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توزع جماناً  معاً من اأجل التحرير... معاً من اأجل بناء الوطن  

طاقم  �ضوؤون املراأة 

صوتنا

العنف اجتاه املراأة الفل�ضطينية حلقات متكررة 

الأعراف  كافة  مبقاومة  الفل�سطينية  ال�سلطة   تلتزم 

�سد  العنف  تبيح  التي  الدينية  واملعتقدات  والتقاليد 

املراأة، واأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من ميار�س 

مثل هذه الأفعال، مع تعوي�سها عما اأ�سابها من �سرر 

من  التخل�س  على  وم�ساعدتها  تاأهيلها  وكفالة  واأذى، 

اآثار هذا العنف املادية والنف�سية، وتقدمي العون  كافة 

والت�سهيالت ملوؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة للق�ساء 

على ظاهرة العنف �سد املراأة يف املجتمع الفل�سطيني.

 

املادة 8:باب احلقوق اجلنائية   

وثيقة حقوق املراأة الفل�ضطينية    

التغيري واجلديد

 يف هذا العام

تتداخل املوا�سيع لهذا ال�سهر، وي�سعب الف�سل بينها.  فمن جهة يطرح  هذا 

العدد ق�سايا تتمحور حول العنف �سد املراأة من عدة زوايا، ومن جهة اأخرى فاإن 

هذا ال�سهر هو �سهر الثورات العربية، وهو ال�سهر الذي �سهدنا فيه حراكًا ن�سطًا 

باملقارنة مع الأ�سهر الفائتة يف ملف امل�ساحلة الداخلية. وقد يكون هناك اأمر 

واحد م�سرتك بني هذه الق�سايا املختلفة، وهو التغيري واجلديد. نعم، اإن هناك 

ن�سمة تغيري يف الأجواء، تغيري يف املواقف، تغيري يف الآراء امل�سبقة، جديد يف 

الأرقام الإح�سائية.  فاإذا نظرنا اإىل الأرقام الإح�سائية، كانت اإحدى النقاط 

اجلديدة  فيها هو الرقم الإح�سائي الذي بني اأن 7.% من الن�ساء يتوجهن اإىل 

املوؤ�س�سات واملراكز الن�سوية لطلب امل�ساعدة، علمًا باأنه كان يجدر اأن يكون ال�سوؤال 

حول التوجه اإىل املوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية، ولي�س حتديدها باملوؤ�س�سات 

الن�سوية. على اأية حال، هذا الرقم يجعلنا نعيد التفكري بتغيري منهجية عملنا، 

التغيري بفهمنا لأ�سباب عدم التوجه لطب امل�ساعدة.  واإذا نظرنا اإىل الثورات 

العربية، فاإننا جند اأي�سًا باأن التغيري بات اأو�سح من قبل، ففي م�سر هناك 

حكومة جديدة، كذلك يف تون�س ويف �سوريا واليمن، هناك كل يوم جديد �سواء يف 

املواقف اأو ال�سرتاتيجيات، على الرغم من عدم تغيري احلكومة، اإل اأن الن�سال 

من اأجل التغيري متوا�سل.  وهذا يدل على اأهمية التغيري، و�سرورة اإدخال اجلديد 

اإىل حياتنا، بالرغم من اأننا قد نختلف على مدى اإيجابية اأو �سلبية هذا التغيري 

اأو ذاك، اإل اأنه علينا اأن نتحلى بال�سجاعة، واأن نتحلى باجلراأة، ونخو�س التغيري 

ونقبل اجلديد، حتى ل نقع يف قبول واقع معني بذريعة اخلوف من التغيري اأو 

اجلديد.  ويف هذا املجال، اأت�ساءل عن مدى قدرتنا اأن نطرح مو�سوع الطالق. 

فهناك طرح لإدخال اإمكانية اخللع، وبالرغم من وجود بع�س احلالت التي قد 

حتتاج هذا النوع من احلل، األي�س مبقدورنا اأن نح�سل على حق مت�ساوي للطرفني 

يف الطالق، على اأن يكون ق�سائيًا، اأي اأمام القا�سي فقط، واأن يتم  اإلغاء �سلطة 

الرجل على الطالق الغيابي؟ 

علينا اأن ل ننتظر التغيري، بل اأن نعمل على التغيري، ن�سنع التغيري ولو كان يف 

ق�سايا واأمور معينة وحمددة، من واجبنا على اأنف�سنا، ومن م�سوؤولياتنا لالأجيال 

القادمة، وهنا اأق�سد اجلميع، املوؤ�س�سات الر�سمية، وغري الر�سمية، واملجل�س 

الت�سريعي القادم، اأن نعمل اأق�سى ما لدينا على تغيري كل ما يعيق متتع الفتيات 

ول  وباحلماية،  وبالفر�س،  بالقيمة،  امل�ساواة  نق�سد  وهنا  بامل�ساواة،  والن�ساء 

التغيري على  ياأتي  اأن  ال�سروري  بات من  ولكن  نختلف،  لأننا  التماثل،  نق�سد 

و�سع املراأة الف�سطينية مبا يتنا�سب مع حقوقها، جهودها، ن�سالها وعطائها. اآن 

الأوان اأن يتم العرتاف القانوين بهذه احلقوق، ولي�س فقط العرتاف اللفظي يف 

املنا�سبات ويف اخلطابات. لدينا معارف، خربات، قوة، قدرات، واإمكانيات، لو 

يتم و�سعها يف املكان املنا�سب ولو يتم العرتاف بها قانونيًا، ت�سريعيًا، تطبيقًا، 

لو�سل جمتمعنا اإىل مكان خمتلف من املكان الذي نحن فيه الآن.  

 
عد�سة: ع�سام الرمياوي
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تتمة  �ضوتنا 

حتاول هذه املقالة اإلقاء ال�سوء على نتيجة اإح�سائية وردت يف نتائج 

م�سح العنف يف املجتمع الفل�سطيني، الذي مت تنفيذه يف عام 2011، من 

خالل اإثارة جملة من الت�ساوؤلت املوجهة، لأنها نتيجة �سادمة تلفت النتباه 

وتثري الهتمام، فقد بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي تعر�سن للعنف وتوجهن اإىل 

موؤ�س�سة اأو مركز ن�سوي لطلب ا�ست�سارة 0.7% فقط، يف حني اأن %30.2 

من الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج وتعر�سن للعنف، قد جلاأن اإىل بيت 

الوالدين اأو اأحد الإخوة والأخوات، واأن الن�سبة الكربى التي ت�سكل الثلثني 

له من  تعر�سن  الذي  العنف  اإزاء  ال�سكوت  ف�سلن  وهي %65.3،  تقريبًا 

قبل اأزواجهن. 

واأظهرت نتائج امل�سح اأن اأكرث من ثلث الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني 

اللواتي �سبق لهن الزواج، قد تعر�سن لأحد اأ�سكال العنف من اأزواجهن. 

وقد بلغت ن�سبتهن 37%، وكانت يف ال�سفة الغربية 29.9% ويف قطاع  غزة 

51.1%. كما بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي تعر�سن لعنف نف�سي ملرة واحدة 

اأن %55.1  امل�سح  نتائج  وبينت  ال�سيدات %58.6،  الأقل من هوؤلء  على 

من الن�ساء تعر�سن لعنف اقت�سادي، و54.8% تعر�سن لعنف اجتماعي، 

واأن 23.5% من الن�ساء تعر�سن لعنف ج�سدي، واأن 11.8% من الن�ساء 

تعر�سن لعنف جن�سي.

ال�سوؤال الرئي�س، هو ملاذا ل تتوجه الن�ساء اللواتي يتعر�سن للعنف لطلب 

امل�ساعدة وال�ست�سارة من املوؤ�س�سات واملراكز الن�سوية؟

معمقة  درا�سة  اإىل  بحاجة  الت�ساوؤل  هذا  على  الإجابة  اأن  اأعتقد 

كافة  تواجدهن  اأماكن  يف  للن�ساء  التوجه  خاللها  يتم  ومتخ�س�سة، 

اأن ت�ساهم يف طرح بع�س  و�سوؤالهن، وحتى يتم ذلك، هذه املقالة نتوقع 

الأفكار التي  تفيد املوؤ�س�سات املعنية واملخت�سة، اإىل حني عقد الدرا�سة 

املخت�سة التي �ستجيب بدقة و�سمولية على ال�سوؤال املطروح.

 ميكن طرح الت�ساوؤلت التالية، بغر�س ك�سف احتمالت الإجابة على 

�سوؤال املقالة الرئي�س، عن الأ�سباب التي حتول دون توجه الن�ساء اللواتي 

يتعر�سن للعنف للموؤ�س�سات واملراكز الن�سوية لطلب امل�ساعدة؟

تقدم  خمت�سة  موؤ�س�سات  هناك  باأن  الن�ساء  جلهل  يعود  ال�سبب  هل 

اخلدمات القانونية والجتماعية والنف�سية لهن يف مثل هذه احلالت؟ اأم 

ال�سبب هو عدم انت�سار هذه املوؤ�س�سات يف الأماكن املختلفة من الوطن؟ اأم 

هو �سعوبة الو�سول اإىل هذه املوؤ�س�سات يف حال املعرفة عنها؟ اأم  لقلة اأو 

عدم قناعة وثقة الن�ساء باأن هذه املوؤ�س�سات �ست�ساعدهن على حل م�ساكلهن 

على  حتافظ  ل  املوؤ�س�سات  هذه  اأن  يعتقدن  املعنيات  لأن  اأو  ومتكينهن؟ 

�سرية وخ�سو�سية الن�ساء؟ اأم ب�سبب الو�سمة الجتماعية التي �ست�سيب 

للعنف  يتعر�سن  اأنهن  الن�ساء  املجتمع عن هوؤلء  الن�ساء يف حال معرفة 

ويتوجهن للموؤ�س�سات لطلب امل�سورة وامل�ساعدة »وف�سح« الأ�سرار العائلية؟ 

واعتباره  مو�سوعًا  له  النظر  يتم  الأ�سري ما زال  العنف  اأو لأن مو�سوع 

يقع �سمن احليز اخلا�س، ول ي�سح اأن يخرج للف�ساء العام؟ اأم ب�سبب 

اعتقاد الن�ساء اأن تعر�سهن للعنف هو جزء من طبيعة احلياة، واأنه مربر 

ب �سلوك زوجته ويعاقبها اإذا اأخطاأت اأو مل تخطئ؟! اأم  للزوج اأن  ي�سوِّ

ب�سبب اأن الن�ساء تلجاأ لطرق واأ�ساليب اأخرى حلل م�ساكلهن؟ اأم ب�سبب 

بالهم«،  »ير�سني  اللواتي  الن�ساء  وحترتم  توؤيد  التي  التقليدية  الثقافة  

وي�سربن  »وياأتني على اأنف�سهن« من اأجل احلفاظ على اأزواجهن واأ�سرهن، 

ويحافظن على ا�ستمرارية احلياة؟ اأم لأن الن�ساء يعرفن اأنه يف حال مت 

التوجه للموؤ�س�سات واإف�ساء اأ�سرار العائلة، فاإن النتيجة �سوف تكون يف غري 

اأن  اأن الطالق ميكن  النتائج الطالق؟ ويف حال  �ساحلهن، واأخطر هذه 

يكون النتيجة، فهل الن�ساء يف�سلن التعر�س للعنف وال�سكوت على اأن يكون 

م�سريهن النف�سال والطالق!! اأو اأن ال�سبب يعود لثقة الن�ساء بذواتهن 

وقدرتهن على حل م�ساكلهن وتدبري اأمورهن، واأنه ل حاجة للتوجه لطلب 

امل�ساعدة من الآخرين؟ اأم ب�سبب التناق�س يف امل�ساعر والأفكار التي قد 

فة، ملاذا �ست�سكي زوجها الذي تعي�س معه وتبادله العي�س بحلوه  ت�سيب املعنَّ

اأمره اإىل  اأو اأكرث، هل هناك ما يدعو لأن ت�سكي  ومره، واإذا ّعنفها مرة 

الغرباء؟! اأو ب�سبب اأن الن�ساء يعرفن اأنه يف حال مت التوجه للموؤ�س�سات 

والتقدم بال�سكوى وجتاوز كل ما هو تقليدي، فاإنهن على يقني باأن القانون 

املعمول به لي�س يف م�سلحتهن يف اأغلب الأحيان؟؟

اأم ميكن اأن تكون كل هذه الأ�سباب جمتمعة؟ اأو اأن هناك اأ�سبابًا اأخرى 

مل ناأت على ذكرها؟ 

اأعتقد اأن معرفة الأ�سباب التي تدعو الن�ساء لعدم التوجه، اأو توجه 

قلة �سئيلة جدًا للموؤ�س�سات واملراكز الن�سوية مهم، ولكن الأهم هو توفري 

البدائل وم�ساعدة الن�ساء اللواتي يتعر�سن للعنف، فلي�س من املقبول اأن 

تعي�س املراأة يف اأمل ومعاناة، ب�سبب تعر�سها للعنف اأوًل، ثم ب�سبب عدم 

متكنها من طلب امل�ساعدة اأو الو�سول واحل�سول عليها ثانيًا.

لذا فاإنه حري باملوؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية املخت�سة، واملوؤ�س�سات 

اأو حتول دون  التي متنع  الأ�سباب احلقيقية  اأن تتعرف على  احلكومية، 

توجه الن�ساء لطلب امل�ساعدة، لأن معرفة الأ�سباب حتمًا �سي�ساعد تلك 

املوؤ�س�سات على معاجلتها وتوفري احللول والبدائل، وبالتايل تقدمي اخلدمة 

املطلوبة للن�ساء، لعلها ت�سهم يف الق�ساء على العنف باأ�سكاله كافة. ومن 

املهم اأي�سًا درا�سة الرقم الآخر الذي اأ�سارت له نتائج امل�سح، وهو اأن ما 

ن�سبته 30.2% من الن�ساء، يتوجهن اإىل بيت اأحد الوالدين اأو اأحد الإخوة 

والأخوات، هذا يفر�س �سرورة تبني برامج من قبل املوؤ�س�سات احلكومية 

وغري احلكومية، لتمكني وبناء قدرات الأ�سر التي تتوجه لها الن�ساء اللواتي 

�سكلت  والأخوات،  والخوة  الوالدين  بيوت  لأن  وذلك  للعنف،  يتعر�سن 

ما ن�سبته الثلث تقريبًا من حيث توجه الن�ساء املعنفات لتلقي امل�ساعدة 

والدعم، فليتم الأخذ بعني العتبار هذه املوؤ�سرات والن�سب، وليتم احرتام 

خيارات الن�ساء عند التدخل، وطرح الربامج وت�سميم امل�ساريع.

ما الذي مينع الن�ضاء من التوجه للموؤ�ض�ضات  

الن�ضوية عندما يعتدى عليهن؟؟

 رام اهلل- حنان اأبو غو�ش

إضاءات

بيت حلم- معا

املتهم  بادانة  يق�سي  حكمًا  يومني  قبل  حلم  بيت  بداية  حمكمة  اأ�سدرت 

)خ.ع( من خميم الدهي�سة والبالغ 40 عامًا وقت ارتكاب اجلرمية بتهمة 

هتك العر�س وذلك عماًل باحكام املادة 296 فقرة 2 بدللة املادة 300 من 

قانون العقوبات النافذ.

وكان املدان قد اقدم بتاريخ 2007/6/6 على هتك عر�س ابنته القا�سر 

وهي ال�ساهدة الوىل يف الق�سية قبل ان تدخل عليه زوجته والدة الطفلة 

لتبداأ بال�سراخ والهجوم عليه ال انه قام ب�سربها لتكون ال�ساهدة الثانية 

يف الق�سية.

وقررت املحكمة و�سع املدان بال�سغال ال�ساقة ملدة 10 �سنوات ون�سف ونظرًا 

للم�ساحلة وا�سقاط احلق ال�سخ�سي وعماًل باحكام املادة 99 فقرة 3 فقد 

قررت املحكمة تخفي�س العقوبة اىل 5 �سنوات.

وقد مثل النيابة العامة يف هذه الق�سية وكيل النيابة ال�ستاذ ر�ساد الهوارين.

بداية بيت حلم حتاكم �ضخ�ضاً

 هتك عر�ش ابنته
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من املعهود يف جمتمعنا ومن العادات والتقاليد، بل ومن ال�سرع اأي�سَا، 

اأن يتقدم ال�ساب خلطبة الفتاة لفرتة حمددة تكون ق�سرية، يف العادة 

ل تتجاوز ال�سنتني، وتكلل هذه اخلطبة بالزواج، هذا ما ن�سهده واعتدنا 

عليه، واإذا حدثت خالفات بينهما واأرادا النف�سال، فاإما ح�سب الإتفاق 

اأو بالقانون اإذا كان ال�ساب هو من اأراد التطليق، ولكن اأن يبتز ال�ساب 

خطيبته وينتقم منها بعدم تطليقها ويذرها معّلقة، هذا مل نعهده من قبل.

لأ�سباب كثرية قد ينف�سل اخلطيبان عن بع�سهما، وي�سبح اأحدهما ل 

يريد الآخر اأو كالهما، وح�سب ما اأو�سح ا�ستاذا علم الجتماع خالد عودة 

اهلل وباهر ال�سقا، اّن من بني هذه الأ�سباب التي توؤدي اإىل الإنف�سال: 

اأكرث  التعرف  الآخر،  اكت�ساف  املجتمعية،  الثقافة  القت�سادي،  الو�سع 

خالل فرتة اخلطوبة وتدخل الأهل يف الزواج، النفتاح املجتمعي وغريها 

الكثريمن الأ�سباب، التي ل �سبيل حل�سرها هنا،

منا�سفة  يكون  املهر  ولكن  ذلك،  فله  ينف�سل  اأن  ال�ساب  اأراد  فاإذا 

بينه وبني خطيبته، وت�سبح الفتاة مطلقة من غري اأن يدخل بها، ولي�س 

هنا مربط الفر�س كما يقال، وامنا اإذا اأرادت املخطوبة اأن تنف�سل عن 

ت�سبح  اأن  فبعد  املق�سد  وهنا  مبوافقته،  اإل  ذلك  لها  فلي�س  خطيبها، 

»معّلقة«، ماذا ع�ساها اأن تفعل.

قابلنا اأحد الآباء رف�س الك�سف عن اأية اأ�سماء، وق�ّس علينا ما حدث 

مع ابنته قائاًل: »تقّدم �ساب خلطبة ابنتي، ويف فرتة اخلطوبة اكت�سفنا 

اأن ال�ساب �سيئ، وقام ببع�س الت�سرفات امل�سينة، ولالأ�سف اكت�سفنا هذا 

موؤخرًا، مل يت�سح لنا عندما �ساألنا عنه، ومل تعد ابنتي تريده ول نحن، 

وطلبت ابنتي اأن يطلقها مقابل اأن تتنازل له  عن اأية حقوق لها، لكنه 

رف�س ذلك، وا�سرتط  مبلغ 30 األف �سيكل مقابل تطليقها«. 

ي�سيف الأب: »دخلنا يف م�ساكل وحماكم ووكلنا حمامني كرث، ومنذ 

واأ�سار والدها  4 �سنوات ولغاية الآن نحاول تطليق ابنتنا دون جدوى«. 

اّن ال�ساب يعرت�س ابنته يف كل مكان يف ال�سارع والكلية، حتى اأنه حاول 

اختطافها، ويف كل دعوة كنا نرفعها، كان جواب القا�سي اّن ابنته زوجة 

لهذا ال�ساب، وكيف للزوج اأن يخطف زوجته. 

وتدخلت اأمها فقالت: »اإن ابنتها دخلت يف حالة نف�سية، وهي منطوية 

زالت  ما  وهي  ارتبطتا،  قد  الأ�سغر  اأختيها  اأن  وخ�سو�سا  ومنعزلة، 

معّلقة«. ويف �سوؤالنا لوالدها عن اإذا ما جلوؤوا حلل ع�سائري اأو التفاهم 

مع اأهله، اأجاب اإّن هذا ال�ساب انف�سل عن اأهله وي�سكن بعيدًا عنهم، 

ولي�س باإمكانهم فعل �سيئ، وتابع: »كانت ابنتي يف 18 من عمرها عندما 

خطبت، وهي الآن يف �سن 21، وقد يفوتها قطار الزواج اإذا ا�ستمر الو�سع 

على ما هو عليه«.

اأكن  تقول: »مل  اأي�سًا  ا�سمها  الك�سف عن  اأخرى رف�ست  فتاة  وهذه 

اأعرف خطيبي جيدًا، ومع الأيام اكت�سفت اأنه ل ينا�سبني«. وذكرت من 

الأ�سباب الكثري التي دفعتها لرف�سه، واأ�سافت: »طلبت منه تطليقي لكّنه 

رف�س، وقال يل اإبقي هكذا معلّقة، ولرنى من �سيعود لالآخر، وبعد �سنتني 

ون�سف من املرارة وامل�ساكل، وب�سغط الأهل وافق على تطليقها، وهي 

الآن متزوجة وتعي�س حياة �سعيدة ح�سب قولها. 

وهاتان الفتاتان غي�س من في�س من جملة فتيات ما زلن »معلقات«، 

ويبحثن عن �سبيل حلريتحن واللحاق  مب�ستقبلهن قبل فوات الأوان.

يف  املوكّلة  وهي  القي�سي،  اإكرام  الدكتورة  ال�سرعية  املحامية  قابلنا 

األف  التي ما زال خطيبها يرف�س تطليقها، وي�سرتط 30  الفتاة  ق�سية 

�سيكل، تقول القي�سي: »ل يوجد يف جميع القوانني والن�سو�س ال�سرعية 

املقّرة ما يخرج الفتاة من هذا املاأزق، وما زلت اأحاول، ولكن دون جدوى 

واأكملت: كنت موّكلة يف ق�سيتني ومل اأفلح يف حلهما، لأن الأمر �سعب، ول 

يوجد قانون، فاإذا كان القران معقود، فتعترب اخلطيبة زوجة، ولهذا ل 

ميكنها طلب الطالق اإّل �سمن �سروط، وحاولت القي�سي اأن تلجاأ حلّلها 

عن طريق �سرط النزاع وال�سقاق، ولكن الإثبات �سعب. وتفائلت القي�سي 

بالقرارات اجلديدة التي حتدث عنها قا�سي الق�ساة، وراأت فيها احلّل 

كما  اإقرارها،  بالتعجيل يف  وطالبت  امل�سكلة،  للخروج من هذه  الناجع 

وطالبت باتخاذ قوانني جديدة والعمل على حتديثها حتى تالئم الع�سر 

وتطوراته.

وهي  ادعي�س،  يو�سف  الق�ساة  قا�سي  عنها  حتدث  قرارات  اأربع 

املخالعة: اأي حّق الفتاة اأن تخالع خطيبها اإذا رف�س تطليقها بعد اخلالف، 

جهاز العرو�س: وهو حق للمراأة، ويجب اأن يعاد اإليها بال حماكم، حق 

اأبنائهما  روؤية  يف  املطلقني  الأبوين  كال  حق  اأي  لالأبناء:  ال�ست�سافة 

وا�ست�سافتهما واملبيت عندهما، و�ستحدد التفا�سيل لحقًا، وتوابع املهور 

التي �سيتم اإلغاءها، و�سيتم ت�سمني هذه القرارات واإقرارها عما قريب، 

التي اأعادت الأمل للفتيات، وخ�سو�سًا قرار املخالعة، الذي قد ي�سعف 

الن�ساء »املعلقات« واأهاليهن. 

معنا  وحملنا  عودة،  اأريج  الدكتورة  القانوية  امل�ست�سارة  اىل  ذهبنا 

الكثري من الأ�سئلة، من بينها ما اإذا كانت هذه القرارت جاّدة، وما اإذا 

كانت �ستحّل امل�ساكل، وخ�سو�سًا ما يتعلق باملخالعة.     

اأو�سحت عودة اأّن هذه القرارات جاءت لن�سرة املراأة، وما يقع بحقها 

من ظلم وا�سطهاد، واأو�سحت اأن من خالل القرار اجلديد باإمكان الفتاة 

اأن تخالع خطيبها اإذا رف�س تطليقها، ولكن بعد اأن تتنازل عن حقوقها، 

وبهذا يتم و�سع حد لل�سباب مينعهم من البتزاز والنتقام من الفتيات، 

وبالتايل ل تفوت م�سلحة املخطوبة، فباإمكانها اأن حتّل امل�سكلة �سريعًا، 

وترى م�ستقبلها، فهذه القرارات لي�ست ل�سالح الفتاة فقط، بل ل�سالح 

ما  اإذا  لها عن  �سوؤالنا  والعائالت، ويف  لالأ�سر  املجتمع ككل، وح�سانة 

كان القرار ي�سمل ما بعد الدخول، اأجابت اأن هذا القرار خا�ّس مبرحلة 

اأّن هذه  اأي�سًا. واأو�سحت  اخلطوبة فقط، و�سيتم مناق�سته بعد الزواج 

القرارات جاّدة، و�سيتم ت�سمينها قريبًا.

ويف مقابلة مع ال�سيخ يو�سف ادعي�س رئي�س املحكمة العليا ال�سرعية 

يف فل�سطني، الذي اأ�سدر هذه القرارات، اأو�سح اأّن هذه القرارات جاءت 

يوجد يف  ل  التي  الق�سايا،  امل�ساكل جراء هذه  فيه  ت�ساعدت  وقت  يف 

القانون ما يعاجلها، وهذه القرارات جائت لتحل م�ساكل املجتمع وترفع 

ال�سرر، واأ�سار ادعي�س اإىل اأن الكثري من الذين تتعار�س م�ساحلم مع 

هذه القرارات رف�سوا ذلك. 

هذه  عار�ست  الن�سوية  احلركات  بع�س  اأن  من  ادعي�س  وتعجب 

واتهم  املراأة،  حقوق  من  وتنتق�س  كافية،  غري  واعتربتها  القرارات، 

هذه  اأن  مو�سحًا  الإ�سالم،  ويخالف  كافر  باأنه  ادعي�س  ال�سيخ  البع�س 

القرارات هي من اقتبا�س القراآن وال�سنة، وعن املخالعة قال اإنها حتل 

م�ساكل كثرية، وت�سع حدا لل�سباب الذين يخربون م�ستقبل الفتيات بعدم 

تطليقهن. مو�سحًا اأنه يف الوقت القريب، �سيتم اعتماد هذه القرارات يف 

املحكمة ال�سرعية، م�سريًا اإىل اأن مطالبة املجتمع و�سدى ال�سارع، هما 

من �سيعجل تنفيذ هذه القرارات.

قرارات جديدة قد يتم ت�ضمينها قريباً

»خمالعة« اخلطيب ... �ضمانة حلق 

املراأة يف ا�ضرتداد حياتها من جديد

معاذ طليب

قلقيلية - وكاالت

حكاية براءة بداأت عندما كانت يف �سن الرابعة، حيث انف�سل والديها، اأخيها ذهب 

مع اأمه، وهي بقيت مع والدها يف قرية »النبي اإليا�س«، ذهبت للمدر�سة، ولكن بعد فرتة 

قرر والدها التوقف عن اإر�سالها للمدر�سة لعتقاده باأن املدر�سة فيها اأنا�س �سيئون. 

»اإحدى ع�سر عامًا مل اأع�س، ومل اأكن اأعلم ما يجري يف العامل اإل من خالل ما �سمعته 

يف الراديو، واأنا الآن كطفل خرج للتو من بطن اأمه«، هذه كانت اأول الكلمات التي نطقت 

بها »براءة« الفتاة الفل�سطينية من مدينة قلقيلية بعد اأن مت اإخراجها من احلمام التي 

 �سجنها به والدها ملدة )11( عامًا، ومل تكن تخرج منه اإل لإجراء اأعمال التنظيف.

ق�سة براءة بداأت عندما كانت يف �سن الرابعة، حيث انف�سل والديها، اأخيها ذهب مع 

اأمه، وهي بقيت مع والدها يف قرية »النبي اإليا�س«، ذهبت للمدر�سة، ولكن بعد فرتة 

اأنا�س �سيئون. باأن املدر�سة فيها  اإر�سالها للمدر�سة لعتقاده   قرر والدها التوقف عن 

براءة رف�ست قرار والدها، وهربت من البيت لقرية »عزبة الطبيب« املجاورة، والدها 

تقدم ببالغ لل�سرطة التي وجدتها، وبح�سور ال�سرطة طلب منها والدها التوقيع على 

تعهد بعدم املطالبة بالعودة للمدر�سة مّرة ثانية.

بعد عودتها للبيت قام والدها بحب�سها، وبعد رحليهم ملدينة قلقيلية ا�ستمر والدها 

يف حب�سها. عمة براءة هي من �ساعدت يف فك حب�سها، حيث كانت يف ال�سابق تطالب 

الوالد وباإحلاح لروؤية الفتاة ولكن دون اأية فائدة.

وبعد قلق متزايد على م�سري الفتاة، قررت العمة التوجه لل�سرطة والعاملني الجتماعيني 

يف بلدية قلقيلية وتخربهم بالق�سة، يوم اخلمي�س 2012/1/19 ويف التا�سعة �سباحًا دخلت 

 ال�سرطة الفل�سطينية للمنزل، وطلبت من الوالد فتح احلمام، حررت الفتاة واعتقلت الوالد.

والد الفتاة يحمل الهوية ال�سرائيلية  وبعد اعتقاله قام الرتباط الفل�سطيني بت�سليمه 

ل�سرطة الحتالل، واأم�س الأحد 22-1-2012 مت متديد توقيفه من قبل حمكمة ال�سلح 

الإ�سرائيلية يف مدينة »كفار �سابا«، وهناك �سكوك لدى ال�سرطة باأن زوجته الثانية كانت 

على علم بحب�س ابنة زوجها طيلة هذه الفرتة.

وعن العقوبة لوالدها تقول براءة »لو كان الأمر بيدي لطلبت اأن يو�سع يف حمام 

حتت الأر�س، واأن ل يرى ال�سوء 11 عامًا، وبدون اأكل.

ومل يكن احلب�س فقط من ن�سيب براءة، وقالت يف هذا ال�سياق » كنت اأتعر�س لل�سرب 

والإذلل من قبل والدي با�ستمرار لدرجة اأن معظم ج�سدي اأزرق من �سدة ال�سرب، 

وحتى �سعري كان يقوم بحلقه با�ستمرار بوا�سطة �سفرة حالقة«.

براءة تروي حكاية حب�ضها 

يف احلمام 11 عاماً
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من  املبا�سرة  والعتداءات  العنف  درجات  لأق�سى  الفل�سطينية  املراأة  تتعر�س 

قبل جنود الحتالل الإ�سرائيلي، يف مناطق اجلدار وال�ستيطان يف ال�سفة الغربية، 

وتعي�س املراأة الفل�سطينية يف قرى اجلدار واقعًا موؤملًا مغايرًا عن باقي ن�ساء العامل.

حيث تفقد الأم الفل�سطينية جنينها من الغاز ال�سام، وتفقد الأم ابنها بعد ولدته 

باأيام اأو باأ�سهر، بالإ�سافة اإىل اخلوف والرعب ال�سديدين، الذين يرافقان املراأة يف 

مكان �سكنها، ويبقى الو�سع ال�سحي والنف�سي والجتماعي والتعليمي والقت�سادي 

للمراأة مهددًا ب�سبب الحتالل.

اإعتداءات طالت االأجنة

قام  للدموع، حيث  امل�سيل  الغاز  ب�سبب  نعلني، فقدت جنينها  مواطنه من قرية 

وقاموا   ،2008 عام  نهاية  يف  غزة  على  احلرب  �سد  م�سرية  بتنظيم  نعلني  اأهايل 

بال�سطدام مع جنود الحتالل على طريق 446، وقام جنود الحتالل باإطالق قنابل 

الغاز والر�سا�س املعدين جتاه املواطنني، و�سقط اأثرها �سهيدين من اأبناء القرية، 

حممد وعرفات اخلواجا، ومنع جنود الحتالل �سيارات الإ�سعاف من دخول البلدة، 

وا�سطر ال�سباب لنقل ال�سهداء يف �سيارة مك�سوفة، و�ساهدت املواطنة ال�سهداء والدم 

ومنظرهم املروع، ناهيك عن الغاز ال�سام الذي كان ميالأ �سماء منزلها، واأ�سيبت 

باخلوف ال�سديد والهلع، ونقلت على اإثرها اإىل امل�ست�سفى وفقدت جنينها، وهي يف 

ال�سهر اخلام�س. 

وقالت املواطنة فاتن غري�سي، التي تبلغ 28 عامًا، اأنها فقدت ابنها بعد �سهر من 

ولدته، وكانت فاتن ت�سكن الأردن، وت�ساهد على التلفاز جرائم الحتالل، تزوجت 

ابن خالها يون�س، الذي ي�سكن قرية نعلني، و�ساهدت العتداءات التي طالت عائلتها.  

واأ�سافت باأنها كانت تعي�س مع زوجها بالقرب من الطريق الذي �سقه الحتالل على 

اأرا�سي نعلني، وق�سم القرية اإىل ق�سمني ليخدم امل�ستوطنني، وكانت املواجهات تدور 

�سوب  ال�سام   الغاز  من  كبرية  كميات  باإطالق  اجلنود  وقام  منزلها،  من  بالقرب 

املنازل، ودخل الر�سا�س احلي اإىل منزلها وك�سر نوافذ ال�سبابيك. وقالت اأنها تغريت 

الأجواء ومنط احلياة عليها، حيث كانت ت�سكن الأردن وت�سمع عن همجية الحتالل، 

ولكنها عا�ست الحتالل، وعندما ا�ست�سهد ابن خالها الأكرب يو�سف عمرية، اأثر ذلك 

على و�سعها النف�سي وازداد �سوءًا، وتعر�س زوجها يون�س عمرية اإىل العتقال ملدة 

خم�سة �سهور.

واجتمعت هذه الأ�سباب القا�سية، لتلد قبل اكتمال منو اجلنني واأجنبت طفاًل، 

وبقي يف امل�ست�سفى اأكرث من �سهر ثم فارق احلياة، كل ذلك ب�سبب اخلوف ال�سديد 

الذي اأمّل بها، والغاز ال�سام الذي ا�ستن�سقته اأثناء احلمل، وبدورها نقلته اإىل جنينها، 

وتاأثرت اأي�سًا من حطام الزجاج املتناثر داخل منزلها واأر�سهم امل�سادرة.

اإ�ضابات الن�ضاء يف املظاهرات

وحتدث م�سوؤول اللجنة ال�سعبية ملقاومة اجلدار وال�ستيطان حممد عمرية، اأن 

الن�ساء جزءًا ل يتجزاأ من املجتمع، وعليهن واجب وطني كما هو على الرجال.

