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 معًا من أجل التحرير... معًا من أجل بناء الوطن  صحيفة تصدر كل اسبوعني تعنى بقضايا املجتمع                          

الراحل الكبير محمود درويش

طاقم  شؤون املرأة 

صوتنا

الفقر  على  القضاء  هو  فلسطني  في  لأللفية  األول  الهدف 
ومن  بالتنمية  عالقة  فله  الثامن  الهدف  أم��ا  واجل���وع،  املدقع 
ضمنها توفر عمل مقبول ومنتج لفئة الشباب، فأين نحن من 

هذين الهدفني. 
تشير البيانات املتوفرة إلى أن هناك تزايد منذ العام 2000 
في نسبة فجوة الفقر، وفي نسبة نقص الوزن لألطفال، الذين 
إلى زيادة في  البيانات  يقل عمرهم عن 5 سنوات، كما تشير 
العمرية 15-24 سنة، تزيد عن %36  للفئة  البطالة  معدالت 
)ذكوراً  الشباب  ثلث  جند  أن  غريباً  ليس  ولذلك  الفئة.  لهذه 
السبب  أن  أي��ض��اً  غريباً  وليس  بالهجرة،  يفكرون  وان��اث��اً(  
األساسي للتفكير في الهجرة بني 96% من الذكور هو السبب 

اإلقتصادي مقارنة ب 66% لإلناث.
الفقر  بازدياد  الفلسطيني  اإلحصاء  مركز  بيانات  وتشير 
في غزة عنه في الضفة الغربية ، حيث بلغ في الضفة الغربية 
 .%51.8 غ��زة   قطاع  وفي   %19.1 نسبته  ما   2007 العام  في 

وهذ نتيجة متوقعة فرضها احلصار املفروض على القطاع. 
 من الطبيعي أن تتزايد الهجرة بني فئة الشباب مع تزايد 
األمان،  وافتقاد  األمني  الوضع  ذلك  على  زد  والبطالة،  الفقر 
الهجرة،   ف��ي  للتفكير  األول  السبب  الفتيات  تعتبرة  وال���ذي 
األمل  فقد  ما  اذا  فعالً  للكثيرين  الهجرة  في  التفكير  ويصبح 

بتغيير الوضع القائم. 
مسؤوليتنا جتاه الشباب يجب أن تكون ضمن أولوياتنا. 
فهم رصيد املستقبل وضمانته. فال نفط لدينا نعتمد عليه، وال 
واملوارد  امل��زروع��ة،  املساحات  يلتهم  واجل��دار  ق��وي،  اقتصاد 
الفلسطينية،  األراض���ي  على  تتسع  واملستوطنات  امل��ائ��ي��ة،  
واجلنود يتربصون املواسم كي مينعوا املزارعني من احلصاد 
مما يسهم في حرمان عشرات آالف السكان من مصادر رزقهم، 
وفي تدمير منازلهم وتهجيرهم، األمر الذي يسهم في ازدياد 
تلعب  رمب��ا  ب��األم��ان.  الشعور  وع��دم  البطالة  وانتشار  الفقر 
املساعدات الطارئة دوراً في التخفيف من حدة الفقر، لكنها ال 

تزيله.
نحن شعب فتي، وهذه ميزة يجب عدم اإلستهانة بها، بل 
علينا اإلستثمار في الشباب واألطفال ألنهم  ثروتنا وضمانة 

املستقبل. بل بالألحرى إنهم املستقبل.  

الشباب رصيد املستقبل

  عدسة: عصام الرمياوي

لو يذكر الزيتون 
غارسه... 

لصار الزيت دماً...

ستبقى جذورنا عميقة في هذه األرض
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إضاءات     

         قال د. لؤي شبانة رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، إن 
الشباب الذي يشكل ثلث املجتمع الفلسطيني بات يرغب في الهجرة إلى خارج 
البالد بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها، وبات يعاني بشكل 
أن  تظهر  إحصاءات  هناك  أن  إلى  شبانة  أشار  حيث  والفقر.  البطالة  من  كبير 
وعند  لإلناث(،  و18%  للذكور   45%( بالهجرة  يفكرون  الشباب  ثلث  حوالي 
هو  الرئيسي  السبب  أن  رأى  بالهجرة  للتفكير  دعتهم  التي  باألسباب  البحث 
األمن  توفر  عدم  ذلك  يلي  لإلناث(،  و66%  للذكور،   96%( اإلقتصادي  الوضع 
للذكور،  السياسية )62%  للذكور و%73 لإلناث(، ثم األسباب  واألمان )80% 

و%33 لإلناث(، ثم األسباب االجتماعية )بواقع %48 للذكور و%45 لإلناث(.
التفاؤل والتخوف،  ويالحظ أن اخلطاب حول الشباب يتسم باجلمع بني 
الشباب،  قد يحدثها  التي  اإليجابية  التغيير  املستقبل وإمكانيات  إزاء  التفاؤل 
واالقتصادية  ال��س��ي��اس��ي��ة  مطالبهم  جت���اه  امل��س��ؤول��ي��ة  ع���بء  م��ن  وال��ت��خ��وف 

واالجتماعية والثقافية.
وأش���ار رئ��ي��س ج��ه��از اإلح��ص��اء إل��ى أن تقدير ع��دد ال��س��ك��ان ف��ي األراض���ي 
إناثا،  و49%  ذك���ورا   51% منهم  نسمة  مليون  8ر3  ح��وال��ي  بلغ  الفلسطينية 
وبلغت نسبة اجلنس 103 ذكور لكل 100 أنثى، وقد مثلت فئة الشباب حوالي 

%27 من إجمالي السكان )منهم %40 مراهقني و%60 الشباب(.
وقد بلغت نسبة اجلنس بني الشباب بحسب شبانة، 104 ذكور لكل 100 
أنثى، ويظهر التوزيع العمري للسكان أن الشعب الفلسطيني شعب فتي حيث 
ولسنوات  أننا  يعني  ما  مدبب،  ورأس  عريضة  قاعدة  ذو  السكاني  الهرم  إن 

على  نسبيا  املرتفعة  الطبيعية  الزيادة  تأثير  حتت  نكون  سوف  قادمة  طويلة 
الرغم من انخفاض معدالت الزيادة الطبيعية وانخفاض في معدالت اخلصوبة 
خالل السنوات األخيرة. وتشير املؤشرات اإلحصائية إلى أن الشباب يرون أن 
ال��زواج األول للشاب 25 سنة، في حني أن العمر  متوسط العمر املناس ب عند 
املفضل للزواج للفتاه 21 سنة، وكذلك رأى ما نسبته %78 من الشباب أن الطريقة 
املفضلة الختيار شريك املستقبل يجب أن تكون بشكل شخصي، مع تفضيل أن 

يكون الفارق في العمر بني الزوجني )3 �� 5( سنوات.
فيما تظهر املؤشرات أن الشباب يرغبون بإجناب 4 أطفال باملتوسط مع ميل 
كل من الشباب الذكور واإلناث إلجناب أطفال ذكور، وهذا يعني أن معدالت النمو 

من غير املرجح أن تشهد تراجعا كبيراً في السنوات املقبلة.
وتوضح اإلحصاءات املتوفرة في مركز اإلحصاء الفلسطيني أن حوالي 46% 
العمرية  الفئة  في   75% بواقع  بالتعليم  ملتحقون  فأكثر  سنوات   5 السكان  من 
)15�� 19 سنة(، و%20 في الفئة العمرية )20�� 29 سنة(، في حني بلغ متوسط 
 24  ��  20( وللشباب  دراسية  سنوات   10 املراهقني  لفئة  ال��دراس��ة  سنوات  ع��دد 

سنة( 12 سنة دراسية، وهي بني اإلناث أعلى من الذكور بقليل.
أن حوالي  إلى  العامة، فتشير اإلحصاءات  وفيما يتعلق بالشباب والصحة 
عادة  مي��ارس��ون  الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي  امل��ت��زوج��ني  غير  ال��ش��ب��اب  م��ن   17%
التدخني، من ناحية أخرى أفاد %13 من الشباب أنهم يقيمون حالتهم الصحية 

بأنها متوسطة إلى سيئة.
أما حول أولويات املجتمع الفلسطيني الواجب االهتمام بها )من وجهة نظر 

املشاركة  تفعيل  ب��أن  منهم   26% ي��رى  املجتمع،  ه��ذا  وتفعيل  لبناء  الشباب( 
االجتماعية واملهنية واملدنية والسياسية يحتل املرتبة األولى من حيث أهميتها 
االجتماعية  الشبكات  توفير  أن  يرى  منهم   14% مقابل  الفلسطيني،  للمجتمع 
والدعم املجتمعي يحتل املرتبة األولى من حيث أهميتها، و%21 يرى أن تعزيز  

القيم والتوجهات املشتركة يحتل املرتبة األولى.
يثقون  إنهم  منهم   33% ق��ال  املجتمع  مبؤسسات  الشباب  ثقة  م��دى  وع��ن 
بدرجة متوسطة أو عالية باألحزاب السياسية، مقابل %48 ال يثقون بها. من 
الفلسطينية مقابل %36 ال  الوطنية  ناحية أخرى هناك %45 يثقون بالسلطة 
 15% مقابل  احمللية  بالصحف  ثقة  لديهم  الشباب  من   73% كذلك  بها.  يثقون 
ليس لديهم ثقة بها، في حني أن %80 من الشباب لديهم ثقة بالنظام التعليمي 

الفلسطيني مقابل %13 ليس لديهم ثقة به.
         

يشكل ثلث املجتمع

عال احللو

لم يعد من املستغرب أن تسمع أمنيات أحدهم بالهجرة من قطاع غزة، لكن ما 
ال تتصوره ان إحداهن قد تربط مصير حياتها ومستقبلها بأكمله بفكرة اخلروج 

من غزة دون رجعة. 

تزوجت لتهاجر
كما أعرفها، أحالمها كانت دائما داخل حدود املدينة التي ولدت فيها لكنها منذ 
أن خطبت لشاب يسكن في مدينة رام الله وباتت تتحدث عن أحالم العيش في 
لم  االرتباط بشخص  أهدافها من  الشك يساورني جتاه  بدأ  دولة أجنبية، حتى 

تلتقيه مرة في حياتها، وبالكاد تعرف عن حياته بعض التفاصيل.
أعوام  ثالثة  نحو  قبل  اإلسالمية  اجلامعة  من  تخرجت  عاماً(   26( حترير 
أن تخرجت حتى باتت  العمل منذ  أمامها باب  في احلاسوب فتح  ومتلك مؤهالً 
حتظى مبكانة جيدة داخل الشركة التي تعمل بها، إلى أن جاء »صاحب النصيب« 
لتستقر في  التي خرجت من غزة  األمنية  األجهزة  أف��راد  أحد  به وهو  وارتبطت 
الضفة الغربية، وحتى اللحظة لم يكن في األمر شيء مستغرب إلى أن فاجأتني 

بفكرة إعدادهما للهجرة إلى بلغاريا.
تقول حترير: » سئمت احلياة في غزة بعد أن بتنا ال نتقن فيها سوى األكل 
االقتصادية  وحياتنا  االنقسام  فدمرها  االجتماعية  حياتنا  أما  والنوم  والشرب 
لم يتركها احلصار على حالها«. وتضيف: »عندما جاءت عائلة أسعد لتخطبني 
البنها املقيم في رام الله ترددت كثيراً، فأنا ال أعرفه وال يعرفني وسأعقد قراني 
وأسافر إليه دون أن نلتقي، كدت أرفض األمر لوال أني فكرت به من زاوية أخرى«. 
تلك الزاوية التي حدثتنا عنها حترير هي الهجرة من غزة فتقول: »عندما سمعت 
من والدته أنه ينوي الهجرة إلى بلغاريا طار عقلي وكأن الفرصة التي انتظرها 

جاءت أخيرا، فوافقت على الزواج فوراً«.
إن  األح��وال  كل  »في  تقول:  لكنها  لها  املستقبل  يحمله  قد  ما  حترير  تعلم  ال 
فلن تكون أسوأ مما هي عليه في غزة فنحن نعيش في سجن  ساءت أوضاعي 

مهما كانت قساوة احلياة خارجه فيكفي احلرية منه«.

تطلقت لتهاجر
تزوجت حترير وبعد أسابيع ستغادر إلى غير رجعة »حسب أمنياتها وما 
تخطط له« لكن لني )24 عاماً( انفصلت عن زوجها لتستطيع السفر إلى إحدى 

الدول العربية.
غزة  إل��ى  »جئت  اجلامعة:  ف��ي  دراستها  س��ن��وات  آخ��ر  تنهي  التي  ل��ني  تقول 
للدراسة في اجلامعة حيث يقيم أهلي في السعودية ومنذ ثالث سنوات تزوجت 

ورضيت بالغربة عن أهلي فأنا أحب زوجي جداً ولكن األوضاع السيئة في غزة 
قلبت كل شيء، فمنذ فترة وأنا ألح على زوجي بالسفر إلى السعودية حيث يقيم 

أهلي هناك لكنه يرفض الفكرة متاماً، فهو أيضاً يريد البقاء إلى جوار أهله«.
إلى أنني  وتضيف: »عندما تعسرت األمور بيننا وازدادت املشاكل توصلت 
أتلقى  أعد أطيق احلياة هنا، زوجي ال يعمل وما زلت  فلم  أنفصل عنه  أن  يجب 
رسوم جامعتي من وال��دي فمن لي هنا، ال أهل وال حياة كرمية وال حتى عائلة 

حتتضنني، وما شجعني على األمر أننا لم ننجب بعد«.
وتنتظر لني أن تنهي ما تبقى من عامها الدراسي األخير وتتخرج لتسافر إلى 

أهلها حيث تقيم اآلن مؤقتاً عند إحدى صديقات والدتها.

البحث عن عريس
أن تتزوج أو تتطلق ألجل السفر فالفكرة منطقية ومقبولة إلى حد ما لكن أن 
جتلس بالساعات جتري محادثات »دردش��ة« عبر االنترنت مع شباب يقيمون 

في اخلارج من أجل البحث عن عريس بينهم فهذا أمر ال يعقل.
نسرين الشيخ خليل )33 عاماً( حدثتنا عن إحدى صديقاتها التي بات شغلها 
يومياً  ساعات  خمس  من  أكثر  )ع(  صديقتي  »جتلس  فتقول:  اإلنترنت  الشاغل 
فلسطيني  أكانوا  سواء  مختلفة  عربية  دول  من  شباب  مع  والدردشة  للتعارف 
أن ترتبط بأحدهم لتعيش معه في  أجانب والهدف من وراء هذا كله  أم  األصل 
دولته«. وتضيف: »إحدى زميالتنا بالعمل تزوجت بهذه الطريقة بعد أن تعرفت 
على شاب مصري عبر اإلنترنت وعندما فتحت احلدود جاء خلطبتها ثم تزوجت 
وسافرت معه في غضون يومني ومن وقتها وصديقتي )ع( مهووسة بالبحث عن 

عريس حسبما تقول »يخرجها من مستنقع غزة«.

اضطررت للكذب
فتقول:  بالسفر  أهلها  لتقنع  أخ��رى  حجة  عن  فبحثت  عاماً(   27( تغريد  أما 
»منذ أن تخرجت من اجلامعة عملت في العديد من الوظائف لم أثبت في واحدة 
منهن ألسباب مختلفة حتى فاض بي األمر، ومنذ زمن وأنا أمتنى السفر وعندما 
ساءت األوضاع في غزة ترسخت الفكرة بداخلي ولكن كما يعرف اجلميع فمن 

املستحيل أن يقبل األهل بهجرة ابنتهم«.
وتضيف: »لذا وعندما فاض بي الكيل فكرت أن أدعي رغبتي في إكمال دراسة 
املاجستير في أي دولة كانت حتى اقتنع أهلي، وها أنا أحضر نفسي ألول فرصة 
سفر عبر معبر رفح«. وعن نواياها بالرجوع أكدت تغريد أنها ستكمل املاجستير 

وتبحث عن عمل وتسعى لالستقرار والعمل في أي دولة عربية.

إن هاجر.. سُأطّلق
وتظهر آخر استطالعات للرأي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات أن 
اخلارج.  إلى  القطاع  من  الهجرة  في  يفكرون  غزة  قطاع  سكان  من  املئة  في   40
وميثل الذكور معظم الراغبني بالهجرة وهذا ما يعد سبباً خللق املزيد من املشاكل 
العتبارات  غزة  خارج  السفر  فكرة  يرفضن  النساء  فبعض  األسرية  والتوترات 

عدة.
تقول رانيا السعدوني )37 عاماً(: »لو فكر زوجي بالهجرة سأتركه.. سأبقى 

هنا حيث عائلتي وجذوري وأصلي وحياة أبنائي«.
وتضيف: »ملاذا أسافر، املكتوب سنراه هنا أو في آخر الدنيا كل شيء نصيب«. 
أما زينة بدارو )27 عاماً( فتقول: »زوجي كثيراً ما يتحدث عن آماله بالهجرة.. 
أترك  أن  لكن  العمل  أو  الفسحة  أو  للدراسة  السفر  فكرة  ضد  لست  شخصياً  أنا 
أترك زوجي  األمر ألن  فهذا مستحيل حتى ولو وصل  أعود  أال  نيتي  بلدي وفي 

يسافر وحده«.
ويهاجر  أن��ا  أهاجر  عندما  بلدنا  فهذه  هنا  احلياة  مساوئ  »بكل  وتضيف: 
زوجي وتهاجرين أنت وهو وهي من سيبقى إذاً في البلد؟ وملن نتركه؟ األجدر 
بنا أن نبحث عن عيوبها ونصلحها ونقف في وجه اخلطأ ال أن نهرب ونبحث عن 

وطن آخر فمهما بحثنا فلن جند غير هذا الوطن يحتضننا«.

هستيريا الهجرة جتتاح عقول النساء أيضاً؟؟
غزة ــ حنان أبو دغيم

الشباب الفلسطيني يرغب  في الهجرة ويعاني بطالة مرتفعة

في غزة

صورة لطالبات جامعيات على مقاعد الدراسة
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حادثة انتحار
حني  الثانوية  املرحلة  في  الطالبة  ابنتي  تفاجئني 
املدرسة بصمتها وشحوبها ووجومها، وحني  تعود من 
ألح عليها للحديث، تقول: ماما اليوم شفت بنت انتحرت 

أمام عيني.
ت���روي ابنتي أم���ام وج��وم��ي ه��ذه امل���رة ع��ن اكتشاف 
قطعت  فقد  انتحار  محاولة  امل��درس��ة،  حمام  ف��ي  طالبة 
وريدها ووجدتها زميالتها في االستراحة بني احلصص 
مغشياً عليها في احلمام، االنتحار عادة ما يكون جدياً أو 
غير ذلك، كأن يعرف املنتحر أن تناول عشرة أقراص من 
له اإلغماء وتناول أحد عشر قرصاً  دواء معني سيسبب 
ه��ذه احلالة  املنتحر في  أن  امل��وت، وال��ف��ارق  له  سيسبب 
االنتباه  جل��ذب  بحاجة  ه��و  أو  خطأ  م��ن  يهرب  أن  يريد 
اكتظاظ  وقت  اختارت  الطالبة  هذه  العطف،  واس��ت��درار 
جادة  ك��ان��ت  ول��و  االس��ت��راح��ة  وه��و  بالطالبات  احل��م��ام 
وأيضا  احل��ص��ص،  أث��ن��اء  االنتحار  الخ��ت��ارت  باالنتحار 
اختارت االنتحار وباب احلمام مفتوحاً، فهي غير جادة 
إطالقاً، هذا كان تفسيري للحادثة ولكن ما هي الرسالة 

التي تريد أن توجهها هذه الطالبة لنا بهذا العمل؟؟
لم  امل��درس��ة حني  ادارة  األغ��رب هو موقف  وال��س��ؤال 
ي��ت��ع��اط��وا م��ع األم���ر ب��ج��دي��ة واك��ت��ف��وا ب���أن يحمل األذن���ة 
األخصائية  وت��ف��س��ر  ال���ق���ري���ب،  امل��ش��ف��ى  إل����ى  ال��ط��ال��ب��ة 
بسبب  إغ��م��اء  ح��ادث��ة  أن��ه  للطالبة  ح��دث  م��ا  االجتماعية 
في  وقعت  وبأنها  لإلفطار  الطالبة  تناول  وعدم  األنيميا 
قطعت  مكسورة   زجاج  قطعة  وجود  وتصادف  احلمام 
وريدها، طالبات املدرسة اللواتي يتجاوز عددهن األلف 
مدمنات  ب��ل  س��اذج��ات،  لسن  ثانوية  مرحلة  ف��ي  طالبة 
ملاذا  يعرفن  لكي  التركية  واملسلسالت  العربية  لألفالم 

حتاول زميلة  االنتحار؟؟.

يا رب ولد
ال��ذك��ر بعد ث��الث ب��ن��ات، الفرحة  وض��ع��ت م��ول��وده��ا 
كانت تعم اجلميع، ولكنها هي فرحة أكثر من العادة ألن 
اجنابها الولد قد نزع فكرة الزواج ثانية من رأس زوجها، 
بعد أشهر من الوالدة جاءت لزيارتها شقيقة زوجها التي 
امل��ول��ود، وح��ني سألت  ف��ي ظفر  الح��ظ��ت ج��رح��اً صغيراً 
كنت   : ببراءة  األم  فقالت  للطفل  حدث  م��اذا  النفساء  األم 
أح���اول أن أق��ص اظ��ف��ره ألن��ه خ��دش وجهه ب��ه فجرحته 

دون قصد.
وجاء  توبخها  وه��ي  وهللت  الشقيقة  ص��اح��ت  هنا 
الزوج لكي يلطم األم على وجهها ويشج شفتها، ويوبخها 

ويصيح بها: كيف فعلت هذا بابني؟.

ولي األمر
جاءت ابنتي التلميذة في الصف الثالث بورقة اختبار 
األمر  ول��ي  يوقعها  أن  املعلمة  منا  طلبت  وقالت:  الشهر 
ويضع رقم بطاقته الشخصية أيضاً حتى تتأكد املعلمة 

أن ولي األمر قد رآها فعالً ولم يقم أحد بتوقيعها سواه.
هذا اإلجراء املتبع  منذ سنوات والذي يدل على عقم 
فزوجي  بشده،  يثيرني  والبيت  امل��درس��ة  بني  التواصل 
ال��ص��ف��وف ه��ي ويرفع  أم��ر ابنتي ال ي��ع��رف ف��ي أي  ول��ي 
حاجبيه متسائالً أمامي حني يسأله أحدهم : في أي صف 

ما شاء الله الصغيرة؟؟.
أنا التي تذاكر وتتابع الدروس مع أبنائي جميعا، لذا 
االختبار،  ورق��ة  على  باسمي  البنتي  وقعت  ج��رأة  وبكل 

وكتبت رقم بطاقتي الشخصية أيضاً.

 بنت وولد
ت��ه��ان��ي ف��ي ال��ث��ام��ن��ة وال��ع��ش��ري��ن م��ن ع��م��ره��ا، أنهت 
دراستها العليا ولم يتقدم لها صاحب النصيب بعد، رأفت 
دراساته  أنهى  عمره،  من  والثالثني  الرابعة  في  شقيقها 

الكثيرة العليا وما زال يبحث عن فتاة األحالم.
رأفت يشترط بفتاة أحالمه أن تكون خارقة اجلمال 
وأال تتجاوز الثانية والعشرين من عمرها، ولكنه في كل 
حلظة يتمنى لو جاء صاحب النصيب ألخته، مهما كانت 
مواصفاته وعمره، األخوان في بيت واحد يعيشان، هي 
خائفة من شبح »العنوسة« الذي يقف ببابها، وهو رجل، 

ال يخاف األشباح.

بني  يجدن  لم  اللواتي  الفتيات  لهؤالء  الوحيدة  احليلة  هو  الصمت  كان  البداية  في 
أسرهن ومن ذويهن سوى سالسل متشابكة من العنف واالضطهاد والظلم الذي فرضته 
عادات وتقاليد بالية ليس من الشرعية لها مبكان، فدارت احلياة وتطورت حتى ولدت 
تأنيب  أريحية ودون  العنف، بكل  للتخلص من هذا  الفتيات طرق مختلفة شتى  لهؤالء 
وبأنهن  الناجحة،  الوسيلة  هو  ليس  واالستسالم  الصمت  أن  للعالم  ليثبنت  للضمير، 
صاحبات القرار األول في احلياة والزواج واحلرية دون أي مخالفة لشرع أو عادات أو 

تقاليد فقط ليرفعن شعار، )احلق في احلياة(.

لقد كنت مضطرة 
سألتها  وعندما  بلجيكا،  ف��ي  اآلن  إنها  ل��ي  لتقول  الهاتف  عبر  حتثني  بها  فوجئت 
باستغراب أين؟!  قالت إنها هربت من اضطهاد أسرتها لها، ألنها تريد االحتفاظ بابنتها 
بعد طالقها من زوجها حيث تقول في شرح لقصتها: »تزوجت منذ خمس سنوات ثم طلقت 
بعد عام وأنا أم لطفلة ال يريد والدها أن يتحمل شيئاً من مسؤولياته نحوها، وألنني أقيم 
مع أهلي في إحدى البالد العربية املجاورة اضطررت بعد الطالق لترك عملي في مدينة 
غزة واملغادرة معهم، وطبعاً كانت ابنتي معي، ولكن أهلي رفضوا قرار اصطحابها معي، 
وبدأوا ينهالون علّي بالضرب املبرح واإلهانات املتواصلة وسلب مالي بعد أن عينت في 
األيام،  الدولة براتب مرتفع ووظيفة ذات مركز مرموق«، وتضيف: »وفي يوم من  تلك 
ذهبت إلى عملي ورأى مديري في العمل آثار الضرب املبرح على وجهي والذي كنت قد 
تعرضت له في الليلة السابقة من قبل أخي بعد أن دار نقاش طويل بيننا فأعلنت رفضي 
إعطاء ابنتي لزوجي فاحلضانة ما زالت من حقي، وابنتي اآلن بلغت أربع سنوات ومن 
الظلم أن ابتعد عنها، وهنا قرر مديري مساعدتي عندما استخرج لي خالل أسبوع فيزا 
للسفر إلى بلجيكا ومساعدتي في احلصول على عقد عمل في إحدى اجلامعات هناك، وأنا 

اآلن مرتاحة ال يعلم مكاني أحد، وابنتي ما زالت في حضانتي لن يفرقني عنها مخلوق«، 
وتضيف: »أريد أن أرسل ألهلي رسالة وحيدة، اعذروني أنتم من اضطرني لفعل ذلك«.

