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املرأة الفلسطينية 2015

عدسة عصام الريماوي

صوتنا
هل زرعنا لنحصد؟!
تنشغل الكثير من المؤسسات على أنواعها ،والمحطات اإلعالمية
وغير اإلعالمية ،بالتحضير لعرض حصاد  ،2015ولو كان هناك متسع
من المس���احة والوقت ،لربط الحصاد الفلسطيني بالحصاد اإلقليمي
والعالمي ،لكن ما س���نفعله هو التركيز على الحصاد الفلس���طيني.
نس���تعمل كلمة حصاد وكأننا زرعنا وحصدن���ا ،وأحيانًا تبدو للوهلة
األول���ى أن هناك أحداث ،ومواقف ،وقرارات وتوجهات ،تطورت أم لم
تتط���ور ،أو لم تح���دث ،دون أن نكون نحن م���ن زرع بذرتها ،لكن إذا
تفحصن���ا أكثر وتعمقنا أكثر ،نرى أن في معظم الحصاد ،نكون نحن
من زرعنا ،ليس في جميع الحاالت لكن في معظمها.
ولتسهيل عرض حصادنا ،س���نعمل على تصنيف هذا الحصاد
بنوعي���ن .األول ما زرعنا نحن ،والثاني ما ل���م نزرعه نحن .علمًا أن في
كلتا الحالتين ،مواقفنا وأفعالنا أثرت بشكل أساسي على حصادنا.
ف���ي النوع األول من الحصاد ،بالرغم من أننا زرعنا طوال العام ،من
خالل العمل الدؤوب إلى إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني،
إال أننا لم نحصد أي شيء في هذا المجال ،ورأينا تعقيدات سياسية
قبل أن تكون تشريعية في هذا الملف ،أما في موضوع إقرار مسودة
قانون حماية االس���رة من العنف ،فقد زرعنا منذ تقريبًا خمسة عشرة
سنة ،وكل سنة نس���قي البذرة ،لكن حتى اآلن لم نحصد ،وقد تعود
األسباب إلى غياب المجلس التشريعي منذ عام  ،2007لكن حتى قبل
ذلك ،غياب الذهنية التي تأخذ على محمل الجد البرنامج االجتماعي
ً
لمجتمعنا ،وغياب النية السياس���ية ،المقتنعة أص�ل�ا بضرورة إقرار
مثل هذه القوانين ،أو رس���م سياسات مماثلة ،هو بذرة أساسية في
حصادنا الحالي ،وجود فكر أبوي ،غير قادر على اتخاذ القرارات ،التي
من شأنها أن ترس���م مالمح لمجتمع فلسطيني علماني ،كما رسمته
منظمة التحرير الفلسطينية ،سبب من بين أسباب أخرى ،لعدم وجود
رؤية واضحة معلن عنها ،لماهية المجتمع الذي نبنيه.
أم���ا الب���ذرة األخرى ف���ي نفس المج���ال ،هي طبيع���ة العالقات
المجامالتي���ة والمبنية على مصال���ح ضيقة ما بي���ن األطراف ،التي
تدع���ي ،وم���ن المفترض أنها تعمل من أجل نس���اء قادرات ،نس���اء
قياديات يتواجدن في مناصب اتخاذ القرار ،هي من بين البذور التي
تجعلن���ا نحصد حصادًا جافًا ،غير ق���ادر على توفير بذور جديدة .أما
في النوع الثاني :ما لم نزرعه نحن ،إذا نظرنا بهدؤ وتعمق نجد أنفسا
أيضًا مسؤوالت ومسؤولين عن حصاده ،وأول بذره هنا تتعلق بجرائم
االحت�ل�ال ،التي بات من الواضح أنها بداية لخطة جديدة ،سترس���م
معال���م المرحلة القادمة في صراعنا مع���ه على حقوقنا ووجودنا على
أرضنا .ولعله���ا البذرة التي ل���م تزرع هنا ،هي غياب اس���تراتيجية
مقاوم���ة واضحة حت���ى اليوم ،يتم تبنيها من جمي���ع األطراف ،يتم
فيها توزيع المس���ؤوليات ،كل حس���ب قدراته وقوت���ه ،تبعًا التفاق
وطني جامع موحد ،لحماية مجتمعنا وقضيتنا .كان عام  2015كاشفًا
للكثي���ر من الحقائق ،التي كان الزمن قد بدأ بتغطيتها أو تمويهها،
وهي قدرة كل جيل من أجيال فلسطين ،أن يصنع ويبدع أسلوبه في
المقاومة ،حقيقة أخرى ،هي أنه من الضروري رفع مس���توى المساءلة
المجتمعية ،وإع���ادة االعتبار لخطاب حقوق اإلنس���ان ،وضرورة عقد
جلس���ات حوار داخلي بعدد غي���ر محدد ،حتى نس���تطيع إعادة ولو
القليل من التجانس الفكري والمنهجي فيما بيننا.
باإلضافة الى اس���ترجاع الروح الجريئة ،التي كنا دائمًا نتميز بها
عند طرح األفكار والمواقف ،دون خوف أو مجاملة ،كما نشهده اليوم،
وشاهدنا كثيرًا خالل عام  .2015فليذهب عام  2015ويأخذ معه كل
اآلالم الت���ي كانت خالله ،بداية فراق حبيبات لنا ،فراق بطالت وأبطال
استشهدوا وأسروا من أجلنا جميعًا ،وليكن عام  2016عام وفاء لهن
ولهم على جميع األصعدة.

حصاد سنة من العنف ضد النساء

عبد الغني سالمه
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حوالي  %37من النس���اء تعرضن ألحد أش���كال
العن���ف من قبل أزواجهن %30( ،في الضفة الغربية،
مقاب���ل  %51في قط���اع غزة) .في حين بلغت نس���بة
اللوات���ي تعرضن لعن���ف اقتص���ادي  ،%55و54.8
لعنف اجتماع���ي ،و %23.5لعنف جس���دي%11.8 ،
لعنف جنس���ي .وهذه األرقام حسب آخر عملية مسح
لمؤش���رات العنف في فلس���طين ،أصدره���ا الجهاز
المركزي لإلحصاء في سنة  ،2011لكن هذا ال يعني أن
العنف قد توقف بعدها ،فما زالت النس���اء يتعرضن
ألش���كال مختلفة من العنف ،ربم���ا أخطرها ما غفلت
َّ
عنه البيانات الرسمية ،ولم ُي َبلغ عنه ألسباب مختلفة.
وحس���ب بيانات “بيت األمان” ،وهي مؤسس���ة
رسمية تعنى بالحفاظ على الفتيات المعنفات ،فقد
تقدمت  90سيدة فقط في العام الماضي  ،2014بطلب
إقامة في البيت نتيجة مش���كالت أس���رية وخالفات
زوجية ،ترافقت مع إعتداءات جنس���ية تعرضن لها،
ً
فضال عن عشرات طلبات االستشارة .أما “مركز حياة
لحماية وتمكين النس���اء” ،فقد تعامل مع  164حالة
خالل نفس العام ،مقابل  147حالة للعام الذي سبقه،
ما يعني أن نسبة اإلناث المعنفات آخذة في االزدياد.
وبش���كل عام ،أغلب الحاالت المسجلة هي حاالت
عنف جس���دي وصلت ح���د التهديد بالقت���ل ،ولكن
هنالك أضع���اف هذه األرقام من االعتداءات اللفظية
والنفس���ية ،والت���ي بس���بب االعتب���ارات االجتماعية
والخ���وف يتكتم���ن عليه���ا وال يبلغن عنه���ا .حيث
هناك % 30.2من النساء اللواتي تعرضن للعنف من
قبل أزواجهن لجأن إلى بي���ت الوالدين أو أحد األخوة
واألخوات ،مقابل  %65.3منهن فضلن الس���كوت إزاء
العنف الذي تعرضن له من أزواجهن؛ في حين لم تزد
نسبة النس���اء اللواتي تعرضن للعنف وتوجهن إلى
مؤسسة أو مركز نسوي لطلب استشارة عن ..%0.7
وحسب ناش���طات نسويات ،هناك أعدادًا مهولة

م���ن اإلناث ما زلن يعانين بصمت داخل األس���رة؛ إما
خوف���ًا من الطالق ،أو الطرد ،أو حت���ى القتل ،أو حفاظًا
على س���معة العائلة ،أو تالفيًا للفضيحة ،خاصة في
ح���االت االعتداء الجنس���ي الواقع عليهن س���واء من
أزواجهن أو من المحارم .بيد أن بعضهن س���اقتهن
الجرأة إلى الحديث في المحظورات وإزاحة الستار عن
واحدة من أكثر القضايا حساس���ية؛ أال وهي “سفاح
القربى”.
والعنف الذي نتحدث عنه ال يقتصر على الضرب؛
ب���ل هو أي تصرف يقترفه أحد أفراد األس���رة الذكور
ض���د اإلناث؛ بهدف إلحاق األلم أو األذى النفس���ي أو
الجسدي بهن ،أو اإلساءة لهن بأي شكل من األشكال،
ويش���مل ذلك العنف النفسي ،والجسدي ،واللفظي،
والجنس���ي( ،والعنف الجنسي س���واء من قبل الرجل
نحو زوجته ،أو الذي يمارس���ه أحد أفراد األس���رة نحو
إحدى النس���اء ،بما ف���ي ذلك الطف�ل�ات ،إضافة إلى
التحرش).
أما العنف النفس���ي وهو األخطر واألكثر انتشارًا،
فه���و المعاملة الس���يئة بحق نس���اء األس���رة ،مثل
االس���تهتار أو اإلزدراء ،أو الشتم واإلهانة ،أو الصياح
والص���راخ والتوبيخ والتحقير ،أو الط���رد من البيت ،أو
الحبس داخله ،أو الترهي���ب والتهديد واإلكراه .ومن
أهم آثار العنف النفس���ي إث���ارة القلق والخوف في
الش���خص ُ
المعتدى عليه ،والمس به نفسيًا ،أو الحط
من قيمته ،وإشعاره بأنه س���لبي ،أو إضعاف قدراته
المعنوية والذاتية ،أو خلخلة ثقته بنفس���ه وتقديره
لذاته.
وال ينحص���ر العنف ضد المرأة في البيت؛ فهناك
حوالي  %5من النس���اء تعرضن للعنف النفسي في
الش���ارع ،و %1.3تعرضن لتحرش���ات جنسية و%0.6
تعرضن لعنف جس���دي في نفس المكان ،بالمقابل
فإن  %4.0من النس���اء تعرضن لعنف نفسي من قبل

مقدمي الخدمات في أماكن تقديم الخدمات العامة.
أم���ا جرائ���م قتل النس���اء على خلفي���ة ما يدعى
“الش���رف” ،فتتفاوت أرقامها من إحص���اء إلى آخر،
ً
فمثال بلغت الحاالت الموثقة لدى “منتدى المنظمات
األهلية الفلس���طينية لمناهضة العنف ضد المرأة”
لعام  ،2007ما مجموعه  58حالة قتل لفتيات ونس���اء
في الضف���ة الغربية وقطاع غزة؛ وحس���ب إحصاءات
مؤسس���ات حقوق اإلنس���ان ،تم توثيق  13حالة في
الع���ام 2012؛ وضعفه���ا في الع���ام 2013؛ في حين
شهدت األش���هر الخمس���ة األولى من عام 15 -2014
حالة .وحس���ب “الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان”،
ف���ي تقريرها األخير ح���ول حاالت قتل النس���اء في
الس���نوات الخمس األخيرة ،والص���ادر في منتصف
الع���ام الجاري ،فقد تم رصد وف���اة  64امرأة في قطاع
غزة بين األعوام ُ ،2014 -2010سجلت كوفيات مجهولة
السبب وبقيت غامضة .وفي داخل الخط األخضر فإن
عدد النس���اء اللواتي قتلن خالل العقد األخير بلغ 88
ام���رأة وطفل���ة 42 ،منهن قتلن خالل األربع س���نوات
األخيرة 13 ،منهن الع���ام الماضي  .2014ما يعني أن
مسلسل قتل النس���اء في فلسطين يتواصل بوتيرة
متصاعدة ،رغم صدور المرس���وم الرئاس���ي المعدل
للم���ادة  98من قانون العقوبات رقم  12لس���نة .1960
الذي تم بموجبه اعتبار ه���ذا النوع من القتل جرائم
قتل ،ال تستوجب أي تخفيف للعقوبة.
وف���ي األردن وحس���ب جمعية “تضام���ن” ،فقد
وقعت  18جريمة قتل خالل عش���رة أشهر من السنة
الحالي���ة  .2015وف���ي الع���راق أعلن “مرك���ز الحقوق
المدنية الدول���ي” ،أنه وثق مقتل  14ألف امرأة خالل
الـ 12عامًا الماضية في العراق ،نتيجة العنف القائم
عل���ى نوع الجنس .أما في تركي���ا فقد أعلنت جمعية
“س���نوقف الجرائم ضد النس���اء” ،أن  45امرأة قتلن
خالل شهرين فقط ،معظمهن في أسطنبول .المقال

ال يتس���ع لمزي���د من اإلحص���اءات ،ولك���ن في أغلب
الح���االت يكون الجاني األب أو ال���زوج أو األخ .والحجة
نفسها :شرف العيلة ،والنتيجة :عقوبة مخففة.
وطبعًا ،فلس���طين ال تختلف كثي���رًا عن أي دولة
أخرى من هذه الناحية؛ فف���ي كل المجتمعات التي
ال تحترم الم���رأة ،وتنظر لها نظرة دونية ،وال تتعامل
معها كإنس���ان كامل ،س���نجد ح���االت عنف من كل
األن���واعُ ،ت َ
م���ارس ضد النس���اء بكل قس���وة( ،وهذه
الظاهرة موجودة حتى ف���ي المجتمعات المتقدمة)،
ولكن في فلس���طين ُيضاف أيضًا العنف الموجه من
ِقبل االحتالل ضد المرأة والرجل ،على حد سواء ،وتلك
مواضي���ع مهم���ة وتحتاج لمقاالت أو دراس���ات أكثر
ً
تفصيال.
الموضوع خطير وحس���اس ،وإن ُع ِّب���ر عنه بأرقام
وإحص���اءات مجردة؛ إال أنه في نفس الوقت عبارة عن
قصص حقيقية لنس���اء وفتيات تعرض���ن (وما زلن
يتعرضن) لكل أش���كال المهانة واإلس���اءة ،قصص
تنبض بالمعان���اة واأللم والدم���اء ،وتفيض بالدموع
والحسرات ،وس���واء كانت أرقامًا أم حكايات؛ فإنها ال
تعكس إال جزءًا بس���يطًا من حجم المأساة الحقيقية،
َّ
تسن لنا اإلطالع عليه ،في حين هنالك
أي بالقدر الذي
قصص مروعة لعذابات تقاسيها نساء مستضعفات
خلف الجدران ،ال نعلم بها ،وصرخات لنساء مظلومات
ً
ال يسمع أنينهن أحدًا .فضال عن اللواتي قضين ظلمًا،
وبتهمة مفترية.
وطالما ظلت نظرة المجتمع للمرأة على هذا النحو
الس���لبي ،وطالما أن القوانين المعم���ول بها قاصرة،
ومنح���ازة للرجل ،س���تظل النس���اء ف���ي مجتمعاتنا
الجبهة المس���تضعفة ،التي يوجه الذكور لكماتهم
نحوها ،كلم���ا أرادوا الهروب من واقعه���م المرير ،أو
أرادوا تس���جيل انتصارات س���هلة ،تعوض جزءأ من
هزائمهم.

ً
االنتفاضة مدخال لحصاد اليوم

من حيث المب���دأ ،ال يمكن تقييم أو مراجعة أحداث
العام  2015عل���ى الصعيد الفلس���طيني ،بدون المرور
ول���و بخطوط عامة على تطورات األح���داث الجارية عربيًا
وإقليمي���ًا ودوليًا ،وأيضًا إس���رائيليًا ،ذل���ك أن القضية
الفلس���طينية تتش���ابك عنده���ا كل الخط���وط ،وكل
السياسات المتضاربة على وجه البسيطة.
غي���ر أن المراجع���ة العامة ل���كل ه���ذه التطورات،
والعوامل المؤث���رة على الصراع الفلس���طيني والعربي
اإلس���رائيلي ،أمر يصعب اإللمام به عل���ى نحو منطقي
وموضوع���ي في عجالة كهذه ،ولذل���ك كان من األفضل
التركي���ز على الموجه االنتفاضية التي تميز المش���هد
الفلسطيني ،خالل الربع األخير من هذا العام.
في محاولة لقراءة أسس ودوافع اندالع هذه الموجة
االنتفاضية وزمن وقوعها ،نسجل اآلتي:
ً
أوال :إن االنتفاض���ة ج���اءت في زمن عرب���ي ،يتميز
بانطالقة س���هم ،اجتمع���ت فيه وعليه كل األس���باب
والعوام���ل والتداخ�ل�ات بي���ن الذات���ي والموضوع���ي،
مم���ا جعل من الصع���ب على السياس���يين والمفكرين
والباحثين ،القيام بمطالعات ودراس���ات واثقة في رسم
ما في هذا المش���هد ،الذي ينطوي بالتأكيد على أبعاد
واستراتيجية تاريخية.
لس���نا هنا بصدد تقديم قراءة مدقق���ة في عناوين
وتفاصيل الصراع المحتدم الجاري منذ خمس سنوات في
طول المنطقة وعرضها ،وامت���دت تأثيراته إلى المحيط
اإلقليمي والبعيد الدولي ،ولكن ما ينبغي تس���جيله هو،
أن مكانة وأهمية القضية الفلس���طينية قد تراجعت إلى
حد كبير .وس���واء يجري تهميش القضية الفلس���طينية
عربيًا ،بس���بب رغبة طال انتظارها لدى الكثير من الحكام
العرب ،للتخلي عن مس���ؤولياتهم وواجباتهم تجاه مركز
القضايا العربية ،أو كان ذك بس���بب انشغال العرب في
صراعاته���م الداخلي���ة والخارجية ،لحماي���ة أنظمتهم
ومجتمعاته���م من االنهيار ،ف���إن النتيجة واحدة ،وهي
أن القضية الفلس���طينية لم تعد واح���دة من األولويات
األساسية للحالة العربية.
مسألة تراجع القضية الفلسطينية لم تقتصر على
األنظمة ،وإنما تطال األحزاب والحركات ،وحتى الجماهير
العربي���ة ،التي لم تظه���ر الحد األدنى م���ن التعاطف
واالهتمام بمجريات الحدث الفلسطيني ،على خطورته.
والخالص���ة ،ه���ي أن االنتفاضة ج���اءت لتعبر عن
احتجاجه���ا على مجري���ات الحدث العربي المأس���اوي،
وانش���غال العرب ع���ن القضي���ة الفلس���طينية ،ومن
ج���ل إعادة ط���رح ملف الص���راع الفلس���طيني والعربي
الصهيوني ،بقوة على أجندة القوى العربية.
ثاني���ًا :إن االنتفاض���ة اندلع���ت ف���ي زم���ن تحول

االهتمام���ات الدولية بالقضية الفلس���طينية ،وعبر عن
هذا التح���ول الرئيس األمريكي ب���اراك أوباما ،من على
منص���ة الجمعية العام���ة لألمم المتح���دة ،حين وضع
أولوي���ات ليس من بينه���ا ملف الصراع الفلس���طيني،
والعربي اإلسرائيلي.
الوالي���ات المتحدة مش���غولة بحروبها ض���د الدولة
اإلس�ل�امية ،وبالتدخل الروسي القوي في سوريا ،والذي
اس���تتبع أزمة بين روس���يا وتركيا ،بعد اسقاط األخيرة
طائرة سوخوي ( )24الروسية.
األوروبيون منش���غلون بملف الح���رب ضد اإلرهاب،
الذي أخذ ينتقل ويضرب في عواصم العالم ،ومنشغلون
ف���ي تداعي���ات المل���ف الس���وري ،وفي مل���ف الهجرة
الجماعية من المنطقة إلى أوروبا .وعمليًا فقدت الواليات
المتحدة ،ونس���بيا االتحاد األوروبي األم���ل في إمكانية
تحريك ملف عملية الس�ل�ام ،وأعلنت االدارة األمريكية
غير مرة ،ما يعني أنها فش���لت ،وربما بدأت تتراجع عن
التزامها إزاء رؤية الدولتين.
ثالثًا :االنتفاضة جاءت أيض���ًا للرد على المخططات
اإلسرائيلية ،التي قطعت شوطًا كبيرًا نحو اإلطاحة بكل
الحقوق الفلسطينية ،وتحث الخطى نحو تنفيذ مشروع
ش���ارون ،الذي يقضي باالنسحاب من قطاع غزة ،وفصله
ع���ن الضفة كخطوة أول���ى نحو فصلهما ع���ن القدس،
واالنسحاب من نحو  42%من الضفة ،خصوصًا المناطق
كثيفة السكان.
نيتنياهو كان أكث���ر من واضح خالل زيارته األخيرة
للوالي���ات المتح���دة ،حين تح���دث عن احتم���ال قيام
إسرائيل بانسحاب أحادي الجانب من أجزاء من الضفة.
االس���تيطان مس���تمر بق���وة ،وتهويد الق���دس وهدم
المس���جد األقصى ،ومصادرة صالحي���ات أو ما تبقى من
صالحيات الس���لطة ،ونحو تحويلها إلل���ى جهاز مكمل
لألجهزة اإلسرائيلية ،التي تش���تغل ليل نهار لحماية
األمن اإلسرائيلي.
بات واضحًا أن إسرائيل تعمل على تقويض أسس
أي حل يقوم على تحقيق رؤية الدولتين ،وترفض بقوة
الحل الذي يمكن أن يقوم على أس���اس دولة لشعبين،
على كل أرض فلس���طين التاريخية ،وهي ماضية بقوة
نحو الدولة اليهودية العنصرية.
إسرائيل تفتح النار في كل االتجاهات على الشعب
الفلس���طيني ،أينم���ا تواجد ،بما في ذل���ك في األراضي
المحتل���ة ع���ام  ،1948وتنزلق أكثر فأكث���ر نحو تأكيد
طبيعتها كدولة دينية عنصرية ،تمارس إرهاب الدولة.
رابعًا :االنتفاضة جاءت ردًا على فش���ل خيار السالم،
هذا الخي���ار الذي بلغ منتهاه ،وبالتالي ردًا على فش���ل
كل الخيارات الفلس���طينية ،بما في ذلك خيار المقاومة

عام ّ
التمرد!!
طالل عوكل

وبرنامجها ،الذي تتبناه حركة حماس ،وبعض الفصائل
الفلسطينية األخرى.
وهي أيضًا جاءت ردًا مباش���رًا على ت���ردي األوضاع
الفلس���طينية ،بدءًا باالنقس���ام الخطير ،الذي لم يجد له
ً
حال حتى االن ،مرورًا بجملة األزمات األخرى ،االقتصادية
واالجتماعية والحياتية ،وعلى سياسة تهميش الشباب،
الذين يشكلون أغلبية المجتمع الفلسطيني.
من الواض���ح أن االنتفاضة تش���ق الطريق نحو فتح
خيارات واس���تراتيجيات جديدة للقوى الفلس���طينية،
وإنه���ا ته���يء البيئة نح���و مرحلة جديدة ف���ي الصراع
مع االحتالل ،تتس���م بفتح االش���تباك والصراع ،وإرغام
القي���ادات على التفكير والعمل خ���ارج الصندوق ،وعلى
التحل���ي بجرأة أكبر في اتخاذ الق���رارات الضرورية ،التي
اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
في آذار الماضي.
خ�ل�ال هذا الع���ام ،فش���لت كل جه���ود المصالحة
الوطني���ة ،وتوقف���ت العملية السياس���ية ،ونش���أ فراغ
سياسي إزاء الخيارات واالس���تراتيجيات الفلسطينية،
واس���تمرت السياس���ة الفلس���طينية في موق���ع ردود
األفعال ،على أفعال ومبادرات ومخططات إسرائيلية.
بق���ي قطاع غزة بيئة تحت حصار متش���دد ،يتوارث
العديد من األزمات الخانق���ة ،التي تقوض قدرة الناس
عل���ى الصم���ود ،ودخل���ت الضف���ة في حص���ار متدرج،
باإلضاف���ة إلى ما تعانيه من أزم���ات أخرى ،تتفاقم يومًا
بع���د اآلخر ،دون أن تلوح في األفق أي���ة بارقة أمل ،نحو
معالجة هذه األزمات.
هك���ذا تكون االنتفاضة التي دخلت واس���تمرت حتى
شهرها الثالث ،قد شكلت الحدث األبرز فلسطينيًا ،والحدث
الذي يكش���ف عن عورات األوضاع الفلس���طينية والعربية
ً
والدولي���ة ،فضال ع���ن أنها الحدث الذي يش���كل انعطافة
أساسية نحو تغيير األوضاع ،التي سادت قبل اندالعها.
تصغر أم���ام االنتفاضة كحدث مق���رر وفاصل بين
زمنيي���ن ،كل األح���داث األخرى ،التي يمكن تس���جيل
بعضه���ا في خانة اإلنج���ازات التي يمك���ن للبعض أن
يتغنى بها .وب���دون التقليل من أهمية بعض القرارات
لصالح القضي���ة الفلس���طينية ،أو عل���ى صعيد تطور
وتصاعد إجراءات المقاطع���ة االقتصادية واألكاديمية،
ذلك أن كل هذه اإلنجازات ،لم تؤد إلى تحقيق التحوالت
المطلوبة كما تفعل االنتفاضة.
لي���س في ه���ذا المقال ال���ذي يوجز حص���اد العام
فلس���طينيًا ،يمكن الحديث ع���ن المطلوبات والواجبات
التي يترتب على الفلس���طينين القي���ام بها ،ولقد قيل
الكثي���ر في هذا المجال ،لكننا بحاجة إلى آذان تس���مع،
وضمائر تصحو ،وعقول تستجيب.