واأ�ساف، بان اللجنة ال�سعبية كانت تنظم م�سريات ت�سارك فيها الن�ساء من القرية، 

تالحقهم،  املطاطية  والأعرية  الغاز  قنابل  وكانت  الحتالل،  اأمام جرافات  ويقفن 

واأ�سار باأن الحتالل ل يفرق بني ن�ساء ورجال، واأ�سيب العديد من الن�ساء والأطفال 

بالر�سا�س احلي واملطاطي. و�سرح عمرية، اأن ربيعة نافع، التي مل تبلغ ال�سهرين 

من عمرها، تعر�ست لالختناق ب�سبب الغاز ال�سام، حيث قام جنود الحتالل بفر�س 

ح�سر للتجوال ا�ستمر ثالثة اأيام، وقاموا باإطالق الغاز، ودخلت قنبلة داخل املنزل 

باأن  واأ�سار عمرية،  وفارقت احلياة.  وتعر�ست لالختناق  نافع،  ربيعه  تقطنه  الذي 

هناك الكثري من منازل املواطنني يف قرية نعلني تدخلها قنابل الغاز اأثناء املظاهرات 

الأ�سبوعية، وتتعر�س لالحرتاق، ويتعر�س ال�سكان لالختناق والإ�سابة باأمرا�س يف 

اجلهاز التنف�سي واجللد.

وقال ابراهيم عمرية، اأن عائلته تعر�ست لالعتداءات من قبل جنود الحتالل، 

وقاموا بالإعتداء على زوجته اأثناء املظاهرات القريبة من منزلهم، واأ�ساف: »اثناء 

اعتقايل، مل يتمكن اأبناء العائلة من ال�ستمرار يف التعليم، ب�سبب الو�سع القت�سادي 

من  البالغة  رجاء  ابنته  بان  عمرية،  ابراهيم  واأ�ساف  العائلة.  له  تعر�ست  الذي 

اإثرها لتلقي العالج  اأ�سيبت بقنبلة غاز وهي فوق منزلها، ونقلت  العمر 13 عامًا، 

واأثرذلك على حت�سيلها الدرا�سي. وقالت م�ست�سارة ال�سوؤون القانونية يف وزارة الدولة 

ل�سوؤنون الإ�ستيطان فاطمه دعنه، اأن اإعتداءات الحتالل تطال كافة فئات ال�سعب 

الفل�سطيني، ولكن  يكون التاأثري اإ�سايف و�سلبي على املراأة الفل�سطينية. واأ�سافت اأن 

والرعب  للخوف  وتتعر�س  ب�سبب العتقال،  الزوج  اأعباء  تتحمل  الفل�سطينية  املراأة 

ال�سديدين، وبالأخ�س جراء اإعتداءات امل�ستوطنني، وقالت باأن الحتالل يوؤثر على 

اأن معظم الأطفال يف مناطق اجلدار  اجلانب النف�سي للمراأة وعلى الأ�سرة، حيث 

وال�ستيطان فقدوا عن�سر الأمان، ويعانون من تبول ل اإرادي وتراجع اأكادميي.

اجلدار  قرى  يف  املراأة  فية  ت�سارك  الذي  الوطني  باجلانب  دعنه  واأ�سادت 

وال�ستيطان، وقالت باأن ال�سهيدة جواهر اأبو رحمة رمز الن�سال الوطني الن�سوي.

وحتدثت دعنه اأنه يفرت�س م�ساءلة الحتالل عن كافة الإعتداءات التي تتعر�س 

لها املراأة الفل�سطينية، وحتدثت عن قرار 1325 ال�سادر عن جمل�س الأمن عام 2000، 

الذي يوؤكد على دعم  املراأة لإحالل ال�سالم يف مناطق ال�سراع، وحماية الن�ساء �سحايا 

�سكاوي �سد  توجيه  يتم  اأن  القرار  تفعيل هذا  لغاية  وبالإمكان  امل�سلحة،  النزاعات 

اإ�سرائيل لالمم املتحدة، وحما�سبة اإ�سرائيل على جرائمها بحق املراأة الفل�سطينية.

املراأة الفل�ضطينية تتعر�ش الأق�ضى درجات العنف!!

موفق عمرية

يف مناطق اجلدار واال�ضتيطان

كانت د. ملي�س اأبو نحلة، من اأكرث املحا�سرين يف جامعة بريزيت اإ�سفاقًا علينا، يف 

تخ�س�س 90% من مواده باللغة الإجنليزية، وهي مقالت حمكمة علميًا، وحم�سنة 

لعقل نخبوي، وبالكاد كنا نحن الطالب نعرف معاين بع�س امل�سطلحات، ويف نظرية 

ناثلة كبري حول التمكني، وحتديدًا مع مفردة Agency كنا نتوه يف حفر مفردة 

.Agency عربية، تو�سح اإ�ستتقاقًا للمعنى الذي تفتق لدى املفكرة الن�سوية حول

قالت الزميالت: معناها وكالة، اأو وكالة عن الذات، اأو قدرة الذات على اأن تاأخذ 

الذات على  اأو قدرة  الذات على �سناعة خطة اتخاذ اخليارات،  اأو قدرة  خيارًا، 

�سناعة حلظة اتخاذ اخليارات، اأو القدرة على اتخاذ اخليار مبعزل عن الآخرين، 

اأوالقدرة على الو�سول للفاعلية بالإعتماد على م�سادرة قوة مادية ومعنوية.

كانت اأيام جميلة يف معهد درا�سات املراأه، رغم التنكيل الوا�سع بعقولنا من اأبحاث 

خارج  اإننا  دائمًا،  عليهم  املتهكم  طالب  ال�سبعة  نحن  نح�س  كنا  واأحيانًا  عاملية، 

الواقع الجتماعي، وخارج الواقع الأكادميي اأي�سًا. مب�سطلحاتنا واأ�سماء املنظرين 

الن�سويني الذين نقراأ لهم. وبالن�سبة لنا نحن الدار�سني كرجال، مل تقتنع بكلماتنا 

ل �سديقاتنا ول زوجاتنا ول زميالتنا، وكن يعلقت با�ستمرار: »اأنتم معقدون«.

ور�سات  تعقد  الفل�سطينية  الن�سوية  املنظمات  كانت  التنظري،  عك�س  على  طبعًا 

وتدريبات ل اأول لها ول اآخر حول مو�سوع التمكني. وكان كل تدريب يذهب باجتاه، 

وكل مدرب اأو مدربة اأو جهة متويل تذهب ملعنى ما يف املو�سوع، ومرة متكني �سيا�سي 

ومرة قانوين واآخر اجتماعي وهكذا. 

وكنا نحرج جدًا عندما يطلب منا كمخت�سني اأن نعرف م�سطلح »متكني«، وردًا على 

هذه البلبلة، قام زميلنا يف درا�سات املراأة خالد من�سور بكتابة �سميناره النهائي 

عن املو�سوع، وحرر الكلمة من املعاين الأكادميية، ومن الن�ساط، ومن املنظرين 

ومن مناهج البحث العلمي الر�سينة، وحملها لقريته يف اجليب غرب القد�س، وجمع 

الن�ساء يف النادي الريا�سي ل�ساعات طويلة، وظل ي�سمع وي�سجل ويحاول اأن يجد 

معنًى جماعيًا، وكنت اأنا اأدعمه واأقول: »تفوقت علينا يا خالد... بحثك اأف�سل .. 

.Agencyاأنت يف الجتاه ال�سحيح ويجب اأن جند معنٍى حمليًا لكلمة متكني و

غاية  ومفردات  وجمل  معان  الرفيعة  لالأكادمييا  وت�سللت  بحث خالد ممتعًا  كان 

يف التحرر من عالقات قوة، واأدوات اإنتاج اجتماعي ثابتة وم�سكوت عنها، لكن يف 

اأن التمكني ترجمة  النهاية مل نح�سل على مفردة، وكان ما ي�سيطر على عقولنا 

.Empowerment اأتوماتيكية بلهاء عن املفردة العاملية

احلال مع املفردات يف درا�سات املراأة والعمل الن�سوي معقد اإىل حد كبري، وذلك 

ب�سبب عاملية التخ�س�س وتبلوره يف �سياق عاملي علّوي حتى يف املجتمعات املركزية 

الغربية، ويف اأكادمييا علوية، واأي�سًا يف ن�سوية العامل الثالث. و«متكني« لها �سقيقات 

كثريات كلها مع »جندر« تظل مفردات تخ�س�سية، اأحيانًا تعقد امل�سائل على الن�سطاء 

امليدانيني، وتخلق فجوة بني الن�ساء – كل الن�ساء- واملوؤ�س�سة والنخبة الن�سوية. 

اليوم وهذا ال�سباح، وجدت معنى لكلمة Agency  يف ق�سة يومية متامًا، يارا 

) 14 عامًا( اإبنة �سديقي عادل املحا�سب الهادء والرقيق، والذي حدثني الق�سة، 

كانت مع �سديقتها ر�سا ) 15 عامًا( اإبنة �سابط اأمني كبري، وكانتا تتم�سيان يف اأحد 

مولت عمان الكربى، وعندما اقرتب منهما ثالثة مراهقني وعاك�سوهما معاك�سة 

وبداأت  وارتعبت،  مكانها  يف  ر�سا  ت�سمرت  املالحقة،  على  واأ�سروا  ونابية،  وقحة 

تفت�س بني اأرقام هاتفها عن رقم والدها، الذي كان يف مقهى يف اأحد طوابق املول. 

وعلى عك�سها توثبت يارا وا�ستدارت لالأولد الوقحني، واأ�سمعتهم كالمًا مل يتعودوا 

عليه. وا�ستعدت لدفعهم بالأيدي، فما كان منهم اإل اأن فروا هاربني. وكالقطط.

ر�سا فكرت بعالقات قوة تقليدية، بدور الأب احلمائي.

يارا فكرت با�ستقاللية تامة، واأخذت قرارًا لوحدها، وا�ستعدت لتدفع الثمن وحت�سد 

النتائج، رغم اأنه ل يوجد م�سادر للقوة التقليدية حولها. قد يكون هذا املعنى واحدًا 

اأ�سياًل من معاين كثرية تندرج حتت اإ�سمAgency  الأكادميي، وقد يكون للدكتورة 

ملي�س اأبو نحلة راأي اآخر يف �سياق اآخر، وكل املعاين واردة، والكلمات واملقا�سد لي�ست 

هياكل ثابتة، واإمنا ميكن اأن تاأخذ معان جديدة ومتعددة يف �سياقات كثرية، وعدم 

وحدة املعاين لي�ست م�سكلة كما كنا نعتقد اأنا وزمالئي، بل قد يكون متنع املعنى 

م�ساحة لالإنفتاح احلر على التجديد والت�سكيل والإقرتاح.

saleh_masharqa@yahoocom

لعبة ال تتوقف بني املعنى 

املحلي واملعنى العاملي

�ضالح م�ضارقة 
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يبقى حبي�س النف�س الب�سرية، رغم خطورته على ال�سحة النف�سية لل�سخ�س، وينظر 

له اإن نظر كالأبن غري ال�سرعي، غري معرتف بوجوده على اأر�س الواقع، اأنه ما اأ�سطلح 

على ت�سميته »العنف النف�سي«. ورغم اأن اأكرث من ن�سف الن�ساء يف فل�سطني يعانني من 

هذا العنف، وفق اآخر اإح�ساءات للجهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني لعام 2011، 

النف�سي، حيث  للعنف  تعر�سن  فل�سطني  الن�ساء يف  من  تقريبًا   %59 اأن  اأ�سارت  والتي 

و�سلت ن�سبة العنف داخل ال�سفة الغربية ما ن�سبته 49%، يف حني بلغت ن�سبته يف قطاع 

غزة 76،5%، ورغم ذلك مل يحظ هذا العنف على امل�ستوى الر�سمي واملجتمعي بالإهتمام 

للحد من مواجهته.

وت�سري درا�سة اأعدها مركز �سوؤون املراأة عام 2011، حول اأثر احل�سار على و�سعية 

الن�ساء يف قطاع غزة اأن 30.1% من املبحوثات اأفدن باأنهن تعر�سن حلالت عنف يف 

حميطهن الأ�سري ب�سكل متو�سط ب�سبب �سيق احلال وا�ستمرار احل�سار، و21،5% حدث 

تتجاوز  بن�سبة  املبحوثات  غالبية  كما ذكرت  كبري.  ب�سكل  و%3،2  قلياًل،  مرتفع  ب�سكل 

الثلثني، باأن اأكرث اأ�سكال العنف انت�سارًا هو العنف اجل�سدي قبل وبعد احل�سار.

كما بينت الدرا�سة اأن 62،7% من املبحوثات تعر�سن للعنف اجل�سدي، 36،4% تعر�سن 

للعنف النف�سي، 42% تعر�سن لل�ستم وال�سب. كما ذكرت املبحوثات باأن اأكرث اأنواع العنف 

التي زادت ب�سبب احل�سار هو العنف النف�سي بن�سبة 89%. 57،4% ذكرن باأن ال�سبب 

املبا�سر لزيادة العنف هو ع�سبية الزوج، بينما اأرجعت 35،9% ذلك اإىل قلة الدخل.

تزايد وتريته

من خالل ا�ستعرا�س الن�سب والح�ساءات ال�سابقة، جند اأن هناك تزايدًا يف وترية 

العنف �سد املراأة، اإىل حد ما، ولعل املالحظات اليومية ت�سري اإىل ذلك، اأي اأن �سوء الو�سع 

ال�سيا�سي وا�ستمرار الحتالل والنق�سام الداخلي، وا�ستمرار احل�سار واإغالق املعابر 

و�سوء الأو�ساع القت�سادية، وارتفاع ن�سب البطالة وغريها من العوامل التي �ساهمت يف 

زيادة العنف يف املجتمع الفل�سطيني، وخا�سة �سد الفئات ال�سعيفة الن�ساء والأطفال.

»اأ- ح« 18 عامًا، مبالمح طفولة ترت�سم على حمياها قالت: »تقدم خلطبتي �ساب 

ملتزم ومتدين وفق املعايري املجتمعية، ومن عائلة معروفة وميتلك �سهادة وعمل ثابت 

و�سقة، كانت هناك بع�س اخلالفات بيني وبينه اأثناء اخلطوبة، فهو اأ�سر على اأن األب�س 

ب�سدة،  البداية  املو�سوع يف  الكتاب، رف�ست  بعد كتب  زيارة  اأول  النقاب وجلبه يل يف 

واأ�سررت على ذلك، وقلت له مربري باأنني اأعاين من ح�سا�سية يف اجليوب الأنفية، ول 

اأ�ستطيع كتم اأنفا�سي بهذه القطعة ال�سوداء«.

وت�سيف )اأ(: »اأجربين بال�سغط والرتهيب على لب�س النقاب، واأذعنت لطلبه، خا�سة 

واأنه كان يكن يل كل حب وود، ولكنني قلت له اأنني لب�ست النقاب لي�س قناعة به، ولكن من 

اأجل اإر�سائه، بل اأجربين على لب�س »جوارب �سوداء«، على احلذاء ولبيت طلبه، وكانت 

الأمور ت�سري واإن كانت ب�سعوبة. وتتابع بلهجة �سادمة مما تعر�ست له قبل اخلطوبة 

باأيام: »حينما بادرت بالت�سال به لياًل فلم اأتلق رد وخ�سيت عليه، ولكنه بعد فرتة اأجاب 

على هاتفي وقال يل اأنا يف الرباط ادعي يل. حينها كدت اأن اأفقد عقلي، لي�س لكونه 

مرابط يف �سبيل اهلل، فهذه قيمة عظيمة، ولكنه اأخفى علَى طبيعة هذا العمل، وكتمت 

الأمر داخل جوارحي ومل اأف�س به لأبي، لأنني كنت اأعي اأنه لن يوافق على ارتباطي به، 

خا�سة واأنه بقى عدة اأيام على العر�س، وجلاأت اإىل اهلل وظللت اأقراأ القران كي يحفظه.

متت مرا�سم العر�س ب�سكل باهت للغاية، بعد حدوث م�سادات بني العري�س املحت�سم 

مللمة  وحاولنا  الواجب،  لأداء  فقط  املحارم  من  اإل  اأهلي  اإدخال  رف�س  الذي  املتدين، 

امل�سكلة قبل تفاقمها وانتهى العر�س مبكرَا.

وتتابع والدموع تتحجر يف مقلتيها: »يف ال�سباحية وكعادة النا�س، جاء اأهلي �سباحًا 

باب  اإغالق  حاولت  وحينما  العري�س،  باإخوان  تزدحم  امل�ساحة  املحدودة  بال�سقة  فاإذا 

�سقتي حفاظًا على خ�سو�سيتي ا�ست�ساط غ�سبًا، ورف�س ذلك قائاًل: »اإخوتي بياكلوا معي 

وحياتنا م�سرتكة« �سدمت من ذلك، بل واأهلي �سدموا من املوقف وبقاء ال�سقة »لوكاندة 

للرايح واجلاي«، بل ومطبخي مطعم لإخوته وزوجاتهم، الذين �سادروا حريتي باملطلق، 

حاولت التفاهم مع زوجي بهذا ال�ساأن، ولكن كنت اأتلقى �سمت مطبق، كان يف كل مرة 

يكاد يزهق روحي، وتدخل اأهلي يف املو�سوع حينما زاد احلد وطفح الكيل«. وتتابع وكاأنه 

�سيناريو لفيلم: »كانت الطامة الكربى حينما اأ�سبح �سقيقه ياأتي باأ�سدقائه اإىل البيت 

يف غياب زوجي، ويدق الباب ويدخل دون مراعاة حلرمة البيت، وكنت اأ�سطر اأن اأمكث 

مبالب�س ال�سالة طوال الوقت، بل حرمت من و�سع املكياج على وجهي، رغم اأنني عرو�س 

جديدة، كل هذه الأمور جعلت مفا�سلي ترتعد من �سدة ومن هول ما اأرى من انتهاك 

خل�سو�سية بيتي، فق�سيت 23 يومًا وكاأنها دهرًا من الزمان، واآثرت يف النهاية اأن اأنهى 

ماأ�ساتي واأعود اأدراجي اإىل بيت اأهلي، حتى يتم حل امل�سكلة وتنفيذ ما مت التفاق عليه وقت 

اخلطوبة، واأن يكون يل بيت م�ستقل، اأمار�س فيه حياتي الطبيعية دون تدخالت من اأحد.

يهدد اال�ضتقرار

النف�سية  وال�ست�سارة  الإر�ساد  برنامج  يف  اجتماعية  نف�سية  اأخ�سائية  جودة  هدى 

يف جمعية املراأة العاملة الفل�سطينية للتنمية يف غزة، اعتربت العنف النف�سي هو نتيجة 

والتمدن  التح�سر  فرغم  املراأة،  �سد  واملتعددة  للعنف  املختلفة  الأ�سكال  كل  ملمار�سة 

والتطور الذي تعي�سه جمتمعاتنا املعا�سرة، اإل اأن العنف النف�سي وامتهان كرامة املراأة 

والتحقري من �ساأنها، اإ�سافة اإىل التهديد والتخويف والرتهيب، الإجبار واملنع، العزلة 

بل وحترق  الن�ساء،  مئات  قلوب  لهيبه  األ�سنة  ويت�سعب وحترق  ينت�سر  زال  ما  والهجر، 

النوع من  تكمن يف هذا  اأن اخلطورة  وترى جودة،  اأ�سر كثرية.  وا�ستقرار حياة  عقول 

املوافقة  فهو مبثابة  الكثريون،  له  يكرتث  يعد  الأدراج، ومل  زال حبي�س  ما  اأنه  العنف، 

ال�سمنية التي منحها املجتمع للرجل ب�سفته الذكورية، فالرجل الذي يهني زوجته، اإمنا 

ميار�س و�سفة ثقافية معززة يف املجتمع، باإعتبار اأن املراأة من ممتلكات الرجل، بل اإن 

هذه الثقافة �سرعته واأعطت احلق للرجل ب�سورة اأو باأخرى ملمار�سة اأ�سكال العنف �سد 

املراة، يف الوقت التي اأهملت غالبية الدرا�سات العنف النف�سي لأ�سباب متعددة، منها 

اأن هذا العنف غري مرئي ج�سديًا.

وت�سيف جودة: »باأي حال �ست�ستكي املراأة حتى مع اأقرب النا�س اإليها، هل �ستقول اأنا 

متعبة ونف�سيتي غري م�ستقرة، اأم اأنها �ستقول اأ�سعر بالإنهاك النف�سي، اأ�سعر باحلزن، 

اأريد البكاء، واإذا افرت�سنا اأن بع�س الن�ساء �ستتوجه اإىل مركز ال�سرطة ماذا �ستقول؟

»هل �ستقول: »اإن زوجي يرهق نف�سيتي، زوجي ينهكني، اأخي، اأبي، اأمي، اأيًا كانت 

امل�سميات اأو املعنفني، ولكن هل با�ستطاعتنا الإجابة على هذا ال�سوؤال؟!

اأ�ضكال متعددة

النف�سي، منها الرتهيب والتخويف  للعنف  اأ�سكال كثرية ومتعددة  اإن هناك  وتتابع 

وحمببة للمراأة،  اأ�سا�سية، خا�سة  اأ�سياء  من  وحرمان  منع  من  ي�سمله  وما  والتهديد، 

كحرمانها من زيارة اأهلها، اأو من العمل اأو اخلروج من املنزل، اأو حتى مهاتفة اأهلها، اأو 

�سديقاتها واأقاربها، بالإ�سافة اإىل التهديد امل�ستمر بالطالق، وحرمانها من اأبنائها ومن 

حقوقها. ومل تغفل جودة مو�سوع  الهجر واملنع، وما يرتتب عليه من النف�سال العاطفي، 

والذي ينعك�س ب�سكل اأو باآخر على الأبناء، وبالدرجة الأوىل على و�سعها النف�سي و�سلوكها 

اليومي، وحتى ا�ستقرارها.

وحول الآثار املرتتبة على هذا النوع من العنف تقول جودة، اأن العنف النف�سي يوؤثر 

�سلبًا على الأبناء، املتمثل ب�سرود الذهن الذي تكون نتيجته الرتابة داخل املنزل، وع�سبية 

الأبناء و�سوء ال�سلوك، وبروز بع�س الأمرا�س الجتماعية، مثل ال�سرقة وال�سرب وال�ستم 

من  جودة العديد  وت�سرد  الدرا�سي.  امل�ستوى  وتدين  الدرا�سي  والت�سرب  كما  والكذب، 

احلالت التي تابعتهن من خالل عملها امليداين، فاإحدى احلالت يف 30 من عمرها، بدت 

منهكة من التعب قالت: »اأريد من اأحد ي�سمعني، فانا متزوجة ولدي من الأبناء اأربعة، 

اأكربهم يف املرحلة الإعدادية، اأعي�س يف منطقة ال�سمال، تعرف زوجي على امراأة اأخرى 

وتزوج منها، وهجرين واأبنائي و�سكن يف مدينة غزة منذ اأربع �سنوات، ومل ي�ساأل عنا منذ 

ذلك الوقت. اأ�سعر بالحتياج اإليه اأنا واأبنائي، فال ا�ستطيع حل م�سكالتي، لدي ابن وابنة 

يف مرحلة املراهقة، كما اأن املجتمع ل يرحمني اأو يرحم اأبنائي.

و�سعي النف�سي �سيء جدًا، ول ا�سعر بالرتياح، اأ�سبحت ع�سبية، اأرى حياتي جحيمًا 

ل يطاق، وامل�سكلة اأن اأبنائي اأ�سبحوا �ساردي الذهن ب�سكل م�ستمر، كثريي اخلوف من 

اأب�سط الأمور، تراجع م�ستواهم الدرا�سي عامًا بعد عام، وتت�ساءل هل �ساأبقى واأبنائي 

اأعي�س ما تبقى من عمري اأحمل ا�سم هذا الرجل، اأم هل �سيكون املوت بيد هذا الزوج، 

اأم اأن ال�سارع �سيكون مالذي الآمن؟.

امراأة اأخرى يف 34 من عمرها قالت: »لقد ع�ست ما يكفي من العمر مع عائلتي، 

واأكملت درا�ستي اجلامعية وعملت يف اأكرث من مكان، وكلما تقدم يل �سخ�س ليتزوجني 

يرف�س والدي وب�سكل م�ستميت، بحجة اأن من ياأتي خلطبتي هو اإن�سان طماع، خمادع 

يريد اأن ياأخذ نقودي واأر�سي، وهذه الأر�س وهذا امللك ل ي�ستحقه �سوى اإخوتي، هذا 

مرياث العائلة«. واأ�سافت: »عذابي النف�سي يفوق كل اأ�سكال العذاب، فحرمانه يل من 

تكوين اأ�سرة، ومن حتى الإح�سا�س باأنني اأملك �سيئًا يحميني م�ستقباًل من غدر الزمان، 

ل اأعلم ماذا اأفعل وملن اأجلاأ، فال اأحد ي�سمعني اأو يعريين اهتمامًا، اإخوتي م�ستفيدين«. 

�سكتت برهة ثم قالت: »اإن هذا حال بنات عمي كذلك، و�سرتث هذا احلال بنات اإخوتي، 

لي�س فقط، واإمنا بنات كل العائلة«. وتختتم جودة حديثها بالقول: »اأ�سكال العنف تتعدد 

وتتلون، ولكن العنف النف�سي يتعدى كل احلدود ويتجاوز كل اخلطوط، فهو يختلف عن 

الأ�سكال الأخرى، فكل اأ�سكال العنف تنتهي بانتهاء الأمل، ولكن هذا العنف يبقى باآثاره، 

وتكون احل�سرة هي معامل حياة كل امراأة معنفة«.

ويرى النا�سط املجتمعي عبد املنعم الطهراوي، اأن العنف �سد املراأة اإرث ثقايف طويل، 

ميتد اإىل الع�سور القدمية، وما زالت روا�سبه ماثلة، تتفاوت حدته من بلد لآخر ح�سب 

م�ستوى تقدم الوعي اجلماعي للمجتمع من جهة، ومكانة املراأة يف املجتمع من جهة اأخرى.

تطبيق االتفاقيات

املراأة، هو  له  تتعر�س  الذي  العنف  من  للحد  طريقة  اأن�سب  اأن  الطهراوي  واأعترب 

اأمنها  ول�سمان  املراأة،  حلقوق  الداعية  والدولية  الوطنية  واملبادئ  التفاقيات   تطبيق 

ولت�ساهم يف كونها  التنمية،  امل�ساهمة يف عملية  لتكون قادرة على  وحريتها وكرامتها، 

عن�سر منتج و�سريك يف البناء. 

واأو�سح اأن العنف  �سد املراأة ميثل عقبة اأمام حتقيق امل�ساواة والتنمية، وهو مظهر 

اإىل هيمنة الرجل عليها وو�سعها  اأدت  لعالقات قوى غري متكافئة بني الرجل واملراأة، 

اأ�سبحت  حتت تبعيته الكاملة، يف ظل جمتمع فل�سطيني ذكوري بالدرجة الأوىل، فقد 

املراأة فيه حما�سرة بني �سنديان العادات والتقاليد ومطرقة العيب وغري املقبول، وهذا 

بدوره �ساهم يف زيادة العنف الواقع عليها. ويتابع: »اإن الرجل كثريًا ما اأ�ساء ا�ستخدام 

حق القوامة، لي�ستعبد به �سريكة حياته، م�ستخدما الآية الكرمية يف غري حملها، ومبا 

النظرة  على  املبني  املجتمعي،  املنظور  وفق  �سعيفة  واملراأة  اجتماعيًا  قوي  الرجل  اأن 

الذكورية، فان املراأة متهمة م�سبقًا، وهي ال�سبب يف اأنها معنفة »ل �سك اأنها ارتكبت ما 

ت�ستحق عليه ذلك التعنيف«.

ويو�سح اأن  العنف ب�ستى اأ�سكاله الواقع على املراأة رغم زيادته، فاإن حالة اخلوف 

من  العديد  لدى  موجودة  زالت  ما  رغم حت�سنها،  امل�ساعدة  عن  والبحث  ال�سكوى  من 

الن�ساء املعنفات، بحجة اخلوف والعيب والعادات والتقاليد ونظرة املجتمع للمراأة التي 

تتقدم بال�سكوى اأو التظلم. 

وعن الآثار النف�سية والجتماعية املرتتبة على ذلك العنف بكافة اأ�سكاله اجل�سدية 

واجلن�سية والجتماعية، فهى متعددة، تتمثل يف فقدان املراأة لثقتها يف نف�سها، و�سعورها 

بالذنب اإزاء الأعمال التي تقوم بها، اإح�سا�سها بالإتكالية والعتمادية على الرجل، �سعورها 

بالإحباط والكاآبة والعجز، انت�سار وزيادة حالت الطالق، مما يوؤدي اإىل التفكك الأ�سري، 

النا�سطة  الأبناء.  لدى  والعنف  العدوانية  الأبناء،  جنوح  املدار�س،  من  الأبناء  ت�سرب 

واملديرة التنفيذية ملركز �سوؤون املراأة اآمال �سيام، اأو�سحت اأن وترية العنف ما زالت يف 

تزايد رغم التدخالت املوؤ�س�ساتية واملجتمعية للحد من الظاهرة، ومن املرجح وح�سب 

الدرا�سات، اأن الأو�ساع القت�سادية وحالة النق�سام وقلة فر�س العمل، كانت من الأ�سباب 

املبا�سرة لتنامي هذه الظاهرة.

ما املطلوب

الر�سمية  املوؤ�س�سات  قبل  املطلوب عمله من  هو  ما  امل�ستمرة  الظاهرة  وحيال هذه 

والأهلية، اأكدت �سيام على �سرورة  تكاثف اجلهود وتفعيل كافة الطاقات املوجودة يف 

املجتمع، على جميع امل�ستويات القانونية وال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية للحد من 

هذه الظاهرة، فال بد اأن تنتقل من كونها ق�سية تهم الن�ساء واملوؤ�س�سات الن�سوية، اإىل 

كونها ق�سية جمتمعية بحاجة اإىل تكاثف كل الطاقات واجلهود ملواجهتها واحلد منها.

كما دعت اإىل ال�ستمرار يف برامج التوعية والتثقيف، التي ت�سهم يف زيادة الوعي 

الن�ساء والرجال  الن�ساء واملجتمع، جلميع فئات املجتمع  واآثارها على  حول الظاهرة 

وال�سباب والفتيان وحتى الأطفال، حتى تتم حماربة الظاهرة من جذورها. مع الرتكيز 

قوانني  لتبني  وال�سغط   املنا�سرة  حمالت  وموا�سلة  للن�ساء،  املعنفة  الأطراف  على 

وحدة  يتطلب  وهذا  للمراأة،  الإن�سان  واحرتام حقوق  امل�ساواة  على  مبنية  وت�سريعات 

وطنية وجمل�س ت�سريعي فاعل.

تدريب وتاأهيل الأخ�سائيني والعاملني يف برامج الدعم النف�سي والجتماعي، مبا 

ي�سمح لهم بتقدمي براجمهم ب�سورة اأكرث مهنية، وبنتائج اأف�سل ل�سالح الن�ساء.

واعتربت �سيام، اأن املزيد من برامج التمكني القت�سادي، من �ساأنها اأن ت�ساهم  يف 

حتقيق ال�ستقاللية القت�سادية للن�ساء، كما �سددت على دور موؤ�س�سات ال�سلطة الر�سمية 

يف اأخذ دورها كاماَل حلماية الن�ساء من العنف، واأخذ زمام الأمور فيما يتعلق مب�سكلة 

العنف، باعتبارها جهة م�سوؤولة يف العمل للت�سدي للعنف.

�سد  العنف  بظاهرة  اخلا�سة  والأبحاث  الدرا�سات  اإجراء  يف  ال�ستمرار  وكذلك 

املراأة، ملا لها من اأهمية بالغة يف ر�سم ال�سيا�سات وو�سع خطط التدخل، بالإ�سافة اإىل 

بلورة موؤ�سرات لقيا�س الظاهرة، وملعرفة مدى التقدم املحرز من قبل الربامج املقدمة 

للت�سدي لها وعالجها. �سرورة ال�ستمرار وتعميق الت�سبيك والتن�سيق وبناء التحالفات 

والإئتالفات، من اأجل تكاثف اجلهود للت�سدي لهذه الظاهرة والق�ساء عليها.

ال اآذان وال عقول �ضاغية 

76% من الن�ضاء الغزيات يتعر�ضن للعنف النف�ضي مقابل 49% يف ال�ضفة

غزة- ماجدة البلبي�ضي



�ضوت الن�ضاء626.1.2012

ال�سيا�سية  املراأة  حقوق  توؤكد  التي  الدولية  والقرارات  التفاقات  ظل  يف 

والجتماعية والثقافية والتنموية فاإننا جند اأنف�سنا يف الوجه الآخر النقي�س لهذه 

احلقوق، وجند تاأويالت الواقع هي الأكرث قدرة على �سوغ وت�سخي�س واقع املراأة 

الفل�سطينية، فهي تتعر�س بدون �سك - للعنف ال�سيا�سي وم�سادرة حرياتها وحقها 

يف التعبري عن اآرائها اأو ممار�سة كافة حقوقها ال�سيا�سية، كما تن�س عليه كافة 

املواثيق الدولية وهذا يجعلنا نتحدث عن م�ستويني، الأول: الحتالل الإ�سرائيلي 

وامل�ستوى  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  انتهاكاته  يف  امل�ستمرة  وممار�ساته 

الثاين: تقييد احلريات وم�سادرة احلق يف التعبري داخليا من قبل احلكومتني.

امل�ضتوى االأول: 

الحتالل الإ�سرائيلي وممار�ساته امل�ستمرة يف انتهاكاته يف ال�سفة الغربية 

وكافة  الغربية  وال�سفة  الفل�سطينية يف قطاع غزة  املراأة  تتعر�س  وقطاع غزة: 

فل�سطني املحتلة لأب�سع النتهاكات، وال�ستهانة باأب�سط حقوق الكرامة، ففي غزة 

تتعر�س املراأة الفل�سطينية لعتداءات ا�سرائيلية جوًا وبرًا وبحرًا، ورغم انتهاء 

اآثارها ل زالت م�ستمرة اإىل يومنا  احلرب الإ�سرائيلية على قطاع غزة، اإل اأن 

اأو  اجتماعيًا  والتي مل ترتك جماًل  املبا�سرة،  املبا�سرة وغري  الآثار  منها  هذا، 

نف�سيًا اأو اقت�ساديًا اإل و�ساهمت يف تدهوره وم�ساعفة الأعباء امللقاة على املراأة 

الفل�سطينية، فاأفقدت الن�ساء والأ�سرة الفل�سطينية ال�سعور بالأمان وال�ستقرار 

ت�سري  حيث  واخلوف،  والتوتر  القلق  حالة  وعززت  واحلماية،  ال�سالم  ومفهوم 

الع�سرات من الدرا�سات املحلية والدولية لرتفاع معدلت القلق والإحباط وال�سعور 

باخلوف والتوتر، اإىل معدلت عالية لالأ�سرة الفل�سطينية، مما يرتك اآثارًا �سلبية 

كثرية على م�ستقبلهم ون�ساطاتهم وقدرتهم على التغيري. 