دون تأنيب ضمير 
ألن  قريباً،  زوجاً  والتقاليد  العادات  عليها  فرضت  اجلامعة،  في  زميلتي  أيضاً،  هي، 
عادات العائلة وطقوسها ال تسمح بالزواج من غريب، تقول: لقد كنت إنسانة جامعية 
على درجة كبيرة من الذكاء واجلمال وكنت على مشارف احلصول على املاجستير عندما 
ال��زواج من ابن عمي البخيل، والذي كان يهدف من زواجي االستغالل  فرض علّي أهلي 
املادي لدعم مشاريعه، لم أطق هذا الزواج شهراً واحد، حتى عدت إلى بيت أهلي الذين 
بنتاً،  منه  ألجن��ب  وع��دت  ال��ط��الق،  طلب  فكرة  ملجرد  والتعذيب  بالضرب  علّي  انهالوا 
وصبرت على بخله واستغالله لي سنتني أيضاً ثم عدت إلى بيت أهلي، وبقي حالي هكذا 
بني العودة إليه وطلب الطالق حتى صبرت على ذلك سبع سنوات كنت قد أجنبت منه 
إلى ذلك الوقت فتاتان، ثم أعلنت العصيان وبدأت اهدد أهلي بأن اقتل نفسي إذا لم احصل 
على الطالق وفعالً حصلت عليه، وأنا اآلن أستاذة جامعية حاصلة على درجة الدكتوراه 
وما زلت أعاني من تعسف وإذالل  أهلي أنا وابنتّي، فأنا ال أريد التخلي عنهما وزوجي 
ال يريد حتمل مسؤولية ابنتيه، وأنا مستقلة مادياً ومبقدوري أن أربيهن تربية جيدة، 
ولكني ال أريد أن يكبرن في هذا اجلو املشحون بالكراهية والرافض لهن، فأهلي يرون في 
وجودهن بيننا احتضاناً للغرباء، وأنا أبحث اآلن عن فرصة للعمل في أي جامعة خارج 
أحد ولن  يهمني علم  أحد وال  العائلة دون علم من  بابنتي بعيدا عن  قطاع غزة أله��رب 
أشعر بأي تأنيب ضمير جتاه أبي وإخوتي مطلقا ألني لم أشعر منهم يوماً بأي إحساس 
أو مسؤولية جتاه ابنتهم، بل كان كل خوفهم من العادات والتقاليد حتى لو كانت هذه 

العادات هي املتسبب في دمارنا.

حقوق اإلنسان 
يبدو أن املؤسسات احلقوقية واملؤسسات الداعمة لشؤون املرأة ليس لها حيلة سوى 
رصد وعّد هذه االنتهاكات املمارسة ضد املرأة، حتى أن هناك فتيات جلأن ملراكز حقوقية 
في محاولة لتقدمي شكوى من العنف املمارس ضدهن من قبل األسر، فكانت كل مجهودات 
الفتاة ولم يستطع احد  هذه املؤسسات مقتصرة على توعية ووعود واهية حتى قتلت 
مساعدتها. وقد يتطور عمل املؤسسات احلقوقية إلصدار بيانات استنكار أو مطالبة للحد 
النساء  وتثقيف  الرفوف،  على  املتراصة  احلقوقية  باملواد  التذكير  أو  العنف  ظاهرة  من 

وتوعيتهن حول حقوقهن، وهذه هي أقصى درجات املساعدة!!!.

يحدث في غزة

سما حسن

إذا كان الهروب هو الوسيلة 
الوحيدة ... هيا اسرعي...

رشا فرحات ــ غزة

الشباب  هجرة  ح��ول  مرتفعة  نسب  عن  واالرق���ام  االح��ص��اءات  تتحدث  متعددة  ألسباب 
الفلسطيني، فاملعطيات تشير إلى أن هناك نسبة كبيرة ال بأس بها من الشباب الفلسطيني دأبت 
على الهجرة خارج الوطن، خاصة منذ انطالق االنتفاضة الثانية في ايلول من العام 2000. 
وأيا كانت تلك األسباب فإن ما يهمنا هو احلفاظ على الشباب الفلسطيني، وجعله ثابتا في 
وطنه، وتوفير كل األسباب التي يتيحها البلد املهاجر إليه، سواء أكان غربياً ام عربياً، وبهذا 
تقف  التي  األسباب  تلك  حتديد  إلى  القرار،  وصناع  واخلبراء  األكادمييني  من  الكثيرون  عمد 
وراء هذه الهجرة، والعمل بكل جد واجتهاد للتخفيف منها، ففلسطني ما زالت عوداً لينا حتتاج 

إلى من يقويها ويدعمها، ال إلى من يكسرها، وهذا الدعم ال يكون إال بالشباب الفلسطيني.
من  مكونة  عينة  وشمل  لالستشارات،  الشرق  شركة  أجرته  للرأي  استطالع  أحدث  ففي 
1000 شاب فلسطيني، حول موضوع »نظرتهم إلى الهجرة من فلسطني ودوافعها«، أن 33% 
من الشباب يفكرون في الهجرة للبحث عن فرص عمل، في حني يفكر %29 في الهجرة نتيجة 

األوضاع االجتماعية واحلريات، أما %22 فيرغبون بالهجرة إلكمال التعليم. 
أما عن األمور التي قد تثني الشباب عن الهجرة، فأوضح االستطالع أن %34 سيعدلون 
عن الفكرة إذا أتيحت لهم فرص عمل مناسبة في فلسطني، و%25 سيتخلون عن الهجرة إذا زال 

االحتالل اإلسرائيلي، ونسبة مماثلة سترفض الهجرة إذا حتسنت الدميقراطية واحلريات.

آراء الشباب
وفي استطالعنا لبعض آراء الشباب الفلسطيني أكد محمد اسعد 24 عاماً، والذي يعمل 
مهندساً في إحدى الشركات يقول: »انا ارفض فكرة الهجرة، ورفضي ال يعني أنني ضد السفر 
ورؤية العالم، بالعكس انا أمنيتي ان ألف العالم بأكمله، وأكمل دراستي في بريطانيا، لكن في 
النهاية استقراري وعملي وجهدي يجب أن يكون في بلدي وملصلحة بلدي، وأنا متأكد أن الله 
عمل عالقة غريبة وقوية متزج اإلنسان مع األرض التي خلق منها وعاش طفولته وشبابه 
فيها، الهجرة إلى اخلارج وبخاصة إلى دول اخلليج برأيي سببها العوامل الطاردة املوجودة 
في بالدنا وعوامل اجلذب املوجودة في اخلارج«. أما حسان يوسف 23 عاماً، يقول: »عدت 
قبل شهر من كندا، بعد أن عملت مدة 5 سنوات، وقررت عدم العودة إلى كندا مرة أخرى، لم 
يعد هناك من ضرورة للمزيد من االبتعاد عن األهل والوطن، لقد قضيت خمس سنوات كانت 
قاسية جداً بالنسبة لي، لكنني متكنت فيها من حتقيق هدفي من الهجرة، وهو جمع مبلغ من 

املال ساعدت به عائلتي، وسأستفيد منه بالقيام مبشروع جتاري يتناسب مع دراستي«.
منتدى  نظمها  ورش��ة  في  لالستشارات،  الشرق  شركة  مدير  رب��اح  جميل  قال  جهته  من 
لديها  لالستطالعات  نتائج  أح��دث  أن  املاضي،  األسبوع  مطلع  الله  رام  في  الشبابي  ش��ارك 
وضحت أن %36 من الشباب يفكرون جدياً في الهجرة، منوهاً إلى أن نسبة التفكير بالهجرة 
النسبة بني  ترتفع  كما  إلى 31%،  اإلن��اث  إلى %43، وتنخفض بني  الذكور لتصل  ترتفع بني 
التنمية  تقرير  مسؤول  وأك��د  الضفة.  في   34% مع  مقارنة   ،42% إلى  غزة  قطاع  في  الشباب 
أكبر  الشباب  أن ظاهرة هجرة  ذاتها،  الندوة  ال�)UNDP( سفيان مشعشع في  البشرية في 
دور  يوجد  ال  ولكن  الهجرة،  مواجهة  في  صعباً  دوراً  تلعب  التي  الشبابية  املؤسسات  من 
إلى  تدفع  أسباب  ثالثة  مشعشع  وأدرج  الهجرة.  مع  بالتعامل  األهلية  للمؤسسات  حقيقي 
أن  الشبابية، مؤكداً  الدور احملدود للمؤسسات  الذي يزداد مقابل  أولها االقتصادي  الهجرة، 
املشكلة تكمن في السوق االستيعابية وقدرتها على استيعاب الشباب، خاصة وأن املؤسسات 

الشبابية غير قادرة على لعب دور كبير في خلق فرص العمل لهم.

البحث عن حياة أفضل
أما األسباب األخرى للتفكير بالهجرة، فقال مشعشع: إنها تكمن في احلريات أي »البحث 
عن حياة أفضل« واألمان، معتبراً أنه ال يوجد أحد باستطاعته وضع حلول بشكل أكادميي، 
هناك  أن  خاصة  مركز،  بشكل  املواضيع  هذه  مع  التعامل  املسؤولني  على  يفرض  الذي  األمر 

الشباب  مركز  مدير  دغلس  سامي  أكد  جهته  من  معها.  التعامل  في  غيرها  من  أكبر  مساحة 
املجتمعي للتدريب والتطوير، أن واقع الشباب الفلسطيني حالياً يتسم باإلحباط والتهميش، 

وهو غير مقبول أبداً، مشيراً إلى أن هذا الوضع يدفعهم للهجرة وترك وطنهم األم.
فلسطينية  وخ��ارج��ي��ة،  داخ��ل��ي��ة  مل���ؤام���رات  ضحية  ع���ام  بشكل  ال��ي��وم  »ال��ش��ب��اب  وق����ال: 
واحلصار  واالعتقال  بالقتل  االحتالل  قبل  من  املستهدفة  الفئة  منهم  احتاللية،  وإسرائيلية 
والضغوط النفسية املختلفة، وهم مهمشون من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء في 
قضايا التعليم أو العمل أو االهتمام بقضاياهم املهمة، وهم أداة األحزاب السياسية في حتقيق 
واملتاجرة  والداخلية  اجلانبية  معاركها  في  األح��زاب  تلك  وتستخدمهم  وغاياتها،  أهدافها 
وأداة تصفية  أنهم وقود احلروب والصراعات  كما  املمارسات.  ذلك من  إلى غير  بأصواتهم، 
احلسابات«. ورأى دغلس  في حديثه أنه ميكن العمل على تنشئة الشباب الفلسطيني ليواجه 
ظروف احلياة املختلفة، ليحد بذلك من هجرته، من خالل حتسني التعليم املدرسي واجلامعي 
التفكير احلر والبناء، وإخراجهم من دائرة الصراعات  إيجابياً ينمي  من حيث جعله تعليماً 

السياسية والقبلية واحلزبية، وعدم تهميش دورهم احلقيقي البناء.
كما دعا دغلس للتنمية في الشباب من حيث تطوير قدراتهم العلمية والعملية، واستيعاب 
تطوير  اج��ل  م��ن  ال��دول��ة،  قبل  م��ن  حقيقية  م��وازن��ات  وتخصيص  ومواكبتها،  التكنولوجيا 

املؤسسات الشبابية احلكومية واألهلية على حد سواء.
وطالب بإشراكهم في صنع القرار مبا يخص مستقبلهم أوالً، وعدم التفكير في مشاكلهم 
من قبل اآلخرين نيابة عنهم، والعودة إلى التربية األسرية الصحيحة، التي تدمج الشباب في 
احلياة واملجتمع، وإعطاء الشباب فرصة املنافسة احلقيقية، بعيداً عن الفساد واحملسوبية، 
التركيز  من  العمل، بدالً  إيجاد فرص  الفقر والبطالة، من خالل  األم��وال حملاربة  وتخصيص 

على املعونات املوسمية.

هجرة الشباب الفلسطيني...قراءة للظاهرة
نابلس: حنني السايح
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 »منذ اللحظات األولى لإلعالن عن إضراب املعلمني، الذي دعا إليه االحتاد العام 
للمعلمني، ونقابة املوظفني احلكوميني، والتزامي بهذه الدعوة، وجلوسي في البيت 
دون أن أمارس مهنة التدريس التي أفنيت زهرة شبابي وأنا أتخطى املرحلة الدراسية 
تلو األخرى، للوصول إلى ما أصبو إليه، وهي وظيفة معلمة في سلك التعليم، وأنا 
أعيش أسوأ مراحل حياتي، ألني أنظر إلى أبنائي الطلبة وهم يروحون ويغدون دون 
أن يستفيدوا شيئاً مما تعلموه، كون الغالبية العظمى من معلميهم املعينني حديثاً ما 

زالوا أصحاب خبرات متواضعة إن لم تكن معدومة«.
بهذه الكلمات بدأت املعلمة اعتماد نصر الله حديثها ل�»صوت النساء«، معربة عن 
ل هذه األزمة بأسرع وقت ممكن، وأن يأخذ كل ذي حق حقه، وأن تعود  أملها في أن حتحُ
العملية التعليمية إلى سابق عهدها من الوحدة وعدم التشرذم، ألن ذلك في احملصلة 
النهائية سيعود سلبا ليس على املعلمني الذين يتقاضون رواتبهم دون انقطاع، بل 
وبالتالي  احلضيض،  إلى  العلمي  حتصيلهم  مستوى  سيتدنى  الذين  الطالب  على 
سينشأ جيل يحتاج إلى بذل اجلهد الكبير معهم في املستقبل حتى يكونوا في مصف 

من سبقوهم في التحصيل العلمي.
سالح ذو حدين

 وأضافت نصر الله أن اإلضراب وإن كان حقاً مكفوالً جلميع املوظفني، كفلته لهم 
كل األعراف واملواثيق والقوانني احمللية والدولية، فهو بحد ذاته سالح ذو حدين، ال 
سيما في قطاعي التعليم والصحة، فاحلد األول أنه يعود بالسلب على الطالب في 
املدارس، واملرضى في املستشفيات، واحلد الثاني أنه بدون التلويح بسيف اإلضراب، 
واستخدام هذا السيف أحياناً، ولكن ليس بالطريقة التي نحن عليها اآلن، لم يحصل 

أي من املوظفني على حقوقه كاملة، ألننا تعودنا أن احلقوق تحُنتزع، وال تحُهدى.
وتابعت قائلة: »املشكلة تكمن هنا في أن العديد من املعلمني واملعلمات امللتزمني 
بقرار اإلض��راب، لديهم من األبناء في امل��دارس، رمبا واحد أو اثنني أو أكثر من ذلك، 
احلكومة  في  والتعليم  التربية  وزارة  قبل  من  اتخذت  التي  اإلج��راءات  بسبب  ولكن 
ق��رارات فصل  ب��دالً من املضربني، وإص��دار  املحُقالة في غ��زة، وهو تعيني معلمني جدد 
بحقهم، جعل من املستحيل عودة أي من هؤالء املعلمني إلى مكان عمله السابق قبل 

لت املشكلة التي جاء اإلضراب نتيجًة لها«.  اإلضراب، حتى وإن ححُ
ولم يختلف رأي معلمة اللغة االجنليزية »ر.ص« من إحدى املدارس احلكومية 
بشكل  املوظف  حياة  في  األصعب  »إن  قائلة:  سبقتها،  من  رأي  عن  غ��زة  مدينة  في 
عام، واملعلم والطبيب بشكل خاص، أن يكد ويتعب خالل سنوات دراسته املدرسية 
اجللوس  إلى  يضطر  الوظيفة،  وهو  به،  يحلم  كان  ما  إلى  يصل  وحني  واجلامعية، 
األزمة بأسرع وقت ممكن، وأن تعود  ل هذه  أهمية أن حتحُ املنزل، مشددة على  داخل 

املياه إلى مجاريها، وأن يرجع كل معلم وطبيب إلى مكان عمله.
وذكرت »ر« أنها وزوجها الذي يعمل طبيباً في أحد مستشفيات القطاع ميكثون 
التي  العائلية  ال��زي��ارات  باستثناء  ب��ه،  يقومون  عمل  دون  النهار  ط��وال  البيت  في 
كما  إلغاءها  أو  منها  الفرار  يستطيعون  وال  مادياً،  وتحُرهقهم  كاهلهم،  تحُثقل  أصبحت 

كان في املاضي حتت حجة أنهما في العمل، أو عائدان من العمل مرهقان.
وبيَّنت أن اإلضراب ورغم أنه في صالح املعلمني، إال أن توقيته ومنذ اليوم األول 

من العام الدراسي، والذي سبب أزمة نفسية للمدرسني والطالب وأولياء أمورهم على 
حد سواء، لم يكن في محله، بل كان من الواجب اتخاذه على مراحل متفاوتة بشكل 
متزامن مع تدخل الوساطات حلل اخلالف، ال أن يكون قطعياً بهذا الشكل، والذي شل 
كل مناحي احلياة في غزة، املشلولة أصالً بفعل احلصار اإلسرائيلي اجلائر املفروض 

مد عقباها.              على القطاع منذ ما يزيد عن عامني، وخلف مآسي وويالت ال حتحُ
وفي السياق ذاته أشارت إحدى املدرسات املضربات التي فضلت عدم ِذكر اسمها 
إضراب  ق��رار  اتخاذ  إل��ى  دع��ت  التي  األسباب  أن  إل��ى  عقاب،  أي  َيطالها  أن  من  خوفاً 
املعلمني، ومن يتحمل مسؤولية ذلك، هي وزارة التربية والتعليم في حكومة غزة، 
ال��ت��ي أج���رت ح��رك��ة تنقالت واس��ع��ة مل���دراء ومعلمي م���دارس ال��ق��ط��اع، وخ��اص��ًة في 
املدارس الثانوية، والتي طالت حوالي 1000 مدير ومعلم، كان أشدها في محافظة 

خان يونس ومدينة غزة.
أن  إال  اعتيادي،  أمر  هي  دراس��ي،  عام  كل  بداية  في  التنقالت  حركة  »إن  وقالت 
تنقالت هذا العام كانت واسعة جداً، ولم تكن تخضع لتوصيات مديري املدارس، أو 
املشرفني، أو ألي معايير مهنية ووظيفية، بل كان لها مدلوالتها السياسية واحلزبية«.  
وأضافت كان لقرار اإلضراب تداعيات أخرى خطيرة، حيث حاولت حكومة غزة كسر 
هذا اإلضراب عبر عدة إجراءات، منها اعتقال بعض مدراء املدارس واملعلمني، والقيام 
في  العاملني  بعض  إجبار  أو  إلقناع  تهدف  التعليمي  القطاع  في  استدعاءات  بحملة 
التعليمي لسد  القطاع  التعليمي للعودة للعمل، وتوظيف خريجني جدد في  القطاع 

الثغرات التي تركها املضربون، ضمن برنامج بطالة خلمسة شهور.
ولفتت إلى أنه وبعد هذه اإلجراءات، أصبح وقف اإلضراب رهناً مبطالب نقابية 
تنقالت  املعلمني  احت��اد  اعتبرها  التي  التنقالت،  ق��رار  ع��ن  التراجع  وه��ي  متعددة، 
تعسفية، واعتذار احلكومة املقالة عن اإلجراءات املتخذة ضد املعلمني، من اعتقاالت 
واستدعاءات وأذية جسدية لبعض املعلمني، باإلضافة إلى إخالء مقر االحتاد العام 

للمعلمني، الذي أصبح حتت سيطرة قوة »حماس« العسكرية.
الطالبة لبنى في الصف العاشر، قالت »إن اإلضراب الذي أثر سلباً على حياتنا 
الدراسية خالل الشهرين املاضيني، سيؤثر بالتأكيد أكثر سلباً خالل األشهر ورمبا 
السنوات القادمة كلها، ألن من يقومون بسد الفراغ الذي أحدثه اإلضراب، غالبيتهم 
التدريس على  ارسوا مهنة  لم ميحُ الذين  القدامى  أو اخلريجني  اجل��دد،  من اخلريجني 
لم  اجلامعية،  معدالتهم  تدني  ونتيجة  طويلة،  سنوات  منذ  تخرجوا  بل  اإلط��الق، 
يحُوفقوا في االلتحاق بالوظيفة، وأصبحوا اآلن نتيجة الوضع القائم معلمني أمامهم 
العشرات بل املئات من الطلبة، الذين هم بحاجة لكل جهد مستطاع حتى يستطيعوا 

فهم املنهاج املقرر«.
العام  ب��دء  على  شهرين  نحو  م��رور  وبعد  اآلن  ال��وض��ع  أن  إل��ى  لبنى  وأش���ارت 
ال���دراس���ي، أف��ض��ل ن��وع��اً »م���ا« م��ن ذي ق��ب��ل، حيث أن بعض امل��درس��ني اجل���دد بدأوا 
كنهم من فهم املنهاج وإعادة شرحه للطالب  بااللتحاق بدورات تدريبية وتأهيلية متحُ
حل  في  أملها  عن  معربة  املطلوب،  املستوى  من  أقل  ذلك  كان  وإن  مبسطة،  بطريقة 
املشكلة التي هي سبب اإلضراب، وعودة املعلمني واملعلمات إلى مدارسهم قبل انتهاء 

العام الدراسي، وبالتالي فوات األوان.      

أبعاد خطيرة
وبدوره قال األخصائي النفسي ببرنامج غزة للصحة النفسية سمير زقوت، »إن 
أبعاد خطيرة من زاوية نفسية واجتماعية، حيث هدد اإلضراب  اإلض��راب كانت له 
احلاجات األساسية لإلنسان، ال سيما األمن الذي يحُعتبر في علم النفس هو احلاجة 
الثانية، وقد ضربها اإلضراب في الصميم، حيث ترك األطفال واملراهقني على مقاعد 
د جديد من أبعاد الصراع،  الدراسة بدون معلمني، ودخلت الساحة الفلسطينية في بعحُ
حيث كان اإلضراب في قطاعي التعليم والصحة إنذار شؤم على الشعب الفلسطيني. 
واعتبر زقوت اإلضراب احلالي ذا تأثير كبير على جميع مناحي احلياة، فقد انضم 
اآلالف من املعلمني واملمرضني واألطباء إلى طوابير العاطلني عن العمل، أو املتعطلني 
الذين يتقاضون رواتبهم وهم يجلسون في بيوتهم، ولذا كانت هذه شريحة جديدة 

تنضم لطوابير املتوترين نفسياً، والفاقدين لقيمة العمل والتي هي جزء من احلياة.
وأكد أن لإلضراب تأثيرا نفسيا واجتماعيا كبيرا جداً على جميع فئات املجتمع، 
ولعل املتضرر األكبر من اإلضراب من ناحية صحية ونفسية واجتماعية هم األطفال، 
حيث مات في اليوم األول من إضراب األطباء ثالثة أطفال من أطفال احلضانة، وتأثير 
موتهم كان فاجعة سواء ألهلهم أو للمجتمع، ألن االنقسام السياسي، أدى إلى انقسام 
القلق  معدل  من  ف��زاد  كبيرة،  نفسية  توترات  إل��ى  أدى  االنقسام  وتأثير  اجتماعي، 

واالكتئاب لدى فئات كبيرة من املجتمع الفلسطيني.
تزيد  اإلنسان  على  السلبي  التأثير  ذات  النفسية  الضغوط  إن  زق��وت  وأض��اف 
النفسجسمية، والصداع، كما سيزداد تسرب  القلق واالكتئاب واألعراض  من معدل 
الصحي،  اجل��ان��ب  ف��ي  أم��ا  وامل��درس��ني،  للمدرسة  امل���دارس، وكراهيتهم  م��ن  األط��ف��ال 
حيث  وممرضني،  أطباء  من  الرحمة  مبالئكة  الثقة  وتنعدم  ي��زداد،  والتوتر  فالقلق 
اخلوف على احلياة سيحل محل هذه الثقة، فاإلنسان املريض يتوقع أن يجد معاملة 
اإلنسان  ويخاف  الثقة  تنعدم  عندما  ولكن  واملمرضني،  األطباء  من  ومعاجلة  طيبة 
ومدمرة  كبيره  آث��اره  ستكون  وبالتالي  شديد،  توتر  إل��ى  ي��ؤدي  فهذا  حياته،  على 
على اإلنسان. وقال: »إذا نظرنا إلى اخلدمات الطبية املقدمة للمرضى قبل اإلضراب، 
العام، فقد  القطاع، منذ ما يزيد عن العامني ونصف  في ظل احلصار املفروض على 
كانت متواضعة، أما بعد اإلضراب فقد ازدادت األمور تفاقماً، وازدادت الضغوط على 
الشعب الفلسطيني من ناحية صحية وتعليمية، وكأن هناك من يريد تدمير آخر أمل 

لهذا الشعب«.
املقالة،  احلكومة  ف��ي  والتعليم  الصحة  وزارت���ا  فيه  رفضت  ال��ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
املضربني  ضد  ب��إج��راءات  وقامتا  قانوني،  وغير  شرعي  غير  واعتبرتاه  اإلض���راب 
وتهديدهم،  املضربني  الصحي  احلقل  في  والعاملني  املدرسني  بعض  باعتقال  ب��دأت 
وبتعيني خريجني جدد لسد العجز في امل��دارس، وفي القطاع الصحي، بدأت مواقع 
انترنت في رام الله بنشر أسماء آالف املعلمني غير امللتزمني باإلضراب، مهددة إياهم 
الذي جعل املدرسني واألطباء يعيشون في حالة خوف وقلق  بقطع رواتبهم، األمر 

شديدين، إما من القمع، أو قطع الراتب.

املعلمون واملعلمات في غزة

 بني الفصل من العمل وقطع الراتب  
غزة ــ فايز أبوعون 

غزة: خاص صوت النساء
تعيش احملامية »هناء والي« حالة من القلق واخلوف خشية فقدان عملها في 
قرارا  البرنامج  إتخاذ  بعد  النفسية،  للصحة  غزة  لبرنامج  التابع  امل��رأة  مشروع 
بفصل وجتزئة دائرة املرأة في برنامج غزة إلى ثالث جمعيات منفصلة، بترخيص 
جديد وشروط عمل جديدة غير واضحة، بعد أن فشل في التخلص من العامالت 
بشكل مباشر، حيث أقدم خالل السنوات املاضية على اتخاذ قرارات فصل جماعية 

بحق العامالت في املشروع بفروعه الثالث.
 وأش���ارت »وال���ي« وه��ي واح���دة م��ن 59 ام���رأة طالهن ال��ق��رار، إل��ى أن القرار 
وبشكله املطروح، يؤدي إلى تعطيل البرامج التي يقدمها املشروع للنساء في غزة، 
ما سيؤثر سلباً على النساء املستفيدات من خدمات املشروع، منوهة إلى أن القرار 
ال يحمل أي ضمانات فعلية ورسمية الستدامة املؤسسات الثالث اجلديدة، ما قد 

يؤدي إلى فشل هذه املؤسسات وحرمان العامالت من وظائفهن.
أي��ة دوائ��ر أخرى،  امل���رأة، وال يستهدف  ال��ق��رار يستهدف دائ��رة  وأوض��ح��ت أن 
النساء فقط في برنامج غزة  املؤسسات ستتحمله  تلك  إمكانية فشل  أن  ما يعني 
النساء في مؤسسة تعنى بحقوق  الذي سيضر مبصالح  األمر  النفسية،  للصحة 
اإلنسان، مشيرة إلى أن البرنامج خالل السنوات الثالث املاضية، حاول التخلص 
من 25 عاملة، إال أن وسائل الضغط أوقفت القرار، ما يعني أن العامالت متخوفات 

اليوم من القرارات.