بقلم :خلود ّ
بدار
ّ
ننكب ع���ادة على إعادة تقييم
نهاية كل عام
م���ا قمنا به خالل الع���ام المنصرم ،وإع���داد قائمة
باألعمال الواجب إنجازها ف���ي العام القادمّ .
نقيم
أنفسنا وبقس���وة ش���ديدة أحيانًا ،ونطالب ذواتنا
بالمزيد م���ن العطاء والمزيد من اإلتقان ،حتى نكاد
نغف���ل عن حاجاتنا األساس���ية والضرورية إلكمال
مشوار العمر.
منذ األزل ،دأب الرجل في صراعه مع الحياة على
اإلعالء من ش���أنه وتصغير ما دونه ،حتى بات األمر
مسلمًا به ،ويس���ري في الجينات الخاصة باإلنسان.
ف���دون إدراك منا ودون وعي أحيانًا ،ترانا ننس���اق
خلف ه���ذا الش���عور الكامن فينا ،فنج���د أن األب
مخيف ،وله س���لطة أكثر م���ن األم ،وأن األخ أيضًا،
ول���و كان أصغر س���نًا له س���لطة ال يمكن تجاوزها
ّ
فح���دث وال حرج،
في كثير م���ن األحيان .أما الزوج
فله السلطة المطلقة على جسد وروح وعقل وحياة
الزوجة.
ّ
وفي الحياة العامة ،نجد السياسيين والكتاب،
العلم���اء والش���عراء ،االقتصاديين ورج���ال الدين
وغيرهم من الرجال ،يعتلون أعلى المناصب ،ويتم
االستماع لهم ،وأحيانًا لترهاتهم باهتمام شديد،
التقدير الداخلي لهم دون ش���عور ينساح واضحًا
وجليًا ،وعليه تقدم لهم المراكز والمناصب واألموال
وغيره���ا من العطاي���ا لنيل الرض���ى واألمان .ونجد
العس���كريين واألمنيين أجدى ه���ؤالء في تغليف
وعينا بالخوف والرهبة من السلطة ،وتكريسها في
الجينات كمرافق وشرط أساسي للرجل وحده.
على مدار العصور ،طولبت المرأة بتقديم أقصى
ما تملك ،من طاق���ات ،ومهارات ،وتعليم ،وواجبات
ّ
ً
وأعب���اء وأحمال ،حت���ى ترتق ولو قليال في الس���لم
االجتماعي ،ورغم ذلك ،كانت االش���تراطات صعبة
ب���ل ومجحفة ف���ي كثير من األحي���ان ،فربما عليك
أن تكون���ي زوجة أحدهم أو ابن���ة أحدهم ،أو أخت
أحدهم حتى يت���م اإلصغاء لحديث���ك ،وإعطائك
ثانية م���ن وقتهم الثمي���ن .أو ربما علي���ك أحيانًا
تقديم جس���دك الغض ليكون ملعبًا لهم ،وأحيانًا
أخرى ،علي���ك أن تدفعي المال ،ب���ل والكثير منه،
لتثبتي وجودك في مجتمع يعاني أكثر من ثلثيه
ّ
المتعمد.
من التهميش
ليك���ن العام القادم مختلفًا ،ليكن عام النس���اء
بجدارة ،عام الش���باب ،وع���ام التغيي���ر .ال نريد أن
نبذل مزي���دًا من الجهد والعطاء في س���بيل إقناع
ّ
بأحقيتنا وحقوقن���ا .ليكن ع���ام التهاون
الرج���ل
في الواجبات ،والكس���ل في إعداد الموائد ،والنوم
س���اعة مبكرة ،وع���دم الرغب���ة ف���ي أداء الوظيفة
الليلي���ة (الواجب الزوجي) ،ع���ام اللهو والخروج مع
الصديق���ات ،وإهمال طلبات ال���زوج أو األخ أو األب
أو حتى االب���ن .عام خارج عن المأل���وف ،وخارج عن
سيطرة الرجل ،ليقم بتدريس أبنائه ،وليقم بطباعة
مراس�ل�اته ،ليزر عائلته دونك ،وأصدقاءه دونك ،ال
عزائم ،ال فسح جماعية ،اس���ترخي تمامًا ّ
وتمردي،
واعلم���ي تمامًا أن���ه في حال تط���اول الرجل عليك
جسديًا أو لفظيًا ،فهنالك خيارات عدة من المحاكم
األس���رية ،إلى القان���ون الجديد الخ���اص بالعنف
األسري ،إلى مؤسسات حقوق اإلنسان .دعيه يعلم
تمام���ًا أن الحي���اة دونك مختلفة ،وأن���ك أقدر منه
ً
ً
معنى آخر جميال.
على اإلدارة وعلى إعطاء الحي���اة
لن نحضر مزيدًا من تدريبات الجندر ،وال المزيد من
ورش العمل ،ليكن البيت هو ورشتنا األولى ،ومكان
العمل ورش���تنا الثانية ،والمجتمع ككل ورش���تنا
األخيرة.
ّ
تم���ردي هذا العام ،س���افري ،أخرج���ي للحياة،
ضعي قدميك في بركة ماء ،واحلمي كما تشتهين.
إقرئ���ي مزيدًا م���ن الروايات ،وش���اهدي مزيدًا من
األفالم ،ودعي الرجل يأكل أظافره ندمًا .ال تصنعي
ّ
ما يشتهيه ،واصنعي أنت ما تشتهين .وكفي عن
الصراخ في سبيل طلبك المواساة ،ألنها لن تتحقق
وأنت ترضخين بعد كل صوت.
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كان لزامًا على رقية بن���ي عودة ،أن تبدي صمودًا
ً
ومقاومة وع���دم اكتراث آلليات االحتالل ،التي أخذت
تهدم مأواها ومعها أحالمها ،ليس لسبب ،إال لخوفها
من أن تظهر لحظة ضعف في موقف لم يكن يحتمل
منها إال القوة.
“في كل لحظة كانت فيها الجرافة اإلس���رائيلية
ته���دم جزءًا من “الخربوش” ،كان���ت أحالمي وآمالي
تتطاير معه،
هدموا الخربوش ،المطبخ ،صيرة الغنم ،والحمام،
ولم يبق لنا إال األرض والسماء” .
قالت رقية ،بينما راحت تسرد بحرقة عملية الهدم
والتدمي���ر التي طالت منزلها ألكثر من مرة ،على مدار
السنين الماضية .
أبد أي إحساس بالضعف أو الهوان
تضيف“ :لم ِ
أمامهم ،بينما كنت في داخلي ،أهدم وأتقطع ،نتيجة
هدم بيتي ومأوى عائلتي”.
تقط���ن عائلة إم معاذ بش���ارات البالغة من العمر
 48عامًا ،واألم لعش���رة أبناء ف���ي الحديدة في األغوار
الش���مالية ،الت���ي تعرضت لهجمة شرس���ة من قبل
االحتالل اإلسرائيلي ،يستهدفها بالهدم والتدمير،
كان آخرها أواخر الش���هر الماضي ،حيث طالت عملية
الهدم والتدمير مساكن ومنشآت وبركسات زراعية،
تعود لثالث أس���ر من أصل أربعة عشرة أسرة تقطن
الحديدية .في األغوار الشمالية لمحافظة طوباس .
وتع���زو أم معاذ فلس���فتها هذه ف���ي المقاومة
وعدم إظهار الضع���ف أمام جنود االحتالل ،خوفا من
أن يش���متوا فيها .مبينة بأنهم وخالل عملية الهدم،
فأنه���م كثيرًا ما كانوا يتلفظون بألفاظ جارحة ،تقلل
من قيمتهم اإلنسانية.
تقول“ :كلما حاولت أن انتش���ل إحدى الحاجيات
أو قطع���ة مالبس قبل أن تصل إليه���ا الجرافة ،كانوا
يصرخ���ون في وجه���ي ،بأنها معفنة وال تس���تحق
االحتفاظ بها”.
تشير أم معاذ ،إلى أن جيش االحتالل اإلسرائيلي
يمنعهم من إعادة البناء للمس���كن الخيشي ،أو حتى
إقامة أي ش���ي من شأنه أن يأويها وعائلتها المكونة
من  12فردًا ،رغم مرور أكثر من أس���بوعين على عملية
الهدم .
وتبين بأن جنود االحتالل عملوا على مصادرة كل
ما يملكونه ،ومن ش���انه أن يس���تعمل إلقامة مأوى،
ولو كان خيمة صغيرة من البالس���تيك .مبينة أنهم
يعيشون اآلن في العراء ،يفترشون األرض ويلتحفون

السماء.
توضح أم معاذ ،المعان���اة الكبيرة التي تعانيها
ج���راء عدم وجود مكان محدد تعي���ش فيه ،حيث أن
المأكل والملبس وحتى االس���تحمام يتم في العراء.
مش���يرة إلى أنها خاضت “معركة” عنيفة ،مع جنود
االحتل���ل للحفاظ عل���ى آخر قطعة بالس���تيك كانت
تحتفظ بها ،لتقيمها خيم���ة صغيرة إليواء أبنائها،
إال إنها لم تنجح ف���ي الحفاظ عليها ،بعد أن تمكنت
مجندة إس���رائيلية م���ن دفعها بق���وة ،واالنقضاض
عليها وسرقتها منها.
تشير إلى أنها تقوم بحمام أبنائها في العراء ،في
ظ���ل البرد القارس ،األمر الذي ألحق بهم أمراضًا وآالمًا
ع���دة .مبينة بأن لديها أربعة م���ن األبناء والبنات ،من
هم في المدارس ،حيث أنهم يدرس���ون في مدارس
مدينة طوباس.
رغم مرور أربعة عشر يومًا على عملية الهدم هذه،
ال زالت أم معاذ تبحث عن حاجيات ومقتنيات كثيرة
ضاعت بين الركام ،ولم تس���تدل عليها بعد ،فبعض
مراييل المدرس���ة وبالطين البنات ذات اللون األسود،
وعدة كتب مدرس���ية ألبنائها وبناتها األربعة ،ممن
يدرسون في المدارس في مراحل دراسية مختلفة .
رغم المعان���اة والتعب اللذان تواجههما أم معاذ
جراء اإلج���راءات اإلس���رائيلية ،واالنته���اكات التي
ترتكبها ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي بحقها وحق
عائلته���ا ،إال أنها تب���دي مقاومة وصم���ودًا منقطع
النظي���ر ،وإصرارًا على البقاء في الحديدة ،رغم انعدام
سبل الحياة فيها .
ترفض أم معاذ االنتقال ولو مؤقتًا لمنزلها المقام
ف���ي بلدة طمون المج���اورة ،إلى أن يتم إع���ادة البناء
لمس���كنها الخيش���ي ،الذي تفضله عل���ى كل بيوت
الدنيا.
تؤكد قائل���ة“ :لن أرحل من هن���ا ،ولن أترك هذا
المكان الذي أمضيت فيه سنين عمري” .مشيرة إلى
أن هدف االحتالل اإلس���رائيلي م���ن عمليات الهدم
المتكررة ،هو ترحيل السكان وتشريدهم والسيطرة
على األرض ،إال أنهم “لن يتهنوا” بمرادهم.
وكما تعرضت الش���ابة سوزان بش���ارات العتداء
من قب���ل إحدى المجندات ،اللوات���ي كن ضمن القوة
العس���كرية التي داهمت الحديدة ،األمر الذي أوشك
على فقدانها لجنينها .
عن ه���ذا االعتداء تق���ول س���وزان“ :كنت برفقة
والدتي لحظة قيامهم بهدم مسكن عائلتي ،وعندما

حاول���ت مس���اعدة أمي بانتش���ال بع���ض األغراض
والحاجات ،قبل أن تطاله���ا الجرافة ،دفعتني إحدى
المجندات ألقع بعيدًا مغمًا ّ
علي”.
توض���ح بأنها كادت أن تفق���د جنينها جراء هذا
االعتداء ،حيث أنها حامل في الش���هر الثالث ،وذلك
وفقًا لألطباء في مستشفى طوباس الحكومي التركي،
الذي نقلت إليه عقب االعتداء الذي تعرضت له .
نصحت س���وزان من قبل األطباء بأن تلزم السرير
خالل الفترة القادمة ،خوفًا من أن تفقد جنينها ،غير
أنها تقول ،إنه ال مجال وال مكان للراحة في الحديدية،
بعد هذه الهجمة التي تعرضت لها .
من جهته يش���ير عبد الرحيم بش���ارات ،الناشط
في الحديدي���ة ،الذي يرأس أيض���ًا جمعية البقيعة
الش���رقية التعاوني���ة إلنم���اء الث���روة الحيوانية ،إن
المرأة في الحديدية تحي���ا وتقاوم في ذات اللحظة،
مبينًا أن صم���ود المرأة في وجه االحتالل ،وهو يهدم
بيتها ويشرد عائلتها ،مقاومة ،وقدرتها على تسيير
أم���ور الحياة اليومي���ة ،في ظل انع���دام المقتنيات
وضياعها بين الركام ،مقاومة ،كما أن عملية تحكمها
ف���ي أعصابها وكتم مش���اعرها ،لكي ال تبدو ضعيفة
أمامهم وأمام جرافاتهم ،مقاومة .
يثني بش���ارات على دور أم معاذ وغالبية النساء
في الحديدية ،اللواتي يقمن بدور كبير يفوق كثيرًا
الدور ال���ذي يقوم به الرج���ل ،فعملية إع���ادة البناء
والترتيب للمسكن أو المطبخ أو الطابون ،تتطلب من
المرأة الكثير من الوقت والجهد ،الذي ال يبذله الرجل.
يشير بشارات ،إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي

تس���تهدف الحديدية بعمليات اله���دم والتدمير،
ش���أنها في ذلك ،ش���ان الغالبية العظمى من مناطق
األغوار الشمالية ،بغية تش���ريد السكان وترحيلهم
والس���يطرة على األرض وإحالل المس���توطنين مكان
السكان الش���رعيين .مبينًا أن السكان في الحديدية
يب���دون مقاوم���ة صلبة له���ذه اإلج���راءات ،التي لن
تثنيهم عن أرضهم التي ول���دوا هم وآباؤهم فيها،
ويملكون أوراقًا ثبوتية بملكيتها أو اس���تئجارها من
أصحابها الشرعيين .
رغم أن االحتالل اإلس���رائيلي داه���م الحديدية
ألكث���ر من مرة ،وقام بعمليات هدم وتدمير واس���عة
طالت الغالبية العظمى من س���كانها ،البالغ عددهم
 98مواطن���ًا ،إال أن هذه المرة تع���د األعنف واألقوى
واألكثر ضررًا.
ً
ويوضح بشارات قائال“ :في كل مرة كانوا يقومون
بعملي���ة الهدم ويذهب���ون بال رجع���ة ،إال هذه المرة
فإنهم يروح���ون ويجيؤون باس���تمرار ،وفي كل مره
يعاودون الهدم لكل ما نكون قد نجحنا بإعادة بنائه .
يؤكد بش���ارات ،على أنه وخالل أس���بوعين من
عملية الهدم التي جرت في أواخر الشهر الماضي،
فق���د قامت قوات االحتالل بهدم المس���اكن التي
كنا نس���ارع الى إعادة بنائها تس���ع مرات متتالية،
بما فيها خيم اإليواء والخيم اإلغاثية التي قدمتها
عدة جهات محلية ودولية للس���كان ،قبل أن تعود
وتقوم بمصادرتها كلها ،ليبقى س���كان الحديدية
بال مأوى ومس���كن ،وأي ش���يء من شأنه أن يقيهم
ويأويهم.

عصمت :حارسة انتفاضة الحجارة!
تس���رد الثالثينية عصمت محمود خلف تفاصيل يومياتها ،حين
ش���رعت في توثيق كل ما تش���اهده أمامها من أحداث وقتل وعدوان
وحظ���ر للتجوال ،وما تس���معه من أخبار انتفاض���ة الحجارة عام ،1987
التي اش���تعلت في الضفة وغزة :الش���هداء ،والمواجه���ات ،والجرحى،
واالعتقاالت ،واإلضرابات.
تقول ،وهي تمسك بدفتر يومياتها األزرق ،الذي نسجته ،في مثل
هذه األيام قبل  28عامًا« :كنت أش���ارك في االنتفاضة ،وألقي الحجارة
على دوريات االحت�ل�ال التي اقتحمت بلدتنا برقين ،القريبة من جنين،
وأصبت بعيار بالس���تيكي في ال���رأس ،وكان االحت�ل�ال يقتحم منزل
عائلتنا بحثًا عن أخي المطارد عامر ،فقررت أن أسجل كل ما يحدث على
دفتري ،ليس ف���ي بيتنا ،أو بلدتنا فقط ،التي ّ
قدمت الش���هداء ،وإنما
في المدن والمخيمات والقرى التي تش���هد مواجهات ،ويسقط فيها
الشهداء».

مدونة صغيرة
كانت عصمت تخط باألحمر أسماء الشهداء ،وتهتم باالسم والعمر
وتاريخ االستش���هاد ومكانه ،ثم ت���دون اليوميات بخط أزرق ،ال زال في
عافيته ،رغم م���رور ربع قرن .فيما جمعت أخبارها وصورها من الصحف
ومجلة البيادر السياس���ي ،وعبر الراديو الذي كانت تلتصق به ،وبخاصة
إذاع���ة القدس ،التي كانت تبث من دمش���ق ،ث���م تنتقل إلى محطات

أخرى كرادي���و مونت كارلو ،وتدقق أس���ماء من تعت���رض طريقهم نحو
الحرية ،رصاصات حاقدة تمنحهم لقب شهيد.
تضي���ف« :كنت أعمل مع عائلتي في الزراعة في س���هل مرج ابن
عامر ،ومع ذلك ،لم يفتني أي حدث ،فالراديو األزرق الصغير يرافقني،
ً
والقلم والورقة في جيبي ،فأس���جل ما أسمعه أوال بأول ،وأحيانًا ما أراه
بعين���ي ،وإذا ما أخطأت في نقل االس���م ،أعي���د تصحيحه ،ثم أخفي
الدفتر بعيدًا عن البيت ،الذي كان يتعرض دائمًا لحمالت تفتيش من
قبل جنود االحتالل ،حتى أنه ُس���رق في إحدى المرات ،وبقيت حزينة،
وأجمع المعلومات عن السارق ،إلى أن وصلت إليه ،واستعدته ،ففرحت
كثيرًا.
تس���تلقي على غ�ل�اف يوميات خلف ،عب���ارة :فلس���طين ،الثورة
مس���تمرة حتى النصر ،وتجتمع ألوان العلم الفلسطيني برسم يدها،
وكلمة (فتح) في إش���ارة إلى التنظيم ال���ذي أعجبت به ،في طفولتها.
أما في أعماقها فيجتمع جمال ش���حادة ،وأيمن أب���و عامر ،ومحمد أبو
زي���د ،وخالد العوف���ي ،وخليل الوزير ،وعصام مرعبة ،وحس���ام عبيدي،
وجهاد زينة ،ومحمود صوالحة ،وتيس���ير مليط���ات ،والمئات غيرهم.
فيم���ا تلتقي بلدات قباطية ومخيم جني���ن ،غزة ورام الله وبني نعيم،
بي���ت فوريك ونابلس ،مخيمات :بالطة والبريج وطولكرم ،نور ش���مس
والعروب وجباليا ،مدينة الخليل ودير البلح ورفح ،والكثير من المواقع

عبد الباسط خلف

الت���ي ّلون أحبتها ترابها بدمائهم ،فيما تس���اقطت دموع أحبتهم
بغزارة .كما تلتقي تواريخ ال تنتهي إال مطلع عام  ،1993بالش���هيد
علي الشرفي من مدينة غزة ،كان عمره لحظة غيابه  22عامًا.

حرص
تتاب���ع عصم���ت ،التي أبص���رت النور ف���ي كان���ون أول :1972
«حرص���ت وأحرص كثيرًا على الدفتر ،وأطالعه بين فترة وأخرى ،ومع
أنن���ا انتقلنا ثالث مرات من بيت إلى آخ���ر ،ظل معي ،وأحافظ عليه،
وسأوصى به لولدي األكبر صائب ،لكنني لم استطع توثيق يوميات
انتفاض���ة األقصى ع���ام  ،2000وال الهبة الش���بابية الحالية ،لكثرة
االنش���غال بأمور المنزل واألطفال ،والواجبات االجتماعية واألعمال
التي ال تنتهي».
وبحك���م توثيقها ليوميات االنتفاضة ،تعمقت معرفتها بجغرافيا
فلسطين ،وأس���ماء بلداتها وقراها وعائالتها .وأكملت تعليمها الحقًا
في كلية النجاح ،في حقل التربية االبتدائية ،وابنها األكبر صائب(18
عام���ًا)ُ ،يعي���د تذكيرها بالمهم���ة التي بدأتها في عم���ره .فتقص له
وألخوت���ه :بريق وعبد الله ويحي ذكرياتها ،فيما يقول زوجها مصطفى
عبيدي ،األس���ير المحرر ،إن القدر وحده الذي كت���ب له أن ال يكون في
يومي���ات زوجت���ه ،بعد أن ش���عر برصاصة وهي تمر م���ن جانب أذنه،
لتواصل طريقها إلى جدار قريب.

عام 2015
األكثر سوداوية ألوضاع النساء خاصة االقتصادية

غزة :ماجدة البلبيسي

ال ت���زال أم صالح ،المرأة الس���تينية تقود عربة ال���كارو ،لتنقل عليها
الحصم���ة والحجارة ،متجهة بها من منطقة س���كناها في القرية البدوية
ش���مال قطاع غزة ،إلى بي���ت حانون ،لتبيعها ألصحاب الكس���ارات بمبلغ
زهيد ،ال يتجاوز الحمولة الواحدة سبعة شواكل.
هذه المهنة عايش���تها أم صالح منذ عش���ر س���نوات ونيف ،بعدما
اشتدت أوضاعها االقتصادية سوءًا ،بس���بب الحصار وقلة فرص العمل،
فهي تعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد ،تعطل عائلها عن العمل.
تقول أم صالح« :حصلت على مشروعين منذ سنوات طويلة ،األول كان
ف���ي العام  2002لتربية الدواجن واألرانب ،وحالفني الحظ بالحصول على
مشروع آخر مماثل العام الماضي ،ولكنه دمر بفعل العدوان اإلسرائيلي».
تضيف بلهجة مثابرة« :ع���دت لمهنتي األولى في نقل الحجارة ،بعد
أن تدمر مش���روعي الثاني ،ولم أجد سوى ذلك ،في ظل مؤسسات تعاني
من العجز وضعف التمويل ،لم تستطع تعويضي عن خسارة مشروعي».
أم صالح كانت تش���ير َ
إلى باإلس���راع في إنهاء حديث���ي معها ،كي
تلتحق بإحدى الندوات التي دعيت إليها ،لتشارك ضمن فعاليات حملة
مناهضة العن���ف ،فهي لم تبرح أن تترك أي فعالي���ة أو ندوة ،تزيد من
معرفتها وثقافتها ،التي دأبت على تنميتها رغم كبر سنها.
ح���ال أم صالح هو حال آالف األس���ر في قطاع غ���زة ،اللواتي عصفت
بأوضاعه���ن تبعات العدوان األخير على القطاع ،ليجهز على ما تبقى من
مقومات حياة كريمة.
فأوضاع النس���اء لم تتغير لألحسن ،بل ازدادت س���وءًا ،بفعل إطباق
الحص���ار والتدمير الذي خلفه العدوان ل���كل مقدرات الحياة االقتصادية
واالجتماعية والنفسية ،فنسبة البطالة وصلت حسب المؤسسات األممية
إلى  % 60وزادت معدالت الفقر واألسر التي تعيلها نساء ،لتلقى بأعباء
إضافية على النساء وأدوار جديدة.
أكثر المش���كالت المس���تجدة كانت معاناة األس���ر المهجرة ،والتي
اضطرت أن تسكن في وحدات سكنية متنقلة «الكرفانات» ،التي لم تراع
الخصوصية الفردية للنس���اء ،وال أدنى الحقوق اإلنس���انية ،حيث وصلت
عدد الكرفانات  500كرفان حديدي و 400وحدة س���كنية خش���بية ،وفق
وزارة األشغال.
توزعت هذه الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من القطاع ،خاصة
المناطق الش���رقية ،وفي جولة «صوت النساء» ،توحدت معاناة األسر في
تل���ك البيوت المؤقتة ،التي وفق وصفهن لم تحميهن من قيظ الصيف
وال زمهرير الشتاء ،وغير آمنة من النواحي الصحية ،وانتهكت مساحتهن
الخاصة ،اللواتي َ
كن في السابق ينعمن بها.
حن���ان صيام منس���قة برنامج التمكي���ن في جمعية الم���رأة العاملة
الفلسطينية للتنمية ،أكدت أن أبرز المشكالت التي واجهت النساء خالل
العام الجاري ،هي المش���كلة االقتصادية وتردى أوضاع للنساء إلى درجة
ً
اتقاء لغول الفقر
غير مس���بوقة ،ما دفعهن للقبول بالعمل بأدنى األجور،
والعوز.
وأضافت« :كل يوم أقابل العديد من الحاالت اإلنس���انية ،التي وصلت
ظروفهن المعيش���ية إلى الذروة في الس���وء ،لدرجة أصبحن ال يمتلكن ما
يس���د رمق أس���رهن ،واصفات هذا الوضع بأنه لم يسبق أن عايشنه منذ
عقود طويلة».
فيما رصدت األخصائية س���مر حمد أبرز المشكالت من موقع عملها،
والمتمثل بزيادة المشكالت الناجمة عن النزوح وتغير مكان السكن ،التي
خلفت ضغوطات نفس���ية واجتماعية ،جراء تأخ���ر عملية اإلعمار ،وكذلك
النزاعات األسرية المتعلقة بالحصص اإلرثية ومخصصات الشهداء.
واعتبرت أن مش���كلة األرامل من ضمن المش���كالت التي طرأت عقب
العدوان ،واألدوار الجديدة التي أوكلت للنساء بعد فقد أزواجهن ،عدا عن
المش���كالت الناجمة عن اإلعاقة وعدم تقبل األسر لتلك اإلعاقات ،وذوي
وذوات اإلعاقة كذلك.
فيما اعترفت المحامية نزرية ياس���ين ،أن هناك زيادة في المشكالت
القانونية ،خاصة المتعلقة بحق الملكية والسكن وانتهاك لحقوق المرأة،
ومنها حق الميراث ،حيث زادت نس���بة النس���اء اللواتي بادرن بالمطالبة
بالميراث ،مفسرة هذه الزيادة بالوعي الذي حصل لدى النساء.
وعلى المس���توى الصحي ،تفاقم الوضع الصحي للنس���اء خالل العام
الماضي ،خاصة مريضات السرطان ،جراء قلة المواد والمستلزمات الطبية
الواردة للقط���اع من الضفة الغربية ،وتحدي���د كمياتها ،عدا عن صعوبة
حصولهن على تحويالت العالج بشكل عاجل ،حيث تشكل النساء % 30
من نسبة اإلصابة بالس���رطان ،وفق إحصاءات وزارة الصحة ،حيث تسجل
 20حالة جديدة أسبوعيًا.
وعلى صعيد وس���ائل تنظيم األسرة ،برزت مشكلة قلة الوسائل
المتوفرة لهذا الغرض ،واضطرت النسوة إلى شرائها على حسابهن

الخاص ،كما زادت نس���بة فقر ال���دم لدى النس���اء الحوامل ،حيث
وصلت .% 45
فيما أش���ار صندوق األمم المتحدة للس���كان ،إل���ى تضاعف وفيات
األمهات في قطاع غزة خالل العام الماضي ،وهذا مؤش���ر يشكل خطورة
على تدهور الحالة الصحية للنس���اء .تؤكد نادية أب���و نحلة مديرة طاقم
ش���ؤون المرأة في غ���زة ،أن العام  ،2015كان عامًا دموي���ًا ،حيث قتلت 8
نساء في الضفة وغزة ،على خلفيات اجتماعية مختلفة ،وهذا مؤشر خطير
يهدد النسيج المجتمعي برمته ،فيما ال يزال الجاني يفلت من العقاب.
كم���ا نبهت أبو نحلة إل���ى قضية تزويج الطف�ل�ات الصغيرات بحجة
الظروف االقتصادي���ة واألمنية والتي تصادر ح���ق الطفالت في التمتع
بطفولتهن وحياتهن ،وحرمانهن من حقهن في التعليم عدا عن تبعات
هذا التزويج النفسية والصحية واالجتماعية.
وتجزم المصلح���ة االجتماعية فاتن حرب أن هناك زيادة في نس���بة
النس���اء المت���رددات اللواتي يش���تكين من نزاعات أس���رية ،خاصة بعد
العدوان ،عدا عن المش���كالت الناجمة عن ال���زواج المبكر وداخل العائلة
الممتدة ،متوقعة أن تسجل المحاكم هذا العام زيادة في نسبة الطالق
بين األزواج الشابة.
وتضيف في ذات الس���ياق أن هذه المش���كالت ب���رزت نتيجة تأخر
ملف االعمار خاصة بالنس���بة للفئات المتضررة والتي أدت إلى تعرضهن

للعنف بأش���كاله المختلفة ،عدا عن ضيق ذات اليد نتيجة تردي الوضع
االقتصادي وزيادة معدالت البطالة إلى درجة غير مسبوقة.
مدي���رة مركز صحة المرأة جباليا مريم ش���قورة أكدت أن هناك زيادة
مضاعفة في نس���بة عدد الحاالت المترددة على المركز لطلب االستشارة
النفس���ية االجتماعية ،كما زادت نسبة النس���اء اللواتي تعرضن للعنف
بمختلف أشكاله بدرجة ملحوظة.
وتعزي ش���قورة هذه المش���كالت الجدي���دة بأنها نتيج���ة العدوان
اإلس���رائيلي وتبعات���ه التي ما زال���ت موجودة ،حيث تأخ���ر ملف اإلعمار
والتدمير ومعاناة األس���رة المهجرة ،وتجارب معاناتهم في مراكز اإليواء
كل هذه وغيرها أدت إلى ظهور أعراض نفس���ية ل���دى معظمهن ،األمر
الذي دفعن للتردد وبشكل كبير للمركز لطب الخدمة.
وتوضح شقورة أن معدالت تعرض النساء للعنف زادت بشكل واضح
بس���بب الوضع االقتصادي المتردي وصعوبة التكيف مع الوضع الجديد،
الذي فرض بعد العدوان ،خاصة لدى األسر التي كانت تعيش حياة رغدة
ومستقرة ،وهذا انعكس على حياتهن األسرية مسببًا نزاعات زوجية.
وقالت« :أن المركز انطالقًا من هذه المعطيات والمؤش���رات الخطيرة
افتتح مس���احات آمن���ة للفتيات والنس���اء كي يتمكن م���ن التعبير عن
أنفس���هن من خالل برامج الترفيه والتفريغ النفس���ي والرس���م ،كخطوة
للتخفيف من الضغوطات التي يعانين منها».