على  يحافظن  كي  ال�سيا�سي،  احلال  واقع  يتجاهلن  اأن  يحاولن  الن�ساء  اإن 

والعنف  النتهاكات،  دائرة  يف  ي�سجل  ل  ما  وهذا  اأ�سرهن،  ويحمني  اأطفالهن 

ال�سيا�سي املمار�س من حيث فقدان الأمن والأمان واحلماية، اأي�سًا يتم جتاهله، 

رغم اأنه يف احلياة اليومية للمراأة الفل�سطينية، ويحول حياتها اإىل جحيم دومنا 

اأي اهتمام حقوقي اأو دويل، فالأغلب ي�سع اهتمامه واأولوياته يف عدد القتيالت 

واجلريحات واملفقودات وامل�سردات، ويتجاهل احلالة النف�سية واجل�سدية للن�ساء، 

نتيجة فقدان ال�ستقرار والعنف ال�سيا�سي ونتائجه على مدى الأيام. اإن الن�ساء 

اأي حلظة، هو جر�س يجب  اللواتي يع�سن حتت الق�سف الإ�سرائيلي يف  العزل 

اأن يقرع، من اأجل حتقيق احلريات واحلماية الدولية لهن، وحتقيقًا للقرارات 

وال�سالم  »الن�ساء  القرار  هذا  �سكل  اإذ   ،1325 القرار  اأهمها  والتي  الدولية، 

والأمن«، الذي تبناه جمل�س الأمن يف قرار رقم 1325 )2000(، والذي يدعو 

�سمن اأمور اأخرى، اإىل تبني مراعاة النوع الجتماعي، يف مفاو�سات وتطبيقات 

اتفاقات ال�سالم.

ول يختلف احلال يف ال�سفة الغربية، حيث تنتهك حقوق الن�ساء الفل�سطينيات 

ويعنفهن ب�سبب ال�سيا�سة الإ�سرائيلية كن�ساء، فمن تفتي�س مهني على احلواجز، 

غري مراع لأبجديات احلفاظ على خ�سو�سية الن�ساء وم�ساحتهن اخلا�سة، اإىل 

الإعتقال وال�سرب والعنف اجل�سدي املبا�سر، والعنف النف�سي، بالإ�سافة للعنف 

ال�سيا�سي، املتمثل يف انتهاكات احلق يف احلياة وال�سالمة ال�سخ�سية، العتقال 

والحتجاز واملنع من ال�سفر، اأو املنع من احل�سول على ت�ساريح ب�سبب النتماء 

ال�سيا�سي اأو لأ�سباب اأخرى.

على  للح�سول  الغربية،  ال�سفة  يف  امراأة  مئة  نحو  احتجاز  بعيدًا  ولي�س 

ب�سماتهن وعينات من احلم�س النووي، يف اإطار التحقيق يف مقتل اأ�سرة يهودية 

اإذ  الفل�سطينية.  عورتا  قرية  من  القريبة  ايتامار  م�ستوطنة  يف   2011 اآذار  يف 

انتهك اجلنود الإ�سرائيليون حقوق ع�سرات الن�ساء واقتحام منازلهن عنوة، وحتت 

تهديد ال�سالح، واقتادوا الن�ساء يف �ساحنات مدرعة اإىل مراكز الحتجاز، وهذا 

من اأب�سع اأ�سكال ممار�سة العنف ال�سيا�سي العمدية جتاه الن�ساء الفل�سطينيات 

من قبل الحتالل الإ�سرائيلي، وهنالك مئات ال�سواهد واحلالت التي تندرج يف 

ذات الإطار.

اإن احلرب الإ�سرائيلية التي بلغ فيها العنف ال�سيا�سي الع�سكري جتاه ال�سكان 

العزل يف قطاع غزة، واحل�سار الذي ل زال ويقارب على 5 اأعوام متوا�سلة على 

امل�ساركة  على  وقدرتها  مواردها  من  الفل�سطينية  املراأة  وحرمان  غزة،  قطاع 

بفعالية يف املوؤمترات والعمل، الذي يعترب �سربًا لكافة املواثيق الدولية وحقوق 

الإن�سان، وانتهاكًا �سارخًا وحتديًا لأب�سط املعايري الإن�سانية، وينتهك اأبجديات 

حقوق الن�ساء، هو بحد ذاته اأدى ب�سكل اأو باآخر يف ممار�سة ال�سلطتني يف غزة 

وال�سفة، املزيد من القمع وتقييد احلريات على الرجال والن�ساء على ال�سواء.

امل�ستوى الثاين: تقييد احلريات وم�سادرة احلق يف التعبري داخليا 

ففي درا�سة ملركز �سوؤون املراأة، اأكدت اأن العنف ال�سيا�سي وعنف الحتالل 

يوؤدي اإىل مزيد من العنف املجتمعي والأ�سري، ويرفع من وترية النتهاكات �سد 

الن�ساء خا�سة، حيث اأنهن ي�سبحن اجلهة الأكرث �سعفًا لتفريغ املكبوت، واأ�سارت 

اأي�سًا الكثري من الدرا�سات العربية واملحلية، اإىل اأهمية تقوية الن�ساء ودعمهن 

وتعزيز �سمودهن، من اأجلهن اأوًل، ولأجل احلفاظ على الن�سيج الأ�سري، الذي 

اأفلحت املراأة الفل�سطينية لدرجة كبرية يف احلفاظ عليه يف مواجهة الحتالل 

النق�سام  نتيجة  العميق  للتهتك  بالت�سدي  ينجحن  مل  اأنهن  اإل  الإ�سرائيلي، 

ال�سيا�سي، الأمر الذي اأفقد املراأة الفل�سطينية بو�سلتها، فوجدت نف�سها ما بني 

�سمود نف�سي وجمتمعي وتنموي، وما بني �سرخ كبري تعززه ال�سلطات احلاكمة 

يواجه  من  اأول  لأنهن  ال�سدع،  راأب  يف  يفلحن  يعدن  مل  فهن  �سفة(،  )غزة 

الإع�سار احلزبي بني غرف بيوتهن املغلقة، فمن �سجارات وتوتر ونفور وجتاذبات 

عائلية ب�ساأن الو�سع ال�سيا�سي والأفكار ال�سيا�سية، جتد نف�سها حتاول اأن تعزز 

روؤية واحدة، لكنها ل جتد حول لها ول قوة، بالعك�س اأ�سبح �سرخ النق�سام يف 

كل بيت فل�سطيني.

واأ�سبح هنالك قطع لأوا�سر العائلة الواحدة، فحرمان من الزيارات وزيادة 

يف درجات العنف العائلي، وال�سحية دوما املراأة، �سواء كانت اأمًا اأو اختًا اأو بنتًا، 

الفل�سطيني،  ال�سعب  تاريخ  القامتة من  املراأة يف ظل هذه احلالة  واندفعت  بل 

فاأ�سبحت هي من ميار�س دور تعزيز النتقام، بدًل اأن ت�ساهم يف تعزيز ثقافة 

الت�سامح، وتنزع الكراهية بني اأفراد عائلتها، اإذ اأجربها اللجوء لقوة ال�سالح، 

وغياب املنطق لل�سعور بالعجز والقهر وجترع اآلم الفقدان، واأ�سبح �سعور الغرتاب 

والالمنطق،  الأمل  من  املنظومة  هذه  انتاج  تعيد  فاأ�سبحت  نف�سها،  يف  يطغي 

ال�سابة ال�سغرية، وباتت هي من  اأخرى لالأجيال  واحلزبية، و�سيق الأفق مرة 

ينادي بالثاأر.

مظاهر  كافة  عن  وعزوفًا  انعزاًل  ال�سيا�سي  العنف  زادهن  الن�ساء  وبع�س 

اأو  جارات  اأو  ب�سديقات  عالقاتهن  كل  وقطعن  بيوتهن،  يف  فانعزلن  احلياة، 

اأقارب، ومل يعد يف قامو�سهن اإل ال�سمت والكبت ومواجهة الأمرا�س النف�سية، 

والتي تنعك�س ج�سديًا، ما يعني حتطم روحهن النف�سية وقدرتهن على موا�سلة 

احلياة، فا�ست�سلمن لأحزانهن، و�ساهمن يف ت�ستيت اأ�سرهن وتعزيز الفاجعة التي 

واجهنها، وظللن يع�سن حالة ما بعد ال�سدمة.

ن�ساء اأخريات انعك�س عليهن العنف ال�سيا�سي �سلبًا، فتحولت اأحزانهن واأملهن 

العنف ال�ضيا�ضي �ضد الن�ضاء الفل�ضطينيات

غزة- هداية �ضمعون 
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�سلبية،  اإىل طاقة  الآلم  وتعذيبهم، حتولت هذه  اأو خطفهم  اأعزاء  من فقدان 

فاأ�سبحن يحقدن اأكرث ويعززن ثقافة القتل والثاأر والكراهية يف نفو�س اأبنائهن، بل 

يف فرتة من الفرتات، رف�ست الكثري منهن فتح بيوت عزاء لأبنائهن حتى ينتقم من 

قاتليهم، وهذا امللف الأكرث �سخونة من ملفات امل�ساحلة، فامل�ساحلة املجتمعية 

مل تاأخذ بعدها النف�سي والجتماعي، ومل يتم التفكري بها مبنظور جندري حتى 

اللحظة، وكل ما يتم التفكري به التعوي�سات والزيارات امليدانية، وال�سماح لأفراد 

من الأحزاب املختلفة زيارتهم، وكاأن الآثار الوخيمة التي ا�ستمرت ما يزيد عن 

اأربع �سنوات، حتل بتعوي�س مايل فقط.

اإن العنف ال�سيا�سي كاأ�سكال وامتدادات، يتخذ اأ�سكال خمتلفة ومتنوعة، ول 

الثلج. مزيدًا من م�سادرة احلريات،  اأ�سبه بكرة  يقف عند لون واحد، بل هو 

اأنهن  حيث  خا�سة،  وللن�ساء  عامة  لل�سعب  احلقوقية  احلالة  تدهور  من  مزيدا 

اجلهة الأكرث ت�سررًا والأقل روؤية واهتمامًا.

احلريات العامة واخلا�ضة.. تدهور متوا�ضل

لقد حدث النق�سام الفل�سطيني وبات �سرخًا عميقًا يف الن�سيج الفل�سطيني، 

وباتت هنالك �سلطتان م�ستقلتان عن بع�سهما البع�س، ومتار�سان اأعمالهما وكاأن 

كل منهما دولة قائمة بذاتها، �سلطتان ل�سعب واحد، والأدهى هو ال�سعي احلثيث 

لتجزئة ال�سعب اإىل �سعبني اأي�سًا، بفعل عوامل ي�ساعد فيها الحتالل بف�سل تام 

بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم باتت كل �سلطة ترى يف نف�سها ال�سلطة 

احلقيقية، وبالتايل اأ�سبح الإعالم اأداة طيعة يف يدها، وباتت متار�س ما ت�ستدعيه 

الطرفني  ال�سعب، فظهرت ممار�سات كال  ولي�س على  عليها،  للحفاظ  ال�سلطة 

بالنتهاكات للحريات العامة واخلا�سة على ال�سواء.

الآن، رغم  اإىل  والتي ل زال بع�سها م�ستمرًا  النتهاكات  ومن مظاهر هذه 

البدء ببحث ملف امل�ساحلة: »العتقال ال�سيا�سي، حرمان قطاع غزة من اإ�سدار 

ال�سفر  منع  �سيا�سية،  لأ�سباب  واجلمعيات  املُوؤ�س�سات  اإغالق  ال�سفر،  جوازات 

واحلرمان من حرية التنقل ب�سبب النتماء ال�سيا�سي، احلرمان من حرية العمل 

ال�سيا�سي، العتداء على احلريات وحرية التجمع ال�سلمي، العتداء على حرية 

واملهينة  القا�سية  املعاملة  التوقيف،  اأثناء  التعذيب  وال�سحافيات،  ال�سحافيني 

للمعتقلني على خلفية �سيا�سية«.

اأو ما  الن�ساء الفل�سطينيات للحجر واحلجز يف بيوتهن  لقد تعر�ست بع�س 

ي�سمى بالإقامة اجلربية يف بيوتهن، فهي ممنوعة من اخلروج من البيت ومن 

الأكرث  والأمر  للخارج،  باآرائها  تديل  اأن  لها  يحق  ول  ن�ساطات،  باأي  امل�ساركة 

�سعوبة، حني جتد الن�ساء اأنف�سهن مرة اأخرى يف دائرة اخلوف والعودة لكونهن 

بالطريقة  منهن  النيل  اأو  �سمعتهن،  على  واخل�سية  املجتمع  تفكري  بفعل  اإناث 

الأق�سر، مما يجعلهن يحجمن عن امل�ساركة باأي ن�ساطات لها طابع �سيا�سي، 

حت�سبًا من التعر�س ملثل هذه الأقاويل، التي هي الأهم جمتمعيًا، كما اأن الن�ساء 

ل يجدن جهات داعمة تقويهن وت�سكل دافعة وجدار حماية لهن، فالعائلة التي 

هي م�سدرُا للحماية، تتحول مل�سدر للعنف ال�سيا�سي اأي�سًا، حني جتربها على 

الت�سويت جلهة معينة، بل ي�سل الأمر ببع�س الأزواج بتهديدهن بالطالق، وحني 

يجرب الآباء بناتهن على عدم امل�ساركة يف النتخابات اأو الرت�سيح، فاإنه يتعامل 

معها كونها تابعًا له، وكذلك احلال بالن�سبة لالأزواج، اأو تتعر�س بع�سهن للعنف 

ال�سيا�سي من عائالتهن، حني يتم ال�ستخفاف بهن وباآرائهن بالعنف اللفظي اأو 

النف�سي، والنيل منهن بكلمات ا�ستخفاف وحتقري لراأيهن، مما يجعلهن ينعزلن 

وي�سمنت، ول يحاولن التدخل يف اأمور ل يفهمنها، ول�سن على قدرها، كما يتم 

تعزيز تن�سئتهن املجتمعية بها، فالراأي للذكور يف العائلة ولي�س لالإناث.

وهنالك جهات اأخرى مثل اجلمعيات واملوؤ�س�سات التي تف�سل وجود الذكور 

فيها، لعتقادهم اأنهم الأقدر على القيادة والدفع باملوؤ�س�سات، مما ي�سكل حرمانًا 

اآخرًا مل�ساركة الن�ساء يف العمل النقابي، ويحرمهن فر�س التعلم واملمار�سة الفعلية 

من  اأقل  كفاءتهن  جتد  الن�ساء،  هوؤلء  وجدت  اإن  وحتى  ال�سيا�سية،  حلقوقهن 

الرجال، نتيجة العزلة الطويلة وحتجيم اإمكاناتهن وقدراتهن، واإن متكنت الن�ساء 

من جتاوز كافة امل�سكالت والتحديات املجتمعية، فاإن عليهن اأن يواجهن املناف�سة 

مع الزمالء، والنظرة الدونية التي يتعاملون بها، كما حدث يف عدة جتارب يف 

النتخابات الت�سريعية والبلدية، وانتقاء مواعيد ل تنا�سب الن�ساء، كاختيار هذه 

املواعيد لياًل، لتعجيزهن عن املوا�سلة واملتابعة مع زمالئهن، فيتعاملون معهن 

كتح�سيل حا�سل، ول�سن �سانعات قرار، ويعترب هذا عنفًا �سيا�سيًا اآخرًا، ين�سم 

لقائمة اأ�سكال العنف ال�سيا�سي �سد الن�ساء واجلهات التي تقوم بهذا العنف.

وهنالك كما حتدثنا �سابقًا العنف ال�سيا�سي من ال�سلطة احلاكمة، والتي تتمثل 

قدرتهن  حيث  من  وال�سخ�سية،  العامة  احلريات  على  والت�سييق  احلرمان  يف 

على امل�ساركة يف التجمعات ال�سلمية، اأو تكوين جمعيات اأو ممار�سة حرية الراأي 

النتهاكات،  لي�ست مبناأى عن هذه  الفل�سطينية  املراأة  اإن  والتعبري وغري ذلك. 

فقد طالها يف كال ال�سلطتني، العتقال ال�سيا�سي والتعر�س لالعتداء وال�سرب 

اأو حتطيمها عمدًا، كما مت تهديد  اأدواتها الإعالمية  والإهانة، ومتت م�سادرة 

العديد من ال�سابات الفل�سطينيات واإرهابهن، بل و�سل الأمر حلد قذفهن بال�ستائم 

والعنف اللفظي، والتعر�س بالكالم البذيء، فقط لتواجدهن حماولت التعبري 

عن رف�سهن لالنق�سام الفل�سطيني يف م�سرية وجتمع �سلمي عام، ومل يقت�سر 

الأمر على ذلك، بل يف بع�س احلالت مت حرمان بع�سهن من ال�سفر عدة مرات 

التعبري  الذي يعد م�سادرة حلقوقهن يف  الأمر  ال�سيا�سي، وهو  النتماء  ب�سبب 

عن اآراءهن، ومنعهن من امل�ساركة الفاعلة كنا�سطات �سيا�سيات اأو ن�سويات.

العنف ال�ضيا�ضي للمراأة.. مق�ضوداً

فحني تنظر ال�سلطة احلاكمة يف اأي مكان للمراأة، على اأنها اأنثى، وتتعامل 

معها فقط كج�سد، كعورة، من هذه الروؤية تتم ممار�سة العنف ال�سيا�سي والثقايف 

والجتماعي �سد املراأة، وباإجراءات �سادرة من اجلهات احلاكمة، فكما حدث يف 

مرات �سابقة من فر�س اللبا�س ال�سرعي على الفتيات يف مدار�س غزة، ومن ثم 

الإدعاء اأنه لي�س اأمرا مبا�سرًا، وفر�س اللبا�س ال�سرعي على املحاميات اأي�سًا، 

والنظر للمراأة دومًا من خالل ج�سدها، بالإ�سافة اإىل العنف املوجه �سد الن�ساء 

يحدد  حمدد،  حزبي  لف�سيل  اأنه  يفهم  معني،  لون  فلبا�س  اخلارجي،  للمظهر 

م�ستوى العتداء اأو الأذى الذي ميكن اأن يلحق بامراأة اأو رجل على ال�سواء، وقد 

اأحد  اأو  ال�سلطة احلاكمة  لي�س مبا�سرة من  املراأة لنتهاكات �سيا�سية،  تتعر�س 

عنا�سرها كاأفراد �سرطة، بل قد تتعر�س لذلك امل�ستوى من العنف من امراأة 

مثلها، لكنها حتمل فكرًا �سيا�سيًا خمتلفًا، وتقوم من حيث ل تدري مبمار�سة عنف 

�سيا�سي حلجر اآراء من يخالفها، كما حدث يف 15 اآذار، وعلى مراأى من عيني، 

ملحاولة ا�ستالب هوية الآخر ال�سيا�سية، حيث عك�ست الألوان وال�سعارات وجهة 

كل حزب من خالل الن�ساء، لكن اأن ي�سبحن يف مرمى ممار�سة القمع الفكري 

وال�سيا�سي لبع�سهن البع�س، فاإن يف ذلك موؤ�سرات خميفة وعميقة.

واأحيانًا ياأخذ العنف ال�سيا�سي بعدًا اآخرًا، كما حدث يف نهاية العام 2011، 

حني قام اأفراد من جهاز المن الداخلي وال�سرطة، باقتحام قاعة موؤمترات عامة 

اأجهزة  باإغالق  ال�سرطة  اأفراد  قام  حيث  غزة،  يف  الن�سوية  املوؤ�س�سات  لإحدى 

ال�سوت وقطع التيار الكهربائي عن امل�ساركني/ات، بحجة عدم احل�سول على 

ت�سريح، ورمبا ل�سنا هنا ب�سدد تتبع املمار�سات والنتهاكات التي متار�س من 

قبل �سلطة غزة و�سلطة ال�سفة الغربية، لأن املراكز احلقوقية تعمل على توثيق 

هذه النتهاكات يومًا بيوم، لكنا نحاول اأن نحذر من خطورة هذه املمار�سات، 

اتخاذ  يف  واملبالغة  اآرائهن،  عن  بالتعبري  الن�ساء  وحقوق  حرية  من  النيل  على 

الت�سامح  من  اأجواء  اتاحة  هو  فاملطلوب  الآخر،  الراأي  جتاه  عنيفة  فعل  ردود 

والدميقراطية وفن الإ�سغاء من قبل كافة الأطراف، للخروج من عنق الزجاجة 

الفل�سطيني الفل�سطيني.

ورغم ذلك فال�سورة لي�ست �سوداوية باملطلق، فهنالك ن�ساء اأخريات يحملن 

الروؤية الوطنية الوحدوية، ويعملن ب�سمت ورمبا يكن ن�ساء عاديات، يعملن على 

تعزيز روح الت�سامح والدميقراطية والتعددية يف اأبنائهن، ورمبا يكن يف موقع 

نقابي اأو اأكادميي اأو اإبداعي، ي�ساعدنهن على حتقيق اأفكارهن يف حرية الراأي 

التي  ال�سابة اجلديدة،  بالأجيال  اأي�سًا، لذلك فعيوننا معلقة  والتعبري واحل�سد 

توافر  وللتعبري عن وجودهن، خا�سة مع  الذات  تعي�س معرتكًا حقيقيًا لتحقيق 

لهن  ت�سمن  التي  الجتماعي،  التفاعل  اأدوات  من  املتعددة  الإعالمية  الأدوات 

الرقيب وجتعلهن رئي�سات  التغريد، وتبعد عنهن مق�س  مزيدًا من احلرية يف 

حترير �سفحاتهن دومنا رقابة من اأحد.

زمام املبادرة

اإن م�سادرة احلريات العامة والتعدي اأي�سًا على احلريات ال�سخ�سية، هو 

اإفراز طبيعي حلالة النق�سام والفو�سى املنظمة، التي نعي�سها يف الو�سع القائم 

وامل�ستمر، وهي تاأتي كرد فعل، فكل طرف يف ال�سلطتني يراقب ما تقوم به ال�سلطة 

الثانية، وبالتايل تاأتي خطوة م�سادرته للحريات العامة اأو ال�سخ�سية، كنكاية 

ورد فعل عما يقوم به الطرف الآخر، وهكذا تت�سع الدائرة وتكرب وتتمخ�س عن 

دائرة كبرية من العنف وردود الفعل، فتتعقد الأمور اأكرث فاأكرث مع تداخل جهات 

داعمة لهذا العنف، وجتد م�سلحتها يف اأن تتوه البو�سلة، وكلما حاول الطرفان 

اجللو�س لطاولة الت�سالح، ي�سبح احلديث عقيمًا، لأن ممار�سات النتهاكات ل 

زالت م�ستمرة على اأر�س الواقع.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه، هل الن�ساء حاليًا قادرات على تويل زمام املبادرة 

ال�سيا�سية على  وامل�ساركة  امل�ساحلة  اأجواء  وتعزيز  ال�سيا�سية،  بالعجلة  والدفع 

�سعيد اتخاذ القرارت وال�سغط ال�سعبي؟ هل باإمكان الن�ساء اأن يتوحدن ويفكرن 

بج�سد امراأة واحدة وفكرها وعمق روؤيتها، لكي يقلن كلمتهن، لي�س فقط يف الثامن 

من اآذار، اأو يف احلملة العاملية ملناه�سة العنف فقط، بل اأن يقلن كلمتهن جميعًا؟ 

هنالك العديد من الأ�سئلة التي حتتاج لإجابات، لكن املهم الكيفية التي ميكن اأن 

جنيب فيها على ال�سئلة، ولي�س فقط بطريقة طرحها.

تت�سارب اآراء ال�سباب حول ق�سايا املراأة، فمنهم َمن يح�سر هذا العنف بالعنف 

اجل�سدي فقط، وتعر�س املراأة لل�سرب، واآخرين يجدون اأن العنف املوجه �سد 

املراأة هو عنف ج�سدي اأو جن�سي، و فريق اآخر يرى اأن العنف لديه اأجتاهات 

عديدة، وو�سل البع�س مل�سميات جديدة للعنف، كالعنف املوؤ�س�ساتي والقانوين. 

يقول ال�ساب اإياد اأبو داهوك، 22 عامًا: »اإن العنف هو اعتداء غري قانوين نتيجة 

غ�سب، ويظهر بطريقة غري منا�سبة«. ولقد ح�سر العنف الذي تتعر�س له 

املراأة هو دائمًا على يد الرجل، وي�سيف ال�ساب اإياد حول اأ�سباب النتهاكات 

�سد املراأة: »باأن الرجل يعترب نف�سه متفوقًا على املراأة، ولديه فكرة متوارثة 

ورا�سخة باأن املراأة بن�سف عقل«. وعقب حول ذلك قائاًل: »اإن الو�سع املعي�سي 

ال�سيء يزيد من الغ�سب داخل الرجل، وي�سعى لتفريغه فيمن حوله واملراأة 

هي اأن�سبهم«. 

يوجد  ل  »الن�ساء  داهوك:  اأبو  اإياد  يقول  اليوم،  ال�سابات  بني  الوعي  وحول 

لديهن الوعي الكايف بهذا املو�سوع«. واأكد على �سرورة اأن يكون هناك ندوات 

وور�س عمل مكثفة يف اجلامعات، لتكون املراأة على دراية مبا يجب اأن تفعله 

يف حال تعر�ست للعنف. 

ويقول ال�ساب حممد مرار من قرّية بيت دقو يف �سواحي القد�س: »اإن العنف 

املمار�س على املراأة عنفًا متنوعًا، ول يقف على �سكل واحد. فاملراأة ممكن اأن 

تتعر�س لعنف فكري اأو مهني«. واأ�ساف حول ذلك: »اإن حتديد الوظائف التي 

تقوم بها املراأة يف املوؤ�س�سات والوزارات، يتبعه تقليل من دورها يف املجتمع 

واإق�سائها يف جمالت متعددة«. ويقول ال�ساب مّرار: »باأن اأي عنف تتعر�س 

له املراأة، يوؤدي تلقائيًا لعنف نف�سي، الذي يوؤدي بالتايل لنطواء املراأة وانهيار 

ن�ساطها«. وتطرق ال�ساب مرار ملا اأ�سماه العنف القانوين قائاًل: »اإن قوانني 

الأحوال ال�سخ�سّية غري الفل�سطينية تطبق فل�سطينًا«. 

ويقول حول وعي املراأة اليوم: »املراأة غري واعّية، وال�سبب يعود لنمط الرتبّية 

يغرّي  الرتبوي مل  فالنظام  واجلامعات،  للمدار�س  واملمتد  الأ�سرة  املطبق يف 

اإيجابيا، يف ماهّية دور املراأة، وباأنها متثل �سلعًا كاماًل ولي�ست قا�سرًا«. 

ويتحدث ال�ساب تامر اأبو رجيلة، 30 عامًا من قرّية عطارة ق�ساء رام اهلل، عن 

النظرة التي توّجه للمراأة فيقول: »الرجل ينظر للمراأة اأنها خادمة فقط، ول 

تعمل �سوى ما يطلبه بيتها، وخا�سعة لأوامر زوجها«. وحول الأ�سباب املوؤدّية 

للعنف �سد املراأة يقول ال�ساب اأبو رجيلة: »قد يكون بدافع الغرية، فهي بنظره 

ال�سرف، ممكن عند �سماع اأي اإ�ساعة ملفقة عن زوجته اأو ابنته اأو اخته اأن 

ت�سل الأمور للقتل«. 

وعن راأيه يف مدى الوعي لدى املراأة بق�سايا العنف يقول ال�ساب حممد الديك، 

21 عامًا: »اإن م�ستوى الوعي لدى املراأة مرتبط بدرجة التعليم الذي و�سلت له، 

اإ�سافة لربطه بامل�ستوى الثقايف لديها، فاملراأة املتعلمة تكون على دراية بالكيفّية 

التي ل ت�سمح للرجل با�ستباحة حقوقها، وقادرة على اإيقافه ومقا�ساته«. 

ولقد بّينت الأخ�سائّية النف�سّية اآمال دحيدل، اأن املجتمع الذكوري الذي تعي�س 

الفل�سطينّية على وجه اخل�سو�س، والعربّية عمومًا، تناقل ثقافة  املراأة  فيه 

الت�سريع للعنف �سد املراأة وتقول: »اإن البداية مع الرتبّية، حيث تعترب املراأة 

الطرف الأ�سعف الذي يجب حمايته و احتوائه«. 

ال�سرف  تعترب  لأنها  التاأديب،  لها  يوجه  من  املراأة هي  اأن  دحيدل  واأ�سافت 

للرجل، وتقول: »اإن الرجل يرى يف تعنيف املراأة اإثباًتا لرجولته«. اأي اأن ال�سمة 

الأبرز للرجولة هي  تعنيف املراأة وقهرها.

وتعقب دحيدل: الثقافة الذكورّية انتقلت للمراأة نف�سها، واأ�سبح هام�س احلرّية 

األ تتخّطاها، واملراأة نف�سها تعلم هذه  واأ�س�س عليها  بثوابت  اإن وجد، مقيد 

الرتكيز  يتم  باأن  دحيدل،  الأخ�سائّية  وطالبت  ول حتاول حتدّيها.  احلدود 

على اجلوانب الإيجابّية من العادات والتقاليد، ولي�س ال�سيء واملتع�سب منها، 

ويجب اأن تتم الرتبّية على اأ�سا�س اأن املراأة كاأنثى، والرجل كذكر، كٌل منهما 

اإن�سان، لديه احلقوق والواجبات نف�سها. 

كيف ينظر ال�ضاب 

الفل�ضطيني للعنف �ضد املراأة 

يف ظل الذكورّية ال�ضائدة

وعد جّهالني 



�ضوت الن�ضاء826.1.2012

مما ل �سك فيه، اأن الدين ال�سالإمي، ل يبيح �سيئ اإل وفيه م�سلحة للب�سر، 

اأباح الإ�سالم اأن تكون هناك �سروط يف عقد الزواج بني الطرفني، وذكر  فقد 

َها اَلِّذيَن اآَمُنوا اإَِذا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن اإِىَل  ُيّ
َ
ذلك يف القراآن الكرمي لقوله تعاىل: »َيا اأ

�سورة  العظيم.  اهلل  �سدق  َكاِتٌب ِباْلَعْدِل«  َبْيَنُكْم  َوْلَيْكُتْب  َفاْكُتُبوُه،  ى،  ُم�َسًمّ َجٍل 
َ
اأ

�سروط يف  تكون هناك  اأن  يرف�س فكرة  اآية 282. لكن جند حاليًا من  البقرة 

العقد من منطلق العادات والتقاليد، واأنه من باب العيب اأن ي�سرط على الطرفني، 

وخ�سو�سًا بني القارب!

طبيعة هذه ال�سروط تختلف من �سخ�س لآخر، ولكن يف الأغلب تكون لتكملة 

الدرا�سة اأو موا�سلة العمل بعد الزواج وال�ستقالل يف بيت خا�س... وهكذا.

حق للمراأة 

من الغريب جدًا اأن بع�س املقبالت على الزواج، واإن كن جامعيات، ل�سن على 

معرفة بتفا�سيل عقد الزواج، اإل ما يت�سمنه عن املهر املوؤجل واملعجل، اأما بالن�سبة 

لل�سروط اخلا�سة، التي ميكن للمراأة ا�سرتاطها؛ كالعمل اأو األ يتزوج عليها زوجها، 

اأو اأن ل تغادر بالدها، اأو اأن تكون الع�سمة يف يدها، فهذه ال�سروط رغم اأنها 

تر�سي رغبة داخلية لدى الكثريات، لكنها قلما تو�سع يف العقد لأ�سباب متعددة؛ 

اإما لأن املراأة جتهل اأن ال�سرع والقانون اأباح لها �سروطها اخلا�سة، اأو لأن هذه 

ال�سروط جتعل الرجل واأهله يف غاية التحفظ والرتدد من كتابتها يف عقد الزواج.

فماذا ت�سرتط املراأة  يف عقد زواجها؟ �سوؤال وجهناه اإىل ن�ساء ميثلن خمتلف 

الفئات الإجتماعية.

)ام حممد( ربة منزل تقول: »مل يكن من ال�سعب التوافق مع زوجي حول 

ا�ستمراري يف الدرا�سة، لإنه مل يكن ي�سغل بايل حينها �سوى اإنهاء تعليمي، وقد 

اإحرتم زوجي رغبتي، اأما ال�سروط املالية فاحلديث عنها لي�س �سروريًا، اإذ يجب 

على الزوج توفري كل �سروريات احلياة الزوجية، التي ت�سمن يل حماية معنوية 

يتفهم  واأن  بعائلتي  زوجي  يقبل  اأن  �سرطي  كان  فقد  يل  وبالن�سبة  القل،  على 

اإ�سلوبهم وطريقة عي�سهم«.  

هدى، معلمة تو�سح: »ا�سرتطت على زوجي عدم حرماين من العمل الذي 

احقق فيه ذاتي، وعدم الزواج من اإمراة اأخرى، حتى لو �سمح له ال�سرع بذلك، 

اإ�سافة اإىل التمتع ب�سكن بعيدًا عن عائلته، وكل ما من �ساأنه اأن ي�سلب حريتي. اأما 

الأمور املادية فهي بالن�سبة يل بديهية لإين ل اأقي�س احلياة الزوجية باملال، كما 

اأرف�س اأن تكون عالقتي بزوجي مقرونة بقيمة مالية حمددة كموؤخر �سداق، لأن 

عالقتنا اإذا اإهتزت فلن يعو�سها مال الدنيا، ولن اأقبل التنازل عما ا�سرتطته اأبدًا.

رناد م�سطفى تقول: »بعد جتربة اإرتباط فا�سلة، اأردت فيها اأن اأحفظ حقوقي 

بطريقة مكتوبة، من خالل كتابة �سروط اأراها تر�سم يل وله اإطارًا �سليمًا وا�سحًا 

يحفظ حقوقنا ويحدد حياتنا، مبا ل يتنافى مع حدود اهلل، ومبا يتفق مع ال�سرع 

ولكن حماولة احلر�س من غدر  الآخر  الطرف  �سكًا يف  ولي�س هذا  والأخالق، 

الزمان ما ا�ستطعنا، ويف النهاية ي�ساء اهلل ما يريد ول اإعرتا�س على اإرادة اهلل«.

عفاف الدراج قالت: »فاجاأين خطيبي برف�س املبداأ اأ�ساًل، وقال يل اأتعهد 

لك مبا تريدين دون كتابة �سروط يف وثيقة الزواج، وقال يل )كرامتي(، رغم 

اإقراره �سرعًا بحقي يف كتابة هذه ال�سروط.

بحقها يف  تتم�سك  اأن  فتاة  كل  على  زوجية هادئة،  توفري حياة  من منطلق 

كتابة �سروطها التى ترى اأنها مهمة، حلياة اآمنة و�سعيدة، واأن هذا ل يتعار�س 

مع كرامة الرجال يف �سيئ، فلماذا يحدث اأن كثريًا من الفتيات تخاف من جمرد 

»لي�س ذنبي، فحني كنت �سغرية تعر�ست حلرق ب�سبب اأنبوبة غاز كنت األعب 

بالقرب منها، �سوه كل املنطقة الواقعة ما بني اأ�سفل رقبتي وبطني«. 