خطوات تعسفية
فصل  قرار  طالها  التي  البرنامج،  في  املرأة  دائرة  رئيسة  عواد،  منال  واتهمت 
خطوات  باتخاذ  البرنامج  إدارة  العامالت،  ومطالب  لقضية  ملناصرتها  مباشر، 

العامالت فيها الالتي بلغ عددهن  امل��رأة، من خالل حلها وفصل  تعسفية ضد دائ��رة 
نحو 59 موظفة. وأوضحت أن مجلس إدارة البرنامج يحاول فصل املشروع وجتزئته 
حتت حجج وذرائع تغيير في االستراتيجيات والهيكليات، الفتة إلى أنه نتج عن هذه 

السياسة انضمام العامالت في البرنامج إلى صفوف املتعطلني عن العمل.
وأوضحت أن تشكيل ثالث جمعيات جديدة، ينطوي على صعاب ومعوقات في 
ظل األوضاع السياسية والقانونية في القطاع، مؤكدة أنه ال توجد ضمانات بتمويل 
توجد  وال  سابقاً،  امل��رأة  وتأهيل  دع��م  مشروع  ممولي  قبل  من  اجل��دي��دة  املؤسسات 

ضمانات فعلية ورسمية باستدامة املؤسسات اجلديدة في حال إنشائها. 
ولفتت إلى أن جلنة العامالت، وبالتعاون مع النقابات واملؤسسات املجتمعية، 
وبتضامن من القوى احمللية والدولية املدافعة عن حقوق العامالت، نظمت برنامجاً 
نضالياً تصعيدياً حتى حتقيق مطالب العامالت العادلة، في وقف ما أسمته سياسة 
مع  واملشاركة  احل��وار  لغة  الستخدام  البرنامج  على  والضغط  املبررة،  غير  الفصل 

العامالت، وترك سياسة التجاهل والتهميش التي تنتهجها إدارة البرنامج.

مؤسسات مناصرة
قرار  املرأة في غزة،  اإلعالمي لنصرة قضايا  املنتدى  ورأى محمد كريزم منسق 
فصل مشروع املرأة قرارا تعسفيا، ال يتضمن وجود أي ضمانات وحماية حلقوقهن 
اجلائر  احلصار  بفعل  صعبة  اقتصادية  ظ��روف  في  ويأتي  عملهن،  في  لالستمرار 
إل��ى قطاع  إض��اف��ة 59 عاملة وأس��ره��ن  م��ا يعنى  العمل،  ف��رص  ف��ي  البدائل  وض��ي��اع 
البطالة والفقر وضياع أسرهن. وطالب كريزم املؤسسات األخرى الوقوف إلى جانب 
العامالت اللواتي طالهن القرار، والضغط على إدارة برنامج غزة للصحة النفسية 
املرأة«  »دائ���رة  امل���رأة  وتأهيل  دع��م  م��ش��روع  بتقسيم  القاضي  ق��راره��ا،  ع��ن  للعدول 
مع  بالتفاوض  غزة  برنامج  إدارة  إقناع  على  العمل  إلى  داعياً  مؤسسات،  ثالث  إلى 

إلى  الطرفني، والوصول  إلى حل يرضي  الوصول  املشروع، من أجل  العامالت في 
حل مشترك يكفل حقوق العامالت القانونية ويحترم حقوقهن اإلنسانية.

برنامج غزة للصحة النفسية
من جانبه، نفى الدكتور إياد السراج، رئيس مجلس إدارة برنامج غزة للصحة 

النفسية، كل التهم التي وجهتها املعتصمات للمركز.
الدائرة   رئيسة  س��وى  تفصل  لم  البرنامج  إدارة  »إن  االع���الم:  لوسائل  وق��ال 
ألسباب متعددة، مشيراً إلى أن جميع العامالت األخريات ال يزلن على رأس عملهن، 
ولم يتم فصل أي منهن«. وأوضح السراج أن ما قام به البرنامج هو إعادة هيكلة 

البرنامج، ليصبح مركز متيز الصحة النفسية.
وأضاف أنه في هذا السياق مت وضع خطة عمل لتطوير مراكز تأهيل ومتكني 
النفسية،  لبرنامج غزة للصحة  التابع  املرأة  التابعة ملشروع دعم وتطوير  املرأة، 
إلى مؤسسات نسوية  البلح وغ��زة على مراحل، وحتويلها  في كل من رفح ودي��ر 
مستقلة، على أن يتم تشكيل جمعية عمومية ومجلس إدارة لكل مؤسسة من نفس 
املنطقة، إضافة إلى وضع خطة إستراتيجية وأنظمة إدارية ومالية متكاملة، وتنمية 
القدرات املهنية للموظفات، وتسجيل هذه املؤسسات الثالث لدى اجلهات املختصة، 

وتقدمي الدعم واملساندة لها مبا يضمن لها التطور واالستمرار مستقبالً.
والقيم  بالقانون  ه��ذا  ب��ق��راره  ال��ت��زم  امل��رك��ز  إدارة  مجلس  إن  ال��س��راج  وأض���اف 
جميع  على  موظفة  كل  حتصل  بحيث  املوظفات،  بحقوق  يتعلق  فيما  املؤسساتية، 
اجلديدة  احلسابات  إلى  حتويلها  أو  تسلمها  في  احلق  ولها  الوظيفية،  مستحقاتها 
اخلاصة بكل مؤسسة، إضافة إلى ضمان استمرارية املؤسسات النسوية املنبثقة عن 
البرنامج، حيث يكون برنامج غزة للصحة النفسية مظلة واقية ملدة سنتني، مشيراً 

إلى أن البرنامج حصل على موافقة ودعم جتمع املمولني للمؤسسات الثالث.

59  إمرأة مهددة بفقدان مصدر رزقها 

في برنامج غزة للصحة النفسية
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زمن،  منذ  تكتبها  التي  اليوميات  أن  حتى  ال���ذات،  عن  احلديث  من  دائ��م��اً  تفر      
ترويها بلغة منزوعة األنا. بالصدفة وحدها جتتمع فوق رأسك طائفة من القصص 
واحلوارات املؤملة التي جتبرك على نقلها. تتصل بأحدهم، فيسألك ماذا ستكتب في 
سيدة  قصة  حول  تعليق  نشر  »سأقترح  عليه:  ترد  القادم؟  للعدد  النساء«  »صوت 
سورية مبدعة حتدت الفقر، وأنتجت من النفايات املنزلية مجسمات وإبداعات فنية«. 
غير أن حواراً عاصفاً بدل كل شيء في اللحظة األخيرة، إذ طلب أحدهم مساعدة في 
أقترح عليهم، وسينشرون إن استحق عملك  النساء«، فقلت له:  الكتابة في »صوت 
)ترد  امل��ال!  في  أن��ه يكتب فقط طمعاً  الصحافيني  أح��د  ل��ي: سمعت من  ي��روي  ذل��ك. 
مقاطعاً(: املال فقط، وأين ينشر صاحبنا؟ يتحفظ على اجلواب، ويكتفي بالتلميح: 

»يدعي صاحبنا أنه نسوي وتقدمي..«. 
تلقي بهذه القصة وراء ظهرك، وتتألم، ألن املال يبدل جلودنا وأفكارنا وقناعاتنا 
اليوم  وصلكم  ه��ل  الصحف:  بائع  م��ن  تستفسر  ال��س��وق،  ف��ي  وبرامجنا.  وخططنا 
فالناس ال يهتمون  النساء«، يقول: نعم، جاء وأبعدته من اجلريدة،  ملحق »صوت 
مبا يكتب عن النساء، امللحق مش مهم؟ أقول: ومن قرر هذا؟ وكيف توصلتم إلى هذا 
النساء مظلومات  أن  النهاية  احلكم؟ تطلق كلماته شرارة حوار طويل، يعترف في 
وجتارا  سيارات  وسائقي  شباناً  أن  ولدرجة  بنظراتنا،  نضايقهن  فنحن  بلدنا،  في 
»يتصببون« على الفتيات، ويراقبون حتركاتهن بكل دقة. يسألك: ملاذا تكتب أنت في 
هذه اجلريدة؟ نقول له بتلقائية: فقط، ألن املرأة تستحق احلياة. فعليك أن تتصور أن 
رجاالً في بالدنا وفي هذا الزمن يصادرون حقوق املرأة في امليراث، كما في اجلاهلية، 
ويصدرون أحكاماً تطال حياتها، ومينعونها من املشاركة في القرار، حتى أن بعضهم 
ال يشركونها في قرارات اإلجناب! والقائمة تطول. في سوق املدينة، يلقي أحد التجار 
ب�»صوت النساء« على األرض. ال تتردد في سؤاله، فيجيب: »يعني خلّصوا الرجال 
حكي، علشان نسمع للنسوان!«. تكرر السؤال: وهل سبق أن قرأت عدداً ما؟ يجيبك 
بالنفي! تقترح عليه أن يقرأ عدداً ما من الصحيفة، قبل أن يصدر حكماً غيابياً على 

اعتدنا ومنذ القدم أن نسمي أبناءنا وبناتنا بأسماء آبائنا وأمهاتنا تكرميا لهم، 
والده،  باسم  ولده  يسمي  فاالبن  موجوداً،  ذكره  يظل  حتى  الوالد  اسم  هنا  ونخص 
فيحمل كنية جده، وقد يكون هذا األمر يحمل في طياته ما هو إيجابي وسلبي في آن 
واحد، فهو إيجابي ملا يحمله من مشاعر احملبة واالحترام للوالدين، وسلبي إذا كان 

أمراً يفرض على األبناء أسماء قد ال يجدونها تتناسب وأبنائهم زماناً ومكاناً.
الفطر،  أيام عيد  التي كنت أقضيها بني األسرة واألقرباء ثالث  في أحد املجالس 

ئلت عن اسم ابنتي حينما داعبتها إحدى قريباتي، فأجبت إنه »نوران«. سحُ
اسم جميل، فهو مثنى نور قالت قريبتي. نعم، أجبتها. 

أرغب  أنني كنت  انتقيته ووالدها. وأذكر  اسم أصله تركي، ومعناه جميل  وهو 
بتسميتها حينذاك ب� »دلع«، ولكن زوجي اعترض بشدة، وأخبرني أننا مسؤوالن عن 
أسماء أبنائنا، وأن هذا االسم ال يحمل معنى جميالً وقال: »تخيلي أنها قررت أن تذهب 
للحج مثالً، فماذا سيخاطبونها: احلجة دلع؟«. هكذا قاطع ضحكاتنا حوار بادرت به 
قريبتي، والتي تعمل مربية في إحدى املدارس الواقعة شمال الضفة الغربية. حني 
تابعت حديثها، بأن على الوالدين أن يتريثا في تسمية األبناء، وخاصة البنات، وأن 
ينتقيا االسم بكل مسؤولية، ألنه يؤثر كثيراً في نفوسهم عند كبرهم، ويؤثر أيضاً 
على مسرى حياتهم وطبيعتها. وكانت تلمز هنا إلى أمر استشعرته منها، سألتها عن 
مغزى كالمها. لتجيب: »قبل عامني قدمت طالبة إلى مدرستي اسمها »دموع«، وفي 
اليوم األول للدراسة، عندما بدأت الطالبات بالتعريف عن أنفسهن، كانت تتردد كلما 
ذكرت إسمها، وتشعر باخلجل، وخاصة عندما تشاهد عالمات الدهشة واالستغراب 
في عيون زميالتها. كنت أشعر معها بصعوبة األمر، وحاولت أن أخفف عنها حتى 
تعتاد على األمر وتعتاد عليه زميالتها، وعندما حضرت والدتها للسؤال عن ابنتها 
أن والدها من  قالت  اإلس��م، حينها  أن أستفهم منها عن سبب ذلك  ذات يوم، حاولت 

سماها إياه حني والدتها، حيث كان مير بظروف صعبة، فقرر أن يسميها دموع«.
احلادثة األغرب تقول تلك املربية كان لطالبة اسمها »انفصال«، وسبب التسمية 
إلى  منزلها  م��ن  وخ��رج��ت  الطفلة،  والدة  قبل  زوج��ه��ا  م��ع  تشاجرت  والدتها  أن  ه��و 
وبعد  »انفصال«،  تسميها  أن  فقررت  طفلتها،  أجنبت  حتى  عندهم  ومكثت  أسرتها، 

في  املذكور  غير  آخر  باسم  ابنتها  تنادي  أن  فقررت  بزوجها،  عالقتها  التأمت  فترة 
األوراق الثبوتية. 

مناسبة  غير  بأسماء  بناتنا  تسمية  مشكلة  عن  باحلديث  قريبتي  وتسترسل 
مني  وطلبت  املدرسة،  إلى  حضرت  الطالبات،  إحدى  وهي  »بهيجة«،  وال��دة  فتقول: 
كان  حينها  ب��ه،  املعروفة  االس��م  وه��و  »ورد«،  باسم  ابنتها  تنادي  أن  املعلمة  وم��ن 
اجلواب هو عدم إمكانية ذلك، فاسمها القانوني هو ما يستوجب أن تنادى به، وأن 
ليتمكن  أرادت بصورة رسمية من خالل احملكمة،  إن  أن تذهب لتغيير اسمها  عليها 

اجلميع من مناداتها به. وخرجت األم غاضبة لعدم جتاوب اإلدارة املدرسية معها. 
املرحلة األساسية، أي ال تزال طفلة،  الطالبة كانت في  أن  املشكلة في املوضوع 
أو  إدراك��ه��ا  لعدم  جتيبها،  ال  املعلمة  نادتها  وكلما  احلقيقي،  اسمها  تعرف  ال  وه��ي 

معرفتها، ما أثار لبساً في التعامل مع تلك الطالبة.
املشكلة مع األسماء ال تواجه قريبتي تلك فقط، فهنا تدخلت امرأة أخرى، وهي 
اسمها  العمل  ف��ي  زميلة  لديها  أن  لتضيف  الكبيرة،  املؤسسات  إح��دى  ف��ي  موظفة 
ذلك  وط��أة  من  تعاني  أنها  إال  ج��داً،  مرحة  بشخصية  تتمتع  أنها  ورغ��م  »انكسار«، 
أن تتحدى  مع طبيعتها، وال ينسجم معها، فهي حتاول  أب��داً  الذي ال يتالءم  االس��م، 
اسمها بطابع شخصيتها، لتحمل وزر من سَماها ذلك االسم، فهي كما تقول لزميالتها، 
الهزمية  معنى  طياته  في  يحمل  ال  اس��م  أي  أو  ف��رح،  يسمياني  أن  وال���دّي  على  ك��ان 
العمر تستصعب  التغيير، فبعد ذلك  واالنكسار واليأس. واملشكلة هنا في صعوبة 
أن تتغلب عليه،  الزمن وهي حتاول  أن تغير إسمها، وقد مر عليها عقد من  انكسار 
لتعكس وتعطي انطباعاً أجمل وأقوى عنها. قد يكون شقيقي الذي ترك العنان لبكره 
الله« أمراً جميالً، رغم  أحمد 13 عاماً، أن يسمي شقيقه األصغر باسم اختاره »عبد 
مضت  ولكن  احلق،  ذلك  ميلك  وال  صغيراً،  يزال  ال  فهو  املوضوع،  لفكرة  معارضتنا 
األمور على خير، ألن هذا االسم يعتبر من األسماء احملببة واملرغوبة واألكثر انتشاراً 
الطفل، هل يا  آخر ال يتناسب وذلك  العربي. ماذا لو اختار أحمد اسماً  في مجتمعنا 
ترى سيقبل شقيقي به، ويترك األمور ألحمد املدلل أن يختار في املرات القادمة أيضاً؟ 

وهذا هو حالنا رغم تعاقب األجيال.

عبد الباسط خلف

أسماء بناتنا أمانة في أعناقنا
جنني ــ هبة عساف

اجلريدة؟ يعدك بذلك ومتضي.
العمومية.  احلافلة  في  عودتك  طريق  في  وتتصفحها  امللحق،  من  النسخة  حتمل 
تراقبك أعني كثيرة. متضي وشأنك، لكنك بعد يومني تطرح على متدربني ومتدربات 
من خريجي اجلامعات سؤاالً يتيماً، لو سمحتم من سمع)ت( منكم )ن(  من قبل مبها 
يد واح��دة! تتساءل: والباقي؟ متنحهم  الكثيفة ال تشاهد غير  األي��دي  نّصار؟ من بني 
تعريفاً موجزاً بالراحلة، وتتمنى عليهم أن يتسلحوا بالقراءة واملعرفة، وأن يكتشفوا 
أنفسهم من جديد، فمن حق مناضلة مثل نّصار أن نعلم عنها أكثر مما نعرف عن »نور« 
زميلة،  سورية  لروائية  تكتب  التالي:  اليوم  في  احل���ارة«.  »ب��اب  وِحسان  و»مليس« 
جهل  نصف  أن  ميكن  وكيف  بالقراءة؟  الشابة  األجيال  نغري  أن  لنا  كيف  عزيزتي، 
في  الطلبة  معظم  حال  غّير  الذي  وما  ووطنية؟  نسوية  بشخصيات  اجلامعات  طلبة 
اجلامعات، حتى صاروا بهذه السطحية؟ تنتظر الرد، لكنه يصلك مبره ومراره :»نحن 
نكذب على أنفسنا!«  بعد حادثة الطلبة، تقرر أن تكرر إجابتك على سؤال بائع الصحف، 
لتشتمل في جزء منها: »تكتب في هذه الصحيفة، كي توصل إلى معلم التاريخ الذاهب 
وليس  لبنانية،  بشارة  سهى  وأن  فلسطينية،  املغربي  دالل  أن  التوظيف،  مقابلة  إلى 
العكس كما ظن أحدهم! وحتى تعلم )أروى وسماح وكفاح( اخلريجات اجلديدات، أن 
الراحلة مها نّصار من مواليد القدس، وليست مذيعة أخبار في قناة اجلزيرة، أو كاتبة 

من سورية، أو شهيدة في االنتفاضة األولى!! )مع االعتذار لروح الراحلة نّصار(

      تقول الرواية اإلغريقية إنه قبل 2300 عام، جاءت امرأة الى افالطون 
حتمل طفلها، فقالت له: بعد أن أمت عامه األول جئتك لالعتناء به وتثقيفه، فقال 

لها: لقد فات به الفوت، كان يجب أن تأتيني به يوم والدته!!.
مما ال شك فيه أن عالقات الطفل في مرحلة الطفولة املبكرة، بل منذ والدته، 

هي حجر الزاوية في تكّون شخصيته. 
النفس وعلم االجتماع على ذلك؛ ولكن االختالف بني  ويكاد يجمع علماء 

النظريات يظهر عند التعّرض ألصول هذه العالقات، ولطبيعتها، ووظيفتها.
الى  تأثرت  العشرين  القرن  في  النفس  علم  على  سيطرت  التي  النظريات 
بثالثة  تأطيرها  وميكن  فرويد.  وبأفكار  النفسي«  »التحليل  بنظرية  ما  حد 

اجتاهات:
االجتاه األول يقول إن الطفل يتعلق بشخص ما ألن هذا الشخص يحُرضي 
حاجاته الفيزيولوجية، خاصة الغذاء، فالطفل يتعلم أن األم هي مصدر املنح 
النظرية  التغذية وإرضاء احلاجات. وهذه  والعطاء؛ أي إن األم هي موضوع 
فاألم  دائمة؛  بصفة  بالطفل  يهتم  ال��ذي  الشخص  هي  )هنا(  األم  أن  الى  تنّبه 
تبقى  واألخ����رى  الفينة  ب��ني  وت���راه  م��رب��ي��ة،  م��ع  طفلها  تضع  ال��ت��ي  الطبيعية 

بالنسبة للطفل غريبة عن عامله. 
ما  التواصل والتشّبث بشخص  الى  الطفل مييل  أن  الثاني  ويرى االجتاه 
التغذية  موضوع  عن  مستقل  وبشكل  واجتماعية،  سيكولوجية  عوامل  بفعل 
الطفل  ب��أن  فيعتقد  الثالث  االجت��اه  أم��ا  الفيزيولوجية.  االحتياجات  وتلبية 
يرغب  وه��و  أم��ه،  بطن  مغادرته  بسبب  بالندم  شعوره  نتيجة  ب��األم  يتعلق 

بالعودة اليه.
التعلق،  النظريات غير قادرة على توضيح سلوك  أن هذه  ويرى آخرون 
ويقترح أحدهم  )جون بولبي في كتابه »رعاية الطفل، وتطور احلب« ترجمة 
الفطري،  السلوك  نظرية  الى  تستند  مختلفة،  فرضية    )1969 خيري  محمد 
التي تقول إن تعلق الطفل بأمه هو محّصلة تفاعل جملة من األنظمة السلوكية 
تهدف الى إبقاء الطفل قرب أمه ليشعر الطفل باألمان، وميكن مالحظة التعلق 

بشكل أوضح عندما يتعرض الطفل للخطر. 
السلوك  م��ظ��اه��ر  أح���د  ه��و  التعلق  س��ل��وك  أن  ت���رى  ال��ن��ظ��ري��ة  ه���ذه  إن  أي 
البالغني.  عن  ال��ت��زاوج  سلوك  مثل  بيولوجية  بوظيفة  ويتمتع  االجتماعي، 
الطفل كنتيجة  أن األنظمة السلوكية املختلفة تتطور عند  النظرية ترى  فهذه 
لتفاعله مع احمليط، وخاصة مع الوجه األساسي في هذا احمليط وهو األم، أي 

إن التغذية ال تلعب اال دوراً محدوداً في هذا التطور.
باستقاللية  يتميز  اول��ي  داف��ع  هو  التعلق  »أن  من  النظرية  ه��ذه  وتنطلق 
كبيرة عن الدوافع األخرى« مستندة الى نتائج البحوث والدراسات التي بّينت 
أن التعلق ميكن أن ينمو ويتطور جتاه أفراد غير معنيني بالعناية اجلسدية 
للطفل، فالطفل مهيأ للرد على املؤثرات االجتماعية إذ ميكن ان يتعلق بأطفال 
التبادل  حالة  في  وخاصة  للكبار،  واالرتياح  بالرضا  يشعر  والطفل  آخرين. 

االجتماعي معهم إذا لقي استجابة اجتماعية من قبلهم. 
أي إن التعلق حاجة أساسية، متّكن الطفَل من النمو منواً سوياً من النواحي 
البيولوجية والعاطفية واالجتماعية، ومتكن األم من ممارسة سلوك األمومة. 
وفي موضوع التعلق نالحظ أن الطفل قبل اإلدراك مييل الى تفضيل وجه 
لو  حتى  التفضيل  ه��ذا  ويستمر  آخ��ري��ن،  اش��خ��اص  وج��وه  ع��ن  معني  شخص 

انقطع عنه الوجه لفترة معينة.
وفي اخلالصة، نستطيع القول إن تطور العالقة بني االم والطفل يتجاوز 
تلبية احلاجات البيولوجية، ولكن، غالباً ما يكون اشباع هذه احلاجات فرصة 
األم  تحُرضع  فعندما  الكالمية.  وغير  الكالمية  أشكاله:  بكل  املتبادل  للتفاعل 
ومناغاتها؛  عباراتها  ورقة  ملساتها،  وبحنّو  جسدها،  بحرارة  تشعره  طفلها 
على  يشجعها  ما  األم  لسلوك  واالرتياح  الرضا  عالمات  بدوره  الطفلحُ  ويحُظهر 

االستمرار في التفاعل معه.
aqalqili@yahoo.com

التعلق عند اإلنسان
عبد الفتاح القلقيلي

نحو  وأن��دف��ع  مالبسي  أرت��دي  والنصف،  السادسة  مت��ام  في  ي��وم  كل  أستيقظ 
موقف سيارات بيرزيت، أحاول جاهدة أن أصل قبل السابعة والثلث، وإال علقت في 
زحمة الطلبة، الذين يتراكمون عند املوقف. ظاهرة جديدة تطغى على ذاك الشارع 
الضيق املليء باملفاجآت، أركب في "الفورد" وإذا بورقة مكتوب عليها، ابتداًء من 
تاريخ كذا تصبح أجرة املواصالت للجامعة 4.5 شيكل، ثم أسمع صوت ضجيج فال 
ألتفت، ألنني ضمنياً أعرف املسبب والسبب! "طوشة شوفيرية!". يتسع "الفورد" 
األجرة  بنزيد  "يعني  مبالغة!  بال  عشرة  أو  تسعة  جتدنا  وفجأة  رك��اب،  لسبعة 
ليجعلها  الفرصة  يستغل  السائق  من  البنت  خجلت  وإذا  ال��رك��اب؟"  ع��دد  وبنزيد 

جالسة على أقل من نصف مقعد، وإذا دافعت عن حقها تصبح بال حياء!
بغض النظر، إذا ما انطلق السائق في رحلته، أبدأ بالتمسك بكل ما هو حولي 
وأحياناً أشك أنني في مالٍه مرعبة، وليست للترفيه على اإلطالق!  ال أعرف ما هو 
السبب الذي يدفع السائق لهذه السرعة اجلنونية، والتجاوزات غير القانونية في 

ملاذا تكتب في "صوت النساء"؟

السياقة، مع أن في عنقه سبعة أرواح إن لم تكن عشرة. أما عن املذياع الذي يصّدع 
الرأس كزلزال ال يعرف الرحمة، فهو أقل املعضالت شّراً لذلك نضطر لتحمله. 

يا شايب يا عايب!
كالعادة،  "ال��ف��ورد"  استقل  اخلامسة،  مت��ام  في  ع��ادًة  اجلامعي  دوام��ي  ينتهي 
وأضطر للجلوس في اخللف، يتخلخل عمودي الفقري بفعل املطبات واحلفر، ويزداد 
يكن؟  وإن  محجبة،  لست  الله...  رام  إلى  أصل  مخلوعاً!   املقعد  كان  إن  س��وءاً  األم��ر 
فاحملجبات أيضاً ينلن من املضايقات نصيب كبير، والذي يغيظني أكثر أن "الشايب 
لي  ويدعو  ربه  يستغفر  وقاحة  وبكل  مقيتة،  وعبارات  نظرات  يرسل  الشب"  قبل 
لو  وحتى  البصر؟  بغض  أمر  الذي  هو  الدين  ليس  أو  الصدمة،  تزيد  وهنا  بالستر! 
أبداً احلق مبحاسبتي. وكلي  أنا عليه، حاسب نفسك أوالً، ولن أمنحك  كنت على ما 
ثقة أن هذا الذي أرسل لي نظرات وعبارات مشينة، يكون مبنتهى التخلف والعصبية 
مع أخواته وبناته وزوجته، وكلي ثقة أنه مينعهن من اخلروج بلباس معني، أو من 

اخلروج وحدهن أصالً، ألنه ببساطة "اللي على راسه بطحة بحسس عليها".
كمان فورد

 لألسف ألص��ل إل��ى بيتي أح��ت��اج ل��رك��وب "ال��ف��ورد" م��رة أخ���رى، وامل��وق��ف عند 
ملاذا  األس��ود، ال تعرف  باللون  الشوارع تنزف  املمطرة ترى  األج��واء  احلسبة، ومع 
في كل العالم املطر نظيف وجميل، وفي بالدنا مقرف ومقزز! طبعاً أصاب باإلحباط، 

لن  البطيئة  املشية  حتى  ق��ذرة،  س��وداء  بنقاط  صبغا  األبيض  وح��ذائ��ي  فبنطالي 
أي  ودون  والنصف،  اخلامسة  ق��ارب��ت  الساعة  "ال��ف��ورد"،  استقل  منها.  تنقذني 
أوالً،  الشكوك!  مئات  فمه  وف��ي  باجلامعة؟!!"  "لهسه  السائق:  يسألني  مقدمات 
وتابع:  السؤال  بهذا  يكتف  ولم  بعد!!  السادسة  تتمم  لم  الساعة  ثانياً،  شأنك؟  ما 
"والله حرام هيك الدوام عندكم، خصوصي البنات كيف بدهم يروحو بهيك وقت، 
أما الشباب فما بنخاف عليهم"... وبدون تفكير وبسبب اإلغاظة التي أغاظني إياها 
كالمه قلت له: "ال يا عمو عادي، شو بدو يصير لنا يعني؟ ما إحنا رايحيني نتعلم!". 
وبغض النظر مرة أخرى، أكمل طريقي مشياً إلى املنزل، وكلي امتنان لبلدية البيرة 
على جهودها في حتسني املدينة! فال يكفي لنهاري إال أن يختتم برائحة املجاري في 
منطقة سطح مرحبا، التي أصبحت هي اجلو العام الذي ال ميكن لنا االستغناء عنه، 

ناهيك عن كالب الشوارع التي تهاجم املاّرة، وأحسب لها ألف حساب كل مساء.
ويا مساء اخلير...

