنظمة، والتي مت تنفيذها منذ انطاقتها، والتي متثلت 
وشبابية  نسوية  جمعيات  في  ورش��ة  و65  الفلسطينية،  األس���واق  في  دعوية  حملة   13 من  بأكثر 
وجمعيات زراعية، باإلضافة إلى زيارة 50 موقع سكاني على امتداد الوطن في الضفة الغربية، من 
قبل نشطاء ومتطوعني في احلملة، ناهيك عن شراكتنا مع وزارة األوق��اف، لتخصيص أيام اجلمع، 
والفعاليات  األنشطة  هذه  كل  االحتال،  دحر  في  اإلسرائيلية  البضائع  مقاطعة  أهمية  عن  للحديث 
نقلت احلديث عن مقاطعة البضائع اإلسرائيلية من الغرف املغلقة واحملاضرات وورش العمل، إلى 
الشارع الفلسطيني برمته. منوهاً أن تفاعات الشارع مع احلملة، كان لها دور في أخذ السلطة قراراها 

مبقاطعة بضائع املستوطنات.
وأخيراً حتدث منصور عن الدور املتميز، الذي ال بد ستلعبه النساء في احلملة، كما لعبت دوراً 
متميزاً فاعاً في النضال جنباً إلى جنب مع الرجال، وبالتالي ستكون املرأة شريكاً في حملتنا، على 
اعتبار أنها أمينة صندوق املشتريات في العائلة، حيث توجهنا بدورنا أيضاً إلى النساء في القرى، 
ومتت توعيتهن بأهمية املقاطعة، كما تشكلت جلان من النساء، تستهدف النساء في أحيائهن، من أجل 
تعزيز الشعور بضرورة البحث عن املنتج الفلسطيني، عوضاً عن اإلسرائيلي، ومن أجل تربية األبناء 
على ثقافة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، وهذا يعمل بدوره على تعزيز االقتصاد الوطني الفلسطيني 
من  وغيرها  واألجبان  األلبان  من  منتجاتهن  لبيع  فرصتهن  النساء  ستجد  حيث  املنزلي،  واالقتصاد 
املنتجات، التي يتم إنتاجها في بيوتهن، من أجل املساهمة ولو بشكل جزئي بحل مشكلة البطالة في 

بادنا.
من جانبه أكد وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني، الدكتور حسن أبو لبدة خال برنامج رأي عام، 
بضائع  مقاطعة  قرار  تنفيذ  في  جادة  الفلسطينية  القيادة  أن  »وط��ن«،  تلفزيون  ويبثه  ينتجه  الذي 
املستوطنات حتديداً، وأن قرار املقاطعة ال يتعارض مع االتفاقيات املوقعة مع اجلانب اإلسرائيلي، 
أن  إلى  التحرير وإسرائيل، الفتاً  العاقة االقتصادية بني منظمة  التي نظمت  اتفاقية باريس،  ومنها 
رغم  إسرائيل  حتترمها  ال  التي  االتفاقية،  ببنود  اإلخال  في  رغبتها  عدم  أكدت  الفلسطينية،  القيادة 

إجحافها بحقنا.
السلطة  على  يقتصر  ال  املستوطنات،  سلع  من  الفلسطيني  السوق  تنظيف  أن  لبدة،  أب��و  وب��ني 
يفكر  وأن  املالية،  املستوطنات  م��وارد  بتجفيف  كذلك  املواطنون  يساهم  أن  يجب  بل  الفلسطينية، 
وفق  اإلسرائيلية  املنتجات  مع  بالتعامل  مرحباً  إسرائيل،  إلى  منها  استثماراتهم  بنقل  املستثمرون 
قرار  أن  مؤكداً  االتفاقيات.  تلك  داخ��ل  املستوطنات  تكن  لم  والتي  إسرائيل،  مع  املوقعة  االتفاقيات 
للضغوط  السلطة  تعرض  أن  معتبراً  الفلسطيني،  الشعب  قرار  هو  املستوطنات،  منتجات  مقاطعة 

والتهديدات بسبب ذلك القرار، شرف وفخر لها، داعياً جميع املواطنني إلى املشاركة فيه وحمايته.

سر االحتالل حتت شعار.. بدنا نخِّ

احلملة الشعبية ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية تواصل رحلتها املكوكية

رام الله- فداء البرغوثي
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نساء وأخبار
حتركات قضائية وسياسية بعد وفاة طفلة 

5  اليمن: كشفت احملامية اليمنية شذى ناصر، التي سبق لها املرافعة في عدة قضايا دفاعاً عن قاصرات، أرغمن على الزواج 
من رجال أكبر منهن بسنوات عديدة في اليمن، أن مجموعة كبيرة من الناشطني قرروا توجيه رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح 

والبرملان، للمطالبة بإقرار قانون احلد األدنى لسن الزواج.
وقالت ناصر، في حديث ل�CNN بالعربية، إن ذلك يأتي على خلفية وفاة الطفلة إلهام مهدي العسي، 12 عاماً، جراء نزيف حاد 
إثر اتصال جنسي بعد ثاثة أيام من تزويجها لرجل يبلغ من العمر ضعف سنها، ولوحت بتحريك دعوى »حسبة« ضد والد الطفلة 

وزوجها والقاضي املسؤول عن عقد القران، وإن أشارت إلى وجود قوى متشددة تعارض ذلك.
وقالت ناصر، التي عرفت عاملياً بعدما تولت الدفاع عن الطفلة »جنود«، وحصلت لها على حكم بالطاق، ومن ثم بسبب دورها 
املماثل في قضيتي »أروى« و«رمي«، إن ما تعرضت له إلهام العسي ميثل أول حالة وفاة تسجل رسمياً منذ فترة طويلة، غير أنها أبدت 

ثقتها بوجود حاالت وفاة مماثلة، لم يتم اإلعان عنها أو تسجيلها رسمياً من قبل احلكومة أو العائات.
وأضافت ناصر: »جرى في السابق إدخال الكثير من الفتيات الصغيرات إلى املستشفى،   بسبب ممارسة أزواجهن للجنس معهن، 
ولكنهن خرجن في وقت الحق«. وعن ردود الفعل التي تركها احلادث على الصعيدين السياسي واالجتماعي في اليمن، قالت ناصر: »املجتمع 
منقسم حالياً، فهناك غالبية تتمثل بجمعيات حقوق اإلنسان والناشطني االجتماعيني والقانونيني، ومجموعة من األحزاب التي تنظر إلى 
القضية على أنها مأساة، ويجب التعامل مع ضحيتها إلهام على أنها إحدى ضحايا الزواج املبكر«. وتابعت: »ولكن هناك أقلية يقودها التيار 
اإلسامي، تنظر إلى هذه احلادثة على أنها »قضاء وقدر«،    ويعبر عن هذا التيار حالياً مجموعة من طالبات جامعة اإلميان اإلسامية )التابعة 
للشيخ عبد املجيد الزنداني( اللواتي قمن قبل أسبوعني مبظاهرة، أعربن فيها عن رفضهن لوضع قانون يضع حداً أدنى لسن الزواج«.

 

ولفتت احملامية اليمنية، إلى أن هذه املجموعة رفضت اعتبار حادث وفاة إلهام هو نتيجة زواج األطفال والقاصرات، وقالت إن أفرادها 
أشاروا إلى إن والدة إلهام تزوجت بدورها عندما كانت تبلغ من العمر 12 سنة، دون أن تتعرض ألي ضرر.

وحول إمكانية محاسبة أطراف القضية في احملاكم، قالت ناصر: »سنتحرك لرفع دعوى حسبة ضد الزوج واألب والقاضي الذي 
صادق عقد زواج إلهام، وذلك على أساس أن الزواج خالف النص القانوني املطبق حالياً، والذي يحدد السن األدنى للزواج عند 15 

عاماً«، علماً أن هذا القانون فيه ثغرات كبيرة تسمح بتزويج من هن دون هذه السن«.
أو مستعدة لعاقة زوجية،  إلى رجل وهي غير ناضجة  بالنسبة لألب، فسنطالب مبعاقبته بتهمة تسليم طفلته  »أما  وتابعت: 
كما سناحق الزوج بتهمة إيقاع عنف جنسي بإلهام أدى لوفاتها«. وكانت سيغرد كاغ، املديرة اإلقليمية ملكتب اليونيسف في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، قد أصدرت بياناً حول القضية، عبرت فيه عن »صدمتها لوفاة طفلة عروس أخرى في اليمن«. وكانت اللجنة 
الوطنية للمرأة في اليمن، قد أوقفت في الثاني من آذار املاضي، زواج طفلة مينية عمرها 12 عاماً على رجل خمسيني، في إحدى مديريات 
محافظة حجة، شمال غربي صنعاء. وقالت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، إن جلنتها قامت بإباغ محافظ حجة، 

الذي سارع إلى إصدار توجيهاته بوقف الزواج.

أفغانستان األسوأ في وضع األمهات
تنشئة  ظ��روف  حيث  من  العالم  دول  أفضل  في  والسويد،  وأيسلندا  وأستراليا  النرويج  في  األمهات  تعيش  أفغانستان:   5
أطفالهن، في حني تعيش نظراؤهن في أفغانستان ودول أفريقية كثيرة في ظروف أصعب كثيراً، وذلك بحسب مؤشر سنوي خاص 
باألمهات. ويبحث املؤشر السنوي احلادي عشر ملنظمة »أنقذوا األطفال«، الذي يرتب أفضل وأسوأ األماكن لألمهات، في رفاهية النساء 
واألطفال في 160 بلداً، ويتضمن التعليم والفرص االقتصادية والرعاية الصحية. وتصدرت السويد القائمة في العام املاضي، ولكن 
قائمة 2010 تصدرتها النرويج، تلتها أستراليا، أيسلندا، السويد والدامنارك، وجاءت بعدها كل من نيوزيلندا، فنلندا، هولندا، بلجيكا 
وأملانيا في املراكز من السادس إلى العاشر. وجاءت أفغانستان في ذيل القائمة، وجاءت قبلها مباشرة كل من النيجر، تشاد، غينيا 

بيساو، اليمن، الكونغو الدميقراطية، مالي، السودان، أريتريا وغينيا االستوائية. وكانت النيجر في ذيل قائمة عام 2009.
وألقت قائمة 2010 -التي ضمت 43 من الدول املتقدمة، و117 من دول العالم النامي، الضوء على حقيقة أن نحو 350 ألف امرأة 

مينت خال احلمل أو الوالدة كل عام، وأن 9 مايني طفل تقريباً ميوتون قبل بلوغهم سن اخلامسة.
وذكر بيان صادر عن مؤسسة »أنقذوا األطفال«، أن األوضاع بالنسبة لألمهات وأطفالهن في الدول العشر األخيرة قاسية، حيث 
متوت واحدة من بني كل 23 أّماً في املتوسط، ألسباب متعلقة باحلمل، في حني ميوت طفل من بني كل ستة أطفال قبل سن اخلامسة، 
ويعاني طفل من بني كل ثاثة أطفال من سوء التغذية.  وجاءت الواليات املتحدة في املركز 28 في القائمة، متراجعة مركزاً واحداً عن 
العام املاضي. ويرجع هذا بشكل كبير إلى أن معدل وفيات األمهات بها، وهو واحدة من بني كل 4800 أم، من بني أعلى املعدالت في الدول 

املتقدمة.  ومتنح الواليات املتحدة أيضاً عطلة رعاية لألمهات، أقصر باملقارنة مع الدول الغنية األخرى.

أطباء يعقمون النساء سرا
5 أوزبكستان: عندما مات طفلها عقب الوالدة، تاقت نفس غلباهور زافيدوفا )28 عاماً(، وهي زوجة مزارع فقير، إلى اإلجناب 
ثانية. وبعد أشهر من احملاوالت ذهبت بصحبة زوجها إلى طبيب في البلدة، وكانت املفاجأة التي لم تتوقعها عندما قال لها إنها لن 
تستطيع اإلجناب ثانية ألنها صارت عقيماً. واتضح أن أطباء قاموا بهذا اإلجراء فور والدتها دون موافقتها، وعندما علم زوجها أنها لن 
تتمكن من اإلجناب تركها.  ومن يومها ظلت في بكاء دائم، وقالت إنها شعرت بغضب شديد ملا فعله األطباء بها دون علمها.  وبحسب 
جماعات حقوق اإلنسان هناك عشرات اآلالف من النساء الشابات، أمثال زافيدوفا، يتم تعقيمهن دون موافقتهن في أوزبكستان.  وتقول 
مصادر أوزبكية إن اإلجراء أمر به الرئيس إسام كرميوف، الذي حكم البلد بقبضة حديدية طوال عشرين عاماً. وكانت هذه السياسة 

تهدف إلى احلفاظ على انخفاض معدل سكان البلد الفقراء عند 28 مليون نسمة، نظراً ألنها أكثر دول آسيا الوسطى كثافة سكانية.
 ويقول نشطاء إن عملية التعقيم بدأت عام 2003، لكنها توقفت بعد عامني من تعالي صيحات االحتجاج. ويقال إنها عادت مرة 
أخرى في شباط املاضي، عندما أمرت وزارة الصحة األطباء بالتوصية بالتعقيم كوسيلة حتديد نسل ناجعة. وأضاف النقاد أن كل 

طبيب كان عليه أن يقنع امرأتني على األقل شهرياً بهذا اإلجراء، ومن يخفق في ذلك يتعرض ملضايقات وغرامات.
 وقالت ناشطة في حقوق اإلنسان إن نحو 5000 امرأة مت تعقيمهن دون موافقتهن منذ شباط املاضي.  يشار إلى أن األطباء في 
كثير من األحيان، يفضلون التوليد بعمليات قيصرية، ثم يقومون بعمليات التعقيم دون إباغ املرأة. وجنم عن شيوع هذه املمارسة 
أن فضلت النسوة الوالدة في املنزل لتجنب املخاطرة.  ومن جانبها تنكر السلطات األوزبكية إجراء عمليات التعقيم دون املوافقة، لكن 
تقريراً للجنة األمم املتحدة ضد التعذيب، قدر وجود عدد ضخم من احلاالت منذ ثاث سنوات. وبحسب املنظمة الدولية فقد انخفض 

معدل اخلصوبة في أوزبكستان من 4.4 أطفال لكل امرأة إلى 2.5 منذ تولي كرميوف السلطة.