لـ«�سوت  »اآية« 29 عامًا حديثها، وهي تروي  ال�سابة  ا�ستهلت  الكلمات  بهذه 

وتخ�سى  النا�س،  بعيدًا عن عيون  به  الذي حتتفظ  ال�سر  تفا�سيل هذا  الن�ساء« 

اأن يعرفه اأحد.

فالكثري من الفتيات يعي�س يف �سدورهن اأ�سرار ل ذنب لهن بها، ي�سطررن 

لإخفائها عن النا�س واملجتمع، خ�سية من نظرة غري لئقة جتاههن، فتتاأثر حياتهن 

الجتماعية بهذا ال�سر، ويتاأثر كذلك �سلوكهن.

اليوم، حني كنت  الرقبة منذ ذلك  املفتوحة  »اأحتا�سى املالب�س  اآية:  وتكمل 

طفلة تقيدت حريتي يف لب�س ما اأريد، وعندما بداأت اأكرب ازدادت امل�سكلة مع 

كل خاطبة تطرق باب بيتنا، ملا ي�سيبني من حالة اإحباط وحماولة البحث عن 

اأعذار للرف�س«.

وت�سيف: »كربت امل�سكلة معي، فاأنا اعترب يف مرحلة متقدمة من العمر ن�سبيًا، 

والكل يت�ساءل ملاذا ترف�س الزواج، ل اأحد يفهم اإل اأنا وعائلتي، التي تتعامل معي 

ب�سفقة �سديدة، خا�سة بعد زواج اأخواتي اللواتي ي�سغرنني«.

 مر�ضت ولكن!!!

اأما ال�سابة �سهى، فقد تعر�ست حني كانت �سغرية حلادث ت�سبب يف حدوث 

�سرعة كهرباء يف الدماغ، ا�سطرت اإىل اأن تتعاي�س مع اأدوية تقلل هذه ال�سرعة، 

مل تفهم �سهى ما كان يعنيه هذا حني كانت �سغرية، لكن حتذير اأهلها الدائم من 

�سرورة عدم علم اأحد بذلك، جعلها ت�سعر اأن الأمر خطري جدًا. 

تقول �سها: »واقع الفتاة يف املجتمع الفل�سطيني ح�سا�س، فكل �سيء مرتبط 

براأي النا�س بها، كنت اأعلم اأن الأمر �سيكون كارثي اإذا انت�سر خرب باأين مري�سة، 

فهذا �سيوؤثر علّي وعلى اأخواتي اأي�سًا. بداأت اخلاطبات يطرقن بابنا، وبداأ م�سل�سل 

الرف�س الدائم، كنت اأعلم اأنني اإن قلت للنا�س فلن يقبلوا بي، وقد يحملون هذا 

ال�سر اإىل خارج البيت لف�سحه، ول اأخفي اأنني يف كثري من الأحيان كنت اأرف�س 

مبرارة، فبع�س اخلاطبني كانوا ذوي موؤهالت حمرتمة«.

وتكمل: »اأذكر اأنني حني كنت اأتردد على الطبيب املعالج، ل اأرى فتيات يف 

املكان اإل يف اأ�سيق احلدود، رغم اأنني اأعلم اأن عددهن كبري، لكن لأين اأ�سعر 

مبا ي�سعرن به، فقد كان مينعهن اخلجل واخلوف من املجتمع من الرتدد الدائم، 

وهذا ما حدث معي يف وقت لحق، حني رف�ست الذهاب للم�ست�سفى«. 

وتوا�سل: »جتاوزت الثالثني الآن، ول اأحد يعلم بهذا ال�سر اخلطري، اإذ ل ي�سعر 

به اإل فتيات يعانني ذلك«.

اأنا واملر�ش املزمن

عال، كانت تداعب ابنتها ال�سغرية، قبل اأن تبت�سم لتقول: »اأعود اإىل ذكريات 

األيمة جدًا، حني نتحدث عن الأ�سرار اخلطرية يف حياة البنات«.

عال، فتاة حباها اهلل بجمال مالئكي، لكن كانت م�سابة مبر�س ال�سكري، 

تقدم خلطبتها اثنني من جريانها، وتقابلت الأمهات يف بيت والدة عال، وحدثت 

م�سادة كالمية بينهما، فقطعت والدة عال احلديث للت�سريح لأول مرة بهذا ال�سر 

اخلطري يف حياة ابنتها، ف�سمتت ال�سيدتان. 

تقول عال: »والدة اأحد هذين ال�سابني اأ�سبحت تتعامل معي بق�سوة �سديدة، 

وت�سعرين باأنني خطر على ابنها، لدرجة اأنني ذات يوم كنت اأقف على »البلكونة« 

فقالت يل حرفيا »لي�س واقفة يف ال�سم�س، م�س خايفة �سكرك ينحرق!. 

وت�سيف: »مررت بالكثري من املواقف ال�سعبة ب�سبب ت�سريح اأمي، الذي كان 

مت�سرعا جدًا، وما زلت اأوؤيد ب�سبب ذلك اأن حتتفظ الفتاة بهذه الأ�سرار بعيدًا 

عن النا�س، فاأنا جربت ما ميكن اأن يجره علينا ذلك، اإن زوجة عمي حني علمت، 

منعت اأبناءها من الرتدد على بيتنا، خ�سية اأن يقول اأحدهم اأنه يريد خطبتي، 

لي�س هذا فح�سب، بل اإن اإحدى القريبات رف�ست خطبة اأختي لبنها، خ�سية اأن 

يكون املر�س وراثيًا«.

ذكر هذا اأمام خطيبها، هل هذا خ�سية اأن يرتكها خطيبها، فلماذا هذا الإرهاب 

والتخوف الأعمى؟.

حفظاً حلقوق املراأة والرجل

ويرى الطالب اجلامعي »ابرهيم  عبد«، من جامعة القد�س املفتوحة، اأنه يجب 

و�سع ال�سروط وكتابتها على ق�سيمة عقد الزواج، ملا فيه من حفظ حلقوق املراأة 

والرجل، وهو مبثابة �سمام اأمان يقي الزوجني من كرثة اخلالفات وامل�ساكل التي 

قد حتدث، اإ�سافة اإىل اأن و�سع هذه ال�سروط قد اأ�سهم يف التقليل من امل�ساكل، 

التي كانت ت�سل يف املا�سي اإىل اأروقة املحاكم، ومكاتب دوائر الإر�ساد والتوجيه 

الأ�سري. وين�سح »ابراهيم« كل �ساب وفتاة مقبلني على الزواج،  باإن يحر�سوا 

تاأمينًا  فيها  يرون  التي  �سروطهما،  وو�سع  وواجباتهما  حقوقهما  معرفة  على 

حلياتهما، كما يطالب امل�سوؤولني �سواء اأكان ماأذونًا اأم قا�سيًا، ب�سرورة تب�سري 

العرو�سني بحقوقهما يف هذا ال�ساأن، من دون اأن يكون يف ذلك حتفظ اأو حياء، 

وتكثيف حمالت التوعية بهذا ال�ساأن.

لكن عال، كان حظها اأف�سل من غريها، فاخلاطب الثاين رغم اأن اأمه غادرت 

بيت عال، اإل اأنه اأ�سر على اإقناع اأهله باأنه قادر على حتمل النتيجة، لكن هذا 

الإقناع ا�ستغرق عامًا كاماًل.

اآثار نف�ضية �ضيئة

تقول الأخ�سائية النف�سية عال ح�سب اهلل، اأن �سبب احلالة النف�سية ال�سيئة 

تعي�سها  التي  اخل�سو�سية  هو  النوع،  هذا  من  م�ساكل  لديهن  اللواتي  للفتيات 

الفتاة يف املجتمع ال�سرقي، فالنا�س تتعامل مع اأي ظرف تتعر�س له الفتاة على 

اأنه عيب ويجب الت�سرت عليه.

وت�سيف ح�سب اهلل، باأن هذا الواقع ي�سكل عبئًا هائاًل على الفتاة، و�سغطًا 

نف�سيًا ينتج عنه تدين يف م�ستوى تقدير الذات، وعدم القدرة على الدفاع عن 

م�سكلة،  من  تعانيه  مبا  يعلمون  قد  النا�س  كل  باأن  الدائم  والإح�سا�س  النف�س، 

لذلك تظهر عليها مالمح احلزن الدائم، كيف ل وهي حتتفظ ب�سر يعطل جزءًا 

مهمًا من حياتها. 

وتتابع ح�سب اهلل: »كنت اأتابع حالة لفتاة كان لديها نتوء حلمي يف ظهرها، 

ل اأحد يعلم بالطبع اإل اأمها التي اأخذتها اإىل اأطباء التجميل، لكن ل�سوء احلظ 

فاإن هذا النتوء ازداد ت�سوهًا مع كرثة العمليات واحلقن الطبية وخيوط اجلراحة، 

وكانت هذه الفتاة تتعر�س لالإعتداء اجلن�سي من قبل �سقيقها، لكنها غري قادرة 

على الدفاع عن نف�سها، فازداد و�سعها �سوءًا مع هذا ال�سغط الإ�سايف عليها«. 

وتكمل ح�سب اهلل باأن بع�س الفتيات قد يلجاأن اإىل ال�سلوك غريالطبيعي للفت 

النتباه، كنوع من التعوي�س، كالتحدث ب�سوت عاٍل، اأو القيام ببع�س ال�سلوكيات 

املنافية للمجتمع جلذب النتباه ولإثبات اأنها ما زالت مرغوبة. 

توؤثر عليهن ب�سكل مبا�سر،  التفا�سيل يف حياة الفتيات  اأن هذه  وتوؤكد عال 

فنحن يف جمتمع ثقافته اأن الفتاة يجب اأن تكون كاملة يف كل �سيء، خا�سة عند 

مو�سوع اخلطبة، فما بالنا اإذا كانت تعاين من مر�س اأو ت�سوه ما، وهذا ما يوؤثر 

�سلبًا على مناحي حياتها الأخرى. 

من  ثالثيًا  مطلبًا  كانت  الفتاة،  يف  وراأيهم  النا�س  ثقافة  تغيري  على  العمل 

الفتيات اللواتي التقيتهن، ف�سهى تقول: »كم فتاة حتتفظ باأ�سرار من هذا النوع، 

نف�س ظروفنا  تعي�س  ما،  ت�سوه  اأو  لديها مر�س  لأنه  نف�سها،  وبني  بينها  تدفنها 

وواقعنا النف�سي«.

يف حياتي �ضر خطري 

�ضريين خليفة

 �ضروط عقد الزواج طريق املراأة ل�ضمان حقهوقها

مو�ضى تنوح
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املركزي  الإح�ساء  جهاز  عن  موؤخرا  �سادرة   اإح�سائيات  اأ�سارت 

الفل�سطيني حول العنف الأ�سري، اأن ما ن�سبته 30% من اأطفال فل�سطني هم 

اأطفال عنيفون، ب�سبب العنف الذي ميار�س �سدهم، واأن اأكرث من خم�س 

الطالب ما بني 12-17 عامًا، تقدر ن�سبتهم 21.6%  يف ال�سفة الغربية 

مقابل22.7% يف قطاع غزة تعر�سوا للعنف يف املدار�س.

العنف  اأ�سكال  اأكرث  كان  النف�سي  العنف  اأن  اإىل  النتائج،  واأ�سارت 

ممار�سة �سد هوؤلء الطالب من قبل زمالئهم الطلبة اأو املعلمني؛ %25 

و27.6 % على التوايل، باملقابل بلغت ن�سبة الذين تعر�سوا لعنف ج�سدي 

من قبل املعلمني 21.4% مقابل14.2 % من قبل زمالئهم الطلبة.

واأكدت الدرا�سة، اأن ما ن�سبته : 51.0 % من الأطفال تعر�سوا للعنف 

داخل الأ�سرة من قبل اأحد اأفرادها، ففي ال�سفة الغربية و�سلت 45.8 % 

مقابل 59.4% يف قطاع غزة، كما بلغت ن�سبة الذين تعر�سوا لعنف نف�سي 

من قبل اآبائهم من هوؤلء الأطفال 69.0% و34.4% تعر�سوا لعنف ج�سدي، 

باملقابل تعر�س 66.3% من هوؤلء الأطفال لعنف نف�سي من قبل اأمهاتهم 

و34.5% تعر�سوا لعنف ج�سدي.

يظهر من الإح�سائيات ال�سابقة اأن الأطفال يعي�سون يف بيئة اأ�سا�سها 

العنف، وهذا الأمر يعك�س اآثاره ال�سيئة على �سلوكهم وت�سرفاتهم، وينجم 

عنه اأطفال عنيفون فاقدين معنى براءة الطفولة.

ويوؤكد الأخ�سائيون اأن العنف �سلوك مكت�سب، يتعلم من البيئة، الأ�سرة، 

املدر�سة، الأقارب وو�سائل الإعالم، حيث اأن 50% من �سلوك الطفل يت�سكل 

يف اخلم�س �سنوات الأوىل، و75% عند �سن الثامنة، و95% عند الثامنة ع�سر.

اقتحام العنف للمدار�ش

اأن تكون املدر�سة بيتًا للرتبية، اأ�سبحت مقرًا للعنف، وهذه  بدًل من 

الظاهرة تزداد �سنويًا بني الطلبة، واأحيانًا ت�سل للمعلمني.

عندما ت�ساأل اأي طالب ملاذا ت�سرب زميلك يجيب: »ل اأ�سربه من دون 

�سبب، بل من اأجل اإثبات قوتي والدفاع عن نف�سي، عندما ي�ستمني اأحدهم 

اأو ي�سربني يجب اأن اأقوم بالالزم حتى ل يكررها مرة اأخرى، يف البداية 

اأطلب منه العتذار واإذا مل ير�س اأ�سربه«.

الطفل رجا قا�سم »12 عامًا« يقول: »ب�سراحة عندما يذهب ال�سخ�س 

باقي  من  لل�سخرية  يتعر�س  ل  حتى  قويًا،  يكون  اأن  يجب  املدر�سة،  اإىل 

واأن  النف�س،  عن  الدفاع  من  متكنه  قتالية  مبهارات  يت�سلح  واأن  الطلبة، 

يكون م�ستعدًا لأي م�ساجرة«.

 ويتابع وابت�سامة ال�سخرية على وجهه: »بعد انتهاء الدوام الدرا�سي، 

تبداأ فعاليات ال�سرب احلقيقي، خا�سة اأن املعلمني مينعون اأي م�ساجرة، 

فهناك جمموعات تتفق �سد اأحد الطلبة، الذي مل ي�ستطيعوا �سربه يف 

واأحيانًا  والأقالم،  املرباة  و�سفرات  بالع�سا  بع�سهم  وي�سربون  املدر�سة، 

يخربون املقاعد ويك�سرونها«.

الطالبة اأ�سيل ن�سر، ترى الكثري من الطلبة ي�سربون بع�سهم يف ال�سارع 

وت�سف  ال�سارع،  ويلقون حقائبهم يف  املدر�سي،  الدوام  النتهاء من  بعد 

هذه امل�ساجرات بحلبة امل�سارعة التي ل تنتهي اإل باإ�سابة اأحد الطلبة اأو 

الهزمية. وت�سيف: »يف اإحدى امل�ساجرات اأ�سيبت �سديقتها بحجر، ومن 

يومها حتاول البتعاد عن اأماكن تواجد امل�ساجرات الذكورية العنيفة. 

وتقول اأن م�ساجرات الفتيات ل ت�سل لهذه الدرجة، بل تت�سمن م�سادات 

كالمية، واأحيانًا التعارك بالأيدي و�سد ال�سعر«.

تاأثري البيئة

�سنوات،  ثالث  عمرها  البالغ  طفلتها  ت�سرف  من  ت�ستغرب  اأمين  اأم 

وتقول: »لحظت عدوانيتها على اأطفال اجلريان وحتى على اإخوتها، نكون 

باأظافرها  تخد�سهم  واأحيانًا  �سيء حتمله،  باأي  ب�سربهم  فتبداأ  جال�سني 

وت�سربهم بيديها، وتلقيت ا�ستياء اجلريان منها«.

وتتابع »اأ�سبحت اأراقب ت�سرفاتها والأمور املحيطة بها، لأعرف �سبب 

التغري املفاجئ لها، فاأدركت اأن الألعاب التي يلعبها اأمامها اأطفال احلي 

هي ال�سبب، خا�سة اأن معظمهم من الذكور، وترتكز معظم األعابهم على 

ال�سرب وال�سراخ، بالإ�سافة للربامج التي يتابعها اأخوها، فاأبعدتها فرتة 

عن هذا اجلو واأ�سغلتها باألعاب لطيفة وب�سيطة، بعيدة عن اأجواء العنف، 

وبالفعل لحظت تغريًا على �سلوكها«.

»اللي ي�سربك ا�سربه«، بهذه القاعدة و�سحت الأخ�سائية الجتماعية 

مي�سون اخلطيب، اأن الأهل يلعبون دورًا كبريا يف تر�سيخ مبادئ العنف عند 

اأطفالهم، بق�سد اأو بدون ق�سد، متنا�سني اأنهم يغر�سون يف نفو�س اأولدهم 

العدوانية جتاه الآخر، مبعنى اأن هوؤلء الذين يحر�سون اأطفالهم على �سرب 

من ي�سربهم، ل يدركون اأنهم اإمنا ي�سعون لأطفالهم قاعدة خلرق القانون 

وعدم احرتامه، وا�ستخدام منطق القوة يف حل م�ساكلهم وخالفاتهم.

من  ي�سدر  �سلبي  ت�سرف  باأنه  العدواين،  ال�سلوك  لتعريف  وتطرقت 

الطفل جتاه الآخرين، ويظهر على �سوره عنف ج�سدي اأو لغوي، اأو ب�سكل 

اإمياءات وتعابري غري مقبولة من قبل الآخرين.

وت�سيف اخلطيب اأن الوالدين يعززان �سلوك الطفل العنيف، اإذا �سعر 

ب�سعادة اأو ابت�سامة على وجه اأحد والديه عندما يت�سرف ب�سكل عنيف يف 

موقف معني، ظنًا منهما اأنهما بهذه الطريقة يربيان طفاًل �سلبًا، ي�ستطيع 

التعامل مع جميع املواقف.

وذكرت الإخ�سائية الجتماعية، اأن من اأ�سباب توجه الطفل اإىل العنف 

الوالدين  اأحد  اأظهر  ما  فاإذا  عنيفة،  اأم  اأو  عنيف  اأب  وجود  �سلوكه،  يف 

الو�سيلة  هي  هذه  اأن  الطفل  �سيعتقد  الغ�سب،  عند  عنيفة  �سلوكيات 

ال�سحيحة للرد على اآي موقف مثري للغ�سب.

كما اإن عدم الأمان وافتقاد احلب وعدم ا�ستقرار اجلو الأ�سري، وما 

قد ي�ساحب ذلك من �سجار و�سراخ يحزن الأطفال ويجعلهم ع�سبيني، 

ما يوؤدى اإىل عنف الطفل وعدوانيته جتاه الأطفال الآخرين.

اأو  اأ�سرته  قبل  من  اجتماعيًا  مرفو�س  باأنه  الطفل  �سعور  اأن  وتتابع 

اأ�سدقائه اأو معلميه، نتيجة �سلوكيات �سلبية �سادرة من الطفل، ومل يتم 

التعامل معها بال�سورة ال�سحيحة، اإ�سافة ل�سعور الطفل بالنق�س نتيجة 

وجود عيب خلقي يف النطق اأو ال�سمع اأو اأي ع�سو اآخر من ج�سمه، اأو نتيجة 

اأو  كالغباء  ال�سلبية  بال�سفات  ي�سفونه  الذين  لالآخرين،  �سماعه  لتكرار 

الك�سل اأو غريها من الأو�ساف البذيئة، وكبت الطاقة الكامنة يف ج�سم 

الطفل من قبل الأ�سرة اأو املدر�سة، مما يدفع الطفل اإىل اإفراغ هذه الطاقة 

ب�سورة عدوانية على غريه، من اأهم الأ�سباب التي تدفع الطفل لال�ستمرار 

يف �سلوكه.

وترى اخلطيب اأن املدر�سة  تعمل على تكري�س العنف املوجود يف الأ�سرة 

وال�سارع والبيئة الجتماعية، من خالل روؤيتها مل�ساهد العنف التي ميار�سها 

الطلبة جتاه بع�سهم، واملعلمني جتاه الطلبة، وهذه امل�ساهد تعك�س واقعًا 

اجتماعيًا وبيئيًا عنيفًا، والطفل يطبق هذه امل�ساهد التي تعر�س لها على 

واقعه.

وتوؤكد على �سرورة اأن تكون املدر�سة هي املوؤ�س�سة الجتماعية الثانية بعد 

البيت من حيث التاأثري يف تربية الطفل ورعايته، حيث اأّن وظيفتها الطبيعّية 

اأن ت�ستقبل الأطفال يف �سّن مبكرة فتكون بذلك املحّطة الأوىل للتعامل معهم 

بعد الأ�سرة مبا�سرة، وعليه يجب وجود دور ت�سبيكي وتكميلي  بني املدر�سة 

والأهل لتثبيت بع�س املفاهيم الإيجابية عند الأطفال، اإ�سافة لكت�ساف 

قدرات الأبناء واكت�ساف امليول ال�سلبّية والإيجابّية يف �سخ�سياتهم. 

وت�سيد اخلطيب ب�سرورة تفعيل املوؤ�س�سات لربامج الطفولة، من اأجل 

ال�سيفية، بل  واأن ل تقت�سر فقط على املخيمات  الأطفال،  تفريغ طاقة 

يجب اأن تكون على مدار العام اأثناء العطلة املدر�سية، ملا لها من دور هام 

يف تنمية قدرات الطفل يف جوانب اإيجابية، بدًل من ا�ستغاللها يف حتطيم 

قدرات الطفل يف مواقف العنف، وبهذا يبعد عن م�ساهد العنف املتكررة من 

اأفالم الكرتون وبرامج امل�سارعة، التي تزداد متابعتها من قبل الأطفال، 

دون وعي الأهل خلطورة هذا الأمر.

اإذن فالتعبري عن العنف مهما اختلفت مظاهره واأ�سكاله، يف النهاية 

»الكراهية«  عليه  يرتتب  وهذا  والنت�سار،  الهزمية  �سورتني:  عند  نقف 

املوؤدية للعنف.

���ض��ح��ي��ة االإ�������ض������اءة ال��ل��ف��ظ��ي��ة 

وممار�ضة العنف �ضده

نردين اأبو نبعة 

الطفل العدواين
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نساء وأخبار

يف ت�سرين ثاين 2011، �سبَّ حريق يف مدر�سة ابتدائية 

يف مدينة جّدة، جنم عنه �سحابة كثيفة من الدخان والغاز، 

مما دفع بالطالبات واملدر�سات للتزاحم للخروج، وقد اأدى 

احلريق اإىل مقتل واإ�سابة عدد من املدر�سات والطالبات؛ 

 – ولكن  اخلروج،  عملية  تنظيم  حاولن  املدر�سات  بع�س 

كانت مديرة املدر�سة تقف  وح�سب رواية بع�س الأهايل– 

لهن باملر�ساد، ومتنع خروج اأي طالبة اأو معلمة بدون العباءة 

وغطاء الراأ�س، الأمر الذي اأدى اإىل زيادة عدد الإ�سابات 

وزيادة خطورتها.

ويف خرب اآخر نقلته وكالة اأمد لالإعالم، جاء فيه اأن هيئة 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ال�سعودية، بداأت باإجبار 

الن�ساء على تغطية عيونهن، خ�سو�سًا املثرية للفتنة. حيث 

قال املتحدث الإعالمي با�سم الهيئة يف حائل، ال�سيخ مطلق 

النابت، اإن رجال الهيئة �سيتدخلون لإجبار الن�ساء على تغطية 

عيونهن، خا�سة املثرية للفتنة، و�سيتخذون بحق املخالفات 

الإجراءات الالزمة.

وعندما طالب اأحد اأع�ساء الهيئة مواطن �سعودي كان 

مي�سي برفقة زوجته »املنقبة« يف �سوق »حائل«، بتغطية عيني 

اأ�سدرت  اإثر ذلك  وت�ساجر معه، على  زوجته، رف�س ذلك 

الهيئة،  ع�سو  بتربئة  حكمًا  املدينة،  يف  اجلزائية  املحكمة 

اأ�سهر، وجلده 300  واإدانة الزوج واحُلكم عليه بال�سجن 8 

جلدة مفرقة على 6 دفعات. 

ويف مدينة »بي�سة« اأ�سدر قا�س حكما بال�سجن 6 �سنوات 

واجللد 4000 جلدة على �سابني �سرقا خروفني، وُحكٌم اآخر 

خم�س  بال�سجن  ال�سجائر،  من  علبًا  �سرقوا  �سباب   3 على 

العامة يف  املحكمة  �سنوات واجللد 500 جلدة، كما ق�ست 

مكة املكرمة ب�سجن �ساب 15 عامًا وجلده 40 األف جلدة، بعد 

اتهامه باإقامة عالقة غري �سرعية مع فتاة، وا�ستدراجها اإىل 

خارج النطاق ال�سكني، وهروبها منه لتلقى حتفها ده�سًا يف 

الطريق من قبل �سائق متهور.

حريق مدر�سة جدة من املمكن اأن يح�سل يف اأي مكان 

اإل  العامل  يف  مكان  اأي  يف  يح�سل  ل  ما  ولكن  العامل،  يف 

الثقافة  حيث  من  ت�سبهها  التي  واملناطق  ال�سعودية،  يف 

احلريق،  مع  التعامل  طريقة  هو  والدينية،  الجتماعية 

وطريقة اإنقاذ امل�سابني. وباملنا�سبة فهو لي�س احلادث الأول 

 من نوعه، اإْذ تكرر قبل ذلك، ومت التعامل معه بنف�س العقلية.

ول ن�سعى هنا اأن نوؤكد اأو ننفي �سحة الإدعاءات حول موقف 

قراءتي  فعند  الإن�سانية؛  الفاجعة  بهذه  وت�سببها  املديرة، 

القّراء،  بتعليقات  دمت  �سُ »العربية«،  موقع  على  للخرب 

والتي كانت يف اأغلبها توؤيد منع خروج اأي طالبة من جحيم 

النريان، ما مل تكن مرتدية العباءة واحلجاب الكامل، حتى 

لو اأدى ذلك اإىل احرتاقها وتفّحمها!! وهذا يعني اأن اأٍي من 

هوؤلء املعلقني، اأو من ال�سرطة الدينية �سيكون على ا�ستعداد 

للقبول باحرتاق كل ن�ساء الأر�س من غري املحجبات، لأنهن 

من وجهة نظرهم، �سيحرتقن يف »جهنم الآخرة«، وبالتايل 

ل مانع لديهم من احرتاقهن يف »جهنم الدنيا«!!

وال�سرطة الدينية مل تكتف بفر�س النقاب والعباءة على 

اأنثى -مبا يف ذلك الطفالت- حتى يف اأحلك احلالت  اأي 

كاحلرائق والزلزل، بحيث ل يبدو من ج�سمها ووجهها �سيء 

»الفاتنة«  العيون  ت�سيف  اليوم  هي  فها  العيون،  با�ستثناء 

ال�سرطي  �سيميز  كيف  هو  وال�سوؤال  املمنوعات.  قائمة  اإىل 

واأية  الفاتنة؟!  غري  العيون  عن  الفاتنة  العيون  »املتدين« 

ودرًء  الأغلب،  على  احلالة؟!  هذه  يف  �سي�ستخدم  معايري 

�سيتم  العيون،  �ستجلبها  التي  والكوارث  وامل�سائب  للفنت 

فر�س  و�سيتم  ا�ستثناء.  بال  للجميع  العيون  اإظهار  حظر 

العقوبات -كما  املخالفات. وهذه  الرادعة بحق  العقوبات 

هي العادة يف ال�سعودية- �ستكون اجللد، و�سُيرتك حتديد 

عدد اجللدات للقا�سي، بعد اأن يقي�س مدى فتنة وروعة تلك 

العيون اجلريئة!! 

فكما لحظنا اأن العقوبات يف املحاكم الدينية ال�سعودية 

قا�سية  كانت  اجلرمية–  حجم  مدى  عن  النظر  –بغ�س 
ومروعة، فبينما تكتفي دول العامل باإيداع املجرم يف ال�سجن، 

تكفيه  ل  فال�سجني  ال�سجن،  مع  اجَللد  ال�سعودية  ت�سيف 

عقوبة ال�سجن، بل �سيم�سي �سنني طويلة من حياته، وهو 

ينتظر اأن ينهي اآلف ال�سياط التي �ستهوي على ج�سمه. فهذا 

الذي دافع عن زوجته )املنقبة( من تع�سف رجال الهيئة، 

وذاك الفقري الذي �سرق خروفًا، واأولئك املراهقني الذين 

�سرقوا علبة �سجائر، �سُيجلد كٌل منهم مئات اجللدات!!

وكان عدد من القانونيني ال�سعوديني، قد طالبوا ال�سلطة 

املحاكم  يف  اجللد  اأحكام  لتجاوز  حد  بو�سع  الت�سريعية 

ال�سعودية للحدود املعقولة، بعد اأن و�سلت يف بع�س الأحكام 

هذه  فيه  تتزامن  وقت  يف  اجللدات،  من  الآلف  لع�سرات 

ل�سنوات طويلة. خا�سة يف ظل غياب  ال�سجن  العقوبة مع 

العقوبات املقننة، الأمر الذي فتح املجال لتفاوت الأحكام 

بني قا�ٍس واآخر يف ق�سايا مت�سابهة، وبعد اأن اأثارت الكثري 

اأو  فيها،  اجللد  اأحكام  لق�سوة  العام،  الراأي  الق�سايا  من 

املبالغة يف احلكم دون �سند قانوين عليها.

كونها  ول يف  الأحكام،  ق�سوة  تكمن فقط يف  ل  وامل�سكلة 

اأقرته  ما  كرامته، ح�سب  الإن�سان، وحتط من  اآدمية  تنتهك 

العقوبات  باأن  ن�سان،  الإ حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�سية 

اجل�سدية )مثل اجللد( ترقى اإىل م�ستوى عقوبة قا�سية اأو ل 

اإن�سانية اأو مهينة، واأنها �سكل من التعذيب. اأو يف كونها تتعار�س 

مع اتفاقية مناه�سة التعذيب، التي ان�سمت ال�سعودية لها يف 

كما هو  العقوبة،  اأ�سباب فر�س  امل�سكلة يف  بل  العام 1997؛ 

احلال يف فر�س تغطية العيون، لأن هذه التوجهات تعترب تعديًا 

على احلريات ال�سخ�سية، وانتهاكًا حلقوق الإن�سان، اإ�سافة 

اإىل اأنها تتنافى مع مبادئ ال�سريعة ال�سمحة.

من  املنطلقة  املنغلقة،  العقلية  هذه  اأن  اأي�سًا  وامل�سكلة 

من  اأهم  املراأة  حجاب  اأن  تعترب  متزمت،  فقهي  موروث 

�سي�ستغرق  �سعرها  اأو  وجهها  ك�سف  كان  لو  حتى  حياتها، 

دقائق معدودة ويف ظروف ا�ستثنائية جدًا!! وامل�سكلة اأن هذه 

العقلية املتخلفة، تريد اأن تتحكم يف اأدق تفا�سيل حياتنا.

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سد  موجه  غري  واحلديث 

جرت  الأحداث  لأن  مثال؛  جمرد  اإل  هي  فما  ال�سقيقة، 

الإ�سالمي،  للعامل  رمزًا  متثل  ولأنها  اأوًل،  اأرا�سيها  على 

ومنظومتها الفكرية والفقهية تفر�س وجودها على امل�سلمني 

ب�سكل عام ثانيًا. ومع ذلك فهي لي�ست الدولة الوحيدة التي 

تطبق مثل هذه الأحكام، فقد نقلت وكالة الأنباء الفرن�سية، 

اأن اإيران اأ�سدرت حكما بال�سجن �سنة واحدة مع 90 جلدة، 

على فنانة اإيرانية تدعى »فافامهري« بتهمة الظهور يف فيلم 

ا�ستعر�سنا  ولو  الراأ�س!!  كا�سفة  وهي  اأ�سرتايل  �سينمائي 

اأمثلة م�سابهة من منطقة القبائل يف باك�ستان واأفغان�ستان 

وغريها، لحتجنا جملدات!!

الناخبني -الذين  ينتظر جمهور  ما  الواقع هو  هذا 

مل يتعظوا ل من درو�س املا�سي ول من درو�س احلا�سر، 

رغم �سدة و�سوحها- فاختاروا اأحزابا اأ�سولية، �ستفر�س 

ما  اإذا  و�ستجلدهم  عيونهن،  يحجنب  اأن  ن�سائهم  على 

احتجوا على ذلك.

يف ال�ضعودية حرائق وعيون فاتنة

عبد الغني �ضالمه

املراأة غري مطالبة باحلجاب وهو �ضتار خا�ش باأمهات املوؤمنني

ال�سودان: اأفتى زعيم حزب الأمة القومي، اإمام طائفة الأن�سار، ال�سادق املهدي، بجواز ح�سور الن�ساء ملنا�سبات 

عقد الزواج �ساهدات، وت�سييع املوتى م�سيعات ابتغاء للثواب، واعترب ا�سطفاف الن�ساء خلف الرجال يف ال�سالة 

جمرد عادة، قائاًل اإن ال�سواب اأن يقفن حماذيات للرجال، كما يف احلرم املكي. 

ودرج املهدي على اإطالق فتاوى دينية جديدة، اأثارت نقمة ال�سلفيني واجلماعات الأ�سولية يف ال�سودان واملنطقة، 

ودعا املهدي يف خطابه اأمام ملتقى ل�سباب حزب الأمة، لإزالة كافة اأوجه التمييز �سد املراأة، واأ�سار اإىل عادات 

فر�ست عليها �سلوكًا جائرًا، منها النقاب الذي يلغي �سخ�سيتها، مو�سحًا اأن النقاب يف املجتمعات احل�سرية يوفر 

و�سيلة ملمار�سة الإجرام. على حد تعبريه. 

وتابع اأن املراأة غري مطالبة »مبا ي�سمى حجاب، »لأن هذه العبارة ت�سري لل�ستار الذي يقوم بني املوؤمنني واأمهات 

املوؤمنني«، وقال اإن »املطلوب منها الزي املحت�سم، على اأن ل تغطي وجهها وكفيها، بح�سب حديث الر�سول، �سلى 

ال�سباب،  اأجيال  املهدي تعاطفًا مع  اأبدى  اإىل ذلك،  للن�ساء والرجال«.  اأن »احل�سمة تكون  اهلل عليه و�سلم«. وزاد 

قائاًل اإن هذا اجليل من ال�سباب منكوب بغالء املعي�سة وانت�سار املخدرات، والأمرا�س اجلن�سية، والعنف الذي بلغ 

درجة غري معهودة.

امراأة تراأ�ش حزباً ي�ضارياً مغربياًً الأول مرة

املغرب: اختار حزب ي�ساري مغربي ولأول مرة امراأة زعيمة له يف انتخابات جرت يف مدينة الدار البي�ساء.