الغضب  تراكم  سوى  شيء  من  وليس  ال��دراس��ة،  من  ليس  منهكة،  لبيتي  أصل 
والسخط في نفسي، هذا يومي بني اجلامعة واملنزل، فكيف لي أن أكتب عّما أمر به 
لو أنني أكتب عن يوم آخر فيه مسالك أخرى وأعمال إضافية؟  أرمتي على سريري 
رام  أحبك  أنني  النوم أله��رب، والغريب  أح��اول  ثم  قلبي"  فيها  أفكر مبقالة "أفش 

الله...  فما أحالك رام الله...

تاال حالوة
يا صباح اخلير... 
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بيدها تقطفه، وعلى رأسها حتمله، وحتى بلسانها تردد أهازيجه وأغانيه، 
بقطاف  والعمل  العناء  من  يوم  ج��راء  أقاربها،  من  معها  ومن  نفسها  تسلي  كي 
شجرة الزيتون، فذاك هو حال املرأة الفلسطينية الصامدة واملرابطة على أرضها 

وزيتونها، الذي تزرعه بيد وباألخرى ترويه من دمائها ودماء أبنائها.
لثمار  قطاف  م��ن  األي���ام  ه��ذه  فلسطني  تعيشه  ال��ذي  اخلير  موسم  ظ��ل  ففي 
الزيتون، تعيش املرأة الفلسطينية عاماً متجدداً مع هذه الشجرة املعطاءة، جتد 
نهاية  إل��ى  أبنائها  أح��د  كانت  لو  كما  معها  وتعيش  ثمارها،  قطف  في  وجتتهد 

املوسم.
وبدت معاناة املرأة الفلسطينية هذا العام مع شجرة الزيتون واضحة ليس ملا 
تتحمله من أعباء وتعب جراء العمل، وإمنا جراء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 
التي أصبحت واضحة املعالم، باستهداف هذه الشجرة واستهداف كل من يحاول 

زراعتها أو فالحتها.

املرأة هدفا
كما  ومستوطنيه،  االحتالل  جنود  ملمارسات  هدفاً  الفلسطينية  املرأة  وبدت 
املزارعني  استهداف  وتيرة  ارتفعت  حيث  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  من  غيرها 
الفلسطينيني منذ بداية املوسم احلالي للزيتون، وارتفعت مع ذلك معاناة املرأة 

الفلسطينية.
فلم تزل احلاجة سامية محمود 72 عاماً، من إحدى قرى شمال نابلس، تعاني 
األمرين في الوصول ألرضها املصادرة منذ ما يزيد على ثالثني عاماً، من قبل قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، بحجة أن هذه األرض قريبة من إحدى املستوطنات، والتي 

يحظر على الفلسطينيني االقتراب منها.
شافي  مستوطنة  إسرائيل  تقيم  السبعينيات  أواخ��ر  »منذ  سامية:  وقالت 
شمرون، على أراضي قرى سبسطية ودير شرف والناقورة وغيرها من القرى، 
الزيتون،  بأشجار  واملليئة  اخلصبة  األراض��ي  من  الدومنات  آالف  تصادر  وهي 
التي تعود ألهالي تلك القرى، ولم تكتف قوات االحتالل بهذه املصادرة فحسب، 

بل منعتنا من االقتراب من األراضي التي لم تصادر والقريبة من املستوطنة«.
وأضافت: »في كل عام نبحث جاهدين عن كافة الطرق للوصول إلى أرضنا، 
مالحقة  بفعل  ط��وي��الً  ال��زي��ت��ون  ث��م��ار  بقطف  منكث  ال  ذل���ك،  ف��ي  نفلح  وع��ن��دم��ا 
املستوطنني وجنود االحتالل لنا، والتي زادت هذا العام بشكل كبير، ولذلك فقد 

حتول جزء كبير من األرض إلى منطقة جرداء ال ميكن فالحتها مطلقاً«.
وأكدت احلاجة سامية، أن املستوطنني قاموا بحرق أشجار الزيتون احمليطة 
بتلك املستوطنة، كما فعلوا في املستوطنات األخرى املنتشرة في مناطق مختلفة 
من الضفة الغربية، وقاموا بوضع أسالك شائكة على األراضي املتبقية، وكل ذلك 

حلرمان أصحابها من قطف ثمارها. 
لكن احلاجة سارة من بلدة سالم إلى الشرق من نابلس، ال تزال حتن ألرضها 
يصل  التفافي  لطريق  االحتالل  ق��وات  إقامة  بسب  سنوات،  عشر  منذ  املصادرة 

ملستوطنتهم القريبة من قريتها عبر أرضها.
وال زالت احلاجة سارة تتذكر كالم الضابط اإلسرائيلي لها قبل عشر سنوات، 
من أن الطريق االلتفافي الذي سيقيمه االحتالل سيعمل على التخفيف عنها وعن 

أبناء قريتها، وسيسهل تنقلهم إلى أراضيهم عبر هذا الطريق.
وت��ق��ول احل��اج��ة س���ارة: »ق��ال لنا الضابط اإلس��رائ��ي��ل��ي، أن وج��ود الطريق 
املسافات عليهم،  أراضيهم وسيقصر  إلى  الفالحني للوصول  االلتفافي سيساعد 
وسنصل إلى أراضينا بالسيارات واالستعاضة عن الدواب والسير على األقدام، 
أن االحتالل كشر عن  ب��ه، كما  ما وعدنا  زال��ت متر دون حتقيق  ما  األع��وام  لكن 
قطف  موسم  في  حتى  يطاردنا  كابوسا  االلتفافي  الطريق  أصبح  حيث  أنيابه، 
الزيتون، حتى أن أكثر من أربعني شجرة زيتون لي استقر بها األمر لتكون خارج 

حدود القرية، وأنا ال أستطيع الوصول إليها وقطف ثمارها«.

عصابات جديدة
مختلف  في  املستوطنون  عمد  فقد  ه��ذه،  االحتالل  ق��وات  أعمال  عن  وع��الوة 
أماكن تواجدهم قبل شهور قليلة، إلى حرق وتخريب مئات اآلالف من الدومنات 
املزروعة بأشجار الزيتون، في عمليات متفرقة قام بها هؤالء املستوطنون، بعد 
تشكيلهم لعصابات وجماعات تعمل على حرق هذه األراضي، في محاولة منهم 

لكسر املواطن الفلسطيني واالعتداء عليه.
وقال خالد منصور منسق العمل اجلماهيري في اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، 
إن تعديات املستوطنني جتاوزت األشكال املألوفة، وأصبحت منظمة على شكل 

عصابات وجماعات تقتحم وتضرب وتصادر دون رادع أو مانع.
عن  تختلف  ال  اآلن،  املستوطنني  جماعات  مم��ارس��ات  أن  منصور  وأوض���ح 
ممارسات العصابات اليهودية »الهاغاناة وشتيرن وايتسل«، التي تشكلت إبان 

االحتالل البريطاني لفلسطني في ثالثينيات وأربعينيات القرن املاضي.
أن  إال  العصابات تختلف،  أنه ورغم أن شخصيات هذه  إلى  وأشار منصور 
الهدف واحد، وهو ضم أكبر مساحة من األرض الفلسطينية ومصادرتها لصالح 
استيطانهم ودولتهم املقيتة، ورغم ذلك فقد فشلوا في تفريغ األرض من شعبها.

خالل  م��ن  الفلسطينيني  ض��د  وال��ع��ن��ف  ال��ق��ت��ل  مت����ارس  إس��رائ��ي��ل  أن  وأك����د 
لقمع  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ك��اف��ة  ل��ه��م  وت��وف��ر  تسمينهم  ع��ل��ى  تعمل  وه���ي  امل��س��ت��وط��ن��ني، 
الفلسطينيني والسيطرة على أراضيهم، وفي الوجه اآلخر لها تدعي أنها حتاول 

ايقافهم وردعهم عما يقومون به.

 استيقظت القرية مبكراً إلحياء أول أيام الكرنفال السنوي، في احتفالية 
احلاجة  أخذت  واألطفال.  والصبايا  والشباب  والنساء  الرجال  فيها  يشارك 
أم أحمد تغذ اخلطى خلف دابة حتمل على ظهرها ما يلزم من أوعية وأدوات 
تستخدم في القطاف، وأودعت في عني )اخلرج( ما حتتاجه العائلة من طعام، 
ألحفادها  احل��ل��وى  بعض  فيها  خبأت  وم��ف��ارش  أغطية  االخ���رى  العني  وف��ي 

الصغار. أشجار الزيتون لبست أبهى حلة، كعروس تستعد للزفاف في موسم 
القطاف، تتضور شوقاً لألحبة، كما كل عام، بانتظار األهل، وقد ازدانت جدائلها 
بحبات من اللؤلؤ األخضر املكنون، واغتسلت بزرقة ما قبل الفجر، فاستحال 
اللؤلؤ إلى قناديل مكتنزة بزيت يضيء ولو لم متسسه نار. انتظم أفراد عائلة 
األش��ج��ار يصافحون أغصانها،  إح��دى  ف��رح ح��ول  ف��ي حلقة  أحمد  أب��و  احل��اج 

فتهوي حبات الزيتون إلى حضن األرض تودعها قبل الرحيل.  
وفيما األهل مشغولون بالفرح، كانت الطفلة فاطمة، إحدى حفيدات احلاجة 
أم أحمد ترقب حركات مجموعة من العصافير تتقافز فوق شجرة بلوط، نبتت 
إغفاءة  في  فاطمة  وراح��ت  زم��ان،  منذ  الكرم  حترس  »سنسلة«  قلب  في  قسراً 
وحلم جميل، رأت نفسها فيه عصفورة تغرد على شجرة وارفة أغصانها، لم 
مسجد  أق��دم  في  عتيقة  مئذنة  من  انطلق  امل��ؤذن،  صوت  سوى  إغفاءتها  يقطع 
اجلميع  وه��رع  القطاف،  عن  األك��ف  النهار. توقفت  انتصاف  معلنا  القرية  في 

إلى سلة احتضنت أطعمة أعدتها اجلدة، فيما كانت رائحة الشبع تنبعث من 
أرغفة اخلبز املجبول بالزيت والزعتر، صنعته أم أحمد في مع ساعات الفجر. 
أحد املزارعني وهو شاب في الثالثني، قال وهو ينظر إلى كرمه )في كل صباح 
ومساء تعانق أشعة الشمس ورق الزيتون، فتنعكس لوناً فضياً زاهياً، وكأن 
أن  الناظرين( وأض��اف  أق��راط تسر  الزفاف، تزينه  قد لبست ثوب  الزيتونة 
شجرة الزيتون أغلى ما منلك، وهي رمز وجودنا ونفتديها باملهج واألرواح 

في مواجهة من يحاول إلغاء هويتنا بقتل الشجرة املباركة. 
فتحرك  أهلها  بقدوم  تشعر  الزيتونة  إن  ما،  يوماً  أمي  لي  قالت  عندما 
عن  قصيدة  في  العربي  الشاعر  بقول  ذكرتني  بلقائهم،  فرحاً  أغصانها 
شهيد سقط في أحضان كرم للزيتون مع ساعات الفجر األولى: »جنمة في 
الصباح اجلميل، ما أحست به غير زيتونة ألف قلب، على كل غصن بها في 

اجلليل«.

مع استمرار استهدافها

املرأة الفلسطينية وزيتونها 
قصة صمود في وجه اإلحتالل

زفاف وقطاف 
 هيلني نافذ بني عودة 
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أعداد  بكثرة  األس���واق  ف��ي  املتجول  يصطدم  غ��زة،  قطاع  ف��ي  مسبوق  غير  مشهد  ف��ي 
املتسولني، الذين أصبحوا يشكلون ظاهرة خاصة، مع االرتفاع املذهل لألسعار الذي طال 
أن معظم  الفقر، وما يبدو الفتاً  التي تعيش دون خط  كل ش��يء، وازدي��اد معدالت األس��ر 
املتسولني هم من األطفال والنساء، اللواتي يلبسن النقاب حتى ال يعرفن، ومعظمهن من 

صغار السن، إضافة إلى عدد محدود من الرجال. 
االقتصادية  ظروفها  اضطرتها  عاماً   27 العمر  من  البالغة  كمال«  »أم  السيدة  فهذه 
لم يعمل،  أع��وام وزوجها  أربعة  منذ نحو  أنه  إلى  للناس، وتشير  يدها  أن متد  الصعبة، 

إلى حد بات  باعت خاللها مصاغها وأثاث منزلها، واستدانت 
بالصياح عليها  إلى منزلها ويقومون  يأتون  الديون  أصحاب 
وعلى زوجها. وتضيف والدموع تنحبس في عينيها: »لقد كان 
أهل زوجي وأهلي يساعدوننا، ولكن منذ أكثر من عام أصبح 
وأسرتي،  أهلي  أفضح  ال  وحتى  العمل،  عن  عاطال  معظمهم 
أحد،  بها  يعرفني  ال  أماكن  إل��ى  وال��ذه��اب  النقاب  بلبس  أق��وم 
وال يعلم أهلي وزوجي أني أتسول، وأقول لهم إن أهل اخلير 
واملؤسسات  اجلمعيات  إل��ى  أذه��ب  وإن��ن��ي  ب��امل��ال،  لنا  ي��أت��ون 
وتساعدني، ولكن مساعدات تلك اجلمعيات ضئيلة، وال تكفي 
لسد رمق أطفالي اخلمسة«. وتواصل السيدة »أم كمال« التي 
بدا عليها اإلرهاق الشديد واخلجل: »إن ما جتنيه من التسول 
يكفي بالكاد إلطعام أطفالها، في ظل الغالء الفاحش الذي بات 

وينتهي  الوضع  ينفرج  متى  امللهوف  بحرقة  وتتساءل  جنوني«.  بشكل  شيء  كل  يطال 
احلصار ويعود زوجي ملمارسة عمله ويكفينا شر السؤال؟!!..

يدفعون فاتورة االنقسام
معاناة وآالم املواطنة »أم كمال«، ليست فريدة، وإمنا هي جزء من معاناة وآالم آالف 
الفقراء واحملرومني، الذين باتوا يدفعون ثمن فاتورة االنقسام واحلصار اإلسرائيلي على 
قطاع غزة. وينشط املتسولون في األسواق واألماكن العامة والساحات واألماكن التجارية، 
وفي سوق الزاوية في مدينة غزة، كان الطفل »علي« الذي لم يتجاوز من العمر الثمانية 
أعوام، لم يذهب إلى مدرسته ككل األطفال أمثاله، ووقف في السوق يالحق املشترين طالباً 
وما  األرب��ع،  وأخواته  أخويه  إطعام  على  ومساعدته  املريض،  وأبيه  وبأسرته  به  الرأفة 

جعل الناس ينشدون إليه خجل الطفل الشديد وبكاءه بحرارة على حال أسرته.
 ويقول الطفل علي: »أمتنى أن أعود لدراستي ولكن لقد بتنا أياماً بال طعام، ووالدتي 
منذ  يتراجع  وحالنا  العالج،  إلى  ويحتاج  احلركة،  على  ق��ادر  غير  ووال��دي  تبكي،  كانت 
ومع  األحيان،  بعض  التسول  في  وال��دي  مرافقة  إال  أفعله  شيئا  أجد  ولم  سنوات،  خمس 
أياماً كثيرة ال أذهب للمدرسة، وأذهب باحثاً عن أي شيء  اشتداد املرض عليه، أصبحت 
حتى نأكل، واأليام التي يصر والدي أن أذهب فيها للمدرسة أقوم بالعمل فيها بعد الظهر«. 
أبيعها بأعلى من سعرها،  التي  ويضيف: »كان والدي في السابق يأتي ببعض احللوى 

قيمتها،  نظير  وليس  املساعدة  نظير  على  لشرائها،  مبلغ  ب��أي  املشتري  يتكرم  كما  أو 
ولكن اآلن لم يعد مبقدوري شراء تلك احللوى، ألن احلال أصبح أكثر سوءاً، ولم يعد ما 

يتصدق به الناس يكفي ألن األسعار غالية وال تطاق«.   
  80% من األسر حتت خط الفقر

مجتمعي  خلل  وج��ود  عن  تعبر  لكنها  املجتمع،  يبغضها  كان  وإن  التسول،  ظاهرة 
كبير جتاه فئة الفقراء، األمر الذي أجبر عددا منهم على مد أيديهم للناس جهاراً نهاراً، 
وهذا العدد ال ميثل سوى نسبة قليلة من احملتاجني والفقراء، الذين جتاوزت نسبتهم في 

قطاع غزة حسب اإلحصائيات األخيرة %80. 
نسبة  أن  احلصار،  ملواجهة  الشعبية  اللجنة  ذكرت  وقد 
السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر في قطاع غزة ارتفعت 
إلى نسبة 85% حسب بعض التقديرات، فيما وصلت النسبة 
حسب تقديرات البنك الدولي إلى 66% مع نهاية تشرين ثاني 
دراسات  معهد  ع��ن  ص��ادر  تقرير  ذك��ر  ناحيته  وم��ن   .2007
التنمية في غزة أنه ما زال هناك أكثر من 80% من األسر في 
قطاع غزة تعيش حتت خط الفقر، بينها حوالي 4ر66 % من 
البطالة في  التقرير بلغت نسبة  األسر في فقر مدقع، ووفق 

القطاع أكثر من %55.
حتى  قلة  وه��م  ال��ت��س��ول،  مهنة  محترفي  ف��إن  وبالطبع 
اآلن، ولكنهم استغلوا تلك الظروف ليمارسوا مهنة التسول 
أع��داداً من  إننا لم نشهد  التجار وأصحاب احملال باتوا يعرفونهم، ويقولون  باحتراف، 
أصحاب  أح��د  يقول  كما  والفقر  احلاجة  دفعتهم  د،  ��دحُ جحُ ومعظمهم  اآلن،  مثل  املتسولني 
بسطات اخلضار في سوق رفح عبد الغني عبيد، ويضيف أن ما يشعر اإلنسان باأللم 
تسألهم  وعندما  ال��س��وق،  في  يتسولون  وأط��ف��اال  صغارا  صبايا  ي��رى  أن  هو  واحل���زن، 

يردون من أين نأكل؟.
وهناك نساء يجبرن من قبل أهاليهن على التسول منقبات، حتى ال يذهب الزوج أو 
اجبرها زوجها  التي  »إمي��ان«،  الشابة  العار وبأسرته، كحالة  به  فيلحق  للتسول  األب 
على التسول، وخيرها بني الطالق وترك أطفالها والتسول، بعد أن عجز عن توفير قوت 
أطفاله، وتقول: »قال لي زوجي إن الناس لن يتعرفوا علي إذا لبست النقاب وذهبت ملنطقة 
غير مكان سكني، وأقول حقا إن احلاجة واجلوع شيئان مخيفان، يدفعان اإلنسان لعمل 
أشياء على غير إرادته«. وتشير إلى أنها تذهب للتسول مرتني أو ثالثا أسبوعياً، وتغير 
املكان في كل مرة، إضافة لتعرفها على بعض أهل اخلير الذين يتبرعون لها مبا جادت 
به أنفسهم. وفي ظل تفاقم أزمة الفقر وانعدام األفق أمام األفراد واألسر في مصادر رزق 
لهم يسدوا بها احتياجاتهم، فإن هناك خشية من تضاعف أعداد املتسولني، وحتولهم إلى 
محترفني للتسول، أو أن يصبح التسول مهنة لهم، إذا لم تتحرك املؤسسات احلكومية 

واألهلية واخليرية واملجتمعية، ملعاجلة تلك الظاهرة ومواجهة مشكلة الفقر.

عرت األرقام التي تداولها الفلسطينيون في اليوم العاملي للفقر، احلال الذي وصلوا إليه 
التي نشأت في صفوفهم بعد جتربة وصول  بفعل احلصار واالحتالل، واملفاهيم اجلديدة 

حماس للسلطة. 
في اليوم العاملي للفقر برزت قضايا وهموم جديدة عند الفلسطينيني، إلى جانب همومهم 
التي أدمنوها، مثل الفقر والبطالة واحلواجز واحلصار، متثلت في الهجرة الواسعة للشباب، 
بحثا عن فرص عمل جديدة، حتى ولو كانت مبواصفات أقل من طموحهم، وشكلت الهجرة 
وليس البحث عن فرصة عمل في اخلارج هماً للشباب، حيث وصل عدد طلبات اللجوء إلى 

حوالي 400 الف طلب العام 2006 ولم تتراجع هذه االرقام حتى االن. 
ولم يعد الوضع األمني فقط، وال احلصار وال البطالة هو محرك البحث عن فرصة للهجرة 
أو عمل في اخلارج، بقدر ما هو عدم ثقة باملستقبل وبآفاقه، وغياب الشعور باألمان الوظيفي، 

وبفرص التطور بعدما أصبح الداعمون هم املمول األول للوظيفة احلكومية. 
الهجرة  باالحتالل وإجراءاته فقط، ألن نسب  الوظيفي مرتبطاً  كذلك لم يعد غياب األمن 
من  تاله  وما   2002 العام  في  الفلسطينية  للمدن  إسرائيل  اجتياح  بعد  القدر  بذات  ترتفع  لم 
ظروف قاسية عاشها املواطن، بل شكلت جتربة وصول حماس إلى السلطة حالة من عدم الثقة 
مبستقبل وشكل النظام السياسي الفلسيطني، وهددت االجنازات واملكانة التي يصلها املوظف، 

والذي لم يعد محميا بالقانون، بل محمي بعالقته باللون احلزبي املسيطر على السلطة. 
هذا الهم اجلديد ينظر إليه علماء االجتماع والقطاع اخلاص والعام، الذي يعاني من تخمة 
في عدد موظفيه، بخوف وقلق شديد، ألنه يفرغ السوق احمللية من أفضل الكوادر واخلبرات 
نضجت  وعندما  طويلة،  لسنوات  فيها  االستثمار  احلكومي  وخ��اص��ة  املشغل  ح��اول  التي 

اخلبرات، هاجرت تاركة فراغاً، وعلى املشغل وخاصة القطاع احلكومي البدء من جديد. 
وهذا الهم هو ما دفع مفتي فلسطني محمد حسني، إلى حترمي التفكير بالهجرة، ال حترمي 
التفكير بالبحث عن فرصة عمل، ألن أي حتسني في شروط العمل والظروف العامة، سيدفع 

لعودة آالف الكوادر إلى أرض الوطن من جديد. 
الفلسطينيني  أذه��ان  إلى  يعيد  الشباب،  صفوف  في  جديد  من  الهجرة  موضوع  وب��روز 
لكل  ط��اردة  قوة  فلسطني  كانت  وفيها  املاضي،  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  فترة 
طاقات الشباب، ونتج عن هجرة الشباب عدد من الظواهر االجتماعية كالعنوسة، وتشكل 
العمالة في إسرائيل، باعتبارهم قوة  مفاهيم وقيم إجماعية تستجيب الحتياجات ومنطق 
أمامهم  البطالة في صفوف املتعلمني، وال حلول  اإلنتاج األكبر في املجتمع، في ظل انتشار 
التخلف  تعزيز  في  ساهم  ما  وهو  احملتل،  عند  العاملني  لصفوف  االنضمام  أو  بالهجرة  إال 

واألفكار الرجعية في الكثير من القضايا االجتماعية ومنها قضايا النوع االجتماعي. 