ت��رص��د دراس����ة »األم����ل ه��و أغ��ل��ى م��ا أم��ل��ك«: قصص 
الصعيد  على  وكفاحهن  فلسطينيات،  نساء  معاناة  من 
لصالح  ال��ه��ادي  عبد  فيحاء  د.  أعدتها  التي  االجتماعي، 
االنتهاكات  والتوثيق  لألبحاث  الفلسطينية  امل��رأة  مركز 
وتوثق  منهن،  الفقيرات  وخاصة  النساء،  على  الواقعة 
االجتماعي  واقعهن  من  معاناتهن  املضاعفة:  معاناتهن 
كنساء، وواقع غياب قانون ينصفهن، ويلتجئن له، حني 

يتعرضن النتهاكات صارخة حلقوقهن اإلنسانية.
الدراسة الوصول إلى أسباب تفاقم معاناة  وحتاول 
ال��ن��س��اء، وخ��اص��ة األق���ل ح��ظ��اً م��ن��ه��ن، ف��ي ال��وص��ول إلى 
فيه  تتحقق  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ي  التعليم،  وف���رص  ال��ث��روة 
الدولي والعربي  اجنازات قانونية للنساء على الصعيد 

والفلسطيني.
إلى أصواتهن  حتلل الدراسة قصص النساء استناداً 
والنساء،  الرجال  بني  القوة  عاقات  تبني  التي  اخلاصة، 
االحتال  أثر  على  الدراسة  وتقف  أنفسهن.  النساء  وبني 
اإلسرائيلي على معاناة النساء، كما تقف على أثر الثقافة 

املجتمعية على هذه املعاناة.
النساء في  وفي محاولة للبحث عن أسباب مراوحة 
املعنية  الدولية  االتفاقيات  على  املصادقة  رغم  مكانهن، 
الصعيد  على  ال��ن��س��اء  ض��د  التمييز  أن���واع  ك��اف��ة  ب��إل��غ��اء 
الصعيد  امل��رأة على  بلورة وثيقة حقوق  ال��دول��ي، ورغ��م 
معاناة  واق���ع  ق����راءة  إل���ى  ال���دراس���ة  جل���أت  الفلسطيني، 
الواقع  املقابلة بني  النساء من منظور حقوقي، من خال 
تفاقم  ألسباب  أفضل  فهماً  يتيح  ال��ذي  األم��ر  والطموح؛ 
أجل  من  نضالهن،  ألسباب  أفضل  وفهماً  النساء،  معاناة 
نيل هذه احلقوق، وتثبيتها في التشريعات الفلسطينية. 
ال��ن��س��اء االقتصادية  م��ع��ان��اة  ب��ني  ال���دراس���ة  وت��رب��ط 
معاناة  على  وتركز  والثقافية،  االجتماعية  ومعاناتهن 
رؤية  ضمن  ال��ن��س��اء،  م��ن  املعدمة  االجتماعية  ال��ش��رائ��ح 
كما  وال��ث��ق��اف��ة.  االق��ت��ص��اد  ب��ني  للعاقة  جدلية  شمولية 
وتبني أن الوضع االقتصادي القلق واملتردي على أوضاع 
وت��زداد  أع��ب��اؤه��ن،  زي���ادة  إل��ى  ي��ؤدي  املعيشية،  النساء 
تفرض  فلسطينية  دول��ة  غياب  ظ��ل  ف��ي  ب��ؤس��اً،  حياتهن 

سيادة القانون. 
ت���زداد ح��ني تتسلح  امل���رأة  أن ج���رأة  الباحثة  وت��ؤك��د 
ب��امل��ع��رف��ة ع���م���وم���اً، ومب��ع��رف��ة ح��ق��وق��ه��ا ب��ش��ك��ل خ���اص، 
دراستها  تستكمل  وحني  مبكراً،  تتزوج  ال  حني  وخاصة 
ومقاومة  ال��ظ��ل��م،  م��واج��ه��ة  تستطيع  ح��ي��ث  اجل��ام��ع��ي��ة، 
وسائل حتطيمها، وتتمكن من السيطرة على مواردها. أما 
بشأن السيطرة على املوارد فتشير الباحثة عبد الهادي، 
إلى أن كثير من النساء ترفض تقبل القيم املجتمعية، التي 
تتحيز ضدهن، فيشتبكن معها، في محاولة للتغيير، ومن 
خال مقاومتهن الظروف الصعبة، باالعتماد على النفس، 

األمل  هو أغلى ما أملك
قراءة : محمود الفطافطة

والسيطرة على املوارد، والتمسك باألمل، متكنت كثيرات 
من التخلص من العنف الذي يحيط بهن. 

أن  الكاتبة  توضح  ل��ل��م��رأة،  التعليم  قضايا  وب��ش��أن 
ترويها  التي  القصص  معظم  في  التعليم،  من  احل��رم��ان 
بواقع  وك��ذل��ك  ب��ال��ف��ق��ر،  ي��رت��ب��ط  الفلسطينيات،  ال��ن��س��اء 
االح���ت���ال اإلس���رائ���ي���ل���ي، ال����ذي ي��س��اه��م ف���ي ه����در فرص 
تتحرر  ح��ني  أن���ه  ال��ب��اح��ث��ة  وت��ذك��ر  التعليم.  ف��ي  ال��ن��س��اء 
حتته،  ت��رزح  ال��ذي  األكبر  العنف  من  الفلسطينية  امل��رأة 
حقوقها  ملمارسة  الضرورية  البيئة  فإن  االحتال،  وهو 
اإلنسانية ستتوافر، في العيش في دولة مستقلة، تتمتع 
القانون، أسوة بنساء العالم، األمر الذي ميكنها  بسيادة 
على  القائم  العنف  ومحاربة  القانون،  إل��ى  االستناد  من 
أساس النوع االجتماعي. وحني تتاح لها فرص السيطرة 
مستقلة،  دول��ة  ف��ي  والعمل،  التعليم  مثل  م���وارده،  على 
تقوى شخصيتها، وتستطيع أن تساهم في صنع القرار، 
خاصة فيما يتعلق مبصيرها ومصير أبنائها، وتتوفر لها 
البيئة الازمة للنضال، من أجل حتقيق املساواة في النوع 
الدراسة، نفذتها ثمان  إلى أن مقابات  االجتماعي. يشار 
وثاثون باحثة ميدانية، توزعن بني الضفة الغربية: رام 
الله، وجنني، وطولكرم، ونابلس، واخلليل، وبيت حلم. 

وقطاع غزة: رفح وغزة وخان يونس.
كما ومت اختيار الباحثات بعناية، ممن حملن شهادات 
جامعية في علم االجتماع، أو ممن عملن مع النساء، ضمن 
منظمات نسوية. أشرف على تدريبهن طاقم شؤون املرأة 
في الضفة الغربية، ومركز املرأة للمساعدة القانونية في 

قطاع غزة. وقد جمعت الباحثات خمسني قصة.

فازت الكاتبة والصحفية أسماء الغول، بجائزة » هيلمان هامت« ، للكًتاب الذين يعملون حتت الضغوط 
السياسية، والتي تقدمها مؤسسة هيومن رايتس ووتش األمريكية وذلك عن عام 2010.

من  مختلفة  سياسية  لضغوط  لتعرضها  باجلائزة،  الغول  فوز  ووت��ش  رايتس  هيومن  مؤسسة  وأعلنت 
احلكومات املتعاقبة واملؤسسات اإلعامية الفلسطينية التي عملت بها، باإلضافة إلى القيود التي تفرضها ثقافة 
املجتمع. ومتنح جائزة » هيلمان هامت«  بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس ووتش للكتاب والصحفيني الذي 
ينشطون في مجال حقوق اإلنسان أو ياحقون من قبل سلطات بادهم ألسباب تتصل بنشاطهم في هذا املجال 
أو بسبب آرائهم ومعتقداتهم.  وكانت اجلائزة قد تأسست في العام 1989 تكرميا للكاتبني األميركيني ليليان 

هيلمان و دانشييل هامت اللذين اضطهدا خال احلقبة املكارسية في خمسينيات القرن املاضي.
الرأي  ح��ري��ة  بقضايا  متخصصني  وصحفيني  الكتاب  م��ن  مجموعة  م��ن  اجل��ائ��زة  حتكيم  جلنة  وتتألف   
والتعبير من أنحاء العالم املختلفة. وتكتب الكاتبة والصحفية أسماء الغول في املجال الثقافي مع صحيفتي 
احلياة اللندنية، واأليام الفلسطينية، ومراسلة ملؤسسة سمير قصير حلقوق اإلعاميني« سكايز«، وكذلك أمينة 
سر مجلس إدارة املعهد الفلسطيني لاتصال والتنمية، باإلضافة إلى الكتابة في القصة القصيرة، ونشر لها 
مجموعتان قصصيتان، وشاركت في العديد من املؤمترات والنشاطات احلقوقية والثقافية احمللية واإلقليمية 
»هيلمان  بجائزة  لفوزها  الغول،  والصحفية  الكاتبة  والتنمية  لاتصال  الفلسطيني  املعهد  وهنأ  والدولية. 

هامت« ، مؤكداً على متيز الكتاب والصحفيني الفلسطينيني في املجاالت كافة.

أسماء الغول تفوز 
بجائزة »هيلمان هامت« 
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 كانس الشارع
يتخلل املّارة بصمت

 

 أهوال من الغبار وشتات القمامة
 تائهة بني أقدامهم

 ما زال يكنس الشارع
يعلمني األمل.

 مقبرة با وطن
»مقبرة عيلي« كلمتان تتمترسان على الفتة ميني الطريق، تولّدان تساؤالً... كيف ألرضنا أن 
حتتوي جثثهم املارقة، والقبور داّلة سكانية تعّرف بأصحاب األرض، وزيادتها تعني أجياالً 
جديدة ومنواً في احلياة، فهل سنسمح جلثثهم بالتجانس مع تراب األرض؟ ونتقاسم وإياهم 

املوت؟
منطق

أجنبتك الشمس
والتقيتك حتت ظلها

كأننا ولدنا معا
 االحتال ينير الطريق

طريق من اإلسفلت، متلؤه إشارات وتأشيرات مرورية، تشعرني بالتوهان بدل أن تدلني، أسهم 
في  تغرب  الشمس  هي  ها  األرض...  وحت��ت  أماكن  السماء  في  لهم  ك��أن  سفلية،  وأخ��رى  علوية 
املرور  بألوان إشارات  التاكسي، والطريق حولنا مضاء  إلى داخل  بالتسلل  العتمة  األفق، وتبدأ 

واملصابيح املنتشرة على جانبه، تباً لها من فكرة، فاالحتال يضيء لنا الطريق!!!

ذاكرة ال تنضج
يدل  رمب��ا  ام���رأة،  أنها  مني  ظناً  السيارة،  نافذة  عبر  إليها  نظري  م��ررت  كلما  الفزاعة  تخدعني 
ه���ذا ع��ل��ى جن���اح ال��ف��ك��رة، ف��ي أن وج��وده��ا ي��ره��ب ال��ط��ي��ور ق��ب��ل االق���ت���راب م��ن ال����زرع، وتلفتني 
أرض ت��ت��ن��اث��ر ف��ي��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن ال���ف���زاع���ات، وال أف��ت��أ أن أت��ذك��ر م��س��ل��س��اً ك��رت��ون��ي��اً ك���ان إحدى 
 ال��ش��خ��ص��ي��ات ف��ي��ه ف��زاع��ة، تبحث م��ع أص��دق��ائ��ه��ا ع��ن ع��ال��م ي��ؤم��ن ل��ه��ا ال����روح ل��ت��غ��دو كالبشر. 
أريد أن أبعد فكرة أن تلك الفزاعات غير موجودة و أنني أحلم كلما رأيتها على ذيك األراضي، لكن 

ال أدري لَم، رمبا ألنني لم أعهدها في أراضي بلدتنا والقرى املجاورة.. ال أدري

ال يدري ويدري

قال: كيف أنت؟
قالت: احلمد لله بخير

 بعيون تخنق دمعتني،  قال: مبسوطة؟
 بوجه ملؤه االستغراب وابتسامة مكابرة- قالت: مبسوطة واحلمد لله

كأنه أراد االستفسار عن سعادتها من بعده
و كأنها لم تدرك أن ابتسامتها قتلته

مسألة رياضية

املعطيات: في طفولتها، تابعت سلمى مسلسات الكرتون مع أقرانها وجيلها بشغف عارم، مثل، ساندي 
 بل، صاحب الظل الطويل، ليدي ليدي، ليدي أوسكار، اجلميلة النائمة، سندريا،احلسناء والوحش. 
الفراق  مشاهد  أم���ام  اجل���دة  وح��ت��ى  وعماتها،  وخ��االت��ه��ا  أم��ه��ا  دم���وع  ت��رى  ب���دأت  مراهقتها  وف��ي 
ب��ني ف��ات��ن ح��م��ام��ة ورش����دي أب���اظ���ة، وب���ني األول����ى وع��م��ر ال��ش��ري��ف، أو م��اج��دة وع��م��اد حمدي، 
من  وع��م��ٌر  فهمي،  وح��س��ني  حسني  س��ع��اد  مثلته  كما  احمل��ب��ني  على  يقع  ال���ذي  املجتمعي  والظلم 
يعود  ح��ني  وابتساماتهن  فرحتهن  ت��اح��ظ  وطبعاً  ال��ق��دوس،  عبد  وإح��س��ان  السباعي  قصص 
وبنات. صبيان  وخلفوا  ونبات  تبات  في  عاشوا  القصة  وتنتهي  لسمير،  وسامية  ملنى   أحمد 
ويحيى  ومليس،  مهند  حضرة  في  التركية،  املسلسات  أم��ام  يتكرر  املشهد  ورأت  سلمى،  كبرت 
وإياد، بني حلظة وداع ودموع من الورد، متضي األيام لتغدو سنوات من الضياع أمام ال مكان ال 
 وطن، بعد أن كانت األفام الهندية هي القنابل املسيلة للدموع على الشاشة الصغيرة والكبيرة.
ب��األرض، ال تتطلعي ميني وشمال.، هدول الشباب كلهم كذابني، مش حدا  املطلوب: خلي عينيك 
يضحك عليكي، مش تفضحينا وتخلي سمعتنا باألرض، البنت متل التوب األبيض، إزا نزلت عليه 

نقطة دم عمرها ما بتنظف.
 األم: احل����ب مّي����ا ه����اد ه��ب��ل وق���ل���ة ع���ق���ل، وت���ق���ول امل����رش����دة االج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي امل����درس����ة: اللي 
ب��ت��ح��ب ب��ك��ون ع��ن��ده��ا ن��ق��ص ع��اط��ف��ي وح��ن��ان م��ن األه����ل، ل��ذل��ك ت��ب��ح��ث ع��ن ش��خ��ص م��ن خ��ارج 
نفسيا!! م��ري��ض��ات  امل���درس���ة  ف��ي  حبهن  ق��ص��ص  يكتمن  ال��ات��ي  ك��ل  ب���أن  سلمى  فتفكر   ب��ي��ت��ه��ا! 

رأس اإلشكالية: سلمى لم تستطع أن ترى الفارس الذي حلمت به يأتيها على حصانه األبيض، 
العدم، بينما صديقتها نوال  السر نحو  لكنها تخفي وتخفي، ويخنقها  وال تشعر باحلب نحوه، 

تبوح وتصّرح وتخرج عن صمتها. 
احلل: متوت سلمى صمتاًً، ومتوت نوال برصاص الشرف، أو تنتظرها الفضيحة واحلرمان من الثقة.

