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طاقم  شؤون املرأة 

طاقم شؤون املرأة

الى  امل��رأة  ش��ؤون  طاقم  يسعى 
واإلجتماعي  السياسي  الدور  تعزيز 
ل��ل��م��رأة ب��ه��دف حت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة 
وثيقة  إل��ى  اس��ت��ن��ادًا  اإلجتماعية 

اإلستقالل.

صوتنا
قانون األحوال الشخصية وأولوية إصالحه

نأمل أن تعاد اللحمة ألجزاء الوطن املقسم، كي يلتئم شمل املجلس التشريعي 
الفلسطيني املنتخب. ويتابع امللفات املتراكمة من العديد من القوانني، التي يجب 
أن يكون قانون األحوال  الفلسطينية  النسوية  نقاشها وإقرارها. تسعى احلركة 

الشخصية، على قائمة تلك القوانني التي ستناقش. 
مقارنة  أهميته  بالتحديد، وما  الشخصية  األح��وال  قانون  ملاذا  قائل  يقول  قد 
بقوانني أخرى قد تكون أكثر تأثيراً في حياة النساء مثل قانون العمل، التأمينات 
إال  امل��ذك��ورة،  القوانني  أهمية  من  بالرغم  امل��دن��ي��ة...أل��خ.  األح���وال  أو  االجتماعية 
أنها في معظمها تطبق على شرائح محددة من النساء، مثل العامالت أو اللواتي 
بحاجة لدعم اجتماعي. الفارق هنا أن قانون األحوال الشخصية يطبق على جميع 
الكبيرات  احملتاجات،  وغير  احملتاجات  العامالت،  وغير  منهن  العامالت  النساء، 
النساء،  الذي يؤثر على احلياة اخلاصة لكل  القانون  إذن هو  والصغيرات..الخ. 
ودون استثناء. قد يقول قائل أيضاً أن احلركات النسوية في العالم العربي تركز 
على إصالح هذا القانون، دون غيره، الستناده على الشريعة اإلسالمية، وكأحد 
العالم  في  بقوة  املنتشرة  اإلسالمية  احل��رك��ات  مع  املماحكة  أو  ال��ص��راع  أشكال 
العربي. هذا القول أيضاً يجانب الصواب، أوالً ألن احلركات النسائية والنسوية 
العربية، تطالب بتعديل قوانني األحوال الشخصية منذ أكثر من عقد من الزمان، 
احلركات  مطالبات  معظم  ك��ان��ت  حينه.  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  احل��رك��ات  ظ��ه��ور  وق��ب��ل 
النسوية تتجه للدولة للمطالبة بإصالح القانون وتعديله، وهو ما أدى لتجاوب 
حكم  )وق��ت  العراقية  التونسية،  الدولة  مثل  املطالبات،  هذه  مع  ال��دول  من  عديد 

البعثيني(، وحالياً املغربية، والى حد ما الدولة املصرية. 
الشخصية  األح��وال  قانون  إص��الح  تستوجب  التي  األساسية  املصوغات  أما 
وتعديله، فتتعلق بتغير واقع النساء في القرن الواحد والعشرين، وعدم مواكبة 
الواقع. فإذا كانت  التفسيرات املختلفة لقوانني األحوال الشخصية ملتطلبات هذا 
نصوص القوانني احلالية تقوم على إعالة املرأة من الرجل، فما القول في النساء 
الزوج(،  البطالة أو عجز  إما بإعالة عائالتهن )بسبب  العامالت، واللواتي يقمن 
القانون  ال��زوج. ما حكم  إعالة عائالتهن بسبب عدم كفاية دخل  املساهمة في  أو 
هنا في حالة حدوث طالق لهؤالء النسوة، هل يعترف القانون مبدى مساهماتهن 
املادية إلعاشة األسرة وتأمني مستقبلها، وكيف باإلمكان حساب هذه املساهمة، 

القانون احلالي يصمت أمام هذا الواقع.
يبيح القانون احلالي أيضا تعدد الزوجات دون قيد أو رادع، هنا أيضاً جند 
تكرار القول أن هذا حق أعطاه الشرع للرجل، ولكن مع قيود. السؤال هنا أين هي 
على  يستند  وال  سفيه  معظمها  ألسباب  الزوجات،  تعدد  أصبح  لقد  القيود،  هذه 
أي واقع علمي أو م��دروس، سيفاً مسلطاً على رقاب النساء. فهل من »احلق« أن 
تعيش ابنة الستني والسبعني، حياة كلها قلق ومهانة وإذالل، فقط ألن العمر تقدم 
بها وترك الزمن بصماته على جسدها. هل من »احلق« أن يفرض على امرأة في 
السبعني أو الثمانني أحياناً امرأة أخرى تصغرها سناً بكثير، بعد أن أفنت زهرة 
شبابها في تربية أطفالها وخدمة أسرتها وزوجها، هل من العدل أن ترث الزوجة 
األولى نفس ما ترثه الزوجة الثانية، رغم أن األخيرة قد ال تكون أمضت إال أشهراً 
أو سنوات قليلة مع الزوج. وثق طاقم شؤون املرأة الكثير من حاالت نساء فقدن 
ليتزوجوا  الشهداء  هؤالء  تعويضات  أزواجهن  واخذ  الوطن،  سبيل  في  أبنائهن 

بأخرى، إما بحجة »تخفيف مصابهم«، أو »لتعويض االبن املفقود بآخر« ...الخ.
وأخيراً، هل يأخذ القانون احلالي بحاالت مراهقة الرجال بعد سن اخلمسني، 
والتي زاد منها انتشار الفضائيات املختلفة وما تقدمه من ثقافة تدور حول جسد 
املرأة املغناج واملثيرة، هل يأخذ القانون احلالي بأساطير، غير مؤسسة على أي 
حقيقة علمية، أن شهوة الرجال أقوى من شهوة النساء، وأن الرجل »ال يتقادم« 

تنتهي  امل����رأة  بينما  س��ن��ه،  ب��ت��ق��دم  ج��ن��س��ي��اً 
هذه  ال��ي��أس«.  »س��ن  بعد  اجلنسية  حياتها 
األساطير وغيرها هي ما يقوم عليها قانون 
يستدعي  م��ا  احل��ال��ي،  الشخصية  األح����وال 
هذه  لدحض  أوالً  اجلميع،  م��ن  جدية  وقفة 
القانون  وإص��الح  تعديل  وثانياً  األساطير، 
ل��ك��ي ال ي��دع��م ال��ق��ان��ون س��ف��اه��ة ال��ب��ع��ض أو 

»خرف« البعض اآلخر. 
 

مؤمتر فتح... خطوة أولى
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إضاءات نسوية

بدأ اإلقبال على ممارسة لعبة اليوغا يتضاعف، من خالل الدورات املكثفة التي 
هناك  أن  للنظر  والالفت  األخ��رى.  املؤسسات  وبعض  واجلمعيات  األندية  تعقدها 
إقباالً من السيدات اكتشفناه خالل زيارتنا لعدد من املراكز والصاالت، ولقائنا مع 
وهي  امل��درب��ات  إح��دى  مع  نتحدث  أن  وارتأينا  واملشرفات،  السيدات  من  مجموعة 

اآلنسة غادة واكد، للحديث عن هذه الرياضة الغنية بالفوائد الصحية.
   بداية، ماذا نقرأ في بطاقتك الشخصية؟

غادة واكد، 29 عاماً، أستاذة يوغا، العبة كيك بوكسينغ، إضافة إلى أنني ال زلت 
أتابع دراستي اجلامعية.

   بدايتك مع اليوغا كيف جاءت؟
اليوغا،  من  باملناسبة قريبة جداً  أمارس لعبة اجلمباز، وهي  منذ صغري وأنا 
والكراتيه  اجل���ودو  مثل  األخ���رى،  الرياضية  األل��ع��اب  بعض  مم��ارس��ة  إل��ى  إض��اف��ة 
أن  الظروف  ش��اءت  ولكن  تستهويني،  تكن  فلم  اليوغا  أما  وغيرها،  والتايكواندو 

أتعلمها وأمارسها ومن ثم أقوم على التدريب.
   وهل وجدت صعوبة في تعلمها؟

ال بالعكس، كنت أشعر أنها أسهل كثيراً من التمارين التي أقوم بها في األلعاب 
الرياضية األخرى.

   كم من طالبة تقومني اآلن بتدريبهن؟
هن كثر، أقوم بتدريب سيدات في بيوتهن وفي منزلي وفي الصالة.

   هل تواجهك صعوبة في التدريب خاصة مع املبتدءات؟
متارين  أعطيها  أن  تريد  واح���دة  ك��ل  أن  خاصة  صعوبة،  ب��داي��ة  لكل  أن  ش��ك  ال 
واملتدربات  جيدة  اآلن  األم���ور  لله  احلمد  ولكن  األسئلة،  كثرة  وك��ذل��ك  شخصية، 

متفهمات.
   ما هو أصعب شيء في اليوغا؟

في  صعبة  تكون  البطن  م��ن  التنفس  عملية  تعليم  ولكن  صعوبة  هناك  ليس 
البداية، ثم تصبح عادية؟

   هل تعتبر اليوغا لعبة رياضية؟
نعم خاصة أن كل احلركات التي تقوم عليها رياضية.

   وما هي هذه احلركات ؟
القوس،  السهام،  رام��ي  اجلمل،  النسر،  وأخ��رى  الشجرة،  تسمى  حركات  هناك 

الكوبرا )األفعى( رأس البقرة، الغراب، الفراشة، اللوتس )الوردة( وغيرها.
   ومباذا تفيد هذه احلركات ؟

التنفس،  ف��ي  أزم���ة  ال��ص��در وال��ظ��ه��ر وامل��ع��دة وال���ذي يعاني م��ن  تفيد ألم���راض 
الكآبة، املراهقة، الغدد، القلق، التركيز، اإلمساك، البدانة، الشجاعة، اإلبداع، القدرة 

اجلنسية،عروق الدوالي وغيرها من األمراض.
   مبعنى هناك فوائد نفسية وصحية للجسم؟

معاً،  واجلسم  الفكر  دم��ج  أو  رب��ط  تعني  يوغا  كلمة  أن  إل��ى  اشير  أن  هنا  بد  ال 
وهي كلمة سنسكريتية اللغة. فاليوغا تعتمد على مقولة »العقل السليم في اجلسم 
السليم«، وتؤدي الى حالة توازن بني الفكر واجلسم. فمعظم الناس، خاصة املوظفني 

يعانون من مشاكل وأوجاع الظهر والرقبة والرأس واإلرهاق والضغط وغيرها.
واليوغا تفيد في معاجلة هذه األوجاع بنسبة كبيرة، شرط ممارستها بطريقة 
أنها تساعد  صحيحة، أي باتباع دورة تدريب خاصة، ونظام غذائي مدروس. كما 
أيضاً على الوقاية من املشاكل الصحية التي تغزو اجلسم مع الوقت، وأنا هنا أفضل 
دروس اليوغا لكافة أفراد العائلة الواحدة، خاصة في زمن تفكك العائلة، فالتواصل 

تكوين  صحة  في  اإليجابي  تأثيره  ال��واح��دة  العائلة  أف��راد  بني  اجلماعي  الفكري 
العائلة وعلى متتني الروابط فيما بينها.

   هل من قواعد أساسية ملمارسة اليوغا؟
شروط اليوغا ليست صعبة، وال تتطلب سوى االمتناع عن تناول الطعام قبل 
اليوغا، حتى تكون املعدة خاوية، ومن املفضل  ثالث ساعات من ممارسة حركات 
ارتداء الثياب القطنية املريحة، باإلضافة الى تأدية هذه احلركات في جو نظيف غير 

ملوث في الطبيعة، مع االعتياد على طبيعة طعام صحي.
   هل جلسات التأمل جزء من اليوغا؟

نعم ، إنها جزء من هذه الرياضة، التي تشعبت كثيراً حول العالم، فكل مدرسة 
اختارت طريقة معينة. فمنها من قررت التركيز على متارين الفكر، وأخرى قررت 

الوصول إلى حالة دمج وتواصل بني الفكر واجلسم.
   هل من الضروري على من يريد ممارسة اليوغا التعرف على فلسفتها؟
يفترض ذلك، والغاية هي توضيح مفهومها وفوائدها الذهنية واجلسدية.

   لنعود إلى موضوع التنفس من البطن، كيف يتم ذلك؟
اإلنسان يتنفس كل  أن  اليوغا، فكما تعلم  البطن هو أساس لعبة  التنفس من   
ثانية وبطريقة معينة، لذا يجد صعوبة في طريقة تغيير التنفس، وهو باملناسبة 

سهل تعلم هذه الطريقة.
   اإلقبال على ممارسة اليوغا عادة من املتزوجات أو اآلنسات؟

نسبة كبيرة منهن من املتزوجات.
   هل اليوجا مرتبطة بسن معني؟

 ال، على العكس فالطفل من عمر خمس سنوات بإمكانه ممارسة هذه الرياضة، 
وك��ذل��ك ب��إم��ك��ان االش��خ��اص ال��ذي��ن جت����اوزوا س��ن السبعني أاي��ض��اً مم��ارس��ة هذه 
هذه  ممارسة  احلامل  امل��رأة  بإمكان  أن��ه  كما  يستطيعون،  ال��ذي  بالقدر  الرياضة، 
الرياضة بإشراف مختص في اللعبة، ألن هناك حركات معينة يجب أن متتنع عن 
تأديتها، واليوغا هي من أنواع الرياضة القليلة التي تتوجه لعامة الناس، مبن فيهم 
تسمى  ما  وهي  فكرياً  الرياضة  هذه  ممارسة  عبر  وذل��ك  واملريض،  املقعد  اإلنسان 

باملنتيل يوجا.
   كم ساعة متارسني هذه اللعبة يومياً؟

ساعة واحدة أمارسها بصفة شخصية.
   في أي األوقات يفضل ممارستها؟

 في الصباح الباكر، أنا مثالً أقوم بعمل مترين، وفي املساء أي قبل النوم أجري 
مترين آخر حتى أشعر بالراحة النفسية، فعندما يرتاح اجلسم يرتاح معه العقل.

   هل هناك شروط معينة ملمارستها؟
فإن  وللعلم  بتمارينها،  القيام  شخص  كل  ويستطيع  ممارستها،  في  شروط  ال 

األطباء يستعينون بها في عالج مرضاهم في املستشفيات.
   ملاذا حسب رأيك هذا اإلقبال الكبير من طرف النساء على ممارسة اليوغا؟

مختلفة،  اإلجابات  وكانت  التمارين،  بداية  في  لهن  السؤال  هذا  بتوجيه  قمت 
والنشاط،  ول��ل��راح��ة  البدنية  للياقة  وأخ���رى  ال����وزن،  بتخفيف  ت��رغ��ب  م��ن  فهناك 

وبعضهن للمحافظة على رشاقتهن.
   يقال إن هناك عالقة بني هذه الرياضة والديانة خاصة الديانة الهندية، حتى 

أن البعض كّفر من ميارسها؟
 ال، لم تصل إلى درجة التكفير، ولم أسمع أن هناك من يقول هذا الكالم، وهذه 
تشبه  باملناسبة  وه��ي  معني،  دي��ن  عليك  تفرض  وال  ب��ال��دي��ن،  لها  عالقة  ال  اللعبة 
نفسه،  الشخص  على  فتعتمد  الديانة  قضية  أما  اجلسم،  تنظيف  وخاصة  الصيام، 

وفلسفتها في الهند تقول: »إن اجلسم والعقل من هذا العالم«. 
   حسب معلوماتك، منذ متى مت اكتشاف هذه اللعبة وممارستها؟

هذه اللعبة نشأتها كانت في الهند قبل حوالي ثالثة آالف سنة قبل امليالد، ولها 
ثمانني متريناً، وكل مترين له خطوات معينة.

   ملاذا ال يوجد لها مسابقات مثل باقي األلعاب األخرى؟
هي ليست رياضة نتائج للميداليات والكؤوس، بل هي متارس للفائدة الصحية، 
واملهم هنا أن يشعر املمارس أن ال منافس له ليأخذ التمارين حسب راحته ووضعه 

الصحي.
   ألي مدى تسيطر اليوجا على حياتك؟

 اآلن اليوغا اصبحت كل حياتي، وهي الصديق الذي لن أتخلى عنه مدى العمر، 
لكن بالتنسيق بينها وبني أمور احلياة األخرى كافة، ألنها تعطيني القوة والصحة 

والرشاقة والهدوء النفسي.
   كلمة أخيرة؟

على  ق���ادرون  أننا  نشعر  مب��ا  ذوات��ن��ا  على  »نحكم  املقولة:  بهذه  حديثي  اختم 
حتقيقه، فيما يحكم علينا اآلخرون مبا حققناه فعالً«.