وفي اليوم العاملي للفقر طرح االئتالف العاملي حملاربة الفقر )املشكل من 70 منظمة 
وتراجع  بالتعليم،  واملتعلقة  والبطالة  الفقر  عن  الناجمة  املشاكل  من  ع��ددا  أهلي(  عمل 

اإلنتاج، وتأثيره على النساء في سوق العمل واألسرة. 
ومن القضايا التي ناقشها مع صناع القرار عبر مؤمترات صحافية موضوع العمل في 

منشآت القطاع اخلاص، ومستوى تطبيق قانون العمل فيها وانعكاسه على النساء. 
اخلاص،  القطاع  في  العامالت  النساء  حال  أن  توزيعها،  مت  التي  اإلحصاءات  وبينت 
الله والبيرة، في 1100 منشأة،  والذي يعمل فيه حوالي  40000 عامل في محافظة رام 
ويعانون من عدم تطبيق قانون العمل، كما يعانون من ضعف الرقابة والتفتيش من قبل 
وزارة العمل. وتشير هذه اإلحصائيات واملأخوذة من ملفات وزارة العمل، إلى أن معظم 
املنشآت جتبر عامليها على العمل اإلضافي، وأن %37 منهم يجبرون على العمل، ونصيب 
النساء من هذه النسب هو األوفر، ألن النساء في الغالب يرفضن العمل اإلضافي، ألنه يؤثر 
على أدائهن داخل األسر. ويبرز التمييز في األجور بصورة واضحة داخل منشآت القطاع 
تطالب  والتي  العمالية،  االحت��ادات  عليها  تعمل  التي  القضايا  من  واح��دة  وهي  اخل��اص، 
بإلغاء التمييز في األجور بني الرجال والنساء في القطاع اخلاص، وال يقف األمر عند هذا 
التمييز واالبتزاز،  أخرى من  أنواعا  الكثير من احلاالت  في  النساء  بل يفرض على  احلد، 

بالطلب من البعض ارتداء الزي الشرعي أو رفضهن بسبب ارتدائه. 
املتزوجة،  العزباء على  املرأة  الغالب توظيف  القطاع اخلاص في  وتفضل مؤسسات 
بأطفالها، ويتم تشغيلها ساعات عمل إضافية  أو تنشغل  أمومة  بإجازة  لن تطالب  ألنها 

طويلة، وفي الكثير من األحيان غير مدفوعة األجر. 
ورغم أن احلال في مؤسسة القطاع العام تختلف من هذه الزاوية، وتستجيب للقانون 
التمييز مت��ارس ضدها، بعدم  أخ��رى من  أن أشكاال  إال  األج��ر،  التمييز في  األساسي بعدم 
من  هم  القطاع  ه��ذا  في  العاملني  من   35% أن  رغ��م  مؤسساتها،  في  قيادية  مراكز  تبوئها 
النساء ال  أن  الله ال ينكر  أن عبد  الله. ورغم  التخطيط د. سمير عبد  النساء حسب وزير 
يأخذن حصة توازي حصة مشاركتهن في املؤسسة الرسمية، إال أن تفسيره لألمر يندرج 
أيضاً في مفهوم التمييز، فهو يرى أن السبب في عدم جسر هذه الفجوة، يعود إلى انشغال 
النساء بعائالتهن. والسؤال املطروح أمام صانع القرار، وعليه التنبه له، أال تلتزم النساء 
بالقوانني املتعلقة بقانون اخلدمة املدنية، أال تقوم النساء باملهام امللقاة على عاتقهن، وهل 
غاب عن بال الوزير أن مفاهيم التوظيف والتعيني في السلطة الوطنية قامت باألصل على 
جتاوزه  ميكن  ال  واقعاً  وخلقت  النساء،  حساب  على  للرجال  تنحاز  وكانت  احملسوبية، 
من  أليس  بأسرها،  تنشغل  النساء  أن  ج��دالً،  افترضنا  لو  وحتى  السياسات.  بتغيير  إال 

في اليوم العاملي للفقر:

أجواء من  اإلحباط تهيمن على الواقع الفلسطيني 
زلفى شحرور 

نساء وأطفال وشباب... يدفعهم ضيق احلياة للتسول
غزة ــ حسن دوحان 

دون  الغربية  الضفة  في  االقتصادية  القصة  ب��دأت  هل 
مشاركة فعالة لسيدات األعمال؟  

ب��دأ ت��وج��ه ي��ت��س��اوق م��ع ح��ال��ة األم���ن واالس��ت��ق��رار التي 
فرضتها األجهزة األمنية مؤخراً، بالبحث عن أفق لالستثمار 
بنسخة فلسطينية في شمال الضفة، حيث متت بلورة إطار 
عن  النأي  يتضمن:  الشمال(  االستثمار)ملتقى  ملؤمتر  ع��ام 
الضحية،  دور  جت��اوز  عبر  املشاريع  وترتيب  العموميات 
والتركيز على بحث اخليارات ودراسة الفرص املتاحة، من 

أجل حتسني قدرات الناس على الصمود. 
وهذا يتطلب تقدمي مساحة كافية ملستثمري الشمال مع 
احتمال  إلى  الرغبة  حتويل  وكذلك  اخل��ارج،  من  مستثمرين 
إدارة املؤمتر  استثماري واقتصادي، وهذا يدفع بالضرورة 
أجل  من  والتعاون  اخل��ارج،  من  مستثمرين  عن  البحث  إلى 
التكميلية  والصناعة  ال��زراع��ة،  قطاعات:  أرب��ع  على  العمل 

والبنية التحتية والصناعات احلرفية.
يبادرن  أن  النساء  من  املؤمتر  هذا  انعقاد  قبل  فاملطلوب 
عقده  واملزمع  املؤمتر  أي��ام  في  لعرضها  مشاريع  تقدمي  إلى 
ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح، وال�����ذي س��ي��ع��ق��د ب��ت��اري��خ 11/22/ 
الثالث في محافظة سلفيت،  2008، وسيتوج املؤمتر يومه 
الزراعي  املنتوج  إلظهار  الزيتون،  مهرجان  في  للمشاركة 
الفخار وغيره  التطريز وصناعة  واحلرفي للمرأة في مجال 
للبحث  النسوي في مجال احل��رف، وهي فرصة  اإلنتاج  من 
هذه  ف��ي  للنساء  حرفية  صناعية  منطقة  لبناء  ش��رك��اء  ع��ن 
عن  بل  املانحني،  متويل  عن  ليس  هنا  واحل��دي��ث  احملافظة. 
القطاع اخلاص والتمويل اخلاص. وسؤالنا هنا هل سيدات 
لهذا  مشاريع  لتقدمي  اجلاهزية  لديهن  الشمال  في  األع��م��ال 
املؤمتر، وفتح أفق جديد لالستثمار؟ لتكون سيدات األعمال 

جزءاً من القصة االقتصادية الفلسطينية.

توفير  على  تقوم  سياسات  وض��ع  ال��ق��رار،  صناع  على  القائمني  واج��ب 
نظام خدمات للمجتمع، وتخفف من أعباء النساء، أو تتعامل مع اهتمام 

النساء بأسرهن بأنه نوع من اإلنتاج، يخدم األسرة واملجتمع. 
كما تشير اإلحصائيات إلى أن %37 من النساء العامالت، ال يحصلن 
على إجازة أمومة حسب القانون، وإن حصلن عليها تكون غير مدفوعة 
األجر، أليس من حق النساء االراحة والرعاية، وِلَم يتم ابتزازالنساء في 
أهم عملية إنتاج مجتمعي، وحتمل الدولة أعباء صحية عندما ال تأخذ 

النساء حاجتها من الراحة. 
على  اليحصلن  النساء  من   38% أن  إل��ى  األحصائيات  تشير  كذلك 
ساعة رضاعة حسب القانون، و%4 منهن يحصلن عليها غير مدفوعة، 
عليها  يحصلن  م��ن  أن  يعني  مب��ا  عليها،  احل��ص��ول  م��ن  مينعن  و34% 
مدفوعة األجر فقط %24، وهو ما يؤثر على صحة الطفل ويتعارض مع 
مالية  أعباء  ويفرض  الطبيعية،  الرضاعة  لتشجيع  العامة  السياسات 

على األمهات الضطرارهن للحليب الصناعي. 
املعنوي  للعنف  يتعرضن  النساء  من   22% أن  اإلحصائيات  وتبني 
اإلهانة، مقابل 14 من الذكور، وهو ما يطرح غياب الثقة من قبل املشغل 
تطويرهن.  فرص  في  يؤثر  ما  النساء،  لعمل  احترامه  وع��دم  بالنساء، 
شروط  بتوفير  يهتم  ال  املنشآت،  من  الكثير  أن  اإلحصائيات  وتوضح 
خصوصيتهن،  على  وحتافظ  النساء،  كرامة  حتفظ  العمل،  في  مريحة 
فهناك %33 من املنشآت ال يتوفر لديها أماكن لالستراحة، وطبعا النساء 

هن املتضررات األكبر من غياب أماكن لالستراحة. 

املرأة 
والقصة االقتصادية  

بقلم: عماد موسى 
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نساء وأخبار
كانت يداه ذواتا العروق البارزة تتحسسان جسم معن النحيل الصغير وهو يضمه بني ذراعيه، محاوال أن يواسيه 
ويشد من أزره، بعد أن رحل أبوه إثر مرض مفاجىء. لم يستطع كبح دموعه الساخنة التي لم تنهمر في أصعب حلظات 

عمره الذي قارب الستني،  فكيف يحُعّزي بصديقه، وهو َمن يحتاج أن يحُعّزى؟
يضغط على الصغير في حضنه بقوة، عندما يتذكر الفرحة التي تألأل بها وجهحُ والده يوم مولده، ال يزال يذكر مالمح 
وجه صديق عمره الذي يشع طيبة، وهو يثير زوبعة لم يألفها زمالؤه منه ويوزع حلوى الِبشارة على األصدقاء في 
املكاتب، احتفاال مبولد ولّي العهد الذي سيحمل اسمه. كان حديث املعرفة به، لكنه دخل قلبه سريعاً، وأصبحا صديقني، 
وهل يوجد قلب لم يدخله أبو معن، فهو البشوش اخلدوم املسالم، الذي ال يذكر أحداً بسوء، وال يعرف احلقد أو الغل، بل 
ويبادر بالسالم على من أساء له. أرخى ذراعيه عن جسم الصغير، ثم أمسك وجهه بني كفيه، ونظر في عينيه، فقرأ فيهما 

انكساراً وحزناً لم يعهدهما من قبل، وما الذي ميكن أن يحُحزن طفال بعمره أكثر من اليحُتم؟
الصغير،  هذا  مبستقبل  مرتفع  بصوت  يفكر  كان  عندما  معن  أبا  يتذكر  البعيد،  األمس  من  ذكريات  ذهنه  إلى  تقفز 
وينشغل مبا ميكن أن يؤّمن له احلياة الكرمية، كان هذا احلزن آخر ما يتمناه له، لقد فتح البنه حساباً في البنك، وبنى 

له طابقاً فوق البيت كي يتزوج فيه عندما يكبر، وأشياء كثيرة كان ينوي فعلها.
تنهمر دفعة جديدة من الدموع أكثر سخونة من سابقاتها، ما أصعب أن يفقد اإلنسان صديق عمره، شريك ذكرياته، 

ومخزن أسراره، لو كان ال يزال موجوداً، لشكا له مرارة فراقه، وصعوبة حتمل فقدانه.
أجال بصره في أركان غرفة املعيشة التي كثيراً ما حتدثا فيها عن أمورهما األسرية واالجتماعية. في هذه الغرفة 
كان أبو معن يستقبله، يرحب به ويحتفي. وعلى تلك السفرة، كثيراً ما تناول اإلفطار أيام رمضان، دون تكليف، كضيف 
عزيز على أفراد األسرة. كأن الضحكات والفوضى احملببة التي كان يشيعها كي يحُشعره باأللفة، ال تزال أصداؤها تتردد 
دق به، لكن املكان لم يعد هو املكان، فقد اختفت الضحكات وغابت  في املكان. يفيق من تأمالته، وال تزال نظرات معن حتحُ
يحُحكم ذراعيه حول جسد معن، ثم ميسح بيده على شعره، ويذرف  الغرفة باهتة موحشة،  الفوضى اجلميلة، وبدت 
مزيداً من الدموع. يقطع الصمَت صوٌت أنهكه احلزن: البقية في حياتك، أعزيك بوفاة أبي معن، أعرف أنه كان بالنسبة 

لك أكثر من أخ، لقد قال لي قبل أن يحُسلم الروح، أن نلجأ لك إن ضاقت بنا الدنيا.   
خرج من البيت، استوقفته أشجاٌر كانا قد زرعاها معاً، أقَسم أن يعود ليقلمها، ويرويها، وأن يحرس أحالم صديق 

عمره إلى أن تتحقق.

 وليد اللوح
»ك���وم���ا بريس«  دار  ل����دى  ان��ك��ل��ت��را  ف���ي  م���ؤخ���راً  ص�����درت 
مدن  قصص  »م��دي��ن��ة:  ب��ع��ن��وان  امل��دي��ن��ة  م��ح��وره��ا  انطولوجيا 
اللبنانية جمانة  ال��ش��اع��رة  إع���داد  م��ن  األوس����ط«،  ال��ش��رق  م��ن 
األولى  ل��ل��م��ّرة  واملنقولة  امل��خ��ت��ارة  القصيرة  القصص  ح���داد. 
أدبية  ألص��وات  ملك  هي  مترجمني(  )مجموعة  االنكليزية  إلى 
في  ت��دور  قصصاً  كتبت  مخضرمة،  وألخ���رى  ال��ب��زوغ  حديثة 
من  األوس��ط، وتضم كالّ  الشرق  عشر مدن مختلفة في منطقة 
)قّصة  الغيطاني  وج��م��ال  اسطنبول(  )ق��ّص��ة  غورسيل  ن��دمي 
اإلسكندرية( وفدوى القاسم )قّصة دبي( وعالء حليحل )قّصة 
)قّصة  احمليميد  ويوسف  بغداد(  )قّصة  بالسم  وحسن  عكا( 
الرياض( والياس فركوح )قّصة عمان( ونبيل سليمان )قّصة 
الكاتب  ب��ي��روت(، فضال ع��ن  )ق��ّص��ة  ال��الذق��ي��ة( وجمانة ح��داد 
اإلسرائيلي التقدمي اسحق الوور )قّصة تل أبيب( الذي شارك 
سياسة  وينتقد  اإلس��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي��ش  م��ن  فيها  يسخر  بقصة 
بالده. يتم إطالق الكتاب في بريطانيا في تشرين األول 2008، 
مدن  أرب���ع  تشمل  والتوقيعات  ال��ق��راءات  م��ن  ج��ول��ة  إط���ار  ف��ي 
مختلفة، هي لندن ومانشستر وإيلكلي وتشلتنهام، في حضور 

جمانة حداد والكاتب السعودي يوسف احمليميد.
في  املقيم  العراقي  الكاتب  أيضا  ينضم  أن  املقّرر  من  وكان 
البريطانية  السفارة  لكن  اجلولة،  إلى  بالسم  حسن  النرويج 

رفضت منحه التأشيرة. 
ي��ذك��ر أخ��ي��راً أن ه��ذا ال��ك��ت��اب ه��و ال��ث��ان��ي ف��ي إط���ار سلسلة 
التي  األول��ى  االنطولوجيا  أن  علماً  امل��دن،  ح��ول  ال��دار  تنشرها 
صدرت في العام املاضي ضّمت قصصاً من عشر مدن أوروبية 
في  واإلع���الم  للنشر  شمس  مؤسسة  ع��ن  ص��در  مختلفة. فيما 
»أمان  السورية  للكاتبة  األولى  القصصية  املجموعة  القاهرة؛  
أحمد السيد« بعنوان »قدري أن أولد أنثى«. تقع املجموعة في 
قصصياً.  نصاً   14 وتضم  املتوسط،  القطع  من  صفحة   112

تصميم الغالف للفنان املصري أمني الصيرفي.
أحُولد أنثى«، بلغتها املكثفة الفنية  متتاز قصصحُ »قدري أن 
العالية، وبرشاقِة السرد وأناقِته. وتعبر في مجملها، عن رؤية 
األنثى  معاناة  وصفها  في  القاصة  أج��ادت  إذ  للعالم،  أنثوية 
امل��أزوم، ورصد همومها،  وأحاسيسها في عالقاتها مع واقعها 

وآمالها وآالمها.
تعتمد »أمان أحمد السيد« املقيمة في دولة اإلمارات العربية 
واألسلوب  املباشرة  على  القصصية  مجموعتها  ف��ي  املتحدة 
القارئ على  املمتنع، وتتسم قصصها بانسيابية ترغم  السهل 
فهي  السردي.  اإلسهاب  فخ  في  تقع  أن  دون  بشغف،  تكملتها 
ومضات تتجاور مع احلدث النفسي، وتنتقل بنا من مشهد إلى 
لنا  تكشف  أنثى«،  أحُول��د  أن  »ق��دري  القصصية  املجموعة  آخ��ر. 

عن قاصة مكتملة األدوات، امتلكت من عناصر القص ما يؤهلها 
لبناء جتربتها القصصية األولى بنجاح.

»لستحُ أدري ما الذي جذبني إلى هناك؟ إلى وريقات العطر 
أودعته  ش��ف��اف؛  زج��اج��ي  إن���اٍء  داخ��ل  باستكانة  استلقْت  التي 
أسرار أحاسيسي، أحسستحُ أنك تناديني وقد استشعرَت مللي 
وضجري ورتابة ما حولي، تريد أن تشغلني بأنفاسك، وتخفف 
وحشة انتظارك«. وريقاتحُ حملتها إليَّ من سفرك األخير؛ حني 
لي  قصصَت  التي  املدينة  تلك  في  السياحي  دليلك  احل��ب  ك��ان 
الذي  احل��ب  ذاك  غ��راب��ت��ه��ا...  ف��ي  األح���الم  ق��ارب��ت  عنها قصًصا 
لتشعرني  الهدايا  من  إليَّ  ستحمل  ماذا  محتاًرا،  متلهًفا،  جعلك 

بحضوري في كل حني؟
تنتهي،  بأحاديث ال  أطياف، وناجيت نفسي  برأسي  طافت 
لكنني في أعماقي أحسستحُ أنني دافئة حتى الَوَله، وأنا أضيف 
وريقاتك العطرية إلى كأٍس من شاي ساخن بات مؤنسي صباح 

إجازاٍت أسبوعيٍة أَفرغ فيها لذكرياتي. 
ِلَم إًذا شعوري بالوحشة إلى هذا احلد؟ ِلَم شعوري بضيق 
ما حولي؟ رغم أن عبق أنفاسك قد استلقى عليها محباً، وعاشقاً، 
أفتح  أن  أستطيع  أنني  ورغ��م  عني،  ضيق  ك��ل  بإبعاد  وراغ��ب��اً 
الباب، وأنطلق إلى حيث أسلو وحشتي، فال شيء مينعني، فال 

أبواب موصدة في وجهي، وال طرقات تضيق بها قدماي.
حانت مني التفاتة إلى صورة لك جعلتها تؤنس خطواتي 
أّنى اجتهت في بيتي، فرأيتك تعاتبني، وفي عينيك شالالت هي 
أنِت  حبيبتي؟  القلق  »لم  اللحظات...  هذه  في  احتياجاتي  أشد 
معي في كل ثانية، في أفكاري، وحروفي، وفوق سطوري التي 
أكتبها، ال تشغليني أرجوك، أحتاج إلى هدوئك ألتابع عملي... 

أحبك...«.

صديق العمر
جمان قّنيص

إصدار جديد جلمانة حداد في اململكة املتحدة
»مدينة: قصص مدٍن من الشرق األوسط«

توزير املرأة مخالف للقانون
بقرارها  احلكومة،  حضن  في  مدوية  سياسية  قنبلة  الكويتي  البرملان  في  التشريعية  اللجنة  فجرت  الكويت: 
اعتبار إسناد احلقائب الوزارية للوزيرتني موضي احلمود ونورية الصبيح، مخالفاً للقانون والدستور، ما يعني 

املطالبة ببطالن توزيرهما.
الدعوة إلبطال توزير  اللجنة  بعد قرار  إن وضع احلكومة بات محرجاً جداً  وقالت مصادر نيابية للجزيرة نت 
لوضعية  القانونية  اجلوانب  دراس��ة  شهرين  نحو  قبل  البرملان  إليها  وّك��ل  التي  اللجنة،  واستندت  الوزيرتني، 
الوزيرتني غير احملجبتني، لنصوص املادة 82 من الدستور، وللمادة األولى من قانون االنتخاب، ونص القانون 

رقم 2005/17 والذي تشترط االلتزام بالضوابط الشرعية اإلسالمية.
وبدت احلكومة مستاءة من قرار اللجنة، ورأت فيه توجها »ال يخدم اجلميع، ويجب النظر إلى التنمية، وال معنى 

للعودة إلى املربع األول«، معتبرة القرار إشارة سلبية ملستقبل العالقة بني الطرفني.
وفي أول رد فعل لها على القرار قالت الوزيرة احلمود: »أخشى أن تنتهي عضويتنا وعضويتهم وينفّض املولد«، 

في إشارة واضحة منها إلى احتمال اتخاذ أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح قراراً بحل املجلس.
لشؤون  الدولة  وزي��رة  تصريح  الدويلة،  ناصر  النائب  التشريعية  اللجنة  رئيس  اعتبر  نفسه،  الصعيد  على 

اإلسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية موضي احلمود بأنه »غير مسؤول ومرفوض«.
وقال إن من حق الوزيرة أن تلبس ما تشاء خارج قبة البرملان، أما في الداخل فيجب أن تلتزم بالقانون والضوابط 

الشرعية في لباسها.
ولفت إلى أنه »إذا كان هناك حل فهو استقالة الوزيرة احلمود لينتهي هذا املوضوع«، واصفاً ردة فعلها على قرار 
اللجنة بأنه »سابقة خطيرة وتدخل في صالحيات سمو األمير«، داعيا في الوقت نفسه الوزيرة إلى تقدمي اعتذار 

وأن يتخذ رئيس الوزراء إجراًء في هذا الشأن.
وبدأت قصة »حجاب الوزيرتني« قبل شهرين مع بدء اجللسة األولى للبرملان، الذي انتخب يوم 17 أيار املاضي، 
سفور  على  احتجاجاً  القسم،  أداء  في  اجل��دي��دة  احلكومة  أعضاء  ش��روع  ف��ور  القاعة  ن��واب  تسعة  غ��ادر  عندما 

الوزيرتني.
الدستوري، مسجلني  القسم  أدائهما  أثناء  الوزيرتني احلجاب،  ارتداء  أبدوا احتجاجهم على عدم  قد  وكان نواب 
شهرين  م��دار  على  تدارسته  التي  والقانونية  التشريعية  اللجنة  إل��ى  بتحويله  جنحوا  حيث  قانونياً،  حتفظاً 

كاملني.
الكامل مبجلس األمة على  التصويت  النواب حق  ال��وزراء في احلكومة من غير  الكويتي مبنح  الدستور  وينفرد 
جميع القرارات، فهم أعضاء في املجلس بحكم وظائفهم، وال يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس 

األمة البالغ 50 عضواً.

أكثر من ألف حالة طالق لفظي في شهر واحد 
األردن: كشفت سجالت دائرة اإلفتاء األردنية عن أكثر من 1000 حالة راجعت مكتب افتاء العاصمة في أيلول 

املاضي، لالستفسار عن ألفاظ الطالق وأنواعها، منها 482 حالة وقع فيها طالق فعلي.
وأكد قاضي عمان الشرعي أشرف العمري، أن أهم االسباب املوقعة للطالق هي استخدام ألفاظ ال يتوقع وقوع 
الطالق فيها، مثل الطالق املعلق على شرط مثل )علّي الطالق( أو )إذا فعلت كذا بتكوني طالق(، فيما يعزو أستاذ 
علم النفس في جامعة البلقاء التطبيقية محمود اخلوالدة، أسباب استخدام الزوج أللفاظ الطالق، إلى أنه يعود 
إلى التنشئة املجتمعية التي تؤكد أن الرجل هو الطرف األقوى في األسرة، وهو القادر على إرسال رسائل تهديدية 

للطرف الثاني، وهو بدوره الذي يستطيع أن يظهر رغبته باالنفصال.
وال يتوقف الطالق اللفظي عند الرجل حسبما قال اخلوالدة، فالزوجات أيضا يستخدمن عبارات وألفاظ الطالق، 

ويبدين رغبتهن باالنفصال بقولهن »بتركك وبرجع ألهلي«.
وبنّي العمري أن احلكمة من حتديد »عدة« املطلقة بثالثة أشهر بعد الطالق، هي متكني الزوجني خاللها من الرجوع 
عن قرارهما بعد مراجعة حساباتهما، إضافة إلى توفير الوقت الكافي لزوال الغضب الذي أدى إلى التلفظ بألفاظ 

الطالق، ولتهدأ النفوس وتعود إلى ما كانت عليه.
ال��زواج، قد يكون أحد األسباب الرادعة للزوج عن الطالق،  واضاف العمري إن وضع »مؤخر الصداق« في عقد 
الطالق  من  العدة  انتهاء  فور  باملؤخر  املطالبة  لها  يحق  التي  زوجته،  على  الطالق  إيقاع  قبل  ملياً  يفكر  بحيث 

الرجعي، وعلى الزوج دفعه كامالً، وال يقسط إال مبوافقة الزوجة.

قاض سعودي ينقذ فتاة ذات 14 ربيعًا من الزواج بسبعيني
السعودية: أبطل قاض سعودي عقد زواج رجل يبلغ 70 عاماً، من فتاة لم تتجاوز الرابعة عشرة، بعد أن حاول 

والدها إجبارها على ذلك.
وكانت الفتاة جلأت إلى رئيس محكمة مدينة القطيف، القاضي الشيخ سعيد املدلوح برفقة والدتها )املطلقة( من 

أجل التدخل، ملا وصفته »إنقاذ حياتها«، بعد أن أرغمها والدها على الزواج من رجل يكبرها مبا يقارب 56 عاماً.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة »الرياض« أن املدلوح أكد بطالن هذا العقد، حتى ولو مت ورقياً ولسانياً، لعدم 
توفر الرضا القلبي عند الفتاة، مضيفاً: »بعد التدقيق في القضية تبني أن الفتاة أكرهت من قبل والدها، وأنها لم 
تستطع إعالن رفضها عند عقد قرانها بهذا الرجل، خوفاً من والدها الذي هددها بالتنكيل بها وبشدة، ما اضطرها 

إلى اللجوء ألمها والسكن معها، رافضة الدخول على رجل ال تريد الزواج منه«. 
وكشف الشيخ املدلوح أن هذه احلالة تعد األولى من نوعها منذ تسلمه املسؤولية، مشدداً على أن احملكمة تصدت 

بحزم لها وفق الشريعة اإلسالمية، وانسجاماً مع األخالق العليا للدين احلنيف.
مبحاولة  والدها  زوج��ة  متهمة  أمها،  إلى  جلأت  متوسط،  األول  الصف  في  ت��درس  التي  الفتاة  أن  التقرير  وذك��ر 
التخلص منها بأي طريقة، كما أن الطفلة بحسب صحيفة الرياض- تعيش حالة نفسية غير جيدة، إذ تتغيب عن 

مدرستها خوفاً من والدها، ما قد يتسبب في فصلها من املدرسة، ما لم حتصل على عذر يبرر غيابها.
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 تحُعد السينما منوذج إنتاج اجتماعي ينتمي إلى النسق الفني الذي يتحدد 
»كشكل إنتاج اجتماعي يتكون في حقل العالقات االجتماعية اإليديولوجيا 
هذه  وتغير  بتحول  النسبي،  استقالله  رغم  ويتغير،  ويتحول،  املسيطرة، 
العالقات«. ان الفيلم يضع عناصر من الواقع غير متجانسة متاما؛ خاصة أن 
ميكانيزمات الهوية االجتماعية قد أصبحت تتحدد بشكل متسرع فكل عالمة 
وحقيقية  مؤملة  ق��وة  معه  يحمل  ال��ص��ورة،  تشكيل  في  يدخل  عنصر  أي  أو 
إشكاال  تطرح  العربي  الوطن  في  باملرأة  السينما  وعالقة  الراهنة.  للحقيقة 
عامة،  بصفة  امل���رأة  ع��ن  احل��دي��ث  يطرحه  ال��ذي  اإلش��ك��ال  نفس  ه��و  حقيقيا، 
السينمائية،  الكتابة  في  أساسيا  مرتكزا  يشكل  امل��رأة  سؤال  أن  اعتبار  على 
وفي السجال الثقافي والسياسي الدائر فيه. وفي ظل هذا احلديث والعرض 
املالمح  تبرز  السينمائية  األعمال  للمرأة كنموذج جسدي في معظم  الكثيف 

األولى لإلشكال الذي نعبر عنه بأسئلة مختلفة. 
فما الذي يعنيه اهتمام الرجل السينمائي بقضية املرأة؟ وكيف ميكن أن 
يساهم هذا االنشغال باملرأة في تصحيح وضعيتها في ظل أعمال تعمل على 
يتقدم  أن  املفروض  من  كان  الذي  السؤال  ولعل  وجتسيدها؟.  امل��رأة  تسليع 
السابقني والذي مت تأخيره نظرا لكوننا ننطلق من قناعة مفادها  السؤالني 
بان صورة املرأة ال تزال صورة متمثلة في كونها املرأة »اجلسد« »الشهوة«. 
فالصورة تعكس وبوضوح كيف تتم عملية تسليع وتشييء املرأة من وعبر 
خالل  من  ضمناً  عنه  املحُ��ج��اب  ال��س��ؤال  ه��ذا  السينمائي،  العمل  داخ��ل  اجلسد 
قراءتنا ملعظم األعمال السينمائية هو: كيف حتضر املرأة في الفيلم العربي؟ 
على  اشتغالها  في  السينما  من  املطلوب  ماهية  حول  آخر  س��ؤال  إلى  إضافة 

موضوع املرأة ؟ وكيف يتشكل الوعي بحقوق املرأة عن طريق السينما؟ 
هذه األسئلة جنيب عنها انطالقا من ما يوفره املشهد السينمائي العربي 
من خالل العديد من النماذج الفيلمية التي تتأطر في نفس موقع اإليديولوجيا 

املهيمنة. 
م��ن فاتن حمامة ف��ي »أري���د ح��الً« وص��وال إل��ى ح��ال شيحة »أري���د خلعاً« 
ومرورا بأعمال سينمائية أخرى ك� »محامي خلع« وفيلم »السادة الرجال« 
في  التقليدي  النمط  تتجاوز  ال  للمرأة  واح��دة  ص��ورة  العزيز،  عبد  حملمود 
يرتبط  ثقافي  نسق  ضمن  امل��رأة  مشكلة  حُتطرح  حيث  االجتماعية  املعاجلة 
حُمتثل فيه »احملكمة« رمزاً للعدل في ظل استبعاد متعمد  بالقانون ونصوصه 
أو غير متعمد حلقيقة اإلشكال املرتبط بقضية املرأة، والذي يتجاوز القانون 
ونصوصه ليتصل تاريخيا بكم هائل من التراث النصوصي الديني والعرفي 
سلطة  ص��اح��ب  ه��و  ال��رج��ل  حيث  وتصنيعه  خلقه  عملية  ف��ي  »ال���ذك���وري« 
التراث  العربي، وهو أيضا صاحب سلطة تطبيق هذا  التشريع في املجتمع 

واملسؤول عن حتويله إلى سلطة قانونية ورمزية لإللزام.