طفل ال يضحك
صورة طفل في املستشفى يحتضن اجلراح بيده، بنظرة خائبة، تتربع على يسار اجلريدة. إنه 
ليس خبراً، هي مناشدة لعاج الطفل، ألن أهله ال يستطيعون دفع تكاليف املستشفى، إن دّل على 

شيء فيدل وجود هذه الصورة ومثياتها على :
- استغال مجتمعي

- حكومة فاشلة
- مستشفيات ظاملة

- كرت املؤن ما يزال يلوح.. الشحادة عادة
- طفل با أمل

ال أبكي على هكذا صورة، و لكني أتعلم احلقد

لها  يكون  سوف  النحيلة،  املولودة  هذه  أن  تعلم،  والدتها  تكن  لم 
سوف  الصغيرة  ه��ذه  أن  توقعاتها  دائ���رة  ف��ي  يكن  ول��م  كبير.  ش��أن 
ابنتها سوف تنهض  أن  الوطن، ولم تكن حتسب  حتظى بحمل هموم 
األوائل على مستوى  النساء  إلى مصاف  لترقى  أهدافها وأحامها  بها 

الوطن، وتتلقد مفاتيح رئاسة احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي. 
ولدت دالل أبو بكر في 1962/12/26م، في بلدة يعبد، هذه البلدة 
التي تغوص في التاريخ الفلسطيني واإلنساني والنضالي، إلى عقود 

كثيرة من الزمن. 
أسوار  داخ��ل  من  انطلقت  سياسية،  دالل  عند  العمل  بدايات  كانت 
كانت  حينما  انتمائها  وص���دق  مواطنتها  استشعرت  وق��د  امل����دارس، 
تستمع إلى صوت فلسطني )العاصفة( ، إذ كانت تبث برامج وأهازيج 
كانت  »وك��أمن��ا  الشديد،  االنتماء  مشاعر  بها  فتثير  ال��ث��ورة،  وأغ��ان��ي 
تأمرني بالوقوف الصلب ومجابهة االحتال، بكل ما  ميكنني، بالكلمة 

والذراع  ومختلف األنشطة الرافضة لاحتال«. 
»كانت )العاصفة( تبث برامجها على فترتني صباحية ومسائية، 
في تلك الفترة )السبعينيات( كانت )العاصفة( محطة إذاعية ممنوع 
االستماع إليها، فكان على من يستمع إليها توخي احلذر الشديد، لئا 
يكون السجن مصيراً له. ومع ذلك كنت قد أدمنت االستماع إليها، كانت 
األغاني التي تبثها تفعل فعل األمومة، فتشق القلوب لتضع الوطن بني 
الضلوع«.  »أدين إلذاعة العاصفة التي كانت تبث برامجها من إذاعة 
دمشق، بصقل انتمائي وأفكاري وتوجهاتي وأهدافي، فكان العمل من 
أجل حترير الوطن أسمى ما تهدف إليه ذاتي، ووجدت نفسي بعد ذلك 
ملمارساته  والرافضة  لاحتال،  املناهضة  األنشطة  في  جداً  منخرطة 

العدوانية الظاملة«. 
األول  تشرين  حرب  زامنت  التي  األنشطة  متاماً  »أذك��ر  وتضيف: 
عام 1973م، العاصفة رسخت في قلوبنا عمق االنتماء وروح الوطنية 
اجل��م��وح«. ت��واص��ل: »ف��ي ع��ام 1981م ك��ان قد مت تشكيل جل��ان املرأة 
ال��ث��ورة. وف��ي ع��ام 1984 ومن  ق��ي��ادات  ال��وط��ن م��ن قبل  على مستوى 
خال التنظيم، كان قد مت انتقائي من قبل القيادة احمللية في محافظة 
جنني آنذاك، بناًء على أنشطتي الوطنية، فتم تشكيل جلان للمرأة في 
جميع قرى محافظة جنني، لتولد جلان شبيبة داخل املدارس، ورياض 
أطفال، وكانت حصة بلدتي يعبد ثاث من رياض األطفال، التي تعمل 

حتت مظلة التنظيم«. 
كانت تتحدث مبتعة غامرة وحبور عن خبراتها وأنشطتها وعمق 
إذا  أدري  ال  بها،  تتمتع  التي  العالية  اإلنسانية  الروح  انتمائها، وهذه 

كانت موروث عائلي، أم مكتسب نضالي، وسيان، فهذه هي دالل.
 تتحدث بعد ذلك عن تسلسل أدوارها القيادية التدريجية 

االجتماعي، على  للعمل  امل��رأة  * عضو جلنة منطقة الحتاد جلان 
أساس أن العمل االجتماعي ذراع من أذرع فتح. 

* عضو جلنة تنظيم حلركة فتح على مستوى احملافظة. 
* عضو مكتب تنفيذي على مستوى الوطن. 

* عضو مكتب مركزي للمرأة. 
* عضو جلنة تنظيم في مكتب التعبئة والتنظيم. 

يعلمني
* مسؤولة العضوية في )االحتاد العام للمرأة الفلسطينية( بعد 

عودة السلطة. 
أما قبل إنفاذ عمل السلطة على جزء من أرض فلسطني، كانت عضو 
جلنة حتضيرية »زمرتي وأنا«، كانوا يعملون في الداخل الفلسطيني 
أعلى  على  حصلت  حتى  احل��دود،  خ��ارج  القيادة  مع  جنب  إل��ى  جنباً 
مرتبة تنظيمية، أال وهي معتمد إقليم، والتي خولتها فيما بعد خوض 

انتخابات املؤمتر السادس حلركة فتح. 
لاحتاد  اإلداري  املجلس  عضوية  دالل  حتمل  ذكر،  ما  جانب  إلى 
كونها  إلى  باإلضافة  الوطن،  مستوى  على  الفلسطينية  للمرأة  العام 
املجلس  ان��ت��خ��اب��ات  م��ن��ذ  االج��ت��م��اع��ي،  للعمل  امل����رأة  رئ��ي��س��ة احت����اد 

التشريعي األول في عام 1996 ولغاية اآلن في محافظة جنني. 
إليه دومن��ا شهادة  إلى ما وصلت  ارتقت  أنها  امل��رأة،  ما مييز هذه 
وانخرطت  اإلع��دادي��ة،  املرحلة  نهاية  في  املدرسة  تركت  فقد  علمية، 
أن  بعد  لكنها  واإلرادة،  ال��وط��ن  بحب  متسلحة  ال��ن��ض��ال��ي،  بالعمل 
ل��م تتوان  ف��ي ح��ق ذات��ه��ا،  ال��دراس��ة خطيئة ارتكبتها  ت��رك  أدرك���ت أن 
لديها  وكانت  العلم،  أجل  من  والنضال  املثابرة  فكانت  اإلط��اق،  على 
الرغبة األكيدة في أن تنجز عماً مهماً مواٍز ألعمالها النضالية، ولكن 
على صعيد الذات، فحصلت على شهادة التوجيهي )دراسة خاصة(، 
باإلضافة إلى متكنها من صقل شخصيتها القيادية، من خال الدورات 

املكثفة والندوات التي حرصت على تلقيها طيلة الوقت، وما زالت. 
دالل  مشورتها،  ويطلب  إال  منا  أح��ٍد  من  »م��ا  خالتها:  عنها  تقول 
مثل  ام��رأة  عند  البديهي  هو  وهذا  استغرب،  أكن  لم  الكثير،  لنا  تعني 
دالل، ولكنها ما كانت لتصل هذه املكانة املتألقة، إال بعد عراك طويل 
وهي  حلوة،  وجهها  وبشاشة  ابتسامتها  أي��ض��اً،  واأله��ل  احلياة  مع 
تتحدث عن تعنيف والدتها لها، حينما كانت تضطر إلى الرجوع لياً 
وهي توزع املساعدات على أسر الشهداء واجلرحى، خاصة في الليالي 
التي تسبق نهار العيد، وعندما كانت والدتها تعنفها، كانت ترد عليها: 

»ما همك بغيرك وأنت تنعمني بالعائلة من حولك وكعك العيد«. 
كانت متعتها الكبرى تتجلى عندما كانت ترى حصاد زرعها ماثاً 
أمام عينيها، فقد انطلقت من بلدة يعبد إلى البلدات والقرى واملخيمات 
مت  حيث  جنني،  محافظة  ح��دود  في  األخ���رى،  السكانية  والتجمعات 
تشكيل جلان املرأة للعمل االجتماعي، ومن ثم مت إنشاء رياض أطفال 
مما  األخ��رى،  اليدوية  واألع��م��ال  والتطريز  اخلياطة  لتعليم  ومراكز 
حلركة  النسوي  اإلط��ار  وتوسيع  للوطن  اإلنتماء  تعميق  في  ساهم 
فتح، فكانت االشتراكات الشهرية من النساء والتبرعات، يتم جمعها 
زيارة  فيها  مبا  املتنوعة،  التنظيمي  اإلطار  نشاطات  في  الستخدامها 

أسر الشهداء واجلرحى. 
عائلة دالل كبيرة جداً، وكانت على خاف يصل إلى حد الشجار 
املذياع  على  يستحوذ  س��وف  من  ح��ول  يكبرانها  اللذين  أخويها،  مع 

لاستماع إلى صوت العاصفة، وكانت دائماً املنتصرة. 
وطنية  َمهمة  مشارف  على  تكون  خاطباً،  بابها  يطرق  ك��ان  كلما 
ُمهمة، فكانت على الدوام تؤثر الوطن، فصار الوطن يؤثرها، فيما عدا 

وظيفة حكومية. 

دالل محمد توفيق أبو بكر  
سامية حمارشة 

املرأة النموذج

عودة،  إسراء  الفوتوغرافية  للمصورة  متميزة  فنية  لقطة  نالت 
بطريقة  واحتجازها  شمعة،  لهب  توظيف  فن  على  لإلبداع  جائزة 
فنية  لوحة  كأنها  ب��دت  فوتوغرافية،  ص��ورة  ف��ي  ومبتكرة  خاقة 
بامتياز، وقد تسلمت اجلائزة بدالً منها، شقيقتها جنوان عودة، لعدم 
اإلمارات  لدولة  دخ��ول  تأشيرة  على  واحلصول  السفر  من  متكنها 

العربية املتحدة.
ف���ي املعرض  ال���ه���اوي���ة إس������راء، 24 س��ن��ة،  امل���ص���ورة  ش���ارك���ت 
التشكيلي لفنون اإلبداع الفلسطيني، الذي أفتتح في دبي خال شهر 
فناناً    45 مبشاركة  ونصف،  شهر  مدار  على  وتواصل  املاضي،  آذار 

فلسطينياً محترفاً و11 فناناً من فئة الهواة. 
وأش����رف ع��ل��ى امل��ع��رض م��ؤس��س��ة »آرت س����وا«، ب��ه��دف تقدمي 
مساحة عربية للفنانني الفلسطينيني، لعرض نتاجاتهم اإلبداعية، 
في إطار حدث عاملي. وكذلك فسح احملال أمام اإلبداع الفلسطيني، 
وجمع التبرعات خدمة للمشروعات الثقافية املختلفة في األراضي 

احملتلة.
أجل  من  شجعتها  املعنوية  اجلائزة  أن  ع��ودة،  إس��راء  واعترفت 
في  الفنية  للقطاتها  العاجل  القريب  في  معرض  إلقامة  اإلع��داد  بدء 
رام الله، وكذلك املشاركة في معرض فني في مدينة حيفا خال شهر 

املصورة إسراء عودة تنال جائزة من معرض دبي لإلبداع
رام الله- خاص بصوت النساء

الفني لصورها  املقبل، من أجل إطاع اجلمهور على املستوى  متوز 
الفوتوغرافية.

القدس،  الواقعة غربي  املدمرة،  املاحلة  بلدة  إسراء من  وتنحدر 
العام  ال��ك��ب��رى  النكبة  عقب  القسرية  للهجرة  عائلتها  وإض��ط��رت 
1048، واستقرت في مدينة البيرة، وتخصصت إسراء في »تصميم 
العام  التقنية  فلسطني  كلية  م��ن  دب��ل��وم  على  وحصلت  غ��راف��ي��ك«، 
منها  أصغر  شقيق  ولديها  بالفنون،  اهتماماً  عائلتها  تبدي   .2006
يهتم مبوسيقى الراب، وآخر ميتلك موهبة التصوير الفوتوغرافي، 

فيما اهتمت والدتها بفن التطريز والرسم والتجميل.
اكتشفت إسراء موهبتها الفنية مبكراً أثناء دراستها في املرحلة 
الثانوية، وقد شاركت في دورة للتصوير عام 2000، نظمها مركز 
ق��ص��ي��راً مبشاركة  ال����دورة فيلماً  أث��ن��اء  ش��ب��اب األم��ع��ري، وأجن���زت 
املتدربني واملتدربات، وحتت إشراف املخرج أنيس البرغوثي فيلماً 
قصيراً مدته عشر دقائق بعنوان: »بعض من حياتنا«، ثم شاركت 
في  العلكة  يبيعون  الذين  األط��ف��ال  عن  فيلم  ب��إخ��راج   2004 العام 
ال���ش���وارع، وم��دت��ه سبع ع��ش��رة دق��ي��ق��ة، وج���اء حت��ت ع��ن��وان »شلة 
العلكة وأنا«، رصدت فيه يوميات حياة األطفال، وهم يتنقلون بني 

السيارات الصطياد زبائن لعلكتهم.

عن فئة الهواة

رحمة حجة
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مركز  أص��دره  الذي  اجلديد  الكتاب  عنوان  هو  الفلسطينيات«  النساء  »أص��وات 
انتهاكات  حول  تقرير  وهو  املاضي.  آذار  في  واالجتماعي  القانوني  لارشاد  امل��رأة 
امرأة  التقرير حالة 19  الفلسطينية. ويعرض  املرأة  اإلنسان ضد  إسرائيل حلقوق 
حياتهن،  على  االسرائيلية  االنتهاكات  تأثير  ليروين  اخلاصة  بكلماتهن  حتدثن 

وحياة أسرهن خال عام 2009.
حقوق  انتهاكات  على  الضوء  تسليط  إل��ى  التقرير  ه��ذا  من  امل��رأة  مركز  يهدف 
النوع  عاقات  على  االح��ت��ال  وتأثير  الفلسطينية  امل��رأة  تواجهها  التي  اإلن��س��ان، 
والقانون  اإلنسان  الدولي حلقوق  القانون  إطار  التقرير في  أعداد  االجتماعي. ومت 
أنحاء  مختلف  من  امليدانيات  الباحثات  من  فريق  بالتوثيق  قام  الدولي.  اإلنساني 
عن  حتدثن  اللواتي  للنساء  بالقسم  مشفوعة  ش��ه��ادات  وسجلن  الغربية،  الضفة 
اإلسرائيليني،  واجلنود  املستوطنني  عنف  عن  االحتال:  ظل  في  املختلفة  جتاربهن 
وعن  الفصل،  وج��دار  التفتيش  نقاط  بسبب  حركتهن  على  املفروضة  القيود  وع��ن 
عن  انفصالهن  وع��ن  بالقوة،  بيوتهن  م��ن  إخائهن  وع��ن  للهدم،  بيوتهن  تعرض 

عائاتهن بسبب نظام التصاريح املشدد.
الفلسطينيات )51( عاماً من مدينة اخلليل، قصص  فمثا تروي إحدى النساء 
التي  الوقائع  أح��د  وتصف  لها.  املتعددة  ومضايقاتهم  املستوطنني،  مع  معاناتها 
سيارة  ف��ي  ع��ام��اً   )70( والدتها  تنقل  كانت  حينما   ،2009 ع��ام  ف��ي  معها  حصلت 
عشرة  رمبا  املستوطنني،  من  مجموعة  اخللفية  النافذة  من  »رأيت  بالقول:  اسعاف 
الذي  املستوطنني،  أطفال  أحد  الطريق.  جانب  على  جتمهروا  منهم  عشر  خمسة  أو 
كان يبدو في عمر 14 سنة تقريباً، كان يسير باجتاه سيارة االسعاف. أثناء حديث 
إلى  اجل��ن��دي  نظر  ح��ج��راً.  يلتقط  لكي  ينحني  الصبي  رأي��ت  السائق،  م��ع  اجل��ن��دي 
على  باحلجر  الصبي  ألقى  اللحظة،  هذه  في  السائق.  مع  التحدث  وواص��ل  الصبي 
أمي.  ومن  مني  بالقرب  احلجر  سقط  وكسرها.  االسعاف  لسيارة  اخللفية  النافذة 
شعرت بالذعر وصرخت في اجلندي. قلت له: »أمي في وضع خطير، خذ هذا الصبي 
بعيداً«. حتدثت إليه بالعربية ولست متأكدة إلى أي حد فهم ما قلته. ولكن اجلندي 
لم يتحرك ولم يفعل أي شيء. ثم التقط الصبي حجراً آخر ورماه على النفاذة ذاتها، 
مما سبب تناثر كل ما تبقى من زجاج مكسور. أثناء حدوث ذلك، انحنيت فوق أمي 
رأسي  رفعت  ثم  عليها.  السقوط  من  املكسور  والزجاج  احلجارة  وألمنع  ألحميها 
أي  اجلندي  يفعل  ولم  منا.  يقتربون  اآلخرين  املستوطنني  أطفال  من  ع��دداً  ورأي��ت 