املجال  السياحية في غزة، بحكم عملها في  املطاعم  أن ترتاد  نادين  تعودت 
عدة  الثمني  وقتها  من  لتأخذ  أكبر،  وج��ه��داً  وقتاً  منها  يتطلب  وال��ذي  اإلع��الم��ي، 
اليومية  كعادتها  وجلست  وال��راح��ة،  الغذاء  طعام  تناول  في  تستغلها  دقائق، 
لها  يأتي  أن  اجلرسون  انتظرت  الغذاء،  طعام  تناولت  أن  وبعد  الطاولة،  على 
أبلغها اجل��رس��ون في  امل��رة  امل��وع��د، ولكن ه��ذه  ذل��ك  ي��وم في  باألرجيلة مثل كل 
بقرار  الطاولة،  على  للنساء  األرجيلة  تنزيل  مبنع  السياحية،  غزة  مطاعم  أحد 
من احلكومة املقالة في غزة، ففرحت ورحبت باألداء املتميز للحكومة املقالة في 
األماكن  في  التدخني  منعت  التي  بالدول  اقتداًء  جريئة  خطوة  واعتبرتها  غ��زة، 
العامة، حفاظاً على البيئة، ووقاية صحية ألفراد املجتمع، ومساهمة إلى جانب 
من  مجموعة  فرأت  حولها،  تلفتت  وفجأة  التربوي.  السلوك  في  املجتمع  أنظمة 
ثالث  وبينهم  للشباب،  املخصص  املكان  في  طاولة  على  يجلسون  األشخاص 
أراجيل، فنادت اجلرسون مرة أخرى، وطلبت منه أن تقابل املسؤول عن املطعم، 
أشخاص  مجموعة  من  شفوية  رسالة  تلقوا  »أنهم  فأخبرها  حدث،  مبا  وأبلغته 
العامة،  املباحث  من  أنهم  على  أنفسهم  عرفوا  املدني،  اللباس  يرتدون  مسلحني 
ويحملون قراراً شفوياً، مفاده منع النساء من تدخني األرجيلة في املطاعم الكوفي 

شوب واألماكن العامة«.
واخبرتي مبا  تلفونياً  اتصلت بي  وأثناء خروجها  املكان،  الفور تركت  على 
حدث معها، واعتبرت األمر متييزاً واضحاً ضد حقوق املرأة، ألن القرار اختص 

املرأة فقط، بغض النظر عن اعتبار التدخني سلوك سيء وعادة يرفضها املجتمع، 
على  فقط  االقتصار  وليس  اجلميع،  على  القرار  تعميم  »يجب  قائلة:  وأضافت 
عن  بعيداً  الكاملة،  بحقوقها  حتظى  أن  يجب  اجتماعي  كيان  امل��رأة  ألن  امل���رأة، 
وقوانني  قضايا  هناك  أن  إل��ى  وأش��ارت  االجتماعي،  النوع  ضد  السائد  التمييز 
تخص املرأة، يجب إعادة النظر فيها أوالً كقانون العقوبات وقضايا القتل على 

خلفية الشرف، بدالً من التطرق إلى سلوكيات الناس«.
تطرقت جريدة »صوت النساء« لهذه القضية الهامة، والتي اعتبرتها جزءاً 
خصوصاً  غ��زة،  في  امل��رأة  ضد  السائد  للتمييز  األساسية  القضايا  من  يتجزأ  ال 
بعد قرار احلكومة املقالة فرض احلجاب على النساء احملاميات في غزة، وبدأت 
عدد  في  مراسلها  جتول  وبعد  وراءه��ا،  يقف  ومن  القضية  حول  واسعاً  حتقيقاً 
من املطاعم ملتابعة القضية، قالت م .غ مديرة إحدى املطاعم املشهورة في غزة:  
»توجه إلينا مجموعة من الشبان بلباس مدني يحملون أسلحة خفيفة، وعرفوا 
تدخني  من  امل��رأة  مبنع  ق���راراً  لديهم  وأن  العامة،  املباحث  من  أنهم  أنفسهم  عن 
كان  القرار  أن  وأبلغتنا  ش��وب،  كوفي  بداخله  يوجد  ال��ذي  املطعم  في  األرجيلة 
أصحاب  بجمعية  باالتصال  الفور  على  »قمت  املطعم:  مديرة  وأضافت  شفوياً« 
املطاعم، وأخبرتهم بالقرار الذي تلقيناه، فوجدت أن اجلمعية قد تلقت شكاوي 
من عدة مطاعم بهذا اخلصوص، »وابلغوها أن إدارة اجلمعية تعمل اتصاالتها 

مع اجلهات املسؤولة في غزة، للتأكد من صحة القرار ومن يقف وراءه«.

. غ بهذا احلد، بل رفعت شكوى إلى وزارة السياحة، وأبلغتهم  لم تكتف م 
موجود  ق��رار  هناك  أن  فعالً  ووج��دت  تدخلت  ال���وزارة  أن  وأخبرتنا  ح��دث،  مبا 
املطاعم  أصحاب  استياء  أث��ار  ال��ذي  األم��ر  اخلصوص،  بهذا  العامة  املباحث  من 
من  ع��دداً  أن خسروا  الذي كلفهم كثيراً، بعد  القرار  السياحية، وتذمروا من هذا 
ملجرد  أنه  مطعم،  في  جرسوناَ  يعمل  وهو  محمد  وأف��اد  القرار.  نتيجة  الزبائن 
إب��الغ��ي ال��زب��ائ��ن ب��ال��ق��رار ك��ان��وا ي��ت��رك��ون ال��ط��اول��ة وي��غ��ادرن امل��ط��ع��م، مبديني 
زبائناً  خسرنا  وق��د  فقط،  النساء  بحق  اجلائر  ال��ق��رار  على  الشديد  اعتراضهم 
نتيجة هذا القرار، وكما تشاهد املطعم يبدو خالياً، باإلضافة إلى أن كثيراً منهم 

تساءلوا هل القرار شمل الرجال؟ وملاذا يقصدوننا نحن النساء فقط؟
عدد من أصحاب املطاعم رفضوا احلديث معنا عن هذه القضية، واعتبروها 
زوبعة مرت مع هبوب أول عاصفة ريح، خصوصاً بعد تدخل وزارة السياحة، 
إلى مجاريها ولكن بتحفظ شديد،  املياه  القرار، وعودة  التي عملت على تعليق 
الحق؟  وقت  في  القرار  نشر  سيعاد  هل  اآلن،  نفسه  يطرح  ال��ذي  السؤال  ولكن 
التي  الدولية  املرأة؟ في ظل االتفاقيات  السائد واجلائر بحق  التمييز  وملاذا هذا 

كفلت حقوقها الشرعية والقانونية.
امل��رأة،  ض��د  التمييز  زاوي���ة  م��ن  ك��ان  القضية  لهذه  تطرَقنا  أننا  إل��ى  ون��ن��وه 
سيئة  ع��ادة  ونعتبره  االجتماعي،  النوع  لكال  التدخني  نحارب  بأننا  العلم  مع 

اجتماعياً وصحياً.

النساء في غزة يستنكرن التمييز العنصري ضدهن
خاص / صوت النساء 

العبة ومدربة اليوغا غادة واكد 

فوائد عديدة يكتسبها كل من ميارس لعبة اليوغا 
تيسير جابر
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تكن  لم  الفلسطينية  القرى  اح��دى  من  )فتاة  س 
اغتصبت،  عندما  عشر  ال��ث��ان��ي  ربيعها  أكملت  ق��د 

وربيعها السادس عشر عندما قتلت.
والدها،  وال��ش��رف(  ال��ع��رض  )ح��ام��ي  اغتصبها 
وقتلها أخوها حفاظاً على العرض والشرف، نبذها 

املجتمع وشتمها ميتة ملجرد قتلها!!!!!
ف��ذه��ب��ت بصحبة  ب��وع��ك��ة ص��ح��ي��ة  أص��ي��ب��ت س 
حلني  عليها  حتفظ  ب��دوره  ال��ذي  للمشفى،  والدتها 
مبالبسات  للتحقيق  امل��س��ؤول��ة  اجل��ه��ات  وص����ول 
احلالة، والتي ظهر حينها أن الفتاة حامل وأنها غير 

متزوجة.
كان  وحينها  البيت،  إلى  )س(  عادت  تعهٍد  بعد 
أيام  ب��احل��م��ل،  م��ن تسبب  ه��و  وال���ده���ا  أن  م��ع��ل��وم��اً 
قليلة قتلت س من قبل من كانت تلعب وتلهو معه 
بدافع حماية شرف  قتلها  كانا طفلني، أخوها،  حني 
العائلة، ورمبا لو لم يقم بقتلها لقتله مجتمعه نبذاً.  
تستحق القتل والشنق على الدوار، ردد املجتمع 

احمليط بها.
ل��ل��م��ج��رم، وك���أن )س( هي  ي��ك��ن حينها ذك���ر  ل��م 

وحدها بطلة اجلرمية.
بقلب محروق لم جتف دمعتها، لكن ماذا تفعل؟ 
بقبولها  وقاموا  الشرطة،  لدى  بشكوى  األم  تقدمت 
وتكييفها على أنها جرمية سفاح قربى!! هذه الطامة 
الكبرى، اغتصبت وقتلت وشتمت وهي ميتة، واآلن 
مارست  أن��ه��ا  اخل��اط��ىء،  التكييف  بحسب  ظ��ه��رت 

اجلنس مع والدها بإرادتها.
تكيف  فعندما  للجرمية،  اخلاطىء  التكييف  مت 
أنها  على  األس���رة،  داخ��ل  اجلنسي  االع��ت��داء  جرمية 

سفاح قربى، هذا هو أبشع أنواع الظلم.
عالقة  بساطة  وبكل  هي  القربى  سفاح  جرمية 
جنسية غير شرعية، تتم بتراضي الطرفني، ما بني 
األردني  القانون  بحسب  وه��ي  وال��ف��روع،  األص���ول 
لعام 1961 الساري في الضفة الغربية، هي جنحة 
معاقب عليها من سنتني إلى ثالث سنوات للطرفني.

 اإلع���ت���داء اجل��ن��س��ي داخ���ل األس����رة، ه��ي جناية 
املؤبدة،  الشاقة  باألشغال  القانون  عليها  يعاقب 
القانون  حسب  األح��وال  بعض  في  تصل  قد  والتي 

املذكور إلى حد اإلعدام.
اعتداء  هو  احلالة  ه��ذه  في  هنا  فعلياً  حصل  ما 
سلطته  بحكم  األب  ب��ه  ق��ام  األس���رة،  داخ���ل  جنسي 
وهيبته، مستغالً ضعف ابنته القاصر، التي فتحت 
املفترض  م��ن  ه��و  ال����ذي  وال���ده���ا  ووج����دت  عينيها 
املسؤول عن أمنها وحمايتها، ميارس اجلنس معها، 

ما موقفها جتاه اآلخرين إن كان األب يفعل ذلك.
املعرفة  ن��واج��ه��ه��ا ه���ي ض��ع��ف  ال���ت���ي  امل��ش��ك��ل��ة 
والتمييز، ما بني جرائم اإلعتداءات اجلنسية داخل 
األسرة، وسفاح القربى في أوساط املجتمع، وأيضاً 
مع  التعامل  أن  وذلك  والنيابة،  الشرطة  أجهزة  في 
هذه القضايا يبقى في نطاق العائلة، ويغلف بسرية 
تامة، بسبب املفاهيم االجتماعية املوروثة عن شرف 
خرجت  وإن  املجتمع،  في  األبوية  والثقافة  العائلة 
الفتاة  تكون  العائلة،  نطاق  خل��ارج  القضايا  ه��ذه 
من  وحتقيراً  ون��ب��ذاً  قتالً  م��رات  لعدة  الضحية  ه��ي 
املجتمع، حتى في النهاية يستطيع األخوة واألقارب 
العيش بسالم ضمن إطار املجتمع، الذي سيعتبرهم 
القانون  أجد  برأيي  منها،  وتخلصوا  عارهم  غسلوا 
هذه  ف��ي  الفتيات  ض��د  املجتمع  مل��وق��ف  سبب  أي��ض��اً 
القضايا، ألنه عندما ذكر هذه اجلرائم وضعها حتت 

باب جرائم االخالق والشرف!!؟

com.hotmail@sereenhoso
  

مجرد تكييف 
خاطىء!!!!!

سرين حوسو

أطفالنا يفقدون الثقة في قدرتنا على حمايتهم
رشا فرحات  
بحث  إل��ى  هدفت  حيث  غ��زة،  قطاع  في  النفسية  والصالبة  ال��ذك��ور،  لألطفال 
أنواع وشدة اخلبرات الصادمة في األطفال الذكور، الذين فقدوا بيوتهم نتيجة 
للهدم ومعرفة مدى انتشار كرب ما بعد الصدمة، ومعرفة الصالبة النفسية 
طفال   »45« م��ن  البحث  عينة  تكونت  فقد  غ��زة،  برنامج  وبحسب  لألطفال. 
ومراهقا من العائالت التي هدمت بيوتهم في الفترة األخيرة، في منطقتي رفح 
وبيت حانون، والتي طبقت عليها اختبار اخلبرات الصادمة، ومقياس كرب ما 

بعد الصدمة، ومقياس املخاوف والصالبة النفسية.
متوسطة،  نفسية  لصدمة  تعرضوا  األطفال  من   %60 أن  الدراسة  وبينت 
األطفال  من  3ر%33  أن  حني  في  بسيطة،  نفسية  لصدمة  تعرضوا  و7ر%6 

تعرضوا لصدمة نفسية شديدة.
الدراسة، أن 6ر51% يعانون  وبالنسبة لكرب ما بعد الصدمة، أوضحت 
بدرجة خفيفة، و 2ر26% يعانون بدرجة متوسطة، في حني 20 % يعانون 

بدرجة شديدة.
كما أظهرت الدراسة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية، بني تعرض 
بعد  م��ا  الناجتة  النفسية  االض��ط��راب��ات  ودرج���ة  الصادمة  ل��ألح��داث  األط��ف��ال 
الصدمة، حيث خرجت بخالصة، أن هدم البيوت له تأثير مباشر على تطور 
كرب ما بعد الصدمة، واملخاوف لدى األطفال واملراهقني، وأن قدرة الطفل على 
التكيف مع اخلبرات الصادمة، والتمتع بالصالبة النفسية يجعلهم أقل عرضة 
تقوية  على  تركز  برامج  إيجاد  يستوجب  ما  الصدمة،  بعد  بالكرب  لإلصابة 
الالمنهجية لألطفال لتقويتهم  النشاطات  املهارات االجتماعية واملشاركة في 

أمام املشاكل اليومية الناجمة عن الصدامات النفسية.
وقد يولد اخلوف خوفاً آخر من احلياة ومن املقربني، أو خوفاً من  املوت، 
وفقدان الثقة باألهل واألبوين، وهذا ما يرعب األطفال في هذه احلاالت، وقد 
يصيب األطفال  فقدان الوعي، فقدان الذاكرة، الرجفة العصبية، هبوط القلب، 
العضلة  في  كسل  املنبسطة،  العضلة  في  كسل  القلب،  نبضات  انتظام  ع��دم 
في  ال��ه��زال  التنفس،  لضيق  م��راف��ق  ال��ص��در  على  بثقل  اإلح��س��اس  املنقبضة، 
التي  باألحوال  شبيهة  الذعر  بنوبات  املريض  لدى  األح��وال  وتكون  اجلسم، 
تكون لدى املريض بنوبات الصرع. هذا وقد يسبب اخلوف آالماً داخلية، كآالم 
متنقلة في اجلسم ال أساس علمي لها، واألرق واالكتئاب، الشعور بالضعف 
املفرط، انعدام الشخصية، اإلحساس باالنهزامية على مدار الساعة، انفصام 
الشخصية، التردد واخلوف من اتخاذ أي قرار، األحالم املزعجة والكوابيس، 

كثرة االنهيارات النفسية والعصبية.

لم يكن لؤي هكذا قبل عام، أسئلته في ازدي��اد ممل، وش��روده في ازدياد 
اآلن  غ��زة، ولكنها  األخ��ي��رة على  أكبر، وذل��ك منذ إصابة وال��دت��ه في احل��رب 
وضعه  على  زال  م��ا  فهو  مقلق،  ل��ؤي  وض��ع  لكن  ج��ي��د،  وض��ع  ف��ي  أصبحت 
الغريب من الشرود والتنحي جانباً، مباذا يفكر، لكم متنيت أن أعود ألصبح 
في مثل عمره، ألعلم متاماً مباذا يفكر اآلن، ال أدري ملاذا أصبحت أشعر بأنني 
بابا  يا  أقوى  »من  املعتاد:  سؤاله  ليسأل  لؤي  يتقدم  حياته.  في  مهماً  أعد  لم 
أنت أم األسد؟«، وأنا أعاود الضحك، ثم أجيبه: »حتى لو كان األسد قوياً، فهو 
في النهاية حيوان يا لؤي وسأتغلب عليه بالتأكيد، ألني امتلك عقالً، هو بال 
فادي  فيرد  النهاية«،  الذي سيتغلب في  األس��د، والعقل هو  أكبر من عقل  شك 
رداً محرجاً: »ولكن الطائرات اإلسرائيلية ال متتلك عقالً، وهي بالرغم من ذلك 
القوي؟«،  أيها  عنها  تدافع  لم  ملاذا  أمي،  تصيب  أن  واستطاعت  عليك،  تفوقت 

ويفر فادي من املكان دون انتظار لسماع اإلجابة.

جميعهم متأملون
إلى  تعرضوا  قد  األطفال  من  املئات  فهناك  ل��ؤي،  على  مقتصراً  األم��ر  ليس 
آبائهم  ف��ي  للثقة  وف��ق��دان��اً  باليأس  ش��ع��وراً  بداخلهم  خلقت  نفسية،  ص��دم��ات 
اإلسرائيلية  الطائرات  بأن  واليقني  املسيطر،  باخلوف  وإحساساً  وأمهاتهم، 
ستأتي ذات صباح لتقتلهم أو أحدا من أحبتهم، وقد انعكس هذا اخلوف على 
النشاطات  أبنائهم في كثير من  الذين حتفظوا من مشاركة  اآلب��اء،  الكثير من 
الصيفية لهذا العام، خوفاً من حدوث أي حرب أو هجمات إسرائيلية محتملة، 
خصوصا مع ازدياد اإلشاعات عن ذلك، وقد حاول الكثير من اآلباء أن تكون 
أو  أندية  في  أو  سكناهم،  مقر  من  قريبة  الصيفية،  الطالبية  النشاطات  تلك 
مدارس مالصقة لبيوتهم متاماً، وإذا كان اآلباء قد تعاملوا مع األمر ببساطة 
من مغادرة  املشاركة خوفاً  أو  الذهاب  األطفال رفضوا  من  فإن كثيراً  وراح��ة، 
إل��ى م��ك��ان ال رج��ع��ة م��ن��ه. ويعتبر اخل���وف م��ن األم���راض الفتاكة ذات  امل��ن��زل 
العواقب الوخيمة، وهو من األسباب الرئيسية للكثير من األمراض العضوية 
مسبب  ولكنه  بحت،  روح��ان��ي  م��رض  هو  واخل��وف  والروحانية.  والنفسية 

ألمراض عضوية ونفسية أيضاً. 