نموت ،نموت ...ويحيا الملك
غزة :نجوى سعدي غانم
لطالم���ا انتخبت حكومات من أجل ما تطرح من برامج ،وما تقدمه من وعود للمواطنين أمام صناديق االقتراع تارة ،وفي المؤتمرات التي تقيمها
إلقناع مؤيديها تارة أخرى ،وفوق المنابر تارة ثالثة .وما أن تعتلي الحكومة التي تنجح في مالمسة هموم واحتياجات العامة كراسي الحكم ،حتى
تتغير برامجها وتتلون وعودها ،وتسقط أقنعتها وتتبدل خطاباتها ،بما يتناسب مع بقائها األبدي ملتصقة بالمناصب ،ال تتزحزح عنها.
عندما تعمد الحكومات لسياس���ة األمر الواقع ،التي تتماش���ى مع مصالحه���ا ،دون اعتبار للموظف الذي وثق بها وق���دم لها الوالء والطاعة ،أو
االلتفات إلى معاناته واحتياجاته ،يفقد الموظف بالتبعية إيمانه بإمكاناته وقدراته ،وكذلك إيمانه بهذه الحكومة التي هتف لها يومًا ،حيث يقع
ً
ً
فريس���ة التهديد باس���تبداله في أي لحظة بآخر ،قد ال يحمل مؤهال علميًا أو كفاءة مهنية ،كنوع من ممارسة القهر ضده ،إن حاول رفع رأسه بالنقد
أو التذمر من الممارسات القاسية التي تمارسها الحكومة ضده ،أو التقصير واإلهمال الذي يالقيه منها ،وينتهي به المطاف محصورًا بين مطرقة
الحاكم ،وسندان التزاماته األخالقية والمهنية والعائلية.
لقد احترفت الحكومات على مر العصور ،معاملة المواطنين كقطيع من الخراف ،توجهه بعصاها إلى حيث شاءت ،وبهذا تكون قد خانت الثقة
الت���ي وضعه���ا منتخبوها فيها ،حيث تتخلى عنهم عند أول منعطف ،وتمضي في طريق مصالحه���ا ،مخلفة وراءها أصوات هتفت لها باالقتراع،
فتركتها بدورها تذهب مع الريح ،بعد أن خبت من كثرة الصراخ واالستغاثة.
فما أن تس���ند الحكومات على اختالف ألوانها ظهورها إلى كراسي الحكم الوثيرة ،حتى تبدأ بتوسيع نفوذها وتقوية بطانتها ،حتى لو حشت
في جيوب أتباعها المقربين قوت الفقراء والمتأملين .ولعل قضية موظفي قطاع غزة ،أكبر دليل على دكتاتورية الحكومات ،علمانية كانت أو ربانية،
وتلونها وتبدل برامجها ،لما فيه مصلحتها ومصلحتها فقط.
فبالتدريج ،بدأ يتدهور حال الموظف التابع لحكومة غزة ،فبعد أن كان مستقرًا قادرًا على العيش وبناء أسرة ورعايتها ،وجد نفسه يتسول راتبه،
ويصلي من أجل الحصول عليه ،ورضخ لألمر الواقع ،الذي فرضته الحكومة ،من منحه نصف أو ثلث راتبه ،متجاهلة أوضاعه المعيشية ،من حرمانه
من حقه بالعيش بكرامة ،ففقد من فقد مأواه ،لعدم تمكنه من اإليفاء بأجرة منزله ،وألغى من ألغى جميع الكماليات ،وبدأ يختزل أساس���ياته فيما
يبقي���ه على قيد الحياة ،تراكمت ديونه وهدرت كرامته ،بينما تقف الحكومة التي س���اهم ف���ي بقائها وصمودها متفرجة ،تطالبه بالصمود وبذل
المزيد من التضحيات ،في سبيل بقائها.
وأخيرًا ،صدم الموظف الغزاوي بقضية مس���تحقاته التي اخترعتها الحكومة ،لتواري س���وءة تقصيرها في إدارة مؤسساتها ورعاية نواتها ،أال
وهي «الموظف المطحون» .فوجدت مخرجًا تحاول شرعنته عنوة ،وهو استبدال مستحقات الموظفين بشقق سكنية ،تجبره على قبولها أو انتظار
الفرج المالي لخزينتها ،الذي قد ال تشرق له شمس.
فلتنتفخ أوداج األنظمة الجش���عة ،ولترافق المتأملين فيها والمنتظرين إلنجازاتها خيبة كبيرة ،وآثار حبر على أصابعهم ،يظل يذكرهم بفترة
االستغالل التي عاشوها ،واألوهام التي ابتاعوها.
وسحقًا للحكومات ،التي تتصرف بالمواطنين كأنهم قطع شطرنج ،تضعهم في أي مكان شاءت ،فيهلكوا ليحيا الملك.
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حمايتان :حماية الشعب من االحتالل
وحماية النساء من الظلم المجتمعي

6

مها التميمي
مرت خمس س���نوات على مصادقة الرئيس أبو مازن على االتفاقية
الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) .المصادقة التي
استبشرنا بها خيرًا ،أبقت وضع المرأة الفلسطينية على حاله ،بل ازداد
تفاقم���ًا .مع أن االتفاقية تنص صراحة على( :تتعهد الدول المصادقة
وفقًا للمادة الثانية على :تجس���يد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في
دس���اتيرها الوطنية أو تش���ريعاتها األخرى ،إذا لم يكن هذا المبدأ قد
أدمج بها حت���ى اآلن ،والتأكد من ترجمته إلى واق���ع من خالل القانون
والوسائل المناس���بة األخرى ،كما تتخذ الدول األطراف جميع التدابير
المناس���بة للقضاء على التمييز ض���د المرأة ،خاصة األم���ور المتعلقة
بالزواج والعالقات األسرية ،على أساس تساوي المرأة مع الرجل).
مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني ،نص
عليه النظام األساس���ي للس���لطة الوطنية ،الصادر في حزيران ،2006
في مادته التاسعة ويقول:
“الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ،ال تمييز بينهم بسبب
العرق ،أو الجنس ،أو اللون ،أو الدين ،أو الرأي السياسي أو اإلعاقة”.
كم���ا نصت وثيق���ة إعالن االس���تقالل في ع���ام “ :1988إن دولة
فلس���طين هي للفلس���طينيين أينما كانوا ،فيها يطورون هويتهم
الوطنية والثقافية ،ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ،تصان
فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية ،في ظل
نظام برلماني ،يقوم على أس���اس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب،
ورعاية األغلبي���ة حقوق األقلية ،وعلى العدل االجتماعي والمس���اواة،
وعدم التمييز في الحقوق العامة ،على أساس العرق أو الدين أو اللون،
أو بي���ن الرجل والمرأة” .ونص���ت برامج واس���تراتيجيات التنظيمات
األساس���ية في منظمة التحرير ،على المساواة كمادة أساسية ال لبس
فيها.
إن مب���دأ المس���اواة بين الرج���ال والنس���اء موجود ف���ي الوثائق
الفلسطينية منذ زمن ،ولم يقتصر فقط على اعتماد اتفاقية سيداو.
فلماذا لم تطبق الس���لطة الوطنية هذا المبدأ في قوانينها وأنظمتها
الداخلية؟ س���ؤال إش���كالي كبير ،يحت���اج إلى معالج���ة موضوعية.
يعتقد أن مصادقة السلطة راهنًا ،وفي ظل التحوالت الرجعية ونفوذ
الفكر المحافظ ،جاء من قبيل مس���ايرة الغ���رب الليبرالي ،الذي يدعم
موازنتها س���نويًا ،واس���تجابة للضغوط الخارجي���ة .لكنها في الوقت
نفس���ه ،وضعت تحفظات كبيرة مس���ت جوهر المس���اواة ،وقد فاقت

في تحفظاته���ا على اتفاقية س���يداو أكثر األنظم���ة العربية تزمتًا.
هل تحاول الس���لطة اس���ترضاء دول عربية محافظة ،أو هي ال ترغب
ف���ي الخروج عن الفكر العربي المحافظ الس���ائد؟ وهل تأخذ باالعتبار
الت���وازن المجتمعي الداخل���ي ،الذي تحرص الس���لطة الوطنية على
التعايش معه واس���ترضائه ،وال تريد أن تخسر نفوذها الشعبي .من
المعروف أن البن���ى المحافظة والرجعية ،تعتب���ر قضية تحرر المرأة
بمثابة مقتل لركائزها في المجتمع ،لذا فهي تقاومه بكافة األشكال.
ولنتذكر تجربة البرلمان الص���وري ،الذي حاول طرح قضايا من منظور
تحرري ،وكيف رد ت القوى المحافظة والرجعية على األفكار التحررية
وأصحابها من النس���اء والرجال ،مس���تخدمة كافة األساليب بما فيها
التكفي���ر والترهيب ،الذي طال منظمات ومجموعات نس���وية ،لمجرد
طرح أفكار تحررية .
إن الخطاب المزدوج وااللتفاف حول قضايا النس���اء ،والتهاون في
تأمين حمايتهن من العنف والتمييز ،هو السائد في سلوك السلطة.
ويتجلى هذا الخطاب بس���وق ذرائع لعدم إقرار قوانين تضمن حقوق
النس���اء في المجتمع الفلس���طيني .منها حالة المجلس التش���ريعي
المعني بمناقش���ة القوانين ،الذي فقد دوره بس���بب حالة االنقس���ام
والتشرذم التي يعيشها الشعب الفلسطيني ما بين الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وهنا يمكن القول ،هل توقفت حياة الفلس���طينيين في
الضفة وقطاع بسبب هذا االنقسام ،الذي بات واقعًا مريرًا تحرص قوى
اإلسالم السياسي على إبقائه؟ ولماذا ال تستخدم سلطات الرئيس في
التش���ريع في كل ما يتعلق بإزالة التمييز ضد النس���اء ،ما عدا تجميد
النص الذي يخفف حكم جريمة القتل على خلفية جرائم قتل النساء.
ه���ل توقفت االنتهاكات التي ترتكب بحق النس���اء في المجتمع
الفلس���طيني أم ازدادت؟ والواقع يقول لنا أنها ازدادت بش���كل كبير
وواضح ،ترى هل توقف إقرار القوانين الخاصة بالضرائب في ظل هذا
ً
االنقس���ام؟ أو توقف أي قرار يتعلق باالستثمار مثال ،في ظل تعطل
المجلس التشريعي؟.
هن���اك انفصال بين االلت���زام المبدئي والنظري م���ن جهة ،وبين
الجان���ب العملي التطبيقي من الجهة األخرى في موضوع المس���اواة
بين النساء والرجال في المجتمع الفلسطيني.
لقد دل���ت قضية مقتل آي���ة برادعية ،والظ���روف المرافقة لهذه
القضي���ة ،أنه يمكن بالضغ���ط الجماهيري واإلعالم���ي انتزاع بعض

الحق���وق هنا وهناك ،لكن ما هو مؤكد ،أنه لم يعد ممكنًا االس���تمرار
باألخ���ذ بنفايات القواني���ن المخزية ،التي بط���ل مفعولها في بلدان
المنش���أ ،وبقيت س���ارية المفعول عندنا ،بعد التوقيع على سيداو .ال
بد من سن قوانين عصرية منسجمة مع متطلبات الوضع الفلسطيني
الراهن .بمعنى ترجمة سيداو إلى قوانين ونظم وتعليمات ،تطبق في
كافة المجاالت.
وم���ن أهم الذرائع التي تس���وقها الس���لطة التنفيذي���ة في بقاء
األمور على حالها ،هو الصراع مع سياس���ة تعميق االحتالل وتقويض
مقومات الدولة .وعندما نكون في خضم معركة وطنية كبرى ،فإن كل
الجهود واإلمكانيات توظف في مواجهة الخطر الداهم .هذا االعتقاد
غير مقنع .فال يوجد أي تناقض بين خوضنا للمعركة السياسية وبين
تفعيل وتنش���يط نصف المجتمع (النس���اء) ،عبر إزال���ة القيود التي
تجعله غير فاعل .ويؤدي تعزيز عوامل الثقة بين السلطة السياسية
وقطاعات واس���عة من النساء ،والش���ابات منهن على وجه الخصوص،
إلى تحصين المجتمع ،عندما يتم نقل نصف المجتمع من التهميش
واإلقصاء واالضطهاد ،إلى موقع الش���ريك الح���ر الفاعل في المعركة
الوطنية .التح���رر من االحت�ل�ال والصمود أمام الضغ���وط ،يصنعها
ً
ً
ونس���اء على حد س���واء .فالحري���ة ال يصنعها إال
المجتمع الحر رجاال
األحرار والحرات.
والعك���س صحي���ح ،فعندما يتعرض المجتم���ع لعنف االحتالل،
وفي الوقت نفس���ه تتعرض النساء لعنف الرجال والسلطة الذكورية،
ولإلهانة واالضطه���اد والحط من كرامتهن ،تك���ون النتيجة ضعف
المواجهة وضعف الصمود.
كيف يمك���ن ألمهات وزوجات األس���رى وأخواته���ن ،تحمل هذا
العبء اإلنس���اني وهن يعانين األمرين من قبل المجتمع ،يعانين من
أف���كاره البالية وقيمه ،التي تتعامل معه���ن باعتبارهن مواطنات من
الدرجة الثانية أو الثالثة ،حسب وضعهن االقتصادي.
إن العنف االحتاللي يزيد من العنف األسري الداخلي ،وبالعكس،
ف���إن العنف المجتمعي ضد النس���اء يفاقم من عنف االحتالل .وكما
طلبت الس���لطة الوطنية م���ن األمم المتحدة تأمي���ن الحماية الدولية
للش���عب الفلس���طيني لدرء خط���ر االحت�ل�ال ،نطالب نحن النس���اء
الفلسطينيات الرازحات تحت وطأة قوانين ظالمة ومجحفة ،بحقنا في
الحماية القانونية ،وبإزاحة تلك القوانين المتعفنة.

تصاعد انتهاكات حقوق المرأة المقدسية خالل عام 2015
المحامي علي أبو هالل
تصاع���دت وتيرة انته���اكات االحتالل اإلس���رائيلي لحقوق المرأة
الفلس���طينية في مدينة القدس المحتلة ،خالل الع���ام الحالي ،2015
ما يكث���ف من معاناتها الش���ديدة عل���ى كافة األصعدة اإلنس���انية
واالجتماعية واالقتصادية ،ويشير أيضًا إلى تنامي دور المرأة المقدسية
في المجتمع الفلس���طيني ،وفي مس���يرة كفاح الش���عب الفلسطيني
المتواصلة ضد االحتالل ،ومن أجل تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة
للش���عب الفلس���طيني ،في العودة والحرية واالس���تقالل وبناء الدولة
الفلسطينية المستقلة ،وعاصمتها القدس.
وإن كان م���ن الصع���ب أن تتناول هذه المقال���ة كافة االنتهاكات
اإلسرائيلية بحق المرأة المقدسية بكافة مجاالتها ،وبما يغطي الفترة
الزمني���ة خالل هذا الع���ام .غير أنه من الممكن اإلش���ارة إلى أهم هذه
االنته���اكات ،الت���ي تغطي هذا العام ،وبش���كل رئيس���ي منذ اندالع
انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين األول الماضي ،وبشكل خاص
فيما يتعلق بأخطر هذه االنتهاكات ،التي يمكن إجمالها فيما يلي:

ً
أوال :انتهاك الحق في الحياة

قدم���ت المرأة الفلس���طينية في القدس تضحيات جس���يمة في
الدفاع عن حقوقها وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ،وفي الدفاع
عن القدس ومقدساتها ،وفي التصدي لممارسات وسياسات االحتالل
العدواني���ة والقمعية ضد القدس ،وضد ش���عبنا بص���ورة عامة ،ليس
فقط خالل انتفاضة القدس ،ب���ل أيضًا قبل ذلك منذ بداية هذا العام
واألعوام الماضية.
فقد اس���تمرت اعتداءات قوات االحتالل وقطعان مستوطنيه على
المرأة المقدس���ية ،بما في ذل���ك إعمال القتل واإلعدام���ات خارج إطار
القانون ،واالعتداءات الجسدية القاسية ،ما أدى إلى استشهاد وإصابة
العشرات من النساء المقدسيات.
وق���د وثق���ت مؤسس���ات حق���وق اإلنس���ان والمص���ادر اإلعالمية
والمؤسسات النسوية ،جزءًا هامًا من هذه االنتهاكات ،نشير إلى أبرزها
فيما يلي:

شهيدات القدس خالل انتفاضة القدس
أوضحت دراس���ة إحصائية أعدها مركز القدس لدراس���ات الشأن
اإلس���رائيلي والفلس���طيني ،أن عدد ش���هداء انتفاضة القدس التي
انطلقت في األول من ش���هر تشرين األول لعام  ،2015قد ارتفع ليصل
إلى  118شهيدًا ،حتى بداية الثلث األول من شهر كانون األول الجاري.
وبينت الدراس���ة ،أن عدد الش���هداء من األطفال بلغ  25ش���هيدًا،
بنسبة  .%21كما ارتقى عشر شهيدات بنسبة  ،%8فيما ارتقى حوالي
 45شهيدًا دون العشرين ،بنسبة  %40من الشهداء.
أوضحت الدراسة ،أن شهر تشرين الثاني ،شهد ارتقاء  33شهيدًا،
بنسبة  %32من مجموع الشهداء.
من بين الش���هيدات العشر ،شهيدتان من القدس هما :الشهيدة
ه���دى درويش ( 65عام���ًا) من الق���دس ،إثر منعها م���ن الوصول إلى
المستش���فى بتاريخ  ،2015/10/19والش���هيدة هدي���ل وجيه عواد (16
عامًا) ،من مخيم قلنديا ،استشهدت بتاريخ .2015/11/24
إصابة عدد آخر من النس���اء المقدسيات بجروح خطيرة ومتوسطة
خالل انتفاضة القدس من بينهن:
إس���راء جعابيص ( 31عامًا) ،مصابة بحروق شديدة ،وما زالت تتلقى
العالج داخل مستش���فى “هداسا عين كارم” ،حيث ُوجهت لها تهمة
محاول���ة قتل جنود ،من خالل تفجير أس���طوانة غاز من خالل مركبتها،
وذلك على طريق حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.
أما ش���روق دوي���ات ( 19عامًا) ،فهي مصاب���ة بالرصاص في منطقة
الكتف ،وتلقت العالج في مستش���فى هداس���ا ،وتم نقلها إلى سجن
“هشارون” ،والتهمة محاولة قتل مس���توطن ،رغم أن المستوطن هو
من ح���اول االعتداء عليها ،ون���زع حجابها ،وعندما حاول���ت الدفاع عن
نفسها ،قام المستوطن بإطالق النار عليها بالقرب من “باب المجلس”،
في البلدة القديمة في القدس المحتلة.
والطفلة مرح باكي���ر ( 16عامًا) ،مصابة بجراح خطيرة في اليد ،حيث

أجريت لها عدة عمليات داخل مستش���فى “هداس���ا عين كارم” ،وتقبع
حاليًا في س���جن عس���قالن ،والتهمة محاولة قتل مستوطن في منطقة
الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ثانيًا :اعتقال العشرات من النساء المقدسيات
ش���هد الع���ام الحال���ي تصعي���دًا واضح���ًا ف���ي اس���تهداف المرأة
الفلس���طينية ،حيث أكدت مصادر حقوقية فلسطينية ،اعتقال أكثر من
مائتي امرأة مقدس���ية منذ بداية العام ،منها ( )182حالة اعتقال لنس���اء
وفتيات حتى نهاية شهر أيلول الماضي.
وذك���رت هذه المصادر أن «االحتالل ضاعف من هجمته ضد النس���اء
الفلسطينيات المرابطات في المسجد األقصى المبارك ،حيث أن أكثر من
ثلثي حاالت االعتقال خالل العام الحالي للنساء المتواجدات في المسجد
األقص���ى ،اللواتي يتصدين لعمليات االقتحام التي تمارس���ها عصابات
المس���توطنين ،وغالبيتهن ت���م التحقيق معهم في مركز القش���لة في
القدس ،وأصدر قرارًا بإبعادهن عن المسجد األقصى ألكثر من  3أسابيع،
وفرض غرامات مالية باهظة.
أشارت المصادر الحقوقية نفسها ،إلى أن من بين النساء المعتقالت
خالل الش���هور الماضية مس���نات ،وأمهات ألس���رى ،وبينهن الس���يدة
المقدسية “آمال محمود الشاويش (50عامًا) ،وهي والدة األسير المقدسي
“محمد جودت الش���اويش” ،المحكوم بالسجن مدة خمس سنوات ،خالل
زيارته في سجن النقب الصحراوي.
األس���يرة “عالية علي محمود عباس���ي” 55( ،عامًا) من سكان سلوان،
ومعتقلة منذ نيس���ان  ،2015تعاني من أزم���ة حادة في التنفس وضغط
وس���كري ،وال تتلقى العالج الالزم ،وهي والدة األسير “عيسى العباسي”،
المحكوم  10سنوات ويقبع في سجن نفحة.
اعتقل���ت قوات االحت�ل�ال منذ بداية انتفاضة الق���دس في األول من
تش���رين أول الماضي ،وحتى منتصف ش���هر تشرين الثاني الماضي ،ما
يزيد عن  50سيدة وفتاة من مدينة القدس المحتلة ،حسبما أعلنت لجنة
أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين.
وذك���رت اللجنة في بي���ان لها ،أن س���لطات االحت�ل�ال أدخلت  4من
المعتقالت داخل سجونها ،التي وصفتها بـ”الظالمة” ،في حين أفرجت
ّ
ّ
ّ
منهن ،لكن بش���روط قاس���ية ،كان أبرزها اإلبعاد عن المسجد
عمن تبقى
األقصى المبارك.
ّ
منه���ن ُمصابتان
أضاف���ت اللجنة ،أن  6نس���اء مقدس���يات ،اثنتان
بالرصاص الحي ،وأخرى بحروق ش���ديدةُ ،و ّجهت ّ
لهن تهم محاولة قتل
جنود أو مستوطنين.
وأكدت اللجنة ،أن األسيرة المقدسية إسراء جعابيص ( 31عامًا) ،مصابة
بحروق ش���ديدة ،وما زالت تتلقى العالج داخل مستش���فى “هداس���ا عين
كارم” ،حيث ُوجهت لها تهمة محاولة قتل جنود ،من خالل تفجير إسطوانة
غاز من خالل مركبتها ،وذلك على طريق حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.
ّأما األسيرة شروق دويات ( 19عامًا) فهي مصابة بالرصاص في منطقة
الكتف ،وتلقت العالج في مستش���فى هداس���ا ،وتم نقلها إلى س���جن
“هش���ارون” ،والتهمة محاولة قتل مستوطن ،رغم أن المستوطن هو من
حاول االعتداء عليها ،ونزع حجابها وعندما حاولت الدفاع عن نفسها قام
المس���توطن بإطالق الن���ار عليها بالقرب من “ب���اب المجلس” في البلدة
القديمة في القدس المحتلة.
واألس���يرة الطفلة مرح باكير ( 16عامًا) مصابة بجراح خطيرة في اليد،
حيث أجريت لها عدة عمليات داخل مستش���فى “هداس���ا عين كارم”،
وتقبع حاليًا في س���جن عس���قالن ،والتهمة محاولة قتل مس���توطن في
منطقة الشيخ جراح في القدس المحتلة.
أما األس���يرات الثالث األخريات ّ
هن :عالية عباس���ي ( 56عامًا) تقضي
ّ
وتعد أكبر أسيرة مقدسية ،وتهمتها حيازة
حكمًا بالسجن مدة  26شهرًا،
سكين ،والمحامية شيرين عيساوي وهي موقوفة منذ  20شهرًا ،واألسيرة
ُ
شفا ش���لودي ( 33عامًا) ،اعتقلت خالل انتفاضة القدس ،وتهمتها إلقاء
الحج���ارة على جنود االحتالل في بلدة س���لوان جنوب المس���جد األقصى

المبارك.