شيء ملنع املستوطنني من مهاجمتنا«.
 وتكشف احلكايات عن واقع احلياة في ظل االحتال، إلى جانب تأثير ذلك على 
النساء ومخاوفهن وقلقهن على عائاتهن. إن قصص النساء ال تشهد على وحشية 
املرأة  ق��وة  على  أيضاً  وتشهد  بل  فحسب،  وعنف  متييز  من  ميارسه  وم��ا  االحتال 

الفلسطينية وقدرتها على التحمل. 
القدس  مدينة  في  سلوان  في  البستان  حي  من  عاماً   )77( اخ��رى  ام��رأة  ت��روي 
منطقة  في  »عشت  العائلة:  منزل  بهدم  يهدد  ال��ذي  االحتال،  مع  حكايتها  احملتلة، 
الوقت، يعيش معي اآلن زوجي املريض  القدس طيلة  البستان في حي سلوان في 
وعمره )82( عاماً، ومنذ عام 2007 لم يعد بامكانه احلركة، وأصبح طريح الفراش. 
ويعيش معنا أيضاً ابني مع زوجته وأربعة أبناء. في آب 2008، جاء موظفو البلدية 

وجنود من اجليش اإلسرائيلي. كان زوجي مريضاً وطريح الفراش، وغير قادر على 
النهوض والتحدث إليهم، خرج ابني للتحدث معهم. طلبوا رؤية زوجي، ولكن ابني 
يستطيعون  أنهم  وأخبرهم  البيت،  من  اخل��روج  يستطيع  وال  مريض  أن��ه  اعلمهم 
الدخول لرؤيته. كنت واقفة حتت الكرمة، وقاموا باحلديث معي وسألوني عن اسم 
زوجي، وكم عمري، وأيضا طلبوا رؤية أوراق »االرنونا«. قمت بإعطائهم األوراق، 
التي بينت لهم أننا كنا ندفع الضريبة أوالً بأول. وقامو بعدها بأخذ صور للمنزل. 
لقد خفت عندما جاؤوا، لم ينذرونا بقدومهم ولم يفسروا حقيقة ماذا يريدون وملاذا 
ملاذا  سألني:  ابني  التوتر،  بسبب  انهرت  احلادثة،  تلك  وفي  احلقيقة  في  هناك.  هم 
انهرت؟ يجب ان تكوني قوية، هذا ما يحصل مع اجلميع.  لكن انا قلقة على منزلنا 
نتاج  هو  املنزل  ه��ذا  منزلنا،  هدموا  لو  سنفعل  م��اذا  قلقة  ان��ا  ب��ه،  سيفعلون  وم��اذا 
عمر من العمل الشاق والتوفير. أعرف أن هناك مشاكل كبيرة في منطقة البستان، 
سمعت أن جميع املنازل ممكن أن تهدم، وإن لم أكن قلقة على منزلي، سأكون قلقة 

على اآلخرين أيضاً«.
على  ال��ض��وء  لتسليط  ال��ت��ج��ارب،  لهذه  حتلياً  التقرير،  ف��ي  امل���رأة،  مركز  يقدم 
تأثير  جانب  إل��ى  اإلن��س��ان،  حقوق  النتهاكات  واالقتصادية  االجتماعية  العواقب 

االحتال احملدد بالنوع االجتماعي. 
يبرز التقرير أن حوادث العنف هذه ميكن أن تكون فردية، تتعرض لها النساء 
إلى املنزل من  التفتيش، أو سيرهن على األق��دام عائدات  أثناء انتظارهن عند نقاط 
العمل، أو قد تكون عملية مستمرة، حيث تعيش املرأة مع العنف أو التهديد بالعنف 
هذه  ففي  السنوات.  من  العديد  مدى  على  امل��ج��اورة،  اإلسرائيلية  املستوطنات  من 
وبلدة  اخلليل  مدينة  من  التقرير  في  ال��واردة  الشهادات  من  يتبني  كما  املجتمعات، 
أسرهن  وت��ط��ال  تطالهن  ال��ت��ي  االع���ت���داءات  م��ع  النساء  تتعايش  القبلية،  عصيرة 
وجيرانهن وممتلكاتهن وسبل رزقهن، على مدى سنوات عديدة. تقول إحدى النساء 
من بلدة عصيرة القبلية في منطقة نابلس في شهادتها: »كثيراً ما يقوم املستوطنون 
بالهجوم على املنازل القريبة من املستوطنة، والتي تقع عند اطراف القرية، وغالبا 
ما يتواجد اجليش االسرائيلي الذي ال يعمل شيء ملنع املستوطنني بل يقوم بتوفير 

احلماية لهم.
»كانت الساعة حوالي السادسة صباحاً، فجأة سمعت صوت املستوطنني عند 
باب املنزل يصرخون »املوت للعرب، املوت للعرب«. كانوا يصرخون كلمات أخرى 
على  احلجارة  برشق  ب��دأوا  بقليل  بعدها  معناها.  أفهم  لم  ولكني  العبرية،  باللغة 
كما  لنا،  احلماية  لتوفير  وضعناه  قد  كنا  الذي  الشبك  تقطيع  ومحاولة  الشبابيك، 
ماذا  أعرف  ولم  كثيرا  خفت  والبكاء،  بالصراخ  اطفالي  بدأ  الزجاج.  بتكسير  قاموا 

أفعل. كنت قلقة جدا على أطفالي«.
إن أثر العنف الواقع على النساء من جانب املستوطنني واجلنود اإلسرائيليني 
شديد. وقد تبني من خال التوثيق، أن النساء يتأذين بشدة نفسياً وانفعالياً، ويكن 
في كثير من األحيان قلقات وخائفات. وقد أفادت بعض النساء بأنهن لم يكن قادرات 
على االستمرار في حياتهن الطبيعية بسبب اخلوف من االعتداءات املتكررة. وقالت 
إحدى النساء في شهادتها: »في كل مرة أرى جنوداً أو أسمع أصواتاً أصاب بالهلع، 
النساء  املنزل وأذهب ألعيش في مكان آخر«. كما تكون  أترك  أن  أريد  أشعر بأنني 

»أصوات النساء الفلسطينيات«

املرأة الفلسطينية بني مطرقة جيش االحتالل وسندان مستوطنيه

أيضاً قلقات على أبنائهن وتأثير ذلك عليهم. وورد في شهادة إحدى النساء: »ابنتي 
الصغرى، ربى، التي عمرها سنة ونصف وبدأت لتوها في الكام، تشير إلى النافذة 
وتقول »مستوطنون، مستوطنون...« وتبدأ في البكاء في كل مرة تسمع ضوضاء 

حول املنزل«. 
التي يحظى بها املسؤولون عن هذه االعتداءات،  التقرير أيضاً احلصانة  يبرز 
مع إحجام النساء عن اإلباغ عن االعتداءات إلى السلطات اإلسرائيلية ألنهن يعرفن 

أنه لن يتم القيام بأي إجراء. 
ويوثق التقرير السياسة اإلسرائيلية املتمثلة بهدم منازل الفلسطينيني واإلخاء 
القسري، وهي ممارسات تدمر حياتهم، وتؤثر على النساء واألطفال بشكل خاص. 
خال عام 2009 ، مت هدم ما مجموعه 271 مبنى، مما أثر على 1377 شخصاً من 
يعطى  أن  دون  عنيفة،  أح��داث��اً  الغالب  في  الهدم  عمليات  تكون  طفاً.   730 بينهم 
لألسرة أي إنذار سابق أو بعد إعطاء إنذار قصير األجل، ويرافق اجلرافات عشرات 

من اجلنود والشرطة اإلسرائيلية. تكون هذه جتربة صادمة بعمق لألسرة. 
واالقتصادي  واالجتماعي  النفسي  األث��ر  ويسجل  امل��رأة  مركز  توثيق  يكشف 
والثقافي على املرأة، بسبب سياسة هدم املنازل وعمليات اإلخاء القسري. فاملرأة 
غالباً ما تكون األشد تأثراً، إذ أن حياتها عادة ما تدور حول احليز اخلاص للمنزل، 
حيث تربي أوالدها وتتولى رعاية املنزل. تقول احدى النساء في روايتها: »العيش 
في سلوان وفي هذا املنزل هذه هي حياتي، هذا كل ما أملك. ال يوجد شيء آخر. لم 
أعمل قط خارج املنزل، وال أغادر املنزل أو احلارة كثيراً. قضيت حياتي في رعاية 
أبنائي، ومنذ أن كبروا أساعد برعاية أحفادي، واآلن أرعى زوجي. كنت أقضي وقت 
طويل أزرع اخلضروات في احلديقة، ولكن لم اعد أقضي ذلك الوقت الطويل، ولكنني 
ما زلت أرعى املنزل وأطبخ للعائلة. منزلي يعني لي كل شيء. ابني ميازحني في 
البحث عن منزل آخر، لكنني ال أستطيع املمازحة في هذا املوضوع، أنا اقول إلنني 

سأذهب من هذا املنزل إلى املقبرة«. 
القلق  من  دائ��م  بشكل  يعانني  مبقابلتهن،  امل��رأة  مركز  ق��ام  اللواتي  النساء  إن 
بعد  أنفسهن  ويجدن  املنزل،  هدم  بها  مير  التي  الطويلة  العملية  ط��وال  واالكتئاب 
التهجير في ظروف معيشية مكتظة وغير مناسبة، مما يعمق من إحساسهن بالقلق 
التوتر واالكتئاب ومواجهة صعوبات  إلى  النفسية. مما يؤدي  وغيره من املشاكل 
في  منزلها  هدم  التي  النساء  إحدى  تلخص  وأطفالهن.  أزواجهن  مع  عاقاتهن  في 
القدس في عام 2006 معاناتها بالقول: »جلست في اخلارج أراقب هدم البيت الذي 
ألسرتي،  بالنسبة  أخ��رى  مصيبة  هذه  كانت  سنة.  عشرة  ست  فيه  وعشنا  بنيناه 
فوق كل الفقر الذي عانينا منه على مر السنني. لم أكن أنا وأسرتي الوحيدين الذين 
تضرروا من ذلك، بل عائات أوالدي أيضاً. فابني األكبر املتزوج ولديه ثاثة أطفال 
أيضاً  متزوج  اآلخ��ر  وابني  معنا.  يعيشون  كانوا  ولذلك   ،2005 سنة  منزله  هدم 
وكانت امرأته في ذلك الوقت حاماً بطفلهما األول، وكانا يعيشان في الدور األسفل 

من البيت«.
رعاية  عن  األولية  املسؤولة  باعتبارها  النفسية،  امل��رأة  صحة  إن  ال��واق��ع،  في 
الصحة  على  احلفاظ  في  حاسماً  عاماً  تعد  الفلسطينية،  األسر  معظم  في  األطفال 
األرجح  فعلى  النفسية،  األم  صحة  تعاني  وعندما  األس��رة.  في  لألطفال  النفسية 
أن يعاني األطفال هم أيضاً. ويلفت التقرير االنتباه إلى األثر االجتماعي والثقافي 
إدراك  على  املساعدة  بهدف  النساء،  على  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  واالقتصادي 

األثر املدمر واحملدد بالنوع االجتماعي على حياة النساء الفلسطينيات.

لم يعد اإلحتال وسيلة لتغيير وجه القدس من حجارتها وأماكنها التاريخية 
التهجير  قائمة  على  فيها  مواطن  كل  ووض��ع  فقط،  القدمية  وأبنيتها  وشوارعها 

والتشريد، وكل منازلها وأراضيها صاحلة للهدم أو اإلستياء في وقت ما.
ومصادرة  التهجير  مخطط  م��ع  لتتناسب  وتتكيف  ي��وم  ك��ل  ال��ق��وان��ني  تبحث 
سكاني  من��و  أي  ليمنع  أع��د  ال���ذي  اإلس��ت��ط��ي��ان،  وتوسيع  البيوت  وه���دم  األراض���ي 
وتاريخها،  القدس  مدينة  هوية  تغير  ملخطط  األكبر  التهديد  باعتباره  فلسطيني، 
فإن  لهم،  املوجهة  العذاب واملهانة  الفلسطينون كل أشكال  املواطنون  وإذ يتشارك 
النساء املقدسيات تأتيهن اجلرعة مضاعفة، وتزداد املشاكل االجتماعية التي يعتبر 
اإلحتال أحد العوامل املساعدة واملباشرة في تغذيتها، فيتعرضن للكثير من أشكال 

العنف املجتمعي الداخلي، ولكي ال يبدو العنف مبرراً في أي صورة.
حتتاج النساء املقدسيات لدعم صمودهن في مواجهة اإلحتال، واحلد من كل 
أشكال العنف الذي يتعرضن له على الصعيد الداخلي، والذي يصب شئنا أم أبينا 
في دائرة إضعاف اجلهود املوجهة للصمود،  ومقاومة املخطط العدواني لسلطات 

اإلحتال.
وم��ن هنا فقد حمل م��ش��روع ط��اق��م ش���ؤون امل����رأة، ال��ع��دال��ة وامل��س��اواة ف��ي ظل 
القانون، توجهاً نحو قضايا املرأة الفلسطينية بشكل عام، والعمل معها في مواجهة 

كل أشكال العنف.
ورصد  اإلحتالي  العنف  األول:  مستويني  على  العمل  ال��ى  امل��ش��روع  ويسعى 
على  والعمل  الفلسطينيات،  النساء  جت��اه  واقعية  قصص  خ��ال  م��ن  اإلنتهاكات 

استخدام اآلليات الدولية ملنع اإلنتهاكات اإلسرائيلية جتاههن.
أما على الصعيد الداخلي، فإن املشروع يسعى لتوثيق قصص إلنتهاكات وعنف 

االنتهاكات  ق��ص��ص  ي��وث��ق��ن  م��ق��دس��ي��ات 
االسرائيلية والعنف املجتمعي

بسمة البطاط
مجتمعي، مبني على أساس النوع اإلجتماعي، والقيام بحملة ضاغطة في مواجهة 
العنف املجتمعي واألسري، مبا في ذلك املطالبة بإقرار قوانني منصفة بحق النساء، 
والتي  احلالية،  القوانني  تعديل  الى  إضافة  عليه،  وتعاقب  العنف  حترم  وقوانني 
تخلق جملة متييز ضد املرأة، وتتساهل مع املعتدين، في حتيز من القضايا كالقتل 

على خلفية الشرف واإلغتصاب وغيرها.
واملؤسسات  املقدسيات  للنساء  بالتوجه  خ��اص  بشكل  امل��ش��روع  ه��ذا  ويعنى 
املشتركات،  النساء  عنه  عبرت  وال��ذي  الداخلي،  العنف  ملواجهة  معهن،  العاملة 
وخاصة عن استنزاف طاقات واسعة في التصدي للعنف، مبا يجعلهن في صراع 

دائم لتحديد األولويات وعدم فقدان البوصلة.
آليات  على  الفلسطينيات  النساء  ت��دري��ب  األول���ى:  امل��ش��روع،  م��راح��ل  وتتمثل 

التوثيق والقانون الدولي اإلنساني، وقراءة القوانيني من منظور جندري.
أما املرحلة الثانية، فتشمل جمع القصص من نساء تعرضن مباشرة لإلنتهاكات 

والعنف.
حتديد  وسيتم  القصص،  على  مبنية  استنتاجات  فتشمل  الثالثة  املرحلة  أم��ا 

محاور احلملة التي يتبناها الطاقم، للضغط واملناصرة باجتاه مناهضة العنف.
جهة،  من  الفلسطينية  العاصمة  كونها  حيث  من  خصوصيتها  القدس  وتأخذ 
جهة  من  الصهيوني،  العدو  جانب  من  لها  تتعرض  التي  الشرسة  احلملة  ونتيجة 
النساء،  له  تتعرض  ال��ذي  بالعنف  خ��اص  اهتمام  يجري  غ��زة  قطاع  وف��ي  أخ��رى. 
النظام  وتوجهات  واإلغ���اق،  احلصار  نتيجة  العنف  وازدي���اد  للحريات  قمع  من 
السياسي القائم هناك، ويشتمل املشروع جميع مناطق الضفة الغربية، وفقاً لواقع 

واحتياجات كل منطقة.