إحصائيات دقيقة
غزة  لبرنامج  التابعة  العلمي  والبحث  التدريب  دائ��رة  أجرته  تقرير  في 
النفسية  الصحة  على  البيوت  ه��دم  تأثير  ح��ول  ال��دراس��ة  النفسية،  للصحة 

أين الفساد بالضبط؟
عبد الغني سالمه

ه��ل ال��ف��س��اد م��وج��ود ف��ي امل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة ف��ق��ط، وب���ال���ذات لدى 
أم  الفساد؟  تنتج  التي  النظيفة  غير  البيئة  في  هو  أم  العليا؟  املستويات 
هو في الظروف العامة التي خلقت هذه البيئة؟ وهل مصدره هو اإلنسان 
نفسه؟ أم النظام الذي يعيش فيه هذا اإلنسان؟ أسئلة مشروعة تستدعي 
أوالً تعريف الفساد ثم حتديد مكامنه ومصادره قبل الشروع مبحاربته، 
وهي أسئلة عامة ولكن عند احلديث عن أوضاعنا بشكل خاص، سيتفرع 
ممارسات  في  الفساد  هل  مثال:  تفصيلية،  أخ��رى  أسئلة  بالضرورة  عنها 
وغير  خيالية  روات��ب  امل��دراء  يتقاضى  حيث   NGO’s أل  منظمات  بعض 
أجانب  خ��ب��راء  وي��وف��دون  البلد،  ف��ي  ال��روات��ب  مبستوى  مقارنة  منطقية، 
مواطن  يديرها أي  أن  املمكن  م��ن  مشاريع  على  ل��إلش��راف  فلكية  ب��أج��ور 
مؤهل عاطل عن العمل، ويعقدون عشرات االجتماعات واملؤمترات وورش 
العمل، التي ُتكلف مبالغ باهظة وال يستفيد منها أحد إال أصحاب الفنادق 
شاغرة  وظائف  عن  يعلنون  حيث  اخلاصة،  الشركات  في  أْم  املضيفة؟! 
وعلى  بتوظيفهم،  يرغبون  من  مقاس  على  تفصيلها  مت  معينة  بشروط 
املواطن الذي يتقدم لهذه الوظيفة العيش بأحالم اليقظة أطول فترة ممكنة 

إلى أن يدّبر واسطة.
الدرجة  م��ن  موظفة  ترقية  فيها  يتم  التي  احلكومة  ف��ي  الفساد  أن  أْم 
بينما  ثقافية،  خلفية  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  ن��ظ��راً  م��دي��ر،  درج��ة  إل��ى  السادسة 
العام  املدير  وحيث  طويلة،  سنوات  مكانهم  يراوحون  األكفاء  املوظفون 
التي  املتخصصة  العمل  وورش  امل��ؤمت��رات  جميع  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  يحتكر 
إال  بشيء  تفيده  وال  اختصاصه  خ��ارج  كانت  لو  حتى  اخل��ارج،  في  ُتعقد 
فاتورة  دفع  عن  متتنع  التي  املناطق  بعض  في  أْم  السفر!!  بدل  أج��ور  في 
الكهرباء، وحيث يستخدم األهالي هناك املدفأة الكهربائية ليالً نهاراً، وفي 
البيوت، وإذا جترأ مندوب شركة  األزّق��ة بني  لتدفئة  الغرف، وأحياناً  كل 
الكهرباء على قطع التيار يصبح عميالً يتوجب قتله، ألنه يريد النيل من 
فيها  ُيترك  التي  األطفال  حضانات  بعض  في  املرابط!! أْم  الشعب  صمود 

ُويجبرون  شقاوتهم  وُتقمع  وصراخهم،  ومخاطهم  دموعهم  مع  األطفال 
إلى أن يحني موعد قدوم األهالي، فيتم تنظيفهم  النوم أو اخلضوع،  على 
وتلميعهم، واملربيات مطمئنات لهذا اإلهمال، ألن احلضانات ال تخضع ألي 

مراقبة، واألهالي ممنوعون من دخولها أثناء النهار!!
أو  الصالحية  منتهية  م��واد  قوَن  ُيسوِّ الذين  التجار  بعض  في  هو  أْم 
أدنى  دون  ال��س��اري��ة!!  وال��ق��وان��ني  الصحية  للشروط  مخالفة  أو  ف��اس��دة 
اعتبار لصحة املواطن أو لسمعة البلد، فاملهم لديهم هو الثراء السريع، في 
حني يعمل مفتش التموين وهو ُمحاصر بني قلة اإلمكانات وفساد بعض 
التجار وغفلة املجتمع وتسّتر اجليران، حتى لو كان  املسؤولني وسطوة 

أطفالنا هم من يدفعون فواتير جتار املوت!! 
هل الفساد هو أن يسرق املسؤولون الكبار املوازنات العامة؟ أم هو في 
املوظف الصغير الذي يتلكأ في واجبه ويهمل دوامه؟ أْم أن الفساد هو عدم 
أْم  املواطن للشرطي؟  احترام  أو هو عدم  امل��رور؟  لقواعد  السائقني  امتثال 
املريض في غرفة  إهمال  أْم هو  القياسية؟  باملواصفات  املصانع  تقّيد  عدم 
الطوارئ؟ أْم هو رفع األسعار بال رحمة ودون منطق؟ أْم ممارسة الغش 
واالحتكار؟ أْم هو في البيئة التي أفسدها البشر بجشعهم؟ أْم في األغذية 
التي  الكيماوية دون مكيال وال ميزان؟ والبضائع  التي تزخر باملضافات 
أفسدها املهربون والغشاشون؟ أْم في السياسة وقد أفسدها االنتهازيون 
واملهزومون؟ أْم في املؤسسات العامة واخلاصة التي تعمل بال حسيب وال 
رقيب!! أْم هو احملسوبيات والواسطة والشللية؟ أين هو الفساد بالضبط؟ 
قد يكون الفساد أي شيء مما سبق ذكره أو جميع ما ُذكر، وقد يكون موجوداً 
في أي فرد وفي أي مستوى وأي مكان، ولكن محاربة الفساد تتطلب أوالً 
التخلص من عقلية اتهام اآلخرين وتبرئة الذات، كما لو أن الفساد هو فقط 
ما يتعارض مع مصاحلنا، أو هو ما نراه في اآلخرين فقط، ثم بعد ذلك نقر 
بأن املنبع احلقيقي للفساد هو اإلنسان غير املنتمي والالمبالي والسلبي، 

الذي يرى الفساد ويتعايش معه.

آباء في غزة
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مقدمة: 
إثر  على  وذل��ك   ،2000/10/31 بتاريخ   1325 األم��ن  مجلس  ق��رار  ص��در 
جلسة عقدها مجلس األمن حول »النساء، السالم واألم��ن«، والتي أدت لصدور 
على  املسلح  الصراع  أث��ر  فهم  ض��رورة  إل��ى  االنتباه  القرار  لفت  السابق.  القرار 
النساء  حماية  لضمان  مؤسساتية  إج���راءات  أخ��ذ  وض��رورة  والفتيات،  النساء 
ومشاركتهن التامة في عمليات السالم. رأى القرار أن هذه املشاركة تساهم في 
الصراعات  في  املشاركة  األط��راف  طالب  كما  العالم.  في  واألم��ن  السالم  سيادة 

وبناء السالم أن تتبنى »رؤية جندرية«.
مبثابة  القرار  العالم،  في  النسوية  واحلركات  املنظمات  من  العديد  اعتبرت 
األمم  في  هيئة  أعلى  األم��ن،  مجلس  من  ق��رار  لوجود  نظراً  جلهودهن،  انتصار 

املتحدة، ينص على حماية النساء واألطفال في مناطق الصراع واحلروب.
انتقد القرار السابق فيما يتعلق مباهية »الرؤية اجلندرية«، حيث لم يوضح 
أنه  أية توجهات يجب إتباعها لتحقيق هذه الرؤية أو أية خطوات محددة، كما 
التنبه  دون  والفتيات«،  »النساء  مع  بتقاطع  اجلندرية«  »الرؤية  استخدام  مت 
التي تثيرها احلروب والصراعات على كٍل  النوع االجتماعي  للعديد من قضايا 

من الرجال والنساء، وليس النساء والفتيات فقط. 

القرار  واحلالة الفلسطينية
كافة  استمرار  إل��ى  يشير  الفلسطينية،  احلالة  يحكم  ال��ذي  العام  اإلط��ار 
ملا  اإلسرائيلي  االحتالل  قبل  من  املمارس  والعنف  واالضطهاد  القهر  أشكال 
والعنصرية  التمييز  من  أخرى  ألشكال  إضافة  التاريخية،  فلسطني  من  تبقى 
ما   ،1948 مناطق  داخ��ل  في  الفلسطيني  الشعب  من  تبقى  من  على  املمارس 
يعني أنه في احلالتني ينطبق قرار 1325، إضافة ملا ميارس من عنف وعدوان 
من  قريبة  حدودية  مناطق  في  املتواجدين  خاصة  الشتات،  فلسطينيي  على 
أشكال  تتلخص  واألردن.  لبنان  ف��ي  الفلسطينية  املخيمات  مثل  إس��رائ��ي��ل، 
البنية  البيوت، تدمير  املتعمد، هدم  الفلسطينيني بالقتل  املمارس على  العنف 
قلع  م��دارس...ال��خ(،  مجاري،  م��اء،  كهرباء،  ط��رق،  )شبكات  املدنية  التحتية 
اجليش  بعنف  املزارعني  استهداف  العسكرية،  احلواجز  على  القتل  األشجار، 
أو االثنني معاً، منع املرضى واحلوامل من الوصول للخدمات  أو املستوطنني 

الصحية.. الخ. 
طريق  ع��ن  فلسطينياً،   1325 ال���ق���رار  ت��رج��م  ل��ه  امل��ش��ار  ال��وض��ع  ظ��ل  ف��ي 
للنساء  الدولية  بالهيئة  سميت  فلسطينية/إسرائيلية  نسوية  هيئة  تأسيس 
شخصية   22 الهيئة  ضمت   International Women،s Commission
من  نفسه  العدد  وكذلك  فلسطينياً،  العدد  ونفس  إسرائيلية،  نسوية  قيادية 
جوالت  على  عملها  وتركز   ،2005 عام  الهيئة  تأسست  دولية.  نسوية  وج��وه 
األوروب��ي،  البرملان  أم��ام  سماع  جلسات  الهيئة،  عضوات  بعض  من  أوروب��ي��ة 
»الصراع  حلل  دولى  مؤمتر  بعقد  واملطالبة  الدولية،  للهيئات  مذكرات  إرس��ال 

الفلسطيني/ اإلسرائيلي«. 
املالحظ على عمل الهيئة النقاط التالية:

والعنف  ال��ص��راع  م��راح��ل  الخ��ت��الف  النسوية  األدب��ي��ات  معظم  أش���ارت   -1
تختلف فيها الرؤية »اجلندرية« بني كل مرحلة وأخرى على النحو التالي:

أ- مرحلة ما قبل اندالع الصراع، وتتميز بانتشار البطالة، خاصة بني الرجال، 
وانتشار العنف الداخلي بكافة أشكاله، وعدم االستقرار السياسي واألمني.

واجلبهة  القتال  جبهة  ب��ني  الفاصل  بانهيار  وتتميز  ال��ص��راع،  مرحلة  ب- 
امل���دارس،  )ال��ب��ي��وت،  املعتادة  العيش  أم��اك��ن  إل��ى  العنف  يصل  حيث  الداخلية، 
األسواق، احلقول، األماكن العامة( ما يحصد كثير من أرواح املدنيني خاصة بني 

اليومية  احلياة  سير  انتظام  على  وكبير  سلبي  بشكل  ويؤثر  واألطفال،  النساء 
للسكان املدنيني.

العنف،  أشكال  كافة  بوقف  وتتميز  السالم،  عملية  بدء  أو  الصراع  حل  ت- 
النساء  تطالب  ما  وع��ادة  للصراع،  سلمي  حل  إلى  للوصول  بالتفاوض  والبدء 
بأن تكون جزءاً من هذه العملية، ألخذ حاجات النوع االجتماعي بعني االعتبار، 
واألطفال  النساء  الكتواء  نظراً  سلمية،  حللول  الوصول  في  للتسريع  وأيضاً 

بنيران احلروب.
ث- مرحلة إع��ادة البناء وإع��ادة إدم��اج من شاركوا في احل��روب في احلياة 
املدنية، وهنا أيضاً ينظر لدور هام للنساء، فلو كن ممن شاركن في القتال، يجب 
االعتبار  بعني  احتياجاتهن  واخذ  املدنية  احلياة  في  إدماجهن  إعادة  على  العمل 
سواء في فرص العمل، املشاركة في مراكز اتخاذ القرار، أن يكن جزءاً من عملية 

توزيع املصادر واملوارد املتوفرة عند إعادة األعمار.
في احلالة الفلسطينية، ولسبب غير واضح، مت فهم القرار 1325، وهماً، بأنه 
حلول  إليجاد  التفاوض  مرحلة  أي  الصراع،  انتهاء  بعد  ما  مرحلة  على  ينطبق 
جتاهل  مع  والدمج،  البناء  إع��ادة  مرحلة  مع  اخللط  مع  الصراع،  النهاء  سلمية 
تام ملرحلة الصراع نفسها وآثارها املدمرة على كافة مناحي احلياة في املجتمع 
آثاره واضحة وقت زيادة درجات العنف  الفلسطيني. هذا التجاهل كانت تبدو 
والعدوان اإلسرائيلي، والذي كان يسبب تقريباً شل عمل الهيئة الدولية للنساء، 
احملكومة  اإلسرائيلي،  الطرف  رؤية  عن  فيها  الفلسطيني  الطرف  رؤية  وتباعد 
برؤية »متوازية« ألطراف الصراع، على شاكلة »إدانة العنف من كال الطرفني.. 

الخ«.  
إستراتيجية  ع��ل��ى  الفلسطينية،  ال��ن��س��وي��ة  ال��ق��ي��ادات  ج��ه��ود  رك����زت   -2
على  مؤثر  دول��ي  ضغط  حتريك  م��ن  ب��دالً  ال��ع��ام،  ل��ل��رأي  وامل��ن��اش��دة«  »املطالبة 
)املطالبة  مقاومة  استراتيجيات  طريق  عن  وانتهاكاتها،  إسرائيل  دولة  جرائم 
الدولية،  العدل  محكمة  في  إسرائيلية  قيادات  جترمي  دولياً،  إسرائيل  مبقاطعة 
العسكرية  القيادات  حتريك إصدار مذكرات توقيف في حق مجرمي احلرب من 

والسياسية اإلسرائيلية.. الخ(.
ضم  ط��ري��ق  ع��ن  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  ب��ال��ص��وت  الفلسطيني  ال��ص��وت  رب��ط��ت   -3
إسرائيليات في الهيئة، ينتمني للخط السياسي الصهيوني العام، مثل ناعومي 
خازان وجاليا جوالن وأمثالهن، ما اضعف قوة الصوت الفلسطيني عن طريق 
ربطه بالسقف السياسي، الذي يتوافق مع الرؤية اإلسرائيلية، واملعادي بالطبع 

للمطالبة مبقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها. 
الهيئة، مت استخدام لغة  التي صدرت عن  البيانات والوثائق  4- في معظم 
موجه  بيان  في  املثال،  سبيل  على  ورد،  كما  واجل��الد  الضحية  بني  »ال��ت��وازن« 
لقيادات العالم صدر في 2006/9/20 في نيويورك، والذي طالب بوقف »كافة 
حرية  األس��رى،  »تبادل«  مثل  الثقة،  لبناء  خطوات  بأخذ  والبدء  العنف،  أشكال 
بني  ت��س��اوي  السابقة  اللغة  الفصل«.  ج��دار  وه��دم  والبضائع  للناس  احل��رك��ة 
والوحيد  األساسي  املسبب  هو  االحتالل  أن  ت��رى  وال  عليه،  واملعتدى  املعتدي 

لكافة أشكال العنف. 
الطريق  امل��ف��اوض��ات ه��ي  أن  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي ص���درت  ال��وث��ائ��ق  5- معظم 
أي  عن  الشرعية  ينزع  ما  اإلسرائيلي«،  الفلسطيني/  »الصراع  حلل  »الوحيد« 
شكل من أشكال املقاومة العسكرية، والتي أقرتها مواثيق األمم املتحدة للشعوب 

احملتلة. 
الهيئة  وهي  اليونيفيم،  منظمة  قبل  من  فلسطيني،  بطلب  الهيئة،  متول   -6
التي تعنى بقضايا املرأة والتنمية على مستوى العالم، النقطة هنا تتعلق مبدى 
الدولية  الهيئة  في  عضوات  إسرائيليات  نساء  ولقاءات  تنقالت  متويل  أولوية 

كانت عيناها تتراقص من الفرح، وكاد قلبها ينفطر من مكانه، جاءتني حاملًة طبقا من احللويات 
اليد األخرى كيساً من اللحم، سألتها عن سبب فرحتها ومناسبة هذه الهدايا، قالت إن  في يد، وفي 
أبنها بالل جنح في الثانوية العامة مبعدل جيد يؤهله لدخول اجلامعة، فباركت لها فرحتها، وفي 
أيضاً  إنها  قالت  العامة،  الثانوية  متتحن  العام  نفس  في  كانت  التي  ابنتها  عن  سألتها  الوقت  ذات 
جنحت وحصلت على معدل أعلى بكثير من معدل شقيقها، ولكن هذه احلالوة والفرحة كما ذكرت 

خاصة باالبن بالل فقط.
استشطت غضباً وذهلت من برودة ردها واستخفافها بنجاح أبنتها بل وتفوقها، وسألتها ملاذا 
هذه الفرحة للولد، رغم أن ابنتك حصلت على معدل عال، ولم حتظ بهذه الطقوس والفرحة، قالت 
بهدوء: »إنني نذرت نذراً إذا جنح بالل، أن اذبح ذبيحة، وها أنا قد أوفيت بنذري واحلمد لله على 

ذلك، وأمتنى أن يوفقني الله في مساعدته لدخول اجلامعة كما أحلم أنا ووالده«.
إلى  أفواجاً  أتت  التي  للناس  لم تذكري  أيضا  لم تنذري البنتك، وملاذا  ملاذا  آخر  بادرتها بسؤال 
بيتك، بأن ابنتك أيضاً جنحت بل تفوقت في الثانوية العامة، قالت وهي ما زالت على نفس وتيرة  
الالمباالة واالستخفاف: »والله فرحت إلها برضه، وأنا وأبوها بنحب البنات كتير ما بنميز، ولكن 
ذلك  على  قدرنا  وربنا  لتعليمها  فرصة  هناك  كان  وان  للولد،  حظاً  األوف��ر  ستكون  اجلامعة  فرصة 

سوف نقوم بتعليمها«. هذا ما صدر عن لسان أم رامي، ما دفعني مرة للتعجب وأن املمارسة على 
أرض الواقع شي آخر، ال يدلل على املساواة باملطلق بني الولد والبنت، وأن ما فعلته من طقوس 

يجانب حقيقة ما تتحدثني عنه يا أم رامي.
البنت  وفرحة  دائماً،  للولد  الفرحة  الغزي،  وخاصة  الفلسطيني،  مجتمعنا  في  يحدث  ما  هذا 
آالف  من  منوذجاً  إال  هي  ما  رام��ي  أم  قصة  وأن  الفلسطينية،  األس��ر  معظم  اعتادته  ما  هذا  تابعاً، 
القصص الغزية، التي تعج بها البيوت، التي تفضل الذكر على األنثى  في كل شي، حتى في أبسط 

األمور بدءاً من امللبس والطعام وانتهاء بالتعليم.
قصة أم رامي حدت بي أن أعود بذاكرتي لسنوات طويلة مضت، كنت ال أستغرب خالل عملي 
القرن  ونحن في  اليوم  ولكن  واملهمشة،  الشعبية  املناطق  في  خاصة  ال��وض��ع،  ه��ذا  امليداني من 
احلادي والعشرين، وبعد الطفرة التي طرأت على املجتمعات، وتوسع وانتشار مؤسسات املجتمع 
املدني، وإنفاق آالف ماليني الدوالرات على برامج التوعية والتثقيف ومتكني النساء، يبدوا أنها لم 
تؤت أكلها بعد، وأن هناك حاجة ماسة للمزيد من التوعية حول هذه القضية، والعديد من القضايا 
األخرى، حتى تتحول هذه البرامج إلى سلوكيات وإجراءات نتلمسها عبر واقعنا، وتنعكس بالفعل 

على مجريات حياتنا، وإال ما الفائدة من عمل تلك املؤسسات.