ثالثًا :هدم منازل في القدس
تؤكد مؤسس���ات حقوقية فلسطينية ،أن أكثر من  20ألف منزل
مقدسي يتهدده الهدم ،بحجة عدم الترخيص لوحدها ،غير المنازل
المه���ددة بالهدم بس���بب قيام س���اكنيها بعملي���ات مقاومة ضد
االحتالل.
وحسب إحصائيات مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع ،هدمت
س���لطات االحتالل منذ الع���ام  2000 -1967نح���و  500مبنى ،وخالل
الفترة  2014 -2000تم هدم  1,342مبنى في القدس (ذلك الجزء من
محافظة القدس الذي ضمته إس���رائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة
الغربية في عام  ،)1967مما أسفر عن تشريد ما يقارب  5,760شخصًا.
كم���ا تش���ير البيانات إلى تزاي���د وتيرة عمليات اله���دم الذاتي
للمنازل في القدس منذ العام  ،2000حيث أقدمت س���لطات االحتالل
على إجب���ار  340مواطنًا على هدم منازله���م بأيديهم ،خالل الفترة
.2014 -2000
يشير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية “أوتشا”
في مدينة القدس المحتلة ،إلى قيام قوات االحتالل منذ بداية العام
الجاري ( ،)2015بهدم ما مجموع���ه  417مبنى في الضفة الغربية بما
فيه���ا الجزء الش���رقي من مدينة القدس ،مم���ا أدى إلى تهجير 495
ً
فلسطينيًا من بينهم  277طفال.
حذر تقرير صدر عن مكتب أوتش���ا ،من تصعيد جيش االحتالل
لحملة هدم المنازل الفلسطينية ،وخطورة ذلك على األوضاع األمنية
واإلنسانية في األراضي المحتلة.
ومن الجدير بالذكر ،أن هدف س���لطات االحتالل من هدم المنازل
في القدس ،هو تقليص عدد المقدس���يين فيه���ا ،إلى ما يقارب الـ
 %15من مجمل س���كان المدينة بش���قيها الش���رقي والغربي ،حيث
يش���كل المقدسيون ما نسبته  %38من مجمل سكان المدينة ،وفقًا
إلحصاءات إسرائيلية.
وهذا يعني ،أن حوالي  %20من مواطني القدس الفلس���طينيين
مهددي���ن بالط���رد ،ضمن سياس���ة ممنهج���ة ،هدفه���ا طردهم،
والتضييق على حياتهم في القدس.
إن ه���دم المنازل في الق���دس مخالف لقواع���د القانون الدولي
اإلنس���اني ،الذي يمنع س���لطات االحتالل هدم الممتل���كات العامة
والخاصة بحس���ب (نص المادة  )53من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة
1949م ،الت���ي تنص على أنه (يحظر على دول���ة االحتالل الحربي ،أن
تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو
بالدولة أو الس���لطات العامة أو المنظمات االجتماعية أو القانونية ،إال
إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير).
كما تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق اإلنس���ان في السكن ،وانتهاكًا
للمواثيق العالمية ،وخاصة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان لسنة
1948م ،وتق���ع في إطار األعم���ال االنتقامية والعقوب���ات الجماعية
لس���لطات االحتالل ،ض���د المدنيين الفلس���طينيين ،التي تحظرها
اتفاقي���ة جنيف الرابعة في المادة  ،33والتي تنص على أنه ال يجوز
معاقبة أي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا.
كما أنها تش���كل انتهاكًا صارخًا لحقوق األسرة الفلسطينية ،بما
في ذلك حقوق المرأة المقدس���ية ،التي س���تجد نفسها بدون مأوى
تعيش فيه مع أفراد أسرتها.
وال تزال س���لطات االحتالل ماضية في سياستها القاضية بهدم
المزيد من المنازل ،بحجة قيام س���اكنيها بأعمال المقاومة ،في إطار
ما يعرف بسياس���ة العقاب الجماعي ،وذلك رغم أنها نفذت بحقهم
عمليات إعدام ميدانية.
وباإلضاف���ة إلى هدم منزل الش���هيد إبراهيم العكاري في مخيم
ش���عفاط قبل عدة أيام ،هناك منازل أخرى مه���ددة بالهدم لنفس
السبب ،ومن بينها منزل شهداء آخرين ،استشهدوا خالل انتفاضة
القدس وقبلها أيضًا.
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مؤتمر أنت
شهادات حية تروي آالم المرأة

8

«أحك����ي بخجل عن لي����ث ،في الوقت الذي في����ه المئات من
الشهداء ،كل يوم الحزن بزيد ،وكل شهيد يذهب أشعر بحزن
أكبر ،ألني أعرف تمامًا ش����عورهم باأللم ،بعرف أن أبناءنا مش
رقم ،مش  120ش����هيد بش����هر ،أل ،كل واحد عن����ده أم حزينة،
وأخ����وة يمكن ما بيناموا الليل ،وال يس����تطيعون الدراس����ة ،وال
يعرفون طعم األكل عندما يجلس����ون على الس����فرة ،كل إشي
ف����ي الحياة يتغي����ر عندما تفق����د العائلة ابنه����ا» .بهذا األلم
بدأت س����مر الخالدي ،والدة الشهيد ليث الخالدي حديثها عن
وجع الفقدان ،لتروي ش����هادة حية ،لع����ل الضمائر تنطق ،في
مؤتمر نظمه منتدى مناهض����ة العنف ،ضمن الحملة العالمية
لمناهض����ة العن����ف ضد الم����رأة (حملة  16ي����وم) ،مؤتمر أنت
الش����اهد ،كان مس����احة ليسمع قناصل وس����فراء الدول معاناة
المرأة الفلسطينية بلسانها ،وليعرفو أن هذا الشعب يستحق
التحرر من اإلحتالل.
تابعت س����مر الخالدي ش����هادتها قائلة« :عندم����ا قالوا لي
تحدثي عن ابنك الش����هيد ليث ،قلت أفضل ش����يء أن أحضر
صورت����ه معي ،التي س����تخبركم معظم القص����ة ،فعندما ترون
ضحكت����ه تعرفون القص����ة ،تعرفون أنه طفل عمره  15س����نة،
عنده طموح وأمل كبير ،وكنا نخطط للكثير من األشياء لفعلها،
كل العائلة تخطط وتفكر ماذا يريد أن يصبح ،وماذا س����يدرس
ويتعلم».
تروي الخالدي قصة استش����هاد ابنها« :قبل أربعة أش����هر
وعش����رة أيام بالضبط ،عندما حرق المستوطنون عائلة دوابشة،
في الوقت الذي كان كل العالم يتفرج وساكتين وغير متأثرين،
ابن����ي ليث حزن ،فذهب وأصحابه الصغار ،أخذوا حجارهم ،وفي
الطريق اش����ترى بوظ����ة ،قالوا لنا أصحاب المح����ل وأكلها ،وفي
الطري����ق ذهب إلى ب����رج محصن ضد الرص����اص بين بيرزيت
وعطارة ،وهذه المنطقة ال يوجد حولها مس����توطنات ،بل بلدات
عربية ،أخذ الحجارة وذهب للبرج وفيه جندي حاقد وحقير ،وفي
الوق����ت الذي كان ابني هاربًا ،رمى الحجارة وهرب ،فأطلقوا عليه
َّ
رص����اص في ظهره محرم دوليًاَ ،حطم كل ش����يء في بطنه ولم
يبق ش����يئًا ،ال كبد وال بنكرياس ،الرصاص����ة لو كانت عادية لما
قتلت����ه ،ألنها جاءت في منطقة ال تمي����ت ،ولكنها قتلته ألنها
محرمة دوليًا».
تضيف« :في ذلك الي����وم طخوا ليث ،وفي ذلك اليوم طخوا
فرحنا ،فرح عائلة كاملة ،كل العائلة وأخوانه يعيش����ون الحزن،
س����ريره فاضي ،حقيبته مكانها ،أواعيه غير ملبوس����ه ،قوانين
الحي����اة تغي����رت ،كل أم تتمنى أن يدفنها ابنه����ا ،وال مرة في
أم بتح����ب إنه هي تدف����ن ابنها ،وال أب طبع����ًا وال إخوان ،فكل
المقاييس اختلفت».

جريمة ال تغتفر
في ش���هادة أخرى لعائلة الطفل أحمد مناص���رة ،الذي تناقلت
وس���ائل اإلعالم لحظة إطالق النار عليه ،ولحظة التحقيق القاس���ي
معه ،يقول عمه أحمد مناصرة في شهادته امام السفراء والقناصل،
ب���أن كل طفل تع���رض للقت���ل والتنكيل واالعتق���ال ،من حقه أن
يعي���ش حياته الطبيعية كطفل ،وأن يكون على مقاعد الدراس���ة،
وم���ا يدفعهم للخروج إلى الش���ارع هو ما يش���اهدونه ،وما يحدث
على األرض ضد األمهات واألقصى ،والمستعمرات التي تقام على
أراضينا ،مشيرًا أن أحمد واحدًا من األطفال الذين تعرضوا للتنكيل،
وهو مش���هد حي للمعاناة ،وهن���اك الكثيرين ممن استش���هدوا
وجرح���وا ،ولكن لم تك���ن هناك كاميرا تلتق���ط معاناتهم وتظهر
بشاعة هذا االحتالل.
يضي���ف مناصرة« :ش���عورنا ال يختل���ف عن ش���عور أي عائلة
فلسطينية تتعرض للقتل والقمع واالعتقال ،وشعور كره االحتالل،
وش���عور غض���ب على المجتم���ع الدول���ي ،الذي يس���مح لالحتالل
باالس���تمرار حتى الي���وم ،وهو داعم له بس���كوته على جرائمه ضد
الش���عب الفلس���طيني ،وتزيد غطرس���ته ألنه ال يوجد من يتعامل
معه حسب الالزم ،وعلى المؤسسات الدولية والحقوقية العمل على
إنهائه».

ألم مضاعف
«هل يوجد إنس���انية في هذه الدنيا؟» .بهذه التساؤالت بدأت
منى جعابيص ،أخت األس���يرة إس���راء جعابيص حديثها ،عن األلم
الذي لحق به���م بعد اعتقال ش���قيقتها ،الت���ي تعرضت لحادث
سير ،مضيفة« :إسراء طالبة س���نة أولى في الجامعة ،تدرس تربية
خاصة ،كان���ت خارجة من منطقة أريحا إل���ى القدس ،حصل معها
حادث س���ير يبعد عن الحاجز  500متر ،فاحترقت داخل الس���يارة،
والش���رطي الذي أدعى أنها حاولت قتله ،كان واقفًا بجانب السيارة
ولم يساعدها ،وهي كانت تحترق داخل السيارة ،باإلضافة أنه أغلق
على يدها اليس���رى الباب ،مما أدى لحدوث كس���ور في يدها ،وبعد
الس���ؤال عرفنا أن لديها ضرر في كتفها األيمن ،وتعاني من حروق
من الدرجة األولى حتى الدرجة الثالثة ،وعندما سألت طبيبة شرعية:
ل���و كانت هناك ح���روق من الدرجة الثالثة ،هل هذا يش���كل عطل
بالمفصل؟ فأجابت :ال ،إال إذا تع���رض المصاب للضرب ،وهذا يدل
على أن إس���راء تعرضت لتحقيق ميداني ،وهذا مرفوض دوليًا ،ولم
يكتفوا بحرقها ،بل كانوا يعطون لها مرآة لترى نفس���ها ،ويقولون
لها« :شوفي حالك ،أهلك ال يريدونك».
تق���ول جعابي���ص« :صدقوني من الصعب على أي ش���خص أن
يتحدث عن ألمه ،نحن عشنا األلم وما زلنا نعيشه ،فقبل يومين من
الحادثة كنت أنا وإس���راء نشاهد التلفاز ونبكي على الناس ،ولسنا

قادرين حتى على رؤيتهم ،ونق���ول حتى المجرم ال يعاملوه بهذه
الطريقة ،فما بالكم بأنه إنسان مظلوم .نحن أصبحنا كذابين ،نكذب
عل���ى ابنها بأن والدته بصحة جي���دة ،وهي فقط عملت حادث ،ولم
نقل له أنها اتهمت بمحاولة التفجير».
تتاب���ع روايتها قائلة« :إحنا من ش���هرين ،ومن قبل ذلك بكثير،
ً
إحن���ا أصال ش���عب متألم وتعب���ان ،وأنا واحدة من األش���خاص في
العائلة ،كنت أحاول أن أكون مصدر قوة ألهلي وأمي وأوالدي ،ولكن
عندما جلست هنا ال أعرف ماذا حصل ،وكأن شريط يمر ،فاأللم ليس
ألم أختي ،فاأللم لشعب بكامله».

لوالهم لما كنا على هذه األرض
مديرة طاقم ش���ؤون المرأة س���ريدا عبد حس���ين ،في تقديمها
للمؤتمر ،أش���ارت إلى فكرة المؤتمر التي جاءت من وجود مؤسسات
دولي���ة لها مهمات مختلف���ة في األراضي الفلس���طينية المحتلة،
وهذه المؤسس���ات تش���هد كل ي���وم ما يحصل ،تش���هد بالعين
واألذن والحس ،تش���هد على اآلالم ،وعلى االنتهاكات التي تحدث.
مضيفة أن هذه المؤسسات متوقع منها نقل هذه الشهادة الحية
لمؤسس���اتها وحكوماتها الدولية ،وهذه المؤسسات تشهد على

ت الشاهد
ة الفلسطينية في ظل االحتالل
االحتالل من اعدامات يومية واالنتهاكات بحق شعبنا.

أقوى من التحديات

كل يوم من أيامنا ،وعلى كل س���اعة من ساعاتنا ،فهل هم قادرون
على عمل هذا الدور؟ وكم ينجحون إذا فعلوا ذلك الدور؟ السياسات
العالمي���ة أقوى منا ومن هذه المؤسس���ات ،ولكن في النهاية نجد
أنفسنا شركاء حقيقين على األرض ،عندما نعمل بشيء مقتنعين
به.
فيم���ا أش���ارت حنان أبو غوش م���ن المنتدى ،أن إحي���اء الحملة
العالمية لمناهض���ة العنف ضد المرأة ،ج���اء ونحن نعيش ظروفًا
صعبة وقاهرة ،كون الش���عب الفلس���طيني يتعرض ألقوى هجمة
صهيوني���ة ،وش���ملت ه���ذه الهجمة الضف���ة بما فيه���ا القدس،
والداخل الفلسطيني وغزة .وفي الوقت الذي يحيي فيه العالم هذه
المناسبة ،بتتويج ما تم انجازه على صعيد حقوق النساء أو الضغط،
أو بمطالب���ة دولهن بتحقيق حقوق أفضل لهن .وأضافت أبو غوش:
“ما زالت رصاص���ة واحدة أطلقها صهيوني ما زال يمارس جبروته،
كفيل���ة بأن تح���ول حياة من فق���دوا أحباءهم إلى ع���ذاب وجحيم
ومعاناة وألم ،وهذه ال يمكن مداواتها ،ونطالب الس���فراء والقناصل
من خاللكم ومن خالل منابركم ،بممارسة دورهم في ايصال الصوت
والضغط عل���ى حكوماتكم النهاء االحتالل ،وخاصة أن اإلعالم وفي
معظم الدول ،ال يعكس ما يجري في وطننا فلس���طين ،وما يمارسه

أنديرس تومس����ون ،ممثل صن����دوق األمم المتحدة للس����كان
تحدث ،بأن الفلس����طينيات قويات ورائع����ات ،وكما ترون وأرى ،أن
كونك إمرأة في فلس����طين في ظل هذه الظروف الصعبة والعنف
الذي تتعرضين له ،هو أمر معقد وصعب ،وليس فقط كونك امرأة
تعيش����ين في ظل مجتمع ظالم ،بل أيضًا كونك تعيش����ين تحت
س����قف اإلحتالل ،ما أريد قوله هو ،أننا في كل أنحاء العالم نحتفل
بهذه اإلنس����انية ،والشي األساس����ي الذي يجب أن نركز عليه ،هو
تقوي����ة دور المرأة ف����ي المجتمع وجعله أكبر ،وتقوية مؤسس����ات
الم����رأة ،كما أنن����ا نعلم أن المصداقية والجودة س����تؤدي إلى خلق
مجتمع ّ
فعال أكثر ،حيث تكون المرأة أقوى وأكثر قدرة على اختيار
حياتها ،وتصبح أكثر استقاللية.
في كلمة يعاذ غنادرة ،من المركز الفلسطيني لإلرشاد ،تحدثت
ح����ول أثر جرائم االحتالل النفس����ية واالجتماعية ،قالت أنه يوجد
تغييب لقضايا المرأة الفلسطينية ،وهناك تغييب لهمومها عن
الحيز الع����ام ،على اعتبار هذه الهموم خاصة ،وال يوجد مكانة لها،
في ظل انشغال الغالبية الساحقة بأولويات أخرى ،إضافة إلهمال
اآلثار النفس����ية المترتبة عن االحتالل نتيجة التهميش الممنهج
للصحة النفسية.
مضيفة« :أن نعيش كنس����اء تحت االحت��ل�ال ،يعني أن فرص
التعبير عن مشاعرنا وقلقنا ومخاوفنا هي شبه معدومة ،وأي تعبير
عن هذه المش����اعر هي أنانية ،وال يوجد لها مكان ،في ظل الخوف
والقلق العامين ،ونحن كنس����اء ،علينا أن نحت����وي العام ،والخاص
ال����ذي يمثلن����ا ال يوجد له مكان ،حتى لو فقدت زوج����ًا أو أخًا أو ابنًا،
يطلب منا أن نعل����ي كرامة الفقيد وأن نخف����ي الدموع ،ليس هذا
ً
فقط ،وإنما تحاس����ب دوليًا ،على أنها أنشأت جيال ال يمكن ضبطه
وال يس����تكين ،ودائمًا أس����أل ،هل االس����تكانة صفة بشر أم صفة
جماعة؟».
فيما أش����ار بشار جمل من الحركة العالمية للدفاع عن األطفال،
أن المجتمع الفلسطيني يمثل فيه األطفال ما يقرب من  % 50من
الفلسطينيين ،الذين يعيشون في أراضي الضفة الغربية المحتلة،
بما فيها القدس الش����رقية ،وقطاع غزة ،وأن حالة عدم االس����تقرار
والعنف أثرت بشكل خطير على حياة األطفال الفلسطينيين ،وأن
اإلحصائيات أشارت ،بأنه سنويًا تعتقل قوات االحتالل اإلسرائيلي
ً
حوالي  700طفال فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية،
حيث يتعرضون ألنواع مختلفة من س����وء المعاملة من قبل جنود
االحتالل ،وانتهاك واسع لحقهم في المحكمة العادلة.
وأض���اف« :في نهاية تش���رين األول من هذا الع���ام ،كان عدد

رام الله :لبنى األشقر وناردين أبو نبعة
األطفال الفلس���طينيين في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي 307
أطفال ،وهو أعلى عدد لألطفال المعتقلين منذ نيسان  ،2010وبلغ
عدد األطفال الفلس���طينيين المعتقلين لدى س���لطات االحتالل
ً
في ش���هر تش���رين األول الماضي  78طفال ،تتراوح أعمارهم بين
 12و 15عامًا ،أي بزيادة مقدارها  189في المائة عن ش���هر أيلول
.»2015
فيما تحدثت ش����ذى عودة ،مديرة لج����ان العمل الصحي ،عن
االنتهاكات بح����ق الطواقم الطبية والصحية ،وقالت أن االنتهاك
الذي تتعرض له الطواقم الصحية ،له تأثير على صحة النس����اء.
وتطرقت عودة في كلمتها ألش����كال االنته����اكات على الطواقم
والمؤسس����ات ،الت����ي تتمثل في عرقلة العمل ف����ي الوصول إلى
المراكز الصحية والمستش����فيات ،وهذا لي����س موجود فقط مع
الهب����ة ،وإنما يتكرر بش����كل يوم����ي .إضافة للتنكي����ل والتأخير
والعرقلة الذي يتم على الحواجز العس����كرية ،وفي تقرير الهالل
األحمر حت����ى نهاية ش����هر  ،11أظهر أن هن����اك أكثر من 277
انتهاكًا تمت على طواقم اإلسعاف.
فيما تحدثت ختام س���عافين ،عن الحملة النسائية لمقاطعة
البضائع اإلس���رائيلية ،أن جميع الدراس���ات في العالم ،تشير أن
العنف ليس ظاهرة معزولة ،وإنما هو مرتبط بالسياق االجتماعي
واالقتصادي والسياسي في كل إقليم ومنطقة في العالم ،وعندما
نتح���دث عن مواثيق ،فإذن يجب أن تنتهي كافة أش���كال الظلم
والحروب في العالم ،والمرأة الفلس���طينية تعاني من اس���تعمار
استيطاني وعنصري ،وبالتالي العنف الذي تعاني منه المرأة ،هو
عنف مركب ،وبالتالي عندما نريد مناهضة العنف ضد النساء ،علينا
أن نذهب للعنوان األساس���ي الذي يسبب هذا العنف وتراكماته،
وهو االحتالل ،وبالتالي عندما اختارت النس���اء الفلس���طينيات أن
يناهضن االحتالل ،كان هذا خيارًا صائبًا ينسجم مع إنسانيتهن،
منذ بداية الهجمة الصهيونية على فلس���طين ،وباألشكال التي
يضمنها القانون الدولي واألعراف الدولية.
األصوات علت في نهاية المؤتمر ،مطالبة الس����فراء والقناصل
بتأدي����ة دورهم وضغطهم على حكوماته����م ،فالمجتمع الدولي
عليه دور كبير في إنهاء االحتالل ،مع ش����رعية مقاومتنا لالحتالل
بكل الطرق الش����رعية ،وتقديم المجرمين إل����ى العدالة ،وطالبت
الممثلين والقناصل ،تحمل كافة مسؤولياتهم في احترام وضمان
حقوق اإلنس����ان ،وفق القانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان ،وممارس����ة تأثيرهم ،من أجل مساءلة ومحاسبة
ق����ادة جيش االحت��ل�ال والمس����توطنين ،إضافة إلى اس����تعادة
جثامين الش����هداء ،ضم����ن حقهم وكرامته����م ودفنهم بمكانة
تليق بعظمتهم ،وإطالق سراح األطفال المختطفين ،والمعتقلين
الذين يمارس بحقهم أبشع أنواع التحقيق والتعذيب.
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نساء
وأخبار

قتلت ألنها
أنجبت بنتًا

 3500حالة عنف ضد المرأة بينها  70جريمة قتل

يقتل بناته بلدغات ثعابين لشكه في نسبهن السجن قد يكون
العنف األسري يؤدي إلى خلل جيني مصير من يشتكين
مقررة األمم تحث واشنطن على مراجعة سياستها قرية هندية تحظر على نسائها استخدام الهاتف المحمول من سوء معاملة األزواج