املرأة الصورة و الرمز
يرى فرويد أن الرمز أداة في يد الال شعور أو املكبوت اجلنسي »فأغلب 

يكون  ما  أشبه  نظره  في  الفني  واإلب��داع  جنسية«.  رم��وز  احللم  في  الرموز 
الرمز  تناول  فقد   )Young( يونغ  كارل  أما  الرقابة،  من  يفلت  حني  باحللم 
من جانب مستوى الال شعور اجلمعي، الذي هو املخزون الشامل لذكريات 
شخصية وصور بدائية موروثة من أجيال عديدة عن السلف »فكل فنان ميلك 
ذكريات شخصية لبعض األشياء ترتبط غالبا مبجاالت وجدانية ارتباطا ال 

ميكن حتليله، ووراءها تقبع انطباعات قدمية أو صور أولية«.
اجلمعي«  »فالالشعور  النفس  ف��ي  خفيا  تأثيرا  تؤثر  ال��ص��ور  ه��ذه  إن 
ميثله  ما  بكل  البشرية  العقلية  البنية  تاريخ  من  امل��وروث  مكمن  هو  ال��ذي 
هذا املوروث من األساطير البدائية واملكونات الدينية واخلرافية وغير ذلك 
من العادات واألعراف والتقاليد، يتكون من وحدات يسميها يونغ باألمناط 
اجلمعي،  لالشعور  املكونة  األولى  األمناط  هذه   .)Arche types( األولى 
التقدم  ف��ي س��الل��م  اإلن��س��ان  ارت��ق��ى  اإلن��س��ان مهما  ذه��ن  ف��ي  تبقى مخزونة 

واملدنية. 
فاإلنسان حسب هذا الطرح يجد نفسه مرغما على إعادة إنتاج هذه الصور 
البدائية بصيغ متشابهة، هذا التشابه في الرموز األسطورية واألحالم، هو 
فالعمل  »بورديو«  حسب  إنتاجه  واإلبداعية  االجتماعية  املؤسسة  تعيد  ما 

رفية.  السينمائي ميوضع صورة موروثة للمرأة نسقية عحُ
فصورة املرأة عامة كما تظهرها األعمال السينمائية هي صورة تقليدية 
مصدر  ه��ي  حيث  العربية  الذهنية  ف��ي  تاريخياً  املحُعطى  ال��ن��م��وذج  ��اك��ي  حتحُ
»األنثى«  هي  و  »العروس«  وهي  »جميلة«  و  »فتنة«  هي  اجلنسي  اإلشباع 
هذه الصورة هي مجمل ما اختارته األعمال الفنية في أشكال عديدة في ظل 
استبعاد لوجود املرأة كفاعل اجتماعي، وما يحُلبس باملرأة من ادوار اجتماعية 
ثل فيه محور الدور بقدر ما  و سياسية داخل العمل مجرد تبعية ذكورية ال متحُ

تعكس صورة انتماء »لسي السيد«.

دور السينما وآليات توظيفه نسويًا
احلفاظ  تؤمن  ألنها  إغفاله  ميكن  ال  دورا  تلعب  السينما  أصبحت  لقد 
الثقافة، وتبرهن على  ثم تساعد على نشر  ما ونشرها،  على ج��ودة ص��ورة 

االختالف واألصالة بالنسبة للبلد املنتج. 
واضح  تصور  من  ينطلق  امل��رأة،  قضية  خدمة  في  السينما  استثمار  ان 
السينمائية  املمارسة  رب��ط  يهمه  موقع  وم��ن  السينمائي،  اإلب���داع  لوظيفة 
حتقيق  إل���ى  تسعى  رف��ي��ع��ة  إب��داع��ي��ة  ب��ن��اء  وم���ن  املجتمعية،  ب��ال��ص��ي��رورة 
واضحة  رؤية  من  انطالقا  أي  مبتلقيه،  الفيلمي  املنتوج  التقاء  في  مردودية 
إدراج  يعني  وهذا  االجتماعية،  الوظيفة  وبني  اجلمالية  الوظيفة  بني  توحد 
إلى توفير  التي تسعى  السينمائي في مشروع »الثقافة املضادة«،  املشروع 
»األسلحة ضد األشكال اللطيفة للسيطرة »الرمزية«، ضد األشكال السياسية 
تقوم  التي  املسيطرة  الطبقة  مصالح  على  أص��اًل  تنبني  التي  واأليدلوجية 

بخداع اجلماهير.    

لم تتمكن "سلمى" من حبس دموعها وهي تروي قصة شقيقتها 
الصغيرة، التي نزفت منذ تسع سنوات حتى املوت، حتت مشرط قابلة 
مصرية، أثناء إخضاعها لعملية اخلتان القسرية. ويستهدف اخلتان 
وعشرين  ثمان  ف��ي  النساء  معظم  اخل��ت��ان،  أن���واع  أبشع  الفرعوني، 
العبادة،  ومنط  الديانة  عن  النظر  بغض  اإلفريقية،  القارة  في  دول��ة 
وتشكل  احلاملة..  األنوثة  وعالم  الصغيرات  بحياة  اجلرمية  وتفتك 
اجلرمية بحق أحد أبرز أشكال العنف املتوحش الذي يستهدف املرأة 

اإلفريقية.
أثار الفيلم السينمائي "دنيا" للمخرجة اللبنانية جوسلني صعب، 
يروي  وأن��ه  خاصة  تونس،  العاصمة  في  عرضه  لدى  واسعاً  نقاشاً 
عالقة اإلنسان العربي باجلسد، من خالل عالقة ثالث نساء مصريات 
الطالبة  قصة  ويبرز  اإلن��اث،  بني  املنتشر  اخلتان  وتأثير  بأزواجهن، 
"دنيا" التي تعشق الرقص الشرقي، وتتزوج من رجل ال حتبه، فيما 

جتد شعلة عواطفها مع أستاذها.
يفتك  ال���ذي  العنف  أش��ك��ال  م��ن  واح���دة  القسرية  اخل��ت��ان  ج��رمي��ة 
نهاية  النساء وأجسادهن، وبات يتطلب حملة واسعة لوضع  بروح 
له، خاصة وأنه يفترض أن ينطلق خالل األسابيع الثالثة املقبلة، في 
اخلامس والعشرين من نوفمبر، وعلى مستوى العالم حملة ملواجهة 
احلملة  وتتواصل  امل��رأة،  ضد  العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم  العنف، 
حلقوق  العاملي  اإلع���الن  ذك���رى  ديسمبر  م��ن  العاشر  حتى  ال��دول��ي��ة 
اإلنسان، الذي صدر العام 1948 متضمناً ثالثني مادة أبرزها: احلق 

في احلياة، التمتع باحلرية والكرامة دون متييز. 
وبرغم حجم العنف وشدة مستوياته ونتائجه املدمرة، لم تتوقف 
املتحدة  األمم  دفع  النساء  استطاعت  وقد  مواجهته،  عن  يوماً  النساء 
العام 1999 في دورتها الرابعة واخلمسني، لالعتراف رسمياً باليوم 
املرأة، وتوجته في اخلامس والعشرين  العنف ضد  العاملي ملناهضة 
النساء،  يستهدف  ال���ذي  العنف  أن  وثائقها  وسجلت  نوفمبر،  م��ن 
يعتبر خ��رق��اً ف��اض��ح��اً حل��ق��وق اإلن��س��ان. ل��م ي��ول��د ال��ي��وم ال��ع��امل��ي من 
فراغ، بل جاء في سياق نضال طويل، ومبساندة مؤيدين حلقوقهن، 
املرأة،  حقوق  عن  مدافعات  نظمت  عندما   1981 العام  الشرارة  بدأت 
جمهورية  في  راهبات  ثالث  خطف  على  احتجاجاً  تظاهرات  سلسلة 
الدومينيك في أمريكا الالتينية وقتلهن، وأصبح يوم اختطافهن رمزاً 
للمقاومة. بعد ثماني سنوات على انتظام االحتجاجات، أطلق مسلح 
العام 1989 النار باجتاه متظاهرات في مقاطعة مونتريال الكندية، 
نفذ  أنه  القاتل  واعترف  بريئة،  عشرة  أرب��ع  أرواح  رصاصه  وحصد 
دفعتهن  اجلرمية  لكن  بحقوقهن،  املناديات  بالنساء  كرهاً  جرميته 
ملزيد من النضال، وعززت قناعتهن مبواصلة الكفاح النتزاع حقوقهن، 
العاملية  االهتمامات  الئحة  النساء  قضايا  مرة  ألول  اعتلت  وبالفعل 
مؤمتر  وضع   .1993 العام  اإلنسان  حلقوق  الدولي  فيينا  مؤمتر  في 
فيينا قضايا املرأة للمرة األولى على الئحة القضايا العاملية، وأصدر 
توصياته لتقييد العنف بحقهن، وعلى مختلف أشكاله، واتسعت فيما 
بعد رقعة النضال العاملي في مواجهة العنف املتزايد، حتى استجابت 
باإلعالن  مطالبها،  وع��دال��ة  النسوية  احلركة  لتعاظم  املتحدة  األمم 
ملناهضة  عاملياً  رسمياً  ي��وم��اً  نوفمبر،  م��ن  والعشرين  اخل��ام��س  ع��ن 
والقهر  بالقتل  املنددة  االحتجاجات  فيه  تنتظم  النساء،  ضد  العنف 
"اليونيفيم"  منظمة  أفادت  األرض.  أرجاء  في  والتمييز  واالستغالل 
الدولية في تقرير صدر العام املاضي، أن ثلث نساء العالم يتعرضن 
ام��رأة واح��دة من كل ست نساء  املختلفة، وتتعرض  للعنف بأشكاله 
أن  املتحدة،  األمم  بيانات  أعلنت  بينما  النفسي،  أو  اجلسدي  للعنف 
مليون امرأة يتعرضن سنوياً لالستغالل اجلنسي، عبر جتارة الرق 
الغرب،  باجتاه  الشرق  من  املتواصلة  قوافله  تنتظم  ال��ذي  األبيض، 

ومن اجلنوب نحو الشمال.
املاضي  العام  مون  كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  األم��ني  أطلق  وقد 
حملة عاملية، بالشراكة مع القطاع اخلاص ومؤسسات دولية ناشطة 
تفتك  التي  العنف  أشكال  جميع  إنهاء  أج��ل  من  املهتمة،  والقطاعات 
العالم  يسجل  أن  أم��ل  على  املقبلة،  السبع  السنوات  خ��الل  بالنساء 
تاريخاً مهماً وتغيراً نوعياً بوضع حد للتمييز السلبي، الذي يعصف 
بند  تخصيص  مع  العاملية  احلملة  وتترافق  األرض،  كوكب  بنساء 
سنوي متكرر ودائم على أجندة األمم املتحدة، ملتابعة مسألة العنف، 
فيما يحُنشىء مجلس األمن آلية ملراقبة العنف ضد النساء على مستوى 

العالم.
هل تنجح احلملة في وضع نهاية لعنف موغل في التاريخ؟ وهل 
املجتمعي،  التثقيف  إع��ادة  على  انتشاره  وحجم  "دنيا"  فيلم  يساعد 
شكالً  باعتبارها  القدمية،  الفرعونية  اخلتان  لظاهرة  حد  وضع  على 

متوحشاً للعنف، الذي يغتال براءة الصغيرات.
 

 ختان النساء

شكل متوحش للعنف
بسام الكعبي 

املرأة والسينما  
بقلم: أحمد عرار

أيقظني صوت هاتفي احملمول حوالي الساعة السادسة إال ربعاً صباحاً، حاولت 
أحد  »ال  خافت:  بصوت  متمتمة  اليقظة،  من  وقليالً  التركيز  من  بعضاً  أستجمع  أن 
بتحية  بادرتها  املتعبة،  أنفاسها  وتردد  الهاتف  عبر  املخنوق  صوتها  أتاني  غيرها«، 
الصباح فقذفت بكلماتها على مسمعي: »انتهى األمر يجب أن ننفصل، هذه املرة ليست 
ككل املرات، طفح الكيل وضقت ذرعا«. حاولت أن أنطق ببعض الكلمات، فما كان منها 
إال أن أغلقت الهاتف وأنهت املكاملة. عدت إلى نومي فى إغفاءة قصيرة، رمبا حلمت بها، 
أو رمبا كان هذا حلماً. فى الواقع لم أقو على تذكر ما حدث فعال في تلك اللحظة. كل 
ما أتذكره أني نهضت من فراشي وحاولت مهاتفتها مراراً ولكنها لم جتب، بدأت أقلق، 
ارتديت ثيابي على عجل وغادرت املنزل متجهة إليها، وما أن وصلت حتى فتحت لي 
الباب، وجه متكدر، عابس، يبدو عليه اإلرهاق والتعب، حتيط عينيها هاالت سوداء 
وآثار اإلعياء واضحة على معالم وجهها، اتخذت لي مقعداً فى غرفة املعيشة وجلست 
هي قبالتي. ما األمر؟ ماذا حدث؟ أجابت على الفور لن يجدي احلديث نفعاً، حسمت 
أمري وسأترك له املنزل عقاباً له، كي يشعر كم هو مقصر بحقي وحقهم، فأنا ال أراه، 
وكأن هذا املنزل وهؤالء األطفال مسؤوليتي أنا وحدي، لقد ضقت ذرعاً بهذه احلياة، 
وال أقوى على االحتمال، فأنا أحتاجه بجوارنا، يسهر على راحتنا ويلبي متطلباتنا 
بحاجته  فنحن  يكفي،  ال  االقتصادي  فالدعم  طاقته،  من  أكثر  أحمله  ال  أنا  اإلنسانية، 
األثاث  بقطعة  اهتمامه  م��ن  أكثر  الغير  ب��أم��ور  يهتم  مل��اذا  ب��ن��ا؟!  يشعر  ال  مل��اذا  أك��ث��ر، 
وهؤالء  اللعني؟  منزله  فى  األخ��رى  األث��اث  لقطع  مكمل  مبثابة  لتكون  تزوجها،  التي 
األطفال أليسوا أبناءه؟! أال يشعر بأن هناك من ينتظره ويسأل عنه دوماً؟ لذا يجب 
أن أتركه كي يتدبر أمره بنفسه ويشعر بأن هناك مسؤولية يجب أن يتحملها ويلبي 

احتياجاتها، ويشعر بقيمتي في هذا املنزل.
من  يغير  عله  وأحتمل،  سأصبر  أجابت،  ثم  قليالً  صمتت  عنك؟  وم��اذا  سألتها 
طباعه ويدرك بأن األطفال بحاجة إلى أب وأم، وليس إلى طرف واحد فقط، صدقيني 
لقد فقدت بوصلتي ولم أعد قادرة على االحتمال، كل ما يهم ذلك الرجل املتعنت هو ما 
يسميه حقوقه الشرعية، أي حقوق هذه التي يتكلم عنها وقد سلبني كافة حقوقي؟! 
واملضحك في األمر أنه ال يطيق رؤيتي نهاراً ويحب رؤيتي ليالً، اعذريني فلقد باتت  
في  مبا  يشعر  أح��د  وال  أستنزف  فأنا  اآلدمية  غير  املخلوقات  بحياة  أشبه  حياتي 
داخلي من آالم واضطهاد، عبثاً حاولت معه، كل ما يجول في خاطره هو احلصول 

أنا  رج��ل؟!  إلى  بحاجة  أني  يفكر  ألم  عني؟  ماذا  ولكن  الرغبات،  واشباع  املال  على 
لست بحاجة للمال فدخلنا جيد ويكفينا، أنا بحاجة حلياته معنا، األعباء تزيد وهو 
دائم الهروب، أجلس لساعات طويلة أنتظر زائر الليل حامالً بعضاً من أكياس اخلبز 
والفواكه، وعندما أسأله ملاذا تأخرت يجيب على الفور مستهزئاً: »كنت أتسكع في 
الشوارع«، ولكنه في واقع األمر يقضي ساعات النهار كاملة في منزل عائلته، خوفاً 
من حتمل املسؤولية جتاهي وجتاه أبنائه، وعندما يأتي املغيب ويحل الظالم، يتذكر 
أطفالها اجلياع قبل  اللنب لتطعم  امرأة بائسة تنتظر كيس اخلبز وعلب  بأن هناك 
أن يذهبوا إلى النوم، تنتابها موجة من الضحك، أصمت من جديد، أعجز عن مجرد 
التفكير، فهذا ليس حالها وحدها، بل هو حال غالبية النساء في مجتمعاتنا البائسة، 
عالقات عابرة، أطفال تائهون، أفكار مبعثرة هنا وهناك، أتساءل: هل حقوق الزوجة 
فى مجتمعنا هذا تنحصر في اجنابها األطفال ورعايتهم فقط؟ أهذه حقا هي احلقوق 
والتقدير  والرعاية  االحترام  حقها  من  أليس  والدين؟  الشريعة  عليها  نصت  التي 
واالهتمام؟ لألسف لقد أصبحت املرأة ال متثل في حياة الرجل سوى وسيلة الشباع 
الرغبات والشهوات، وفور ما يشعر بأنها لم تعد تفي بالغرض يستبدلها بثانية، 
بكفاءتها  دوم��اً  عرفت  التي  اليانعة  الزهرة  تلك  تعد  لم  فهي  حلالها،  كثيراً  أسفت 
في الدراسة وفي العمل أيضاً، الذي أجبرت على تركه لرعاية أبنائها والسهر على 
راحتهم، فلم تتذمر، أو تعترض، بعد فترة من الصمت الطويل بادرت بسؤالها هل 
أم زوج  أب  م��اذا سيكون مصيرهم؟ عند زوج��ة  ال��ط��الق؟! وأب��ن��اؤك  حقا ستطلبني 
العائلة من منزل آلخر؟ وأنت هل ستطيقني احلياة في  أم سيتركون ألحضان  األم 
منزل عائلتك املكتظ باألعباء واملشاكل، خاصة أنك ستحملني لقب مطلقة؟ وماذا عن 
مجتمعك؟ هل تعتقدين بأنك ستهنئني بحياتك القادمة مع أربعة أطفال وأم عاطلة 
أرض  على  نهبط  دعينا  ولكن  معك،  وأعيشها  بآالمك  أشعر  عزيزتي،  العمل؟  عن 
فطالقك  احلياة،  في  جديدة  منحاً  محننا  من  ونخلق  أزماتنا،  مع  ونتعايش  الواقع 
لن يضيره، وسيستبدلك في غضون شهور أو رمبا أقل، ويعاود حياته من جديد مع 
أخرى، ويتناسى أمرك وأمر أبنائك كما  يفعل اآلن، حاولي أن تتعايشي مع األمر، 
فبعد قليل ستعتادين احلياة في غيابه، وتأكدي أن احلياة قلما ما متنحنا ما نريد، 
وثقي عزيزتي بأنك لست الوحيدة التي تعانني، فالعالم ال يدور حولك أنت وحدك، 

فعاملنا مليء باخلربشات.

خلود جمعة
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إن أية قراءة حلقوق املرأة في الدساتير العربية، تتطلب اعتماد مرجعية حقوق اإلنسان في عامليتها 
وشموليتها، سواء ما تعلق منها باملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان عامة، كاإلعالن العاملي حلقوق 
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  الدوليان اخلاصان باحلقوق  العهدان  أو  اإلنسان، 
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  رأسها  وعلى  باملرأة،  اخلاصة  الدولية  املواثيق  أو  والثقافية، 
التمييز ضد املرأة، التي تنص على املساواة في احلقوق اخلمسة بني املرأة والرجل، وعلى القضاء 

على كل متييز ضد املرأة.
ومبا أن الدستور يعتبر هو أسمى قانون للدولة، فمن املفروض أن ينص ويضمن حقوق اإلنسان 
اخلمسة، جلميع املواطنني دون متييز، وأن ينص على املساواة في تلك احلقوق بني الرجال والنساء، 
ويضمن بشكل خاص للمرأة حقوق األسرة واألمومة والطفولة وحمايتها، كما هو منصوص عليه 

في العهدين الدوليني للحقوق اخلمسة كما يلي:
احلق في حماية األسرة واألمومة والطفولة.

فهل الدساتير العربية نصت على تلك احلقوق، وعلى املساواة فيها بني الرجل واملرأة؟ وما موقع 
الدستور املغربي ضمن الدساتير العربية في التنصيص على حقوق املرأة وضمانها؟

1�� حقوق املرأة في الدستور املغربي
تنص ديباجة الدستور املغربي على ما يلي: »وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار املنظمات 
الدولية، فإن اململكة املغربية العضو العامل النشيط في هذه املنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه 
مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد على تشبثها بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها 

عاملياً«.
مع  لها  متساوية  حقوق  من  تقتضيه  مبا  التزم  وهل  امل��رأة؟  حقوق  املغربي  الدستور  تضمن  فهل 

الرجل، كما هو متعارف عليها عامليا؟
يشير الفصل الثامن إلى: »املساواة بني الرجل واملرأة في التمتع باحلقوق السياسية«، وإلى:

»حق كل مواطن ذكراً كان أم أنثى، في أن يكون ناخباً إذا كان بالغاً سن الرشد، ومتمتعاً بحقوقه 
املدنية والسياسية«.

من خالل هذا الفصل نسجل املالحظات التالية:
- الدستور املغربي يتضمن 13 باباً، و108 فصول، وال يخصص سوى فصل واحد مباشر حلقوق 

املرأة.
على  ينص  وال  للمرأة،  السياسية  احلقوق  في  امل��س��اواة  على  س��وى  ينص  ال  املغربي  الدستور   -

املساواة في باقي احلقوق اخلمسة األخرى. 
- يختزل الدستور املغربي احلقوق السياسية للمرأة، في حقها في أن تكون ناخبة، وال يشار إلى 
باقي احلقوق السياسية، وهذا يعكس تلك النظرة الدونية للمرأة، التي تعتمدها ككم انتخابي يتم 

توظيفها في احلمالت االنتخابية، ويختزل دورها األساسي كناخبة.
- الدستور املغربي ال ينص على احلق في حماية األسرة واألمومة والطفولة، كما ورد في اإلعالن 
في  واألساسية  الطبيعية  اخللية  هي  »األس���رة   :3 فقرة   ،16 مادته  في  اإلن��س��ان  حلقوق  العاملي 

املجتمع، ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة«.
- الدستور املغربي ينص في ديباجته، على تشبثه بحقوق اإلنسان، كما هو متعارف عليها عاملياً.

-2 حقوق املرأة، وحماية األسرة واألمومة والطفولة، في الدساتير العربية
واليمن  وس��وري��ة  الكويت  وه��ي  العربية،  ال��دول  دساتير  لبعض  وأمثلة  أولية  ب��ق��راءة  سنكتفي 

أن دساتير دول  العلم  األس��رة وحمايتها، مع  التي تنص جلها على حقوق  وفلسطني واجلزائر، 
عربية أخرى مثل اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، السودان، قطر وتونس، تندرج هي أيضا 

في هذا اإلطار.
 دستور الكويت

القانون  الدين واألخالق، وحب الوطن، يحفظ  املادة 9: »األسرة أساس املجتمع، وقوامها  تنص 
كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها األمومة والطفولة«.

دستور سورية
ينص على حماية األسرة وعلى حقوق املرأة الكاملة ويفصل فيها كما يلي:

املادة 44: 1: »األسرة هي خلية املجتمع األساسية، وحتميها الدولة«.
التي  واالجتماعية  املادية  العقبات  إزال��ة  على  وتعمل  عليه،  وتشجع  ال��زواج،  الدولة  »حتمي   :2

تعوقه وحتمي األمومة والطفولة.
املادة 45: »تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها املساهمة الفعالة والكاملة في احلياة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي متنع تطورها، ومشاركتها 

في بناء املجتمع العربي االشتراكي«.
 دستور اليمن

شكل دستور اليمن اجلنوبي الصادر في نونبر 1980، خطوة إيجابية ونوعية في طرح حقوق 
املرأة، إضافة إلى حماية األسرة كما يلي:

السياسية  باإلجراءات  وتقوم  والطفل،  األم  وحتمي  األس��رة،  دعم  على  الدولة  »تعمل  امل��ادة 79: 
واالقتصادية والثقافية الالزمة، لتكوين األسرة تكوينا صحيحا، لتقوم بوظائفها«.

املادة 36: »تضمن الدولة حقوقا متساوية للرجال والنساء، في جميع مجاالت احلياة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية«.

دستور اجلزائر
ينص على حماية األسرة في املادة 58: »حتظى األسرة بحماية الدولة واملجتمع«.

 مشروع دستور فلسطني
يتضمن مواد خاصة بحقوق املرأة وهي:

املادة 19: »إن مصطلح الفلسطيني أو املواطن، حيثما يرد في الدستور يعني الذكر واألنثى«.
واحلريات  احلقوق  ذات  ولها  املستقلة،  املالية  وذمتها  القانونية  شخصيتها  »للمرأة   :22 امل��ادة 

األساسية التي للرجل، وعليها ذات الواجبات«.
والثقافية  والسياسية،  االجتماعية  احلياة  في  الفاعلة  املساهمة  في  احل��ق  »للمرأة   :23 امل��ادة 
األسرة  بناء  في  املشاركة  من  امل��رأة  متنع  التي  القيود  إزال��ة  على  القانون  ويعمل  واالقتصادية، 
واملجتمع، حقوق املرأة الدستورية والشرعية مصونة، ويعاقب القانون على املساس بها، ويحمي 

حقها في اإلرث«.
خالصة عامة

من خالل قراءة أولية مقارنة للدساتير العربية، فيما يتعلق بحقوق املرأة، نستخلص ما يلي:
* أن جل الدساتير املذكورة لم تنص على كل حقوق املرأة في شموليتها، وعلى املساواة الكاملة 

والتامة بينها وبني الرجل في كل تلك احلقوق بشكل واضح.
* أنها نصت جلها بشكل واضح على حقوق األسرة وحمايتها، وحماية األمومة.