للنساء، على حساب أولويات تنموية وإغاثية قد تكون أكثر إحلاحاً في اإلطار 
الفلسطيني، حيث لن تتمكن اإلسرائيليات أو الدوليات، أن يطلنب متويل تنقالتهن 

وسفراتهن، دون أن يصدق على هذا الطلب الطرف الفلسطيني.  
تطبيق  محاولة  ف��ي  احلكومية،  غير  املنظمات  ق��ي��ادات  بعض  ش��ارك��ت   -7
تلك  وأجندة  عمل  مقاس  على  ترجم  أن  بعد  فلسطينياً،   1325 القرار  وتفعيل 
املنظمات. فاملنظمة التي تعمل في مجال محاربة العنف ضد النساء أو ماشابه، 
شدت القرار جلهة أجنداتها، مبعنى فهم القرار وكأن املقصود منه محاربة العنف 
به  واملتسبب  اخلارجي،  العنف  على  الكافي  بالقدر  التركيز  دون  فقط،  الداخلي 

أساساً الطرف احملتل. 

مقترحات الستخدام قرار 1325 فلسطينيًا
بكامل  ص��راع«  »مرحلة  باعتباره  احلالي،  الوضع  ق��راءة  إع��ادة  يتم  أن   -1
في  ح��دث  كما  واس��ع،  نطاق  على  ح��رب  جرائم  من  يرتكب  ما  فيها  مبا  معاملها، 

العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في كانون ثاني 2008. 
بكافة  االحتالل  مقاومة  في  الفلسطيني  الشعب  حلق  االعتبار  يعاد  أن   -2

أشكاله، مبا فيها استخدام العنف كحق للشعوب التي تقع حتت االحتالل. 
3- أن يتم العمل على تفعيل القرار فلسطينياً، مبعزل عن الطرف اإلسرائيلي، 
والذي يعمل دائماً على خفض سقف املطالب الفلسطينية، خاصة تلك التي تتعلق 
وفرض  إسرائيل  مبقاطعة  الفلسطيني  الشعب  ومناصري  أص��دق��اء  مبطالبة 

عقوبات عليها.
على  تقوم  فعالة،  مدنية  مقاومة  إستراتيجية  على  بناًء  العمل  يتم  أن   -4
مجرمي  ومحاكمة  عليها،  عقوبات  وف��رض  إسرائيل  مبقاطعة  العالم  مطالبة 

احلرب فيها في احملكمة الدولية. 
5- أن يتم العمل على تفعيل قرار محكمة العدل الدولية، بعدم شرعية جدار 

الفصل العنصري وهدمه وتعويض من تضرر منه. 
6- أن يتم العمل على وضع أجندة وطنية واضحة، يتم العمل عليها من قبل 
االحتاد العام للمرأة، وجميع املنظمات واإلئتالفات النسوية، تركز على قضية 
واحدة أو أكثر، بحيث تكون واضحة املعالم بشكل ال يقبل التأويل، مثل استهداف 
النساء احلوامل بالقتل على احلواجز العسكرية، هدم بيت فوق رؤوس سكانه 
يتم  أخ��رى  قضايا  أو  قضية  أي��ة  أو  م��زروع��ات،  وقتل  أشجار  خلع  املدنيني،  من 
االتفاق عليها، وعمل حملة حولها إلحضار املسؤولني عنها أمام احملكمة الدولية، 
العالم مبقاطعة ومالحقة مرتكبيها. حالة قتل راشيل كوري في غزة  ومطالبة 
واحلملة التي تبعتها مثال جيد على ذلك، وأيضا حالة قتل الصحفي البريطاني، 
بقتله  إسرائيل  باعتراف  أرادت��ه  ما  حتقيق  مت  حتى  حملة  أسرته  ق��ادت  والتي 

بشكل متعمد، وتعويض أهله وجترمي من ارتكب جرمية قتله. 
املجتزأة  األج��ن��دات  ي��الئ��م  مب��ا  ال��ق��رار  تطبيق  ع��ن  ف���وراً  التوقف  يتم  أن   -7
فقط  ليتعلق  القرار  قزمت  والتي  احلكومية،  غير  املنظمات  لبعض  واحمل���دودة 

بأشكال العنف األسرى واحمللي.
الرؤية  القرار 1325، حسب  إئتالف حول كيفية وآليات تطبيق  أن يتم   -8
تطبيق  مجريات  ملتابعة  ال��ك��ف��اءات  أفضل  م��ن  متابعة  جلنة  ويشكل  السابقة 

األجندة الفلسطينية املتفق عليها. 
واضح  هو  كما  الشمس،  وض��وح  واض��ح  الفلسطيني  احل��ق  إن  النهاية،  في 
أيضا العدوان واإلجرام اإلسرائيلي املرتكب بحق الطرف الفلسطيني وعلى كافة 
املستويات، ان القرار 1325 هو آلية ناجعة إلعادة احلقوق ألصحابها وجترمي 
ويحقق  مصاحلنا  يضمن  مب��ا  الستخدامه  العمل  فقط  علينا  املعتدي،  ال��ط��رف 

مطالبنا، وال يضيع حق وراءه مطالب.  

إطار مفاهيمي لقرار مجلس األمن 1325 في تطبيقه على احلالة الفلسطينية
بقلم: إصالح جاد

غزة: ماجدة البلبيسي

?
الفرحة أواًل  للولد

?
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انتظر سمير عبد احلكيم بفارغ الصبر، اإلعالن عن نتائج الثانوية العامة، 
ألجل أن يفرح بنجله البكر ضرار. 

إذ فصلت أعشار قليلة بينه  ابنه،  الرياح جرت بعكس رغباته وأحالم  لكن 
وبني تخصص الهندسة التي حلم بها. يقول سمير وقد بدت عليه عالمات اليأس: 
»اقترح علّي بعض األصحاب أن أجته إلى التعليم املوازي، ولم أكن أعلم شيئاً 
عن األمر، إال أن سألت عنه، وأفادتني اجلامعة بأنه ينبغي دفع أقساط مضاعفة 

عن بقية الطلبة، وهو ما لم استوعبه، وما ال أملكه«.
 يتساءل: »هل تعادل العالمة الواحدة أو األعشار القليلة في الثانوية العامة 

كل هذه التكاليف؟ ومن أين سيؤمن ذوو الدخل احملدود مثلي املال ألوالدهم؟«.

فجوة
يقول النقابي حسن أبو صالح، وهو أب لثالثة أبناء في اجلامعة: »التعليم 
بني  الفجوة  يعزز  أن��ه  كما  م��ادي،  فيه  اجلامعات  وه��دف  إيجابي،  غير  امل��وازي 

الطلبة الفقراء واألغنياء، وهذا ليس عدالً«.
أو  ظلموا  لطلبة  وحيدة،  إيجابية  التعليم  من  النمط  لهذا  يكون  »قد  يتابع: 
انتكسوا في امتحان ما، وتأتي فرصتهم  مبثل هذه البرامج، لكن ذلك رهن بقدرة 

أسرهم املالية«.
أن  حمارشة،  حسن  األهلية،  للمؤسسات  الفلسطينية  البوابة  منسق  يرى 
بعض اجلامعات تعتبر هذا التعليم فرصة لتحقيق »أرباح إضافية«، وهي من 
وجهة نظره مقايضة للتعليم باملادة، أو حتويل للعملية التعليمية إلى ما يشبه 

البيع والشراء.
النظر عن  التعلم، بغض  يتابع: »من كان من أسرة مقتدرة مادياً، فبوسعه 
نتيجته في الثانوية العامة، كما أن بعض اجلامعات بعد قبول الطلبة ضمن هذا 
النظام، تستخدم الحقاً نظام »غربلة« في السنة الثانية أو الثالثة، مبعنى إذا لم 

يحقق الطالب نتائج عالية يتم فصله أو حتويله إلى تخصصات أخرى.
وعندما  سيئة،  املوازية  »ال��دراس��ة  العبادي:  محمود  األردن��ي  احملامي  يفيد 
يتوجه طلبتنا للخارج يتقدمون لسنة حتضيرية، وهي عملياً إعادة للعديد من 
املواد التي مت دراستها في الثانوية، ولذلك يجب أخذ ذلك في االعتبار، وإيجاد 
نظام امتحانات جامعي لقبول الطلبة يساعد في تخطي عقبة التوجيهي، وهذا 

بحد ذاته نوع ثاٍن من املوزاي«.

لألغنياء فقط
اإلنترنت،  ش��ب��ك��ة  ف��ض��اء  إل����ى  األس��ئ��ل��ة  ن��ن��ق��ل 
نظر  وجهة  فمن  اإلج��اب��ات،  من  عينة  إل��ى  لنستمع 
الشاب جبريل، فإن املوازي أسلوب ربحي ابتدعته 
يأتي  وه��ذا  أكثر،  ليس  األرب��اح  جلني  اجلامعات 
التعليم. وهو لألغنياء فقط،  على حساب جودة 
الفرص،  ت��ك��اف��ؤ  مل��ب��دأ  ق��وي��ة  ض��رب��ة  يشكل  ك��م��ا 
عليها  اإلنفاق  مت  جامعات  خلصخصة  ومدخل 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  أم��وال  من  لعقود 
فيعرف  ف��راس،  الشاب  أما  السلطة.  قيام  قبل 

هذا اللون من التدريس باملدخل للفساد في التعليم 
العالي الفلسطيني. إذ ليس هناك أي نص في قانون التعليم العالي مبنعه 

غالبية  أن  كما  ل��ه��ا.  يحلو  مب��ا  اجل��ام��ع��ات  إدارات  تتصرف  ول��ذل��ك  إب��اح��ت��ه،  أو 
اجلامعات الوطنية الفلسطينية اضطرت إلى اختالق نظام التعليم املوازي، من 
أجل املساعدة على التخفيف من حدة أزماتها املالية التي تقف املنظمة والسلطة 

منها موقف املتفرج.
تعاد  »عندما  ج��رار:  ومنى   إبراهيم  شرين  للشابتني  إجابات  من  نقرأه  مما 
األمور إلى سياقها الطبيعي، تصبح املسألة املالية محلولة، ليس املهم معاجلة 
إقطاعيات  أنها  جامعاتنا  وم��رض  امل���رض،  معاجلة  املهم  ب��ل  امل���رض،  أع���راض 
ومجالس أمنائها مجرد رموز وأعضاء شرف، هناك ضرورة لسن قانون يحدد 
وسلطته،  ومهامه،  املجلس  ودور  وأعضائها،  األم��ن��اء  مجالس  تعيني  معايير 

وضرورة مصادقة املجلس التشريعي على هذا التعيني«. 

آراء ملونة
املسموح  من  أقل  معدل  على  حصل  لطالب  األب  ظاهر،  وائ��ل  أسئلة  تتكاثر 
العامة كله،  الثانوية  إلى جامعة، فيتساءل: »ملاذا ال يتغير نظام  به لالنتساب 
وعندها ال ميكن أن نتحدث عن تعليم موزا وغير مواز. ويضيف: يجب أن يتغير 
قياس العالمات مبا يشبه ميزان الذهب، وعلينا أن نكف عن ترتيب األمور بشكل 

يسمح لألثرياء فقط بالدراسة«.
»املوازي  الهندسة:  يتعلمان  وش��اب  البنة  األم  محمد،  الشيخ  صفاء  تقول 
التعليم،  م��ن  النظام  لهذا  ينتسبون  ال��ذي��ن  األك��ف��اء  غير  والطلبة  حسناته،  ل��ه 

في غربة االبتسام ينجر ضباب كثيف ليغّطي سالمة الروح  ويجرحها، 
غير  املصائب  سلة  في  يكن  لم  ولو  بالشيب،  الصورة  امل��رآة  جترح  مثلما 
فاجعة الستسلم القلب، ولكنها فواجع ترمي القوي على هشاشة فيضيع، 

ولو بئر أخطأت طريق املارة ملاتت عرائش العنب في الدالية.
في غزة اليوم وجع أوسع من بحرها، تّغير فيها لون احلياة وطعمها، 
مع  واح��دة  عزلة  في  كأنها  جامدة  مؤصدة،  أب��واب  على  األي��ام  وأصبحت 
مالح  رصيف  على  الفرج،  معابر  تنتظر  أرواح  حصار  حصارها،  العتمة، 
تدمع  فيه،  األل��م  أص��ل  هي  حزنه،  في  املشهد  عن  الغائبة  وامل���رأة  وب���ارد، 
الظلم  وح��ش  توقظ  ال  حتى  تصرخ  وال  متيته،  ورمب��ا  القلب  تسكت  ك��ي 
في املكان، امرأة من أم ولها أخت وابنة، توقد تنورها بحطب جمعته من 
أسوار عينيها، نعم من رموشها، لتلد خارج الرحم وعلى عجلة رغيف خبز 
ألوالدها، تشم رائحة املوت في أيديهم فتطرد النوم من مهجعها وحترسهم، 

بصحوة اخلائفة واألبناء خمسة، وال يجتمعون على مائدة.
م��ي ع���اش���ور.. أرم��ل��ة ل��ش��ه��ي��دي��ن، ول��ه��م��ا ال��وط��ن اجل��ري��ح واحملاصر 
باحلرمان والبكاء، وطن مير جسراً على قلب مي، العابرون عليه يختلفون 
ف��ي التفاصيل ورمب��ا ف��ي األس��م��اء، وال��ش��ه��داء ليسوا كما ك��ان��وا ف��ي رأس 
الطريق، معالم لألحياء، بل هم أرقام أذا ما ذكروا ترّحم من يعيش عليهم 

وحسبهم من يتبنونهم من أجل الّترحم.
2000م،  العام  في  للزواج  لها  قريب  طلبها  جامعية،   ... عاشور  مي 
وه��ي اب��ن��ة الثامنة ع��ش��رة م��ن عمرها ف��واف��ق��ت، ك��ان زوج��ه��ا ش��رط��ي��اً في 
ارتقى  إسرائيلية،  غ��ارة  وفي  وبنتا،  ول��دا  منه  أجنبت  الوطنية،  السلطة 
زوجها شهيداً، وعاشت بعده الفاجعة، تقول مي: »أصعب ما عشته حلظة 
الغياب  وكثير  وطيباً  صبوراً  كان  بعده،  انتهت  حياتي  أن  وخلت  اخلبر، 
بولد  العشق  وبادلته  عشقني  القلب،  على  سهالً  وحضوره  الغضب،  في 
وابنة التي لم يرها، إذ كنت حامالً في الشهر الثاني عندما استشهد، وألن 

وحّملوني  حولي  من  احترمني  الصبر،  من  بكثير  حتملته  مصاب  جرى  ما 
استكمال  وق��ررت  فاجعتي،  على  تغلبت  حتى  وصدّقت،  للتضحية،  وساماً 
تعليمي اجلامعي، وفي السنة األخيرة من العام 2005، تعرفت على شاب 
خلوق، سبق له أن تزوج وهو أب لولدين وبنت، تبادلنا مشاعرنا باحترام 
ورصانة لفترة حتى اتخذنا قرار الزواج، وما لم أكن أتصوره، أن يضعني 
أقارب زوجي األول بني خيارين، إما األوالد وراتب والدهم الشهيد أو الزواج 
من الثاني، وأنا ابنة العشرين من عمري، وجعي أكبر مني، ولكنهم فرضوا 
ما أرادوا، وقررت أن أتزوج حتى ال أقتل احلياة بعزلة أرملة، وأصبح بائسة 
في وكر الوحدة، أخذوا أوالدي مني وقطعوا عني راتب الشهيد، وكان زوجي 
بل  األول،  زوج��ي  تنظيم  يخاصم  تنظيم  م��ن  ولكن  ش��رط��ي��اً،  أي��ض��اً  الثاني 
خارج  احلياة،  في  ورغبتي  فأمومتي  أفسره،  لم  ما  على  التنظيمان  ويقتتل 
مفاهيم اخلصام واالقتتال، واقترنت بزوجي الثاني على عشرة طيبة، وود 
مديد وأجنبت منه ابنتني وول��داً، عشنا في بيت أهلي، كما يعيش ورد على 
أسيجة الصباح وهو ينتظر الندى، ويوم أن انقسم الوطن، وانفتح اجلرح 
ونزف الدم في شوارع غزة، كان زوجي في البيت، ال يجده النور خارج عتبة 
الباب، يبكي على نار خرجت من فوهة اخلالف بني االخوة، فيموت من ميوت 
على فراش الوطن، ويوضع في تابوت احلسرة عليه، أيام لم تكن عابرة، بل 

حفرت في القلوب رفضها، والتمنيات أنها ... ليتها ما كانت«.
وتقول مي في نشيدها املوجع: »أشهر بعد االنقسام وزوجي دون دخل 
يذكر، فراتبه قطع بكيد كائد، فاضطر إلى االلتحاق بالشرطة اجلديدة، لم يكن 
سعيداً على ما أصبحنا عليه، ولكنه كان مضطراً من أجل احلياة أن تستمر، 

وفي يوم غير محمود، هاجمت طائرات العدو مقر عمله فارتقى شهيداً«.
»لم  أكملت:  حني  وبعد  الدمع،  أسكتها  بحزنها،  الكالم  خنقت  التي  مي 
واسعة  دوام��ة  الثالثة،  أبنائي  ووال��د  الثاني  زوج��ي  استشهاد  نبأ  أص��دق 
أي��ام��ي، م��ن ح��ول��ي ف��ي ح��رب ض���روس، وأن���ا وح���دي أتفقد غربتي  هاجمت 

اجلديدة، أبحث عن زوجي في أصوات القذائف، ونيران االنفجارات القريبة 
من بيتي، أبحث عنه في خوفي على أوالدي، ومطر خفيف يؤجل املوت في 
الشوارع، كي تنتهي احلرب، وجتمع في سلتها الشهداء وتترك لنا اخلراب 

والدمار واحلصار«.
الصدمة  وانصرفت  األقربني،  غير  حولي  من  مشاعر  »سكتت  وتزيد: 
كي أصحو على حرمان ثاٍن، يوغل في الروح مفازع احلياة، ودخلت غريب 
الشهيد  من  ألوالدي  ظالم  وف��راق  الثاني،  الشهيد  من  أوالدي  مع  العيش 
لتعيش  املصائب،  مزقتها  أم  واملنى،  األح��الم  في  غيري  وأصبحت  األول، 
هيكالً، في واقع ال تتحمله جبال عاتية، وكم أحسنت الظن، في رفاق درب 
حرموني  عني،  تخلى  اجلميع  ولكن  انتمائهما،  اختالف  على  الشهيدين، 
حرماني  فبعد  عادلة،  غير  قسمة  تقرره  الثاني  زوج��ي  ورات��ب  الوظيفة، 
من  وألوالده  براتبه،  الثاني  زوجي  أهل  قاسمني  األول،  زوجي  راتب  من 
زوجته األولى حصة، هي نفس حصة أوالدي، ما دعاني أن أرفع صمتي عن 
قدرة حتملي، وأحمل شهادات االستشهاد لزوجيَّ ، وأطلب من اجلمعيات 

اإلنسانية واخليرية مساعدتي«.
معاناة،  وي��زي��دن��ي  املجتمع،  يرحمني  »ل��م  الشهيدين:  أرم��ل��ة  ت��ق��ول 
معالم  حتديد  ف��ي  ذات��ي  م��ع  أختلف  كما  مصيري،  حتديد  ف��ي  ويختلفون 
في  امل��ص��ائ��ب  ثقلت  كلما  تنقص  اإلن��س��ان��ي��ة  ه��ل  أس���أل  ولكنني  ال��ط��ري��ق، 

حياتنا؟«.
سكة  ف��ي  وح��ي��داً  مهرباً  باتت  والعزلة  وح��ده��ا،  قصتها  تعيش  التي  م��ي 
ومن  حولها،  من  ج��ور  تستنكر  ولكنها  ربها،  من  أصابها  مبا  تؤمن  حياتها، 
القلوب  إل��ى  به  يصل  لعله  وف��يٍّ  لطائر  احتجاجها  وحتمل  ظروفها،  يقّدر  لم 
الرحيمة، ويدق جرس الضمائر، عساها تفعل ما يكسر جدران عزلتها وتخرج 
مي للحياة ثانية. هي صوت حزين، يضاف بفعل الظلم الكبير في غزة إلى 

صوت النساء، املشغوالت بتطريز ثوب واحد للوطن.