ازدياد عدد النساء المعنفات
جزائري يذبح ابنته الكتشافه صور ممثلين على هاتفها

طفلة تتعرض لإلغتصاب كل  20دقيقة

اليونسكو تقدم  120خريطة للمسار التعليمي

جنسيًا

ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة في النرويج

بريطانيا تنشئ صندوقًا

لمكافحة استغالل الفتيات

 705امرأة ضحايا
جرائم الشرف

نساء العالم يعانين من التحرش فى المواصالت

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

مائتا حالة عنف ضد المرأة في مركز األمان األسري

حرمان
 75مليون
فتاة من الدراسة
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من الطبيع���ي أن تتبدل األولويات في ظل الممارس���ات الوحش���ية
لالحتالل اإلس���رائيلي ،الذي ينفذ يوميًا سياسة اإلبادة الجماعية الناعمة
ضد الشباب واالطفال والنساء والشيوخ ،فيقوم بحفلة إعدام يومية ،تارة
هنا وأخرى هناك ،في أماكن جغرافية متباعدة ،ويقوم اإلعالم اإلسرائيلي
بتصديرها في صور عنفية فلس���طينية ضد اإلسرائيليين «المدنيين»،
وإظه���ار صورة المحتل في موقف الدف���اع عن النفس ،وليس في موقف
المعتدي ،فتبدو وكأنها أحداث يومية.
وتبقى الضحية هي هي ،اإلنسان الفلسطيني ،لذلك «اتبعوا سياسة
اعدم الفلسطيني وإرم السكين بجانبه ،أو ضعها في يده».
فكان اإلنسان الفلسطيني منذ المجازر الصهيونية األولى ،مثال ذلك
دير ياس���ين ،وال يزال هو اإلنس���ان الفلسطيني الذي وجب قتله ،بهدف
االس���تيالء على أرضه .من هنا التفتت الحركة النسوية إلى مخاطر ذلك،
وأعادت التفكير في األولويات ،فنظمت ورش العمل وعقدت المؤتمرات
ً
م���ن أجل لفت نظر المجتمع الفلس���طيني أوال ،والدول���ي ثانيًا ،إلى مدى
اتس���اع رقعة العنف اإلس���رائيلي ضد الشعب الفلسطيني ،وقد عقدت
الحركة النسوية في غزة مؤتمرًا لتسليط الضوء على العنف اإلسرائيلي،
وتمخض المؤتمر عن نتائج أبرزها:
ِّ
«أن المعنف األول للنس���اء في فلس���طين هو االحتالل اإلس���رائيلي،
«وفي الوقت ذاته طالبت النس���اء بضرورة إنهاء العنف ضد النساء بكافة
أش���كاله» ،وبضرورة «إنهاء االنقسام الداخلي» ،من أجل التصدي للعنف
اإلسرائيلي وفضح ممارساته .وأوصى المؤتمر ،على ضرورة «تطوير شبكة
وطنية من أجل حماية النس���اء وق���ت األزمات والح���روب ،وعلى وضرورة
تقديم الدع���م للجهود المناصرة في المجتم���ع الدولي إلنهاء االحتالل،
ووقف االعتداءات العسكرية المتكررة على القطاع.
وهناك اتجاه نس���وي ،يطالب بضرورة تعزيز دور المرأة الفلسطينية
في النضال الوطني ،عبر رفع مكانتها وفتح الطريق للش���راكة النضالية،
من خالل المس���اهمات الفاعلة للمرأة في العملي���ة الكفاحية .ويبدو أن
اصح���اب الرأي هذا ،قد التفتوا إلى أهمية تبديل األولوية وتطويرها ،من
خ�ل�ال منح قضية المرأة أهمية خاص���ة ،وذلك من خالل توحيد الخطاب
النس���وي ،وتوحيد البرامج النس���وية ،وإعادة رس���م السياسات الوطنية
الس���تنهاض المرأة الفلس���طينية ،ورفع نسبة مش���اركتها في النضال
الوطن���ي ،األمر الذي يتطلب إعادة التحش���يد وإع���ادة تنظيم الصفوف،
من أجل اس���تكمال نضالها التحرري في معركة التحرير والبناء ،واالرتقاء
بوعي المجتمع تج���اه المرأة وحقوقها .ويبدو لن���ا ،أن اكتظاظ األجندات
النسوية ،رفع إلى الواجهة في سلم األولويات ،مشاركة المرأة في النضال
الفلس���طيني ،م���ع الحرص على ع���دم تمكين الرجل م���ن إقصائها ،ألن
اإلقصاء س���يتبعه إقصاءات أخرى ،وهذا أدركته الم���رأة وأدركت مخاطر
اإلقصاء ،الذي سيتبع باالستبعاد ومن ثم العزل.
وما يزال فريق نس���وي يرى ،أن األولوي���ة ينبغي أن تكون هي :وضع
البرامج التي من ش���أنها إعادة اللحمة للنظام السياسي الفلسطيني ،عبر
بوابة المصالحة.
وفريق نسوي آخر ،يرى بضرورة ترتيب األولوية ،بوضع تطوير آليات
العمل النس���وي الستهداف الجيل الشاب ،وانتش���اله من حالة الضياع،
واس���تمراء السكون المفضي إلى اإلحباط واليأس ،عبر بناء الثقة مع هذا
الجيل .وحتى يتحقق ذلك ،ينبغي على الحركة النسوية أن تعيد تطوير
العالقة مع القاعدة النس���وية ،على أرضية الش���راكة والمشاركة ،وليس
عل���ى أرضية المثاقفة الصالوناتية .وباعتقادنا ،أن إعادة جدولة األوليات
النس���وية ،عبر ترتيبها وفقًا للضرورة واالحتياج ،هو أمر طبيعي لمعالجة
آثار العنف اإلس���رائيلي أوال بأول ،حتى ال تترك الحركة النسوية أثرًا قد
يؤث���ر على المرأة وتطوره���ا االجتماعي والس���يكولوجي ،فنرى أن هناك
حاج���ة ملحة لوضع برامج للنس���اء المعنفات من االحت�ل�ال ،وبرامج أخرى
للنس���اء الفاقدات ألبناء أو بنات أو إخوة أو ش���قيقات ،للتخفيف عنهن،
وإع���ادة دمجهن في المجتمع بأقل اآلثار النفس���ية .ونرى أيضًا بضرورة
تشكيل فرق ميدانية من المختصات في الخدمة االجتماعية والنفسية،
لتقديم العالج النفسي للمعنفات من االحتالل اإلسرائيلي ،والتواجد مع
المعنفات من���ذ اللحظات األولى ،ونرى أن هناك ضرورة أيضًا لتش���كيل
فرق طبية نس���وية ،خاصة باألطر النسوية ،إلبراز دورها النضالي ودورها
اإلنساني ،لتقديم ما يلزم للنساء المعنفات من االحتالل ،وهناك ضرورة
لتشكيل فرق صغيرة لتقديم الدعم اإلنساني ،عبر نظام إغاثي إنساني،
بحيث ال يمس بكرامتهن ،دون بروباغاندة نسوية.
أما األجندات ،فبتقديرنا يمكن ترحيلها إلى مرحلة الحقة ،مع الحفاظ
واالحتفاظ بها ،فمش���اورة المرأة في القضايا التي اسلفنا ذكرها ،ال يلغي
أبدًا ،وال يس���قط مطلقًا ،األجندة النس���وية المتعلق���ة بتطبيق اتفاقية
“سيداو” ،أو تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار ،أو التحالف
النس���وي ضد كل أش���كال التمييز ضد المرأة ،لكن للض���رورة أحكام ،فال
يمكن للحركة النس���وية أن تذهب بهكذا برامج ،إلى قرية فقدت أبناءها
للتو ،فاألولوية الوطنية تصبح مدعاة لتأجيل البرنامج.

دول عدم االنياز تؤكد عىل املساواة
بني الجنسني

 1300شخصية يوقعون نداءًا عالميًا من أجل التضامن مع نساء البحرين

ّ
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ّ
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إطالق العنان
لثقافة تعنيف المرأة

الحركة النسوية الفلسطينية
وتبديل األولويات ال األجندات

امرأة ترأس حزبًا يساريًا مغربيًاً ألول مرة

كاتبة أميركية ترفض ترجمة روايتها للعبرية

 ٪ 82من المغربيات يتعرضن للعنف الزوجي

استمرار العنف ضد المرأة األفغانية رغم القانون

 218حالة عنف ضد المرأة خالل شهر نيسان

السيدة ابتسام زيدان سفيره للسالم
فلس���طين :منحت منظمة الس�ل�ام الدولية ،بحضور رئيسة مجلس النس���اء العالميات من أجل الس�ل�ام ،نامهي كيم ،شهادة سفيرة للسالم،
للسيدة ابتسام زيدانُ ،
للمساهمة في نشر ثقافه السالم لألجيال القادمة ،وبمنحها هذه الشهادة تكون ،السيدة زيدان ،قد انضمت إلى المجلس
االستش���اري للمنظمة ،التي تعتبر جزءًا من منظمة األمم المتحدة .وعبرت زيدان عن عمق امتنانها للضيوف وللمنظمة ،لمنحها هذه الش���هادة،
التي تعتبر مسؤولية كبرى ،ستحملها على عاتقها ،وستعمل كل ما بوسعها من أجل السالم ،في أرض المحبة والسالم ،أرض مولد رسول المحبة
والسالم سيدنا عيسى عليه السالم.
وتمنت الس���يدة زيدان في هذه األيام الصعبة ،التي يمر بها الشعب الفلس���طيني ،أن يحل السالم في فلسطين ،التي هي بحاجة إلى سالم
عادل وحقيقي .ووجهت السيدة زيدان ،تمنياتها للعالم بعام جديد ،ملؤه الخير والسالم والبركات ،وأن يعم االستقرار والمحبة في أنحاء المعمورة.

روان الضامن تحصل على جائزة اإلبداع اإلعالمي
قطر :حصلت اإلعالمية في قناة الجزيرة روان الضامن ،على جائزة اإلبداع اإلعالمي من مؤسس���ة الفكر العربي ،وذلك تقديرًا لجهدها في قيادة
مش���روع موقع «ريمكس فلس���طين» التفاعلي لشبكة الجزيرة اإلعالمية ،حيث قام بتس���ليمها الجائزة األمير خالد الفيصل ،رئيس مؤسسة الفكر
العربي ،وأمير منطقة مكة المكرمة.
وق���ال د .هن���ري العويط ،المدير العام للمؤسس���ة ،في كلمته حول «ريمكس فلس���طين»« :إنه موقع يس���دي خدمة كبي���رة وراقية للقضية
الفلسطينية ،على الصعيدين العربي والدولي ،في مواجهة اإلعالم الصهيوني».
وتقول روان الضامن إنها سعيدة ،أن ريمكس فلسطين «حصل ألول مرة على تقدير عربي مرموق ،بعد حصوله هذا العام  ،2015على تقديرين
دوليين من لندن ،بجائزتي أفضل فريق رقمي لهذا العام واالبتكار التقني ،ومن نيويورك عبر تقدير األكاديمية الرقمية من خالل تكريم الويبي».
يذكر أن مؤسس���ة الفكر العربي ،هي مؤسس���ة دولية أهلية مس���تقلة تأسس���ت عام  ،2000وتمنح الجوائز هذا العام في دورتها التاسعة ،في
س���بعة مجاالت هي اإلبداع العلمي والتقني واالقتصادي والمجتمعي واإلعالمي واألدبي والفني ،إضافة إلى جائزة أهم كتاب عربي للعام الجاري.
روان الضامن ،إعالمية رائدة في العمل الوثائقي التلفزيوني والبرامجي الرقمي ،ومخرجة لعش���رات األفالم الوثائقية التي ترجمت للغات متعددة
وعرضت في مهرجانات عربية وعالمية ،وهي تعمل محررًا رئيس���ًا لبرنامجي تحت المجهر ،وفلس���طين تحت المجهر في شبكة الجزيرة (– 2008
الي���وم) ،مش���رفة على اإلنتاج الخارجي ألكثر من  200فلم وثائقي عربي .عضو جائزة الش���ارقة لالتصال الحكوم���ي ،وعضو األمانة العامة لمنتدى
فلسطين الدولي لإلعالم واالتصال .حاصلة على شهادة الماجستير (مع مرتبة الشرف) في اإلعالم واالتصال من جامعة ليدز في بريطانيا (،)2003
والبكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في اإلعالم وعلم االجتماع من جامعة بيرزيت في فلسطين (.)2001

البرلمان يصادق على قانون مكافحة العنف ضد المرأة
الجزائر :صادق البرلمان الجزائري ،على قانون لمكافحة العنف ضد النساء ،بعد تجميد استمر أكثر من ثمانية أشهر .وأوضح وزير العدل الطيب
لوح ،أن القانون يشمل تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة ،سواء الجسدي أو الجنسي ،ويشمل أيضًا تأمين المرأة في الشارع ،وتصل العقوبة في
القانون إلى الس���جن لمدد تصل إلى  20عامًا ،للزوج الذي يعتدي على زوجته ،على الرغم من معارضة نواب إس�ل�اميين ،باعتبار أن ذلك ال يتناسب
مع روح التس���امح في مؤسس���ة الزواج .وأثنت منظمة العفو الدولية على القانون ،في بيان صدر عقب إقراره مباش���رة ،ووصفته بأنه “خطوة لألمام
لكنها غير كافية”.

 18فائزة في االنتخابات البلدية
الس���عودية :أظهرت النتائج األولية فوز  18س���يدة على األقل ف���ي انتخابات المجالس البلدية ،التي جرت في المملكة العربية الس���عودية،
وشهدت ألول مرة مشاركة المرأة ترشحًا وتصويتًا.
وتمثل النس���اء الفائزات حتى اآلن إحدى عش���رة منطق���ة ،وتمثل مقاعد االنتخاب ثلثي مقاعد المجالس البلدي���ة ،بينما يعين الثلث من قبل
الحكومة.
ويتوقع أن يرفع التعيين من حظوظ النساء في الحصول على مقاعد أكثر ،ممن لم يفزن بها عن طريق االنتخاب.
وأظهرت النتائج األولية في وقت سابق ،فوز ثالث سيدات في منطقتي األحساء والقطيف شرقي المملكة ،كما أشارت نتائج في جدة ،إلى فوز
أربع سيدات في المجلس البلدي من أصل عشرين مقعدًا جرى االقتراع عليها .وحصلت أيضا ثالث سيدات على مقاعد في الجوف ،ونالت السيدات
مقعدًا أيضًا في كل من مكة المكرمة والبابطين والرياض.
وكان الناخبون أدلوا بأصواتهم الختيار أعضاء المجالس البلدية ،وسط حضور الفت للمرأة السعودية ،التي شاركت للمرة األولى مرشحة وناخبة.
ً
وجرت االنتخابات عقب زيادة نس���بة األعضاء المنتخبين في المجالس البلدية في البالد إلى الثلثين ،بدال من النصف ،وتخفيض س���ن القيد
ً
للناخبين إلى  18عامًا بدال من .21
وش���ارك في االنتخابات نحو ألف امرأة ،تنافس���ن مع ستة آالف رجل ،النتخاب أعضاء  284مجلسًا بلديًا على امتداد المملكة .وخصصت اللجنة
العامة لالنتخابات البلدية  424مركزًا انتخابيًا نسائيًا من إجمالي  1263مركزًا في عموم السعودية.
وبلغت نسبة النساء من الناخبين نحو  ،%10وبحسب إحصاءات اللجان االنتخابية ،بلغ عدد المسجلين لالنتخابات  1.5مليون شخص ،بينهم
نحو  119ألف امرأة.
وترى نس���اء أن هذه االنتخابات انتصارًا لهن ،س���واء في حال الفوز أو الخسارة ،في حين رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش ،بالسماح للنساء
بالمشاركة في هذه االنتخابات اقتراعًا وترشحًا.

التمكين االقتصادي للعمل السياسي
لدعم وتمكين النساء الفلسطينيات للوصول لطريق النجاح
ناردين أبو نبعة
مش���روع نفذ على مدار عامين ،وبجهود مشتركة بين طاقم ش���ؤون المرأة ومؤسسة الدياكونيا ،من خالل
التواصل مع الجمعيات في الضفة وغزة .استهدف المشروع  36جمعية تعاونية ،وتم العمل معهن ميدانيًا،
من أجل تمكينهن لتحس���ين منتجاتهن وتس���ويقها ،فكان هذا االحتفال النهائي للمشروع لعرض تجارب
النساء في الجمعيات التعاونية ،وتقديرًا لجهودهن في رفع االقتصاد الفلسطيني.
ربيحة ذياب ،رئيس���ة طاقم شؤون المرأة ،أش���ارت إلى أنه وعلى مدى عقود طويلة للمرأة الفلسطينية باع
في الزراعة والتجارة ،لكن ما ينقصها هو الدعم والمس���اندة ،ونحن ندرك كمرأة فلس���طينية ،بأنه ال يمكن أن
يكون هناك تنمية مستدامة ،بدون أن يكون هناك تمكين اقتصادي ،مضيفة« :أنه من هنا يأتي العمل على
هذا الجانب ،حيث أن المرأة ش���اركت في كل المجاالت رغم النكس���ات والنكبات ،إال أنها كانت قادرة على أن
تجتاز كافة العقبات والظروف ،ويأتي االهتمام بالمرأة الفلس���طينية ،من خالل التدريبات والعمل المتواصل،
ليكون عملها ذو قيمة ،لتكون قادرة على مواجهة كافة الظروف ،ولتقود عملها بش���كل جيد ،حتى تستطيع
تسويقه» .ونوهت ذياب ،إلى أن هذا اإلنجاز ،يأتي في ظل المقاطعة للمنتجات اإلسرائيلية ،وبهذا يكون لها
دور في تنمية االقتصاد الفلسطيني ،والقيام بأدوار مختلفة.
مديرة طاقم شؤون المرأة ،سريدا عبد حسين ،قالت أن الدراسة التي نفذها الطاقم في المرحلة األولى من
المش���روع ،أشارت أن هناك نوعين من التعاونيات ،األولى لديها مشاركة سياسية وواضحة في مكان عملها،
وهناك تعاونيات ليس لها أي نوع من المش���اركة السياس���ية أو المجتمعية ،يعملن فقط من أجل أن يكون
هن���اك ربحًا يوزع فيما بينهن ،لذلك يجب علينا العمل معهن سياس���يًا ،للوصول لحلم أكبر ،وهو المش���اركة
االقتصادية .وهي أصعب ،لما فيها من أنظمة وقوانين وعمل وتحدي أكبر.
تعب���ر مديرة الطاقم عن أس���فها ،ألن المش���روع والعمل دائمًا ناقص بدون غزة ،فهن���اك  28تعاونية لم
نستطع اللقاء معهم ،وعلى هذا األساس ،هناك حملة تصاعدية إلحضار بضائع غزة وبيعها هنا ،للتأكيد على
أن هذا المنتوج النسوي هو وطني ،إضافة لكسر الحصار على غزة ،من خالل جلب التعاونيات النسوية ،وعدم
االنجرار خلف الدعم الصغير للنس���اء بش���كل فردي ،إضافة إلى إحياء «نحن» الواحد ،والتعاونيات هي مكان
للنضال ،ومكان إلثبات بأن ش���عب فلسطين يس���تطيع ،على عكس الرسالة التي وصلت بعد االجتياح األخير،
ونحن في طاقم شؤون المرأة ،نقدر ونعرف وسنعمل.

فخر بالشراكة
تحدثت ممثلة دياكونيا صفاء أبو عصب ،عن فخر مؤسسة دياكونا بالشراكة مع الطاقم شؤون المرأة ،على
مدى عش���رين عامًا ،مش���يرة للمراحل التي مروا بها مع الطاقم ،فكان هناك مرحلة العمل على تمكين وتطوير
الم���رأة اقتصاديًا ،وه���ذه هي مرحلة جديدة ،فقد كان التركيز بش���كل خاص على تمكي���ن المرأة من ناحية
سياسية ،ولكن مع األوضاع االقتصادية الصعبة ،التي نمر بها فلسطينيًا ،والمرأة بشكل خاص ،وخصوصًا في
غزة ،فارتأينا مع الطاقم البدء بمشروع تمكين المرأة اقتصاديًا ،وربطه بالعمل السياسي.
تتابع ممثلة الدياكونيا« :في الس���نة األولى من المش���روع ،كان هناك دراسة ومسح للجمعيات الموجودة،
ونت���ج عنها أفكار وتوصيات مفيدة ،والت���ي كان أهمها ،أن تمكين المرأة اقتصادي���ًا ،له أثر على أدائها في
الحي���ز العام ،وفي المرحلة األولى ،وجدنا أن الجمعيات بحاج���ة لورش عمل حول زيادة المهارات في التعامل
مع التعاونيات ،وتمكينها في رفع جودة المنتج ،وفي هذا العام ،كان هناك اهتمام بش���كل خاص بتس���ويق
المنتج.
تش���ير منسقة المشروع عليا رزق ،أن مش���روع التمكين االقتصادي للعمل السياس���ي ،بدأ العمل به عام
 ،2014وهدف لوضع قدم المرأة على الطريق الصحيح ،لمس���اهمتها الفاعلة في المجتمع على المس���تويين
االقتصادي والسياس���ي ،فتم تدريب النس���اء على إنتاج منتوجات عالية الجودة ،بتكلفة منخفضة وبمراعاة
كاف���ة المعايير التقنية والصحية ،فكان���ت منتوجات التعاونيات ذات جودة عالية ،وس���اهمت في مقاطعة
منتوجات االحتالل.
تضيف أبو دية ،أن تمكين التعاونيات يساهم في زيادة المشاركة السياسية ،ودعم المنتوج الفلسطيني،
وهذا يعني ،أن النس���اء قادرات بأن يكن في المجالين االقتصادي والسياسي ،وانخراط المرأة في الجمعيات
التعاونية ،يوفر لها كل ما تحتاجه من االرشاد النفسي والتوعوي ،إضافة لتعزيز مشاركتها من خالل الندوات
واللقاءات والمشاركة في الفعاليات ،فيتم إعداد تقارير حول واقع العنف المجتمعي ،وتوعيتها حول الضغط
والمناصرة ،وهذا يعزز من ثقة المرأة بنفسها ودورها على صعيد األسرة.

تجارب ناجحة
تقول كفاح جمعة ،من جمعية صبايا غزة ،أن الس���يدات في الجمعية ،كن نساء مهمشات ،فهناك عشرة
عامالت في الجمعية ما بين مطلقة وأرملة ومتزوجة ،فاتفقنا على إنش���اء هذه التعاونية عام  ،2013فأنجزت
الجمعية خالل هذه الفترة ،عمل دورات تصنيع غذائي للنس���اء ،توزيع س���لة غذائية على النساء المهمشات،
من خالل برنامج دعم المرأة المهمش���ة ،باإلضافة إلى توفير مطبخ النتاج األكالت الش���عبية والتراثية ،وانتاج
المخلالت والزعتر والمفتول والمعجنات ،وبالتاكيد منتجاتنا خالية من المواد الحافظة ،وهذا األمر س���اعد في
توفير دخل خاص لهن ،وأصبحن عضوات فاعالت في المجتمع ويدعمن أسرهن.
تتابع« :بعد عملي في التعاونية قويت ش���خصيتي ،واس���تطعت الحديث مع المزارعين والتجار بكل ثقة،
واالتفاق معهم لتوزيع زتسويق منتوجاتنا ،مع أننا واجهنا الكثير من التحديات والصعوبات ،أهمها الحروب
الثالث���ة التي عانت منها غزة ،وأثرت علينا بش���كل كبي���ر ،إضافة للحصار الذي نعاني من���ه حتى اليوم ،ولم
نستطيع توفير مواد خام لعمل منتوجاتنا».
تقول س���حر عرار رئيس���ة جمعية س���يدات قراوة بني زيد« :إننا كنس���اء نعمل دائمًا لهدف معين ،وهو
تحقيق أنفس���نا ،ليكون لدينا ثقة بإنتاجنا ،والعمل على تسويقه داخل القرية وخارجها ،من خالل المعارض
ومؤسس���ات المجتمع المدني .أتمنى أن يكون هذا العمل التعاوني المش���ترك بيننا وبين النساء أن يساهم
في الرفع من قيمة المرأة في القرية ومهاراتها ،وأن يتم تطوير كادر معين ،وأن تس���طيع كل سيدة االعتماد
على ذاتها ،وتساعد أسرتها في دخل المنزل بجانب الرجل.
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اختيرت من المائة األكثر إلهامًا في العالم

لنا أبو حجلة :تكريمي يمثل الفلسطينيات
اللواتي يعشن ظروفًا قاسية

عبد الباسط خلف
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ّ
طوقت الس���عادة وج���ه لنا أب���و حجلة ،المدي���ر العام
لمؤسسة مجتمعات عالمية في الضفة وغزة ( CHFالدولية
س���ابقًا) ،وهي تتابع أخبار اختيارها واحدة من قائمة المائة
ام���رأة األكثر إلهام���ًا في العالم ،لقناة بي بي س���ي ،نهاية
تشرين الثاني الماضي .وراحت تقص بفرح مشوب بالحزن:
“اس���تذكرت والدتي الشهيدة ش���ادن ،ووالدي الراحل د.
جمال ،وتمنيت لو أنهما شاركاني هذا اإلنجاز”.
تقول“ :ش���عرت بالس���عادة والفخر م���ن اختياري في
ً
نس���اء
هذه القائمة المهمة للقناة البريطانية ،التي تضم
مؤثرات ومبادرات وسيدات أعمال من العالم ،منهن د .نوال
ً
الس���عداوي .وتوقفت طويال عند هذا اللقب ،الذي أعادني
س���نوات طويلة إلى الوراء ،وأن استثمار والدي في تعليمي
أثمر اليومّ ،
وغير الصورة النمطية عن المرأة الفلسطينية”.
تضيف“ :س���ررت كثي���رًا باختياري ،وس���عدت بكون
قصت���ي تركت بصمة في قائمة عالمي���ة وعربية ،ومتيقنة
من أن تكريمي بهذا اللقب ،يمثل النس���اء الفلسطينيات ،اللواتي يعش���ن ظروفًا قاسية ،لكنهن يبدعن في مجاالت
مختلفة ،ويقدمن قصص نجاح هامة ،كانت حكرًا على الرجال”.

رائدات

وكانت قناة بي بي سي قررت عام  ،2013اختيار شهر كامل لتسليط الضوء على أوضاع المرأة ،والفرص والتحديات
التي تواجهها ،ونش���ر قصص لرائدات ،لنشر اآلمال بتقدم وضع المرأة في القرن الحادي والعشرين ،قائلة« :إن المرأة
حقق���ت انجازات عظيمة خ�ل�ال القرن الماضي ،لكن رغم خطواتها الكبيرة إلى األمام ،م���ا زالت تواجه تحديات كبيرة،
مقارنة بنظرائها من الرجال».
ّ
تضيف أبو حجلة« :تابعت القناة س���يرتي الذاتية ،وقيمت مش���اركاتي ،وتتبعت المناص���ب التي تنقلت بينها،
وعادت إلى بداياتي ،ودراس���تي ،وفي النهاية منحتني هذا اللقب ،وأتمنى أن يكون اختياري حافزًا للنس���اء العربيات
والفلس���طينيات ،لبذل المزيد م���ن العمل واإليمان بقدراتهن لتخطي الصعاب ،وكس���ر الصورة النمطية الس���ائدة،
والمشاركة والتميز والنجاح في كل المجاالت ،وليس فقط في قطاع األعمال».

جباليا البداية

تسرد الفائزة التي تقف على رأس «مجتمعات عالمية» ،منذ عام  ،2003قصة عملها األول ،فبعد دراستها الهندسة
المدني���ة والبيئية في الواليات المتحدة األمريكية عام  ،1981عادت إلى فلس���طين ،والتحقت بالعمل في برنامج األمم
المتح���دة اإلنمائي ( ،UNDPوكانت بداياتها في مخيم جباليا ،حين بدأت بمهندس موقع ،ثم تدرجت لمواقع متقدمة،
حتى وصلت لمنصب نائب المدير العام للبرنامج ،الذي كان في السابق حكرًا على حملة الجنسيات األجنبية.
تستذكر“ :مع وصولنا إلى غزة ،اندلعت بعد وقت قصير انتفاضة عام  ،1987وكانت جباليا وغزة كلها مشتعلة ،وكنت
مش���رفة على مشروع المياه والمياه العادمة في المخيم المكتظ .ثم انتقلت إلى مؤسسة ( ،)CHFوأصبحت الفلسطينية
األولى التي تدير هذه المؤسسة ،وسعيت من خاللها لخلق جسور للتواصل بين مختلف القطاعات في فلسطين.