طاقم شؤون املرأة  يستهدفهن  بالتدريب

نبيل دويكات
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ف��ي أس��ت��رال��ي��ا، إذ ق��رر العمال  ال��ف��ك��رُة ول���دت أوالً  ه��ذه 
العمل،  الكامل عن  للتوقف  هناك، سنة 1856، تنظيم يوٍم 
ذي  عمل  ل��ي��وم  ت��أي��ي��داً  وتسليات،  باجتماعات  مصحوباً 
ثماني ساعات. في البداية كان مقرراً أن يكون هذا االحتفال 

في احلادي والعشرين من نيسان. 
هذا  يحتفلوا  أن  ي��ري��دون  األستراليون،  العمال  وك��ان 
له  ك��ان  األول  االحتفال  لكن  فقط.   1856 للعام  االحتفاَل 
رافعاً  أستراليا،  في  البروليتاريا  جماهير  على  شديد  وْقع 
معنوياتهم، ودافعاً إياهم نحو حتريض جديد، وهكذا تقرِر 

أن يقام االحتفال كل عام.
ال��ع��م��ال شجاعة  واحل����ق ي��ق��ال: م����اذا مي��ك��ن أن مي��ن��ح 
���ف ت����ام ع���ن العمل،  ب��ق��وت��ه��م، غ��ي��ر ت���وقُّ أك���ث���ر، وإمي����ان����اً 
ق�������رروه ب��أن��ف��س��ه��م؟ وم�������اذا ي��ش��ج�����ع األرّق����اَءامل����ؤب����دي����ن 
 ل��ل��م��ع��ام��ل وامل���ش���اغ���ل غ���ي���ر ت��ع��ب��ئ��ة ق���وات���ه���م اخل���اص���ة؟
ومن  البروليتاري،   لاحتفال  التقّب�ُالسريع  ج��رى  هكذا 
شمَالعاَلم  حتى  األخ��رى،  البلدان  في  ينتشر  بدأَ  أستراليا 
البروليتاري بأس��ره، أول من حذا حذو العمال األستراليني، 

كان العمال األميركيون. 
يوم  أي�����ار  م���ن  األول  ي���ك���ون  أن  ق������رروا   1886 ف��ف��ي 
ألف  ت��رك مائتا  ال��ي��وم،  العمل. وف��ي ذل��ك  ��ف كامل ع��ن  ت��وقُّ
ث��م��ان��ي ساعات.  ب��ي��وم ع��م��ل ذي  م��ن��ه��م ع��م��ل��ه��م، م��ط��ال��ب��ني 
القانونية  وامل���ض���اي���ق���ات  ال��ش��رط��ة  م��ن��ع��ت  ب���ع���د،  م���ا  ف���ي 
احلجِم. بهذا  تظاهرة  إع��ادة  من  س��ن��وات،  ولعدة  العمال، 

 

يكون  أن  محددين  قرارهم،  ج��ددوا   1888 العام  في  لكنهم 
االحتفال القادم في األول من أيار 1890. في الوقت نفسه، 

صارت حركة العمال في أوربا أقوى، وأكثر حيوية. 
وال��ت��ع��ب��ي��ر األج���ل���ى ل���ه���ذه احل���رك���ة ح����دث ف���ي مؤمتر 
حضره  الذي  املؤمتر  هذا  في   .1890 سنة  العاملي،  العمال 
الساعات  ذو  العمل  يوم  يكون  أن  تقرر  مندوب،  أربعمائة 
النقابات  مندوب  طالب  أيضاً  هنا  األول.  املطلب  الثمانية 
هذا  ع��ن  يعّبر  ب��أن  ب���وردو،  م��ن  الف���ني،  العامل  الفرنسية، 
��ف ش��ام��ل عن  امل��ط��ل��ب، ف��ي جميع ال��ب��ل��دان، م��ن خ���ال ت��وقُّ
رفاقه،  ق��رار  إل��ى  أش��ار  األميركيني  العمال  مندوب  العمل. 
اعتبار  املؤمتر  فقرَر   ،1890 أي��ار،  من  األول  في  اإلض���راب 
العاملي. ال��ب��رول��ي��ت��اري  ل��اح��ت��ف��ال  ي���وم���اً  ال���ت���اري���خ  ه����ذا 

 

فك�ر  أس���ت���رال���ي���ا،  ف���ي  ع����ام����اً،  وخ��م��س��ني  م���ائ���ة  ق��ب��ل  إذن، 
ال���ع���م���ال مب���ظ���اه���رة ل���ي���وم واح�����د ف���ق���ط. امل���ؤمت���ر ق����رر أن 
ي��ت��ظ��اه��ر ع���م���ال ك���ل ال���ب���ل���دان م���ع���اً، م���ن أج����ل ي����وم عمل 
.1890 أي��������ار  م�����ن  األول  ف�����ي  س������اع������ات،  ث���م���ان���ي   ذي 
لم يتحدث أحد عن تكرار هذه العطلة في السنوات املقبلة. 

ومن الطبيعي أن أحداً لم يكن ليتنبأَ بالسرعة اخلاطفة 
العاملة  الطبقة  تبني  ويجري  الفكرة،  فيها  ستنجح  التي 
باألول  االحتفال  مجرد  ك��ان  ح��ال،  أي  وعلى  الفكرة.  لهذه 
من أيار، مرة واحدة، كافياً لكي يفهم اجلميع ويشعروا بأن 
األول من أيار ينبغي أن يكون ظاهرة مستمرة تقام كل عاٍم.

 

الساعات  ذي  العمل  ي��وم  بتطبيق  أي���ار،  م��ن  األول  ط��ال��ب 
التخلِّي  يجِر  لم  الهدف،  هذا  بلوغ  بعد  لكن حتى  الثمانية. 

عن األول من أيار.
والطبقة  ال��ب��ورج��وازي��ة  ض��د  ال��ع��م��ال  ن��ض��ال  دام  ف��م��ا 
احلاكمة مستمراً، وما دامت املطالب لم تلب، فإن األول من 

أيار سيكون التعبير السنوي عن تلك املَطالب.
العاملة  الطبقة  أياٍم أفضَل، حني تبلغ  وحنَي يطلُّ فجُر 
العاملية غاياتها، فآنذاك، أيضاً، قد يجري االحتفال باألول 
م��ن أي����ار، ع��ل��ى ش���رف ال��ن��ض��ال امل��ري��ر، وع���ذاب���ات املاضي 

الكثيرة.

األول من أيار 
عيد العمال العاملي

الوطن،  هذا  امتداد  على  واملعلمات  املعلمون  ظلها  في  يحيا  التي  الهموم  هي  كثيرة 
نفسياً  عليهم  تؤثر  ب��د  ال  وال��ت��ي  ه���ؤالء،  يتقاضاها  التي  األج���ور  تدني  إل��ى  فباإلضافة 
باتت  أخرى  أم��وراً  فإن  األساسية،  احتياجاتهم  تلبي  بالكاد  أنها  اعتبار  على  ومعنوياً، 
االحتجاجات  من  وبالرغم  آخ��ر،  إلى  دراس��ي  يوم  من  معهم  يرحل  يومياً  هاجساً  تشكل 
املتكررة التي ال تغادر أروقة اجلدران املدرسية، على اعتبار أنه من احملرمات اخلوض 
فإن  التعليمية،  العملية  في  األس��اس  حجر  يشكلون  الذين  ألولئك  التفاصيل،  ه��ذه  في 
لو وجدت  التي  الهموم،  للتعبير عن بعض  أن هناك مساحة  لو  يتمنى  ه��ؤالء  من  ع��دداً 
لها آذانا صاغية، لكانوا متكنوا من حل الكثير من العقبات، التي تعترض تطوير العملية 

التعليمية برمتها.
معها  وحتمل  األم،  الوطن  قلب  في  أجنحتها  لتحط  بعيدة،  دي��ار  من  القادمة  عبير 
وبنات  أبناء  عقول  في  تزرعه  خلير  جعبتها،  في  ما  تقدم  أن  أجل  من  وحنينها  شوقها 
هذا الوطن، من طاب املرحلة األساسية والثانوية على حد سواء، تشعر بارتياح كبير 
داخل املدرسة، التي تعتبر مبثابة أسرتها الثانية، لكنها في ذات الوقت تستحضر ما في 
جعبتها من هموم، تعترض طريقها وطريق آالف املعلمني واملعلمات، الذين يرحلون كل 
عام دون أن يقفزوا من إطار الصورة القامتة التي يعيشونها، في ظل الكثير من القضايا 
اليومية، التي ال يتم أخذها على محمل اجلد، من قبل أولئك القابعني على املوائد املستديرة، 
يستصدرون قراراً تلو اآلخر، دون األخذ بعني االعتبار احتياجات هؤالء الذين يعشون 

التجربة احلقيقية في امليدان، كونهم على متاس مباشر مع الطلبة.
في البداية حتدثت عن القلق الذي يراودها في رفع حتصيل مستوى الطلبة لديهم، على 
اعتبار أن مستويات التحصيل لديهم متدنية جداً، حتديداً في مادتي العلوم والرياضيات، 
كما أشارت النتائج التي خاضها طابنا في امتحانات عاملية تقيس مستواهم وحتصيلهم 
من  كانت  إذا  فيما  اخللل،  هذا  وراء  تقف  التي  األسباب  احتمالية  عن  متسائلة  العلمي. 
كما  أنفسهم  املعلمني  أو  مضت،  سنني  خال  وقعت  التي  املتكررة  اإلضرابات  أو  املناهج 

اعتدنا دوما على االتهام من قبل البعض؟!
أساسياً في تدني  التي تعتقد بأنها تلعب دوراً  الرئيسية  وأضافت أن أحد األسباب 
املعتمد  األساسية،  املرحلة  لطاب  التلقائي  النجاح  ه��ذا  هو  العلمي،  الطلبة  حتصيل 
العليا  الصفوف  إلى  الطالب  رفع  يتم  حيث  والتعليم،  التربية  ب��وزارة  خاصة  كسياسة 
لهؤالء  نتخيله  أن  ميكن  مستوى  فأي  والكتابة،  القراءة  باء  ألف  حقيقة  يعرف  ال  وهو 
الطلبة، وأي معاناة ميكن أن يقع حتت وطأتها املعلمون. وهذا يدفعني للقول بضرورة 
العمل على معاجلة الفجوات التي يعاني منها الطالب متى ظهرت، بدالً من تكريس همه 
في تتمة املنهاج، بناء على اخلطة التعليمية املوضوعة، والتي يتشدق بها املوجهون في 
كل زيارة يقومون بها إلى املدارس، والعبارة التي يرددونها دوماً: أين أنت من اخلطة؟، 
دون الوقوف على ضرورة متلك الطاب املهارات األساسية التي سيحملونها معهم في 

الصفوف الاحقة، والتي ال بد ستؤثر على حتصيلهم العلمي.
بقياس مستوى حتصيل  تتعلق  أخ��رى  إلى قضية  أش��ارت عبير  السياق،  ذات  وفي 
عينة  اختيار  عبر  والتعليم،  التربية  عليها  تقوم  وزاري��ة  امتحانات  خ��ال  من  الطلبة، 
تتضمنها  التي  األسئلة  على  اطلعنا  ما  إذا  ولكن  طابهم،  حتصيل  لتقييم  امل��دارس  من 
البتة على  الطلبة بكثير، وكأن من يكتبها غير مطلع  االمتحانات، جتدها فوق مستوى 

املنهاج، وهذا يسبب شعوراً باإلحباط لدى الطلبة املتميزين، ويضعهم في دائرة القهر 
املمكن  من  والتي  طائلة،  مبالغ  التربية  تكلف  االمتحانات  ذات  أن  عن  ناهيك  والعجز، 
االستفادة منها في تأهيل مدارس بالكاد تلفظ أنفاسها، على اعتبار أنها تفتقر للكثير من 
االحتياجات األساسية، التي تساعد في ابتكار وسائل إبداعية في التعليم، كاملختبرات 

العلمية والتقنية.
وفي موضوع آخر، تطرقت عبير إلى قضية أخرى تتعلق باملوجه التربوي، والتي 
يترامى  أن  ما  واملعلمات  فاملعلمون  الظل«،  ثقيل  »بضيف  تعبيرها  حد  على  وصفته 
بإحباط  يصابون  حتى  الضيف،  بهذا  اخلاصة  السيارة  محرك  صوت  مسامعهم  على 
الذي  للمعلم،  املوجهني  قبل  من  تباعاً  ستتوالى  بد  ال  التي  االنتقادات  من  مستوحى 
اختافها،  على  امل��ه��ارات  من  جملة  ويستخدم  العام،  م��دار  على  عظيمة  جهودا،  يبذل 
ولكنه يفرض عليه استخدام ذات املهارات في حصة واحدة، هي تلك التي يتم انتقاؤها 
عشوائياً وتختصر جهود املعلم في برهة من الزمن، وكأنها مسرحية يجب على املعلم 
تعترض  قد  التي  العوامل  من  جملة  االعتبار  بعني  األخذ  دون  فيها،  مواهبه  يبدي  أن 

املعلم في هذا اليوم.
ذوي  م��ن  املعلمون  ل��ه  يخضع  أن  ميكن  ال  أهميته،  على  التوجيه  أن  عبير  وت��رى 
سلك  في  األول��ى  خطواتهم  يخطون  الذين  أولئك  مع  متساو،  بشكل  الطويلة  اخلبرات 

التعليم، وبالتالي يجب أن توضع معايير محددة الختيار من سيقع حتت توجيههم.
واألمر الذي يزيد القضية تعقيداً، هي تلك القرارات املستنسخة من مدارس الوكالة، 
والتي تسقط علينا من قبل مسؤولي وزارة التربية، دون منحنا االمتيازات ذاتها، التي 
يتمتع بها املعلمون في تلك املدارس، حتى يتحرر املعلم من التزاماته التي تكبل أداءه، 

وترهق تفكيره.
وفيما يتعلق باحلوافز التشجيعية، التي تخلق روح التنافس واإلبداع ما بني الطلبة 
أنفسهم، فترى عبير بأنها معدومة في معظم املدارس على امتداد هذا الوطن، بسبب عدم 
وجود ميزانية مخصصة للمدارس في هذا املجال، األمر الذي ميكن أن ينعكس سلباً على 
الطلبة، على اعتبار أن التنافس الشريف بني الطلبة أنفسهم يخلق روح اإلبداع لديهم، 

ويغذيهم ويصقل شخصياتهم.
وبخصوص النشاطات الامنهجية، تعتقد عبير أنه ال بد أن تكون جديرة باالهتمام، 
وتطويرها على قاعدة أنها تكشف املستور من اإلبداعات الكامنة في عوالم الطلبة. ومن 
خال جتربتي الشخصية أنا كمعلمة علوم وأحياء اكتشفت من خال تشجيع الطلبة 
الطلبة الستخدام وسائل بسيطة من  فكرة حول مواضيع معينه، حتمس  ابتكار  على 
البيئة، جتسد الفكرة بشكل واضح في أذهانهم مدى احلياة، ألن ذلك هو ما نطمح إليه، 

وهو التعلم من خال التجربة واملمارسة، وإن كانت خاطئة.
لم يكن جميعهم، وهو عبء  إن  املعلمني،  إلى قضية تؤرق معظم  وأخيراً، تطرقت 
امللقاة على عاتقهم، فنصاب معلمي املرحلة األساسية يصل إلى 25 حصة،  احلصص 
وهذا يعمل بالضرورة على كبت املعلم وضغطه إلى حد االنفجار، وعدم إيجاد فرصة 
اللتقاط أنفاسه، ومترين حباله الصوتية وتغيير ترددها، من حاد إلى أقل حدة، حتى 
يستطيع جذب انتباه الطلبة للمعلم في غرفة الصف، وبالتالي عدم توفر الوقت الكافي 

إليجاد وسيلة جديدة ومبتكرة، تغير من النمط التعليمي التلقيني املتبع في مدارسنا.