التعليم املوازي

طوق جناة أم جتارة؟
عبد الباسط خلف:

يستطيعون إثبات أنفسهم في الدراسة، ومن ميلك املال وينفقه في تعليم أوالده 
ليس عيباً«.

الشلبي:  فاهوم  د.  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  في  املساعد  الوكيل  يفيد 
ب��زي��ادة دخ��ل��ه��ا، بسبب األزمة  ال��ن��ظ��ام طمعاً  »ب��ع��ض اجل��ام��ع��ات أوج���دت ه��ذا 
ما  القبول، فكل  املؤسسات أسس  بها. وال تضرب هذه  التي متر  املالية اخلانقة 
مرتفع،  بدخل  أسرهم  تتمتع  الذين  الطلبة،  لبعض  هامشاً  تعطي  أنها  األمر  في 
الدراسية،  الفصول  داخل  وحتى  يرغبونها،  التي  بالتخصصات  يلتحقوا  حتى 
بالكبيرة«.  املوازي والعادي ليست  املنتسبني وفق  العالمات بني  أن فارق  جند 
التي  الرسوم  أن  كما  احلكومية،  اجلامعات  في  النظام  بهذا  نسمح  »ال  يواصل: 
يدفعها الطلبة في البرامج العادية ال تغطي تكلفتهم باألساس، واجلامعات غير 

احلكومية مؤسسات أهلية ال تهدف الربح«.
العليا:  دراس��ت��ه  إن��ه��اء  على  يعكف  ال���ذي   عنبتاوي،  جبريل  ال��ش��اب  يعتقد 
بااللتحاق  لهم  تسمح  ال  ع��الم��ات  على  حصلوا  ال��ذي��ن  فالطلبة  جيد،  »امل���وازي 
وعندها  اخل���ارج،  ف��ي  ل��ل��دراس��ة  سيسافرون  امل��ع��ه��ود،  بالشكل  بالتخصصات 
البلد،  املال في  سيكلف هؤالء أسرهم أكثر مما يدفعونه داخل الوطن، وإذا بقي 

ودرس هؤالء بني أهلهم كان األمر أفضل، بكل املقاييس«.

وطن في امرأة واملعاناة أكبر
ناصر عطا الله 
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أبنائي في  ما كنت ضيعت حقي وح��ق  ذل��ك،  أعلم  »ل��و كنت 
ذات  هند،  السيدة  صرخت  ع��ام��اً«.  عشرين  قبل  وال���دي  م��ي��راث 
الستني عاماً بهذه العبارة في إحدى ورشات العمل، املنعقدة في 

غزة بعنوان »القانون وحقوق املرأة«.
بيدها  وت��ل��وح  بيد  عكازها  على  تستند  هند  السيدة  وقفت 
ب��دأت تسرد قصتها ملن  لها باحلديث،  ي��ؤذن  أن  األخ��رى، وقبل 
دومنات  ع��دة  ت��ارك��اً  ع��ام��اً،  عشرين  قبل  وال��دي  »توفي  حولها: 
من األراضي لي وألخواتي اخلمس، وشقيقنا الوحيد. في اليوم 
أنا  مني  وطلب  أوراق،  ع��دة  بإحضار  أخ��ي  ق��ام  للعزاء،  الثالث 
وأخواتي التوقيع عليها، ولم نكن نعرف على ماذا وقعنا، وكيف 

وقعنا، لقد تنازلنا عن حقنا بالكامل ألخينا«.
الفتاة  أن  أعرف  كنت  »نعم  قصتها:  تابعت  ثم  قليالً  تنهدت 
ترث والدها، ولكنني لم أكن أعرف كيف ميكنها أن تطلب حقها، 
وهل يحق لها أن تطلب إرثها دون موافقة أخيها، بجهلي ضيعت 

حقي وحق أبنائي«.
عاماً،  عشرين  قبل  حدثت  قد  هند  السيدة  قصة  تكون  رمب��ا 
في ظل أوضاع مختلفة ليست كالتي نعيشها اليوم، لكن سيدة 
أخرى كانت حتضر نفس الورشة، تشجعت بعد سماعها قصة 

هند،
جبالً  يحمل  كمن  كانت  واض��ح��اًً،  تأثرها  وب��دا  علياء  وقفت 

ثقيالً من األحزان.
»ت��وف��ي زوج���ي ق��ب��ل ع���دة س��ن��وات، وع��ن��دم��ا ص���ارت ابنتي 
الوحيدة في السادسة عشر، جاء عمها الكبير وطلب يدها البنه، 
رفضنا طلبه بشدة، ولكنه هددنا بأنه لن يسمح بزواج ابنتي من 
أي شخص آخر يتقدم لها، بحجة أنه عمها وهو املسؤول عن ابنة 
السبب وراء طلبه هذا، وهو حصوله  أخيه، لقد كنا نعلم متاماً 
على ميراث ابنتي الذي تركه لها والدها، والذي لم يتم تقسيمه 

وحصره بعد«.
خفت  جهلي  »م��ن  نفسها:  تلوم  وه��ي  علياء  السيدة  تابعت 
على ابنتي أال تتزوج أبداً إن هي رفضت ابن عمها، ومتنيت من 
قلبي أن يكون ابن عمها مختلفاً عن والده، ومت الزواج وابنتي في 
السادسة عشر من عمرها، بدون أن حتصل على مهرها بالكامل، 

وذلك قبل أربع سنوات. 
حصتها  عن  تنازلت  قد  كانت  واح��دة،  سنة  زواجها  استمر 
بناء  في  ملساعدته  صيغتها  وباعت  لزوجها،  والدها  ميراث  في 
إل��ي حتمل جنيناً في  ف��وق منزل وال��ده، وبعد سنة ع��ادت  شقة 
بطنها، وتهديداً من زوجها، أنه لن يطلقها أبداً إال إذا تنازلت له 
عن مؤخرها، وكما خفت على ابنتي في املرة األولى أال تتزوج، 
خفت عليها هذه املرة أن تبقى معلقة، وفي النهاية تنازلت ابنتي 
على  حتصل  حتى  ابنها  ونفقة  ونفقتها  بالكامل،  مؤخرها  عن 

حريتها«.
ت��س��ع��ى احل���رك���ة ال��ن��س��وي��ة وامل���ؤس���س���ات امل��ع��ن��ي��ة بحقوق 
إل��ى ان��ت��زاع امل��زي��د م��ن حقوق امل���رأة ع��ن طريق  وقضايا امل���رأة، 
الضغط من أجل إصدار قوانني جديدة، أو تعديل قوانني سابقة، 
خاصة )قانون األسرة(، املرتبط ارتباطاً مباشراً بقضايا املرأة، 
النساء  من  كبيرة  بشريحة  الواقع  أرض  على  نصطدم  ولكننا 

األميات قانونياً. 
وقياسها  تعريفها  ميكن  للمرأة،  القانونية  األمية  ظاهرة  إن 
من عدة جوانب، فهي إما أن تكون جهل املرأة بالقوانني، وخاصة 
من  ج���زء  ع��ن  وت���داف���ع  حتميها  وال��ت��ي  ب��ه��ا،  املتعلقة  ال��ق��وان��ني 
حقوقها، أو معرفة املرأة بهذه القوانني بشكل ضيق، واحتكامها 
إلى العادات والتقاليد املنتشرة في املجتمع، واعتبارها القانون 
وعدم  العيب  لثقافة  االستسالم  أخرى  ناحية  من  وهي  السائد. 

اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق ُضيِّعت وكرامة أُهدرت.
مظاهر جهل املرأة بالقوانني عديدة نذكر منها، الزواج املبكر، 
عدم إشراك الفتاة في اختيار شريك حياتها، السكوت على العنف 
املمارس ضدها، احلرمان من امليراث، التنازل عن املؤخر والنفقة، 
إضافة إلى جهل املرأة بحقها لدى تعرضها للعنف اجلسدي، أو 
إرغامها  لدى  أو حتى  املادية واملعنوية،  احتياجاتها  تلبية  عدم 
معاشرة  استحالة  أو  خاطئة،  جنسية  مبمارسات  القيام  على 
النساء إلى قضاء حياة بائسة  ال��زوج، حيث يؤدي بالكثير من 

منغلقة بدون أدنى أمل باخلالص. 

ثقافة العيب
ث����الث س���ي���دات ل��ك��ل م��ن��ه��ن ك��ي��ان��ه��ا، وع��ائ��ل��ت��ه��ا، ووضعها 

والدهن،  م��ي��راث  ف��ي  حقهن  طلب  على  ي��ت��ج��رأن  ال  االج��ت��م��اع��ي، 
من  خ��وف��اً  أرض،  وقطعة  ط��واب��ق  أرب��ع��ة  م��ن  م��ن��زل  ف��ي  املتمثل 
الفضيحة التي ستحل بهن داخل العائلة، إذا قمن بطرد شقيقهن 
من املنزل وبيعه لتقسيم اإلرث. علماً بأن هذا الشقيق يعيش هو 
ج  وزوجته فقط في املنزل، املكون من أربعة طوابق، بعد أن زوَّ

جميع أبنائه.
امل���رأة ب��ال��ق��وان��ني، وع���دم جلوئها إلى  م��ن أه��م أس��ب��اب جهل 
القضاء للحصول على حقوقها، هي التربية اخلاطئة التي ُيربى 
عليها الذكور واإلناث منذ الصغر داخل البيوت. التفرقة السائدة 
بني الولد والبنت، وأحقية الولد في عمل أي شيء، فالولد صاحب 

احلق دائماً، والبنت مصدر اخلطأ دائماً.
حتى أصبحت املرأة ال تعرف متى يرتكب خطأ بحقها، بعض 
واعتزاز،وكأنها  بفخر  لهن  أزواجهن  إهانة  عن  يتحدثن  النساء 

تقول »املهم أنني متزوجة، وال يهم ماذا يفعل زوجي بي«.
تنتشر ثقافة اللجوء إلى األهل والعشائر حلل مشاكل النساء، 
خاصة املتعلقة باألسرة، املرأة مع زوجها، املرأة مع ابنها، بعيداً 
عن التوجه إلى مراكز الشرطة أو احملاكم، اعتقاداً أن هذا التوجه 
كما  فضيحة  أو  ف��وض��ى  أو  ضجة  إح���داث  دون  ل��ه��ن،  ستر  فيه 

يعتقدن. 
بل  ج��ذري،  بشكل  املشكلة  يحل  ال  العشائر  إل��ى  اللجوء  إن 
كانت  أي���اً  املشكلة  ح��ل  إل��ى  ويلجأ  امل���رأة،  ح��ق��وق  ع��ن  يتغاضى 
باملصاحلة، وعودة املرأة في النهاية إلى بيت زوجها مستسلمة، 

أما حقوقها التي ُهدرت، فال يلتفت إليها.
الزوجة،  ال��زوج وأه��ل  وع��ادة ما تعقد جلسة املصاحلة بني 

وليس مع الزوجة نفسها، كأن املوضوع »بني الرجال فقط«.

جهل املرأة
أو  القضاء  إل��ى  امل��رأة  جل��وء  ع��دم  في  سبب  القانونية  األمية 
الشرطة حلل مشكلتها قانونياً، إذا واجهتها مشكلة ما، بل تنتظر 
ل هذه املشكلة عائلياً، كما أنه في أفضل احلاالت، إذا جلأت  أن حُتَ
املرأة إلى الشرطة أو املؤسسات املعنية، فإن التعامل مع املوضوع 
التستر  يجب  عائلية،  مشكلة  القضية  هذه  اعتبار  خالل  من  يتم 
أهلها  أو  امل��رأة، وإص��الح ما حصل بينها وبني زوجها  فيها على 

عائلياً، حتى ال حتدث فضيحة، والتغاضي متاماً عن حقوقها.
املرأة  فإن عدد حاالت تعرض  املثال ال احلصر،  فعلى سبيل 
للعنف اجلسدي على يد زوجها أو أقربائها، هو أضعاف مضاعفة 
ال��ش��رط��ة واحمل��اك��م. والسبب  م��راك��ز  ف��ي  ع��ن احل���االت املسجلة 
التي  بالقوانني  امل��رأة  جهل  هو  املأساوية،  احلالة  لهذه  املباشر 
تكفل حمايتها من هذا العنف، وإمكانية حصولها على احلماية. 
ويتعدى األمر ذلك، ليصل إلى خوف املرأة من مجرد البوح بهذا 

العنف، لإلجابة على أسئلة استبيان أو بحث ميداني.
بعض النساء أنفسهن هن مصدر اجلهل بالقوانني، فاالنغالق 
الذي تعيش فيه املرأة، يجعلها تلغي شخصيتها أمام شخصية 

زوجها، كأنه ال كيان لها، فهي مجرد ظل يتبع الرجل دائماً.
ما  إن النساء الواقعات حتت وطأة استبداد اجتماعي، غالباً 
الرجل،  وسيطرة  سيادة  حتت  مغلق،  عالم  في  حياتهن  يعشن 
املطبق  واجل��ه��ل  احل��ق��وق  مبعنى  اجل��ه��ل  م��ن  يعانني  وب��ال��ت��ال��ي 
ب��ال��ق��وان��ني ال��س��اري��ة، ال��ت��ي تكفل ل��ه��ن احل��م��اي��ة وال��ك��رام��ة، مما 

يجعلهن لقمة سائغة لالستغالل الالمحدود من قبل الرجل.

حمالت التوعية
ال ننكر أن هناك العديد من الفعاليات واحلمالت التي ُنفذت، 
املرأة  توعية  أج��ل  م��ن  واس���ع،  نطاق  على  تنفذ  زال��ت  م��ا  وال��ت��ي 
بحقوقها وبالقوانني التي تعمل على حماية هذه احلقوق. ولكن 
الكثير من هذه الفعاليات وهذه احلمالت، لم تصل إلى العديد من 
األكثر رقياً، حيث  األماكن  أو  املهمشة  األماكن  النساء، سواء في 
حضور  على  ومداومتهن  الفعاليات  هذه  في  النساء  مشاركة  أن 
ورشات العمل والندوات اخلاصة بحمالت التوعية ضعيفة جداً، 

فالوجوه متكررة في معظم الورشات وال يوجد جتديد. 
في  املشاركات  النساء  غالبية  ترفعه  ال��ذي  الشعار  أن  كما 
ال��وق��ت احل��ال��ي ف��ي ق��ط��اع غ���زة ه��و »احل��ض��ور ب��ش��رط استالم 
في  امل��واد  كبقية  امل���دارس  في  القانون  ي��درس  ال  مل��اذا  كوبونة«. 
امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة؟ س���ؤال ُي��ط��رح ف��ي ظ��ل ه��ذا اجل��ه��ل واألمية 

القانونية السائدة في أوساط النساء.

  كان حتماً على املثقف الفلسطيني أن يواجه ومنذ البداية هذه الدعوات املنبعثة من قبورها، بعد 
وأكثر  مرة  فعلى  املاضية،  السنوات  في  الوطنية  النسوية  واحلركة  املفكرين  ونضال  كفاح  أزاحها  أن 
األبوية  والسلطة  الذكوري  املجتمع  زال  وما  كان  حقوقية،  مكاسب  لتحقيق  امل��رأة  كافحت  الزمن،  من 

حترمانها أبسط هذه احلقوق.
وكان فرض احلجاب هو أول هذه املعارك التي خاضها املفكرون، ليؤكدوا حرية املرأة فيما تريد أن 

تلبس، وبأنها إنسانة حرة وليست ملكاً لسلطة الرجل.