الكاتبة عائشة عودة تفوز بجائزة ‹ابن رشد›

رام الله  /عن وفا -أعلنت مؤسس���ة ‹ابن رش���د
للفكر الح���ر› ،التي تتخذ من برلين مق���رًا لها ،فوز
الكاتبة الفلس���طينية عائش���ة الع���ودة بجائزتها
ُ
السنوية لعام  ،2015التي خصصت ألدب السجون.
وحصلت الكاتبة عودة ،على الجائزة عن كتابيها
‹أحالم بالحرية› ،و›ثمنا للش���مس› ،اللذين س���جلت
فيهما تجربتها النضالية ،ومعاناتها في س���جون
االحتالل اإلسرائيلي ،ألكثر من عشر سنوات.
ّ
واختيرت الفائزة من قبل لجنة تحكيم شكلتها
مؤسس���ة ابن رش���د للمفاضلة بين ثمانية عش���ر
ترش���يحا من س���ت دول عربية ،كانت في غالبيتها
تتحدث عن تج���ارب مريرة عاش���ها مناضلون في
س���جون األنظمة المختلفة ،بينما تحدثت التجربة
الفلس���طينية ع���ن االحتالل ال���ذي ال يوازيه نظام
قمعي ف���ي العالم اليوم ،في وحش���ية تعامله مع
األس���رى الفلس���طينيين ،وجور أحكامه ،وقس���وة
المعاملة داخل سجونه.
وكان االتحاد العام لألدباء والكتاب الفلس���طينيين قد رش���ح عضو االتحاد عائشة عودة لهذه الجائزة،
ألن���ه لمس صدق التعبير ع���ن تجربتها النضالية من ناحية ،وبالغة التعبي���ر األدبي عن هذه التجربة ،من
ناحية أخرى ،ما أهلها للفوز بهذه الجائزة بكل جدارة.
عائش���ة عودة المولودة في عام  1944ف���ي قرية دير جرير في محافظة رام الله ،عاش���ت مرارة الحكم
العسكري اإلسرائيلي وظلم س���جونه في عام  ،1969هدم االحتالل منزل أسرتها إثر اعتقالها عام ،1970
وصدر بحقها حكمان بالس���جن المؤبد مضافًا إليهما عشر سنوات ،وتحررت من سجون االحتالل في عملية
تبادل لألسرى عام .1979

مشاركة المرأة سياسيًا ووطنيًا
تحسين يقين
هو عملنا في البيت عمل وطني نضالي!
وأنت ّ
تعد «الطعام ألطفالك وترعاهم »...فأنت تناضل ،وأنت تربيهم/ن وتعلمهم ،أنت كذلك تناضل ،وأنت تعمل
في المنزل ،إنما أنت تناضل أيضًا.
وال عالمات تعجب.
ّ
تعجبن���ي جدًا قصيدة محمود دروي���ش «فكر بغيرك» ،بل أعتبرها قصيدة اإلنس���ان ،وليس فق���ط قضية اللجوء
التقليدي فقط ،بل هي اللجوء الوجودي ،نعم ونحن نفعل ما نفعل ،علينا أن نفكر بغيرنا ،من هم/هن قريبًا أو بعيدًا.
هي منظومة إنسانية متكاملة.
وأنتما معًا  ،كما قال جبران  ::
“ولدتما معًا وتظالن معًا.
حتى في سكون تذكارات الله.
ومعًا حين تبددكما أجنحة الموت البيضاء.
ولكن ،فليكن بين وجودكم معًا فسحات تفصلكم بعضكم عن بعض ،حتى ترقص أرياح السموات بينكم.
أحبوا بعضكم بعضًا؛ ولكن ،ال تقيدوا المحبة بالقيود ،بل لتكن المحبة بحرًا متموجًا بين شواطئ نفوسكم.»...
وأنتم وأنتن معًا أيضًا.
«تطوير الخطة الوطنية االس���تراتيجية لمشاركة المرأة السياسية» ،كانت ورشة عمل لوزارة شؤون المرأة ،بالتعاون
مع لجنة االنتخابات المركزية ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،تأتي في سياق عمل عدة مؤسسات نشطت في هذا المجال،
منذ عام  ،1996عام االنتخابات الفلسطينية األولى وتشكيل أول حكومة منتخبة مقرة من المجلس التشريعي.
وبالرغ���م م���ن انحيازي لجعل أدوار النوع االجتماع���ي أربعة ،بإضافة الدور المجتمعي ،قبل الدور السياس���ي ،إال أن
المضمون هو هذا الدور الهام ،والذي من خالله يتجلى حضور المرأة في الفضاء العام.
ما ّ
أود أن أقوله هو في تهيئة المجتمع لتكريس هذا الدور اإلنساني والوطني والتنموي والحقوقي لمشاركة المرأة
سياسيًا ،وهو عزف على وتر مدخل المقال المتأثر بدرويش لغة ومضمونًا إنسانيًا.
إنها منظومة متكاملة من أدوار النوع االجتماعي ،س���يصعب تحقق الدور السياسي (والمجتمعي) ،إن لم يتم ذلك
كله في س���ياق تكامل األدوار؛ حيث يصبح الدور اإلنجابي في نظري هو بيت قصيد العملية االجتماعية -السياس���ية،
يتلوه الدور اإلنتاجي ،كيف؟
حين تتم مش���اركة الرج���ل والمرأة في الدور اإلنجاب���ي المتعلق بالعمل المنزلي ورعاية األطف���ال ،فإن عمل المرأة
س���يكون طبيعيًا ،بحيث ال تصاب باإلرهاق الشديد ،بس���بب قيامها بالدورين معًا ،وسيظل التوتر النفسي االجتماعي-
االقتصادي قائمًا.
حين يشارك الرجل في هذا الدور ،ستكون ثمة أريحية أكثر وراحة وإطمئنان ،بحيث ال تشعر بالضغط ،وحين تعود
إلى البيت ،وفي ظل هذه المش���اركة داخله ،فإنها ستجد الوقت لممارسة نشاطاتها الخاصة خارج فضاء البيت ،بحيث
أنه مع اكتس���اب الخبرة ،س���تكون قادرة على المش���اركة في العمل العام غير مدفوع األجر ،كالتطوع في العمل األهلي
والمجالس المحلية ،حيث س���يؤهلها هذا الدور -الفعل والخبرة ،لممارسة السياسة ،عبر دخول معترك الحكم واألحزاب
ً
و(الفصائل) ،وصوال إلى مواقع صنع القرار.
فما حجم التمثيل الحقيقي للمرأة في قيادة األحزاب ،والحكومة والمجلس التشريعي والمجالس المحلية؟ إن نسبة
تمثيل المرأة في قيادة األحزاب ضعيفة ،أو ضعيفة جدًا في مس���توى القيادة المتقدمة ،كذلك حال نسبة الشباب من
الجنسين .أما أسباب ضعف وجود المرأة في مستوى صنع القرار فهي ال تبعد عما يلي:
 سيادة الثقافة السلفية والروح السلطوية الذكورية داخل الحزب ،على غرار ما هو موجود داخل المجمع. تأثر النس���اء بهذه الثقافة وإحجامهن عن الرغبة في االنتماء التنظيمي للحزب ،خوفًا من تسليط الضوء اإلعالميعليهن ،أو خشية تعرضهن للمساءلة العائلية واالجتماعية.
 ضعف البرامج الموجهة للنس���اء من قبل األحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني ،باتجاه تمكين المرأة وحقها فيالتمثيل في مواقع صنع القرار.
 استمرار انتهاج أسلوب حصر مشاركة المرأة في األحزاب في إطار المنظمة النسوية ،وعدم إدماجها في مستوياتالعمل الحزبي المختلفة.
أما عن دور النظام الداخلي للحزب في ضمان وصول النساء للمواقع القيادية ،فإن األحزاب والقوى السياسية تمتلك
أنظمة داخلية ،وأن هذه األنظمة بعموميتها ال تعيق وصول النس���اء إلى قيادة األحزاب ،لكن التراتبية التنظيمية في
أنظمة الحزب ،تعيق وصول النساء إلى مواقع قيادية في الصف األول ،بقياس ذلك بالمدى الزمني الذي يسمى بتطور
الوضع التنظيمي ،خصوصًا إذا تم ربط ذلك بتأخير عقد المؤتمرات وإجراء االنتخابات ،وهي غير منتظمة وال تجري في
مواعيدها في غالبية األحزاب.
أم���ا معيقات تقدم النس���اء إلى مواق���ع قيادية عليا ،فربما تقع مس���ؤولية ذل���ك على الجمي���ع ،الفصائل واألطر
والمؤسسات النسوية ،ألن هناك محدودية للرؤية الموحدة لألطر النسوية والمؤسسات العاملة مع المرأة ،باتجاه تحفيز
المرأة على المشاركة في العمل السياسي ،وإن بدأت تتفعل أكثر فأكثر في العقد األخير.
ومن المعيقات التي تمنع تقدم النس���اء إلى مواقع متقدمة أيضًا ،نظ���رة الموروث االجتماعي الثقافي ،الذي يضع
المرأة في المرتبة األدنى ،ألن األحزاب ذاتها ال تتجاوز في وعيها لدور المرأة حدود هذا الموروث.
أما أسباب تراجع النساء عن العمل السياسي والتنظيمي ،فهناك ارتباط بين تراجع دورهن بالمعيقات االجتماعية
ً
أوال ،وارتباط ذلك بالثقافة الس���لفية الس���ائدة إزاء المرأة ،التي تعرقل تطور دورها السياسي ،وتحد من انطالقها إلى
العمل السياسي ذو الطابع العلني ،وتأثير التيار الديني في التشكيك بأهمية دور المرأة السياسي.
هناك إذن ضعف نس���بة وجود المرأة في قيادة األحزاب ومس���توى مش���اركتها السياس���ية ،وأن هذه النسبة غير
مرضية ،والسبب هو الواقع االجتماعي والنظرة السلفية لدور المرأة.
تثير مس���ألة مشاركة المرأة سياس���يًا ،باتجاه تحميل قيادة األحزاب المسؤولية عن ضعف نسبة تواجد المرأة في
مواقع قيادية ،على خلفية أن األحزاب ال تملك الوعي والجرأة لإلقرار بحقوق المرأة.
تنطلق التوصيات باتجاه تفعيل مش���اركة المرأة سياس���يًا ع���ادة ،باتجاه التجديد في برام���ج وأنظمة المنظمات
الجماهيرية التابعة لألحزاب والفصائل ،وتوسيع مشاركة المرأة ،وتمكين المرأة داخل األحزاب لضمان زيادة مشاركتها
في مواقع صنع القرار ،إضافة إلى تكثيف دورات التوعية والتثقيف المجتمعي ،بهدف تعزيز مشاركة المرأة ،وتعزيز
دورها في مراكز صنع القرار ،في سياق تكريس ثقافة أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان .و«تمكين النساء من الترشح
لالنتخابات بدعم حمالتهن االنتخابية ،وتوعية النساء وتثقيفهن ،باتجاه ممارسة حق االنتخاب والترشح.
وم���ع احترامنا لتلك التوصيات ،فإن النظرة االس���تراتيجية ربما من المفيد أن تنطلق ،م���ن أن منظومة أدوار النوع
االجتماع���ي هي منظومة متكاملة ،لذلك أرى أن هناك ضرورة لالس���تثمار في التعلي���م والثقافة واإلعالم ،في التربية
والتنوير على األدوار جميعًا بش���كل متناغم ،حتى يكون عمل المرأة عاديا وطبيعيًا ال يسبب لها اإلزعاج والتوتر ،كذلك
يكون انطالقها في الفضاء العام ،انطالقًا عاديًا ال تعيقه العوائق على أنواعها.
Ytahseen2001@yahoo.com

المرأة ...سيدة الدنيا
الغائبة المغيبة
غريب هو أمر النس���اء ،فرغم أنهن يدركن مكانتهن
الحقيقي���ة وقدرته���ن عل���ى التأثي���ر ،إال أنه���ن يقبلن
الخنوع والرضوخ واالس���تكانة للرجال ،والغالبية المطلقة
تقريبًا من النس���اء ،يقبل���ن المكانة الثاني���ة بعد الرجل
ف���ي كل األحوال ،وف���ي كل بلدان العال���م تقريبًا ،وحتى
نس���اء الطبقات الفقي���رة ،التي تقع عل���ى عاتقهن في
معظم األحيان أكبر المهام في المجتمع واألس���رة .ففي
المجتمع���ات الريفية ،تقوم المرأة ب���دور العبدة البيتية
وعبدة الحق���ل ،في الصباح تبدأ دور العبدة البيتية للزوج
واألبناء ،فهي ملزمة باالس���تيقاظ قبل الجميع ،وتحضير
احتياج���ات الجميع ،وإن وجد من هو ملزم بمس���اعدتها،
فهي االبن���ة األنثى وليس االبن الذك���ر ،وبالتأكيد ليس
الزوج ،وحتى وإن حصل أن تنازل أحدهم وقدم للزوجة أو
األم أو األخت يد العون ،فهو يتحرج حتى من إعالن ذلك،
ً
ويعتب���ره تنازال خطيرًا ،وعلى المرأة أن تش���عر بالعرفان
دائمًا حيال ذلك.
ال تعرف المرأة الريفية معن���ى النوم المتأخر ،فهي
تلتقي بنور الش���مس ف���ي الحقل ،ال على ش���باك غرفة
نومها ،وهي تعود إلى المنزل مساء لتقوم بنفس األعمال
كعبده بيتية من طراز رفيع .واألخطر من ذلك ،أنها تقبل
ب���دور الجارية كمصدر متعة للرجل ف���ي آخر الليل ،بعد
أن تك���ون قد خارت قواها ،ولم يع���د لديها حتى القدرة
على االس���تمتاع بالمتعة الوحيدة ،التي ال يس���تطيعها
الرجل بدونها ،الرجل يصحو على فنجان قهوته ومالبسه
النظيف���ة المرتب���ة والمناس���بة ،وقد يطلب مس���اعدته
في ارتدائها وهو يس���تمتع بقهوته وإفط���اره وحمامه
النظيف ،وبقيلولته المس���ائية ووجبة الغداء الس���اخنة،
وهو أيضا يس���تمتع بالمقهى م���ع أصدقائه ،بانتظار أن
ً
عش���اء دافئًا ،وجس���دًا دافئًا في فراش دافئ
يعود ليجد
تحت إمرة رغباته.
رغم أن عدد الرجال في اإلحصائيات الرس���مية يفوق
عدد النس���اء على مس���توى العالم ،إال أن ذلك ال يمنع من
القول ،أن النساء يش���كلن تقريبًا ما نسبته نصف سكان
م���زر في كافة
األرض ،وم���ع ذل���ك تبقى الم���رأة في حال ٍ
أنح���اء العالم ،وفي الوق���ت الذي يتحدث العالم بأس���ره
عن الديمقراطية وحك���م األغلبية ،ال يطال المرأة من هذه
الديمقراطية سوى الفتات ،الذي يلقيه إليها عالم الرجال.

إحصائيات كارثية
* ثلثي أميي العالم البالغ تعدادهم  876مليون هن من
النساء.
*  56ملي���ون من أص���ل  118مليون م���ن المهاجرين من
بلدانهم إلى بلدان أخرى ،هن أيضًا من النساء.
* نصف نساء إفريقيا تقريبًا يتعرضن لعملية الختان.
* يقول تقرير بعثة الس���وق األوروبية لتقصي الحقائق
ف���ي البوس���نة ،إن أكثر م���ن  20000ام���رأة تعرضن
لالغتصاب هناك ،خالل أحداث العنف التي اندلعت
عام 1992م.
* تش���كل النساء ما نسبته  %70من مجموع أولئك الذين
يعيشون دون مستوى خط الفقر في العالم.
* النس���اء يكس���بن أقل ب  %40من أجر الرج���ال الذين
يقومون بنفس العمل.
*  %58م���ن الوفيات في بعض مناط���ق الهند الفقيرة،
جاءت بسبب القتل العمد خالل األيام السبعة األولى
للوالدة.
* مش���اركة المرأة في الحي���اة االقتصادية ف���ي العالم
العربي ،ال تتجاوز  ،%9وفي أكثر بلدان العالم تقدمًا،
ال تتجاوز نسبة .%40
* جمي���ع اإلحصائي���ات تخ���رج كلي���ًا دور الم���رأة ف���ي
األس���رة ،وأعمالها المنزلية م���ن أي تأثير في الحياة
االقتصادي���ة ،دون أن يؤخذ بعي���ن االعتبار ،أن هذا
يشكل الحافز األساس ألي نشاط اقتصادي ،أيًا كان.
* جميع اإلحصائيات ال تشير إلى الدور المزدوج والمعقد
لعم���ل المرأة ،الذي يحرمها من أبس���ط حقوقها في
العمل اإلنس���اني ،فكل أنظمة العمل والعمال تشير

إلى حق العامل في يوم من ثالث مراحل 8 ،س���اعات
عمل و 8ساعات للحياة االجتماعية ،و 8ساعات نوم.
وفيما يخص المرأة ،يتناقص لديها حقها في الراحة
وحقها في النوم ،بينما يزداد ذلك لدى الرجل.
* في حين أن مشاركة المرأة العربية في الحياة االقتصادية
ال تتجاوز ما نس���بته  ،%9نجد أن نسبة النساء اللواتي
يعلن أسرهن ،تصل إلى ما نسبته .%12.5
* اإلحصائي���ات المتوفرة عن مش���اركة المرأة في الحياة
السياسية في العالم العربي
ً
في األردن مثال
في المجالس النيابية .%2.5
في المجالس المحلية .%2
في األحزاب السياسية .%10
في نقابات العمال .%27
في النقابات المهنية .%18.7
في المنظمات غير الحكومية .%18.8
إحصائي���ات فلس���طينية ( تقري���ر مرك���ز اإلحصاء
الفلسطيني :)2013
* نس���بة طالب���ات اإلع�ل�ام والصحافة  %55م���ن مجمل
الدارس���ين ،ف���ي حين نس���بة العام�ل�ات في حقل
الصحافة .%36
*  %5من النس���اء الفلسطينيات المتزوجات تزوجن قبل
سن  15سنة ،و %36منهن قبل سن  18سنة.
* نس���بة مشاركة المرأة في س���وق العمل عام  2012هي
 ،%17.4ف���ي حين أن نس���بة مش���اركتها في العمل
الزراعي في الضفة الغربي���ة  ،%37.9وفي قطاع غزة
 .%27.4ورغ���م أن من المف���روض أن يعني ذلك دور
أهم للمرأة في المجتمع الريفي ،إال أن ذلك ينعكس
سلبًا ،ويشير إلى استغالل أكثر ،وبشكل الفت للمرأة
في المجتمعات الريفية ،وفي األوساط الفقيرة.
* نس���بة تعرض النساء اللواتي سبق لهن الزواج للعنف
األس���ري في قطاع غ���زة  ،%51وفي الضف���ة الغربية
 ،%29.9ويظه���ر هنا تأثير الوض���ع االقتصادي على
العن���ف ضد المرأة ،وكذل���ك التخلف في النظر لحق
الم���رأة بقدرتها على اتخ���اذ القرار بش���أن حياتها
الزوجي���ة ،وقدرتها على االنفصال ،م���ع عدم فقدان
احترامها كانسان.
*  %65.3من النس���اء الفلس���طينيات ،يفضلن الصمت
على العنف الممارس ضدهن ،ويدل هذا على شعور
المرأة بعدم وج���ود حماية كافية لها ،ال رس���ميًا وال
ش���عبيًا ،إن هي توجهت بالش���كوى محاولة حماية
نفسها من العنف الموجه ضدها ،وال ينظر المجتمع
بش���كل عام باحترام إل���ى المرأة المش���تكية ،وعلى
العك���س قد تصب���ح ضحية من جديد ،ل���دى أولئك
الذين من المفترض أن يقدموا الحماية لها.
* ما يقارب من  30امرأة قتلن في العام .2013
*  %12.9نسبة مش���اركة المرأة في المجلس التشريعي،
في حين أن نسبتهن في المجتمع حوالي .%49
* معدل نجاح اإلناث في امتح���ان الثانوية العامة للعام
 2012 /2011كنم���وذج ،كان  ،%72.2وبين الذكور كان
ما نسبته  ،%56.6ثم يأتي من يقول إنهن ناقصات
عقل!!!
* نس���بة العنف المم���ارس ضد المرأة من قبل ش���ريك
حياتها وصل إلى .%37
* تقتصر مش���اركة المرأة ف���ي النقابات العمالية على ما
نسبته .%8.5
* مش���اركة الم���رأة في مجالس الحك���م المحلي بلغ %21
فقط.
* نس���بة النس���اء العامالت في القطاع الحكومي ،بلغت
 ،%40في حين أن نسبتها في المراتب العليا متدنية
ج���دًا ،فهي أقل من  %1ف���ي المناصب من مدير عام
وزارة فأعلى.

اضطهاد بتبريرات سخيفة
االضطهاد الذي تعيش���ه المرأة ،أو حالة الدونية التي

تعيش���ها في المجتمع ،لها أس���بابها التي يرى الرجل ما
يبررها ،وفي المقدمة الحالة البيولوجية للمرأة ،وعلى رأسها
الحي���ض ،الذي يعتق���د الجميع أنها حالة نجاس���ة تمنع
االقتراب من المرأة ،ويتم التعامل معها على أنها نجسة.
تعتبر اليهودية والمسيحية من بعدها فترة الحيض
فترة نجاس���ة لمدة س���بعة أيام ،وتعتبر المرأة نفس���ها
نجس���ة لمدة سبعة أيام ،لكل من اقترب منها أو المسها،
بل وتحكم التوراة بقتل الرجل والمرأة بالرجم ،إذا مارس���ا
الجنس أثناء الحيض .وفي حين لم يقر اإلسالم ذلك ،إال
ً
أنه اعتبر الفترة فترة نجاسة ،ولكنه أجاز للمرأة فيها مثال
التحلل من كل االلتزامات الدينية كالصوم والصالة ومس
القران الكريم ،ودعا الرجال إلى اعتزال النس���اء ،ولكنه لم
يقم حدًا ولم يقرر عقابًا للمخالف ،سوى االستغفار.
في كل األحوال ،فان الحيض أجاز اعتبار جزء من حياة
المرأة نجاسة ،وبمعنى أن وجود أسبوع من الزمن في كل
ش���هر كذلك ،فإن هذا يعني أن ربع عمر المرأة ملغى من
الحياة في العرف اليهودي والمس���يحي ،ومع أن اإلسالم
يلغ الدعوة
خفف هذه الصورة إلى أبعد الحدود ،إال إنه لم ِ
العتزال المرأة ،وكونها تعيش حالة شاذة إنسانيًا.
الحمل أيض���ًا اعتبر مانعًا لمس���اواة الم���رأة بالرجل،
واعتبره���ا غير ق���ادرة لفترة م���ا على ممارس���ة حياتها
الطبيعية ،سواء أثناء الحمل أو بعد الوالدة وما يليها من
التزامات الرضاعة والعناية بالطفل.
القدرة الجس���دية ،التي يرى البع���ض بالمرأة كائنًا
رقيقًا ،ال يس���تطيع القيام بأعمال تحت���اج جهد عضلي
كالرج���ل ،ورغم أن كل الدراس���ات واألبح���اث أكدت أن ال
صحة لهذا التصور ،إال أن حرص الرجل على أنوثة المرأة،
يدفعه لإلصرار على ذلك.
دور التابع ،الذي تفرضه الحياة في سائر المجتمعات
تقريبًا ،باعتبار المرأة تابعة للرجل ،فهي تس���مى باسمه
بعد الزواج ،وتصبح مسؤولة عن تسهيل حياته ليمارس
عمل���ه خارج البيت ،وحتى بع���د أن وجدت المرأة طريقها
إلى خارج المنزل ،وبدأت تش���ارك الرجل في أعباء حياته
االقتصادية ،ب���ل وتفوقه في بعض األحيان ،ظلت المرأة
هي المسؤولة عن دور الخادم البيتي ،حتى بعد االنتهاء
من العمل جنبًا إلى جنب مع الرجل ،أكان زوجًا أو أبًا أو ابنًا
أو أخ���ًا ،وحتى لو كان هذا الرجل غي���ر عامل ،فهو ينتظر
المرأة لتنته���ي من عملها لتقوم بتحضي���ر احتياجاته
المنزلية ،وه���ذا يبين بجالء ،أن من تعم���ل خارج المنزل
ثماني س���اعات ،ثم تواصل العمل في المنزل ليل نهار،
ً
أقدر بما ال يدع مجاال للشك ،على تحمل الضغط النفسي
والجسدي أكثر من سواها.
الموقف الديني من المساواة بين الرجل والمرأة ،الذي
يصر العديد من رجال الفقه اإلس�ل�امي ،على أن اإلسالم
يح���رم ذلك ،وهنا أس���وق مجموعة من اآلي���ات القرآنية
الكريمة ،التي قرنت باس���تمرار وبدون تمييز بين األنثى
والذكر ،على قدم المساواة ومنها قوله تعالى:
«ي���ا أيها الناس ،اتقوا ربكم ال���ذي خلقكم من نفس
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ً
واحدة ،وخلق منها زوجها ،وبث منهما رجاال كثيرًا ونساء».
«هو ال���ذي خلقكم م���ن نفس واح���دة ،وجعل منها
زوجها ليسكن إليها».
“م���ن عم���ل صالحًا م���ن ذك���ر أو أنثى وه���و مؤمن،
فلنحيين���ه حياة طيب���ة ،ولنجزينهم أجرهم بأحس���ن ما
كانوا يعملون“.
“فاستجاب لهم ربهم ،أني ال أضيع عمل عامل منكم
من ذكر أو أنثى ،بعضكم من بعض”.
“ي���ا أيه���ا الناس ،إن���ا خلقناك���م من ذك���ر وأنثى،
وجعلناكم ش���عوبًا وقبائل لتعارفوا ،إن أكرمكم عند الله
أتقاكم”.
كل اآليات الكريمة الواردة هنا ،تشير بشكل متالزم،
إلى الذك���ر واألنثى ،وليس للتقدي���م أو التأخير هنا أية
دالئل تنق���ص االقتران قيمته .فالله س���بحانه وتعالى،
يش���ير إلى الن���اس موضحًا بش���كل جلي ،أنه���م الذكر
واألنثى مكونان متالزمان معًا للبشرية.
مفهوم المساواة التي كثيرا ما يتندر أعداؤها بالقول،
ً
هل على الرجل مث�ل�ا أن يحمل ويحيض؟ وهذا بالتأكيد
تسخيف للمساواة من جانب ،لكنه تأكيد من جانب آخر،
على أن التمايزات القائمة تطال الجانبين ،فالمرأة تحيض
وتحمل ،وهذا أمر متعب يأن���ف منه الرجل ،بل ويعتبره
ً
عبئًا ونقيصة ،متناسيًا أنه نتاج طبيعي لهذه النقيصة،
إن جاز التعبير ،ومشارك بصناعتها فيما بعد ،فهو طرف
من أطراف المعادلة ،يش���ارك به���ا ،وإن كانت الطبيعة
اإلنس���انية والخلق منحت���ه راحة أكثر ،علي���ه أن يعطي
مقابلها أكثر ،وليس العكس ،فرغم إقراره بصعوبة الحمل
والوالدة والحيض ،وسعادته بأنه ال يعيش هذه الظروف،
إال أنه يرفض دفع الضريبة المقابلة ،فالمرأة من حقها أن
تأخذ إجازة الحمل والوالدة واألمومة والرضاعة ،ومن حقها
تس���هيل دورها كمربية ،وكل ما يتعارض مع ذلك يجب
تس���هيله لها ،والمس���اواة ال تعني أبدًا انطباق الحاالت،
بل انطباق الظروف ،فالرجال غير متس���اوين في القدرات
الجسدية والذهنية أيضًا ،وهم يقومون باألعمال حسب
قدراتهم وظروفهم ،وهذا أيضًا ينطبق على النساء.
خالصة القول ،أن المرأة سيدة الدنيا وصانعة الحياة
والفرح ،حين نريد لها ذلك ،بتحويلها إلى مملوك جميل
ال يشبه البش���ر ،إال في احتياجات الرجل ،ومع أنها مالكة
ذلك طبيعيًا ،وتملك القدرة على إعالن توقفها عن القيام
بدور صانع الحياة والفرح ،إال أنها تصر على القبول بحالة
الرضوخ هذه ،وتبق���ى في حالة التغييب والغياب ،فهي
مغيبة من قبل الرجل عن دائرة الفعل ،حاضرة بعكسها،
وهي غائبة حتى ال تخسر الهالة التي يضعها بها الرجل،
رغب���ة بدورها التكميلي الخاص به ،وه���ي عليها إذن أن
تأخذ مكانتها بكل أبعادها ،كمش���ارك لآلخر وهو الرجل،
ال كمكمل الحتياجاته ورغباته كسيد مفروض على الحياة
وبه���ا .فطبيعة البش���ر تقول ،بأنهم���ا أي الذكر واألنثى
مكونان مشاركان متس���اويان في األدوار ،مع اختالفهما
الضروري ،ال يوجد ألحد فضل منهما على أحد بالحياة.