وانتخب اأع�ساء املجل�س الوطني للحزب ال�سرتاكي املوحد نبيلة منيب اأمينة عامة للحزب، كاأول امراأة 

تنتخب على راأ�س حزب له وزنه ال�سيا�سي يف املغرب، و�سوت »برملان« ال�سرتاكي املوحد املكون من 101 

ع�سوًا، اأثناء اجلل�سة الثانية من الدورة الأوىل للمجل�س الوطني، يف املقر املركزي للحزب بالدار البي�ساء، 

على لئحة نبيلة منيب لقيادة املكتب ال�سيا�سي للحزب يف املرحلة القادمة، حيث ح�سلت الالئحة الوحيدة 

بعد �سحب لئحة حممد العوين، على 48 �سوتًا من اأ�سل 80 �ساركوا يف الت�سويت، فيما �سوت 22 بـ«ل« وامتنع 

9 اأع�ساء من املجل�س الوطني عن الت�سويت.

جامعية  اأ�ستاذة  اأطفال،  لثالثة  اأم  املوحد،  ال�سرتاكي  للحزب  اجلديدة  العام  المني  منيب  ونبيلة 

متخ�س�سة يف البيولوجيا، ومدافعة عن احلرية والتقدمية وحقوق الن�ساء. وبالإ�سافة لدورها املتميز يف 

احلركة الي�سارية املغربية، ويف احلزب ال�سرتاكي املوحد، هي نا�سطة يف منظمة اأطاك املغرب املناه�سة 

للعوملة، واجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان والنقابة الوطنية للتعليم العايل.

واأ�س�س احلزب ال�سرتاكي املوحد من تيارات ي�سارية، هي منظمة العمل الدميقراطي ال�سعبي )23 اآذار 

�سابقًا( وتيار الوفاء للدميقراطية، الذي �سم من�سقني عن الحتاد ال�سرتاكي للقوات ال�سعبية، واأطراف 

اأبرز قيادات  اأحد  يدر،  ايت  �سعيد  املجاهد حممد بن  لها  ي�سارية راديكالية، اجمعت على اختيار زعيمًا 

مقاومة ال�ستعمار ومناه�سي ال�ستبداد والالدميقراطية بعد ال�ستقالل، وبعد اأن قرر بن �سعيد التخلي عن 

مهامه التنفيذية يف احلزب، مت اختيار حممد جماهد اأمينًا عامًا حتى املوؤمتر الثالث، الذي عقد منت�سف 

كانون الأول املا�سي.

الت�سريعية  والنتخابات  عليه  وال�ستفتاء  اجلديد  للد�ستور  الإعداد  املوحد  ال�سرتاكي  احلزب  وقاطع 

التي �سهدتها البالد يوم 25 ت�سرين الثاين املا�سي، واأ�سفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية ذات املرجعية 

الإ�سالمية.

ويعترب احلزب من اأبرز احلركات ال�سيا�سية الداعمة حلركة �سباب 20 فرباير، التي توؤطر الحتجاجات 

والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الد�ستورية  ال�سالحات  من  باملزيد  املطالبة  وم�سريات  ال�سعبية 

وحماربة الف�ساد وال�ستبداد.

وذهب بع�س املحللني اإىل اأن انتخاب نبيلة منيب على راأ�س قيادة ال�سرتاكي املوحد، ياأتي ردًا على تعيني 

امراأة واحدة يف حكومة عبد الله بنكريان، واإن كان ا�سم منيب مطروحًا كاأمني عام للحزب ال�سرتاكي 

املوحد منذ التئام املوؤمتر الثالث.
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املحتلة  الأرا�سي  داخل  العربية  ال�سحف  يف  الفل�سطينية  املراأة  متثيل  اإن 

واأن هذا  معينة،  وثقافية  اجتماعية  زال حم�سورًا يف جمالت  ل  عام 1948، 

التمثيل وجودته مل يتغريا على نحٍو ملحوظ، ولي�س ثمة تواوؤم بني جودة التمثيل 

والرتفاع الكمي للتغطية.

يف  املراأة  متثيل  خا�سعات:  زلن  »ما  بعنوان:  درا�سة  اإليه  خل�ست  ما  هذا 

ال�سحف العربية القطرية«، اأعدها د. اأمل جمال و�سماح ب�سول، و�سدرت عن 

مركز »اإعالم« يف الداخل. تبني الدرا�سة التي جاءت يف 102 �سفحة من القطع 

تفوق  زالت  ل  والثقافية  الجتماعية  املالحق  يف  الن�ساء  تغطية  اأن  املتو�سط، 

تغطيتهن يف الأق�سام الإخبارية، واأن الن�ساء ل زلن ممثالت يف وظائف واأدوار 

ت�سدد على ن�سائيتهن، اأكرث من ت�سديدها على وظائفهن اأو مواقفهن كالعبات 

مت�ساويات يف القيمة املجتمعية.

ُيعر�سن  مما  اأكرث  كاأمهات  ُيعر�سن  الن�ساء  اأن  اإىل  الدرا�سة،  وت�سري 

مما  اأكرث  للرجال  وتابعات  كخا�سعات  وُيعر�سن  مهنهن،  يف  كمتخ�س�سات 

ُيعر�سن كم�ستقالت وكرياديات. وبخ�سو�س ن�سيب الن�ساء يف الإدارة والقيادة 

اخلطاب  على  لل�سحفيات  الهزيل  التاأثري  تك�سف  الدرا�سة  فاإن  الإعالمية، 

خ�سعت  التي  ال�سحف  من  اثنتني  اأن  فرغم  الن�ساء،  متثيل  وعلى  الإعالمي 

للبحث، تتوىل رئا�سة حترير كل منهما امراأة، اإل اأن اأمناط تغطية الن�ساء فيهما 

ل تختلف من حيث اجلوهر عن ال�سحيفة التي يتوىل رئا�سة حتريرها رجل.

وتتطرق الدرا�سة اإىل غياب ا�سرتاتيجية التحرير الفاعلة، اأو غياب اأجندة 

اإعالمية يف ال�سحف العربية يف الداخل، يف كل ما يتعلق مبكانة املراأة، واأدوارها 

الجتماعية، و�سورتها املجتمعية والثقافية. وتو�سح اأن جدول الأعمال اجلندري 

لو�سائل الإعالم العربية التي جرى فح�سها، تتميز بالع�سوائية التي تقود مرة 

اأخرى اإىل هيمنة رجولية وا�سحة. 

الذي  »اخلطاب«  الن�س  م�ستوى  لتحليل  م�ستقاًل  ف�ساًل  الدرا�سة  وتفرد 

جاء يف ال�سحف املدرو�سة. وفق هذا التحليل فقد تبني اأن اخلطاب العام حول 

الن�ساء مركب، ويحوي وظائف خمتلفة اإىل حد التناق�س اأحيانًا. وت�سري اإىل اأن 

اإحدى املميزات البارزة للخطاب الإعالمي حول الن�ساء، هو تطرقه اإىل الن�ساء 

ب�سمري الغائب. فعلى رغم التمثيل الظاهري، اإل اأنه متثيل ُيخر�س ويقزم من 

من  بنوٍع  تتعامل  ال�سحف  اأن  انطباع  يتولد  النحو  هذا  على  متثيلها.  يجري 

من�سة  منحهن  بدل  الن�ساء،  لتمثيل  ُخولت  نف�سها  تعترب  اإذ  الأبوية،  الو�ساية 

لتمثيل اأنف�سهن على نحٍو اأ�سيل ومبا�سر، وتعزز الفر�سية ال�سمنية، اأن الن�ساء 

ل ميلكن القدرة على متثيل اأنف�سهن، ويحتجن اإىل من يقوم بذلك. هذا النمط 

يعك�س البنية الجتماعية التي ياأخذ فيها الرجال على عاتقهم متثيل الن�ساء يف 

احليز الجتماعي. 

 وجتمل الدرا�سة عدة اأنواع من اخلطابات املهيمنة على ال�سحف اإزاء املراأة 

العربية يف الداخل، هذه اخلطابات تتمثل يف:

الن�ساء يف دور الأمهات، حتى يف  خطاب الأمومة: ميو�سع خطاب الأمومة 

احلالت التي ي�سغلن فيها دور القائدات يف جمال اجتماعي اأو ثقايف معني. ي�سدد 

هذا اخلطاب على الأمومة كعن�سر مركزي وحتمي.

خطاب املاأكولت: يحتفل هذا اخلطاب بدور الن�ساء كم�سوؤلت عن التزويد 

بالأطعمة يف املنزل. يف الكثري من املقالت ظهرت الن�ساء ـ على نحٍو مبا�سر اأو 

غري مبا�سرـ  كمن يزودن خدمات الإطعام جلميع اأفراد العائلة، ل �سيما الرجال.

املراأة،  ج�سد  وي�سوق  الن�سائي  اجلمال  اخلطاب  هذا  يعالج  جمايل:   خطاب 

على  والت�سديد  �سواها،  دون  اأج�سادهن  اإىل  الن�ساء  اختزال  هذا اخلطاب  يعك�س 

البعد اجل�سدي لوجودهن، وخ�سوعهن ل�سلم اأف�سليات ل يتعلق بخياراتهن املدركة، 

بل يقرتن بخ�سائ�س مولودة )اأو مكت�سبة على نحٍو ا�سطناعي( كبنية اجل�سد.

خطاب الإثارة: يتمحور خطاب الإثارة يف جذب الهتمام اإىل ج�سد املراأة 

من خالل عر�س اأجزاء من اجل�سد، اأو و�سعيات ج�سدية ذات اإيحاءات جن�سية.

البنية  تاأثري  بوية  الأ الو�ساية  خطاب  ُيخفي  الأبوية:  الو�ساية  خطاب 

الجتماعية واملفهوم الثقايف ال�سائد، املتعلق بقدرة الن�ساء على الختيار.

خطاب ال�سحية: م�سكلة هذا اخلطاب تظهر تغييب اأية فاعلية لل�سحايا، 

ويف تعزيز �سورة املراأة اخلانعة والفاقدة للقوة، وعر�س الأمر كجزء من النظام 

ول  غري،  ل  ك�سحايا  الن�ساء  يثبت  ال�سحفي  اخلطاب  فاإن  كذلك؛  الطبيعي. 

ودناءة يف  الظواهر خطورة  اأكرث  لنقد معمق لإحدى  ي�سارك يف عر�س فاعل 

املجتمع، حتى لو دار احلديث عن حالت القتل.

اإىل �سيا�سة  اأن احلاجة ما�سة  اأهمها:  الدرا�سة خرجت بتو�سيات عديدة، 

حتريرية موجهة تنا�سر املراأة وترفع الظلم عنها، ول ت�سورها على اأنها تابع 

ن�سوية،  توعية  غمار  يخو�س  اأن  الإعالمي  اخلطاب  هذا  على  واأن  وم�ستكني، 

تخل�سه من ال�سور ال�سطحية اأو البطركية اأو الثنتني معًا. كذلك؛ فالدرا�سة 

تطالب ب�سرورة تغيري الن�سبة بني امل�ساحة التي ت�سغلها ال�سور، ومقدار الن�س 

الذي حتتويه املقالت عن الن�ساء.

ال�سحف  يف  الن�ساء  متثيل  حول  م�سامني  عر�ست  الدرا�سة  اأن  اإىل  ي�سار 

العربية، التي ت�سدر يف اأرا�سي فل�سطني الداخل وهي ) كل العرب، ال�سنارة، 

باملعطيات  امل�سبعة  القيمة،  الدرا�سة  هذه  جاءت  القول:  وبانوراما(.خال�سة 

والإح�ساءات، لت�سد ثغرة وا�سعة يف حقل الدرا�سات الإعالمية التي تتناول ق�سايا 

املراأة من زاوية النقد البناء، والأ�سلوب العلمي القائم على اأ�س�س منهجية، هادفة.

منذ اإن�سائها عام 2002، تعمل جمعية ن�ساء من اأجل احلياة، على اإ�سراك ن�ساء 

بلدة بديا وحمافظة �سلفيت يف خمتلف الق�سايا، وخا�سة ال�سيا�سية والجتماعية، 

لتكون قادرة على التغري نحو الأف�سل. تقول رئي�سة اجلمعية فاطمة عا�سي، اأن 

وت�سوده  العنف  من  يخلو  العي�س يف جمتمع  اأ�سا�س  على  قائمة  ر�سالة اجلمعية 

لأعلى  بكفاءة  للو�سول  والعمل  العلم  يف  املراأة  حق  وتكفل  وامل�ساواة،  العدالة 

امل�ستويات، بحيث ت�سارك يف �سنع القرار وت�ساهم يف تطوير وتعديل الت�سريعات 

مراحل  كافة  يف  حقوقهن  على  للمحافظة  بالن�ساء  املتعلقة  العادلة  والقوانني 

حياتهن. وتتابع عا�سي من اأجل تر�سيخ هذه الر�سالة على اأر�س الواقع، حر�ست 

اجلمعية على تنفيذ عدد من الربامج، اأهمها برنامج اإر�سادي اجتماعي قانوين 

مل�ساندة الن�ساء والفتيات �سحايا العنف، وبرنامج تطوير مهارات الن�ساء، اإ�سافة  

لربنامج توعوي قانوين لتغيري وتطوير ثقافة املراأة.

بداأت مع بداية بناء اجلدار العن�ضري

العن�سري يف  الف�سل  بناء جدار  بداأت مع بداية  اأن فكرة اجلمعية  وت�سري 

حمافظة �سلفيت عام 2002، كمتطوعات مع ن�ساء يف خدمة ال�سالم، والعمل على 

ن�سر الوعي عن اجلدار واآثاره على حياة النا�س يف املحافظة، وخا�سة على الن�ساء 

من الناحية القت�سادية والجتماعية والنف�سية والعملية والعلمية.

وت�سيف رئي�سة اجلمعية، اأن الأن�سطة التي تنظمها اجلمعية تهتم بتو�سيح 

تداعيات وجود اجلدار وال�ستيطان، الذي زاد من العنف املمار�س �سد الن�ساء 

والأطفال، والعمل على احت�سان �سحايا العنف من الن�ساء والفتيات، من خالل 

العنف  من  للحد  املجتمعي  الوعي  ون�سر  والجتماعي،  القانوين  الدعم  تقدمي 

املمار�س �سدهن، اإ�سافة للعمل على تغيري الجتاهات ال�سلبية الجتماعية نحوها.

وتذكر عا�سي اأن  اأحد م�ساريع اجلمعية تعر�س لالعتداء من قبل احلكومة 

املوؤدية  »انويطف«  وعني  عمار«  لبئر«اأبو  موؤدي  طريق  اإقامة  وهو  الإ�سرائيلية، 

�سيتم  واإل  الإ�سالح،  اأعمال  كل  باإنهاء  اإنذارًا  فتلقينا  يانري«،  مل�ستوطنة »حفاة 

تدمريه كاماًل، علما اأن هذا البئر ي�ستفيد منه عدد كبري من املزارعني، وبعد 

فرتة متكنا من اإكمال امل�سروع بدعم من رئي�س الوزراء الدكتور �سالم فيا�س، 

ومت تتويج امل�سروع وفتح ال�سارع الذي اأطلق عليه »طريق احلرية«.

وت�سيف اأن امل�سروع نفذ بالتعاون مع جمعية الكتاب املقد�س، وهيئة العمل 

التطوعي، واحلركة ال�سعبية ملقاومة اجلدار. وتتابع رئي�سة اجلمعية اأن امل�ستوطنني 

ومت  باحلجارة،   الوادي   جمرى  واأغلقوا  بالطريق،  املحيطة  ال�سال�سل  هدموا 

اإ�سالحه من جديد، وبالتزامن مع يوم ال�سجرة �سيتم زراعة الأ�سجار يف هذا 

الن�ساء  دعم  على  تعبريًا  بامل�سادرة،  املهددة  الأرا�سي  من  بالقرب  الطريق 

للق�سايا ال�سيا�سية.

تثقيف الن�ضاء اجتماعيا

وتتطرق عا�سي مل�ساهمة اجلمعية يف تثقيف الن�ساء اجتماعيًا، وتقول: »ت�سعى 

اجلمعية للحد من ظاهرة العنف املمار�س �سد الن�ساء، من خالل العمل على حل 

امل�ساكل التي يتعر�سن لها، لذلك هناك تعاون كبري بني اجلمعية ومركز ال�سرطة، 

لتوجيه ق�سايا العنف للجمعية بدٍل من اللجوء للمحاكم، خا�سة اأن الكثري من 

الن�ساء تخاف من التوجه اإليهم، لأنها ترى اأنها بهذه اخلطوة تفقد الرجل كرامته 

ورجولته. وحتدثت عن امل�سروع الذي نفذ حديثا بني اجلمعية ومركز ال�سرطة، 

بعنوان »ال�سرطة وق�سايا الن�ساء« كخطوة للحد من هذه الظاهرة، ولكي جتد 

مع  ال�سرطة  تعامل  وكيفية  معنية،  جهات  على  ق�ساياها  لطرح  منفذًا  الن�ساء 

الق�سايا التي تخ�س الن�ساء، خا�سة عند توجه الن�ساء لل�سرطة.

وتقول مديرة وحدة اخلدمات يف اجلمعية ومدربة يف امل�سروع  ليلى اأبو يعقوب، 

اأن الهدف الأ�سا�سي من هذا امل�سروع هو التعريف بالذات، ومتكني الن�ساء من 

تطوير املهارات واأ�سا�سيات النجاح يف العمل، والعنف املوجه �سد الن�ساء.

وتوؤكد اأبو يعقوب، اأن هناك الكثري من الن�ساء ي�سعرن بالذنب، اإذا واجهن 

واقعهن ال�سيئ وحاولن ا�سالحه، وهناك ن�ساء �سعيفات جتاه ق�ساياهن، وهذا 

امل�سروع ركز على توعية الن�ساء بواقعهن لتمكني اأنف�سهن وعائلتهن. 

النوع  مفاهيم  من  امل�سروع  ناق�سها  التي  املوا�سيع  على  املدربة  وعرجت 

الجتماعي وتطبيقه على اأر�س الواقع، وانعكا�ساته ال�سلبية على الواقع الجتماعي، 

اإ�سافة للمواد القانونية التي حتد من العنف، والتطرق للعنف اجلن�سي واملعتقدات 

يف  املراأة  له  تتعر�س  الذي  العنف  ملواقف  اإ�سافة  املفهوم،  هذا  حول  ال�سائعة 

املجتمع. اإ�سافة لتعزيز مفاهيم متكني الذات، لتخرج الن�ساء من البيئة ال�سيقة 

واملح�سورة، بعدد من املفاهيم اخلاطئة التي حتد من اإخراج اإبداعات الن�ساء 

يف كافة املجالت.  

وتقول امل�ساركة يف  امل�سروع  ناهد دروي�س، اأن هذه الدورات عك�ست الثقافة 

اأن  خا�سة  ت�سرف،  اأي  يف  احلق  واإعطاءه  الرجل،  �سلطة  تعزز  التي  ال�سلبية 

امل�ساركني من اجلن�سني، ولحظت تزمت الرجل حول ق�سايا املراأة.

املفاهيم  من  الهائل  الكم  لتغري  بداية  مبثابة  هو  امل�سروع  هذا  اأن  وتتابع 

الجتماعية ال�سلبية، التي حتد من تطور فكر املراأة، وخطوة لتبلور ال�سورة جتاه 

حقوق املراأة، واثبات وجودها و�سخ�سيتها، اإ�سافة لتعزيز الكثري من املفاهيم 

الجتماعية، وتعرفت على املواد القانونية التي متنع العنف. 

 تنفذه جمعية ن�ضاء من اأجل احلياة 

»ال�ضرطة وق�ضايا الن�ضاء« م�ضروع للحد من العنف جتاه الن�ضاء يف حمافظة �ضلفيت

 �ضلفيت- ناردين اأبو نبعة

ما زلن خا�ضعات

قراءة - حممود الفطافطة



�ضوت الن�ضاء1226.1.2012

ذكرتني »ملاذا« حمررة �سوت الن�ساء الزميلة لبنى الأ�سقر، بـ »ملاذا« طفلي اأحمد 

الزميلة لبنى يف �سياق حديثها معي حول مو�سوع  الثالث، جاءت ملاذا  ابن ال�سف 

وتعليميًا؟  تربويًا  املبذولة  اجلهود  رغم  العنف  ي�ستمر  ملاذا  املقال:  هذا  وم�سمون 

اأما »ملاذا« اأحمد فقد جاءت مكررة اأربعني مرة، حينما كانت اأمه تطلب منه اإجناز 

الواجبات املدر�سية، وحني اأرادت الطالع على ما اأجنز وجدته يكرر كتابتها.

كان فعله رغم براءته فعاًل �ساخرًا، مترد من خالله على النظام الرتبوي التلقيني، 

الذي يقوم على الن�سخ كواجب بيتي.

كون  حمزنة،  تكون  رمبا  ت�ساوؤلت،  من  اأحمد  كرره  ما  اآخر  واإىل  ملاذا؟  ملاذا؟ 

التعليم يف بالدنا ل يوؤدي اإىل ال�سرور والفرح، بل اإىل الكاآبة والهم واحلزن والغ�سب.

املعلم اجليد هو من ي�ساأل طالبه كيف حالك اليوم؟ مب�سوط؟ اأما املعلم التقليدي 

فهو كرجل الدين واحلاكم، ي�ساأل عن الواجبات مذكرًا بالوعيد والتهديد بالعقاب. 

اأنه مقتنع مبمار�سة العقاب املادي كو�سيلة  خال�سة نقا�سي مع مدير مدر�سته، 

�سبط للطلبة، لأنهم اعتادوا على ذلك.

يف حني اأن التعليم اأ�سل من اأ�سول التغيري الجتماعي، �سواء اأكان تعليما عامًا 

)املدار�س(، اأو تعليمًا عاليا )املعاهد واجلامعات(، و�سنعود اإىل نقد اأ�ساليب ال�سبط!

لقد ركزت جهود جمال مناه�سة العنف، على احلديث اجلزئي عن العنف، اأكرث 

منها على توجيه التدريب للتغيري الجتماعي، لذلك ينبغي العمل على جعل مناه�سة 

العنف تربويًا كجزء من عملية التغيري الجتماعي. 

عملية التغيري الجتماعي حتتاج اإىل ت�سافر موؤ�س�سات الدولة وموؤ�س�سات املجتمع 

التغيريات  اإجراء  �سياق  يف  فقط،  واحلقوقية  الن�سوية  املوؤ�س�سات  ولي�س  املدين، 

الت�سريعية والقانونية واملجتمعية املطلوبة، لتخلي�س املجتمع من العنف. وهذا يجب 

اأن يكون خالل حتولت عامة ت�سيب الفكر وال�سلوك ال�سائدين، اللذين يلجاآن اإىل 

العنف كاأ�سلوب حلل امل�سكالت، ومنها م�سكلة �سبط ال�سف واملدر�سة!

ارتباط ع�ضوي

ل ي�ستطيع الباحث اأن يعزل اأية ظاهرة اجتماعية كانت اأو �سيا�سية اأو اقت�سادية 

اأو فكرية عن الظواهر الأخرى يف املجتمع كثوابت ومتغريات، اإ�سافة اإىل ما ي�سطرب 

من اأحداث اأو اأفكار يف املجتمعات القريبة والبعيدة.

وثقايف  معريف  تراكم  نتاج  من  هي  الظاهرة  هذه  اأن  معرفة  ال�سعب  من  لي�س 

منذ اأمد طويل اأ�ساب املجتمع واملدر�س، اإن هذه امل�سكلة قائمة على بقاء اأنواع من 

العالقات العنيفة داخل مدار�سنا، وهي لي�ست ظاهرة حملية، بل هي ظاهرة عاملية 

اأ�سابت املدر�سة يف غري بالد واحدة، لذلك حني نحلل هذه امل�سكلة ونناق�سها ل نكون 

يف جمال اجللد الذاتي، بل نحن يف جمال عاملي يناق�س ق�سية اإن�سانية تهم ماليني 

الب�سر، تلك الأ�سرة الرتبوية التي ت�سكل معظم اأفراد ال�سعوب. لقد ن�ساأت امل�سكلة منذ 

اأزمان طويلة، وهي لي�ست نتاج اللحظة، وقد ت�سربت م�سكلة العنف من اأ�سل ت�سادم 

الآراء والأحكام والنظرة اإىل ال�سلطة والقوة، ولذلك عالقة باأ�سلوب احلكم واحلياة 

املعي�سية الجتماعية يف الأ�سرة وال�سارع وال�سوق واملوؤ�س�سات. وملا كان الرتبويون جزءًا 

من هذه احلياة، فقد اكت�سبوا عادات العنف من اأ�سل حياتهم وفروعها الأخرى يف 

ودار�سني  وطلبة  املدر�سة،  قبل  اأطفاًل  كانوا  حينما  فيها،  ا�سطربوا  التي  املجالت 

وباحثني ومعلمني ومديري مدار�س وقائمني على موؤ�س�سة الرتبية والتعليم.

حني انتقد د. ه�سام �سرابي هذا الأ�سلوب يف كتابه »مقدمات لدرا�سة املجتمع 

العربي«، القد�س، من�سورات �سالح الدين، 1975، �س 47-50(، اأ�سار اإىل �سلبيات 

التعليم: »اإن التعليم كما يجري يف اإطار العائلة وخارجها، يتميز ب�سفتني رئي�سيتني، 

اأهمية  من  يزيد  اأخرى  ومن جهة  واملكافاأة،  الإقناع  اأهمية  من  يقلل  من جهة  فهو 

العقاب اجل�سدي والتلقني«. 

كما اأن املجتمع الفل�سطيني كمجتمع عربي، ما زال متاأثرا باأ�ساليب الرتبية الدينية 

التقليدية التي متيل اإىل التهديد والوعيد. اإن اخلطاب الديني يف عديد من الدول 

اإىل العقيدة املركزة والإقناع  اأكرث مما يدعو  التهديد والوعيد،  اإىل  العربية، مييل 

الر�سيد، ويوؤول يف اآخر الأمر اإىل التوقف عند ت�سنيف الأمور ب�سورة مب�سطة حق 

وباطل، حالل وحرام، �سواد وبيا�س، وبذلك فهو يفتح الباب على م�سراعيه للتطرف 

التفكري والجتهاد، وكفرًا بحكمة اهلل  الديني، الذي ي�سكل رجمًا مللكة الإن�سان يف 

اأي�سًا(  الدين )والتعليم  بها رجال  يقوم  التي  الرتبية  اأ�سلوب  فاإذا ربطنا  ونعمته«. 

اأن �سلطة  اأن هناك ان�سجامًا بينهما، خ�سو�سًا  باأ�سلوب الرتبية يف البيت، لوجدنا 

الأب مطلقة يف الأ�سرة العربية، بل اأن جمتمعنا هو جمتمع اأبوي كما نعي�سه وكما تراه 

درا�سات املجتمع العربي، التي تناولت احلياة العربية الجتماعية.

ومن ينظر اإىل حا�سية احلاكم العربي امل�ستبد، �سيجد فيها علماء الدين جنبًا 

اإىل جنب مع امل�سوؤولني عن التعليم والأمن العام واأمن الدولة!

مناهج  بني  نربط  اأن  فلنا  الفل�سطيني،  ملجتمعنا  العربية  احلالة  يف  دمنا  وما 

التعليم. ويح�سرين هنا ما ذكره د. رجا بهلول يف كتابه )الرتبية  احلكم ومناهج 

لدرا�سة  مواطن  موؤ�س�سة  الدميقراطية،  ركائز  �سل�سلة  �س90،  والدميقراطية، 

الدولة يف  »دور  نقدي:  ب�سكل  العالقة  الدميقراطية، 1997(. حني حتدث يف هذه 

تقوم  بدء  ذي  بادئ  فهي  بكثري،  التن�سيق  دور  يتجاوز  العربية،  البلدان  يف  التعليم 

بالإ�سراف على كتابة املناهج، وهي ل تتورع عن كتابة املناهج ذات العالقة الوثيقة 

بامل�سائل ال�سيا�سية مثل الدين والتاريخ وغريها، بطريقة تاأمل من ورائها اكت�ساب 

ال�سرعية ال�سيا�سية يف نظر ال�سعب الذي مل تلجاأ اإليه اأبدًا للح�سول على ال�سرعية، 

واأحيانًا تلقي الأنظمة ال�سيا�سية جانبًا بكل مظاهر احرتام ال�ستقالل الأكادميي، 

حيث تن�ّس قوانني اجلامعات �سراحة على حتقيق الن�سجام والتكامل بني اأهداف 

التعليم العايل وخمططات الدولة«. 

من هنا فاإن الو�سع الرتبوي لي�س م�سوؤولية قطاع الرتبية والتعليم وحده، لذلك فاإن 

و�سع )جزيئية العنف يف املدار�س( لي�س م�سوؤولية املعلمني واملعلمات، بل اأنها م�سوؤولية 

م�سرتكة جمتمعية، ل بد من جميع القطاعات اأن تدلو بدلوها من اأجل تكامل الروؤية 

وتنفيذ احللول لتخفيف حدة الظاهرة واحلد منها نهائيًا اإن اأمكن »اإن ق�سية العنف 

يف املدر�سة لي�س م�سدرها الوحيد هو املعلم، واإمنا نتعامل باأن املعلم يف النهاية هو 

امل�سوؤول الأول عن هذه العملية الرتبوية املعقدة بكل معانيها ثقافيًا وح�ساريًا، اإ�سافة 

اإىل اكت�ساب الطالب العادات الفكرية والوجدانية واأمناط ال�سلوك ال�سليمة وكيفية 

التفكري، حتى يكون دور املعلم م�ساعدًا ودلياًل وداعمًا للطالب، بحيث ت�سل م�ستوى 

العالقة بني املعلم والطالب اإىل درجة جم�سدة بالتعاون والتكامل.

اإىل  يلجاأون  اإمنا  والعنيفني،  املتجهمني  واملعلمات  املعلمني  اأكرث  اأن  واحلقيقة 

ا�ستخدام العنف اللفظي واملادي يف التعامل مع الطلبة، نتيجة ق�سور يف �سخ�سياتهم 

داخل  املعلومات  اإدارة  على  املعلم  �سيطرة  عدم  اأن  واأزعم  والتعليمية(،  )النف�سية 

تقدمي  يف  والأ�ساليب  الرتبوية  الو�سائل  خلق  يف  الرتبوي  و�سعفه  ال�سفية،  الغرفة 

املعلومات و�سعفها، يوؤدي اإىل عدم حتمل ميل الطلبة احليوي يف التفكري والنقا�س، 

كما اأن الطلبة ميلكون القوة كمتعلمني يف تقييم املعلم/ ة، فاإذا كان هناك �سعف ما 

يف �سخ�سية املعلم، فاإنه �سيلجاأ اإىل العنف كمنقذ له ومهرب يف اآن واحد، فاملعلم 

الذي ل ي�ستطيع جذب انتباه الطلبة وتركيزهم من خالل املعلومات وطرق تقدميها، 

�سيلجاأ اإىل الع�سا كمخل�سة له من هذا املوقف املحرج، لذلك لي�س غريبًا اأن نرى 

معلمي الريا�سيات واللغة الإجنليزية، ينتمون اإىل هذه الفئة لأ�سباب مو�سوعية تتعلق 

بهذين املبحثني، واأ�سباب ذاتية تتعلق بهما يف ه�سم تلك املواد وجذب الأطفال اإليها.

اإىل  الجتماعي، �س73(  كتابه )التخلف  د. م�سطفى حجازي يف  لذلك جلاأ   

تف�سري العنف لدى الإن�سان املقهور، كوجه اآخر للقهر والإرهاب الذي يعي�سه الإن�سان 

يف املجتمع املتخلف، اإذ يتحول العنف اإىل و�سيلة اأخرية يف يد الإن�سان لالإفالت من 

اأخري  �سالح  اإىل  املاأزق،  هذا  يت�سمنه  الذي  الداخلي  الندثار  خطر  ومن  ماأزقه، 

لإعادة �سيء من العتبار املفقود اإىل الذات، من خالل الت�سدي مبا�سرة اأو مداورة 

للعوامل التي يعتربها م�سوؤولة عن ذلك التبخي�س الوجودي الذي حل به. العنف هو 

لغة التخاطب الأخرية املمكنة مع الواقع ومع الآخرين، حني يح�س املرء بالعجز عن 

اإي�سال �سوته بو�سائل احلوار العادي، وحني ترت�سخ القناعة لديه بالف�سل يف اإقناعهم 

بالعرتاف بكيانه وقيمته«.

وملا كانت العالقة بني الطالب والعلم قائمة على الت�سال املبا�سر، فاإن ح�سن 

الت�سال القائم على احلوار وامل�ساركة من قبل الطلبة يف التعلم، واعتبار )الطالب( 

حمور العملية التعليمية )حقيقة ل �سعار( �سيخفف من حدة اأي عنف حمتمل. اإذا 

و�سعنا دائرة )املعلم – الطالب( اإىل )الإن�سان – الآخر( ف�سنجد اأن العنف اأو النزاع 

اأو ت�سادم الإرادات املحتمل، هو وليد هذه العالقة بني الأنا والآخر.

 واأحب اأن اأ�سري اإىل اأحد تف�سريات علم النف�س للعنف، من خالل مدر�سة وجهة 

العنف  »اأن  قال:  حني  حجازي  م�سطفى  د.  عنها  حتدث  التي  الظواهرية،  النظر 

كغريه من اأ�سكال ال�سلوك هو نتاج عالئقي، اأو بكلمة اأكرث دقة، نتاج ماأزق عالئقي. 

اأما التدمري والقتل فهو كارثة عالئقية ت�سيب الذات، يف الوقت نف�سه الذي تن�سب 

فيه على الآخر وتبيده. اإن العدوانية هي طريقة معينة للدخول يف عالقة مع الآخر«.

األي�س ذلك دلياًل على اأ�سلوب املعلمني يف بداية متجهمة عدوانية يف احل�س�س 

اإن�ساين  اأ�سلوب  �سك  بال  ذلك  اإن  مرة؟  اأول  فيها  يعملون  التي  املدر�سة  يف  الأوىل 

تقليدي، قائم على اخلوف على الذات من اأن ينكرها الآخر، واملعلم يريد اأن ي�سمن 

خوف الطلبة منه واحرتامهم القائم على اخلوف، ومن ثم يبداأ بالرتاخي قلياًل �سواء 

يف �سحنة الوجه املتجهمة اأو ال�سرب والألفاظ القا�سية، لأنه فاز يف اجلولة الأوىل 

معهم، وعليه الآن اأن يظهر بريق اأ�سنانه قلياًل.

وما يندرج على املدر�سة يندرج على املوؤ�س�سات الأمنية التي اأثبتت ف�سلها، يف حني 

�سار مطلوبًا من املوؤ�س�سة الدينية اأن ت�ستقل عن ال�سلطة وتغري اأ�سلوبها. 