احلجاب والسياسة والدين
مجلس  أو  والعقد  احل��ل  بأهل  يسمى  فما  للحكم،  السياسي  بالنمط  تاريخه  عبر  احلجاب  ارتبط 
الشورى في احلكومات اإلسالمية السابقة، هم من كانوا يسنون القوانني وفق تصوراتهم واجتهاداتهم، 
من  عصر  أي  في  إجماع  محل  تكن  لم  التي  والتصورات،  االجتهادات  هذه  املجتمع،  على  ويفرضونها 
األتباع، هو للحزب األكثر غلبة وقوة دائماً، حتى ولو  أن االجتهاد األص��وب واألح��ق في  إال  العصور، 
مبا  وليس  سياسية،  مصالح  من  االجتهاد  يحققه  مبا  هي  العبرة  ألن  ضعيفاً،  وبرهانه  حجته  كانت 

يقترب أو يبتعد عن النص القرآني.   
لقد ارتبط ارتداء احلجاب في العالم اإلسالمي حديثاً بالثورة اإليرانية، والتي قامت بفرض احلجاب 
على النساء، بعد أن جنح رجال الدين في قلب النظام للتخلص من حكم الشاه محمد رضا بهلوي. وقد 
اعتبر هذا االنقالب رمزياً ثورة حقيقية في املنطقة، بدت للكثيرين منوذجاً ُيحتذى به، إضافة إلى أموال 
ثقافة  لنشر  الكبير  املالي  الدعم  تقدم  السعودية  اململكة  جعلت  التي  النفطية  والطفرة  اخلليج،  دول 
الدعوة الوهابية، والتي كانت تنادي صباح مساء بضرورة حجاب املرأة، هذه الدعوة والرؤى التقت مع 
فكر اإلخوان املسلمني، والتفرعات احلزبية العربية واإلسالمية األخرى، التي جاءت كرد فعل طبيعي 
للهزمية العربية، حيث كانت هي املخرج أمام املواطن العربي املأزوم واملجروح، والذي فقد الثقة في كل 
شيء فجاءت الدعوة إلى ما يسمى »اإلسالم هو احلل« كمخلص ومنقذ، وقد وجدت هذه الدعوة رواجاً 

كبيراً، وذلك لعوامل كثيرة كان أهمها الفقر واجلهل.
وقد ُوظف احلجاب سياسياً عبر املراحل التاريخية املختلفة كرمز سياسي حضاري ضد »الغرب«، 
له،  األميركي  والتأيد  والدعم  اإلسرائيلي  االحتالل  موظفني  ل��دوداً،  ع��دواً  منه  اإلسالميني  اتخذ  وال��ذي 
»السياسية  املعركة  إط��ار  في  لتدخل  والقانوني  احلقوقي  إطارها  من  احلجاب  قضية  خرجت  وهكذا 
كسالح  احلجاب  توظيف  في  جنح  وال��ذي  والغرب،  السياسي  اإلس��الم  بني  املفتوحة  واأليديولوجية« 
أيديولوجي في هذه املعركة، وفي حتويل »اجلاليات اإلسالمية«، الهاربة من االستبداد والظلم والفقر 
الدول،  هذه  على  ضغط،  ورقة  إلى  واألميركية  األوربية  الدول  إلى  اإلسالمية«،  »العربية  أوطانها  في 
وألجل زج وتعبئة الشعوب العربية إلى جانبهم في معركتهم مع الغرب، وقد قدمت أميركا لهم العون 
الكبير، وذلك لتحقيق مكاسب ومصالح كان منها القضاء على االحتاد السوفييتي، ونشر الفنت والقالقل 
داخل الوطن العربي وأفريقيا، وذلك لتحقيق مصالح اقتصادية في بيع األسلحة في مناطق الصراع، 

التي يلعب فيها اإلسالميون دور البطل.
احلجاب،  بفرض  تطالب  اليوم  »حماس«  هي  فها  العاملي،  السياسي  امللعب  هذا  عن  بعيداً  وليس 
والذي يضحكك أو رمبا يبكيك أكثر ما فيه، أنه فرض على احملاميات والقانونيات، فتخيل هذا احلكم 

وكأنه يقول أوقفوا القانون... وال  للعدالة. 

Ahmed_arar@hotmail.com 

٭ كاتب وباحث فلسطيني

املرأة واألمية القانونية

جهل باحلقوق وبالقوانني
غادة أبو جياب - غزة

فرض احلجاب والعودة إلى الصفر

بقلم: أحمد عرار
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لم تكن مبادرة وزارة التربية والتعليم قبل 8 سنوات في تأسيس نظام إقراض 
هنا  صغيرة  مببادرات  قبل  من  سبقت  فقد  نوعها،  من  األول��ى  هي  احملتاجني  للطلبة 
املهم  لكن  وهناك، منها مبادرات جمعيات خيرية إسالمية ومسيحية بشكل خاص، 
تكون  فلسطينية؛  حكومية  كجهة  تأسست  أنها  ال��وزارة  مبادرة  في  واالستراتيجي 
قادرة على االستمرار، مبا حتمله في ذاتها من مقومات االستمرار، أكان ذلك في إرساء 
تقاليد االلتزام برد القروض وفق نظام معني عادل ال يضغط اخلريج وال األهالي، أو 
في إدارة الصندوق، الذي ميكن في حال االطمئنان إلى رصيده، في استثمار ما ميكن 

استثماره، من أجل جلب املزيد من املصادر املالية.
الداعمة للطلبة في ظل محدودية دخل األسر  ال��وزارة في مبادرتها  انطلقت  وقد 
واملصاريف  األق��س��اط  وارت��ف��اع  املستمر،  ال��غ��الء  ظ��ل  وف��ي  ع��ام،  بشكل  الفلسطينية 
الشعب  م��ق��درات  على  السيطرة  ف��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  واس��ت��م��رار  اجل��ام��ع��ي��ة، 
الفلسطيني ونهب موارده، حيث صار التعليم العالي الفلسطيني يشكل حتدياً لتلك 
التعليم  كلفة  أصبحت  وقت  في  اجلامعة،  مقاعد  على  منها  عضو  يوجد  التي  األس��ر 
نحو  السعي  ظ��ل  ف��ي  خصوصاً  اخل���ارج،  وف��ي  الفلسطينية،  اجلامعات  ف��ي  عالية، 

تخصصات معينة ال تتوفر هنا.
إقراض  وح��دة  نظام  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  أص��درت  املنطلق  ه��ذا  من 
العالي في فلسطني في بداية عام 2001م  التعليم  ومساعدات الطلبة في مؤسسات 
وبدأ العمل به مباشرة كنظام بديل ألنظمة اإلقراض التي كانت تعتمدها مؤسسات 
التعليم العالي، حيث كانت تقدم قروضاً للطلبة من موازنتها اخلاصة، لإلسهام في 
الدراسية،  رسومهم  تسديد  على  القادرين  غير  للطلبة  املالية  االحتياجات  تغطية 
وتطوير قدرة الطالب في االعتماد على النفس، كما يلعب دوراً مسانداً بدرجة عالية 

للمساعدات املالية التي كانت وما زالت تقدمها بعض اجلهات الداعمة.
تهدف وح��دة اإلقراض واملساعدات الطالبية حسب مصادر الوزارة إلى املساهمة 
من  فلسطني  في  املجتمع  وكليات  اجلامعية  والكليات  اجلامعات  ط��الب  متكني  في 
للجامعات  األك��ادمي��ي��ة  احل��ي��اة  اس��ت��م��راري��ة  دراس��ت��ه��م اجلامعية وض��م��ان  م��واص��ل��ة 
والكليات الفلسطينية من خالل توفير املوارد املالية لتغطية الرسوم الدراسية للطلبة 

احملتاجني في اجلامعات والكليات الفلسطينية.
 

  شـروط الترشح لقرض   
www. أما ش�روط الترشح لقرض، فقد ذكر موقع وحدة اإلقراض على اإلنترنت
iqrad.edy.ps  أن الشروط هي أن يكون املتقدم طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات 

التعليم العالي في فلسطني ومحتاجاً من الناحية املادية )في برنامج البكالوريوس 
أو الدبلوم املتوسط فقط(. وأن يكون قد اجتاز بنجاح فصالً دراسياً على األقل، وأال 
منحة  على  حاصالً  أو  مستفيداً  الطالب  يكون  وأال  األك��ادمي��ي.  التحذير  حتت  يكون 
جامعية أو منحة تفوق أو مساعدة مالية  من أي مصدر آخر في الفصل الدراسي الذي 

يتقدم فيه.وأن يكون الطالب املرشح مسجالً على األقل ) 12 (  ساعة معتمدة.
الطالبية  اإلق���راض وامل��س��اع��دات  ب��وح��دة  العمل  ب��داي��ة  املانحة منذ  أم��ا اجل��ه��ات   
العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، واللجنة السعودية إلغاثة  فهي الصندوق 
الشعب الفلسطيني والبنك اإلسالمي للتنمية، وصندوق النقد العربي، واليونس���كو، 
القطري،  األح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية  امل��ق��دس��ة،  ل��ألراض��ي  امل��ت��ح��دة  اخل��ي��ري��ة  واجلمعية 
الزراعي،  واإلمن���اء  لالستثمار  العربية  والهيئة  للتنمية،  ال��س��ع��ودي  وال��ص��ن��دوق 

وصن�دوق األوب��ك. 

 آلية تسديـد القـروض
   وكما هو واض��ح من نشرة وح��دة اإلق��راض، واس��م الصندوق، بأن ُج��لَّ املبالغ 
التي مينحها الصندوق للطالب مبثابة قروض تستحق السداد وذلك بسداد ما نسبته 
16% من قيمة كل قرض خالل الفصل الدراسي الذي حصلوا فيه على القرض وسداد 
على  شهور  ستة  مضي  بعد  أو  التخرج،  بعد  مباشرة  ق��روض  م��ن  عليهم  تبقى  م��ا 
تخرجهم من مؤسساتهم التعليمية إذا لم يلتحقوا بالعمل. وترى وحدة اإلقراض أن 
من الضرورة حتصيل هذه املبالغ ومن ثم إعادتها وفق األسس واألنظمة املتبعة من 
قبل إدارة الصندوق إلى الطلبة اآلخرين، الذين مازالوا على مقاعد الدراسة لالستفادة 

منها كغيرهم ممن سبقهم في التخرج.
هذه  بتسديد  االل��ت��زام  وب��ذوي��ه��م  بالطلبة  اإلق����راض  ص��ن��دوق  إدارة  تهيب  كما   
في  وامل���س���اواة  ال��ع��دال��ة  م��ب��دأ  لتحقيق  وذل���ك  حتصيلها،  على  وامل��س��اع��دة  ال��ق��روض 
احلصول على الدعم واملساعدة من جهة، وحتقيق مبدأ االستمرارية لعمل الصندوق 

وتوفير القروض للطلبة احملتاجني في السنوات املقبلة من جهة أخرى.

احتياجات وحدة اإلقراض
حتتاج الوحدة الى دعم مالي ملواجهة احتياجات الطلبة املتزايدة الناجتة عن 

الزيادة  الطبيعية في أعداد الطلبة واألوضاع االقتصادية الصعبة التي يواجها 
الشعب الفلسطيني . كما ترغب في توجيه القروض واملساعدات خلدمة خطة الدولة 

اإلستراتيجية لتوجيه الطلبة الدارسني   للدخول في التخصصات التي تساهم في 

تطوير الدولة، والتي لها سوق  عمل وتتالءم  مع احتياجات العصر.

آراء األهالي
ويتباين رأي األهالي في مسألة اإلقراض، حيث يرى الكثيرون أن أموال القرض 
تقدم  التي  واملساعدات،  املنح  نظرة  إليها  وينظرون  احملتاجني،  للطلبة  حقوق  هي 
أن  وبالرغم  االقتصادية.  األح���وال  وتدني  االنتفاضة  ظل  في  الفلسطيني  للشعب 

الطلبة كانوا يوقعون على تعهدات، إال أنهم لم يكونوا جادين فعالً في رد القروض.
الطلبة احملتاجني،  اإلق��راض هو نظام فاعل يساعد  أن نظام  آخ��رون  بينما يرى 

وهو نظام مجتمعي وحكومي يعمل به في الكثير من دول العالم.
ال��والي��ات املتحدة قبل ع��دة أع��وام، ك��ان قد   د. ربحي محمد خريج دك��ت��وراة من 
حصل على قرض حكومي، وهو اآلن بعد مضي عدة سنوات ما زال يدفع شهرياً من 
راتبه، والذي يشجع على ذلك وجود نظام ملزم للمستقرضني بإعادة القروض وفق 
نظام مالي معني. ماهر حسني جنحت ابنته في الثانوية العامة من سكان طولكرم، 
وجهه،  أسارير  تهللت  حتى  اإلق��راض  بنظام  سمع  أن  ما  عاماً،  م��وظ��ف��اً)45(  يعمل 
وقال بأنه إذا جنحت ابنته في احلصول على قرض فإنه سيكون سعيداً  بااللتزام 
بدفع القرض، وسيكون مشجعاً لها بااللتزام أيضاً، حتى يكون هناك ضمان لتعليم 
األولى،  للمرة  النظام،  ه��ذا  من  مستفيدة  ق��دح  إبراهيم  ضياء  واألخ��ري��ات.  اآلخرين 
والدها  سيقوم  القسط،  من   %58 غطى  ق��رض  على  فحصلت  لقرض،  بطلب  تقدمت 
النظام املعمول به، لكن والدها ال يضمن تكرار احلصول على  املبلغ وفق  وهي برد 

قرض آخر، رغم احلاجة له.

صناديق أخرى لإلقراض
ويرى محمود داود )48( عاماً من القدس أنه بالرغم من أهمية وحدة اإلقراض 
صناديق  لوجود  ماسة  حاجة  هناك  أن  ي��رى  ف��إن  والتعليم،  التربية  وزارة  في 
مقرضة تساهم في زيادة املستفيدين من القروض، ويؤكد بركات، وهو والد لثالثة 
طالب جامعيني، إنه قد يتيسر قرض ألحدهم، فماذا عن الباقني، في وقت نهتم فيه 
بتعليم أبنائنا وبناتنا، مثل الفلسطينيني اآلخرين الذين يجدون في التعليم مالذاً 

وحماية.
أم البنتني على مقاعد اجلامعة، والتي  السيدة دالل علي)49(،  بالرأي  تشاركه 
الصناديق هنا وفي  األهالي والطلبة على جميع  أن يتعرف  أن هناك ض��رورة  ترى 

الدول العربية، ألن ما تفعله الوزارة مشكورة ال يكفي، وال بد من آخرين.

صيف مليء بالطبل والزمر، والفرحة تعم أرجاء الوطن الفلسطيني ليس بسبب 
األعراس فقط، بل إن كثرة املناسبات أصبحت ال تعد وال حتصى، حتى أن املواطن ال 

يكاد يكون قادراً على اإلملام بعمل الواجب جتاه كل هذه املناسبات. 
ومن املالحظ أن كثيراً من هذه املناسبات وخاصة أفراح التخرج من اجلامعات 
والثانوية العامة أصبحت هي الشغل الشاغل آلالف العائالت الفلسطينية، وهو ما 

بات يرهق بعض هذه العائالت اقتصادياً وحتى اجتماعياً.
وفي حديثه لنا قال الشاب هاني من إحدى قرى شمال نابلس وحاصل على معدل 
55 في الثانوية العامة، أنه لم يبادر لعمل احلفلة لوحده، بل إن عمه قام بالتنسيق 

مع عدد من أبناء صفه الناجحني لعملها.
وقال هاني: »لقد رسبت في التوجيهي في املرة األولى، وعندما أعدت اإلكمال في 
»الدي جي«  أهلي ذلك، وقاموا بإحضار  لم يصدق  بها وجنحت،  التي رسبت  املادة 

وقاموا بعمل حفلة شارك فيها جميع أفراد العائلة واألصحاب، وكأنه عرسي«.
مفارقات االحتفال

لم  أن��ه��ا  ال��ش��يء، غير  ك��ان��ت مناسبة بعض  أن نفقة احل��ف��ل  ع��ن  ه��ان��ي  وحت���دث 
تكن مناسبة لوضع أسرته التي حتتاج لكل قرش حتى تدبر أمورها، حيث أن تلك 
أردن��ي، وقال: »أن االحتفال لم يكن  أكثر من مائة دينار  إلى  احلفلة وصلت تكلفتها 
املفارقات في موضوع االحتفال بهذه  سوى تعبيراً ألسرتي عن فرحتهم بي«. ومن 
الشاب،  إلى  الفتاة  املدينة، وأنها تختلف من  إلى  القرية  أنها تختلف من  املناسبات، 
فالشاب الذي يقوم بعمل حفلته في الشارع أو في احلارة الزقاق ال تقدر الفتاة على 
ذلك، فهي مضطرة لعملها في بيتها أو قاعة األف��راح وهو ما درج كثيراً هذه األيام، 
وأصبحت الفتاة ال تقتصر فرحة زفافها على الصاالت بل حتى تخرجها من اجلامعة، 

أو حتى جناحها بالثانوية العامة.
وهذا ما قامت به غدير من مدينة نابلس، حني قامت بحجز إحد ى الصاالت مببلغ 
مببلغ  خاص  لفستان  الستئجارها  باإلضافة  ديناراً،  وخمسون  الثالثمائة  جت��اوز 
عال، عالوة عن تقدمي واجب الضيافة للحضور. وقالت غدير واحلاصلة على معدل 
التهرب من عمل حفلة لزميالتها  السيء، لم تستطع  أنها ورغم وضع أسرتها  جيد، 

وقريباتها لالحتفال مبناسبة جناحها في الثانوية، وأضافت: »رغم أني دفعت مبالغ 
تعد بالنسبة لي عالية جداً،  إال أن هذا  أقل مما تنفقه زميالتي«. وبعيداً عن املغاالة 
في االحتفاالت ووصولها لدرجة الهوس، فإن النظام والقانون يفرض نفسه على هذه 
االحتفاالت بتقييدها، وخاصة لتجنب احملتفلني املشاكل التي أصبحت مبثابة عرف 

يرافق االحتفاالت كما يحدث بشكل مستمر.
وفقا للقانون 

ويقول الرائد اشرف مطلق مسؤول العالقات العامة واإلعالم في شرطة نابلس، 
أن الشرطة تتخذ عدة تدابير ملنع أية مشاكل ومشاجرات ممكن أن تنتج عن االحتفال، 
حيث متنع تأخير احلفل ملا بعد الساعة الثانية عشر، ومتنع إطالق األعيرة النارية 
أو حتى املفرقعات، ومتنع استخدام مكبرات الصوت بشكل كبير في وقت متأخر من 
الليل. من جانبه يرى أستاذ علم االجتماع في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ماهر 
أبو زنط أنه ال مانع من االحتفال لدى أي طالب تخرج من اجلامعة أو من الثانوية 
العامة، بل انه من الواجب أن يحتفل الطالب، لكن املهم برأيه أال يؤثر على اآلخرين 
الفلسطيني  لإلنسان  متنفس  تعتبر  للفرحة  مجال  أي  أن  زنط  أبو  وق��ال  باحتفاله. 