* أن مشروع دستور فلسطني الوحيد الذي نص على معاقبة القانون، ملن ميس بحقوق املرأة.
ال��دس��ات��ي��ر، يتبني لنا أن ه��ن��اك معركة ك��ب��رى م��ن معارك  ل��ه��ذه  ال��ق��راءة األول��ي��ة  م��ن خ��الل ه��ذه 
الدميقراطية أمام احلركة النسوية العربية، وهي النضال من أجل إقرار دستور دميقراطي أوالً، في 
طريقة صياغته، وفي مضمونه، وهذا الدستور ال ميكنه أن يكون دميقراطياً حقاً، إال إذا اعتمد على 
مرجعية حقوق اإلنسان، وعلى املساواة بني الرجال والنساء في تلك احلقوق، باعتبار الدستور 

هو القانون األسمى للدولة، والدولة ال ميكنها أن تكون دميقراطية، إال بدستور دميقراطي.
حكيمة الشاوي/ حلواء

معوقات حترر املرأة  السعودية واخلليجية
ملموسا  تأثير  وال  فعليا  حضور  فال  ذكورية،  ص��ورة  مجمله،  في  اخلليجي،  املشهد  ص��ورة  تبدو 
للمرأة، التي ال تزال احللقة األكثر ضعفاً اجتماعياً وثقافياً. السؤال الذي طرحته »الشرق األوسط« 
على مجموعة متنوعة من املثقفني واملفكرين اخلليجيني رجاالً ونساء، لتلمس أسباب هذا الغياب 

وتأثيراته وكان من أبرزه: 
قوة  والسياسي.  واالجتماعي  االقتصادي  والنشاط  العمل  قوة  في  النساء  مشاركة  هامشية  أوال: 
العمل النسائية في السعودية متثل )4ر%8( من قوة العمل الكلية. والسعوديات ميثلن فقط )6ر0%( 
من إجمالي العاملني والعامالت )سعوديني ووافدين( في املنشآت اخلاصة، )3ر%30( و)3ر33%( 
من إجمالي العاملني السعوديني في احلكومة )ذكوراً وإناثاً(. األرصدة النسائية تفوق100 مليار 

ريال، يحُستثمر منها فقط 3ر42 مليون ريال في مشاريع محدودة، ويحُعطل استثمار هذه األرصدة! 
املساواة  مبدأ  على  قائم  العربية،  الدساتير  في  وصريح  واضح  دستوري  نص  وجود  عدم  ثانيا: 

الكاملة بني املرأة والرجل، فال تزال مراكز صنع القرار ذكورية. 
ثالثا: افتقاد الدولة �� كعنصر تغيير أساسي �� لرؤية استراتيجية حول مشاركة املرأة ومساواتها. 

تعزيزها  يجري  التي  االجتماعية  والسيكولوجية  التقليدية  الذكورية  الثقافية  البنية  راب��ع��ا: 
باالنغالق عن مسيرة التطور اإلنساني.

االجتماعية  املمانعة  تقوية قوى  الدينية في  للفضائيات  السلبي  والدور  الدين.  خامسا: تسييس 
على قوى االنفتاح والتحديث. 

سادسا: تقاعس املفكرين واإلعالميني واملسؤولني التنفيذيني والدور السلبي للفضائيات.
النفسية،  احلواجز  من  كثيراً  تكسر  التي  العملية  واخل��ط��وات  النسوية  امل��ب��ادرات  غياب  سابعا: 

كمقدمة ضرورية للتغيير.  
إعداد النساء للبيت األبيض

ما هي وجهة نظرك يا عزيزتي؟
�� بعد ما يقرب من 100 عام، من حصول النساء في الواليات املتحدة على حق االقتراع العام، مازلن 
لم يصلن بعد إلى أعلى منصب في الدولة. وتشكل النساء حاليا ً %18 من حكام الواليات، و16% 
من مجلس الشيوخ، و%16 من مجلس النواب. ما الذي يتم عمله من أجل تغيير هذه اإلحصائيات؟ 
تتصدى املخرجتان آمي سيويل وسوزان توفلر لإلجابة على هذا السؤال بشكل رئيسي في فيلمهما 
الوثائقي النسائي »ما هي وجهة نظرك يا عزيزتي؟« من خالل مقابالت خفية ورسمية مع بنات 
في مرحلة ما قبل املراهقة، وقائدات نسائيات بارزات، ونساء من كل األعمار في املنتصف. صنعت 

املخرجتان فيلماً عن الشابات الالتي يحلمن بالقيام بأشياء رائعة. 
الفيلم انطلقت من ملصق يعرض »الدول التي لها بالفعل رئيسة دولة أو حكومة«، وتضم  فكرة 
غير  املتحدة  ال��والي��ات  لكن  وغيرها،  باكستان  ب��ورون��دي،  منغوليا،  صربيا،  اإلك���وادور،  القائمة 
حملة  مشروع  في  شاركن  شابات،  قائدات  سبع  الوثائقي  الفيلم  يتتبع  القائمة.  ضمن  موجودة 
كوزمو جيرل 2024 من أجل مساعدة الشابات على االشتراك في السياسة، والوصول إلى أعلى 
مستويات املناصب املنتخبة. يبحث فيلم »ما هي وجهة نظرك يا عزيزتي؟« املشهد العام، ويتتبع 

رحلة العديد من الشابات املأمول أن يكن مرشحات للرئاسة. استخلص الفيلم أن الشابات بحاجة 
ام��رأة هنا  إلى ق��دوة، من أجل أن يشعرن أن أحالمهن مقدور عليها: »األرق��ام مهمة، فإذا وضعت 
وامرأة هناك، فإنهن سيمثلن رموزاً، وعليهن أن يكن )رجاالً( لتنفيذ املهمة. لكنك إذا وضعت الكثير 
التغييرات  من  الكثير  عمل  إلى  حاجة  وهناك  أنفسهن.  يصبحن  أن  ميكن  النساء  فإن  النساء  من 
املناخ  تغيير  وإمن��ا  منصب،  أعلى  إل��ى  ووصولها  واح���دة،  ب��ام��رأة  يتعلق  ال  واألم���ر  وامل��س��اع��دة. 
السياسي. مسألة الثقة بالذات شديدة األهمية في الوصول بأعداد متساوية من القادة والقائدات، 
عندئذ سيدرك اجلميع أن النساء تستطيع الكفاح من أجل أن يصبحن قائدات متألقات وحنونات، 

بل ويجب عليهن ذلك«.
شاعرات عربيات في دمشق

ال��ذي نظمه ملتقى )48  امل��ه��رج��ان  ل��م يكن  ع��ن��وان الف��ت، وإن  ف��ي دم��ش��ق«،  »ش��اع��رات عربيات 
ساعة شعر« في العاصمة السورية، يسعى إلى إحياء مقولة »الشعر األنثوي«، بحسب ما عّبر 
الحقاً  أبوابه  سيفتح  الشاعرات،  على  األولى  دورته  اقتصر  الذي  املهرجان  هذا  عليه.  املشرفون 
املعركة  الذاكرة  الى  التظاهرة تعيد  أّي »متييز« بشرّي.  يكن جنسه، مبتعداً عن  أياً  الشعر  على 
التي خاضتها الشاعرة العربية أواسط القرن املنصرم لتفرض صوتها، كشاعرة وشاعرة فقط. 
هذه التظاهرة ليست إال توكيداً لسقوط مقولة »الشعر األنثوي« في انفتاحها على النّص املتحّرر 
من »قيود« األنوثة والذكورة في آن واحد. فالشاعرات العربيات بنت في صميم احلداثة الشعرية، 
اللقاء أصبح حافزاً على  ومساهمتهن في ترسيخها ال تختلف عن مساهمة اآلخرين. إن مثل هذا 
مقاربة الشعر في تعّدده وفي اختالفه بعضاً عن بعض. ولعّل لقاء كهذا قد يكون خير دليل على 
في  تقال  أضحت  بعدما  بها،  واألخذ  قبولها  ممكناً  يعد  لم  التي  األنثوي«،  »الشعر  عبارة  سقوط 
جريرة االنتقاص ورمبا السخرية من املرأة الشاعرة. لقد حّررت احلداثة وما بعدها الشاعرة من 
ربقة التهميش و»اإللغاء« والعزل، مثلما ساهمت الشاعرة بدورها في حترير احلداثة من سلطتها 
الذكورية. وعوض الكالم عن »الشعر األنثوي«، راج الكالم عن »األنثوي« في الشعر واللغة، ما 
أبشع الكالم حقاً عن شعر »أنثوي« وشعر »ذك��وري«، وكأن احدهما نقيض اآلخر أو غرميه أو 

قرينه، هذان النعتان يجب أن تتخلّص الثقافة العربية منهما. عبده وازن 
عرض مسرحي سعودي بال نساء

تشارك السعودية في مهرجان القاهرة الدولي العشرين للمسرح التجريبي، مبسرحية »الرقص 
على  يعتمد  سيكودرامي،  عرض  باستخدام  العربية  األم��ة  واق��ع  تعالج  املسرحية  الطيور«.  مع 
التعبير اجلسدي واألسلوب التجريبي، مع استخدام تقنيات وأدوات سينوغرافيا صحيحة. العمل 
السعودي،  املسرحي  ميتلكها  التي  والقدرات  املواهب  إلبراز  العمل  طاقم  ًمن  كبيرا  جهداً  يتطلب 
إلدراج الدراما النفسية بطريقة لغة اجلسد واللوحات املعبرة. عمل مسرحي رائع أخرجه وألفه 

د. شادي عاشور، وقام بأدائه مجموعه من الفنانني السعوديني املتميزين. 
التعبيرية  اللغة  عبر  ثرية  جتربة  السعودي  للمسرح  يضيف  الطيور«،  مع  »ال��رق��ص  ع��رض 
والشكل البصري والعالمات الفنية، لينتج في النهاية نوعاً من األثر بدالالته املوجبة التي يقرؤها 
املتفرجون ويتلقونها. املسرح السعودي يخلو من العنصر النسائي متاماً، وهذا يترك فراغاً في 
املسرح، وال بديل عن ملء الفراغ على خشبة املسرح، ألنه ضرورة ال غنى عنها، ولكنها حتتاج 
لنشر الوعي بني أفراد املجتمع السعودي حول تلك الضرورة. األمر يحتاج لوعي وقناعة بدور 
الفنان  عبر  امل��رأة  شخصية  قدمت  املسرحية  خالد.  أسامة  السعودي  الفنان  يقوله  ما  هذا  امل��رأة، 

محمد الشدوخي، في محاولة لتجاوز غياب املرأة، ولكن دون معنى.     

دروب

إضاءات قانونية

حقوق املرأة في الدساتير العربية

    »في شرعية اإلختالف« كتاب لعلي أومليل الكاتب 
املغربي، ما زال قيد التداول، ظل مطروقا طوال الوقت، 
يتناول  الكتاب  ص��دوره.  على  عقد  من  أكثر  م��رور  رغ��م 
اإلختالف.  مع  التعامل  هو  األهمية  غاية  في  موضوعاً 
ال���ت���راث العربّي  ف���ي  ي��ت��وق��ف ع��ن��د جت��رب��ة االخ���ت���الف 
اإلس����الم����ّي، ل��ي��ط��رح األس��ئ��ل��ة ع��ل��ى احل���اض���ر وال���واق���ع 
الراهن. فصول الكتاب تعرض ملواقف املفّكرين القدامى 
بها  تعاملوا  التي  الكيفية  وتكشف  املختلف،  اآلخ��ر  من 
سلموا  ق��د  القدامى  املفكرون  ك��ان  وإذا  وج��ادل��وه،  معه 
مب��ش��روع��ي��ة االخ���ت���الف ف���ي ال������رأي، ورف���ض���وا مقولة 
امتالك البشر للحقيقة املطلقة، ووضعوا قواعد للحوار 
من  الغالبة  النسبة  ف��إن  املختلفة،  األفكار  أصحاب  بني 
امل��ف��ك��ري��ن ال��دي��ن��ي��ني اجل���دد ج��ن��ح��وا ال���ى رف���ض شرعية 
والتعّدد  خ��الف  فاالختالف  تفسيراتهم  م��ع  االخ��ت��الف 

فتنة وجتزئة وفوضى«.
 الثقافة السائدة في مجتمعاتنا العربية تتعامل مع 
الدولة.  األمة واستقرار  الوطن وكيان  يهدد وحدة  مبدأ 
إنه االختزال الذي  يحصر احلقيقة في اإلجماع، وتنظر 
ناظماً  يشكل  امل��ب��دأ  ه��ذا  اإلخ��ت��الف،  إل��ى  اخلشية  بعني 
قراراتها  تتخذ  التي  العربية،  اجلامعة  مؤسسة  لعمل 
باالجماع، وتتبنى الوحدة بصرف النظر عن املضمون. 
بأن  ت��زع��م  ال��س��ائ��دة،  ال��ث��ق��اف��ة  ف��ي  مفتعلة  خشية  ث��م��ة 
االختالف جانب واحد ويقرنها بسلطة قائمة، أو سلطة 
يعتمد  ال��ذي  السياسي  االس��ت��ب��داد  إن��ه  ب��ل  بها،  مطالب 

الّرأي األوحد. 
الكتاب ينطلق من شرعية اإلختالف كأساس ملجتمع 
ملؤسسات  يستند  وامل��ص��ال��ح،  العناصر  متعّدد  م��دن��ّي 
ووفاق عاّم متجّدد بالوسائل الدميقراطية. فالدميقراطية 

هي نظام مؤّسسّي إلدارة تعّددية املجتمع املدنّي«.
اإلس��الم��ّي مستويني  املجتمع  »ع���اش  امل��اض��ي  ف��ي    
لإلختالف: اختالف حتت وحدة املعتقد، وداخل ثوابت 
تأويالت  تعّدد  من  اإلختالف  إنطلق  مشتركة،  عقائدية 
أكثر ح��ّدة، وهو  الثاني كان  املستوى  نصوص واح��دة. 
الذي نشأ بني مفّكري اإلسالم، وبني أطراف ذات معتقدات 
أخرى. هذان املستويان لإلختالف يجمعهما طابع واحد، 
وهو أنهما ليسا إختالفاً في اللغة أو العرق أو اللون أو 
املجتمع  لقد سمح  دي��ن��ّي.  إخ��ت��الف  اجل��ن��س، وإمن��ا هما 
هي  معه  بالتواجد  مغايرة  ألدي��ان  التقليدّي  اإلس��الم��ّي 
األديان الكتابية. أّما ما عداها من عقائد فال شرعية لها. 
إال أّن عدم توّفر الشرعية لم يكن ليعني انعدام الوجود. 
فهذه العقائد ازدهرت داخل »دار اإلسالم« ذاتها، بل كان 
الفترات، نشاط ونفوذ داخل جهاز  ألتباعها، في بعض 
الدولة نفسه. وقد قام بني مفّكريها وبني مفّكري اإلسالم 

جدل توّلدت عنه مناظرات عقائدية معروفة«.
    تعامل مفّكرو اإلسالم القدماء مع املذاهب والعقائد 
املخالفة »سواء وهم يكتبون عنها كتابة بسط وتعريف 
ال��ت��ي رك���زت على البدء  )ك��م��ا ف��ي كتب امل��ل��ل وال��ن��ح��ل(، 
أو  ب��دون  حتوير  املختلف لآلخر كما هو  ال��رأي  بتقدمي 
رد، حتى يتسنى معرفته من مختلف جوانبه، ليس من 
قبل النقاد وحسب بل ومن قبل اجلمهور املهتم، وكل ذلك 

جرى التعامل معه كمقدمة للسجال. 
  أو وهم يكتبون نقض ورّد )كما فعل املعتزلة على 
اخلصوص(، رد يقدم احلجة في مقابل احلجة، واملعلومة 
في مقابل املعلومة، بدون االستقواء بالنص املقدس، الن 
الباب  يغلق  آن��ذاك،  املفكرون  يرى  كما  النص  استخدام 
أمام السجال والعصف الفكري. الفكرة  اجلوهرية التي 
النص  تخدم  كيف  هي   القدامى  املساجلون  منها  انطلق 
النص  اعتماد   من  ب��دالً  صحته،  علي  وتبرهن  وتدعمه 
وأن  سيما  اخل��اص،  الفكري  واجلهد  للمحاججة  بديالً 
ق��راءات ومواءمة  البشر يستدعي  املتعلق بحياة  النص 
م��ع ال��واق��ع اجل��دي��د. لقد وض��ع ه��ذا ال��ل��ون م��ن املفكرين 

اإلسالمني مهمة إعمال العقل على بساط البحث.   
والدميقراطية  ال��ت��ط��وري��ة  ب��األف��ك��ار  م��ل��يء  ت��راث��ن��ا   
استبدادية  أف��ك��اراً  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  وي��ح��وي  النقدية، 
للتراث  البناءة  النقدية  ال��ع��ودة  ومنغلقة.  وإقصائية 
واقتصادي  وعلمي  فكري  تطور  ألي  ومقدمة  ض��رورة، 

وثقافي.

»في شرعية اإلختالف«
مهند عبد احلميد  
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األندلس،  في  األموية  اخلالفة  بيت  من  وشاعرة  عربية  أميرة  املستكفي،  بنت  والدة 
ابنة اخلليفة املستكفي بالله األموي، لها شخصية مميزة وجاذبة. يقول في وصفها 
ابن بسام في كتاب الذخيرة: »كانت أجمل نساء زمانها، واحدة بني أقرانها، حضور 
شاهد، وحرارة أوابد، وحسن منظر ومخبر، وحالوة مورد ومصدر، وكان مجلسها 
بقرطبة منتدى ألحرار العصر، وفناؤها ملعباًَ جلياد النظم والنثر، يعشو أهل األدب 
إلى ضوء غرتها، ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حالوة عشرتها، إلى سهولة 
أثواب،  وط��ه��ارة  أن��س��اب،  وك��رم  نصاب،  بعلو  ذل��ك  تخلط  منتابها،  وكثرة  حّجابها 
الشعراء،  تناضل  القول،  جزلة  شاعرة،  أديبة  والعفاف،  بالصيانة  مشهودة  وكانت 
وتساجل األدباء، وتفوق البرعاء، لها من حالوة العشرة ورفعة النفس وكرم العطاء 

الشيء الكثير، عمرت طويالً �� جتاوزت الثمانني عاماً �� ولم تتزوج قط«.  
مدار احلديث،  اآلفاق وتطاير ذكرها حتى صار  بأن شهرتها طبقت  وأجمع كثيرون 
اقتراناً بكل من اقترب منها. فابن زيدون لحُقَِّب بصاحب والدة، على الرغم من شهرته 
حتى  اخلليفة،  كونه  من  الرغم  على  والّدة،  بوالد  لقب  واملستكفي  ال��وزارت��ني،  ب��ذي 
هجة القرطبية الشاعرة، التي ال تقل عن والّدة جماالً، أسمتها كتب التراث  صاحبتها محُ

هجة صاحبة والّدة.  محُ
ويكشف ابن بسام عن مواصفات أخرى في شخصيتها بالقول: »على أنها سمح الله 
لها وتغمد زللها، اطرحت التحصيل وأوجدت إلى القول فيها السبيل، بقلة مباالتها 

ومجاهرتها بلذاتها. خلعت اخلمار وكانت جريئة في التعبير«. 
ليس أدل على ذلك من  البيتني الشهيرين من شعرها في املجاهرة، وقد كتبت كل واحد 

منهما على جهة من ثوبها مباء الذهب وهما:
أنا والله أصلح للمعالي             وأمشي مشيتي وأتيه تيها

وأمكن عاشقي من صحن خدي    وأعطي قبلتي من يشتهيها
شهرة،  األدب��اء  أعظم  إليه  ج��اء  قصرها،  في  والّدة  الشاعرة  افتتحته  ال��ذي  املجلس   
وأكبر الشخصيات، وكانوا ينشدون الشعر ويتحاورون في األدب والفنون والغناء. 
من مرتادي  ابن زي��دون واح��داً  الشاعر  إلى مركز حوار وثقافة وفنون. كان  فتحول 
قصر والدة، وقد أغرم بها أميا غرام، وراح يقول فيها الشعر في كل مناسبة. أحبها 
ابن زيدون حباً ملك عليه حياته، وأحبته هي أيضاً، وعاش معها في السعادة فترة 
قصيرة، ثم هجرته بسبب إعجابه بجاريتها بديعة اجلمال في حضورها، فأغضبها 
منه ذلك، ولكي تغيظه وجدت عاشقاً جديداً، هو الوزير أبو عامر بن عبدوس، وحاول 
ابن زيدون إبعادها عن ابن عبدوس، واستعادة األيام اجلميلة املاضية، لكنها رفضت، 
جَّ به في  ابن عبدوس بأنه ضالع في مؤامرة سياسية لقلب نظام احلكم وزحُ واتهمه 
السجن. عاش ابن زيدون قصة حب مأساوية، انعكست بقوة على الشعر واإلبداع، 
وأصبحت محط اهتمام الناس في ذلك الزمان. كتبت والّدة تعاتب ابن زيدون  شعراً.

 لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا           لم ته�و جاريتي ول�م تت�خ�ير 
وترك�ت غ�صن�اً مثمراً بج�مال�ه        وجنحت للغصن الذي لم يثمر

 ولقد ع�لم�ت بأنني بدر الس�ما            لكن ولعت ل�شوقي باملش�تري
الهروب وم��غ��ادرة قرطبة، مفارقا  إل��ى  اب��ن زي��دون، وتعرض لكرب اضطره  أه��در دم   
الذي كانت  الوقت  أحلى قصائده، في  فيها  الزهراء. وهناك كتب  إلى  »حبيبته« والدة 
ابن زيدون يروم دنو والدة واالقتراب منها  فيه والدة جتاهر في سبه وهجائه. بقي 
ولعاً وحباً بها، وعندما يئس من لقياها وحجب عن محياها، كتب إليها يستدمي عهدها، 
الذي خشيه، وهي  الذي غشيه، واالمتحان  ويؤكد ودها، ويعتذر من فراقها باخلطب 
قصيدة ضربت في اإلبداع بسهم، وطلعت في كل خاطر ووهم. وتعد القصيدة النونية 

البن زيدون من غرر الشعر العربي:
اِفْيَنا  أَْضَحى الَتَّناِئي َبِدْيالً ِمْن َتداِنْينا        َوَناَب َعْن ِطْيِب لحُْقَياَنا جَتَ

بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا            شوقاً اليكم وال جفت مآقينا 
نكاد حني تناجيكم ضمائرنا            يقضي علينا األسى لوال تأسينا 

َصّ فقال الدهر آمينا ِغيَظ الِعدى من تساقينا الهوى         فدعوا بأن َنغحُ
 هرب ابن زيدون من السجن، وحصل بعد مفاوضات عسيرة على العفو، ثم عاد إلى 
»قرطبة« وبالغ في التودد إلى »والدة«، ولكن العالقة بينهما لم تعد أبداً إلى سالف ما 
كانت عليه من قبل، وإن ظل ابن زيدون يذكرها في أشعاره، ويردد اسمها طوال حياته 

في قصائده. 
قال متغزال بها:

إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا
واألفق طلق، ومرأى األرض قد راقا

وللنسيم اعتالل في أصائله
كأنه رق لي فاعتل إشفاقا

والروض عن مائه الفضي مبتسم
كما شققت عن اللبات أطواقا

أدراج  وذهبت  له  والّدة  حب  استعادة  في  أخفقت  الشعرية  زي��دون  اب��ن  محاوالت  لكن 
في  كتب  شعر  ألفضل  إل��ه��ام  مصدر  والّدة  »ك��ان��ت  غ��ارول��و:  د.  امل��ؤرخ��ة  تقول  ال��ري��اح. 
موضوع العشق في بالد األندلس، وخاصة قصائد ابن زيدون التي خلدتها. وعلى الرغم 
في  حاضرة  كانت  والدة  أن  إال  املبدعات،  العربيات  النساء  بشأن  القليلة  املعلومات  من 
املختارات الشعرية العربية، وعبرت شهرتها حدود الثقافة العربية، وحتولت إلى منوذج 
للنساء في الغرب. كانت والّدة املثال األقوى على حرية املرأة في األندلس. ويقال أنه في 
ايطاليا« كان حضور  ام��رأة قط في ش��وارع  الذي كانت ال ترى  الوقت  الزمان »ففي  ذلك 
املرأة األندلسية الفتا لالنظار. لقد استهدفت املرأة العربية املسلمة في القرن احلادي عشر 
احتالل مكان في الصف األول داخل املجتمع«، وجعل منها ازدهار الشعر العاطفي كائناً 
الغرب حينئذ،  لم تكن متوفرة في  تتمتع بحرية  األندلسية  امل��رأة  أن  أظهر  ناضجاً، كما 
كانت املرأة تشعر مثل الرجال تقريباً وتطالب بحقوقها. والّدة بنت املستكفي أحدثت نقلة 

نوعية في وضع املرأة من زاوية حريتها داخل املجتمع اإلسالمي اإلسباني.