املفتشون يتشدقون دومًا بعبارتهم اجلوفاء 
»أين أنت من اخلطة....«؟

أجرت اللقاء: فداء البرغوثي

دروب املعرفة
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ال تبدو فكرة ُمحاكمة نص رائقة كثيراً لي، فأي نص مكتوب هو حالة خاصة، ورؤية كاتب أو كاتبة 
النص بكل ظروفهما الزمانية والذهنية والعمرية.

ولكن من قال إننا نستطيع أن نكون على احلياد كقراء، )على اعتبار أنني أجري هذه املداخلة من باب 
قراءتي الذاتية، وبعيداً عن أي إطار نقدي وحتليلي(، نحن كقراء لسنا محايدين أبداً في التعايش مع 
النص، وإيجاد حالة من القبول أو الرفض )حالة خاصة أستطيع تسميتها باجلذب(، أحياناً ملساِسها 
لي،  بالنسبة  األج��ود  وهو  وأحياناً،  عايشناها،  جت��ارب  من  النص  ميسه  ملّا  املستمر  وحّكها  اخل��اص 
االستفزاز املدهش الذي يتركه النص داخلي. أتذكر مثاً عندما قرأت رواية »اجلذور« للكاتب )أليكس 
هايلي(، وأنا على مقاعد الدراسة اإلعدادية، وإنبهاري التام  حني ذاك، بكل هذا السيل من الوجع واأللم، 

أتذكر كيف كنت أمشي با توقف وأليام، ال استطيع اجللوس براحة أو النوم بعمق.
أتذكر في هذا السياق أيضاً، رواية »األم »ملكسيم جورجي، وتلك الصورة على الغاف، فلقد تبارينا 
في إعادة رسمها أنا وزمياتي، حتى قالت لي مدرسة مساق الفن مرة: »ولكن مامح من هذه؟«، معلقة 

على أن املرأة التي ارسمها فيها مامح مني، كنت أرسم أمي دون أن أدري.
في تركيز لتتبع صورة األم وصورتها املتشكلة داخل النصوص، ومقاربتها للدور الذي رسمه لها 
كتاب وكاتبات النصوص. أجد تلك الدهشة املتجددة باستعادة مئات الوجوه ملئات األمهات، اللواتي 
قرأت عنهن من خال ما كتب األبناء نصاً أو رواية أوشعراً، وأتذكر بشكل خاص حديثاً ليوسف القعيد، 
وهو يحكي عن روايته »يحدث في بر مصر«، وعن مصدر معلوماته: »أمي بذرت بداخلي بذرة احلكي 
األحيان  بعض  في  تخونها  ذاكرتها  كانت  وإن  ال��ن��ادر،  النوع  من  حكاءة  زال��ت  وم��ا  كانت  ألنها  ه��ذة، 
مؤخراً، ولكن ال بد وأن أعترف أن نصف رواياتي، إن لم يكن أكثرها، سمعت الفكرة اجلوهرية أو البذرة 
األولى منها خال حكاياتها الكثيرة واملتنوعة، كانت حكايات القرية وظروفها وحكايات أمي هي نقطة 

البدء«.
إذن، األمهات حاضرات، ملهمات، وبطات في كل ما نكتب، وفاعات في كل ما نبوح وما نستر. 

طوال النصوص كانت تراود مخيلتي صورة واحدة، ألم خمسينية، فاضلة، فقيرة، صامتة، شديدة 
األب  باختفاء  إال  دوره��ا  يبدأ  ال  احليلة،  وقليلة  الليل،  وف��ي  بصمت  البكاء  كثيرة  واحل��زن،  التواضع 

واختفائها هي شخصياً عن احلياة، وهما محوري النصوص األهم:
1- غياب األب باملوت أو السجن او املرض، وأحياناً با مبرر )املهم ال يتطرق النص لذكره(.

2-ا لغياب الثاني لألم ذاتها، واكتشاف قيمتها الكبيرة، التي تأتي من باب اإلحتياج الصرف لدور 
األم  غياب  لكن  حاصل،  حتصيل  فهي  أهميتها،  امللحوظ  وغير  لألبناء،  التامة  بالرعاية  املتمثل  األم، 

املفاجيء )جاء في أغلب النصوص هكذا بسبب املرض أو املوت(، يصنع املفارقة والشرخ العميق.  
أغلب  سمة  ل��ألم،  الهائل  التقديس  م��ع  وص��ف  ف��ي  الفجيعة،  ل��درج��ة  يصل  ال��ذي  الشديد  التباكي 
النصوص، وهو ينم في رأيي عن عاقة غير واضحة ويوميية مع األمهات، )فهن يغضنب ويصرخن، 
وال يقمن بتحضير الغذاء أحياناً، ويتذمرن من الدور املربوط بهن، ويتركن البيت ألسباب مختلفة، وال 

يضير هذا محبتنا لهن(. 
أتذكر في لقاء إذاعي مع أطفال في روضة، عندما قال طفل لم يتعد اخلامسة: »أمنا هي اللي بتطبخلنا 

وبتلبسنا وبتبوسنا وبتصحينا من النوم..«، مقبول هذا من طفل.
على اجلانب اآلخر، التقديس هو وجه آخر لإلدانة، وحصار ومحدودية دور نحاصر به األمهات، 
ونؤطرهن بنمط ودائرة واحدة )لوحة جميلة ثابتة ودائمة(، وأي خروج يعتبر جرمية كبرى تدان 
أكثر قسوة من عقاب  القداسة أحياناً،  بها، وتبتر وتنفى، ورمبا يكون عقاب جرم اخلروج من دائرة 
فعاً،  املوجود  اآلخر  الوجه  نرى  أن  بتقبل  ببساطة  ننجح  ال  واقعية،  وألكن  الدونية،  املقابل،  الوجه 

ولكننا جنّزه بقسوة من نصوصنا، لصالح فكرة األم العظمى الراسخة في الذهن منذ آالف السنني.
لذا ال نرى األمهات اإل بهذا الدور احملدود، )اإلجنابي وما يلية من توابع(، مثاً، لم يتطرق أي من 
النصوص ألم شابة، والنص الوحيد الذي حتدث عن عاقة جميلة بني زوج وزوجته، كان فائضاً باأللم 
لعدم قدرة األم على اإلجناب،)هذا جائز حالة صعبة(، ولكن أن ينحصر كل دور املراة بإجناب األطفال، 
لها،  النظر لكل ما حولها من تعلمها وثقافتها وعملها وحبها وحب زوجها  ويوقف حياتها هنا، دون 
هو ما قصدته بنمطية الدور املأمول من املرأة )األمومة(، وحصارها داخل دائرة واحدة، هي الدوران 
في فلك بيتها وأوالدها وزوجها. غابت األم العاملة، املبدعة،املطلقة، الشهيدة، القوية وصاحبة القرار 
واملتكلمة، بينما حضرت املغلوب على أمرها، الصامتة والكبيرة في السن، األرملة، الصبورة واملضحية 
أراج��ع حالتي  أدري  أن  النصوص، ودون  أتتبع  ذل��ك، نعم، كنت  حتى آخر رم��ق. هل من إشكالية في 
كابنة ألم )ال يختلف دورها(، وأتسائل يا ترى كيف نكتب عن األمهات، ماذا يعني لنا حضورهن اوالً 

في حياتنا؟ وفجيعة غيابهن؟
فإذا توافق أربعون نصاً، أضيف لها مئات النصوص التي نراها تعج بالشكوى على حدود عيد األم، 
بهذه احملدودية من األدوار، علينا التوقف والتحديق، رغم أن الواقع يحمل لنا صوراً مختلفة لألمهات، 

وصوراً أكثر صابة، وبها من التحدي واحلفر داخل تكوين الفرد والتأثير به والتعلم منه الكثير.
 فلسنا دوماً أكثر ذكاًء من أمهاتنا، رمبا نكون أوفر حظاً فقط في حاالت كثيرة.

ال أحام وال مامح خاصة لألمهات في النصوص، كلهن جميات، وكلهن مريضات، وكلهن كبيرات 
إال في بعض النصوص  في السن، وجميعهن بلون واحد )ال فروق شخصية( وبا أسماء، ال نقبض 
وأقصد  واملياومة،  الشراكة  مثل  متبادلة  عاقة  وأم��ه،  النص  كاتب/ة  بني  حقيقية  معايشة  حالة  عن 
بها التفاصيل العادية التي تصنع سياق العاقات والنمو واالكتشاف واملكاشفة، والغضب واحليرة 

والتباس حالتهن النفسية علينا احياناً.
ق��راراً بصياغة حياتها  آخ��ر، واتخذت  التي تطلقت وتزوجت من  األم  أن نكتب عن  مثاً هل ممكن 
املتوفاه، أوصلها به ملراتب  أمه  بعث لي بنص مرة يتحدث به عن  اتذكر شاباً  االمهات؟  ونحن نكرم 
النجوم، ألكتشف بالصدفة أن أمه موجودة، ولكنها تزوجت من آخر فكان نفيها باملوت، على اعتبار أنها 
لم تقدم الدور املنوط بها. كلما تطورت عاقتنا باألشياء وتعمقت، وسمحنا بالصد والرد واالنفتاح، 
هذا  ومختلفة،  جديدة  جوانب  نكتشف  ذل��ك/،  حدث  كلما  مختلف،  بشكل  األم��ور  لنرى  بعيداً  والقفز 

مطلوب، ال أدري كيف؟
أن نخرج منهن »األمهات » لنراهن بوضوح، لنسمعهن، لنحتمل أن يكن مغايرات لنا، مبعنى آخر، 
رمبا نحتاج في عمر معني )ونحن على أبواب النضج( لوالدة كاملة مختلفة وناضجة، لعاقتنا باآلباء 
وعندما  ويقع،  ويقوم  ويقوم  يقع  بعيداً،  )املهر(  صغيرها  تقذف  التي  الفرس،  أوالدة  مثل  واألمهات، 

تستقيم خطواته، يقف كاماً ويركض نحو أمه، هل نستطيع عندها أن نخلق حكاية أخرى ونصاً آخر؟
بالتأكيد  ستكون  )أمهاتنا(  عنهن،  احلب  في  واملوغلة  والصادقة،  العميقة  حكايتنا  هي  ستكون 

حكايتهن.

َغيِّروا شوارَع املدينة،
َغيِّروا أسماءها وسماَءها

لكنكم مهما فعلتم 
أنا ابن هذي الباِد

املنِفيُّ داخلها
املنفيُّ خارجها

أنا احلاضر املُغيَُّب قصداً 
من عقوِل الغزاِة األوائِل

والغزاِة الاحقني،
أقصيتني صورًة

خارطًة،
وأمكنًة 

وبنيَت فوق ما زرعُت 
قاَعاً 

وأسواراً حتاصرني، 
عّريتني من شجر التوت 

والليموِن
وسرقَت غطاَء الرأس، 

وعباءتي احلجرية، 
زّورَت جنمتي، 

وثوَب أّمي، 
وأغنيتي

وقطعتم زيتوننا حتسباً 
أن تكشَف الروايُة كذَب الروايِة. 

أيها الغزاُة اجلدد،
مزقتم جذور وردتنا، ودمعتنا

أنا ابُن هذي الباِد
ً املُغّيُّب قهراً وقسرا

في صَوِر الغرب منذ قرنني ونّيف، 
أنا املسيح الذي ُيصلَُب كلَّ يوم

حاماً خطايا اآلخرين.
أنا الشعُب الذي ُجرِّد من يوِمه، 

ومن أمسه، 
ومن غده،

كّنا هنا. وإن غيبتمونا، 
فنحن هنا، ولو كّنا هناك.

وإن أخرجتمونا من الكلمات، 
واخلارطة، 

والذاكرة،
فنحن هنا 

رغم استعارات املكان والزمان.
نحن ملح األرض،
وهذي األرض لي،
والفجُر القادم لي.