القتل واالعتقال واملداهمة من قبل االحتالل يومياً، »وبالتالي هو يقوم  الذي يواجه 
بعمل االحتفال للتفريغ عن الكبت والضيق الذي يواجهه«.

احتفاالً  عمل  ذل��ك  ورغ��م  متدن،  معدل  على  حصل  الطلبة  بعض  أن  إل��ى  وأش��ار 
كبيراً، »الن ذلك الطالب اعتبر أن ما حققه اجنازاً، وأنه لقي الفرصة التي يبحث عنها 
وأسرته من اجل االحتفال نتيجة الضغط والكبت املتواصل عليه، لدرجة أن البعض 

يظن االحتفال نوع من الهوس والهلع«.
من  أعدهم  الذين  »التوجيهي«  أبناء  وخاصة  لالحتفال،  اجلميع  زنط  أبو  ودع��ا 

األبطال حتت احلصار والدمار ويحصلون على معدالت عالية وينجحون.
وخاصة  باالحتفاالت،  املبالغة  حول  السلبية  التأثيرات  زنط  أبو  يستبعد  ولم 
االحتفال،  على  مقدرته  لعدم  باحلزن  الفقير  الطالب  وشعور  االقتصادية  الفروقات 
ورأى أن احلل يكمن في إقامة احتفاالت جماعية للناجحني تنظمها املؤسسات العامة 
عن  كاالبتعاد  لالحتفال  ضوابط  بعدة  زنط  أبو  وطالب  األهالي.  وحتى  واخلاصة 
استخدام  وعدم  واألزق��ة،  الشوارع  في  العشوائي  االحتفال  وعدم  السكنية،  املناطق 

مكبرات الصوت بشكل مزعج، ومنع استخدام املفرقعات النارية.

نحو تفعيل تقليد نظام اإلقراض التعليمي الفاعل

االلتزام بتسديد القرض شرط االستمرارية!
كتب حتسني يقني

مغاالة رسخت فروق اجتماعية واقتصادية

فرحة التوجيهي واجلامعة.. ضائعة 
بني االحتفال والهوس في إعدادها

حنني السايح- نابلس
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وتدريب في حقوق اإلنسان وحقوق املرأة في القوانني والتشريعات الدولية، 
وتدريب في موضوع النوع االجتماعي 

احمللية،  والتشريعات  القوانني  في  النساء  وضعية  موضوع  في  تدريب 
والتأثير،  املفاوضة  مهارات  في  تدريب  ال��ذات،  توكيد  مهارات  في  وتدريب 

وتدريب اللغة االجنليزية ومهارات احلاسوب. 
اذار  م��ن  الثامن  ع��ن  عمل  ورق���ة  تصميم  مت  فقد  التوعية،  م��ج��ال  ف��ي  أم��ا   
واجنازات املرأة الفلسطينية، وتصميم أوراق عمل حول العنف ضد املرأة، عن 
املرأة واملشاركة السياسية، وعن الزواج املبكر. إلى جانب عقد لقاءات توعوية 
في محافظات القطاع اخلمس، على شرف الثامن من اذار/ يوم املرأة العاملي، 
 8000 فيها  ش��ارك��ت  امل���رأة،  وقضايا  حقوق  ح��ول  ت��وع��وي  لقاء   200 تنفيذ 
امرأة، من أجل زيادة وعي النساء اجتاه قضاياهن وحقوقهن، وإعطاء الفتيات 
الفرصة لتطبيق املهارات واآلليات التي تلقينها خالل تدريبات املشروع، من 
خالل تنفيذ اللقاءات بأنفسهن، وإعطائهن فرصة ملمارسة العمل امليداني في 

احملافظات اخلمس لقطاع غزة.  
من  مستفيدة  ع��ل��ى50  ال��دراس��ي��ة  امل��ن��ح  ت��وزي��ع  مت  التمكني،  م��ج��ال  وف��ي 
ب��ع��د احلصول  امل��س��ت��ف��ي��دات  ق��وائ��م  م��ت��ن��وع��ة، ح��ي��ث مت جتهيز  ت��خ��ص��ص��ات 
املستفيدات،  ب��أس��م��اء  شيكات  وجتهيز  اجل��ام��ع��ات،  م��ن  قيد  ش��ه��ادات  على 
جانب  إلى  املستفيدات.  على  وتوزيعها  الثبوتية،  الرسمية  الشهادات  وفق 
وبالذات  املؤسسات،  من  عدد  مع  واسعة  شراكات  وبناء  األطر  مع  التنسيق 
األطر النسوية، حيث مت تنفيذ أغلب اللقاءات في مقرات األطر في محافظات 

القطاع.
أبدت األطر النسوية تعاوناً عالياً من حيث تنظيم احلمالت وحشد النساء 

وتنظيم األمور اإلدارية.
سهى احللبي، 23 سنة، تسكن في مخيم الشاطىء، وتدرس فنون جميلة 

في جامعة األقصى، تقول:
“قبل التحاقي مبشروع نساء أكثر قوة، كنت ال أعرف ما هي حقوق املرأة 
واالتفاقيات التي تنص عليها، كما أنها كانت ال تعنيني معرفة هذه األشياء، بل 
في الغالب كانت معلوماتي مستمدة مما أسمعه من حولي، لكن بعد التحاقي 
املرأة  عن  خاطئة  كانت  معلومات  من  أحمله  كنت  ما  أن  اكتشفت  باملشروع، 
والقوانني والشرع، ولكن بعدما تلقيت دورات تدريبية في الطاقم عن حقوق 
املرأة و القوانني، أصبحت لدي معرفة أكثر، وثقة بالنفس أكثر، وذلك مكنني 
من أن أتكلم وأعبر عن رأيي في البيت ومع األصدقاء، حيث لم أكن أشارك في 

أي حوار من هذا النوع، وأخشى من املشاركة لضعف املعلومات لدي.
من  كل  حيث  غيري  أساعد  وكيف  املجتمع،  مع  أتعامل  كيف  تعلمت  كما 
حولي الحظ هذا التغيير. وأذكر هنا حتديداً أنه من خالل احلمالت التي قمنا 
بتنفيذها، كان هناك موضوع العنف ضد املرأة في إحدى اللقاءات، كانت لي 
جارة تعاني الضرب والشتم من قبل زوجها، وكانت مراراً تشكو لي من هذا 
األمر، ولم أكن قادرة على أن أساعدها، ولكن بعدما جاءتني فرصة احلصول 
على املنحة الدراسية من طاقم شؤون املرأة، والتي كان من ضمنها احلصول 
وتوكيد  والتواصل،  االت��ص��ال  كمهارات  مواضيع   في  تدريبية  دورات  على 
الذات، وحقوق املرأة في القوانني احمللية والدولية، وإن هناك من ميكنه الدفاع 

ودعوتها  إليها  توجهت  اإلنسانية،  حقوقها  على  لها  واحل��ص��ول  امل��رأة  عن 
حلضور ورشة عمل عن العنف ضد املرأة، وبالفعل حضرت الورشة، وبعد 
إلى  الذهاب  فقررنا  نفعل؟  أن  نستطيع  م��اذا  وسألتني  الزوجة  كلمتني  ذلك 
السيدة برفع  املختصة في ذلك، وبالفعل قامت هذه  املراكز احلقوقية  إحدى 
دعوى على زوجها، ومازالت القضية مرفوعة حتى اليوم، والسيدة سعيدة 
بأنها قامت بعمل شيء ألخذ حقوقها، وشعرت أن هناك من يهتم بها. وكما 

أشعر أنا بالسعادة ألني استطعت أن أقدم  شيء لهذه املرأة.
التحاقي  »منذ  تقول:  األزه��ر  جامعة  في  صيدلة  طالبة  اجلوجو،  فايزة 
ال��دورات، كانت مفيدة بالنسبة لي، لكن لم أعرف كيف  باملشروع وبدء أخذ 
وماذا سأستفيد منها وأنا أدرس صيدلة، وليس لي عالقة بالعمل املجتمعي، 
وكنت أتصور كل ما يهمني هو احلصول على املنحة من طاقم شؤون املرأة، 
ب��أي ش��رط كانت،  املنحة  أي ش��يء، س��وى احل��ص��ول على  وك��ان ال يعنيني 
وقررت تنفيذ كل شروط املنحة من دورات تدريبية، وتنفيذ احلمالت من أجل 
احلصول على املنحة، كما أيضاً كان كل اهتمامي ينصب على الصيدلة، وأن كل 
ما أبحث عنه، ال بد أن يكون له عالقة بالصيدلة، لكن خالل الدورات التدريبية 
التي تلقيتها، تعلمت أشياء أخرى، رمبا كانت في البداية هي مجرد معلومات 
تعلمت  إني  وشعرت  ج��داً،  أفادتني  لكنها  اجتماعية،  مواضيع  في  وأساليب 
أشياء كثيرة، ومواضيع مهمة جداً، وأن احلياة ليست مجرد شهادة جامعية 
إنسان.  لكل  مهمة  مجتمعية  أخرى  أشياء  هناك  وإن  اإلنسان،  عليها  يحصل 
وزاد شعوري بأهمية ما حصلت عليه، عندما طلبت مني اجلامعة بعمل دورة 
تثقيف صحي للمجتمع، ووجدت كل زميالتي اعترضن على املوضوع، بسبب 
عدم خبرتهن في هذا املجال، وال بد أن يدربن كيف يقمن بالتدريب وإيصال 
املعلومات للناس، وهنا شعرت بالفرق والتميز، ألنني قادرة على أن أخاطب 
الناس وأحاورهم، وأن أحاول أن أوصل لهم املعلومات التي أريدها، وذلك من 
التدريبات وبالذات مهارات االتصال والتواصل ومهارات املفاوضة والتأثير 
واحلمالت التي قمنا بها، وهنا فقط شعرت بأني قادرة على أن أستفيد وبشكل 

مباشر  من خدمة املجتمع من خالل عملي.  
»ك��ن��ت خ��ج��ول��ة ج����داً، وأخ��ش��ى التكلم م��ع ال���ن���اس«، ه���ذا م��ا ق��ال��ت��ه سمر 
في  النفس  علم  وت��درس  البلح،  دي��ر  في  تسكن  والتي  سنة،   22 الشخريت، 
جامعة األزهر، حيث قالت: »إنني استفدت من هذا املشروع كثيراً، فكنت فعالً 
اخجل جداً عند احلديث مع اآلخرين، على الرغم من أني أدرس في تخصص 
مشكلة  هذه  كانت  وفعلياً  معهم،  واحلديث  الناس  إلى  التقرب  من  فيه  بد  ال 
حقيقة لي، لكن منذ بدأت تلقي الدورات في مشروع نساء أكثر قوة، اكتشفت 
حيث  التعامل،  ف��ي  وأس��ال��ي��ب  كثيرة  أش��ي��اء  وأت��ع��ل��م  أت��غ��ي��ر،  وب���دأت  نفسي 
الدورات التدريبية أكسبتني جرأة وتقة بالنفس، بأني أستطيع أن أعبر عن 
وكانت  عملي.  طبيعة  هي  هذه  بالنهاية  ألنه  اآلخرين،  مع  وأتواصل  نفسي 
خير جتربة لي على التواصل مع اآلخرين وتوصيل املعلومة لهم، هي تنفيذ 
خالل  من  مبسط  بشكل  املعلومات  عن  أبحث  أخ��ذت  حيث  التوعية،  حمالت 

الكتب واالنترنت، مما أضاف لي معلومات كثيرة.
حينما انتهيت من تنفيذ ورش العمل احمل��ددة لي من قبل الطاقم، قمت بعمل 
املرأة  العنف ضد  ورشتي عمل مع صديقاتي في اجلامعة، وحتدثت معهن عن 
وأشكاله، وأن هناك مؤسسات حقوقية تقف إلى جانب املرأة وتدعمها. وحتدثت 
عن اإلجنازات الفلسطينية للمرأة، وكان هناك بعض الطالبات لم يعرفن عن هذه 

اإلجنازات شيء«. 
كما تضيف سمر بسعادة : »إنني تعينت معيدة  في اجلامعة  بعد تخرجي، 
ل��دي من معلومات وم��ه��ارات مكتسبة ال  أنني أختلف عن زميالتي، مبا  وأشعر 

ميتلكنها«  .

زينات نصير، 22 سنة تدرس اإلرشاد النفسي في جامعة األزهرتقول: »كنت 
أدرس في اجلامعة، وأعمل متطوعة مع األطفال في إحدى املؤسسات، وذلك أمالً 
باحلصول على عمل الحقاً. وكنت أقوم بتنفيذ كل ما يطلب مني، دون إبداء أي رأي، 
لكن بعد هذا املشروع، الذي تلقيت فيه الكثير من الدورات والدعم، فقد دفعني ذلك 
إلى أن أهتم بنفسي وأحترم رأيي، وأنني إنسانة موجودة، وال بد من أن أساعد غيري 
وأحترم غيري وغيري يحترمني«. وتضيف زينات قائلة: »في موضوع احلمالت 
التي قمنا بتنفيذها من خالل مشروع نساء أكثر قوة، أشعر بأن املستفيد األول هم 
عائلتي، حيث كنت قبل تنفيذ الورشة مع النساء، أقوم بجمع العائلة وتنفيذ الورشة 

معهم، وجنلس نتحاور فيما بعد، مما جعل عالقتنا في البيت أكثر ترابطاً.
وإحدى أهم األشياء التي استفدتها من الطاقم، وحتديداً من مشروع نساء أكثر 
قوة، هو أن التحقت بدورة اللغة اإلجنليزية في املركز اإلبراهيمي للغات، مما زاد 
معلوماتي باللغة، وهنا أريد أن أذكر شيئاً مهماً، وهو أني في سنة أولى رسبت 
في متطلب مادة اللغة االجنليزية، وكنت في كل فصل أقوم بتأجيلها، ألني أخشى 
الرسوب فيها، إال حني أخ��ذت ال��دورة واستفدت بأنه بالتزامن مع ال���دورة، قمت 

بتسجيل املادة فصل صيفي، واحلمد لله قد جنحت بها وبعالمة جيدة«.  
ينفذه  ال��ذي  ق��وة،  أكثر  استهدفها مشروع نساء  التي  الفتيات  اح��دى  هذه 
االنتهاء،  على  ش��ارف  ال��ذي  املتميز  املشروع  هذا  غ��زة،  محافظات  في  الطاقم 
قضايا  في  وتوعيتهن  اخلريجات  الفتيات  تدريب  استهدف  ال��ذي  امل��ش��روع 
احلمالت  ف��ي  مشاركتهن  وتعزيز  وامل����رأة،  االن��س��ان  وح��ق��وق  الدميقراطية 
مؤمنة  شابة  نسوية  قيادات  بناء  لصالح  باجتاهاتهن  والتأثير  التعبوية. 

باحلقوق املتساوية.
في  التخرج  سنة  في  الطالبات  من  جامعية  طالبة  خمسني  وع��ي  ورف��ع 
امرأة من  تخصصات وجامعات ومناطق مختلفة مبحافظات غزة و10000 
خالل حمالت التوعية اجلماهيرية، مدة املشروع 14 شهراً من )تشرين أول 
كير  مؤسسة  عبر  ف��ورد  مؤسسة  من  ومم��ول   )2009 ثاني  تشرين   -2007

الدولية.
 حيث هدف املشروع إلى توعيتهن جتاه حقوقهن واحتياجاتهن ملساعدتهن 
بتحقيق إجنازات، وإحداث تغيير باجتاهاتهن من خالل التدريب على )حقوق 
والتواصل  االت��ص��ال  ال���ذات،  وتوكيد  القوانني،  االجتماعي،  النوع  اإلن��س��ان، 

واملفاوضة والتأثير( بهدف خلق قيادات نسوية شابة.
ورفع وعي الطالبات وحسهن اجلندري، باجتاه العمل على تطبيق احلقوق 
املتساوية، من خالل تعزيز القيم اإلنسانية في املجتمع املدني الفلسطيني، من 
خالل تنفيذهن حلمالت توعية للنساء والوصول إلى)10000( امرأة لتعزيز 

قيم املساواة واحلقوق املتساوية.
مادى  دعم  تقدمي  خالل  من  العملية  احلاجات  بدعم  الطالبات  ومساعدة 
إنهاء  من  ومتكينهن  األخ��ي��رة،  الدراسية  السنة  في  جامعية  طالبة   )50( ل 

دراستهن اجلامعية.
جسر الفجوة بني اجلنسني فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل، من خالل 
تدريبهن على مهارات تؤهلهن لدخول سوق العمل، واملنافسة والتدريب على 

مهارات استخدام احلاسوب واللغة االجنليزية .
والتواصل،  االت��ص��ال  م��ه��ارات  ف��ي  منوعة  تدريبات  الطالبات  تلقت  حيث 

مشروع نساء أكثر قوة »تعزيز« في غزة

محاولة لتمكني اخلريجات اجلامعيات مهنيا إلعدادهن للعمل املجتمعي
رام الله- لبنى االشقر
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املتبادل«املرحلة  النفسي  الدعم  في  الفاقدات  النساء  جتربة  دراس��ة  هدفت 
الثانية«: إعداد د. هالة اسبنيولي وساما عويضة، ومنشورات مركز الدراسات 
النسوية 2007. إلى محاولة الوقوف على نتائج الضغط النفسي لدى األمهات 
وذلك  للفقدان،  املسبب  السياسي  العنف  وضع  حتت  وأطفالهن،  الفلسطينيات 
من منظور النوع االجتماعي، بغية الكشف عن حقيقة املرأة وواقع ظروفها في 
مجتمع أبوي ذكوري. كما وهدفت أيضاً، إلى االطالع على اآلليات التي تستعملها 
التراكمية  وال��ص��دم��ات  النفسي  الضغط  تأثير  ش��دة  مواجهة  أج��ل  م��ن  النساء 
من  اجلماعي  والعمل  الفردي  العمل  نهج  تقييم  محاولة  جانب  إلى  وتخفيضه، 

الفاقدات الداعمات املوجه إلى الفاقدات. أي نهج من فاقدة إلى فاقدة.
الفقدان واحلرمان،  الواحد يعاني من  الفلسطيني  البيت  أن  الدراسة  وتذكر 
من  أكثر  عن  يتحدثن  األمهات  غالبية  أن  بل  االستشهاد،  صعيد  على  فقط  ليس 
سجني وجريح وشهيد في العائلة نفسها، حيث أنه قلما جتد عائلة فلسطينية 
لم متر بتجربة االستشهاد أو االعتقال أو هدم البيوت أو جميعها معاً. وهذا بحد 
ذاته )وفق الدراسة( له آثار سلبية جداً، ويترك ندوباً من املعاناة احلياتية، التي 