13

بانوراما المرأة
النساء السعوديات يخرجن من القمقم

فاطمة المرنيسي
فارسة تترجل
مهند عبد الحميد
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“العالم العربي الذي يستحق أن نحارب ونتصادم من أجله ،هو العالم ،حيث يستطيع
العقل العربي بسط قدراته ،كما يبس���ط عصفور جناحيه ليبلغ األعالي” .مقولة شهيرة
لفاطمة المرنيسي ،تلخص رسالتها كمفكرة نسوية وعالمة اجتماع وكاتبة مرموقة ،التي
ترجل���ت وغابت عن الحياة ،ليفقد برحيلها المغرب والعالم العربي ،مقاتلة ش���جاعة على
جبهة الفكر والحرية .فاطمة المرنيسي كرس���ت حياتها لطرح المسكوت عنه والممنوع
والمحرم ،فاتحة العقول على فكر متنور ،فارضة مس���توى من الجدل واالس���تقطاب ،بين
معتنقي األس���طورة والخرافة واألفكار المتحجرة والتقاليد البالية ،من جماعات التكفير
وقوى التعصب الرافضين لفكرها ،وبي���ن أنصار العقالنية والتنوير والحداثة المؤيدين
والداعمين لها.
تدفقت المرنيس���ي بفكر ال ينضب ،فأنتجت خمس���ة عش���ر كتاب���ًا ،أهمها :الحريم
السياس���ي :النساء والنبي”“ ،االسالم والديمقراطية”“ ،س���لطانات منسيات”“ ،ما وراء
الحجاب”“ ،الجنس كهندس���ة اجتماعية”“ ،ش���هرزاد ترحل إلى الغرب”“ ،نس���اء على
أجنح���ة الحل���م”“ ،هل أنتم محصنون ض���د الحريم؟”“ ،الخوف م���ن الحداثة” .نقدت
في هذه الكتب الس���لطات السياس���ية والدينية واالجتماعية ،واش���تبكت مع التابوات
المهيمنة ،وأدخلت قراءها في لجة إعادة رؤية الواقع والتاريخ والمستقبل.
كانت فاطمة المرنيس���ي ،من النس���اء المائة األكثر تأثيرًا في العالم ،وفق تصنيف
ُ
رجمت كتبها إلى أكثر من ثالثين
صحيفة الغارديان عام  ،2011ودخلت العالمية حين ت ِ
لغة ،وحصلت عل���ى العديد من الجوائز العالمية .ومن المفارق���ات أن العديد من كتبها
حظرت من التداول في دول عربية ،ومعظمها لم يحظ باالنتشار بمثل ما انتشرت بلغات
أجنبية عديدة.
رحيل المرنيسي مناسبة للتوقف عند منجزها الفكري ،الذي وضعها في مركز حركة
الفكر المعاصر ،وس���يبقيها حاضرة ومتفاعلة مع األجيال الحالية والقادمة .كان من اهم
نتاجاتها كتاب (الحريم السياسي :النبي والنساء) .تحدت فيه تأويل الفقهاء للنصوص
الديني���ة ،وفككت المتخيل الذك���وري عن المرأة ،وقامت بتحريره م���ن القيود والموروث
والتقاليد البالية ،وناقش���ت فيه مكانة ومنزلة المرأة السياس���ية في الفكر اإلس�ل�امي،
ودعم���ت في المحصلة األخيرة حق المرأة في القيادة والس���لطة ،باالس���تناد إلى عناصر
مضيئة ف���ي التراث ،ومواكبة التطورات الراهنة ،وحاجة المجتمع وباألخص النس���اء إلى
االنعتاق والمشاركة.
كتابه���ا (ما وراء الحجاب) ،كان عنوان رس���الة الدكتوراه الت���ي صدرت عام ، 1975
ً
ونشرت إلى ثالثين لغة ،وتعتبر اليوم عمال مقياسيًا في بحوث النوع االجتماعي .في هذا
العمل تتناول مفهوم الحجاب في المجتمعات اإلس�ل�امية بالمنظور التقليدي السلفي،
المعتم���د من قبل أصولي���ات متزمتة .ترى في المرأة تهديدًا لم���ا يعتبرونه حقهم في
الس���لطة ،فقاموا بإخضاع النساء لس���يطرتهم األبوية من خالل الحجاب .وقدمت مقابل
ذلك مفهوم ابن رش���د ،الذي ناقش مأزق المجتمع وحجاب العقل فيه ،ورأى أن ال س���بيل
إل���ى التقدم والخروج من حال���ة التحجر ،ما دام نصف المجتمع من النس���اء ال يعمل ،وما
دام المجتمع ال يفعل ش���يئًا يسهم في تقدمهن وتقدم مجتمعهن .كتاب “الحب في
حضارتنا اإلس�ل�امية” ،تقدم المرنيسي عبره بحثًا عن سعادة المجتمع والحب ،باالستناد
إلى مرجعيات تراثية في الحب والعشق” ،كطوق الحمامة “البن حزم” و”روضة المحبين،
الب���ن قيم الجوزية ،و”ذم الهوى” البن الجوزي ،و”ترجمان األش���واق” لمحيي الدين ابن
العربي .تغوص المرنيس���ي في التراث ،لتجيب على حساسيات العصر وأسئلته .تقول:
ّ
“لماذا يصرخ مغنونا وروائيونا وش���عراؤنا هذا الصراخ المؤلم ،حين يتكلمون عن الحب؟
إنهم يتكلمون عليه كجرح ،وعن الجنس كتجربة مميتة؟” .وتتس���اءل :هل أنا كامرأة من
العالم اإلس�ل�امي ذات ،أم ش���يء؟ وهل الحب والجنس في هذا العالم العربي واإلسالمي
ّ
الراهن بالذات ،مجاالن للحرية أم للتس���لط والعبودية؟ لقد ربطت المرنيس���ي الس���لوك
االجتماعي الراهن الس���لبي تجاه النس���اء في مجال الحب والجسد ،بنقل الجانب السلبي
المتخلف من التراث ،وربطت الس���لوك االجتماعي اإليجاب���ي ،بالجذور التراثية العميقة
اإليجابية.
كتاب “ش���هرزاد ترحل إلى الغرب” ،تبين فيه كي���ف ينتصر عقل المرأة على عنف
الرج���ل .دخلت ش���هرزاد المواجهة من موقع الفتاة التي ج���اءت لتقاوم ،ليس دفاعًا ًعن
حياتها فقط ،وإنما دفاعًا عن حياة كل النس���اء المبتليات بقاتل ش���رس .دخلت شهرزاد
ً
المعركة طوعًا ،ومعها استراتيجية تتكون من ثالث عناصر :أوال :المعرفة الواسعة ،حيث
كانت ثقافتها موس���وعية .ثانيًا :الهدوء والقدرة على التحكم في الموقف .ثالثًا :البراعة
في السرد المشوق .كانت النتيجة إعالن الملك شهريار ندمه وتوقفه عن القتل ،لينتصر
العقل على القتل.
وأخيرًا ،رحلت فاطمة المرنيس���ي الفارسة الباس���لة ،التي ناهضت التطرف والسلطة
الذكورية نصف قرن ،مس���تخدمة س�ل�اح العقل م���ن الوزن الثقي���ل ،وكانت ترغب في
إنج���از االنتصار ،لكنها رحل���ت وتركت الراية لألجيال الراغبة ف���ي االنعتاق ،مخلفة لهم
االستراتيجية وذخائر عابرة للعقول.

قرابة  20امرأة س���عودية ف���زن بمقاعد ف���ي انتخابات
المجال���س البلدية في دورتها الثالثة ،كان حدثًا غير عادي،
واس���تحق بالفعل أن يحظى باالهتمام الشعبي السعودي
واإلشادة الدولية .فقد شاركت المرأة في االنتخابات البلدية
ألول مرة في تاريخ المملكة ،باعتبارها مرشحة وناخبة حيث
قامت  106آالف امرأة بالتصويت الفعلي ،من بين  130ألف
امرأة مواطنة يحق لها التصويت ،أي بنسبة  ،%82وتنافست
 979امرأة على المقاعد المش���تركة ،علمًا ان عدد من النساء
المش���هود بش���جاعتهن في طرح قضايا المرأة ،ش���طبت
اس���ماؤهن ،ولم يس���مح لهن بخوض المعركة االنتخابية،
ما يؤكد محدودية الخطوة ،رغم ذلك ،فإن مش���اركة النساء
يشكل مكسبًا للمرأة السعودية من عدة جوانب .كتمكينها
من ممارس���ة مس���توى من المواطن���ة ،واإلثب���ات أن المرأة
الس���عودية كاملة األهلية ،ورفع الوع���ي المجتمعي ،ودعم
تطور المجتمع ،الذي ظل لدهر يمارس اإلقصاء بحق المرأة،
وينظر إليها بدونية ومواطنة من درجة رابعة.
فازت المرأة في المجالس البلدية في الرياض ،اإلحس���اء،
جدة ،مدرك���ة ،تبوك ،الجوف ،حائ���ل ،القطيف وجيزان .في
عرض المملك���ة وطولها ،اليوم بعد أن حققت النس���اء فوزًا
رمزيًا وحضورًا ملموسًا في معظم المناطق ،مطروح على المرأة
السعودية والقوى المؤيدة والداعمة لها من داخل المجتمع،
السير قدمًا نحو انتزاع المزيد من الحقوق المشروعة إلكمال
مسيرة االنعتاق ،التي لن تتكلل بالنجاح ،إال بتحرر المجتمع
الس���عودي من ثقافة التعصب الديني ومنظومة قوانينها
الغاب���رة ،والتحرر من س���لطة األمر بالمع���روف والنهي عن
المنكر الدينية القروسطية ،التي تتبنى ثقافة داعشية.

أمل القبيسي أول امرأة عربية ترأس البرلمان
أمل القبيسي الش���هيرة ،هى أول إماراتية تفوز برئاسة
المجلس الوطني االتحادي عبر انتخابات تش���ريعية ،وبذلك
تك���ون هى أول ام���رأة ت���رأس البرلمان فى العال���م العربي.
والس���ؤال هنا ،ما مدى إمكان جلوس امرأة عربية على مقعد
رئيس مجلس الن���واب؟! في دول أخرى ،وبخاصة دول كبيرة
بحج���م مصر ،س���ؤال مطروح للمرأة نفس���ها ،وه���ل يوافق
الرج���ل العرب���ي البرلماني أن تترأس���ه امرأة تح���ت القبة؟.
أمل القبيس���ي ،حاصلة على درجة الدكتوراه فى الهندسة،
وأول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطنى االتحادي عبر
انتخابات تشريعية ،وذلك في أول تجربة انتخابية جرت في
اإلمارات عام  ،2006لتصبح أول خليجية تحصل على عضوية
مؤسسة تشريعية عبر صناديق االقتراع ،وفي برلمان ،2011
دخلت عبر التعيين وانتخبت النائبة األولى لرئيس المجلس
في الجلس���ة اإلجرائية األولى ،ودخلت مج���ددًا برلمان 2015
عبر التعيين أيضًا ،حيث تضمن مرس���وم تشكيل المجلس
الوطني االتحادي في فصله التش���ريعي الس���ادس عشر9 ،
س���يدات ،واحدة منهن فازت باالنتخاب .ولكن السؤال كيف
يمكن لمرأة أو لرجل يدخل بالتعيين ويترأس المجلس؟

 100دولة تتفوق فيها النساء في التعليم الجامعي
الفجوة بين الرجال والنس���اء متسعة بشكل كبير لصالح
الرجال في العديد من المجاالت ،على امتداد دول العالم .مع
ذل���ك فهي تتقلص إلى أقصى حد في مجال التعليم ،حتى
ّ
إن نحو  100دولة تشهد على تفوق أعداد النساء على الرجال
بالنس���بة للتعليم الجامعي .وهو تقدم ملحوظ ،خصوصًا في
 19دولة بحس���ب إحصاءات المنتدى االقتص���ادي العالمي
كالتالي:
 10س���ورينام :دولة أميركية جنوبي���ة ،يتلقى  %15مننس���ائها تعليمًا جامعيًا ،وهي نس���بة كبيرة مقارنة
برجالها الذين ال يلتحق بالجامعة منهم أكثر من .%9
 9-إيس���لندا :نس���بة الطالبات الجامعي���ات إلى الطالب

الذكور في هذه الدولة -الجزيرة اإلس���كندنافية هي
 1.72إلى .1
 8األوروغواي % 80 :من نساء الدولة األميركية الجنوبيةيتلقي���ن تعليم���ًا جامعيًا ،أي ما نس���بته  1.73امرأة
ّ
مقابل كل رجل واحد.
 7بروناي :تميزت بالنساء الجامعيات ،فنسبتهن %33من النس���اء في البالد ،فيما نسبة الرجال الجامعيين
 %18من الذكور هناك.
 6غويانا %18 :من النساء يتلقين تعليمًا جامعيًا ،مقابل % 9من الرجال.
 5البحرين :نسبة النساء اللواتي يتلقين تعليمًا جامعيًاهي  2.18إلى .1
 4الكويت :تدخل  %41من نسائها إلى المرحلة الجامعية،فيما تتدنى النسبة إلى  %18لدى الذكور.
 3جامايكا :ترتفع فيها نس���بة النس���اء الجامعيات إلىالرجال بمعدل  2.29إلى .1
ويتلقى  %40من الجامايكيات تعليمًا جامعيًا.
 2برب���ادوس :نس���بة الطالبات الجامعي���ات إلى الطالبالذك���ور ف���ي الجزي���رة الكاريبية الصغي���رة ،التي ال
يتجاوز عدد سكانها  300ألف نسمة ،هي  2.5إلى .1
 1قطر :س���جلت أعلى معدل التحاق للنساء بالجامعة في
العالم ككل ،يصل إلى  44في المائة .كما تبلغ نسبة
الجامعيات إلى الجامعيين الذكور  6.66إلى .1

إنهاء العنف ممكن :كيف تتغلبين عليه؟

ّ
إنهاء العنف ّ
َ
ضد النساء ممكن .فالجمعيات موجودة
إن
وقانون حمايتها بات متوافرًا ،وال ينقص المرأة سوى اإلرادة
والعزم على كس���ر صمتها ،للخروج م���ن ّ
دوامة العنف التي
ِ
ّ
َ
ُ
تأسرها وتنتهك كرامتها وحقها في الحياة .ثالث إعالميات
َ
أطل َ
الت ش���خصيات نساء
لن في حملة جمعية «أبعاد»،
ِ
منتح ٍ
َ ّ
َ
خل َ
َغ َ
وانطلقن نحو حي���اة جديدة،
صن من���ه
لب���ن العن���ف ،ت
ّ َ ّ
َّ
عن كل امرأة معنفة وقابعة في منزلها الزوجي وسط
ليش���ج
َ
الخوف واليأس ،على تحرير نفس���ها .س���مر أبو خليل ،ديانا
فاخوري ،وريمي درباس سليمانّ ،
هن في الحقيقة زينة ،هال،
صور ّ
وس���ارة .انتش���رت ُ
هن على اللوحات اإلعالنية العمالقة
ً
على الطرقات ،حاملة رس���الة واضحة« :إنهاء العنف ممكن».
وكان أهم استنتاجاتهن:
ُ
ّ
وضع قوانين وإنشاء حمالت توعية ،تعرف الرجل والمرأة
عل���ى حقوقهم���ا وواجباتهما ف���ي المنظوم���ة االجتماعية،
وتعرف الم���رأة على حقوقها ومكانته���ا وقيمتها ،واحترام
السلطة للقوانين.
ً
المرأة العاملة والفاعلة والقوية في المجتمع ،يس���اعدها
في حماية نفسها من العنف.
ّ
َ
لصمتها ،فالنس���اء اللواتي يعترفن بأنهن
كس���ر المرأة
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ويتمك ّ
���ن من تخطي العنف وب���دء حياة جديدة،
معنف���ات،
ّ
ْ
ولك���ن يجب أن تتمتع المرأة بالجرأة
قالئل .القانون موجود،
ّ
ّ
لتقرر ،حتى يتمك َن القانون من حمايتها.
ّ
النس���اء ُيقنعن َ
بتحمل العن���ف وبالبقاء في
أنفس���هن
ّ ّ
البي���ت الزوجي من أجل األوالد: ،نعم األوالد ّ
مهمون جدًا ،إنما
ال يمكن لهم أن يعيش���وا في واقع ُت َ
ّ
ضرب فيه أمهم دائمًا
ُ
وته���ان ،فاألم المهانة َتبني بيتًا َّ
مدمرًاّ ،
وتربي أطفالها على
ّ
الذل والعنف والخضوع.
ّ
تس���اومي على نفس���ك وعل���ى كرامت���ك ،ألنك بذلك
ال
ِ
ّ
تخسرين كل شيء.
ّ
الصم���اء لكالم الن���اس والمجتمع“ ،ايقونة
إدارة األذن
ّ
نفسك عندما
الخضوع للتخلف” .فالمهم ماذا ستقولين عن ِ
ّ
ّ
تنظرين إلى المرآة ،فهل تش���عرين بأن���ك َبلهاء ومدمرة وال
ّ
ّ
بك؟ أو تنظرين إلى
تدركين
التصرف وتس���تحقين ما يحل ِ
ّ
ّ
ومنعت أن يمس
ووضعت حدًا
واجهت
نفس���ك بفخر ،ألنك
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
أحد كرامتك.
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في رواية «ذاكرة أنثى» للكاتبة الفلسطينية الشابة لبنى دبابسة

توازي السرد والوعي في التعبير عن الصدمة العاطفية
تحسين يقين
بعد االنتهاء من الصفحة األخيرة تساءلت:
عن ظهور أفكار الكاتبة كثيرًا في ثنيات النص.
وإشكالية النص والمضمون.
اختيار الكاتبة الشابة لجنس الرواية.
ارتبط توظي���ف الوعي في القص في األدب العالمي بفئة الش���باب
الموصوفين بالمتمردين/ات ،حيث ضمنوا س���ردياتهم آرائهم المغايرة
والبديلة ،وغاصوا في فكرهم وشعورهم الخاصين ،إليصال رسالة خشيوا
من عدم قدرة الس���رد بحد ذاته على إيصالها ،فأضافوا له وعيهم منثورًا
بين الصفحات.
ربما لذلك تفس���ير نفس���ي أو اجتماعي أو تاريخي أو أدبي ،حس���ب
الس���ياقات العالمية والقومية ،لكن المهم أن هذا التيار الذي اش���تهر
بتيار الوعي ،قد قاد السرد القصصي والروائي ،ورغم أنه أصبح كالسيكيًا
بعض الش���يء ،إال أنه م���ا زال موجودًا ،ويظهر في العادة لدى الش���باب
والشابات ،ولدى المثقفين والمثقفات المؤدلجين.
لعل الرواية الت���ي بين أيدينا مثال على ذلك ،حيث أن «ذاكرة أنثى»
أعادتنا لتيار الوعي من جهة ،وإلى الوعي االجتماعي -النس���وي بش���كل
خاص من جهة أخرى .أي أنها وضعت األصبع على الزر األدبي والفكري.
ف���ي الرواي���ة تظهر -تب���وح الكاتبة الروائية بش���عور ش���خصيتها
الرئيس���ية وفكرها ،تجاه العالق���ة ما بين المرأة والرج���ل باتجاه نقدها،
وتحري���ر المرأة بل وتطهيرها من الرجل ،واس���تعباده ماديًا ومعنويًا ،بل
وذاكرة.
ليس في الرواية غير حدث رئيس���ي واح���د ،وهو تصوير لقصة حب
رومانس���ية ،ربطت طالبة حقوق برجل بدون مالمح اجتماعية ،اقتصر على
تقديمه رومانس���يًا فقط ،وعابثًا بدون أن يظهر العبث ثانيًا حين انتقل
لفتاة أخرى.
ّ
الع���ذري ،بكلمات جمالية باختيار
خ�ل�ال ذلك ،تصف الكاتبة الهوى
أماك���ن وبيئات مالئمة لقص���ة الحب ،التي لم تدم س���وى لعام واحد ،أو
باألحرى لعام دراسي بدأ في أيلول وانتهى في أيار.
خريف وش���تاء وربيع ،لفصل الحب السريع هذا ،أظهرت الكاتبة فيه
رومانس���ية المرأة ،وإخالصها ووفائها ،ورد فعلها تجاه تحول المعشوق
ألخرى ،حي���ث أوحت بتعثر العالقة قبل أن تظه���ر الثانية التي ظهرت
لمحًا ،ولم نقرأ ال األسباب وال عن االنتقال العاطفي.
ال اس���م للعاش���قة إال األنث���ى ،التي تتنق���ل بين الجامع���ة وقاعات
المحاكم حيث التدريب ،حيث نراها تدخل عالمين مختلفين ،من العالم
الرومانس���ي في الحب إلى العالم الواقعي من صراعات البش���ر وقضايا
المحاكم.
خالل ذلك ،تربط قضيتها الرومانس���ية لتجلد الرجل وتنتقده سلبيًا
لعدم وفائه ،بقضية المرأة بشكل عام ،حين تبذر في النص فقرات كثيرة
ع���ن األدوار النمطية للرجل عاطفيًا واجتماعيًا ،ف�ل�ا اطمئنان للرجال ،وال
أمانًا لهم.
من النق���د العاطفي إلى النقد االجتماعي ،ولعل���ه عناق بينهما على
مدار صفحات الرواية ،هكذا أدارت الكاتبة لبنى دبابسة وعي بطلة الرواية
الفكري والشعوري.
وبشكل عام ،يمكن أيضًا تفسير السرد المحدود وقلة إيراد األحداث
إلى وق���وع البطلة ،تح���ت تأثير الصدمة النفس���ية -العاطفي���ة ،والتي
استنزفت طاقتها الشعورية والفكرية ،فراحت من خالل األجناس األدبية
المتضمنة في النص تعبر عنها ،إليجاد نوع من التوازن النفسي -الفكري.
رغم المكان اللبناني اإلشكالي هنا ،إال أن الكاتبة أبدعت في توظيف
س���احة النجمة« ،رائحة عهد الس���لطان عبد الحمي���د الثاني» ،بدالاللتها
التقليدي���ة التاريخي���ة ،والتي تأتي في س���ياق نق���د المجتمع العربي
الذكوري واألبوي.

الشكل

ألن المضمون يستدعي شكله ،فإن الشكل هنا انسجم مع المضامين
ً
العاطفية والفكرية ،انفعاال وتأثرًا وفكرًا ،فظهر النص هنا بس���رد قليل
يقطعه تأمالت وتحليالت نفسية عاطفية واجتماعية ،من خالل االعتماد
على أكثر من جنس أدبي داخل السردية الروائية.
أي نستطيع أن نقول أن نص الرواية ،أو القصة هنا كان نصًا مفتوحًا
أدبيًا على مستوى الشكل ،ومفتوحًا أيضًا على مستوى الفكر.
س���رد ،فرس���الة ،فنص تقري���ري ،فمونولوج طويل ،فح���وار ،فخطاب
لألنثى ،فش���عر منثور ،استئناف الس���رد ،كان ذلك حتى تقريبًا أكثر من
النصف .ثم الحظنا تعدد األجناس األدبية النصية على النحو :مونولوج،
فتحليل ،فسرد ،فشعر ،مكرر  6مرات على األقل.
من المه���م هنا وربما اإلبداعي أيضًا ،هو األس���لوب المش���وق لتتبع
األحداث ،ليس من خالل فقرات السرد العادي ،بل من خالل تلك األجناس
األدبي���ة المتداخلة والمدمجة داخل النص ،فكان الس���رد من خالل تلك
األش���كال بما فيها الش���عر أس���لوبًا جديدًا ،كأنه تمرد على القص ،بدفع
القارئ لمتابعة الحدث على مس���توى الش���عور ،ومن خالل لغة الش���عور
نفسها االنفعالية ،التي تظهر في الشعر والمونولوج والخطاب .فتصاعد

ً
المونولوج بدال من تتابع األحداث ،حيث كنا نشعر باألحداث بطريق غير
مباشر ،أي من خالل نفسيتها وما تبوح به من مشاعر.
في الش���عر على لس���ان الرجل ،تش���عر أنه من أنثى ،أو هكذا تتوقع
أن يرى ويش���عر ،وش���عر منها ،يعبر عنها ،وخطاب لها وللمغتصبة في
إحدى القضايا ،ولألنثى بش���كل عام ،في سياق ما بدأت به خطابها قائلة
ب»أيتها األنثى» ،قبل بضع صفحات.
كل ذل���ك من نص وفكر مفتوح ،كان من أجل التعبير عن الحب وعبث
الحبيب واألخرى ،وما اس���تلزمه من فكر تحليلي نق���دي للرجال ،وتحليل
الم���رأة الثانية ،بل تحليل للمرأة األولى ،من خالل س���لطة ذاكرتها عليها،
وترفض هي تلك الذاكرة كونها مستلبة ،قد سطا عليها الرجل.
ويمكن لنا فعال أن نحتفل أكثر بهذا األس���لوب ،الذي يقدم األحداث
من خالل انفعاالت الشعر والخطابة والمونولوج ،لو كان التضمين بشكل
أدبي أكثر احترافًا ،بحيث تظهر األجناس بشكل إيحائي ،ال بشكل مباشر،
ً
فليس من الضرورة إيراد قصائد ش���عرية مثال ،بل كان من الممكن إيراد
لغة نثرية شعورية ،خصوصًا أن القصائد هي من الشعر المنثور.