واليوم ل بّد اأن ت�سمل عملية التحول الدميقراطي عمليات الرتبية والتعليم يف 

فل�سطني، كاأ�سا�س ومنطلق لرتبية دميقراطية تنبذ العنف بكافة اأ�سكاله، وكنتيجة 

للتحول الدميقراطي اأي�سًا، الذي من املفرت�س اأن ي�سيب جمتمعنا الفل�سطيني اأكرث 

املوؤ�س�سة الرتبوية من منطلق دميقراطي وتربوي  اإعادة ت�سكيل  فاأكرث، وهذا يعني 

ووطني واإن�ساين. واأخريًا فاإن الرتبية على الالعنف، تنجح اإذا جاءت يف �سياق الرتبية 

على القدوة، فكيف نحارب عنف الأطفال يف املدر�سة، واملعلمون ميار�سونه عليهم؟ 

وكيف نحارب عنف املعلمني ومديرو املدار�س ميار�سونه عليهم؟ وكيف وكيف و�سوًل 

اإىل راأ�س الهرم الرتبوي امل�ستبد، الذي ميار�س الدميقراطية �سكاًل ل م�سمونًا، حيث 

تتم القرارات وتقّر ال�سيا�سات )اإن وجدت( بطرق غري دميقراطية، بحيث يتعر�س 

املجتمع الرتبوي لعمليات تلقني ل تقت�سر على الطلبة!

اإنها ثقافة اخلوف التي يجب فورًا اأن تنتهي، والتف�سيل فيها �سيكون يف مقال 

قادم، اإن �سجعتني حمررة »�سوت الن�ساء« على ذلك.

Ytahseen2001@yahoo.com

العنف: ملاذا يظل؟

حت�ضني يقني
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العنف جتاه املراأة حالة تخلق لديها عجزًا باأ�سكاله املختلفة املادية واملعنوية، 

ومل تتخل�س املراأة بعد من العنف اجل�سدي، حتى وجدنا العنف الفكري �سدها 

يلوح يف الأفق، واإن كان هذا العنف غري وا�سح ب�سكل كبري، فقد يكون بالإيحاء 

والتاأثري غري املبا�سر. 

املراأة يف املجتمع هي الأكرث عر�سة جلميع اأنواع العنف، فهي تتعر�س حلالة 

اإق�ساء مبا�سرة من قبل املجتمع بكافة تفا�سيله، واملراأة التي تعاين من عنف 

فكري تكون غري خمولة باتخاذ القرارات والتعبري والكالم، ا�ستنادًا ملجموعة 

من القيود املجتمعية واملوؤ�س�ساتية والدينية، وبهذا ت�سبح املراأة على الهام�س يف 

كافة مفا�سل احلياة.

�ضعوبة يف الر�ضد والت�ضريح

وعملية ر�سد العنف الفكري �سعبة، لأنها عملية تعنيف قد تولد مع الفتاة يف 

بداية حياتها، فيفر�س عليها منط حياة معني، ويحدد لها ما تريد وما ل تريد 

دون اإرادتها، وتوؤكد على ذلك الأديبة وال�سحفية وداد الربغوثي، وتقول اأن العنف 

الفكري ياأخذ عدة اأ�سكال ونواح، ويبداأ من اللحظات الأوىل، عندما يتم فر�س 

خيارات معينة على الأنثى يف لبا�سها اأو حركتها اأو تعليمها، وبالتايل جند اأن ق�سية 

العنف الفكري هي جزء من العنف النف�سي، الذي يوجه اإىل املراأة ب�سكل عام.

الذي  الفكري  العنف  فيما حتدث جمموعة من طالب جامعة بريزيت عن 

اأنه يوجد عنف فكري كبري  الطالبة مي�سم برغوثي،  املراأة، فقالت  له  تتعر�س 

منذ ولدة البنت، فيبداأ الأب والأخ بزرع اأفكار يف عقل الفتاة باأنها للمنزل فقط، 

ويربطون م�ستقبلها بالزوج والبيت، اإ�سافة اإىل اأن املراأة ل تاأخذ حقوقها بالكامل، 

فمثاًل يف ق�سايا التعليم، يف�سل املجتمع اأن تذهب البنات للفروع الأدبية. 

وعند البحث يف ق�سية العنف الفكري، وهل املراأة يف املجتمع معنفة فكريًا، 

يطرح �سوؤال هنا، هل املراأة قبل مرحلة التعنيف ي�سمح لها باأن تفكر وتبدع وتقدم 

اإجنازها الفكري وتعطى حرية للكالم واإبداء الراأي؟ لنجد اأن عملية التعنيف 

الفكري ت�سبح حت�سياًل حا�ساًل عندما تتقبل املراأة واقعها ب�سمت، فال ت�ساأل 

نف�سها يف الأ�سا�س هل هي معنفة اأم ل، وتعقب على ذلك الأديبة وداد الربغوثي، 

وتقول باأن هذا العنف ينعك�س على �سلوكها، فاإما اأن تقاومه واإما اأن ت�ست�سلم له 

وتت�سكل حياتها بناء عليه.

العنف الفكري موروث ثقايف

والعنف ي�سكله اأحيانًا املوروث الثقايف يف املجتمع، فنجد كثريًا من الأمثال 

والعطاء  التفكري  على  وقدرتها  املراأة  �ساأن  من  تقلل  التي  ال�سائدة،  واملقولت 

والتميز. ليح�سرنا �سوؤال اآخر، هل املراأة بن�سف عقل اأم بعقل كامل؟ وهل ت�ستطيع 

اأن تفكر بن�سف عقل؟، هذه النظرة لوحدها عبارة عن عنف فكري موجه، فاملراأة 

يف جمتمعنا بحاجة لأن حتظى باعرتاف كامل باأنها متلك عقاًل كاماًل، ليعرتف 

فيما بعد بنتاجها الفكري. وتقول الطالبة رهام عنبتاوي، باأن املراأة معنفة فكريًا 

منذ القدم، من حيث امل�سطلحات التي تقال عنها، فتفر�س عليها �سفات تقلل 

من �ساأنها، وت�سبح املراأة غري واثقة من نف�سها، ب�سبب �سغوط املجتمع وطباعه. 

واملدينة،  الريف  ب�سكل كبري يف  الفكري منت�سر  العنف  اأن  وترى الربغوثي 

وهو غري مرتبط مبكان، واإمنا قد يرتبط بظروف معينة كم�ستوى املعي�سة وعقلية 

ال�سخ�س نف�سه، وحتى املثقفة والأديبة فهي تتعر�س لعنف فكري كبري، وهذا 

قد يقيد حركة املراأة ومينعها من ممار�سة اأي �سيء ميكن اأن يطور من ذاتها 

ومن املجتمع ويحد من فعاليتها، وقد يتحول هذا العنف الفكري املقيد للمراأة 

اأحيانًا، اإىل مترد اأو عنف م�ساد من قبلها، ولكن امل�ساألة لي�ست بهذه ال�سهولة. 

اأما الطالب حممد مرار فيقول، باأن العنف الفكري اأ�سعب من العنف اجل�سدي، 

فالعنف الفكري مفاهيم يف املجتمع كله ي�سعب تغيريها يف اأيام، فهي تبداأ مع 

الرتبية ويف املدار�س ونظام التعليم.

وزارات �ضكلية غري �ضيادية

وحول وجود املراأة يف منا�سب عليا، اأو ما ي�سمى مراكز �سنع القرار، فهذا 

لي�س كفياًل باأن يلغي ظاهرة العنف الفكري، فمن املفرت�س باملراأة التي توجد يف 

هذه املراكز، باأن تكون �سوتًا لنف�سها ولغريها من الن�ساء، واأن تتحدث بل�سانهن 

وتعلي من �سوتهن وتتطالب بحقوقهن، لكن املراأة هنا تتعر�س اأي�سا لعنف فكري، 

عندما تقيد قرارتها وت�سي�س بناء على اأفكار وروؤى تفر�س عليها.

وعادة الوزارات التي تتولها املراأة يف جمتمعنا هي وزارات رفاه اجتماعي 

و�سكليات، مبا يعني اأنها لي�ست وزارات �سيادية. ومراكز �سنع القرار هنا ل حترك 

�ساكنًا يف الق�سايا املهمة، لأنها ت�سطدم بقوانني حتكم اأحوال املراأة اأكل عليها 

ونحن  عليها،  قد عدلوا  اأ�سحابها  اأردنية وم�سرية  قوانني  و�سرب، من  الدهر 

الت�سريعي  املجل�س  لتفعيل  امل�ساحلة  بانتظار  زلنا  ما  الفل�سطيني  يف جمتمعنا 

والت�سويت على م�سودة قانون العائلة الفل�سطيني، الذي قد يحمل يف طياته اأمورًا 

ل�سالح الأحوال ال�سخ�سية للمراأة.

وبالتايل يجب اأن ل يغرنا و�سول املراأة ملراكز مهمة يف املجتمع، اإن بقيت املراأة 

تفكر مبحددات �ساغها الذكور وو�سعوا اإطارها، وبهذا فاإن اأي مكانة �ست�سل لها 

املراأة يف هذا ال�سياق، ل تعترب خروجًا تقدميًا عن املوروث، ويرى الطالب راأفت 

حج علي، باأن املراأة يجب اأن تعلي من �ساأنها، وتثبت باأنها لي�ست احللقة الأ�سعف 

يف املجتمع، ول جتعل نف�سها عر�سة لأي نوع من اأنواع العنف.

حمددات ي�ضوغها الرجل ترافق 

املراأة منذ الوالدة

مي�ضاء االأحمد

بيار بورديو، الباحث الفرن�سي املتخ�س�س يف علم الجتماع، وموؤلف كتاب 

»الهيمنة الذكورية«، ُيعّرف العنف الثقايف الرمزي، على اأنه »عنف هادئ ل مرئي 

ول حم�سو�س حتى بالن�سبة ل�سحاياه، ويتمثل يف اأن ت�سرتك ال�سحية وجالدها 

يعتربا  واأن  نف�سها،  الت�سنيفية  واملقولت  العامل  عن  نف�سها  الت�سورات  يف 

معًا ُبنى الهيمنة من امل�سّلمات والثوابت«. فالعنف الرمزي ح�سب »بورديو« هو 

نعترب  وبديهيات، جتعلنا  م�سّلمات  اإىل  ال�سعبية  واملفاهيم  الأفكار  يحول  الذي 

لالأزمنة،  نظامًا عابرًا  اأو  �سرمدية،  الثقافية ذات طبيعية  الظواهر التاريخية 

مبعنى اأنه ل يحتاج اإىل تغيري، ولكن اإذا انتبهنا اإليها وفكرنا بها مليًا، بدت لنا 

غري ذلك، لذلك اعترب »بورديو« اأن العنف الرمزي هو اأ�سد اأنواع العنف الثقايف.

اأي  الثقايف يف  املخزون  اأن  لوجدنا  للعامل من حولنا،  لو نظرنا  بناء عليه، 

ولهذا  املتبعة.  وتقاليده  وعاداته  املجتمعية  قيمه  غالبية  عليه  يفر�س  جمتمع، 

املخزون الثقايف الأثر الأكرب يف التن�سئة املجتمعية لكافة �سرائح املجتمع على 

الثقايف  املخزون  اأن  لهذا  اأي�سًا  و�سنجد  القت�سادية.  م�ستوياتهم  اختالف 

تبعًا  العوامل  العديد من  توؤثر فيه  والذي  اأ�سكاله،  بكافة  بالعنف  وثيقة  عالقة 

ملاهية املجتمع. واملجتمعات الإ�سالمية والعربية حتديدًا ياأتي خمزونها الثقايف 

من تزاوج الدين والعرف الجتماعي واختالطهما معًا. اإل اأن فل�سطني، ب�سبب 

وقوعها يف الأ�سر ال�سهيوين، لها خ�سو�سية مميزة، �سمحت لها لأن ت�سذ قلياًل 

عن هذه القاعدة: كنظام �سيا�سي اأوًل وكمجتمع ثانيًا وكامراأة ثالثًا، ولكن لي�س 

للحد املطلوب.

نة يف املوروث الثقايف للمجتمعات،  مَّ اإذا ما اأخذنا ال�ستائم مثاًل، وهي مت�سَ

جند اأن معظمها يقع يف بند »العنف الثقايف الرمزي« املوجه �سد املراأة. وتنطلق 

غالبية هذه ال�ستائم من ازدراء واحتقار املجتمع ملكانة املراأة. فاإذا اأراد رجل ما 

اأن ي�ستم رجاًل اآخرًا ي�سبهه باملراأة، اأو ينزع عنه رجولته بو�سفه اإياه باملخنث، 

يدل  فاإمنا  �سيء،  على  هذا  دل  واإن  اأخته.  اأو  اأّمه  ي�ستم  ال�ستزادة  اأراد  واإذا 

على املوروث ال�سلبي ملكانة املراأة والنظرة الدونية لها. وتاأتي الرمزية هنا باأن 

كال طريف املعادلة )الرجل واملراأة( اأي ال�سحية واجلالد يوافقان �سمنيًا على 

الت�سليم بهذا الُعرف، بل ويتداولنه، �سواء عن ق�سد اأو غري ق�سد. فنجد اأن 

املراأة اأي�سًا، ت�سهم يف ن�سر هذا املفهوم �سمنًا من خالل �سمتها اأوًل، اأو بتكرار 

نف�س املمار�سة ثانيًا.

اأي�سًا من �سمن  تعترب  والتي  املتداولة،  ال�سعبية  الأمثال  اأخذنا  ما  اإذا  اأما 

التي  للمراأة  املجتمع  اإدانة  تت�سمن  للمجتمعات، جندها مثاًل  الثقايف  املخزون 

تنجب اإناثًا، اأو التي ل تنجب اأبدًا. فنجد الفرحة الغامرة باملولود »الذكر«، لأنه 

�سيحمل ا�سم العائلة، مقابل امل�ساعر ال�سلبية التي ت�سل حد اخلجل اأحيانًا عند 

اإجناب »اأنثى«. ومن الأمثلة ال�سعبية التي تنمي هذه الفكرة: »ولد وب�سارته ولو 

مبوت ب�ساعته«، اأو »هم البنات للممات«، اأو »اللي بخلف بنت عمره ما برتاح« ... 

هذه الأمثال وغريها تعترب اأوجه خمتلفة للتمييز والعنف الثقايف، والذي يحمل 

البنات!! وهنا نالحظ  اإل  اأي �سيء  يف طياته دعوة وا�سحة و�سريحة لجناب 

تتغنى  تقبلته، فرناها  الذي  الطوعي  الدور  ال�سحية متار�س  باتت  كيف  اأي�سًا 

بكرثة اإجنابها للذكور دون الإناث، لُيقال عنها »اأم الأولد«، بينما تتوارى خجاًل 

عند اإجنابها الإناث لئال يقال عنها »اأم البنات«.  اإذن، العنف الذي ندينه لي�س 

العنف اجل�سدي اأو اللفظي املبا�سر وح�سب، وهو موجود بكرثة يف جمتمعاتنا، بل 

اأي�سًا العنف الثقايف الرمزي، الذي يعترب فعاًل من اأخطر واأ�سد اأنواع العنف جتاه 

املراأة، حيث اأنه ميعن يف تر�سيخ املفاهيم ال�سلبية عن املراأة والنظرة الدونية لها، 

وبالتايل تبّني املجتمع بكافة �سرائحه لهذه املفاهيم وممار�ستها با�ستمرار، مما 

يحّول هذه الأفكار واملفاهيم اإىل حقائق ثابتة، ل حتتاج لتف�سريها اأو تغيريها.

على املراأة اأن تبداأ برف�س هذه املفاهيم وتغيريها، حتى يت�سنى لها الرتقاء 

مبكانتها مبا يليق بها كاإن�سانة. والتغيري يبداأ برف�س هذا العنف، ثم مواجهته، 

وخا�سة من قبل الن�ساء لذواتهن. حيث على املراأة اأن تنظر ملكانتها باعتبارها 

اإن�سانة ومواطنة، مثل الرجل متامًا، ولي�س باعتبارها اأنثى ملحقة بالرجل تعي�س 

على هام�س حياته.

العنف الرمزي 

واملخزون الثقايف

خلود بدار

العنف الفكري �ضد املراأة
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الصصفحة الثقافية

ْلَواِن اجَلِميَلِة 
َ
ِمْن هِذِه الأ َواِحٌد   ، الَبَنْف�َسِجيِّ الَوَرِقيِّ  َداِء  ِبالرِّ َمْلُفوَفًة  اإِىَل َطاِوَلِة الَفْح�سِ  ِل�ُس  جَتْ

َداِء  الرِّ ِمْثَل  َجٍة  َثالَّ ْنُدوِق  ِب�سُ َنْف�ِسَها  ِلَتْغِطَيِة  اَوَلًة  حُمَ َتُكوُن  َقْد  َها  نَّ
َ
اأ َكَما  �َساِء،  ِللنِّ املُْخَتاَرِة  املُِملَِّة 

هَذا  ِمْن  ُق  دِّ حُتَ ُمَت�َساِقٍط.  ْو 
َ
اأ ُمَتَناِثٍر  َخ�َسٍب  ِمْثَل  ُقَها  َوُيَطوِّ ُكلَِّها،  َوُجْدَراِنِه  الإِْفِريِز  َكَما   ، الَوَرِقيِّ

�ْسِئَلِتِه 
َ
يَب َعَلى اأ ْن جُتِ

َ
�ْسَفَل، ِلذِلَك َت�ْسَتِطيُع اأ

َ
َها اإِىَل اأ

َداِء الَعاِلَيَة َحْوَل َفكِّ ِكيِب، َوَت�ْسَحُب َياَقَة الرِّ ْ الرتَّ

ُدوَن احَلِديِث َعرْبَ ِقَناِع الَوَرِق.

 ، ْل َعَلى ِجَماٍع ِجْن�ِسيٍّ مِلَا َيْقُرُب ِمْن �َسَنَتنْيِ �سُ َجاَبْت: »َنَعْم«، »َل«، َوُهَما اجَلَواُب َنْف�ُسُه، َنَعْم، مَلْ حَتْ
َ
اأ

َها  اإِنَّ َوَيُقوُل:  �َسُه، 
ْ
َراأ �َساِء  النِّ َطِبيُب  َوَيُهزُّ   ، �َسَنَتنْيِ ِمْن  َيْقُرُب  مِلَا  ِجْن�ِسيٍّ  ِجَماٍع  َعَلى  ْل  �سُ مَلْ حَتْ َل، 

�ْسَم   الرَّ
َ
ْقَعِدِه َقِلياًل ُمَتاِبًعا ِلَيْقَراأ َرُه َعَلْيَها َقاِئاًل: »َواْو«، »َواْو«. َوَيُدوُر مِبَ َثاِنَيًة َحتَّى اْلآَن، َراِفًعا َب�سَ

َتْفَعِلنَي،  ُة َعِمَلْت ُماَلَحَظاٍت َكِثرَيًة. َيُقوُل: »َماَذا  ُة امِلَهِنيَّ �سَ ٌة َجِديَدٌة، َواملَُمرِّ َها َمِري�سَ اإِنَّ ؛  َّ
ِ

الَبَياين

ا،  ِب�ُسْرَعٍة ِجدًّ َفِمِه  َها َكا�ِسَحُة َجِليٍد َخاِرَجٌة ِمْن  نَّ
َ
َكاأ َت�ْسَمُعَها ُمْزَحًة، ُمْزَحًة  َها  اإِنَّ َزْوَجِك؟«  َتْقُتِلنَي 

�َساِء املَُطلََّقاِت  ِة النِّ مِلَُعاجَلَ َي�ْسَتْخِدُمُه  �ْسُلوٌب 
ُ
اأ ا  َ َيُقوُل. ُرمبَّ َماَذا  ِلَلْحَظٍة  ْر  ُيَفكِّ مَلْ  ُه  نَّ

َ
اأ ِح  َوِمَن الَوا�سِ

نَّ ُهَناَك الَكِثرَي ِمْن َحاَلِت اللَِّقاِء 
َ
ُلو�ْس، َحْيُث َيْبُدو اأ جْنْ

َ
َجاِت يِف ُلو�ْس اأ ْو َغرْيِ املَُتَزوِّ

َ
َباِت، اأ الَغا�سِ

وَن«،  َجاُل املُْهَتزُّ �ْسُلوٌب َي�ْسَتْخِدُمُه ِلُيَوا�ِسَي على »َما هوؤَُلِء الرِّ
ُ
ا اأ َ ْو َلْي�َسْت ِلَقاَءاٍت- ُرمبَّ

َ
، اأ ْرِعيِّ َغرْيِ ال�سَّ

ْجِل 
َ
ْر َنْف�َسَها ِمْن اأ �سِ ا، َومَلْ حُتْ ْي�سً

َ
ْعِليِق اأ ْن ُتَعاِقَبُه َعَلى هَذا التَّ

َ
َد يِف َنْف�ِسَها اأ ْن جَتِ

َ
َها مَلْ َتْعِرْف اأ لِكنَّ

 . ِق ُخُروَجُه َعِن اخَلطِّ دَّ ُه ِمْن َغرْيِ املُ�سَ نَّ
َ
ْلَبٌة هِذِه املاَُلَحَظُة، َوَكْيَف اأ اًما يِف َكْم ِهَي �سَ ْن ُتْطَحَن مَتَ

َ
اأ

ًة، َوَتْعِرُف  �ْسَياَء َغِبيَّ
َ
نَّ ُكلَّ َواِحٍد َيُقوُل اأ

َ
َها َتْعِرُف اأ َها َعا�َسْت َزَواًجا �َسِعيًدا. اإِنَّ نَّ

َ
ا َما َيْحِميِه ُهَو اأ َ ُرمبَّ

ِعيِد. َواِج ال�سَّ َكْيَف ُت�َساِمُح، َوُت�َساَمُح يِف الزَّ

�ْسَفِل َنْحَوُه َوُهَو َعَلى َمْقَعِدِه. ُتْبِقي َنْظَرًة َلِطيَفًة َعَلى َوْجِهَها، َنْظَرًة َتَعلََّمْتَها ِمْن َزِميٍل 
َ
َتْنُظُر اإِىَل الأ

َقِة  يِّ َها، َنْظَرًة َمْع َوْقٍت ُمَعلٍَّق ِفيَها، َنْظَرًة َت�ْسَمُح ِبَوْقٍت َكاٍف َلَك، ِلَتْجَمَع اإِىَل ُمْدَرَكاِتَك ال�سَّ َيُخ�سُّ

 
َ
ِكيِد ُهَو َي�ْسَمُع، َفَقْط، َما �َساَل ِمْن َفِمِه، َوَبَداأ

ْ
اأ ا َفِظيًعا، َوْقٍت َيِقُف ِبَغَباٍء. ِبالتَّ َك ُقْلَت �َسْيًئا َغِبيًّ نَّ

َ
اأ

 
ِ
�ْسم اِنَيِة ِمَن الرَّ ْفَحِة الثَّ �ْسَفِل ِلَيْنَتِقَل اإىَِل ال�سَّ

َ
َيُه، ُثمَّ َيْنُظَر اإىَِل الأ

ْ
ُ َراأ ا ِلَيْعَتِذَر- ُيَغريِّ َ ِلَيُقوَل �َسْيًئا- ُرمبَّ

َعَة َفْوَق ُدوَلِب  ْعَلى، ُمْنَطِلًقا َخْلًفا َنْحَو احَلاِئِط، َوَيْرَفُع ِبُعْنٍف َقَدَمُه املَُت�َسكِّ
َ
، َوَيْنُظَر اإِىَل الأ ِّ

ِ
الَبَياين

نَّ هَذا ُمْفَتَتٌح َباِرٌع ِلَطِبيِب ِن�َساٍء َذَكٍر، 
َ
ا َيْجِري؟«، َوِهَي َتْعَتِقُد اأ ُيِك مِبَ

ْ
َمْقَعُدُه، ُمَت�َساِئاًل: »اإًِذا، َما َراأ

ْن َت�ْسَتِطيَع الإَِجاَبَة، 
َ
ِة، لِكْن َبْعَد ذِلَك، َوَقْبَل اأ اِتيَّ ىَل �ُسْلَطِة َج�َسِدَها الذَّ ْنَثى، َواإِ

ُ
ٍة اأ َمُه اإِىَل َمِري�سَ ِلُيَقدِّ

َوِهَي  ِبَنْظَرٍة،  اَها  اإِيَّ ًتا  َوُمَثبِّ ؟«،  �َسَنَتنْيِ َعَلى اجِلْن�ِس ِخاَلَل  ِلي  �سُ مَلْ حَتْ �َسَنَتاِن،  »َواْو،  َثاِنَيًة:  َيُقوُل 

ُه َدْوُرَها ِلَتُقوَل: »َواْو«.    نَّ
َ
ُتْدِرُك اأ

اأِنَُّه َيْعَتِقُد اأَنََّها َتْكِذُب.

نَّ 
َ
َع ِفْكَرًة اأ ْن ُتَو�سِّ

َ
ْحَياًنا َت�ْسَتِطيُع اأ

َ
ِد. اأ ْحَياًنا، َوِمَن الَبْيِت، َوِمَن امَلْق�سَ

َ
ُل ِمَن امَلَكاِن اأ ْف�سَ

َ
التَّْجَواُل اأ

ْر  �ْسَياِء- َقْد َيُكوُن ُهَناَك، ذِلَك امَلَكاُن الَِّذي مَلْ ُتَفكِّ
َ
ٌة، َوَمْوِهَبُة اْكِت�َساِف الأ ٌة، َوُفْر�سَ التَّْجَواَل اإِْمَكاِنيَّ

َعَلى  َنْف�َسَها  رِبُ  َها جُتْ نَّ
َ
ِلأ ُل  ْف�سَ

َ
اأ ْحَياًنا 

َ
اأ َوالتَّْجَواُل  ِلَتِجَدُه؛  الِكَفاَيُة  ِفيِه  ا  مِبَ ِبِجدٍّ  َتْعَمْل  َومَلْ  ِبُروؤَْيِتِه، 

ُل َنْحَو َمْكَتَبٍة َتَتَعاَمُل َمَعَها َناِدًرا، ِهَي َمْكَتَبُة  َجاِريِّ املَُجاِوِر، َتَتَجوَّ احَلَرَكِة، َوَيْوًما َما، يِف امَلْرَكِز التِّ

ىَل  �ْسَفِل ُكلَّ ِكَتاٍب، َوَتْنَتِقُل اإِ
َ
ىَل الأ َماَم َرفِّ ُكُتِب اآَداِب املَُعا�َسَرِة، َوَت�ْسَحُب اإِ

َ
َباِريْنْز َوُنوِبْل، َوَتِقُف اأ

ْرَمَلٌة َل َتَتَحلَّى 
َ
ُة »اأ َلُتَها احَلاِليَّ ًة، َوُمَف�سِّ َقلَّ ِدقَّ

َ
حَلاٍح اأ يَحٍة َدِقيَقٍة َواإِ ىَل ُكلِّ َن�سِ ىَل »َمْوٍت«، َواإِ ْرَمَلٍة«، َواإِ

َ
»اأ

ًة«. ْو َرَماِديَّ
َ
َها َتُكوُن �َسْوَداَء اأ ْت، َفاإِنَّ ْو اإَِذا َجُروؤَ

َ
آِلِئ... اأ ِبالالَّ

ْن 
َ
َلْيِه، َل َمَكاٌن َيْحَتاُجَها اأ  ُوُجوِد َمَكاٍن ِلَتْذَهَب اإِ

ِ
ْعُب ِمْن َعَدم ُه الرُّ ْحَياًنا، اإِنَّ

َ
َل اأ ْف�سَ

َ
التَّْجَواُل َلْي�َس اأ

ِتي ُيِريُدَها. ُثمَّ َتَناُم �َساَعاٍت َطِويَلًة  ِريَقِة الَّ ْن َتُكوَن ِبالطَّ
َ
َحٌد ُيِريُدَها اأ

َ
ْن َتُكوَن، َوَل اأ

َ
ْو ُيِريُدَها اأ

َ
َتُكوَن، اأ

ُة َفْوَق الُغُروِر،  َها الَوْرِديَّ َت اللَِّحاِف، َوِعْنَدَما َت�ْسَتْيِقُظ، َتْلَتِوي َلآِلوؤُ �ْسَفَل الَو�َساِئِد، َوحَتْ
َ
�ُسَها اأ

ْ
ُمْعِتَمًة، َراأ

اَءٍة. َها ُتِريُحَها؛ ُهَناَك َمَزاَيا ِلْلَعْي�ِس يِف ِمْثِل َثَقاَفٍة َن�سَّ اإِنَّ

اِيَقًة  ِل�ُس ُمَت�سَ اِبَعِة َع�ْسَرَة ِمْن ُعْمِرَها، َوجَتْ ْن َكاَنْت يِف ال�سَّ
َ
ْرَمَلٍة« ُمْنُذ اأ

َ
وُد ِبَكِلَمِة »اأ َها َتْعِرُف َما امَلْق�سُ اإِنَّ

َتنْيِ  اْزِدَراِئيَّ ِجَلَتنْيِ  ُم�ْسرَتْ َتنْيِ  ِمْثِليَّ ِبَو�َساَطِة  ُمَعلٌَّم  َفِريٌق  َوامَلْظَهُر«، َحْيُث  �َساُء  ِبـ«النِّ ُمَعْنَوٍن  ٍر  ُمَقرَّ يِف 

ًكا َعَلى َنْحٍو �َسِمٍج، َتْقِريًبا َعَلى  ا ُمَتَحرِّ �َساِتَذِة َيْحَتلُّ ُكْر�ِسيًّ
َ
ْنًثى. َواِحٌد ِمَن اْلأ

ُ
يِّ �َسْيٍء ُتْدِرُكُه َكاأ

َ
ِمْن اأ

َبًدا، 
َ
اأ َتْعِرَف  َلْن  َوِهَي  ِد،  املَُتَعدِّ ْن�ِسَجِة 

َ
اْلأ لُِّب  ِبَت�سَ ْو 

َ
اأ ِدَماِغيٍّ  ِب�َسَلٍل  اٌب  ِمياَلِدِه ُم�سَ َوُمْنُذ  ْنِب،  اجْلَ

يِّ 
َ
اأ َعاِء  ُيْبِقيَها ِمَن ادِّ َوِبَنَجاٍح  ٌح( َوَلِذٌع،  - َوا�سِ �َساِء َم�ْسَهِديٌّ )َمْلُحوٌظ- َمْرِئيٌّ ِللنِّ �ْسَتاِذ 

ُ
َوُكْرُه اْلأ

َبِة؛  �ْسَتاِذ اْلَغا�سِ
ُ
وَُّراِت اْلأ َفْت َنْف�َسَها َخاِرًجا َعْن َت�سَ نَّ َرٍة، ِعْنَدَما �سَ خِّ

َ
ِة َحتَّى �َسَنَواٍت ُمَتاأ ْنَثِويَّ

ُ
َوَلٍء ِلاْلأ

�ْسَياِء َعَلى ُطوِل �ُسُطوٍر-
َ
ِتي َذَهَبْت ِبَبْع�ِس اْلأ املَُعاَدَلُت الَّ

لُِّب 	   املُ�َساَواِة َمْع َت�سَ
ِ
ُتْلِقَي َباًل، َعَلى َقَدم ْن 

َ
اأ ِباْلَعَرِج ُدوَن   اْلَكْعِب َكاَن ُقُبوًل 

ِ
ِحَذاوؤَُها َعايل

َلِل ْو ال�سَّ
َ
ِد اأ ْن�ِسَجِة املَُتَعدِّ

َ
اْلأ

ٍه، َوَغرْيِ َخاِطٍئ	  ، َغرْيِ ُم�َسوَّ  َحَيِويٍّ
ٍ
م ْحَمُر �ِسَفاِهَها، ِحَجاٌب ُطِرَح َعَلى حَلْ

َ
اأ

ْرَماِن 	  ٌة َعرْبَ احْلِ ْكرَثَ اْمِتاَلًء ِباْلإَِراَدِة، ُم�ْسَتَمدَّ
َ
يِنيُّة َكَما َلْو َكاَنْت- ِبَطِريَقٍة َما اأ  َنَحاَفُتَها- اجْلِ

ُكوَرِة...               ِلإِ�ْسَعاِد َعامَلِ الذُّ

ُنوَثِة. َماَذا َكاَنْت املَُخاَدَعُة- َوَكاَنْت َتْعِرُف 
ُ

يٍّ ِمْنُهم �َساَل�ِسَل اْلأ
َ
ْكرَثَ ِمْن اأ

َ
ُق َعَرَف ِبُعْمٍق اأ �ْسَتاُذَها املَُعوَّ

ُ
اأ

ا َعاَنْت- َمْهَما َكاَن َقْد َحَدَث َلَها؛  ْكرَثَ مِمَّ
َ
�ْسَتاَذ َقْد َعاَنى اأ

ُ
نِي- َكاَنِت اْعَتَقَدِت اْلأ هَذا َحتَّى ذِلَك احْلِ

ِة،  ْن�ِسْكِريِتيَّ ْرَمَلًة« َعَنْت »َفاِرًغا« يِف ال�سِّ
َ
نَّ »اأ

َ
ٍة َطِويَلٍة، اأ ِة ُمْنُذ َفرْتَ َرا�ِسيَّ ِة الدِّ �سَّ َوِهَي َعَرَفْت ِمْن هِذِه احْلِ

َها  ْيِء، لِكنَّ اِز، ِتْلَك َطِبيَعُة ال�سَّ َوهِذِه َفاِرٌغ َل َتُكوُن َتْعِني اإِلَّ ِجْن�ِسيًّا، ل َلَقاِنَق ِلْلَكْعَكِة، َول �َسَجَق ِلْلَقفَّ

ِة اْلَوِقَحِة. َلَقْد َجاَءْت ِلُتْعَجَب 
َ
ْراأ َزًة ِباجْلُ هَّ اِبَعِة َع�ْسَرَة، َومَلْ َتُكْن جُمَ ُخْذ َبْعُد هَذا امَلَرَح يِف ال�سَّ

ْ
مَلْ َتاأ

.... ٍة ِلَتْقِدمِي اْعِتَذاٍر، َوُدوَن َخَجٍل ِجْن�ِسيٍّ ، َوِهَي َغرْيُ ُم�ْسَتِعدَّ ْن�َسنْيِ �َساَواِة اجْلِ ٍة مِبُ َكُموؤِْمَنٍة َحِقيِقيَّ

َلَها َثاِنَيًة.
َ
ا َيْجِري؟« �َساأ ُيِك مِبَ

ْ
»اإًِذا، َما َراأ

َفْت، َلَقْد  اُتَها َتَوقَّ َتَها. َفرَتَ ْخِذ َوْقٍت َكاٍف ِلَتْخ�َسَر �َسِهيَّ
َ
ُل ِغَذاَءَها اْلآَن. َعَدُم َتْنِخيِل ِغِذاِئَها ُهَو ِلأ ُتَنخِّ