أنا ابن هذي البالد
روز شوملي مصلح

الرحم األولى واحلكاية القابلة للدوران 
أمل جمعة 
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الثقافية
الصفحة

جلريدة  الثقافي  امللحق  في  يصدر  أسبوعي،  مقال  أنها  على  كتابة  بسطة  تعريف  ميكن 
الشابة، من خال  الفلسطينية  األدبية  املقال األصوات  يتناول هذا  الفلسطينية، حيث  األيام 
حديث مقتضب عن جتربتها، وينشر نصوصا أدبية مختلفة لها. تنشر البسطة في كل حلقة 
عمر.  أو  جغرافي  مكان  أو  جلنس  فيها  فرق  ال  أكثر،  أو  كاتبني  أو  لكاتب  ونصوص  جتربة 
البسطة هي نصوص شابة ال يتم التدخل فيها، وال حتاكم نقديا أو أدبيا من قبلنا. وهي تهدف 
والعربي،  الفلسطيني  اجلمهور  فئات  لكافة  النصوص  وه��ذه  التجارب  بهذه  التعريف  إلى 
بغية التأسيس لتفاعل النص مع املجتمع، وتفاعل املجتمع مع الكتاب الشباب، والتأسيس 

الحقا حلالة نقدية تراقب حداثة املشهد، واألسماء اجلديدة.
إن بسطة كتابة، وهي تأخذ معناها املباشر متاما من مفهوم البسطة املجتمعي في عرض 
مختلف  على  الفنية  واملوهبة  األدب  أن  لتقول  ج��اءت   ، وال��ش��وارع  األرصفة،  على  البضاعة 
أشكالها لها احلق أيضا أن تكون جزأً مكوناً من هذا التفاعل املشار إليه أعاه، وأن تكون هذه 
الكتابات مساهمة حقيقية في عملية التنمية في فلسطني، بفعل جمعي نكون مكونات حقيقية 

فيه.
االجتماعي )فيس بوك(، حيث كنت  االلكتروني  املوقع  بداية من صفحات  الفكرة  ولدت 
ومجموعة من األصدقاء ننشر نصوصاً أدبية متنوعة لنا، ونقوم بنقاشها، وإبداء ماحظاتنا 
ضرورة  فيه  أدرك��ن��ا  بشكل  وال��ش��وارع  املقاهي  في  للقاءات  الحقا  امل��وض��وع  وتطور  عليها، 
املؤسسات  ب��ني  القائم  واجل���دل  ال��ص��راع��ات  ك��ل  ع��ن  بعيدا  يجمعنا  ثقافي  جلسم  التأسيس 
الثقافية املختلفة والكثيرة في فلسطني، وأن نباشر بحراك حقيقي وفعلي على صعيد رؤانا 
الشخصية للتأثير في املشهد الثقافي بشكل عام. ولكن بشكل واضح متاما، وهو عدم رغبتنا 

في مأسسة الفكرة، أو أخذها على مختلف أشكالها حلالة من النمطية وترسيخ ما هو راسخ. 
وكانت بسطة الكتابة هذه أحد املشاريع التي خرجت من هذه النقاشات واألحام في مقاهي 

رام الله.
اليوم، ونحن في منتصف الشهر اخلامس من بدء نشر البسطة في جريدة األيام، أفاجأ 
دائم،  بشكل  نصوصا  لي  ترسل  والتي  بحوزتي،  التي  واألسماء  النصوص  كمية  من  متاما 
وبهذه الرغبة احلقيقية في الكتابة والنشر واجلدل، وأفاجأ أيضا من هذا االهتمام الكبير مبا 
تعرضه من أسماء لكتاب فلسطينيني شباب من مختلف املناطق والدول ) فلسطني، سورية، 
األردن، السويد، مصر..إلخ(، وكأنها حتاول أن تؤسس ملشهد ثقافي حقيقي بعيد عن كافة 
التقسيمات اجلغرافية والسياسية، فبعد أن كانت بداية االتفاق مع احملرر الثقافي في جريدة 
األيام شاعرنا الكبير غسان زقطان على نشر البسطة على خمسة  أجزاء، سوف ينشر غدا 
أسماء  من  جعبتها  في  ما  بكامل  تبوح  لن  زال��ت  ما  وهي  البسطة،  من  عشر  اخلامس  العدد 
ونصوص. ميكن القول أن بسطة كتابة، وما أحدثته من محاوالت حقيقية الحقة في احلراك 
من  حقيقي  وعمل  وإسهامات  مبادرات  من  عنه  نتج  وما  والفن،  األدب  صعيد  على  الشبابي 
قبل األصدقاء ك ) بسطة إبداع وعربة مسرح التي عرضت بشكل متزامن في شوارع رام الله 
والاذقية(، وأفكار أخرى ما زالت في طور التأسيس واجلدل، ميكن القول انها كانت حاجة 
التمويل  عن  متاما  البعيد  الشاب  الفني  األدب��ي  العمل  عن  الغبار  لفض  وضرورية  أساسية 
ما تأول  املناصب، وخافات احملاصصة. هي فكرة شوارعية  متاما بكل  اخلارجي، وع��راك 

إليه الكلمة من معان. 
آمل أن تستمر وتبقى، وأن جتدد دائما باملضمون والشكل والرؤى.

 

تطرق عتبة بابي كل يوم
وردة حمراء

تدق بشدة 
وأنا أفكر ملاذا وكيف تسير هذه الوردة؟

قبل أن تتعلم الوقوف
وقبل أن تتعلم الكام

قبل أن تتنفس، وتبكي
قبل أن تتعلم حتى احلب

تدق، تقول لي: أنا هنا
أنا بداخلك
وردة منك

تتحرك مثل الفراشة
تسبح

تأكل وتنام معي
ُتبّدل شكلي

ترسم عامات التورد على وجنتي
تبرق في عيوني

ينساب شعري فجأة
تعلمني معنًى جديداً للجمال

لوناً رفيعاً من الِشعر
تسرق أوقاتي شيئاً فشيئاً

جتتاح حياتي بخطوات رقيقة
وحلظات آسرة

تدق وتدق
تستلقي، تتكور، تنكمش
تتحرك بحرّيٍة ال أفهمها

في مساحة ضيقة ال تتسع لها، رمبا
لكنها حمراء، متوردة، فاتنة

تنمو كل دقيقة
صار لها جفون، رموش، أنامل

جسد جوري، وقلب!
تستطيع اآلن أن ترى احلب

أن متارسه دون أن تعلم
تستطيع أن تسمعني، أن حتفظ صوتي

أن تنام، وتصحو وتتناغم معي
حتس بي 

 صرت اثنتني
صرت بقلبني

صرت بجسدين
أنا روحني اثنتني

انهمرت أحاسيسي، تسللت إلي متزاحمة
فأغضب بشدة

وأفرح بشدة
أحب بشدة

وأنام بشدة
أقفز، ألعب، أضحك

أعبث باألشياء التي ستطالها يديها الصغيرتني
أسير ألُعلّمها أن هناك مساحة أكبر وأحلى

أزور ندى الصباح، وهدوء الليل
أنثر التحايا ألُعلّمها حب الناس

أحضن نفسي في الليل، أتكور ألضمها
أحكي لها قصة األميرة النائمة

وليلى والذئب.
أحلم!

أنبض!
أعيش!

أعيش ألجل وردة جورية نبتت بداخلي
ألجل جسد يتحفز بداخلي للخروج.

كرم طاقم شؤون املرأة، في احتفال خاص نظمه في البيرة،  الفائزات مبسابقة »عائدة«، 
ألفضل قصة صحافية عن األم، حيث أعلنت جلنة التحكيم عن أسماء 5 فائزات باملراكز األولى 
للمسابقة، التي تزيد جوائزها النقدية عن 2500 دوالر أميركي، وإعان خمسة فائزين آخرين 

بجوائر عينية وتقديرية. 
وك��ان��ت امل��س��اب��ق��ة ق��د ن��ظ��م��ت حت��ت ش��ع��ار: »ل��ك��ل م��ن��ا ح��ك��اي��ة م��ع أم����ه، وه����ذه حكايات 
للتشجيع  مسعى  ف��ي  الشباب،  م��ن  ومتسابقة  متسابقاً   45 ومبشاركة  احل��ي��اة«،  تستحق 
أمهاتهم.  ع��ن  ن��ص��اً  ليكتبوا  الفلسطينية،  اجل��ام��ع��ات  طلبة  ع��ل��ى  وال��ت��رك��ي��ز  اإلب�����داع،  ع��ل��ى 

 

ونظم اإلحتفال في قاعة اإلغاثة الطبية في البيرة، مبشاركة رئيسة طاقم شؤون املرأة نهلة 
بير  جامعة  في  الثقافية  ال��دراس��ات  دائ��رة  ومدير  الطاقم  إدارة  مجلس  من  وعضوات  ق��ورة، 
زيت د. عبد الرحيم الشيخ، والشاعر معن سمارة، والكاتبة أمل جمعة، وحشد من املدعوين 

والضيوف.
من  تكرمياً  ج��اءت  عايدة،  حكاية  مسابقة  أن  إلى  ترحيب،  كلمة  مستهل  في  ق��ورة  ولفتت 

أوالدها وبناتها بطريقة خاصة، من خال إطاق مسابقة باسمها.
بتقدمي  معنية،  كمؤسسة  منا  وامل��ب��ادرة  االهتمام  يستحق  امل��وض��وع  ه��ذا  أن  وأوض��ح��ت 
بتقدمي  املفتوحة  املشاركة  خال  من  اإلبداعية،  عواملهم  وتشجيع  والشابات،  للشباب  فرصة 
النصوص، ولتمكني الفئات الشابة من اجلنسني لتوليهم الرعاية وتشجيع مبادرتهم، والتي 

جاءت لتتوج بأشكال مختلفة لتكون ذات صبغة ثقافية وإبداعية. 
والشعراء  ال��ك��ت��اب  م��ن  ج���داً  ضئيلة  نسبة  يشكلن  ال��ن��س��اء  »إن  ق���ورة:  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
وهي  احلقيقي،  حجمهن  مع  يتناسب  ال  وال��روائ��ي  الشعري  إنتاجهن  وحجم  الفلسطينيني، 
الثقافي  امل��وروث  أنتجه  أم سياق عام  ذاتي  الوقوف والتساؤل، هل هذا سبب  حالة تستحق 
وجبرائيل«،  فيفيان  زعمط«  غاوي  عايدة  أوالد  وشكرت  أيضاً«،  واالقتصادي  واالجتماعي 

ألنهم حملوا الفكرة وتقدموا بها لطاقم شؤون املرأة.

اجلائزة  سميت  التي  عايدة،  عائلة  عن  شرحاً  األشقر،  لبنى  واإلعامية  الكاتبة  وقدمت   
باسمها، وهي عائلة تتبع أماً مثابرة لم تنل حقها في التعليم، ولكنها قاست كي يتمتع به األبناء.

 

وقدم د. عبد الرحيم الشيخ مداخلة عن جتربته مع فئة املبدعني واملبدعات من طلبة اجلامعات، 
وحتدث عن جتارب األساتذة املبدعني، وقال: »هذا ليس ألني أستاذ، بل ألني ما زلت أتعلم«. 

واستعرضت االعامية أمل جمعة في مداخلتها في مراجعة للكتابات املقدمة ضمن املسابقة، 
وحتدثت عن سير وتنظيم املسابقة وطرق آلية التحكيم للخروج بها من منظور جندري حول 
 صورة االم. معتبرة جمعة املسابقة: »بأنها الرحم األول واحلكاية التي التنتهي« بحسب تعبيرها.

وفي حديث خاص مع الفائزة فاطمة بدر، التي كتبت عن »تغاريب أمي«، وهي طالبة في كلية 
العلوم من جامعة بيت حلم، قالت: »عندما تقود املرأة قرارها، تصل للمراتب التي تستحق، 

بغنى عن االسقاطات واملساعدات التي يقوم بها اآلخرون إلظهارها«. 
ل���ل���م���رأة، م��ع��ت��ب��رة امل������رأة ه���ي ب���واب���ة تاريخية  واع���ت���ب���رت ب����در م��وض��وع��ه��ا ف���احت���ة 
 م���ن ن��اح��ي��ة ف��ل��س��ف��ي��ة وم��ن��ط��ق��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا حت��دث��ت ع���ن ال��ك��ي��ان اإلل���ه���ي وك���ل م���ا ه���و مقدس.

مغيبة،  غير  القدس  بأن  اهتمامي  عن  ألعبر  القدس،  ابنة  كوني  للمشروع  »توجهت  وقالت: 
ولتغيير النظرة السلبية عن شبابها«. 

»ذكريات  موضوع  عن  الوطنية،  النجاح  جامعة  من  عارية  سيما  الفائزة  قالت  بينما 
عن  به  وحتدثت  بحت،  إنساني  منظور  من  وناقشته  موضوعي  تناولت  بأنني  مدفونة«، 

عاقتي بأمي ومعاناتها مع املرض. 
اتخاذ  على  امل��ق��درة  وأعطتني  نضجي،  على  عملت  التجربة  ه��ذه  أن  إل��ى  سيما  وأش���ارت 

قراراتي اخلاصة، بالرغم من تأثيرها على مشوار حياتي. 
وشكرت الفائزتان فاطمة وسيما طاقم شؤون املرأة على الفرصة التي سنحت لهما، وعلى 
االستفادة من املفاهيم واألساليب التي مت التعامل بها داخل الورشة، كما شكرتا أساتذتهن في 

اجلامعات على تقدمي املساعدة .

وردة حمراء
بثينة حمدان 

طاقم شؤون املرأة يكرم الفائزات مبسابقة
 »عائدة« ألفضل قصة صحافية عن األم

مداخلة معن سمارة حول بسطة كتابة 
في حفل توزيع جوائز )عائدة( لإلبداع األدبي
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في  انتشر  وق��د  ج��داً،  واخلطرة  الشائعة  األم��راض  من  هو  السرطان  م��رض 
الفترة األخيرة، ألن الظروف البيئية تساعد إلى حد ما على انتشار هذا املرض، 
ولكن حتى اآلن لم يتوصل األطباء والعلماء من وضع العاج النهائي والسليم 
ملرض السرطان، ولكن ما توصلوا اليه هو مسببات هذا املرض، والعوامل التي 

تساعد على التحفيز لإلصابة به.
اجلزئيات املُسببة للسرطان

أستطاع  فريق من علماء البيولوجيا واألمراض الوراثية، فى معامل مدينة 
في  امل��وج��ودة  اجلزئيات  آلية  اكتشاف  من  الفرنسية،  وستراسبورج  نانسى 
أكثر  دامت  أبحاث عديدة  السرطان وذلك بعد  الوراثية، والتى تسبب  اجلينات 

من ربع قرن فى مجال اجلينات الوراثية السرطانية.
وأكد البروفسور الفرنسى برنار بيهاين أن الدراسة تركزت على احلامض 
النووي، أي البروتينات، بعد أن اكتشفوا أن هناك 30 ألف جني وراثي فى جسم 
النووي،  النبتوز  واحلمض  النووي  احلامض  بني  الواقعة  واملنطقة  اإلنسان، 
وهي مصدر إنتاج البروتني، مما ساعدهم على اكتشاف اخللل في االتصال ما بني 

احلامض النووي واحلامض النبتوز النووي.

وأجريت الدراسة على عينة من هذه اجلزئيات املأخوذة من مايني التحاليل 
البيولوجية،  البنوك  فى  عاماً   20 منذ  بها  احتفظ  والتى  بالسرطان،  اخلاصة 
وقد مت مقارنتها مع عينات من األنسجة السليمة، مما أوصل العلماء إلى املفتاح 
اإلصابة  وبالتالي  اجلينات،  فى  اخللل  توضح  والتى  اجلزئيات،  لهذه  السري 
بالسرطان. ومما يشار إليه، أن اخلايا السرطانية حتتوى على بروتينات، بها 

أحماض أمينية غير معروفة حتى اآلن.
إرتباط السرطان بالعادات الغذائية

ال��وق��اي��ة م��ن ه��ذا امل���رض، فقد ق��دم تقرير ص���ادر م��ن الصندوق  وم��ن أج��ل 
الدولي لألبحاث السرطانية، نصائح للوقاية من سرطان املستقيم أو الشرج، 
هناك  أن  العلمية،  األبحاث  أثبتت  حيث  امل��ريء،  وسرطان  القولون،  وسرطان 
الغذائية والنشاط اجلسماني والدهون فى اجلسم  العادات  عاقة وطيدة بني 
ألياف،  على  حتتوي  التى  األغذية  تناول  النصائح  العضات. وتشمل  وحجم 
مثل احلبوب واخلضروات، التي من شأنها أن تخفض نسبة اإلصابة بسرطان 
ال��ش��رج. كما أن اخل��ض��روات امل��ل��وث��ة ب��امل��ب��ي��دات احل��ش��ري��ة ت��زي��د م��ن خطورة 

التعرض لسرطان الكبد. 
البلعوم  بسرطان  اإلصابة  على  تساعد  ال��وزن  زي��ادة  أن  التقرير،  وأض��اف 
وعدم  اجلسم  نحافة  على  احلفاظ  يجب  لذلك  والكلى،  وال��ث��دي  والبنكرياس 

زيادة الوزن على قدر املستطاع.
املشروبات  وت��ف��ادي  ي��وم��ي��اً،  دقيقة   30 مل��دة  باملشي  ال��دراس��ة  تنصح  كما 
غرام  و500  املختلفة  واخل��ض��روات  الفاكهة  من  غ��رام   400 وتناول  السكرية، 
امللح  وتناول  واملدخنة،  اململحة  اللحوم  استبعاد  مع  األسبوع،  في  فقط  حلمة 
اإلصابة  لتفادي  الغذائية،  املكمات  عن  والبعد  غ��رام��ات،   6 من  بأقل  اليومي 
القهوة  أن  إل��ى  عقدين،  من  ألكثر  استمرت  دراس��ة  خلصت  مب��رض  السرطان. 