إشكالية اللغة الواعية والساردة

أما جماليات اللغة هنا فتأتي في سياقين:
سياق أدب الشباب المحتفلين/ات بانفعاالت اللغة ،التي تتجلى في
الجماليات.
سياق أدب المرأة ،الذي يتكئ في الغالب على جماليات اللغة.
لكن األه���م في هذا الن���ص الروائ���ي القصصي المفت���وح هو ،أنه
ّ
القوي الواضح
يتفق مع نظريتي الخاصة الت���ي أزعم فيها ،أن المضمون
يخلق لغته القوية الواضحة ،وأن من أس���باب ركاكة األسلوب هو مشكلة
المضمون نفسه.
في “ذاكرة أنث���ى” نجد كال األمرين ،فالفقرات ذات المضمون القوي
والواضح والجاد ،قد ظهرت لغته بمستوى عال ،في حين ظهر عكس ذلك
ّ
في أجزاء أخرى؛ ولعل هذا التفاوت في اللغة مرده المضمون ،وهذا ما أثر
على مبنى النص ،فكان من الممكن أن تخفف الكاتبة من هذا التفاوت لو
ً
عملت تحريرًا أدبيًا ،بدال من العجلة في النشر.
وجود هذا التفاوت واألخطاء ،س���تترك النقاد التقليديين يشتبكون
ً
معها ،بدال من الغوص في النص وكشف عناصر القوة واإلبداع.

الذاكرة

الذاك���رة همًا أكان���ت على الحقيقة أم على الرم���ز ،تمثل تاريخ المرأة
الذات���ي الفردي والموضوعي الجمعي ،حيث تتوق البطلة للتخلص منها،
والتحرر ،وإن انتقدت ترددها وتردد النساء في ذلك.
«تتذكر هي أما هو فينسى» ،بمعنى أن الرجل أقل استسالمًا لذاكرته
وللتاريخ أيضًا ،كونه المسيطر ،وكونه أيضًا هو من يكتب التاريخ.
وعودًا على بدء ،فإن ظهور أفكار الكاتبة كثيرًا في ثنيات النص ،عائد
إلى التفس���ير المنطلق من «اس���تخدام تيار الوعي» ،خصوصًا أن الكاتبة
عشرينية ،تذكرنا بجيل الشباب الذي أسس عالميًا وتاريخيًا لهذا التيار.
أما إش���كالية الن���ص والمضمون ،ف���إن الكاتبة المنح���ازة لتداعيات
الشعور والفكر ،قد لجأت إلى النص المفتوح ،وإن كان إطاره العام هو إطار
رواية ،أو القصة الطويلة.
لذلك كان اختيار الكاتبة الش���ابة لجنس الرواية ،هو اختيار الش���كل
الذي يس���مح بهكذا تعبي���ر ّ
حر ،تعبر فيها ع���ن أفكارها من خالل قصة
تسردها ،حتى ولو كان السرد محدودًا.

رسائل إلى الفقراء
بقلم :عدنان الصباح

يوميًا يس���قط على أرضنا شهيد أو شهيدة ،والناظم بينهم جميعًا ،أنهم
في ريعان الصبا ،أو أنهم أقرب لعمر الطفولة من عمر الش���باب ،وما يستوقف
ف���ي األمر أن كل ش���هيد يخضع لحالة م���ن التحليل عن س���بب إقدامه على
االستش���هاد ،وعادة ما يتم وضع عالمات تعجب واستفهام ،إذا كان الشهيد
متزوج وله أوالد ،وبدون مش���اكل اقتصادي���ة تذكر ،أو ازمة مالية أو اجتماعية،
ويغرق المحللين عن أس���باب إقدام ش���اب ناضج ومتزوج ولديه أطفال وعمل
ودخل يكفي أسرته ،لماذا أقدم على عمله هذا.
العجيب أن أولئك الذين يحللون األمر ،لم يعودوا خبراء االحتالل فقط ،وال
مؤيديه ،وال حملة رايته أو راية التصالح معه ،بل أصبح سمة عادية لدى غالبية
المتحذلقي���ن من محللي المقاهي وجلس���ات النارجيلة .واح���د من هؤالء ،لم
يذهب بتحليله بعيدًا ،ألن األمر بالتأكيد سيجد قواسم مشتركة بين الشهيد
ومحترف���ي التحليل أو التهلي���ل والتكبير ،وإذا امس���كوا باإلجابة الحقيقية،
وأعلنوا بتحليالتهم أن االحتالل وجرائمه المتواصلة ،هي الس���بب األس���اس،
وأن األس���باب المرافق���ة لذلك ،هي غياب القيادة الفاعلة للش���عب وقضيته،
وانش���غال هذه القي���ادة بما ليس له أدن���ى عالقة بقضايا الوطن والش���عب
وهمومهم من جانب ،ومن جانب آخر ،فإن حذلقات المثقفين وانحسار دورهم،
وعدم انخراطهم العملي في الفعل اليومي للناس ،عبر همهم الجمعي ،وفي
المقدم���ة الهم الوطني كهم مكون لس���ائر الهموم ،هي التي جعلت صبيتنا
وفتيانن���ا ذكورًا وإناثًا ،يندفع���ون ألخذ زمام المبادرة بوس���ائلهم البديهية
واالرتجالية.
على ذلك انقس���منا قيادة ومثقفين ومكونين شكليين لمنظومة الشعب
والوطن إل���ى نصفين ،أو طرفين ،أو موقفين عبثيي���ن ال ثالث لهما ،فنحن إما
مصفقي���ن أو ضاربي طبول للموت المجاني ،الذي يلقاه أطفالنا األبطال ،الذين
ملوا جبن آبائهم ،فراحوا يموتون احتجاجًا علينا ،قبل أن يفكروا بتحرير الوطن
من رجس المحتل .أو أننا ناقدين ومحللين نفسيين واجتماعيين ألسباب هذا
الموت االحتفالي المجاني اليومي على شوارعنا ،وفي مدننا وقرانا ومخيماتنا،
وبات صبيتنا وصبايانا يس���افرون من بيوتهم إلى حواجز االحتالل ،يشهرون
س���كاكينهم للموت ،وكأنن���ي بهم يقولون لنا أال تخجلون من س���بات ليلكم
المتواص���ل هذا؟ ألم يحن الوق���ت بعد أن تنهضوا من جدي���د وتأخذوا زمام
المبادرة منا ،لنعود إلى مقاعد مدارسنا وجامعاتنا آمنين واثقين بكم.
ف���ي تل أبيب قام رجل فلس���طيني ف���ي نهاية العقد الثال���ث من عمره
بمهاجمة المس���توطنين هناك ،وتساءل االحتالل عن الدافع لرجل يعمل وله
أس���رة ،لماذا يقوم بهذا العمل مغامرًا بحياته وحياة أسرته ،واألخطر أن هناك
من يعاود طرح هذه األسئلة بين ظهرانينا.
هذا الرجل يعمل في مش���اغل المحتل نفس���ه ،ويخضع يوميًا لغطرسته
وقمعه بكل األشكال ،بدءًا من حصوله على التصريح ،وايجاده العمل المناسب،
وغطرس���ة صاحب العمل ،ونظرته الدونية لكل ما هو عربي وفلسطيني ،وكذا
م���ا يمر به يوميًا من وإلى بيته من إهان���ات متواصلة ،إلرغامه على القبول بأن
االحتالل في كل مكان ،وأنه أمر واقع وعليه القبول بوجوده.
الفلس���طيني ممنوع من الس���فر ،والفتية منا ممنوعون م���ن الحلم حتى،
وممنوعون من اإلحس���اس باألمان ،ومحرومون من المثل األعلى والقدوة ،فهم
يقرؤون يوميًا عن كل نماذج الشعوب التي انتصرت وكافحت وصمدت ،وعن
نماذج القادة كقدوة لش���عوبهم ،وحين يتلفتون حولهم ،ال يجدون إال الفراغ
والصمت ،أو الغياب .وبالتالي فإن ما نقدمه لهم يوميًا من وجبات فعلنا وقولنا،
ه���و اإلحباط المتواص���ل ،وبال انقطاع ،مما يدفعهم بالتال���ي رغمًا عنهم ،إلى
ممارس���ة االحتجاج العملي بأجسادهم وأرواحهم ،لعل وعسى أن يصحوا على
أصوات موتهم أحد.
أنا واحد من أولئك الذين يتمن���ون أن يتوقف صبيتنا وصبايانا عن فعل
ً
ذل���ك ،وأن يحتفظوا بحياته���م ،ألنها أكثر أهمية له���م أوال ،من محاولتهم
ايقاظ الموغلين في النوم ،لكنني أحاول هنا أن اتهم علنًا القتلة الحقيقيين،
قبل االحتالل القاتل الش���امل لكل حياتنا وبالدنا وشعبنا ،لكن الحقيقة يجب
أن تق���ال ،وإعالء الصوت االحتجاجي المكتوب بال���دم ،والصارخ بصوت خروج
الروح من الصدر للفتية والفتيات العظام من أبناءنا ،يقرأ بكل الوضوح ،رسائل
االحتجاج علينا ،فهم غير قادرين على نحرنا نحن بس���كاكينهم ،ويؤمنون أن
االنتح���ار كفر ،فالموت إذن على يد األعداء انتصار على الذات ،وش���هادة في
سبيل الوطن ،وصرخة في آذان النيام ،أن استيقظوا إن أردتم لنا أن نعيش.
إن القي���ادة السياس���ية ممثل���ة بكافة تش���كيالت الطي���ف الفصائلي
الفلس���طيني بال اس���تثناء ،ومكونات المجتمع الفلسطيني الرسمي واألهلي،
وفي المقدمة المثقفين من كتاب وشعراء وصحفيين ،مسؤولين حتى النخاع
عن دم أبنائنا ،وال يمكن لقتلهم على يد االحتالل أن يبرئ أحدًا منا من دمهم،
ووج���ود القاتل المعلن ال يعفي أحدًا من البحث ع���ن القاتل المختفي بثياب
الحريص والمؤمن والمصدق ،أو الصامت والنائم ،فكالهما واحد.
باختص���ار ش���ديد ،إن أطفالن���ا يموتون احتجاج���ًا على جبنن���ا وصمتنا
وتساوقنا ...وسكاكينهم المشرعة على صدور المحتلين ،يريدون لها أن تلمع
ف���ي عيوننا ،لعلنا نرى م���ن خاللها دمهم المراق رخيصًا عل���ى دروب الوطن،
فتصحوا لنحميهم بأجس���ادنا ،ليعيش���وا على تراب وطن محرر بإرادة آبائهم
وقادته���م ،واال فإن صوت موتهم س���يبقى يصرخ في وديان غيابنا بال طائل،
فال تصدقوا أبدًا أنهم يريدون تحرير فلس���طين وكنس االحتالل بس���كاكين
مطابخنا ،بل يريدون القول لنا ،أن سكاكين مطابخكم لها دور آخر غير تقطيع
البصل ،أما أنتم فال دور لكم ،سوى الهروب إلى مخادعكم الزائفة.
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صحتك

هموم عادية!!

التهاب األذن الوسطى قد ُيفقدك سمعك

16

لو كنت معي

يعد التهاب األذن الوس���طى مناألمراض التي ال تشكل خطورة
في بدايته���ا ،ولكن إذا لم يت���م عالجه فيالوقت المناس���ب ،فقد
تترتب عليه مضاعفات خطيرة ،تصل إلى حد فقدان السمع.
وق���ال كبي���ر األطباء ف���ي عي���ادة األن���فواألذن والحنجرة في
مستش���فى بيليفيلد ،البروفيس���ور األلماني هولغ���ر زودهوف ،إن
االلتهاب الحاد في األذن الوس���طى،يحدث عندما تصل الفيروسات
أو البكتيريا من تجويف الحلق واألنف إلى األذنالوس���طى ،ويحدث
ذلك عادة في حاالت الزكام الشديد ،نظرًا ألن تجويفالحلق واألنف يتصل باألذن عن طريق القناة السمعية.
وأضاف زودهوف ،أنه تحدث حاالت اإلصابة التقليدية عنداإلصابة بنزالت البرد ،نظرًا ألن المرء ُيصاب بعدوى فيروسية ،وبالتالييتضخم الغشاء
المخاطي في القناة السمعية ،وهناك تحدث عدوى بكتيريةإضافية ،ألنه في هذه الحالة ،ال تتم تهوية األذن الوسطى بشكل كاف.
من جانبه ،أوضح المتحدث باس���م الرابطة األلمانية ألطباءاألنف واألذن والحنجرة ،ميش���يل ديغ ،أن أعراض االلتهاب الحاد لألذن الوسطى ،تتمثل
فيالشعور بألم شديد في األذن ،الذي غالبًا يكون مرتبطًا بفقدان السمع.
ويمكن عالج حاالت العدوى الفيروسية ،عبر تناول المسكنات واألدويةالمضادة لاللتهابات ،أما في حاالت العدوى البكتيرية ،فإنه يتم اللجوء إلى
المضادات الحيوية ،إذا لم تتحسن األعراض بعد يومين إلى ثالثة أيام ،وذلكلمنع حدوث مضاعفات.
بدوره ،حذر مدير عيادة األنفواألذن والحنجرة في مدينة فرايبورغ ،البروفيس���ور األلماني روالند الستس���يغ ،من أن عدم االهتمام بعالج التهاب
ُ
األذن الوسطى ،قد تكون له عواقب وخيمة ،إذ قد ينتشر االلتهاب في عضوالتوازن ،ويؤدي إلى تلف في عصب الوجه ،أو قد يحدث «التهاب الخشاء»،
ّ
وهو التهاب يصيب الناتئ الخشائي ( )Mastoid processوهو أحد أجزاء الجمجمة ،الذييحتاج إلى تدخل جراحي .وحذر البروفيسور األلماني روالند
الستسيغ ،من االنتظار فترة طويلة فيحاالت العدوى البكتيرية ،حتى يتم إعطاء المضادات الحيوية للمريض.
كما حذر ميش���يل ديغ من عالج آالم األذن بواس���طة الوسائل المنزليةالبسيطة دون استش���ارة الطبيب ،مضيفًا أنه عندما تظهرآالم في األذن ،ال
ً
يعرف المريض س���بب ذلك ،وعادة ما يش���ير احمرار طبلة األذنمع إفراز قيحي إلى اإلصابة بالعدوى البكتيرية ،وال يتمكن أي ش���خص من رؤيةذلك
سوى الطبيب ،عند فحص األذن من الداخل.
ويعد األطفال أكثر ُعرضة لإلصابة بالتهابات حادة في األذن الوسطى،وفي بعض األحيان ترجع هذه االلتهابات إلى تضخم اللوزتين.
وأوضح ديغ أنهيمكن التعرف على األطفال المصابين بهذه االلتهابات ،من خالل ظهور عالماتمحددة ،منها الوجه ،الذي يبدو بش���كل نعس���ان
أو يغالبه النوم ،ومحاولةالحفاظ على الفم مفتوحًا باس���تمرار ،وصدور صوت ش���خير أثناء التنفس .ولمنعتكرار هذه االلتهابات ،يتم اللجوء غالبًا إلى
التدخل الجراحي الس���تئصالاللوزتين .ولتجنب اإلصابة بالتهاب األذن الوس���طى ،ينصح البروفيس���وراأللماني روالند الستسيغ ،باستعمال قطرات
األنف المزيلة لالحتقان ،في حالةاإلصابة بالزكام ،مع تدفئة الجسم جيدًا.

هي وهو

السارقون والراقصون
رشا فرحت
رأيتها على باب بيتي ،كنت خارج���ة وهي داخلة ،أعرفها وال أعرفها،
وقد استغربت أنها تعرف المكان جيدًا ،وتكمل سيرها باتجاه باب البيت.
لم أكن أريد أن أكون فظة ،في وجه فتاة كنسمة الصباح ،تتمايل رقة
بلباس���ها العصري ،وشعرها المنس���دل بحرية فوق أكتافها ،مصرة على
بيت أصحابه في الخارج ،ماذا تريد من بيتي؟!
الدخول إلى ٍ
إلى أين تدخلين؟! هذا بيتي!
ابتس���مت متعجبة من س���ؤالي ،قالت إنها اس���تأجرت بيتي ،إلعطاء
دروس���ها في الرق���ص ،لم أذكر أني عرضت بيتي يوم���ًا لإليجار ،وأنا على
استغرابي تبسمت .معلمة رقص ستستأجر بيتي ،لتعطي دروسها ،على
أية حال هذا العرض ليس س���يئًا ،والرق���ص هو في النهاية ثقافة ،وربما
حسدني بعضهم ،بيتي يدخل تاريخ الفن من أوسع أبوابه!
ً
فرح���ت فعال ،وتلك الفت���اة أعرفها جيدًا ،راقص���ة بديعة الخطوات،
طويلة القد ،جميلة ومشهورة ،ستعطي دروسًا في بيتي ،فرحة غمرتني،
وتخيلت أوالدي في بيت مليء بالرقصات ،سينتعش���ون أكثر ،وتلك الروح
الساكنة الباردة بين جدراننا ،ربما يحييها هذا الصخب المجنون ،سرحت
ً
بتفكي���ري قليال ،أنا أحمل فكرًا تقدميًا ،كان ال بد لي أن ال أتجاهل الرقص
في حلقة التقدم السريع التي تحيطني.
الراقص���ة الجميلة كانت تغضب من كلمة راقص���ة ،ككل الراقصات،
ول���م أجد لها مبررًا لهذا الغضب ،عذرتها أيض���ًا ،فهذا العالم الجاهل ،ال
ً
يق���در الفن أو الفنانين ،ولم أجد بديال للكلم���ة ،وهي لم تعترض ،لكني
رأي���ت معالم الغضب مرس���ومة على وجهها وهي تقول نادني باس���م،
وال تنادين���ي راقصة! الكلمة تعني بالضبط م���ا تفعله صاحبتها ،فلماذا
الغض���ب؟! وفي كل األحوال ،لس���ت أنا من وضعه���ا ،الراقصة منذ األزل

راقصة ،وأعتقد أنها ستظل كذلك.
عرضت ّ
علي االنضمام إلى فريقها ،عرضها أسعدني ،أحتاج للرقص،
للتحلي���ق ،بعيدًا خارج هذه الدائرة الصلبة الت���ي أحياها ،في قبيلتنا ال
مجال لذلك ،ولكني ترددت ،أسئلة دارت في عقلي ،كيف سأقنع أطفالي
أن م���ا أفعله عادي���ًا؟! في داخلي تتض���ارب المعاني ،رق���ص وراقصة،
وأبنائي ينظرون من طرف العين ،ينتظرون ردي ،يصدقون وال يصدقون،
هل سأتحول إلى هذه الدرجة من الجنون؟!
رفضت محرجة ،هل س���يؤثر ذلك على نظرة التقدميين ّ
إلي ،وهل يا
ترى سيتهمونني بالجنون؟!!
اكتفيت بالمش���اهدة م���ن بعيد ،خطوات الفتيات ب���دأت من غرفة
أطفال���ي ،وصوت الضجيج عم المكان ،ابن���ي يبحث عن باب يغلقه على
دموع���ه ،وابنتي كتابها ف���ي يدها ،لم تقلب صفحت���ه منذ بدأت هذه
الفرقة تدس ضجيجها بين جدرانن���ا ،والصغيرتان ،تركضان مع صوت
الموس���يقى ،إحداهن قررت س���ريعًا ًأن تصبح راقصة ،والدها فتح فمه
متعجبًا ،وأالقى بنظرة اللوم في وجهي.
الراقصون يتمددون بخطواتهم أكثر ،خرجوا من الغرفة ،رقصاتهم
تزداد توسعًا ،يتجولون في أروقتنا ،في كل الغرف ،بيتنا واسع ،للركض،
لألحالم ،للحرب ،فلماذا ال يكون واسعًا أيضًا للرقص؟!
ابنتي الصغ���رى انضمت إلى طابور الراقصي���ن ،دون إذني ،نظرات
زوجي تزداد حدة ،بيتنا يتفجر مجونًا ،تسقط دموع ابني على استحياء،
يبحث عن مكان يداري فيه عينيه.
وأنا بنظرات خجولة ،ال ألوي على أي قرار ،لم أعد أدري ماذا أقول ،لنن
لماذا ال أرقص أيضًا ،على هذا المسرح سيان الراقص والمتفرج!

عطاف يوسف
كثيرًا ما كنت ،وال زلت أردد هذه الجملة ،على مدى الس����نوات الماضية،
فقبل اثنين وعشرين عامًا ،وفي مثل هذا اليوم ،الموافق الثالثون من شهر
كانون األول ،كنت على موعد مع أكبر فقدان وخسارة ألمت بي ،حين فقدت
زوجي ورفيق دربي وحبيبي ،فكان صباحًا قاتمًا وباردًا وكئيبًا ،عندما تلقيت
خبر موته في س����اعات فجر اليوم قب����ل األخير من نهاية العام  ،1993بعد
أن كابد كثيرًا من العذاب واأللم ،أثناء مصارعته مرض السرطان اللعين.
األس����بوع األخير من حياته كان صعبًا عل� ّ
���ي وعليه ،وعلى كل من أحبه،
لكنه ظ����ل وحتى اللحظة األخيرة من حياته كعادت����ه ،محبًا ووفيًا وهادئًا،
يالط����ف الجميع .وكانت آخر كلماته لي كلمات جميلة ،حفرت في أعماقي،
وال زلت أتذكرها ،فقد دعا لي بالتوفيق والصحة ،وأوصاني على األوالد.
سنوات كثيرة مرت ،وأحداث كثيرة كنت أجد نفسي اقول« :ليتك كنت
معي» ،س����واء كان����ت أحداث فرح أو حزن ،فعندما ع����دت للوطن بعد غياب
قس����ري استمر حوالي ستة عش����ر عامًا ،وعندما وصلت بيت أهلي الذي تم
بناؤه أثن����اء غيابي ،بعد هدم البيت األول إث����ر اعتقالي ،وما أن دخلت إلى
الصال����ون ،حتى واجهتني صورته أمامي ،ولم يك����ن قد مضى على وفاته
سوى أسبوعين ،نزلت دموعي كما لم تنزل من قبل ،وقلت ألول مرة حينها:
«آه لو كنت معي» ،لم أشعر بفرحة العودة ،فقد طغى عليها حزن الفقدان.
بعد ذل���ك ،وكلما ذهبت إل���ى أي مكان كنت حدثت���ك عنه في بلدتي
َ
أحببت األماكن التي أحببتها دون أن تراها ،كما
الجانية أو في رام الله ،فقد
أحببت أنا نهر األردن وأريح���ا ووادي القلط ،فقد حدثتني كثيرًا عنها وعن
ً
جمالها ،حيث كنت صبيًا ومراهقًا ومناضال في مخيم النويعمة ،عندما كنت
تسكن مع أهلك هناك ،قبل أن تغادروا إلى  ،بعد حرب حزيران عام .1967
عندما تخرج حس����ن ولي����ث من التوجيهى ،وعندم����ا نجحا في امتحان
الثانوي����ة العامة ،وحصال على عالمات ممت����ازة وعندما تخرجا من الجامعة،
فرحت بذلك كثيرًا ،لكن في ذات الوقت لم استطع منع دموعي من النزول،
وكن����ت أتخيل ماذا لو كنت موجودًا معي ،هل كانت دموعي س����تنزل؟ أم
كانت الفرحة ستكون أكبر؟ وهل كنت ستحضنني كما كنت تفعل ،بحيث
تبعد عني أي ذكرى حزينة ،ليصبح الفرح خالصًا؟.
ف����ي المرتين التي ذهبت فيهما إلى كوبا ،ك����م تمنيت لو كنت معي.
ف����ي المرة األولى حرص أوالدي على راحتي ،بحيث كانا يخصصان لي غرفة
لوحدي ،سواء في البيت الذي استأجرناه ،أو في الفنادق التي دهبنا إليها
خ����ارج العاصمة هافانا ،فكن����ت دائمًا أقول« :لو أنك كن����ت معي» ،لكانت
فرحتي بالتأكيد أكبر.
أقس����ى المواقف كان ي����وم عقد قران ابننا حس����ن ،فعندما نظرت إلى
المتواجدين من الرجال ،بحثت عنك ،وتخيلتك جالس����ًا تضع يدك في يد
وال����د العروس ،لكنك ل����م تكن موجودًا ،وبالرغم م����ن أن الحضور كانوا من
األهل واألحباب ،إال أنك لم تكن بينهم ،فكانت الغصة في الحلق والقلب،
الذي انقبض رغم أجواء الفرح.
عام س����ينقضي ،وعام آخر سيبدأ غدًا ،ربما ،وآمل أن يحمل لي وألبنائي
وللجميع الخير ،مع أن المؤش����رات ال تبش����ر بذلك ،وآمل أن يأتي اليوم قبل
األخي����ر من العام القادم ،ونحن بحال أفضل من الحال الذي نحن عليه ،وأن
ال نصحو يوميًا على أخبار الش����هداء ،الذين كلما استش����هد أحدهم ،أثار
الكير من األحزان والذكريات المؤلمة ،وأن نعيش كشعب فلسطيني ،كما
تعي����ش باقي ش����عوب األرض ،مطمئنين على أوالدنا ،وال نخش����ى عليهم
من االعتقال أو االستش����هاد ،وأن تكون ظروف حياتهم أفضل من ظروف
الحياة التي عشناها نحن.
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