 تأليف:د.عادل سمارة
إصدار: مركز الشرق للدراسات التنموية والثقافية، القدس 1996

مراجعة: د.سوسن مرّوة

إلى  تقدميهما  مت  بحٍث  ورقتي  عن  عبارة  هما  دراستني  دّفتيه  بني  الكتاب  يحوي 
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية على هامش ونتائج مؤمتر املرأة في بكني لكي تكونا 
إلى  ذلك احلني  املزمع تقدميها في  امل��رأة  األبحاث والتوصيات عن  من ضمن جملة من 

األمم املتحدة لغاية التواصل مع أعمال املؤمتر. 
يكتسب هذا الكتاب أهميًة خاصًة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، من حيث هو قراءة 
جادة وملتزمة حتاور مفاهيَم ومصطلحاٍت مرتبطًة مبوضوعات الفقر والعمل والتنمية 
بأدوات  )مفاهيمياً(  املنحوتة  املصطلحات  من  وغيرها  والبطالة  والعمالة  البشرية 
غربية من املركز الرأسمالي الذي تتناقض مصاحله االقتصادية مع مصالح الشعوب 

في احمليط وباألخص الشعوب الرابضة حتت شتى أنواع االستعمار واالحتالل. 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  االقتصادية  االجتماعية  البنية  يحلل  إذ  والكاتب 
ينظر  العاملي،  الرأسمالي  والنظام   �� ال��ذات��ي  احلكم  سلطة   �� االح��ت��الل  مبثلّث  املتأثرة 
ضحية  كونها  حيث  من  خصوصيتها  لها  البنية  هذه  من  كجزء  الفلسطينية  امل��رأة  إلى 
األبوي  النظام  خادمة  امل��رأة  ضحية  أنها  كما  الذكورية  والسلطة  االقتصادية   البنية 
واالقتصادي �� السياسي التابع. وال تقتصر صفحات الكتاب على التشخيص والتحليل 
النقدي بل إن الكاتب يقدم مقترحات للمرأة الفلسطينية لبناء إستراتيجيِة انفكاٍك من 

التبعية مبستوياتها الثالثة اآلنفة الذكر ولتحقيق املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة.
منظور  سمارة  د.ع���ادل  ينتقد  والفقر،  امل��رأة  بعنوان  األول���ى،  ال��دراس��ة  مقدمة  في 
عن  معزول  كمفهوم  الفقر  موضوعة  مع  تتعامل  التي  السائدة  ال��دراس��ات  من  الكثير 
مكمنه االجتماعي الطبقي كما يأخذ على كّتاب العالم الثالث، والوطن العربي حتديداً، 
أخذهم مبعايير البنك الدولي في حتديد قياس الفقر والتي يصفها د.سمارة بأنها »ال 

إنسانية«. 
حتى  وال  العالم  في  الفقر  مشاكل  ملعاجلة  أب��داً  تقم  لم  »مؤسسة  ال��دول��ي  فالبنك 
بعد  الغربية  ال��دول  مصالح  وتنسيق  ملعاجلة  أقيمت  وإمن��ا  ككل،  العالم  في  التنمية 
الفقر  لقياس  العاملي  املعيار  فإن  الدولي  البنك  تقارير  أحد  حسب  إذ  الثانية«.  احلرب 
املطلق هو أقل من دوالر ومن هنا فإنه يتم اإليحاء، بحسب سمارة، بأن احلل يكمن في 
توزيع املساعدات أي الصدقات ما يدخل في خانة اإلحسان وال يتعداه وفي احملّصلة ال 

ميكن اعتبار هذا حالً ملشكلة الفقر بل مأسسًة وإدارًة له.
من هنا يرى الكاتب أن »أية معاجلة ملسألة الفقر ال بد أن تقوم أساساً على مداخل 
من  انطالقا  ك��اٍف،  غير  ذلك  يعتبر  أنه  رغم  مواقعهم«  في  للناس  وإنتاجية  تشغيلية 

جتارب العديد من بلدان العالم الثالث. ويستنتج أن »املطلوب سياسات اقتصادية تقوم 
تبعيِة  حاِل  واق��َع  لكن  بإنتاجه«.  للمنتج  أعلى  حتكم  وعلى  للدخل،  أفضل  توزيع  على 
أن  يعني  أوسلو(  )اتفاقية  وسياسياً  باريس(  )اتفاقية  اقتصادياً  الفلسطيني  املجتمع 
البنية االجتماعية غير منِتجة وال متتلك »قدرة تشغيلية لطاقة العمل احمللية« وبالتالي 
»معتمدة على املركز اإلسرائيلي« ما يحُضعف من اقتصاد الضفة الغربية وغزة ويجعله 
»اقتصاداً حتت الطلب«. إذن ما هو البديل؟ يرى الكاتب أن البديل هو التنمية باحلماية 
الشعبية، والتي بلورها كمفهوم قام باشتقاقه من جتربة االنتفاضة األولى، وهي تتمّثل 
يشاركون  الذين  والنساء  للرجال  تعاونية  مشاريع  بإقامة  الشعبية  الطبقات  قيام  في 

»مادياً وبالعمل اجلسدي والذهني إلقامة االقتصاد البديل لالقتصاد الرأسمالي«. 
»املرأة  عنوان  حتت  الثانية،  ال��دراس��ة  في  والفقر  امل��رأة  مشكلة  خصوصية  تتبّدى 
املساواة بني  إن  املقدمة من موضوعة أساسية تقول  الكاتب في  والعمل«، حيث ينطلق 
املدارس  وينتقد  والطبقية  والقومية  الوطنية  النساء  واجبات  تتضّمن  والرجل  امل��رأة 
النسوية التي تطالب باملساواة للنساء في ما يخص حرياتهن الفردية متجاهلة دورهن 
الطبقي بل وحتى الوطني والقومي. وإذا كانت املرأة في البلدان الصناعية الغربية تتمتع 
بحقوق أكثر مما تتمتع به النساء في الوطن العربي فهذا ال يعني استسهال إحالة السبب 
إلى العامل الثقافي للمجتمع العربي أو إلى العامل الديني. هنا يرفض د. سمارة تبّني 
ويعزو  التنمية  عملية  في  للثقافة  احلاسم  الدور  لنظرية  اجلديدة   الغربية  االجتاهات 
تقدم املرأة الغربية في مجال حتصيل حقوقها إلى انتقال املجتمعات الغربية اقتصادياً 

ومن ثّم ثقافياً من اإلقطاع الى الرأسمالية.
ما سبق ال ينفي أن النساء في الدول الغربية يعانني من إجحاف بحقوقهن إذ غالباً ما 

ل رأس املال.  يكّن أول من يتم التضحية بهّن عند اشتداد األزمات االقتصادية وتغوُّ
يؤكد الكاتب على أهمية عمل املرأة من حيث هو يلعب دوراً حاسماً في مشكلة الفقر 
كما في حتصيل حقها في املساواة مع الرجل. لكن املشكلة ال تنحصر في حصول املرأة 
على عمل في املجال العام أو حرمانها منه العتبارات عّدة ،وإمنا متّس قيمة العمل الذي 
تقوم به كأنثى )احلمل والوالدة وتربية األوالد( باإلضافة إلى العمل املنزلي بل وحتى 

الزراعي.
وال تنحصر اخلطورة، برأي د.سمارة في عدم حصولها على مردود مقابل هذا العمل 
أن  ما من حتصيل حلقوقها طاملا  قيمة« وبالتالي  امل��رأة   إلى  »أنها ال تضيف  وإمن��ا في 
القيمة اإلنتاجية التي يضفيها املجتمع على عمل ما هي التي حتدد ماهية احلقوق التي 

ميكن للمنِتج أن يتمتع بها.
للعمل  خطٍة  مشروع  تتضمن  مالحق  ثالثة  األخ��ي��رة  صفحاته  في  الكتاب  يحوي 
بالدراستني  اخلاّصتني  العمل  ورشتي  توصيات  ال��ى  باإلضافة  النسائي  االقتصادي 

موضوع الكتاب.             

نساء مبدعات

قراءة في كتاب: الفقر، العمل واملرأة.. ضد املرأة

أذهلتني النسب واألرقام التي أظهرتها استطالعات الرأي حول 
وسائل اإلعالم، ونسب القراءة في مجتمعنا الفلسطيني والعربي، 
ففي عودة سريعة على بعض اإلحصائيات التي صدرت سابقاً عن 
أكثر من مؤسسة عربية، ونشرت عبر االنترنت تشير إلى أن القراءة 
 6 يقرأ  العربي  اإلنسان  إن  العربي شبه معدومة، حيث  العالم  في 

دقائق سنوياً. وأن كل 300 ألف عربي يقرأون كتاباً واحداً سنوياًَ.
واألمية  التعليم  على  تنفق  التي  العربي  العالم  ميزانيات  وأن 

وبناء املدارس واجلامعات ال تتعدى ما نسبته %5.
تتراوح بني  %45  العربي  العالم  في  الكاملة  األمية  وأن نسبة 

الى %65.
فيما عدد املؤلفات العربية سنوياً هو 1650 كتاباً.

وأن متوسط قراءة الطفل العربي ال يتجاوز 6 دقائق في السنة، 
خارج إطار املنهج املدرسي حسب اليونيسكو.

لدينا  واالت��ص��ال  ل��إلع��الم  ال��ق��دس  مركز  نفذه  ال��ذي  االستطالع 
الفلسطينيني لوسائل  في فلسطني مؤخراً، في رصده ملدى متابعة 
أن  الى  أش��ار  وااللكترونية،  واملسموعة  واملكتوبة  املرئية  اإلع��الم 
أول  كمصدر  التلفزيون  على  يعتمدون  املستطلعني  من  )2ر%67( 
لألخبار لديهم، فيما كانت اجلرائد مصدر األخبار األول ل� )6%( فقط 

من املواطنني!!.
نتيجة كنت على األقل أعلم  بعضاً من صحتها، لكن ليست بهذه 
النسبة املرتفعة، معرفتي هذه لم تأت من فراغ، فمعرفة أن طالبة 
ال  م���رات،  لبضع  إال  صحيفة  حتمل  ل��م  الثالثة  سنتها  ف��ي  جامعية 
فقط  واح���داً  كتاباً  أو  حياتها،  ط��وال  ال��واح��دة  اليد  أص��اب��ع  تتعدى 
اجلامعية،  وحتى  املدرسية  مراحلها  في  ال��دراس��ة  مقررات  خ��ارج 

يجعلني أتيقن بأنها غير قارئة.
غياب ثقافة هذا اجليل عن تاريخه وجغرافيته ومعامله وأعالمه، 
في املجاالت املختلفة، حتى لو كانت بسيطة، يؤشر لنا بشده على 

غياب روح القراءة لديه.
شغفه  عن  باحلديث  السابقة  اإلحصاءات  تبخل  ال  الذي  جيلنا 
ومضمون  رسالة  ف��راغ  يغلب  التي  بفضائياته،  التلفاز  مبتابعة 
هذا  ثقافة  الستبدال  استهدافها  بالقول  أبالغ  لم  إن  أغلبها،  وه��دف 

اجليل بثقافة أخرى ال حتيد عن الرقص والغناء.
عن  والتساؤل  عندها،  نتوقف  وكتاب  كإعالميني  جعلتنا  نسب 
جدوى ما نكتب، إن كانت كتاباتنا ال تقرأ؟ وجعلتنا نتساءل بشكل 
وسائل  ابتكار  في  أيضاً  وكتاب  كإعالميني  دورن��ا  عن  أكبر،  معمق 
القراء  ش��د  لنستطيع  وكتاباتنا،  قضايانا  ط��رح  ف��ي  إب��داع��اً  أك��ث��ر 

الغائبني واملبحرين في عالم التلفاز والفضائيات.
هل  ال��ع��رب��ي؟  مجتمعنا  ف��ي  ل��ل��ق��راءة  ح��ب  حالة  تتشكل  ال  مل��اذا 
الهم العام وتراجعه سلباً يوماً بعد يوم يطغى على رغبة بعضنا 
في متابعة ما يطرح في إعالمنا من قضايا؟ هل غياب املوضوعية 

والدقة في بعض األحيان سبب في هذا التراجع؟.
 6 نحو  يقرأ  ال��ذي  األميركي  الطفل  بني  بسيطة  مبقارنة  ولعل 
السنة.  في  دقائق   6 يقرأ  ال��ذي  العربي  بالطفل  ال��ي��وم،  في  دقائق 
كما أظهرتها دراسة »عادات القراءة لدى األميركيني«، الصادرة عن 
املنظمة الوقفية للفنون )NEA(، تتوضح الصورة لنا، ملاذا يتخلف 
العربي بعيداً عن  العالم  اآلخ��رون، وملاذا يظل  العرب بينما يتقدم 

منافسة الدول الكبرى، علماً وأداًء!!.

أمة ال تقرأ ...!!
لبنى األشقر

الشاعرة والّدة بنت املستكفي
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هموم عادية!!?
بقلم: عطاف يوسف

صحتك

الناظرين  تغري  زكية  رائحتها  امللمس،  ناعمة  اللون  حمراء  البندورة،  إنها 
بلمسها وتذوقها، يحبها الكبار والصغار، وحتتل املرتبة األولى في جميع األطباق 
إمكانية  بسبب  فاكهة،  آخرون  واعتبرها  اخلضار،  من  كثيرون  اعتبرها  الغذائية، 
الفواكه،  عصير  كبير  حد  إلى  يشبه  عصير  على  احتوائها  وبسبب  نيئة،  تناولها 
إنها املادة الرئيسية في صنع أطباق السلطات، فتخيل طبق سلطة دون البندورة 

الفحم  البندورة على مواد آزوتية ومواد دهنية وماءات  اللذيذة. حتتوي  احلمراء 
على  حتتوي  كما  الطرطير،  حمض  من  وقليل  املاليك  وحمض  الليمون  وحمض 
إلى أمالح معدنية  فيتامينات بكميات كبيرة مثل فيتامني)أ، ب، ج، ك(، باإلضافة 

كاحلديد والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والكبريت.
كانت  إذا  خاصة  وبصورة  متاماً،  ناضجة  أكلت  إذا  جيدة  لها  الغذائية  القيمة 
حديثة القطف، يحتوي كل 200 غم من البندورة على حوالي 40 سعرا حراريا، لذا 

تعتبر غذاًء جيداً ملتبعي احلميات وتخفيف الوزن.

فوائدها الطبية كثيرة وعظيمة 
غذاء جيد ومفيد ملرضى السكري، حملتواها العالي من فيتامني )أ( وفيتامني )ب( 
األلياف، والتي  العالي من  الضروريني لصحة وسالمة األعصاب، كذلك محتواها 
الترسبات  إذابة  أثر فعال في  للبندورة  الدم.  السكر في  تساعد على تنظيم نسبة 
الكلى،  بالتهابات  املصابني  قبل  من  بتناولها  ينصح  لذا  البول،  وحامض  البولية 

واملصابني باحلصوات املرارية والبولية، بشرط أن تؤكل دون قشر أو بذور.
فكل  األلياف،  من  العالي  حملتواها  باإلمساك،  اإلصابة  من  الوقاية  في  تساعد 

200 غم منها يحتوي على حوالي 2 غم من األلياف.
غذاء جيد ملرضى القلب وارتفاع الضغط، حملتواها العالي من البوتاسيوم.

عصير البندورة مدر للبول، وخصوصاً إذا أخذ مقدار كوب صغير من عصيرها 
3-4 مرات يومياً. بسبب محتواها العالي من مضادات األكسدة، وخصوصا فيتامني 
)ج(، فهي مفيدة في الوقاية ومحاربة الشيخوخة. عصير البندورة ينعم ويطري 
عصير  من  صغيرا  كوبا  التالية:  الطبيعية  التركيبة  فلتحضر  واليدين،  البشرة 
البندورة + ملعقة صغيرة من اجلليسرين وقليال من امللح، تدهن به املناطق اجلافة 
الليكوبني،  مادة  على  البندورة  حتتوي  الدافئ.  باملاء  يغسل  ثم  ساعة  نصف  ملدة 
وهي مادة يحولها اجلسم لفيتامني لها عالقة مباشرة في احلد من انتشار سرطان 
املطبوخة  البندورة  هي  هنا  املقصودة  البندورة  أن  بالذكر  واجلدير  البروستاتا، 

وليست النيئة. مقوية للدم وتفيد حاالت فقر الدم الحتوائها اجليد للحديد.
وتنعم  الناموس  لسعات  من  تنجو  فلكي  للناموس،  ط��اردة  البندورة  أوراق 
بنوم هادئ، علق بعضاً من أوراقها في غرفة نومك. وللعلم ال يخلو األمر من بعض 
احملاذير والتنبيهات الستخدامها فمثالً: جتنب تناول البندورة إذا كنت تشكو من 
حموضة أو حرقة في املعدة، أو التهاب في القولون، جتنبها إذا كنت مصاباً بتضخم 
البروستاتا. ال تقطع الطماطم إال قبل األكل مباشرة حتى ال تفقد كميات كبيرة من 

فيتامني )ج( والذي يتأكسد بسرعة عند تعرضه للهواء. 
قد يحولها  النحاس  في  بأوان وأوعية نحاسية، ألن غليها  البندورة  ال تطبخ 
املعدنية،  العناصر  خسارة  ملنع  باملاء،  وليس  بالزيت  طبخها  يفضل  ض��ار،  لسم 

واالحتفاظ بفيتامني )أ( وتخفيف تأكسد فيتامني )ج( في الهواء. 

صغيرة في حجمها ولكن فوائدها كبيرة
إعداد: تهاني عبد

انهت ميساء-اسم مستعار- الصف الثاني الثانوي بتفوق، كانت فرحة 
كان  الذي  ابني  الصطحاب  املدرسة  إلى  ذهبتحُ  شهادتها،  استالمها  بعد  جداً 
معها في نفس الصف، وجدتهما يتشاجران، هو يقول لها بأنه أشطر منها في 
الفيزياء، وهي ترد عليه بأنها أشطر منه في الكيمياء، نظرت إلى شهادتيهما 
فكان معدلهما متساوياً، فضحكت واصطحبتهما معي إلى البيت، طلبت منها 
أن والدتها طلبت  إال  الغداء معنا،  أنها ستتناول  لتخبرهم  بأهلها  أن تتصل 
على  وم��ص��ران  وول��ده��ا  ه��ي  عندهم  فعمتها  ف���وراً،  البيت  إل��ى  ال��ع��ودة  منها 

رؤيتها.
ذهبت لتجد عمتها وابنها قد حضرا خلطبتها، واكتشفت أن اتفاقاً كان قد 
مت بني جدتها وابنتها ووالدها على اخلطبة، وعلى أن يتم الزواج بعد سنة، 
تعليمه،  يكمل  لم  لكنه  وسيماً  كان  الشاب  العامة،  الثانوية  إنهائها  بعد  أي 
ترددت ميساء في املوافقة، إال أنها وافقت بعد أن تكالب عليها كل املوجودين، 
قائلني لها إنه ابن عمتك، وميتلك بيتاً خاصاً به، كما أن عمتك حتبك كثيراً، 
وهذا حلمها بأن تصبحي زوجة ابنها، كل ذلك مترافقاً مع دموع جدتها، التي 
أعربت عن رغبتها في رؤية ابن ابنتها الوحيد عريساً، وأن ترى أوالده قبل 

أن متوت.
متت اخلطبة بسرعة، وقبلها كتب الكتاب، رغم أنني نصحتها باالكتفاء 
في  والتقاليد  العادات  أن  إال  ال،  أم  ستستمر  كانت  إن  لترى  فقط،  باخلطبة 
القرية لم تكن تسمح للخطيبني باللقاء، إال إذا مت عقد القران، من أجل احلرام 

واحلالل.
الذهاب  العمل، وعندما عدت كان علي  أثناء وجودي في  متت اخلطوبة 
للمباركة، فهي قريبتي، طلب ابني مرافقتي ليبارك لزميلته باخلطوبة، عندما 
وصلنا كانت ميساء ال تزال ترتدي فستان اخلطوبة، ذي الون األحمر الداكن، 
وكانت جميلة جداً، رغم أن املكياج كان ثقيالً، وال يتناسب ال مع سنها أو مع 
واملزاح  ابني  مع  بالشجار  بدأت  حتى  البيت  دخلنا  أن  ما  الطبيعي.  جمالها 

معه، والتدافع باأليدي، دقائق قليلة قضيناها معهم ثم غادرنا.
كان خطيبها جالساً معنا في الصالون برفقة أهلها، إال أن عدم االرتياح 
كان بادياً على وجهه، وعندما سألت ميساء عن سبب ذلك قالت: رمبا بسبب 
التعب، فهو يعمل منذ الصباح، فأقاربه غير راضني عن هذه اخلطبة، لذا لم 

يساعده أحد منهم بشيئ.
بعد دقائق كانت ميساء عندي في البيت تبكي، وبعد أن هدأت من روعها، 
وأنه  ابني،  مع  مزاحها  بسبب  وجهها،  على  صفعها  خطيبها  أن  منها  فهمت 
طلب منها أن ال تتحدث معه مطلقاً، فهي اآلن زوجته، وال يحق لها أن متازح 
املدرسة في  إلى  الذهاب  أنه سيمنعها من  الشباب، وهددها إن حتدثت معه 

العام القادم، وقالت إن أهلها باستثناء والدتها وقفوا جميعاً إلى جانبه.
بدأ العام الدراسي اجلديد، وانتقل ابني إلى مدرسة أخرى بحكم تغييرنا 
ملكان السكن، ولم يعد يشكل مشكلة، بعد مرور شهرين أصر اخلطيب على 

الزواج، رغم أن ميساء في التوجيهي،
أن  إال  آث��اراً على وجهها،  وعندما رفضت قام بضربها مرة ثانية، تركت 
والدها هذه املرة غضب منه، وذكره بالتزامه بالزواج بعد إنهاء التوجيهي، 
فرد عليه أنا جاهز وهي زوجتي وأنا حر، وخيرهم إما أن يتم الزواج خالل 

شهر، وإال سيضطر لفسخ اخلطبة، فوافق والدها وقال له مع السالمة.
متت  أشهر  وبعد  اجلامعة،  ودخلت  العامة  الثانوية  في  ميساء  تفوقت 
خطبتها من جديد لشاب متعلم، لم تكن تعرفه سابقاً، واتفقا على السكن في 
إح��دى قرى رام  أق��رب جلامعتها من مكان سكنه في  لتكون  الله،  رام  مدينة 
الله، لكنها فوجئت به يبني بيتاً في قريته، ويريد السكن بجانب أهله، ألنه 
ال يستطيع االبتعاد عنهم، رفضت ميساء الفكرة، واعتبرته غير صادق، وأنه 
أدى لفسخ اخلطبة مرة  أن يفرض شروطه عليها، تشاجرت معه مما  يريد 

أخرى.
ميساء اليوم على أبواب التخرج من اجلامعة، وستحمل شهادة الهندسة، 
وال تفكر في الزواج حالياً، رغم تقدم الكثيرين خلطبتها، واستطاعت كسب 
للزواج،  عليها  يضغط  أحد  يعد  ولم  جانبها،  إلى  إخوتها  من  وع��دد  والدها 
ويتشاجران  إال  يلتقيان  ال  عهدها،  لسابق  ع��ادت  فقد  ابني  مع  عالقتها  أم��ا 
مزاحاً، وخطيبها األول تزوج وأصبح لديه عدد من األبناء، وتخطط ميساء 
ملستقبلها بشكل جيد، وتقول واالبتسامة تعلو وجهها: »ال يلدغ املؤمن من 

جحر أكثر من مرتني«.
 

ضربها خطيبها في يوم اخلطبة

فضائية  بثته  الصغيرات،  الفتيات  من  العنف  ضحايا  عن  برنامج  في 
شعرت  ال��دخ��ل��ة«،  »ليلة  يحُسمى  عما  وحت��دي��دا  م��ؤخ��راً،  اللبنانية   )LBC(
بالصدمة احلقيقية وأنا أستمع إلى شهادات بعض النساء املتزوجات، اللواتي 
تزوجن في سن الثانية عشرة من العمر، وقد أدخلهن »أولياء أمورهن« إلى 
»قفص الرعب« بحجة تزويجهن من أشخاص حتّولوا إلى »وحوش كاسرة« 

عندما »فشلوا« في الليلة األولى. 
وحتى ال ميس أحد كرامتهم أو كبرياءهم، لم يعد يعنيهم بعد ذلك سوى 
من  بالزغاريد  تقاَبلحُ  همجية  فحولة  إلثبات  الصغيرات،  بالضحايا  الفتك 
جانب جميع األطراف املشتركة باجلرمية. وتروي إحدى الضحايا أنها كانت 
تحُغَتصبحُ وهي في أوج نومها عندما تزّوجت في حني ظلّت تنزف في ليلتها 

األولى وهي شبه غائبة عن الوعي.
هذه الشهادات التي اّتسمت بالصراحة والوضوح، وتلك التقارير الصادرة 
عن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، والتي تتحدث عن ضحايا 
العنف من النساء، وحتديداً في العالم العربي، جتعلنا نشعر باالشمئزاز مما 
يحُقَترف أمام عيوننا، دون أن نتحرك بكل ما منلك من قوة لوقف هذا النزيف، 
طريق  عن  الصغيرات،  الفتيات  يرهبون  الذين  املجرمني  ألولئك  حد  ووضع 
اإلطالق  على  مقبوالً  يعد  فلم  الطفولة.  سن  في  وتزويجهن  منهن  التخلّص 
ال��رديء، أن نسمح مبواصلة صلب الصغيرات  الزمن  ونحن نعيش في هذا 
مئات  بعد  مقبوالً  يعد  لم  بل  ع��ار!!  وأي  »ال��ع��ار«  من  اخل��الص  خشبة  على 
خيوط  من  ننسج  وأن  اجلاهلية،  روح  في  احلياة  بعث  نواصل  أن  السنني، 

»الدخلة« باقات من الفرح القاتل!      
ولعل الشيء املرّوع حقا لدينا �� نحن الفلسطينيني ��، هو أن غياب القوانني 
التي جتّرم سلوكاً كهذا، وغض الطرف عن املمارسات الشائنة املنحرفة، وعدم 
االهتمام بنظم العدالة والقوانني اجلزائية، كل ذلك وّلد إحساساً عاماً بوجود 
جهاز قضائي تعّطل العمل به في فلسطني احملتلة، طاملا أن النظم االجتماعية 

والعشائرية املتخلفة هي البديل حلل املشكالت، وطاملا أن النخب السياسية 
بها  املعمول  املدنية  القوانني  سلطة  بتكريس  أص��اًل  مهتمة  ليست  احلاكمة 
لسلطة  وصغيرها  كبيرها  يخضع  التي  املتحضرة،  املجتمعات  مختلف  في 
أماكن  ف��ي  وخصوصاً  يومياً،  نشاهد  أن  الغريب  م��ن  ليس  لذلك  ال��ق��ان��ون. 
جتمعاتنا العامة واألسواق، شباناً صغاراً أغلبيتهم من طالب املدارس، وهم 
أصواتهم،  وغالظة  أدبهم  قلة  الستعراض  وعرضاً  طوالً  الشوارع  يجوبون 

والتحّرش بالفتيات وحتى النساء اللواتي بعمر أمهاتهم! 
بلغت  التام، وأنا أرى وأسمع طالباً  ما أشعر باإلحباط والعجز  وغالباً 
بهم الوقاحة حداً بحيث ال يتورعون عن التلّفظ بكلمات تخترق اآلذان كأنها 
سهام مسمومة، ويأتون بسلوك يعكس غياب التربية املجتمعية والبيتية، 
يعرف  ال  ال��ذي  والعنف  الغاب  لغة  مظاهرها  أه��م  ذك��وري��ة  ثقافة  ويكرس 

حدوداً إنسانية في مجتمع ال يرحم. 
هذا التحّرش الذي أصبح طاغياً في الشوارع التي تشهد اكتظاظاً كبيراً، 
ليس تعبيراً عن حالة فردية ميكن أن نعتبرها خروجاً على املألوف، أو »غناًء 
التقّزز  على  تبعث  خطيرة  ظاهرة  عن  تعبير  هو  بل  السرب«،  خ��ارج  ش��اذاً 
واملدرسة  البيت  على  تقتصر  ال  ج��ادة  معاجلة  إل��ى  وحتتاج  واالش��م��ئ��زاز، 

فحسب، وإمنا يشترك فيها اجلميع وعلى أعلى املستويات.       
الضائع  اجليل  هذا  من  كبيراً  ج��زءاً  أرى  وأن��ا  الشديد  باحلزن  أشعر  كم 
املضّيع غارقاً حتى أذنيه في مستنقعات الرذيلة، غير قادر على حتّمل أبسط 
املمزق،  الوطن  من  الثقيل  العبء  ه��ذا  ي��رث  س��وف  ال��ذي  وه��و  املسؤوليات، 
»قيم«  من  لديه  مبا  »التغني«  على  يصّر  مجتمع  حترير  مهمة  إليه  وتوكلحُ 
اجلهالة والتعّصب والتنكر لآلخرين، ومحاصرة العقول الّنيرة التي تسعى 
أو حرمانها من  التمييز ضدها،  املرأة عن طريق رفض  للتغيير، ورفع شأن 
فبجهودها  أنحني  القليلة  الفئة  هذه  إلى  القرار.  واتخاذ  االختيار  في  حقها 

يكون الفرح احلقيقي. 

باقات من الفرح القاتل!
عيسى بشارة