ِباْلِغَذاِء، ُتْطِعُم  ُروَفًة  ْم�ِسَياِتَها يِف َمْطَبِخَها، جَمْ
ُ
اأ ْغَلَب 

َ
اأ َتِقُف  َها  اإِنَّ َوْزِنَها.  ا ِمْن  َخ�ِسَرْت َكِثرًيا ِجدًّ

ْحَياِن َكِطْفَلٍة: »َل َتِقِفي ُهَنا 
َ

ْغَلِب اْلأ
َ
َها يِف اأ مُّ

ُ
ْن َتْبَلَع. َقاَلْت َلَها اأ

َ
َنْف�َسَها ِب�َسْكٍل �َسِريٍع َكَما َت�ْسَتِطيُع اأ

ُم َلُه  بِّ الَِّذي ُتَقدَّ َها َقْد َتُكوُن َحَجَر الرَّ ِل�ُس اإِىَل امَلاِئَدِة، لِكنَّ ْيَواَناِت َعَلى َمْعَلٍف. جَتْ ُكِلنَي ِمْثَل احْلَ
ْ
َتاأ

                                        - ِّ
ِ

اين وَّ اِت ِحْجِرَها ال�سَّ َباِح يِف َطيَّ اْلِهَباِت، َواْلِغَذاُء مَلْ َيَزْل ُهَناَك يِف ال�سَّ

ًة َفَقْط،  ْو �َسَواُد ُكلِّيَّ
َ
ْو )x( اأ

َ
َعاٌت َقِليَلٌة يِف اإِْحَداَها َعاَلَمُة )?( اأ ، ُتوَجُد ُمَربَّ يِّ بِّ يِف َتْعِبَئِة امَلَلفِّ الطِّ

 ِكَلْيِهَما 
َ

اَلأ ْن مَتْ
َ
ٌع اآَخُر، َل َت�ْسَتِطيُع اأ ٌج،« َوَل ُيوَجُد ُمَربَّ ْم »ُمَتَزوِّ

َ
ْعَزُب« اأ

َ
ُل اإِىَل َخَياَرْي »اأ َوِعْنَدَما َت�سِ

�َساِء املَُطلََّقاِت،  َوالنِّ اْلَبَغاَيا  َمَع  ُفُهنَّ  نِّ َها ُت�سَ َفاإِنَّ َراِمِل، 
َ
اْلأ املُْعَتَمَدَة يِف  نَي  ِويِّ ا. َحتَّى ُطُرُق الالَّ ْي�سً

َ
اأ

ْو ُموِم�ٌس، 
َ
َفٌة، اأ دِّ ْو جُمَ

َ
ٌة ُمَطلََّقٌة، اأ

َ
ِو اْمَراأ

َ
ْرَمَلٌة، اأ

َ
بُّ اإِىَل  ُمو�َسى، اأ ُل 21، امَلْقَطُع 14، َوَقاَل الرَّ اْلَف�سْ

بِّ  ُه هَذا ُهَو َمَلفُّ الطِّ نَّ
َ
ُخُذ َعْذَراَء ِمْن �َسْعِبِه ِلَتُكوَن َزْوَجًة. َوِلأ

ْ
: لِكْن �َسْوَف َياأ ُخُذُهنَّ

ْ
َهوؤَُلِء �َسْوَف َل َياأ

َزًة،  ُف ال�ْسِتْقَباِل َنَظَراٍت ُمَركَّ ْوٍت َعاٍل يِف اْلِعَياَدِة، َوَيْنُظُر اإَِلْيَها ُمَوظَّ ِحَكْت ِب�سَ ، َفَقْد �سَ �َساِئيِّ النِّ

ٌع �َساِمٌل،  ُه ُمَربَّ ْرَمَلٌة«، اإِنَّ
َ
َفٌة، َعاِهَرٌة، اأ دِّ ، جُمَ َع الَِّذي َتْقَروؤُُه، »َبِغيٌّ ْن َيْعِرَف املَُربَّ

َ
ا اأ ُه ُيِريُد َكِثرًيا ِجدًّ اإِنَّ

ِع. َلٍة يِف هَذا املَُربَّ َوِهَي َتْعِني ُكلَّ َتْوِرَيٍة ُمَتَخيَّ

، َتْكُتُب َكِلَمَة »اأَْرَملَة«. ٍة اأَْكَثَ يَّ ِبِجدِّ

ِعَها  َو�سْ َعْن  ْكرَثَ 
َ
اأ اإِْح�َسا�ًسا  ِلإِْعَطاِئِهم  ْكرَثُ 

َ
اأ اَوَلٌة  َها حُمَ اإِنَّ ٍة يِف ال�ْسِتْبَياِن،  َمْنِطِقيَّ َغرْيُ  َها  نَّ

َ
ِلأ َلْي�َس 

�َسِديُّ اْلَقا�ِسي.           مَلُ اجْلَ
َ
ُه اْلأ ، َواإِنَّ ُه �َسْيٌء ُمِلحٌّ َباُت، َواإِنَّ ُه الثَّ �َسى، اإِنَّ

َ
ْت ِباْلأ

َ
. َلَقْد َتَفاَجاأ �َسِديِّ اْلِفْعِليِّ اجْلَ

ٍة ِباْهِتَياٍج، َوَفَوَراٍن،  ِرُب ِبُقوَّ ٍة يِف َج�َسِدَها َت�سْ نَّ ُكلَّ َخِليَّ
َ
ٍة، َكَما َلْو اأ َها ِبَحاَلٍة ِه�ْسِترِييَّ نَّ

َ
ْحَياًنا َت�ْسُعُر اأ

َ
اأ

َها  َماًما... لِكنَّ
َ
ِة َكَن�َسْتَها اأ ِة َواْلَوْح�ِسيَّ ِبيَّ َدَمَها هَذا يِف اْلِبَداَيِة، َفهِذِه َمْوَجٌة ِمَن اْلَع�سَ َواْنِفَعاٍل. َلَقْد �سَ

رُّ  �ْسَم �َسُي�سِ نَّ اجْلِ
َ
ْحٍو، ذِلَك اأ َظِة �سَ ْزِن ُكلَّ حَلْ �ْسَم الَِّذي َل َي�ْسَتِطيُع ُمَقاَوَمَة احْلُ َجاَءْت ِلَتْفَهَم اجْلِ

ْزِن.  ِة احْلُ يَّ ٍف ِلَوْقِت َمَر�سِ َعَلى َتَوقُّ

ِحٌك ُيَطاِلُب ِبُوُجوِدِه، َوَعْقُلَها َيْقِفُز َنْحَو  اٍح، �سَ َحُك ِباإِحْلَ َحُك، َت�سْ ِة َوَت�سْ ُرُخ ِبُقوَّ ِلذِلَك، َكاَنْت َت�سْ

ِحِك، َوِهَي  ْن َتُكوَن ُنْكَتًة، َوَهَزًل، َوَعَلًفا مِلَ�َساِر ال�سَّ
َ
ِكُن اأ َفٍة مُيْ ِة �سِ يَّ

َ
ْو اأ

َ
يِّ َواِحٍد، اأ

َ
ِكٍن ِمْن اأ يِّ َتْعِليٍق مُمْ

َ
اأ

َها َوَقَفْت  نَّ
َ
اِحَكِة َحْوَلَها، َوَت�ْسُعُر َكاأ ُه �َسَيْحُدُث ِعْنَدَما َحَدَث، َفَقْد َكاَنْت َت�ْسُعُر ِباْلُوُجوِه ال�سَّ نَّ

َ
َعَرَفْت اأ

َحُك...  ْفَواُهُهم ُكلَُّها َت�سْ
َ
ِحَكْت، �ِسَفاُهُهم َوُعُيوُنُهم َواأ ًة َواِحَدًة َو�سَ َقْت َمرَّ َخْلَف ُزَجاٍج، َواْلُوُجوُه َحدَّ

ْدَرُكوا 
َ
ِذيَن َحْوَلَها اأ نَّ هوؤَُلِء الَّ

َ
ْت اأ �سَ ْن ُت�ْسِمَع َقْرَن َثْوِر َج�َسَدَها اْلَياِئ�َس. َلَقِد اْفرَتَ

َ
َوَكاَنْت َت�ْسَتِطيُع اأ

؟
ِ
َمام

َ
�َس اإِىَل اْلأ

ْ
نَّ َج�َسَدَها َدَفَع هَذا اْلَياأ

َ
َفَرَحُهم ِلَتَعا�َسِتَها، لِكْن َهْل َكاُنوا َيْعَلُموَن اأ

ْو َحْفَلٍة، َو�َسْوَف َت�ْسُعُر 
َ
َعاِت ا�ْسِتْقَباٍل اأ مُّ َوِبذِلَك، �َسْوَف َتْذَهُب اإِىَل اْلَبْيِت َبْعَد ُوُجوِدَها يِف َبْع�ِس جَتَ

َنْف�ِسَها،  َتْخَجُل ِمْن  َمَع اْلِه�ْسِترْيَيا، َو�َسْوَف  ُمَتَعاِرَكٌة  َوِهَي  ٍة،  ِبيَّ ُع ِبَع�سَ َوَتَتَقطَّ ُد،  َتَتَوقَّ اَبَها  ْع�سَ
َ
اأ نَّ 

َ
اأ

َها َلْي�َسْت ِهَي َمْنَظًرا َحِزيًنا ِلَيُكوَن ُهَنا.  نَّ
َ

ْو َراَحٍة، اأ
َ
َدٍب اأ

َ
ِحَك ِمْن اأ نَّ ُكلَّ �َسْخ�سٍ �سَ

َ
َو�َسْوَف َتْعِرُف اأ

ْن 
َ
اأ َتاِجنَي  َل حَتْ ْنِت 

َ
اأ َكِثرًيا؛  اِوِلنَي  ْنِت حُتَ

َ
»اأ ِلَنْف�ِسَها:  �َسَتُقوُل  ْالآَن؟  َتِثَق  ْن 

َ
اأ َت�ْسَتِطيُع  اَذا  مِبَ ْو 

َ
اأ ْن  مِبَ

ِحُك. ُمُه ال�سَّ يِّ �َسْيٍء ُيَقدِّ
َ
رُّ َعَلى اأ ُه َج�َسُدَها الَِّذي ُي�سِ ا، اإِنَّ ْي�سً

َ
«، لِكْن َلْي�َس ذِلَك اأ ْكرَثَ

َ
ٍة اأ يَّ ِبي ِبِجدِّ رِّ جُتَ

 
ِ
اِئِط، ِلَي�ْسَتِنَد َعَلى ُكوِعِه َفْوَق ِغَطاٍء َمْطِليٍّ ِباْلُكُروم ِريٌن؟«، ُم�ْسِنًدا َظْهَرُه اإىَِل احْلَ ِبيُب: »مَتْ ُل الطَّ

َ
َي�ْساأ

، َوِهَي اْلآَن َتْرَتاُح  ِّ
ِ

َظُر اإىَِل َر�ْسِمَها اْلَبَياين ُف النَّ اِطَرًة. َيَتَوقَّ  خُمَ
ُ
ِويَلِة. َتْقَراأ َفاَياِت الطَّ ِلإِْحَدى �ِساَلِل النِّ

ِبيُب ِب�َسْكٍل  ُفَها الآَخُر َخاِرَجَها. َجَل�َس الطَّ ُفَها َداِخَلَها َوِن�سْ ِويَلِة، ِن�سْ َدِة اْلُفوْرَماْيَكا الطَّ َعَلى ِمْن�سَ

ْعِرُف َماَذا َتْعِني 
َ
َنا اآ�ِسَفٌة، َل اأ

َ
ِخرًيا َتُقوُل: »اأ

َ
اِنَيِة »َت�ْسِريًعا«، َواأ ِة الثَّ ًحا ِلْلَمرَّ ، ُمْقرَتِ

ِ
َمام

َ
ُفَجاِئيٍّ اإِىَل اْلأ

ْعِرُف.
َ
ْمَياًل َكِثرَيًة. َل اأ

َ
ا اأ َ َباِح، َباِكًرا، ُرمبَّ ْم�ِسي َكِثرًيا. يِف ال�سَّ

َ
»َت�ْسِريٌع«؟ اأ

، َواِحَدًة  ِلَطاِوَلِة اْلَفْح�سِ َة  ْذُرَع امَلْعَدِنيَّ
َ
اْلأ َوَي�ْسَحُب  ًة؟«،  يَّ ْلَعاَب ِرَيا�سِ

َ
اأ َيِقُف ِمْن َمْقَعِدِه َقاِئاًل: »َل 

َعَلى ُكلِّ َجاِنٍب ِمْنَها.

َها َل. ِهَي َتْعِرُف  َيِتي، لِكنَّ ْن َتُقوَل: َلْي�َسْت �َسْيِئي، َلْي�َسْت ُروؤْ
َ
َرًة اأ َجاَبْت ِب�ُسْرَعٍة َواْنِدَفاٍع: »َل«، ُمَفكِّ

َ
اأ

َقَها، َحْيُث امَلَكاُن  َحُدُهم يِف اْلَبْيِت ِلُيَطوِّ
َ
ا�ِس، َوِعْنَدَما َيُكوُن اأ  النَّ

ِ
�ْسَبِة اإِىَل ُمْعَظم ٌة ِبالنِّ َها �َساذَّ نَّ

َ
َكْيَف اأ

اَهَها،  يِّ �َسْخ�سٍ جِتَ
َ
ِة اأ اَفِة اْلُوُقوِد اإِىَل َحا�سَّ ُف َعْن اإِ�سَ َها اْلآَن َتَتَوقَّ ، لِكنَّ الَِّذي َتْنَتِمي اإَِلْيِه، َفاَل َيُهمُّ

ِكٌن. َقاِئَلًة: َقِليٌل مُمْ

ى  ْعِرُف مِلَاَذا ُت�َسمَّ
َ
ِل�ِسنَي َعَلْيَها- َل اأ ِك جَتْ ْو�َسط، اإِنَّ

َ
ْزِء اْلأ  اجْلُ

ِ
ْجِل َتْنِغيم

َ
َها اآَلُة َلفٍّ ِمْن اأ َها: »اإِنَّ ْخرَبَ

َ
اأ

            .» »اآَلُة َلفٍّ

ْم�ِسي...«، َوَكاَنْت َعَلى َو�َسِك 
َ
ِقيَقِة اأ َنا يِف احْلَ

َ
اَجٍة، اأ ، َوَل ُرُكوَب َدرَّ َجاَبْت ِب�ُسْرَعٍة َواْنِدَفاٍع: »َل اآَلَة َلفٍّ

َ
اأ

اًفا  ْن َتُكوَن َعرَّ
َ
ُه ِمَن املُْمِكِن اأ نَّ

َ
َها َتْعِرُف اأ ا، اإِنَّ ْي�سً

َ
َها مَلْ َتُقْل ذِلَك اأ ْعَمُل َكِثرًيا يِف َبْيِتي، لِكنَّ

َ
ْن َتُقوَل: َواأ

َ
اأ

اٌف، َحِقيَقًة،  ِة، ُهَو اْعرِتَ َيا�سَ ْلَعاِب الرِّ
َ
َك َل�ْسَت ُمْعَتاًدا َعَلى اأ ْن َتُقوَل اإِنَّ

َ
�ْسَهَل ِمْن اأ

َ
ُلو�ْس، اأ جْنْ

َ
يِف ُلو�ْس اأ

ٍة- لِكنَّ َعَمَل  َف ِبِه يِف َبْلَدٍة َخَياِليَّ ْن َتْعرَتِ
َ
ِكُن اأ َهَدٍة- �َسْيٌء َل مُيْ ا، يِف ُظُروٍف جُمْ َقلَّ َحظًّ

َ
ْن َتُكوَن اأ

َ
اأ

.
َ
ِريٌن، َوُكلَّ هَذا َما َتْعِنيِه ِهَي ِلَتْبَداأ اْلَبْيِت مِتْ

ِغرٍي َعَلى ُقْطِب َهاِتٍف يِف  �ْسَماٍر �سَ َتٍة مِبِ ٍة ُمَثبَّ ِريَكٌة َكِبرَيٌة َناِدَرٌة!! َثاَلُث َكِلَماٍت َفْوَق َن�ْسَرٍة اإِْعاَلِنيَّ
َ
اأ

َوَقِليٌل ِمْن َعاَلَماِت  َناِدَرٌة،  َكِبرَيٌة  ِريَكٌة 
َ
اأ َعاِلًيا.  ِحِك  ِلل�سَّ َدَفَعَها  َما  ِلَبْيِتَها. هَذا  اِوَيِة املَُجاِوَرِة  الزَّ

ِريَكٌة 
َ
ُر الثَّاَلَث َكِلَماٍت َفَقْط؛ اأ ِقيَقِة َتَتَذكَّ ُر- يِف احْلَ ا ُهَناِلَك َثَمٌن، َل َتَتَذكَّ َ ِب، َوَرَقُم َهاِتٍف، َوُرمبَّ التََّعجُّ

 اْلَهاِتِف، ُتَرْفِرُف 
ِ
 َمْع َرْقم

ِ
ُموَعٌة ِمَن اْلَق�َساِئم ِب. َهْل َكاَنْت ُهَناَك جَمْ َكِبرَيٌة َناِدَرٌة َوَعاَلَماُت التََّعجُّ

ا.  ْي�سً
َ
َر ذِلَك اأ ْن َتَتَذكَّ

َ
َها َل َت�ْسَتِطيُع اأ اَلِت؟ اإِنَّ ِدُثَها َحَرَكُة املَُوا�سَ يِح الَِّتي حُتْ يِف الرِّ

َراِئِك 
َ
ِريَكِة؟ ُكلُّ اْلأ

َ
ْن َيُكوَن يِف اْلأ

َ
ِكُن اأ اِدُر الَِّذي مُيْ ْن َيِعَد؟ َما ُهَو النَّ

َ
ِكُن مِلِْثِل هَذا اْلَبْنِد اأ ُل: َماَذا مُيْ

َ
َت�ْساأ

ُر  ْنَت هِذِه... لِكْن َبْعَد ذِلَك ُتَفكِّ
َ
 اْلَكِبرَيِة املُ�ْسِكَرِة... َوَتْخَتاُر اأ

ِ
ُل، َوُكلُّ �َسَراِئِح اللَّْحم مَّ

َ
ْعِرُفَها، َتَتاأ

َ
اأ

�ِسيِج امَلْغُزوِل امَلْرِميِّ َفْوَق َمْقَعِدَها- ِلَتْغِطَيِة  ِبيِب يِف ْبِرْنْتُووْد، َوالنَّ َجِع، يِف ِعَياَدِة الطَّ ِريَكِة، امَل�سْ
َ
ِباْلأ

ِتي ُتَغاِدُر ِفيَها  ْبِع الَّ ِو ال�سَّ
َ
تِّ اأ اِت ال�سِّ َد، لِكْن يِف امَلرَّ ْن ُتوؤَكِّ

َ
اللََّطَخاِت؟ ِلَيْمَنَع اللََّطَخاِت؟ َل َت�ْسَتِطيُع اأ

َيْحَتِفُظ  بُّ ذِلَك الَِّذي  ْمَي ُهَناَك، َوَل حُتِ بُّ الرَّ َها َل حُتِ اإِنَّ َثاِنَيًة،  ٍة   َوَت�ْسَحُبُه ِب�ِسدَّ ُمُه،  ُتَقوِّ اْلِعَياَدَة 

ُتِريُد َطِبيًبا  َها َل  ِلَحُه، لِكنَّ ِنِه، َو�َسْوَف ُت�سْ
ْ
ِب�َساأ َتْقَلَق  ْن َل 

َ
اأ ٍة  ُة ُكلَّ َمرَّ َها املَُعاجِلَ ِباْنِطَباِعَها. ُتْخرِبُ

َكِثرًيا،  اِيُقَها  ُي�سَ ُه  اإِنَّ اٍح.  ِباإِحْلَ ُمْقِلٌق  ُمْقِلٌق،  َداِخِليٌّ  �َسْيٌء  ُتَغاِدَر...  ْن 
َ
اأ َبْعَد  �ِسيَج  النَّ َيْرِمي  ًما  ُمَقوِّ

ْتُه  َق�سَّ الَِّذي  ْفِر  الظُّ ِو 
َ
اأ ْعِر  َكال�سَّ َحَياِتَها،  َعْن  املاَُلَحَظاِت  َبْع�ِس  َمْع  املَُعاِلَج  ُك  َترْتُ َجَعَلَها  َحْيُث 

ْن َيُكوَن. 
َ
ُه َل ُبدَّ اأ نَّ

َ
ْو َحتَّى اأ

َ
رُّ َعَلى ذِلَك، اأ َها َل ُت�سِ ، اإِنَّ ُه َغرْيُ َمْنِطِقيٍّ اُلوِن. اإِنَّ َوَتَرَكْتُه َخْلَفَها يِف ال�سَّ

اُح ِمَن  ِتي اْلْقرِتَ
ْ
اَه َعاِئَلِتَها ِمْن ِخاَلِل »ُمَقاَبَلِة ُمَعاِلٍج«، َوِعْنَدَما َياأ ْت َواِجَبَها جِتَ دَّ

َ
َها اأ نَّ

َ
َِهَي َت�ْسُعُر اأ

ُك اْلِعَياَدَة َوَل َتُعوُد  اًدا ِلالْكِتَئاِب، َوَترْتُ ُخُذ َدَواًء ُم�سَ
ْ
ِكيِد، َتاأ

ْ
اأ ِتي ِبالتَّ

ْ
ُه �َسَياأ نَّ

َ
ِبيِب، َكَما َتْعِرُف اأ الطَّ

ُه ِكيْمَياِئيًّا يِف  ْن ُيَعاجِلَ
َ
ْخ�سِ الَِّذي َيْدُر�ُس َعْقَل �َسْخ�سٍ اآَخَر، َوُيِريُد اأ َتاَرٌة ِبُعْمٍق ِبال�سَّ َها حُمْ َبًدا. اإِنَّ

َ
اأ

ِريَكٌة َكِبرَيٌة َناِدَرٌة.
َ
اْلَوْقِت َنْف�ِسِه. اأ

ِبيِب،  ُل اإَِلْيِه ُم�َساِعُد الطَّ ُه َيْخَتِلُف َمْع ُكلِّ َتْخِمنٍي َيَتَو�سَّ اِء، اإِنَّ ِطبَّ
َ
ىَل الأ ْن َتْذَهَب اإِ

َ
... ِمَن املُ�ْسَتِحيِل اإًِذا اأ

ُه  �ِس، َل، َل، َيُردُّ ِبَنَزٍق: »اْرِمي ذِلَك امَلْرَهَم َبِعيًدا؛ اإِنَّ
ْ
ُه َحْوَل �ِسنِّ اْلَياأ نَّ

َ
ُه َل َيْعَتِقُد اأ َيُقوُل: َل، َل، اإِنَّ

ْنَفَقْت َماًل 
َ
َها اأ َرَطاِن، لِكنَّ ِذيَراُت ال�سَّ ٍن؛ حَتْ َفَتُه ِبَتَمعُّ ْت َو�سْ

َ
َغرْيُ ُمِفيٍد«، َوِهَي �َسِعيَدٌة ِبذِلَك، َلَقْد َقَراأ

ِبيِب. َلْي�َس ُهَناَك  وىَل اإِىَل ُم�َساِعِد الطَّ
ُ
ًة، َبْعَد ِزَياَرِتَها اْلأ �َساِبيَع ِعدََّ

َ
اِئِحِه َوَعاَنْت ِلأ َكِثرًيا ُمَقاِبَل َن�سَ

ْ َعَلى ُم�َساِعِدِه، َوَوَجَدْت ذِلَك ُمْذِهاًل، َوِهَي  ِكيِد مَلْ َيَت�َسرتَّ
ْ
اأ اِطِئ، َوِبالتَّ يُّ ُعْذٍر ِلهَذا التَّ�ْسِخي�سِ اخْلَ

َ
اأ

�َسُه.
ْ
ْن َل َتْقَطَع َراأ

َ
اِوُل اأ اِوُل اإِْبَقاَء ِغَطاٍء َعَلْيِه، َوحُتَ ا، َوحُتَ ا ِجدًّ ُمْنَزِعَجٌة ِجدًّ

ِرَجاٍل  َوِمْن  ِتنَي،  َميِّ ْزَواٍج 
َ
اأ ِمْن  ِلَلْحَظٍة  اِئَعٌة  َحُكوَن، �سَ َي�سْ َوُهم  َع�َساٍء،  َحْفَلِة  ُبوْرِتَيا يِف  َمْع  َها  اإِنَّ   

وَن  ِذيَن َيُردُّ َرًة ِمَن املَُحاِمنَي الَّ رَّ َعاِمِلنَي َيِقُفوَن اْلآَن ِل�َساَعاٍت َطِويَلٍة يِف امَلْطَبِخ، َوَتْنُظُر َحْوَلَها، حُمَ

نَي َبِطيِئي اْلإَِجاَبِة اْلآَن... َوِلذِلَك �َسَتُكوُن  يِّ ْخ�سِ ِفي اْلَبْنِك ال�سَّ ْو ِمْن ُمَوظَّ
َ
ِة، اأ اَلِت اْلَهاِتِفيَّ َعَلى التِّ�سَ

َحَكاِن، َوَتْقِفَزاِن، َو�َسْخ�ٌس َما ِبُدوِن َف�َسٍل �َسْوَف َيُقوُل: »اآه،  َهاَيِة �َسَت�سْ اِرِج، َويِف النِّ َمْع ُبوْرِتَيا يِف اخْلَ

ِهَما اْلَبْع�ِس.  ىَل َبْع�سِ ِحِك،َ َتْنُظَراِن اإَِلْيِه. �َسَتْنُظَراِن اإِ َفاِن َعِن ال�سَّ ِعيَدَتاِن!«.�َسَتَتَوقَّ ْرَمَلَتاِن ال�سَّ
َ
اْلأ

ا، �َسِفيٌه  ْزُن ِفيَها �َساِمٌل ِجدًّ ْخ�ُس.�َسْوَف َل َتُقوَلِن �َسْيًئا.احْلُ �َسَتْنَتِظَراِن ِبُهُدوٍء َحتَّى ُيَغاِدَر هَذا ال�سَّ

َبِب. رَيٌة ِلهَذا ال�سَّ ا�ِس َق�سِ ِب َثاِنَيًة.كِثرٌي ِمْن َحَياِة النَّ ا،َوَبِطيَئٌة اْلَعْوَدُة ِلْلَغ�سَ ِجدًّ

اِء. ِطبَّ
َ
َهاُب اإِىَل الأ ... ُم�ْسَتِحيٌل اإًِذا الذَّ

ِطيِلي ُعْمَر َزْوِجِك«، َوَبْعَدَها ِبُحُروٍف 
َ
 اإىَِل َلْوَحٍة َجِديَدٍة َوِبُحُروٍف َكِبرَيٍة: »اأ

ِ
ام يَّ

َ
 ِمَن اْلأ

ٍ
ْر�ِسَدْت يِف َيْوم

ُ
اأ

اِن«. ِهَي مَلْ ُتَهْن ِمَن اْلإِْعاَلِن، َومَلْ  مَّ رِي الرُّ ْك�َسَدِة ِلَع�سِ
َ
ُة ِلاْلأ ادَّ ُة املُ�سَ ْت ِعَباَرًة: »اْلُقوَّ

َ
َتَها َقَراأ َغَر حَتْ �سْ

َ
اأ

 ،POM ُه اإِْعاَلُن ِلـ
ِة. اإِنَّ ْبَياِنيَّ َها َفَقْط َحاِئَرٌة ِبَغَباِئَها املُْطَلِق، ِبَغْفَلِتَها ال�سِّ اَيْق؛ اإِنَّ َتْقَلْق، َومَلْ َتَت�سَ

ِباْلَكاِمِل،  ِباْلَكاِمِل،   ٌّ
ِ

َبَدًل ِمْن َداِئَرٍة. اْلَقْلُب اآيل َقْلٍب  ِب�َسْكِل  وٌع  POM ، َمْو�سُ ِلـ   O اْلـ  َوَحْرِف 

نَّ َفِريَق 
َ
ِة. ِهَي َتْفَهُم اأ َمِويَّ ، َوُحْجَراِتَها الدَّ خِّ َلِة َوُقُدَراِتَها َعَلى ال�سَّ ِميٌم ِلْلَع�سَ يِف هَذا اْلإِْعاَلِن، َوَت�سْ

، َجْل�َسٌة  ِحٍك ِه�ْسِترِييٍّ ِطيِلي ُعْمَر َزْوِجِك« ِب�َسْكٍل ُم�سْ
َ
ُروَن ِبـ«اأ اْلإِْعاَلِن َيْجِل�ُس َحْوَل َطاِوَلٍة َكِبرَيٍة، ُيَفكِّ

نَّ 
َ
ِة- ِهَي َتْفَهُم اأ ْوِجيَّ ِحَكٌة، َوِنَداٌء َواِحٌد ِمْن هوؤَُلِء املَُزاِيِديَن ِلُكلِّ �َسَنَواِت اْلُبوؤْ�ِس الزَّ َكٌة ُم�سْ ُم�ْسرَتَ

ِفْكَرٌة  َها  اإِنَّ ُتْطَرْح،  مَلْ  النُّ�ْسَخَة  نَّ 
َ
اأ َكْيَف  ُهَو  َفْهَمُه  َت�ْسَتِطيُع  َل  َما  لِكْن  ُت�ْسِبُه ذِلَك،  ِزيَجاٍت  ُهَناَك 

َهاَيِة َو�َسِر�َسٌة. ِحَكٌة يِف النِّ ُم�سْ

ِطبَّاِء. َهاُب اإَِل ااْلأَ ... ُم�ْضَتِحيٌل اإًِذا الذَّ

ْلَمِة اْلَفاِرَغِة، ِلَوْقٍت َطِويٍل  َقًة َنْحَو الظُّ دِّ َباًحا، حُمَ اِبَعَة �سَ اَعَة الرَّ  َما ا�ْسَتْيَقَظِت ال�سَّ
ٍ
َباِح َيْوم يِف �سَ

لَِّة  ار/ َماُيو 2004 يِف ال�سَّ يَّ
َ
لَُّة ْباَلْي ُبوْي َعَدُد اأ َة جَمَ . َثمَّ

ِ
ام مَّ ىَل احْلَ ِخرًيا َوَذَهَبْت اإِ

َ
ْت اأ ْن َنَه�سَ

َ
اإِىَل اأ

َخَذِت امَلَجلََّة َمَعَها 
َ

ْنِدْر�ُسوْن َمْوُجوَدٌة َعَلى اْلِغاَلِف. اأ
َ
اذِّ َباْم اأ �ْسَقِر ال�سَّ

َ
وَرُة اْلأ َماَم امْلِْرَحا�ِس؛ �سُ

َ
اأ

ا  َ ْو ُرمبَّ
َ
ْن َتُكوَن، اأ

َ
ِتَعًة َكَما َيِجُب اأ  املَُقاَبَلَة َمْع ُجويِن ِدّب، َومَلْ َتُكْن مُمْ

ُ
ْت َتْقَراأ

َ
ِريِر، َوَبَداأ اإِىَل ال�سَّ

َكَعاِر�ٍس  َخَدَم  ِرْيْت�َساْرْدْز،  ِكيْث  َجاَرِة  احْلِ ُمَدْحِرَج  ْن 
َ
اأ ِباْلِفْعِل  َتْعِرُف  َها  نَّ

َ
ِلأ ا�ْسِتْمَتاًعا،  َقلُّ 

َ
اأ ِهَي 

ْن 
َ
اأ املَُقاَبَلِة  ِمَن  ُتِريُد  َها  اإِنَّ اْلَكاِريِبي.  َنِة  َقَرا�سِ يِف  و  �ْسَبارُّ َجاْك  َكاْبنِتْ  ِلـ  ِدّب   

ِ
�ْسم ِبالرَّ ِر  وِّ ِلْلُم�سَ

�ْسَناِنِه 
َ
َتِلَفٍة ِمْن اأ ُموَعٍة خُمْ ٍة، َمع جَمْ َل ِدّب َعَلى ِعدَّ ُتاَلِم�َس امَل�َساِكَل َمْع ُمْنِتِجي ِديْزيِن، ِعْنَدَما َو�سَ

َها ُدِفَنْت يِف  نَّ
َ
ْو َلْيَلِة اْلْفِتَتاِح اأ

َ
َف، اأ ُه َقْد َتَوقَّ نَّ

َ
ِويِر اأ يُّ ِذْكٍر ِللتَّ�سْ

َ
َهِب. مَلْ َيُكْن ُهَناَك اأ اِة  ِبالذَّ املَُغطَّ

ُبوٌل، َوَغرْيُ  َداَء ِدّب خَمْ
َ
نَّ اأ

َ
نَّ اْلِفيْلَم َف�ِسَل َف�َساًل َهاِئاًل، َواأ

َ
َر ِباأ نَّ ِديْزيِن َفكَّ

َ
َناِهيَم، َكاِليُفوْرْنَيا، ِلأ

َ
اأ

َها،  مِّ
ُ
اأ ْزَواِج 

َ
اأ ِمْن  َواِحٍد  ِمْثَل  َنْوَبَرٌة َطاِفَيٌة«  اإِنَّ املَُقاَبَلَة »�سَ َيُقوُل  َكاَن  ْن�ِس.  َوِمْثِليُّ اجْلِ ُم�ْسَت�َساٍغ، 

َتَمٌل  َة، َوَوِكيُل ِدّب حُمْ ِقيِقيَّ َة احْلَ َحَد ُيْخرِبُ اْلِق�سَّ
َ
�ْسَناٍن، َوَل اأ

َ
�ُس ُزَجاٍج ِبَداِخِلِه ُعوُد َتْنِظيِف اأ

ْ
َوَكاأ

 ، لٌّ نَّ اْلِفيْلَم التَّايِلَ َمْع ِديْزيِن َل ُيَقاَرُن. ُكلُُّه مُمِ
َ
ُد ِباأ كَّ

َ
ِريِر املَُقاَبَلِة، َيَتاأ ْن َيُكوَن ُهَناَك يِف ُغْرَفِة حَتْ

َ
اأ

اَه ِدّب.          ْحِرَجْت جُتَ
ُ
َها اأ نَّ

َ
ا؛ َت�ْسُعُر اأ َوُمْبَتَذٌل ِجدًّ

ِة  اْلَكاِريَكاُتوِريَّ ْبَراْوْن  َبْك  وَرِة  �سُ َفْوَق  َواٌء  �سْ
َ
اأ َة  َثمَّ َدُه،  جَتِ ْن 

َ
اأ َقْبَل  لِكْن  َياِل  اخْلَ َعِن  َتْبَحُث  َها  اإِنَّ

ة لـِ َبْك ْبَراْوْن، َكَما  َوِر اْلَكاِريَكاُتوِريَّ َقا�َساِت َمْع َزْوِجَها َحْوَل ال�سُّ ِة. َكاَن َلَها اْلَكِثرُي ِمَن النِّ ُروِريَّ ال�سَّ

ِة  َنا�ُسِليَّ اْلُغَدِد التَّ اإِىَل  َتْذَهُب  ٍة  ٍة َعُجوٍز �َسْمَطاَء، َجدَّ
َ
ا ِلْمَراأ َراِنُهَما ِجْن�ِسيًّ وَّ َيَت�سَ َتْقِريًبا  َداِئًما  ُهْم 

ا يِف َمَطاٍر،  ُر �َسابًّ وِّ ُة ُت�سَ اَر اْلَكاِريَكاُتوِريَّ يَّ
َ
وَرُة َماُيو/ اأ ًة. �سُ �َسًة َحِقيِقيَّ َحَد، ُمْفرَتِ