والشاي ال يزيدان خطر إصابة املرأة بسرطان الثدي.
وقال الدكتور دافاسامبو جامنا: »بني هذا العدد الكبير من النساء على مدى 
التي حتتوي  القهوة  فترة متابعة استغرقت 22 عاماً، لم نلحظ أي عاقة بني 
بسرطان  اإلصابة  مخاطر  وبني  والشاي،  الكافيني  املنزوعة  أو  الكافيني  على 
العامة فى جامعة هارفارد:  الباحث في كلية الصحة  الثدي«. واضاف جامنا، 

»القهوة والشاي مشروبان آمنان جداً، فى حالة تناولهما باعتدال«. 
وقاس جامنا وزماؤه استهاك القهوة والشاي والكافيني بني 85987 امرأة 
شاركن في الدراسة. وتراوحت أعمارهن بني )30 و55( عاماً فى بداية الدراسة.  

وعلى مدار 22 عاماً من املتابعة، أصيبت 5272 امرأة بسرطان الثدي.
 وبعد دراسة عوامل أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بسرطان الثدي، مثل 
يجري  التي  الكحول  وكمية  البدني  والنشاط  اجلسم  وكتلة  والتدخني  العمر 
وعدد  بالهرمونات  العاج  وتاريخ  الطمث  وانقطاع  االس��رة  وتاريخ  تناولها، 
بني  الثدي  بسرطان  لإلصابة  مرتفعة  مخاطر  أي  الباحثون  يجد  لم  االطفال، 
التى  اليوم، سواء  فى  القهوة  أكثر من  أو  أك��واب   4 اللواتي كن يشربن  النساء 
كن  باللواتي  مقارنة  وال��ش��اي،  الكافيني  امل��ن��زوع��ة  أو  الكافيني  على  حت��ت��وي 

يتناولن أقل من كوب واحد يومياً.
باملرض،  االص��اب��ة  ب��ني  ي��ب��دو  فيما  ارت��ب��اط  أى  أي��ض��اً  الباحثون  يجد  ول��م 
الكافيني،  التي حتتوي على  املشروبات اخلفيفة،  أخرى من  أن��واع  وبني شرب 

والشيكوالتة التى تساهم فى زيادة املقدار اإلجمالي للكافيني. 

هل أصبحت مزاجية إلى احلد الذي أفتعل به مشكلة معك؟
ال أذكر األسباب التي تقودنا عادة إلى البكاء، وال أعلم كيف أبرر لك أنك لست 

مداناً ، وال مذنباً حنَي يتعلق احلزُن بقلبي. 
أحياناً يأخذنا حزننا إلى الكتابة،  أحياناً أخرى، لنسيان ما كتبناه، واحلزن 
في أغلب حاالته توتر يبدأ في أصابعنا، يجرنا دائماً ًلإلعتراف بأنا سطحيون 
في اختياراتنا وهزائمنا، ومشاعرنا التي نتركها فوق أول خيبة، فنمضي بسرد 

وقائعنا العشقية، فوق أول ورقة محرمة تطالها توبتنا. 
وتلتقط  البشر،  أجناس  جميع  وت��رى  األرض،  لغات  كل  تسمع  باريس  في 
صورة تذكارية، تلح بها على ذاكرتك، في مكان لن تعود إليه مرة  أخرى، وتعود 
كي متارس ذاكرتك مع قلبي، تريد منه أن يحبك بكل لغات أهل األرض، وتريد 

مني أن أكون باريس ثانية، ترى بها كل نساء الدنيا.
في توتر مدينتي التي تشبه املرأة الكسولة، التي تضيق بضيوفها تذكرتك ، 
وعرفت سر تعلقك بها، دوَن أن تلتقط لكآبتك أي صورة قد تزيد من عبوس وجهك 
حني يقع غبارها فوق يديك، وعرفت أنك لن تكون الرجل األنسب حلاجتي، و أنت 

تضيق ذرعاً بقلب يحبك. 
الرجال عادة أوراق غار، يتركون نكهتهم في تبدد الوقت الذي تورطت به امرأة 
 ادعت أنها أصبحت تعرف مذاق السعادة، منذ أن تذوقت أول قبلة من كذب رجل !
أي مقارنة بيننا  ب��ي!؟ ال أجد  امل��رأة  مل��اذا تذكرك هذه  بالذات!؟  لم لورين باكال 
النساء  من  وثلة  هي  هوليوود،  بطلة  لتصبح  العميق  النوم  مثلت  أنها  س��وى 
أنا فا زلت غارقًة  أما  السابقة،  اللواتي قدمن من أشاء يوغسافيا  اجلميات، 

بك، قادمة من أشائك، حاضرة ًفي غيابك، وتشردي، وتشتتي بك. 

ل���ل���وق���وع ف����ي تصديِق  ال���ن���س���اء اجل���م���ي���ات ع������ادة ه����ن األك����ث����ر ع����رض����ًة 
ال����رج����ل ال������ذي ي���ك���ذب ك���ث���ي���راً، وه�����و ي���ق���دس ل���ل���م���رأة ع���ط���ره���ا وح���ض���وره���ا، 
 وأن����اق����ت����ه����ا، ف�����ي زي������ف وج���ه���ه���ا ال��������ذي ت���ت���ع���رف ع���ل���ي���ه امل���������رأة أك����ث����ر من 

زوجها وأبنائها، أو نفسها حتى.
ام��رأة، أو يشجعها على إص��دار رواية  ما جند رجل يتغزل بعبارات  ن��ادراً 
أس��م��اءه��ا، ألننا  التي ال نحفظ  العطور  م��ج��اِت  ف��ي  نقرأ  م��ا  ك��ت��اب، وك��ث��ي��راًً  أو 
واحلصرية  نوعها،  من  األول��ى  هي  عربية،  دراس���ات  نقتنيها،  أن  نستطيع  ال 
ع��ل��ى ه���ذه امل��ج��ل��ة، ال��ت��ي ي��رت��ف��ع س��ع��ره��ا ك��ل��م��ا ارت��ف��ع��ت وت��ي��رة ال��ت��ه��ك��ِم على 
م��ا تكون  ع���ادة  املثقفة  امل����رأة  ب���أن  ال��ع��رب��ي،  ال��رج��ل  امل��ث��ق��ف��ة، بسطحية  امل����رأة 
أو  ك��آب��ت��ه��ا،  ب��ش��ري��ك  التعثر  ف��ي  األق���ل ح��ظ��اً  فلنقل  أو  ل��ل��ج��م��ال،  اق��ت��ن��اء  األق���ل 

 

تلك التي حتصل على أعلى مستويات الدراسات األكادميية، كونها استرجلت، 
وتورطت في الفحولة.

أع��ل��م أن����ك س��ت��ه��اج��م��ن��ي ب��ل��ط��ف، ك���ي أت���راج���ع ع���ن رأي����ي ب����ك، وأع���ل���م أنك 
ال ت���رى أب��ع��د م���ن ه���ذه ال��ص��ف��ح��ة، وب���أن���ك م��ج��ه��ز دائ���م���اً، وم���دع���م ل��ل��رد علي، 
لكني ل��م أع��ت��د أن أش��ه��ر ك��ل ع��دت��ي ع��ل��ى ورق���ة واح��������دة، ول���م أع��ت��د أن تكون 
ق��ارئ��ي ال��وح��ي��������د، وي��ق��ي��ن��ي ب��ت��ع��دد ال���رج���ال ال��ذي��ن ي��ح��م��ل��ون اس��م��ك وصوتك 
 وع��ق��ل��ك، ال ي��ع��ن��ي أن���ي ال��ت��ق��ي��ت ب��ه��م ك��م��ا سيحملك ال��ق��ول إل���ى ال��ت��ف��ك��ي��ر ب��ه !
وأحتاط  ب��ك   أح��ي��ط  كيف  أدري  وال  م���رة،  أي  قلبك  على  حتاملت  أن��ي  أذك���ر  ال 
بنيتني!؟ ال����ذي  وأن����ت  دون����ك  ال��ع��ي��ش  أس��ت��ط��ي��ع  ك��ن��ت  إن  أع����رف  وال   م��ن��ك! 
دعني أتورط في احلرب ِمعك، وأجعلَك تهزمني، وأخطط النتصاراتك القادمة 

علي، وأدعي أني حاولت مقاومتك.  

محاولة لفهم رج��ل
أسم�اء أبوالرب 

اكتشاف اجلزيئات 
املسببة للسرطان

في عيادة السكري، كنا جنلس في انتظار دورنا للدخول لغرفة الفحص، 
العدد كبيراً  الدم وال��وزن، لم يكن  التي يتم بها فحص نسبة السكر وضغط 
لذا لم تكن األعصاب مشدودة كالعادة في مثل هذه احلاالت، ولم يحاول أحد 
فقط،  س��ؤاالً  الطبيب  يسأل  أن  يريد  أن��ه  بحجة  اآلخ��ري��ن،  دور  على  التعدي 
لكن سرعان ما يتم كشف زيف هذا اإلدعاء، حيث يدخل عند الطبيب للكشف 

واملعاينة.
امل��ه��م، ف��ي ذل��ك ال��ي��وم س���ارت األم���ور بشكل س��ل��س، دخ��ل��ت للفحص عند 
املمرضات اللطيفات، اللواتي أصبحن يعرفنني من كثرة ترددي على العيادة، 
الفحوصات  إج���راء  أث��ن��اء  أح��د  أمل��ي  ي��رى  أن  أح��ب  ال  أن��ن��ي  يعرفن  وأصبحن 
الروتينية، وهذا حق من حقوقي ومن حق أي مريض إذا رغب في ذلك، ومن 
حق املرضى أيضاً أن ال يتم مقاطعة املمرضة أثناء إجراء الفحص ألي مريض، 

أو مقاطعة الطبيب أثناء معاينته للمريض، وأنا أصر  دوماً على هذا احلق.
أذنيها،  على  السماعات  تضع  وبالطبع  ضغطي،  تقيس  املمرضة  كانت 
وهذا يعني أنها رمبا ال تسمع إذا تكلم معها أحد، أعادت الفحص مرتني لسبب 
أجهله، رمبا للتأكد، بينما إمرأة وفتاة اقتحمتا املكان، وكانت املرأة تتحدث، لم 
ترد عليها املمرضة فبدأت تصرخ، قلت لها إنها جتري لي فحصاً، فلم يعجبها 
ذلك و«لوت بوزها«، وما أن رفعت املمرضة السماعات عن أذنيها، حتى تقدمت 

املرأة ورمت ملفاً طبياً كانت حتمله في يدها على مكتب املمرضة وغادرت.
عند  دخ��ول��ه  حتى  ملفة  يحمل  مريض  ك��ل  ال��ع��ادة،  ف��ي  األم���ر،  استغربت 
الطبيب، حملت االستياء واضحاً على قسمات املمرضة، وقبل أن تسجل نتائج 
فحصي على ملفي قالت: »هذه املرأة ليست مريضة بالسكري، وإمنا ابنتها هي 
املريضة، وهي دائماً تضع امللف عندي حتى يأتي دورها، ألنها ال تريد حمل 
امللف، حتى ال يراها أحد من معارفها، فيعرف أن ابنتها مريضة بالسكري، مما 

يفقدها فرصتها في الزواج.
إذن، هذه املرأة رمبا تنوي خداع زوج ابنتها املستقبلي، بأن ال تكشف له 
عن مرض ابنتها، مما سيؤدي إلى مشاكل ستتعرض لها الفتاة بعد الزواج، 
رمبا يكون الطاق إحداها، حني يكتشف الزوج أن عروسه مريضة، ألن مرض 
جرعات  وتناول  األدوي��ة،  بعض  أخذ  يتطلب  فهو  إخفاءه،  ميكن  ال  السكري 

األنسولني، وااللتزام بنظام غذائي معني.
مع العلم أن مرض السكري، ورغم أنه من أكثر األمراض إزعاجاً للمريض، 
أن يتناوله، لكنه،  الذي عليه  الطعام  فهو يحد من حرية املريض في اختيار 
وكما يقول األطباء، مرض صديق لإلنسان، إذا عرف املصاب به كيف يتعامل 
األنسولني، وممارسة  املطلوبة وجرعات  األدوية  تناول  معه، باحلفاظ على 
في  مائمة  سكر  نسبة  وعلى  متوازن،  غذائي  نظام  على  واحلفاظ  الرياضة، 
القلب  مثل  اجلسم،  في  احليوية  األع��ض��اء  على  امل��رض  يؤثر  ال  بحيث  ال��دم، 

والكليتني والعينني وغير ذلك. 
األم،  ه��ذه  على  تقتصر  ال  املريضة،  للفتاة  النظرة  وه��ذه  التصرف،  ه��ذا 
وإمنا تتعداها لتصبح ظاهرة مجتمعية، فاملجتمع يطلب أن تكون الفتاة عند 
الزواج كاملة األوصاف، ال تشوبها شائبة، وكأنها »دابة« ال تصلح للحراثة 
والتحميل إذا كانت مريضة أو مصابة، بينما الذكر، وهذا حقه كما هو أيضاً 
حق للفتاة، حتى لو كان مقعداً أو مريضاً فا شيء مينعه من الزواج، بفتاة 

كاملة األوصاف.
عندما انتشرت انفلونزا اخلنازير، حصلت قصة غريبة في إحدى مدننا، 
مبرض  أصيبت  اختها  ألن  خطيبها  تركها  مخطوبة،  كانت  الفتيات  إح��دى 
الفتاة )األخت( ضعيفة، ملا أصابها  أنه لو لم تكن  انفلونزا اخلنازير، بحجة 

املرض، وما الذي يضمن أن اخلطيبة ليست مناعتها ضعيفة هي أيضاً.
التي  األخ��رى  التمييز  أشكال  إل��ى  يضاف  النساء،  ضد  واض��ح  متييز  ه��ذا 
تتعرض لها املرأة يومياً في مجتمعنا، وال بد من العمل على تغيير هذه النظرة 
تستطيع  امل��رض،  أصابها  لو  حتى  الرجل،  مثل  مثلها  فهي  للمرأة،  النمطية 
أو  شطبها  يجوز  وال  العادية،  حياتها  وممارسة  والعمل  واإلجن��اب  ال��زواج 

التمييز ضدها كونها مريضة.   

امرأة كاملة األوصاف!