َ
ِل�َسْخ�سٍ ِمْثَل ِمْهَنٍة َل اأ

ْمٍن 
َ
ْجِل َعْوَراِتِه. َحاِر�ُس اأ

َ
ٍل اإِىَل �َسَراِويِلَها ِمْن اأ َيْلَتِقي َمَع ْجَراينِّ َوِهَي َعَلى ُرْكَبَتْيَها ِباْنِت�َساٍء َوا�سِ

ْن 
َ
َك َتَودُّ اأ نَّ

َ
ْعَتِقُد اأ

َ
ِدي، اأ : »�َسيِّ ابِّ ُذِن ال�سَّ

ُ
ا َيْهِم�ُس ِب�َسْكٍل َتاآُمِريٍّ َنْحَو اأ مَلاِنيًّ

َ
ُد َراِعًيا اأ ِبَبْذَلٍة َزْرَقاَء ُيَقيِّ

ُجُل املَُباِدُر  ْمِن، َوالرَّ
َ
َكَرْيِن- َحاِر�ُس اْلأ ْمِن امَلَطاِر«. ِكاَل اْلَوْجَهنْيِ الذَّ

َ
َها َلْي�َسْت ُجْزًءا ِمْن اأ نَّ

َ
َتْعِرَف اأ

اَعَة  َباِح ال�سَّ ْن ُت�َساِهَد يِف هَذا ال�سَّ
َ
ُة َبْك ْبَراوْن َل ُتِريُد اأ ِجْن�ِسيًّا- ُدِه�َسا ِبَحَماَقِة َمْن َحْوَلُهم. َجدَّ

ٍة،  ٍة ِجْن�ِسيَّ ٍة ِبُدوِن ُرْخ�سَ
َ
ْو َعِميٍق، اْمَراأ

َ
، اأ ٍل ِجْن�ِسيٍّ ٍة ِبُدوِن َتَوا�سُ

َ
ِويٌر اآَخُر ِلْمَراأ 04:20. مَلْ َيَزْل َت�سْ

ًة،  َوُمَت�َساحِمَ  ، �َسْخ�سٍ يِّ 
َ
ِلأ ُمَتَناِزَلًة  َتَزْل  َومَلْ  ٌة،  َوَهَمِجيَّ ُمْقِرَفٌة،  ُتَها  �َسِهيَّ  ،

ُ
�ْسَواأ

َ
َواْلأ ْكَتِة،  النُّ َمْرَمى 

ٍة ُتْدَعى  يَّ اَه �َسْخ�سِ ا جِتَ ْعِلِه ُرَخاِميًّ  جِلَ
َ
َتْبَداأ َها  نَّ

َ
اأ َتْعِرُف  ْن َيُدوَم. ِهَي 

َ
اأ َواإِْحَراُجَها ِلُكلِّ َواِحٍد َيِجُب 

ْجِلَها، 
َ
ِعيَفٍة ِجْن�ِسيًّا. َج�َسُدَها ُيَحاِرُب ِلأ ْعِريِف، َو�سَ ْرَمَلًة«، َغرْيِ َمْلُمو�َسٍة، َوُمْظِلَمٍة، َوَحِزيَنٍة ِبالتَّ

َ
»اأ

وْك�ُسِجنِي، َوامَلاِء، َوامَلِعي�َسِة.   
ُ
ُف ِبُوُجوِد ِمْثِل الأ َوِلَبْع�ِس ُوُجوٍد َتْعرَتِ

ِة  �ْسَتاَذٌة ُم�َساِعَدٌة يِف اللَُّغِة اْلإِْنْكِليِزيَّ
ُ
ٍة َوَكاِتَبُة َمَقاَلٍة ِمَن اْلِوَلَياِت املُتَِّحَدِة. اأ �سٍ َخَياِليَّ  َكاِتَبُة ِق�سَ

َها يف �سُ ْرِفنْي. َن�َسَرْت ِرَواَيًة َواِحَدًة ِبُعْنَواٍن »َحتَّى اْلآَن«، َوَظَهَرْت ِق�سَ
َ
يِف َجاِمَعِة َكاِليُفوْرْنَيا يِف اأ

ِخرَيِة.
َ
ِة اْلأ َها يِف ZYZZYVA  يِف اْلَفرْتَ ْكرَثُ

َ
:The Antioch Review، The Santa  Monica Review، َواأ

             

ِمي�ِضيل الْتُيوَلْي�ش
اأَْرَم�ل�ٌَة

ي�َضة د ِحْلِمي الرِّ مَّ   َتْرَجَمُة: حُمَ
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الصصفحة الثقافية

»حام�ش حلو«

�ضيدتي البعيدة

اأمار�س طقو�س الوقوف على بوابات  ومت�سي الأعوام الواحد تلو الآخر، ول زلت 

م�ساحات الزمن، حاماًل �سراخي الأزيل معي – كل عام واأنت اأقرب-،  كل عام واأنت 

تتقدمني اإيل اأكرث، كل عام وحقيقة وجودك فوق الرتاب ت�سعلني دفء �سنيني العجاف، 

ت�سبح اأقرب اإىل احلقيقة، وطوال ال�سنني التي م�ست تعبت من انتظار اقرتاب م�سافات 

واخرتت  اإليك،  الكتابة  عن  غبت  لذا  املكان،  م�سافات  قرب  دون  امل�ستحيل،  الزمن 

انتظارك يف الظل بعيدًا عن اأعينهم، لعلي اأف�سح لك جمال القرتاب من عاملي احلي، 

ولعل قلبك يحن علي وعلى انتظاري، ولعل الظل ي�سبح و�سيلة اختفاءك، ولعلك تخ�سني 

عيونهم النهمة واأفواههم الكاذبة، وفعلت... غبت عن الكتابة اأكرث من عام، لنتظار 

اأن اأجدك ذات م�ساء ماطر على اأهداب مكاناتي حية حقيقية، اأم�سك بكفيك لأدفئ 

اأطراف اأ�سابعك من برد ال�ستاء، لعل دفء اللقاء ي�سعل كل اأركان املكان، واأطراف 

الزمانات التي انطوت بربدها حاملة بدفء وجودك، احرتقت عقود عمر، بانتظار اأن 

اأم�سك بفر�سة يف ظل ليل ما على اأهداب مكان ما، لأقرتب من اأذنيك، واأهم�س بكل 

ال�سراخ املكبوت على بوابات عقود عمري امللون بلون ال�سعر، الذي انتظر طوياًل ب�سوت 

مكبوت– كم اأحبك لو تدرين، وكم انتظرتك لو تدرين، وكم اأحرقت عرب م�سافات 

ال�سفر اإليك �سجائر تبغ م�سعلة من دمي لق�ساء الوقت، فمحطات القطارات الوهمية 

امللل من طول  لننف�س غبار  نتاأمل وجوههم  بدون م�سافرين،  املنتظرون  يحتملها  ل 

اجللو�س قبالة اأبواب القطارات القادمة، لعلها تن�سق عن بهاء قامتك.

حبيبتي

طوال ال�سهور التي انقطعت فيها عن الكتابة اإليك، حلمت بان تفاجئيني بعينيك 

على �سفحات نهاراتي، التي اأعي�سها لك حية حقيقية، لأ�سرخ حتت �سم�س ربيع العرب 

امل�سغول عن الذات بالذات، باأ�سماء ل �سوت لها �سوى البحث عن البحث، لعل البحث 

القادم يورق طريق بحث جديد، فلقد حتطمت كل بو�سالتهم، لأين مل اأ�سل لتحديد 

جهتك، فاإىل اأي اجلهات انطلق واأنت يف اخللف والأمام واأعلى ويف ال�سمال ويف اجلنوب 

لقد كان الإعالمي واملخرج عمر نزال، موفقًا عندما اختار لفيلمه »حام�س 

حلو«، ق�سية ح�سا�سة ومهمة يف املجتمع الفل�سطيني، ل يزال اجلدل الجتماعي 

حمتدمًا ب�ساأنها، رغم  اأن الدين الإ�سالمي اأكد على وجوبها، وبني احلرمة يف 

تركها، والعقاب ملن نق�سها يوم القيامة.

و�سينماتك  م�سرح  يف  موؤخرًا  عر�س  الذي  الفيلم  حولها  يدور  التي  امل�ساألة 

الق�سبة، هي ق�سية املرياث، تلك الق�سية التي جتاوزها عدد لي�س بالقليل من 

اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، رغم اأن القانون والدين اأوجبا تاأديتها باعتبارها حق 

مقد�س للمراأةـ ل ميكن امل�ساومة فيها اأو النق�سا�س عليها.

هذا الفيلم الذي مدته 20 دقيقة، يعالج م�ساألة حرمان الن�ساء الفل�سطينيات 

من املرياث، ومعاناتهن عند املطالبة بحقوقهن، �سواء من قبل عائالتهن اأو يف 

املحاكم، التي متكث الق�سايا املتعلقة بذلك �سنوات طوال، ف�ساًل عن النظرة 

التقليدية ال�سيئة التي ينظر بها املجتمع اإىل املراأة التي تطلب حقها يف املرياث.

يقول املخرج نزال، اأن الفيلم يتطرق اإىل ثالث ن�ساء من مناطق خمتلفة يف 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ومدى انعكا�س ح�سول الن�ساء اأو عدم ح�سولهن على 

حقوقهن املكفولة �سرعيًا وقانونيًا. ويو�سح اأنه نظرًا لطبيعة الثقافة املنغلقة للبع�س 

يف املجتمع، فاإن مطالبة املراأة بحقوقها ي�سبب لها م�ساعفات �سلبية على حياتها 

وعالقاتها الأ�سرية، فبدًل من منحها احلق، ت�سبح تلك املراأة منبوذًة جمتمعيًا 

حينًا اأو مرفو�سة اأ�سريًا اأحيانًا. ي�سرد الفيلم حالت لثالث ن�ساء، الأوىل ح�سلت 

على حقوقها الإرثية كاملة، الأمر الذي انعك�س اإيجابًا على عالقتها مع اأهلها، 

يف حني ح�سلت الثانية على حقها بعد 17 عامًا من خالل املحاكم، بينما احلالة 

الثالثة مل حت�سل على حقها مطلقًا، رغم ال�سنوات الطويلة التي اأم�ستها مطالبة 

بهذا احلق، �سواء ب�سكٍل مبا�سر اأو عرب املحاكم والق�ساء.

الفيلم يبني عالقة ال�سراع اأو التناق�س بني احلق ال�سرعي والقانوين للمراأة يف 

مرياثها، وبني التقاليد والعادات التي ترف�س اأو تلفظ هذا احلق، حتت منطلقات 

اأو اأفكار ل متت اإىل املنطق احلق ب�سلة، وفق ما يذهب اإليه املخرج نزال.

 ويو�سح: »يبدو اأن هناك اتفاق اجتماعي يف فل�سطني على قبول التعدي على 

حق املراأة يف املرياث، مطالبًا يف الوقت ذاته مبناق�سة هذه الق�سية ب�سكٍل اأعمق 

واأو�سع على كافة الأ�سعدة ويف خمتلف املجالت، لأنه يف ظل حرمان املراأة من 

حقوقها الإرثية، �سيوؤدي ذلك اإىل م�ساكل وخالفات خطرية بني املراأة واأهلها، 

ورمبا ميتد ذلك اإىل الزوج والأبناء وغريهما«.

فيلم يفتح جروح املراأة املحرومة من مرياثها

حممود الفطافطة

ويف ال�سرق، اإن ظل �سرق، وعلى اأطراف غرب ل يقبل اجلمال، فاأين اأين اأنت اإذن، وكل 

بوابات نهارات الوهم مطلية ب�سواد بيا�سهم.

مل تفعلي اإذن يا حبيبتي، وتركت الربد يحرق يدي املمدودة لفراغ مكانك، وتركت 

املكان يع�سف بريح الربد والفراغ والنتظار، معلقا باحبال الزمان على اأطراف الوهم 

اإيل خالل  و�سلت  التي  الأجوبة  وكل  ور�سائلي،  لنداءاتي  انتباهًا  تعريي  ومل  البعيد، 

ال�سمت كانت باهتة اأو غريبة، اأو من طفالت مل يدركن بعد حجم الن�سج يف ع�سقي 

املجنون اإليك، كان انتظاري ال�سامت ي�سبه اإىل حد بعيد انتظار الب�سطاء يف بالدي 

حكاية امل�ساحلة الفل�سطينية، وما اأدراك ما حكاية امل�ساحلة، التي ت�سبه تلك الوردة 

الريفية اجلملية، التي ا�ستخدمتها منذ طفولتي يف البحث عنك، حني كنا نقطف اأوراقها 

يف لعبة حظ  �سارخني بتحبني... ما بتحبني...، ترى �ستنجح امل�ساحلة اأم لن تنجح، 

كل ما كنا ننجزه هو حرمان الأر�س من وردة جميلة، فال اأنت اأتيت من بني اأوراق تلك 

الآلف من الزهرات التي اأحرقتها يف انتظارك، ول هم ا�سطلحوا، م�ساحلتهم ت�سبه 

حكاية اإبريق الزيت، التي مل منها ابن عمي و�سرخ بجدتي ذات يوم �سووووووووووووو 

بعدين معك، هو زيت بحكي مع زيت، وهكذا زيد بحكي مع زيد، اأو زيت بحكي مع زيت، 

بعيدًا عن الأر�س، فال حكاية حب تعي�س يف الهواء، وهواء القاهرة رغم روعة نيلها، 

اإل اإن روعتها للذين ينعمون بطعم نيلها منذ ولدوا، ل للقادمني للبحث عن ارتواء من 

عط�س متاأ�سل بهم على اأر�سهم.

اأنا ل زلت اأخ�سى اأن اأ�سرخ با�سمك من اأعداء احلب عليك، فممن يخافون هم 

اإن ا�سطلحوا، ولذا ي�سرخون بها لغة، ثم ل  يتقدمون اإليها اأبدا على الأر�س ولو يف 

ال�سر، اأنا اأ�سرخ تعايل، وحني األتقيك يف �سارع ما، اأخف�س ب�سري خ�سية اأن اأف�سحك 

اأمام الكفرة، فاحلب اإميان و�سالة، وال�سلح اإميان و�سالة، ول يوجد على اأر�سنا من 

يكرهها، فاأمام اأي كفرة هم يخ�سون افت�ساح اأمرهم، اأت�سالينهم يومًا، لأنك هناك 

يف الوهم ت�سبهني حلمي بامل�ساحلة، لعلك تهديني الإجابة ال�سافية، مل ل تاأتني ومل 

ل ي�سطلحوا!!!!!!.

كل عام واأنت اأقرب

ر�ضائل فل�ضطيني اإل امراأة نائية

بقلم: عدنان ال�ضباح

اأْن تكوَن ابـَنـها... ذاك �سيٌء كثرْي 

مرْي 
َ
فال بلَغ احلدَّ يومًا هنا �سيٌد اأو اأ

فقـِه
ُ
اأْن تكوَن ابَنها ... اأْن تطرَي مع الطرِي يف اأ

مع �سحاِب الَفرا�ِس اإىل �سوئِه

واأْن ُتـم�ِسَك التلَّ من يدِه 

وتعلَِّمُه كيف ي�سعُد تلَك اجلباِل هناَك.. وكيَف ي�سرْي

واأْن تنزوي باحلجارِة خـم�َس دقائَق 

يف اأيِّ اأر�ٍس.. وتقنَعها اأن تطرْي

اأن تكون ابنها.. اأن تكوَن ب�سيطًا كجرعِة ماْء 

ومثَل التَّحيـِة خ�سراَء تخرُج من قلِب جاٍر

جلارتِه يف ال�سباِح وتغمُرها بالبهاْء

ـَر  مٍّ على ُحُلٍم قد تك�سَّ
ُ
واأن تنحني مثَل اأ

ترفَعُه عاليًا لل�سماْء... اأن تكون ابنها

اأن تـمرَّ على الأر�ِس طيفًا ُيهدهُد ع�ساَقـها

ُد  كلَّ َخـواْء ورياحًا ُتـبدِّ

اأن حتبَّ ال�سديَق... وُتخِف�َس هذا اجلناَح رقيقًا لكلِّ الن�ساْء

ـِة القمِح مثَل الرغيِف َع يف حبَّ واأن تتجمَّ

و�سوِق الوليِف لذاَك الوليِف... ويف كلِّ عنٍي َتـِرقُّ مل�سهِد ُعْر�ٍس 

�ساها و�سرَّ البكاْء
َ
وُتخفي اأ

فاِه  اأن تكون ابنها ... اأن تعي�َس كاأغنيٍة يف ال�سِّ

ِة املاِء  منيٍة يف القلوْب... واأن حتمَل الفجَر يف جرَّ
ُ
واأ

ماِل  كلَّ �سباٍح ... ومت�سي به ل�سقيِع ال�سَّ

وحزِن اجلنوْب

اأن تظلَّ على حبِّ هذي البالِد

ّل تتوْب
َ
واإن تاَب غرُيَك اأ

اأن تكوَن ابنها ... لي�س ذلَك �سعبًا على اأيِّ طائـْر

اأن تكوَن ابنها ... اأن تكوَن ح�سانًا 

ولي�س هنا ـ بال�سرورِة ـ  �ساعْر !!

يف حديثها عن اأبي... كلما حدثتنَي عنه ... 

اكت�سفُت بالدًا بعيدْة

 
ٍ
مل اأكن قمحها ذات يوم

ومل اأطوها يف ق�سيدْة !!

 كلما حدثتنَي عن �سم�سِه ... عن ع�سافرَي تخفُق يف اإ�سمِه 

وعن رحمة اللـه جتري كما النهِر يف دمِه

كلما حدثتنَي عن خوفه كجناٍح علينا

وعن ُحْلمِه ب�سباٍح األيٍف تناثَر، 

ندعوه، ياأتي، كما الطرِي �سعيًا اإلينا

ـُق كاملاِء   كلما حدثتنَي عن �سجٍر يتدفَّ

يف كلماِتـْه... وعن �سوتِه ... و�سموِخ �سالِتـْه... 

وعن زهوِه اآخَر العمِر �سرًا 

باأقماِر اأبنائـِه وبناِتـْه...  كلما حدثتنَي عن ذلك البحِر يف �سدرِه 

ـُبها  ِة الّنخل يف فقرِه... وعن ُحْلمِه بثالثنَي حرفًا ُيـَرتِّ وعن ِعـزَّ

كي ي�سطَر اأ�سماءنا مثَل طفٍل بدفرتِه

خلُت اأن اأبي كاَن يكتُب �سعرًا ... ول�سنا �سوى بع�ِس اأ�سعاِرِه

من ديوان ب�ضم االأم واالبن

يف حديثَي عنها

 اإبراهيم ن�ضر اهلل
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طاقم  �ضوؤون املراأة 

طاقم  �ضوؤون املراأة 

لطاملا كان الفوز هو الهدف لكل مناف�سة مهما كان نوعها، على الأقل هذا ما 

بكل  اأهدافنا  نحاول حتقيق  ونحن  اأظفارنا  نعومة  فمنذ  احلياة؛  اإياه  علمتنا 

الرو�سة،  واأ�سماء احليوانات يف  ال�سور  بدءًا مب�سابقات  اليومية،  املناف�سات 

الإعراب  ثم  زمالئنا،  اأمام  بها  نتباهى  كجائزة  اجلبني  على  النجمة  لننال 

واحل�ساب يف املدر�سة، وانتهاًء بالتخرج من اجلامعة، مرورًا بكل ما قد يواجهنا 

من مناف�سات خالل تلك املراحل، والفوز كان دائمًا ن�سب اأعيننا، ليكون الدافع 

الأكرب للنجاح والو�سول اإىل الهدف. 

يف اآخر حملة ل�سركة الت�سالت اخللوية الفل�سطينية )جوال(، لدعم املحرتفني 

من الريا�سيني يف فل�سطني، كان ال�سعار الأكرث ترددًا هو »الفوز م�س كل الهدف«، 

فت�سمع هذا ال�سعار يرتدد على اأثري الإذاعات املحلية، وتراه على اأكرب اللوحات 

الفيديو  ت�ساهد  وبالطبع  املختلفة،  املناطق  بني  والطرق  املدن  يف  الإعالنية 

املن�سور على �سفحات النرتنت. 

هذا ال�سعار يحمل روحًا انهزامية وا�سحة، تدل على اأحد اأ�سباب خ�سارة 

الفل�سطينيني يف غالبية املناف�سات العربية والعاملية، عدا بع�س النجاحات 

نوع  من  ثقافة  اإىل  حتولت  التي  املناف�سة  ثقافة  اإىل  ذلك  واأعزو  القليلة. 

اآخر، وهي ثقافة »�سرف امل�ساركة«، فقد �سمعتها من الكثريين يف املقابالت 

التمثيل  �سرف  فل�سطني  يكفي  فرباأيهم  العابرة،  والأحاديث  الإعالمية 

اإثبات  اإذًا فالأمر حتول اإىل  اأي مناف�سة مهما اختلف نوعها،  الع�سوي يف 

وجود ل اأكرث.  

عالوة على ذلك حتولت م�ساركة الفل�سطينيني يف امليادين العاملية اإىل ثقافة 

ت�سول عاطفي، فال ي�سحذ الفل�سطيني العرتاف بوجوده فح�سب، بل يت�سول 

الطعام  ووجبات  الفاخرة  الفنادق  كاملنامة يف  وعينية،  نقدية  طائلة،  اأمواًل 

�سرورة  اأ�سبح  الذي  اجليب«،  »م�سروف  والأهم  املجانية،  ال�سفر  وتذاكر 

و�سرطًا اأ�سا�سيًا للم�ساركة. 

ل نختلف اأن يف كل مناف�سة هناك خا�سر ورابح، لكن يبقى ال�سوؤال، اإىل متى 

�سيبقى الفل�سطيني خا�سرًا، وملاذا يكون هذا ال�سعار توجهًا جمتمعيًا. فحاملو 

بها  يتحلى  التي  الروح  هي  اأهذه  واملراهقني،  ال�سباب  من  هم  ال�سعار  هذا 

الريا�سيون وينقلونها لنظرائهم بالعمر، الذين قد يعتربونهم قدوة لكونهم 

اأدوات  جمرد  هم  هل  واملحرتفات،  املحرتفني  وهوؤلء  فل�سطني«؟  »حمرتيف 

ت�سويقية؟ وماذا تقدم لهم فل�سطني ليكونوا حمرتفني بالفعل ويقتنعوا بقدرتهم 

على الفوز؟  

نعم، »اخل�سارة م�س نهاية الهدف« يا جوال، لكن الأهم هو كيف ميكن تفاديها، 

ونعم »الهدف يف الأ�سل حلم«، لكنه لن يكون حلمًا جمياًل اإن مل يحقق الفوز، 

و«احللم يبداأ بخطوة« �سيء اأكيد، لكن هذا فقط عندما يكون الفوز هو اجلائزة 

يف نهاية الطريق. 

و«العزمية والإ�سرار والتمرين« كلها حتقق فر�سة امل�ساركة، لكنها لن حتقق 

الفوز اإن بقي لي�س هدفًا مبا�سرًا. واإن كان »حتدي امل�ستحيل« هو اأمر وارد، 

فمتى �سيتمكن الفل�سطيني من التوقف عن ربط الفوز بال�ستحالة، اإذًا فلماذا 

ندعي اأن الفوز لي�س هو كل الهدف. 

ليكون �سرف امل�ساركة م�سّرفًا بالفعل، وليثبت الفل�سطيني وجوده ولي�س جمرد 

تواجده، عليه اأن يوؤمن اأن الفوز هو الهدف ليفوز وينال �سرف اإثبات وجوده 

باإجنازاته على اأر�س الواقع، واإن خ�سر يبقى الفوز هدفه حتى يناله وي�ستغني 

يومًا ما عن الت�سول العاطفي واملايل عربيًا وعامليًا، خ�سو�سًا اإن خ�سر بعد بذل 

كل اجلهود لتحقيق الفوز. 

الفوز هو الهدف

تاال حالوة

توؤّكد بحوث طبية �سادرة عن »منظمة ال�سحة العاملية« اأن قّلة احلركة والإكثار 

من الراحة وعدم القيام بالأن�سطة اجل�سدية اأو حتريك الأع�ساء، كّلها عوامل 

�سلبية توؤّدي اإىل اأ�سرار واأمرا�س �سحية مزمنة )ال�سمنة وال�سكري وارتفاع 

ومعتدلة  �سليمة  ب�سورة  املنزلية  بالأعمال  القيام  يفيد  فيما  الدم(،  �سغط 

من كفاءة عمل الدورة الدموية يف اجل�سم، ويحافظ على �سالمة الع�سالت 

بع�س  يف  املنزلية  الأعمال  تتجاوز  ما  غالبًا  اأنه  الباحثون  ويو�سح  والعظام. 

)فرتات  معّينة  فيزيولوجية  �سحية  بحالة  املراأة  فيها  تكون  التي  الفرتات 

الطمث اأو احلمل اأو �سن انقطاع الطمث( طاقتها وقدرتها، ما يعّر�سها اإىل 

ا�سطرابات �سحية ومزاجية.

ومن اأبرز الآلم التي قد ت�سيب ربة املنزل، والن�سائح الواقية منها.

مة و�سعّيات خاطئة تقوم بها ربة املنزل اأثناء اأدائها لالأعمال املنزلية قد توؤّثر 

على �سّحة عظامها وعمودها الفقري، اأبرزها:

• و�ضعية الركوع: 	

تعّد هذه الو�سعية من اأ�سواأ الو�سعيات التي تقوم بها ربة املنزل عند ا�ستخدامها 

للمكن�سة الكهربائية اأو ما�سحة الأر�س خ�سو�سًا يف الأماكن اأو الزوايا املغلقة 

التي ي�سعب الو�سول اإليها، ما ي�سّبب توّرم اأو التهاب الركبتني. وتفيد »املنظمة 

الأمريكية ل�سحة العظام«، يف هذا الإطار، اأن الو�سعية ال�سليمة للركوع على 

الركبتني ت�ستوجب اأن يكون اجلذع م�ستقيمًا مع انحنائه قلياًل اإىل الأمام بحيث 

يبقى ثقل اجل�سم موّزعًا على الأطراف بالت�ساوي، علمًا اأن كل انحناءة زائدة يف 

اجل�سم اإىل جهة اليمني اأو الي�سار قد تخّل بتوازن اجل�سم وحتدث �سغطًا زائدًا 

على الفقرات القطنية اأو على الركبتني، ما يرتك اآثارًا �ساّرة على الع�سالت 

واملفا�سل )الإجهاد و�سعوبة احلركة(.

• جلو�ش القرف�ضاء 	

اأنها  اإذ  اأ�سلوب �سّحي  اإذا ما مّتت وفق  اأو �ساّرة  ل تعّد هذه الو�سعية �سيّئة 

تعتمد على توزيع ثقل اجل�سم وقوته على الفخذين وال�ساقني ومف�سلي الركبتني 

والقدمني ب�سكل متوازن ومت�ساٍو. ولكن قد تت�سّبب املبالغة يف اجللو�س وفق هذه 

الو�سعية لفرتات طويلة، يف:

- تقّل�ضات وت�ضّنجات ع�ضلية.

- اأمل يف املفا�ضل نتيجة ال�ضغط عليها لفرتات طويلة.

ال�ضائعة من  ال�ضكوى  ي�ضّبب  والذي  ال�ضطحي  الدموي  الدوران  - �ضغط 

التنميل املتقّطع يف القدمني وال�ضاقني.

اأمرا�ش  الوعائية يف  الدوايل واال�ضطرابات  زيادة تدهور بع�ش حاالت   -

ت�ضّلب ال�ضرايني وال�ضكري.

ولذا، ين�سح الأطباء مبحاولة اجللو�س على مقعد ذي اأرجل ق�سرية، على اأن 

تعتاد ربة املنزل على التحّرك امل�ستمر لإزالة التوتر وال�سغط على الأطراف 

والع�سالت واملفا�سل.

• الوقوف املتكّرر:	

يجهد الوقوف املتكّرر منطقة الفقرات القطنية ومنت�سف الظهر، اإذ يرتّكز يف 

خالله وزن اجل�سم على الظهر ومفا�سل الأطراف ال�سفلية، وقد يزداد الأمر 

�سوءًا يف حال زيادة الوزن حيث يتزايد �سغط اجل�سم على الظهر والرقبة ما 

يوؤّدي اإىل ت�سّنج الع�سالت وت�سّلبها وبالتايل اإ�سابتها بال�سعف الع�سلي، كما 

لفرتة طويلة.  توازن اجل�سم  وت�سنجها يف حال حفظ  الع�سالت  توتر  يزداد 

الوقوف  يف  واحد  طرف  على  تعتمد  الن�ساء  غالبّية  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

لفرتات طويلة، ما يزيد من اأذّية الطرف الذي يتعّر�س لثقل اجل�سم منفردًا 

ويزداد  توازن اجل�سم  وبالتايل يختّل  الأخرى،  ال�سغط على جهة دون  بفعل 

التقل�س الع�سلي الالزم حلفظ توازن اجل�سم.

رّبة املنزل واأبرز االآالم 

و�ضبل عالجها

عنما كنت يف الثالثة ع�سرة من عمري، حدث معي حادثًا ب�سيطًا مل اأن�ساه حتى اليوم، 

حيث دخلت احلمام لياًل وكنت اأعي�س يف بيت عمي يف الطور، اإحدى �سواحي القد�س. 

عندما دخلت احلمام، ورغم اأن اجلميع كانوا نيامًا، اإل اأنني اأغلقت باب احلمام من 

الداخل باملفتاح، وعندما اأردت اخلروج، مل ا�ستطع فتح الباب، لأن املفتاح كان �سدئًا، 

جل�ست على حافة البانيو وكان الطق�س باردًا، حاولت عدة مرات فتح الباب، اإل اأنني 

فتدثرت  بالربد  �سعرت  بالبكاء،  واأخذت  البانيو  حافة  اإىل  فعدت  ذلك،  اأفلح يف  مل 

باإحدى املنا�سف املعلقة رغم اأنها كانت رطبة، ل اأدري كم مر علي من الوقت، ورمبا 

غفوت قلياًل، ثم �سحوت على �سوت طرقات على الباب، وحماولة لفتحه من اخلارج، 

حلظات قليلة وا�ستيقظ كل من كان يف البيت على �سوت زوجة عمي وهي تقول: »عطاف 

حم�سورة يف احلمام«، قام اأحدهم بخلع الباب وحررين من �سجني، وكانت عيناي قد 

تورمتا من كرثة البكاء، وعندما �ساألني عمي ملاذا مل تطرقي الباب؟ قلت: »خفت اأن 

ت�ستيقظوا من نومكم«. حادث ب�سيط، لكنني حتى الآن، وكلما دخلت احلمام، اأفكر 

مائة مرة قبل اأن اأقفل الباب باملفتاح، واإذا كنت وحدي ل اأقفله بتاتًا.

تذكرت هذه احلادثة عندما قراأت خربًا عن براءة، تلك الفتاة التي احتجزها والدها 

يف احلمام ل�سنوات طويلة، ل لذنب ارتكبته �سوى اأنها ابنة لوالد رمبا يكون مري�سًا 

نف�سيًا، فكما ذكرت و�سائل الإعالم، اأنه قام باإخراجها من املدر�سة، لأن فيها اأنا�س 

�سيوؤون ح�سب اعتقاده. رمبا يكون ذلك مقبوًل يف جمتمعنا، اأن يقوم الأب باإخراج ابنته 

من املدر�سة، خا�سة واأننا جمتمع ل زال يتعامل مع الإن�سان على اأنه ملكية �سخ�سية، 

�سواء كان ذلك لالأب اأو الزوج، فالأب يعترب اأن اأولده جزء من اأمالكه، وله احلق يف 

الأخرى  والأم هي  الرتبية،  القتل، بحجة  اأو  بال�سرب  له معهم، �سواء  عمل ما يحلو 

تعترب اأبناءها ملكية �سخ�سية لها، يحق لها اأن ت�سربهم وتوؤذيهم، ول يحق لالآخرين 

التدخل، على اعتبار اأنهم اأبناوؤها، وهي حرة يف الت�سرف معهم كما تريد، والزوج 

مبا اأنه دفع لزوجته مهرًا اأ�سبحت بذلك ملكًا له، ي�ستطيع اأن يقرر عنها واأن ي�سربها 

ويطلقها متى اأراد. مل تذكر و�سائل الإعالم الكثري عن الفتاة التي كانت حمبو�سة يف 

فل�سطني،  اإذاعة  تتحدث عرب  �سمعتها  لكني عندما  ذلك،  وراء  ال�سبب  ول  احلمام، 

اق�سعر بدين، وهي ت�سف حالتها وكاأنها من اأهل الكهف، ب�سعرها الذي كان والدها 

يحلقه لها بال�سفرة، اأو يرتكه يطول، واأظافرها الطويلة، والأهم من ذلك حرمانها من 

الأكل اإل ما ي�سد الرمق، وحرمانها من ال�سم�س ومن روؤية والدتها.

كلما ظهرت ق�سة فتاة حمتجزة للعلن بني فرتة واأخرى، تربز اأ�سئلة كثرية عن دور 

الأ�سرة والأقارب واجلريان، فلي�س من املعقول اأن زوجة الأب مل تكن تعرف اأن هناك 

فتاة حمبو�سة يف حمام منزلها، واإخوة تلك الفتاة، اأمل يعلموا ذلك، والأقارب واجلريان 

اأمل يفتقدها اأحد، اأمل ي�سمع �سوتها اأحد وهي ت�سرخ م�ستنجدة؟.

الق�سية الأخرى التي حدثت هذا الأ�سبوع، واأثات ال�ستهجان الكبري، هي اإ�سدار حكم 

خمفف على مغت�سب ابنته من خميم الدهي�سة، فقد �سدر عليه حكمًا بال�سجن ع�سر 

�سنوات ون�سف، ثم خفف اإىل خم�س �سنوات، بعد اأن متت امل�ساحلة، وبعد اأن مت ا�سقاط 

احلق ال�سخ�سي. فيا ترى بني من ومن حدثت امل�ساحلة، بني ال�سحية واجلالد، اأم بني 

اأمها والزوج الذي انتهك حرمة الأبوة، وجترد من كل امل�ساعر الإن�سانية؟.

ومن الذي ا�سقط احلق ال�سخ�سي؟ اأهي تلك الفتاة ال�سغرية التي ارتكبت جرمية 

الغت�ساب بحقها، والتي رمبا ما زالت قا�سرًا، اأم اأن الوقت الطويل الذي ا�ستغرقته 

املحكمة، وهو ما يقارب ال�سنوات اخلم�س التي حكم بها الأب، حتى تبلغ تلك الفتاة 

�سن الر�سد، كي ت�ستطيع ا�سقاط حقها ال�سخ�سي، وهل �سيعود الأب للعي�س مع الفتاة 

ووالدتها يف نف�س البيت، ومن �سي�سمن لتلك الفتاة اأمنها، مع والد انتهكها مرة، ورمبا 

يعيد الكرة مرة اأخرى.

ح��ب�����ش يف احل��م��ام 

وق�����������ض�����اء ع���اج���ز