عن احلوار املتمدن 
»ووّكل الوزير مماليكه بالشوارع والطرقات، فقطعوا أكمام النساء، ونادى في 
القاهرة ومصر مبنع النساء من لبس ما تقّدم ذكره، وأنه متى ُوجدت امرأة عليها شيء 
مما منع أُخِرق بها وأِخذ ما عليها. واشتّد األمر على النساء، وقبض على عدد منهّن، 
النصر  وباب  زويلة  بباب  القاهرة  سور  على  أخشاب  وُنصبت  أقمصتهّن.  وأخ��ذت 
القمصان  وعليهّن  النساء،  صور  على  معمولة  متاثيل  عليها  وُعلِّق  الفتوح،  وباب 

الطوال، إرهاباً لهن وتخويفاً«. )املقريزّي، الّسلوك في معرفة دول امللوك(.
ه�   751 وف��ي سنة  األم��ي��ر منجك،  أّي���ام وزارة  ف��ي  املماليك،  ف��ي عصر  ه��ذا  ك��ان 
على  أذيالها  تخّب  ط��واالً  »قمصاناً  ال��ّش��ام  في  اخل��اّص��ة  نساء  أحدثت  فقد  حت��دي��داً. 
األرض، بأكمام سعة الكم منها ثالثة أذرع، فإذا أرخته الواحدة منهن غّطى رجلها«، 
عابرة  مصر،  إلى  الّشام  عابرة  اآلف��اق،  في  الفجر  ضوء  انتشار  املوضة  وانتشرت 

للّطبقات االجتماعّية، منتقلة من سّكان املدن إلى الفالّحني. 
ألّن  الهشيم،  ف��ي  ال��ّن��ار  أو  ال��ّط��اع��ون  انتشار  انتشرت  امل��وض��ة  ه��ذه  إّن  لنقل  أو 
حجر  واب��ن  ه���(   845 )ت  املقريزّي  مثل  الوقائع  ه��ذه  أخبار  كتبوا  ال��ذي  امل��ؤّرخ��ني 
العسقالّنّي )ت 852 ه�( وابن تغري بردي )ت 874 ه�(، تبّنوا عموماً وجهة نظر 
أولياء األمور، الذين تصّدوا إلى هذه البدعة، أي وجهة نظر الّسلطة، إذ تنتج ثنائّية 
مبا  والّنفوس  األجساد  وتقّوم  واحل��دود،  الفواصل  وتضع  العادّي،  وغير  العادّي 

تقتضيه األخالق الّدينّية. 
بأن  جميعهم  »فأفتوه  قضاته،  جمع  أن  بعد  القرار  هذا  منجك  األمير  اّتخذ  وقد 
لم  الفتوى  ه��ذه  ولكّن  بفتواهم«.  فقوي  منعها،  يجب  التي  احملرمة  األم��ور  من  ه��ذا 
الّدين لم يكن كافياً  ال��ّردع من  أّن استمداد شرعّية هذا  الّنساء، أي  تكن كافية لردع 
الواقعّي، وكان ال بّد  الّردع  الّذاتّي والّشعور باإلثم، بل كان ال بّد من  الّردع  إلنتاج 
أساليب  وهي  األنظار،  على  متاثيلهّن  بعرض  املبتدعات  الّنساء  إقصاء  مشهدة  من 
في إبراز الّسلطة وجعلها مرئّية تّتسم بها العصور القدمية، حسب فرضّية ميشال 

فوكو في »الّرقابة والعقاب«.
لكّن موضة األكمام الّطويلة عادت إلى الّظهور بعد حوالي أربعني عاماً. احتفظت 
بها ذاكرة الّنساء، أو رمّبا اخترقت األجيال، كما اخترقت البلدان واملناطق والّطبقات، 
اللّواتي قطعت أكمامهّن سنة 751 بقني على قيد احلياة  أّن كثيراً من  ألّنني ال أظّن 
»وفيه  العمر«:  بأنباء  الغمر  »إنباء  في  العسقالّني  حجر  ابن  يقول   793 سنة  إلى 
أمر كمشبغا نائب الغيبة أن ال يخرج الّنساء إلى الّترب بالقرافة وغيرها، وشّدد في 
ذلك، ومنع املتفّرجني في الشخاتير، وهّدد على ذلك بالّتغريق والّتوسيط، فحصل 
القمصان  النساء من لبس  ت��رح، ثم منع  الشر بذلك  ف��رح، وأله��ل  ألهل اخلير بذلك 
الواسعة األكمام، وشّدد في ذلك إلى أن رّتب ناساً يقطعون أكمام من يوجد أكمامها 
واسعة، وساس الناس سياسة حسنة، حتى لم يتمكن أحد في مدة مباشرته احلكم 

في هذه الغيبة أن يتظاهر بفسق وال فجور من هيبته«.
تكشف لنا هذه الوقائع عن حلقة من حلقات العالقة بني الّنساء والّسلطة، ممّثلة 
في جهاز احلسبة، أي جهاز األمر باملعروف والّنهي عن املنكر، ولكن تبدو لنا عالقات 
الهيمنة فيها معّقدة، فهي أبعد ما تكون عن الّنمط البسيط، الذي يقابل بني املهيِمن 
واملهيَمن عليه. فاخلطاب الذي يتحّدث عن الّردع ويعيد إنتاجه، يتحّدث في الوقت 
نفسه عن فشل الّردع، وتكرار البدعة املردوعة وتكرار ردعها. والّطريف في األمر أّن 
هذه القمصان ذات األكمام املجنونة سّميت في نهاية املطاف باسم األمير األخير الذي 

تشّدد في منعها، فقد أطلقت عليها عبارة »القمصان الكمشبغاوّية«.
العابثات  الّنساء  سخرّية  أم  الّتسميات،  واعتباطّية  األق���دار  سخرّية  هي  هل 
فئران  الوقائع وكأّنهّن  الّنساء من خالل هذه  لنا  تبدو  أّية حال،  باملمنوعات؟ على 
نشيطة تعمل في صمت، لتحدث الّثقوب داخل األسوار التي حتاصرها، وتعيد فتح 
أّنها  املنافذ بعد سّدها، ويبدو لنا أولياء األمور وكأّنهم قطط مرهقة مذعورة، رغم 
عضالتها  فقّوة  مبوائها،  وتصدع  الّنهار  وضح  في  تعمل  أّنها  ورغم  املوقف،  سّيدة 

امليزات ال تقّدم لها احلّل  الفئران، وكّل ما لها من  وكبر أحجامها، وشرعّية صيدها 
الكافي الّشافي الّنهائّي لتدجني الفئران املستهترة املختبئة.

ولكن لنعد إلى أصل الّثغرة نفسها، وإلى أسباب سّدها. فهناك تناسب بني عنف 
الّردع وقدرة موضوع الّردع على االستهواء وجلب األتباع. ملاذا استحدثت الّنساء 
هذه األكمام الّطويلة، وملاذا أصررن عليها، وملاذا أصّر أولياء األمور على قطعها؟ لو 
تعلّق األمر بأكمام قصيرة كاشفة، الّتضحت الغاية من قطعها، ألّنها تكون عندئذ 
منافية لقواعد احلجاب الّثوبي، وهي أن يكون اللّباس واسعاً وطويالً. أّما واألكمام 
األمر  فإّن  الّنساء«،  الكساء على  »إسبال  مبدئّيا لوظيفة  طويلة وواسعة، ومؤّدية 

يبدو غامضاً باعثاً على احليرة. 
القدامى،  املؤّرخون  البدعة«، ال يجيب عنه  الّنساء هذه  سؤال »ملاذا استحدثت 
ألّنهم غير معنّيني بذاتّية الّنساء وبنظرتهّن ومشاعرهّن وكالمهّن ومعيشهّن. إّنهم 
معنّيون بأفعالهّن وأجسادهّن، ال سّيما عندما ُترى وتظهر على سطح املدينة. وقد 
ذكر املؤّرخ املصرّي أحمد عبد الّرازق بعض هذه الوقائع في كتابه املفيد عن »املرأة 
ولكّن  للكتاب،  العاّمة  املصرّية  الهيئة  عن   1999 سنة  )صدر  اململوكّية«  مصر  في 
أّننا مع ذلك  إالّ  الّنساء،  الّتعاطف مع  مقّدمته كتبت سنة 1974(، وأبدى نوعاً من 
ال نرى قطيعة واضحة بني وجهة نظره ووجهة نظر املؤّرخني القدامى. فهو يقول 
معلاّلً بدعة األكمام الّطويلة: »وليس تغيير األزياء وتبديلها عند الّنساء في احلقيقة 
في  والّرغبة  امللل  إل��ى  الّناس  أس��رع  فهّن  االجتماعّي،  للّنظام  مللهّن  من  ضرباً  إالّ 
الّتغيير والّتجديد، وكلّما كثر مللهّن كثر تغييرهّن، فراراً من الّسأم وطلباً للّراحة، 
نفوس  معروف  هو  كما  له  فتنقاد  وقته  في  لألناقة  مثاالً  عّد  جديد  زّي  ابتكر  وإذا 

الّنساء بال أدنى تفكير«. 
الّنساء، لم يهتّم مع األسف  امل��ؤّرخ الذي كان له فضل االهتمام بتاريخ  إّن هذا 
عن  مبعزل  للوقائع  ع��رض��اً  ق��ّدم  ب��ل  احل��دي��ث،  باملعنى  األج��س��اد  سياسة  بتاريخ 
وعالقاتها  نظرتها  وبقيت  صامتة،  كتابه  ف��ي  امل���رأة  وبقيت  الّسلطة،  إشكالّيات 
أسقط  م��ا  ب��ق��در  امل���رأة،  ت��ري��ده  ع��ّم��ا  يتساءل  ل��م  ألّن���ه  مغّيبة،  وبالّسلطة  ب��ال��ّرج��ال 
القدامى ومؤّرخنا  اململوكّي. بني  العصر  انطباعاته وتأويالته اخلاّصة على نساء 
على  اخلارجة  املقصاة  امل��رأة  من  الّتحّول  في  متّثلت  طفيفة،  نقلة  حدثت  احلديث، 
القانون، إلى املرأة التي متّثل حالة خاّصة. انتقلنا من خطاب تاريخّي ينتج الّتفريق 
الكونّي  وبني  والّنساء،  الّرجال  بني  الّتفريق  ينتج  خطاب  إلى  ��ّر،  وال��شّ اخلير  بني 
واخلاّص، باعتبار أّن الّنساء آدمّيات لطيفات، لكّنهّن أقّل تفكيراً من الّرجال. انتقلنا 
اللّطيف«،  »اجلنس  خطاب  إلى  بالّشيطان،  وعالقتهّن  الّنساء  فتنة  خطاب  من  إذاً 

وهي نقلة ميكن أن نبنّي وجودها في حقول أخرى غير الّتاريخ. 
يقّدمها  التي  األول��ى  اإلج��اب��ة  عنه.  عابرة  أجوبة  جند  ما  فهو  ال���ّردع،  مل��اذا  أّم��ا 
يبلغ  ثمنها  ألّن  مكلفة،  القمصان  فهذه  اقتصادّية،  طبيعة  ذات  القدامى  املؤّرخون 
رمّبا تكون  أو  كافية،  أو غير  اإلجابة غير مقنعة  أكثر. ولكّن هذه  أو  »ألف دره��م« 
أخ��رى من  أن���واع  تكلفة  ع��ن  أرق��ام��اً خيالّية  ت��ق��ّدم  ال��ّت��اري��خ  تعلّة، ألّن كتب  م��ج��ّرد 
املالبس واحللّي، دون أن يشكل األمر وتتدّخل سلطة الّضبط. بل األرجح أن تكون 
أّن املشكل ال يكمن في  هذه اإلجابة تعلّة ألّن في عنف الّردع وخطاب، ما يدّل على 
اإلسراف والّتبذير، بل في إفراط من نوع آخر هو »الفسق والفجور« حسب عبارة 
العسقالني. الّسؤاالن مترابطان، وهما وجهان حلقيقة واحدة. ورمّبا تّتضح اإلجابة 
عنهما في بعض الّتفاصيل الّتاريخّية، التي ترد عرضاً، أو تطفو على الّسطح. ومن 
الّثوب  بثغرات  ولكن  والفتحات،  بالّثغرات  عالقة  له  ما  العرضّية  الّتفاصيل  هذه 
وفتحاته أّوالً. فقد نقل أحمد عبد الّرازق خبراً ذكره الّشربينّي في »هّز القحوف«، 
ومفاده أّن الّرجل في زمن األكمام الّطويلة هذه، »رمّبا جامع زوجته من كّمها دون 

حاجة لرفع بقّية الّثوب«. 
من  ثقب  نفسه  الوقت  في  هي  الّثغرة  وه��ذه  إذاً،  مّتسعة  ثغرة  الّطويل  الكّم  في 
الّثقوب التي أحدثتها الّنساء في حصن احلجاب. األكمام الّطويلة لم تكن طويلة إالّ 

الكّم  اليد  لتخفي جسد املرأة وجتعله متاحاً في الوقت نفسه، بحيث يكفي أن ترفع 
لتجد املخفّي الذي يخفيه الكّم ويكشفه أو يتيحه. وال ننسى عامل املفاجأة والغرابة، 
فتصادف  شيئاً  تريد  أو  املعهودة،  املسالك  خ��ارج  تريد  ما  على  تعثر  اليد  اّن  بحيث 
الكّم:  الّطويل استعارة عن نفسها من خالل  الكّم  ذات  املرأة  آخر. وهكذا تنتج  شيئاً 
لكّنه  أّن كّمها طويل،  متوّقداً خلف حجابها، كما  لكّنها حتمل جسداً  »إّنها محجوبة، 
كأّن لسان حال  املفاجآت«.  أّنها غريبة تخفي  إلى داخله، كما  التي متتّد  اليد  ينتظر 
هؤالء الّنساء: »تريدون مّنا أن نسدل احلجاب، ها أّننا نسدله، ولكن كما نريد، فمن 
األثواب  نطيل  أن  تريدون  متوّقع.  ولكّنه  مرئّي،  غير  منفذاً  فيه  نفتح  نسدله  حيث 
احملتسبون  يريد  نريد«.  حيث  ولكن  ونوّسعها،  نطيلها  نحن  ها  واسعة،  وجنعلها 
تريد  والغرابة.  والكشف  احلجب  إيروسّية  بإنتاج  الّنساء  فترّد  احلجاب،  إس��دال 
األنظار بأمر من جنس  املرأة غير مرئّية، فها هي تلفت  مؤّسسة احلجاب أن جتعل 

احلجاب. 
ال يتعلّق األمر إذاً مبجّرد ولوع باملوضة، ألّن هذا الولوع ليس سبباً، بل نتيجة 
لولوع آخر يجب أن نفّكر في طبيعته. ولكّن األمر ال ميكن أن يختزل أيضاً في مجّرد 
الّتعبير عن الهوامات، وفي إثارة هذه الهوامات لدى اجلميع. فلعّل العامل األساسّي 
في هذه البدعة هو ولوع الّنساء باخلروج من الغفلّية، وبالّتفّرد واالنتماء في الوقت 
نفسه إلى مشترك نسائّي معنّي، هو جتربة جمالّية سياسّية. وقد كانت املرأة فاعلة 
أّنها أشركت فيها الّرجال، مبا أّن بعض الّرجال صنعوا بالكّم  في هذه الّتجربة، إالّ 
الذي  الّنسائّي  املشترك  إّن  وع��ي.  غير  عن  أو  منهّن  وع��ي  عن  الّنساء،  بخلد  دار  ما 
الّنساء بجميع طبقاتهّن يقبلن على األكمام الّطويلة، هو مشترك إنسانّي في  جعل 
الوقت نفسه، ألّن الّرجال استجابوا إلى هوامات الكشف والّتحّجب والغرابة واملنع 
ال  اجلنسّية  فالهوامات  الّنساء.  بأكمام  بعضهم  صنعه  أو  صنعوه  مبا  واإلت��اح��ة، 

تعرف احلدود بني األجناس واألنواع. 
هذه  من  املقموعة،  وال���ّذوات  القامعة  الّسلطة  ذوات  بني  تواصل  يوجد  ولذلك 
الّناحية الهوامّية اجلنسّية، فالقامع يدرك سلطة هذه الهوامات اجلنسّية، عن وعي 
منه أو غفلة، ويقاومها ألّنها تثيره هو نفسه. سلطة القمع تعرف ما تفعل، وذواتها 
يقمعون أنفسهم قبل قمع املقموعني. ثّم إّن قمع املتعة قد يحّقق متعة غير مألوفة، 
يطيعون  إذ  إّنهم  اخلاّصة.  وهواماتهم  الّنساء  أكمام  قاطعي  عن  حرج  وال  فحّدث 
من  نوعاً  شّك  وال  ميسرحون  الّنساء،  أث��واب  وميّزقون  األكمام  ويقطعون  األوام��ر 
االغتصاب أو الّتعرية. فيختلط احلابل بالّنابل، وحتدث الفنت، وتلتقي األجساد، من 

حيث تريد سلطة الّضبط فصلها وعزلها. 
وبقطع الّنظر عن التباسات القمع، ليست في هذه البدعة الّنسائّية »قلّة تفكير«، 
األّول  القامعة.  املؤّسسة  ذك��اء  على  يتغلّب  إذ  املقموع،  ذك��اء  م��ن  نصيب  فيها  ب��ل 
إلى احلياة والّظهور، والّثاني ذكاء  الّتائقة  إبداعّي، هو ذكاء األجساد  ذكاء بشرّي 
البشرّي اّتباعّي. ذكاء املؤّسسة القامعة يضّيق دائرة املمكن بخلق احلدود، وذكاء 
األفراد املقموعني يوّسعها، ليقاوم عدم الّتحّدد وعدم الّظهور، فينتج بذلك أشكاالً من 
احلياة، وجتارب حّرّية مصّغرة وهامشّية، قد تعود بشيء من الوبال على صاحبها، 

ولكّنها مهمة على أّية حال، ألّنها تؤّكد الّذات وهوّيتها وأشواقها.
ولكن هل يستوفي هذا الولوع وهذه اإليروسّية والهوامات اجلنسّية موضوع 
األكمام الّطويلة وقطعها؟ هل ميكن أن نستوفي موضوعاً نصف أطرافه صامتون، 
رغم أّننا تخّيلنا »لسان حالهم«؟ هل يغني »لسان احلال« عن »لسان املقال«؟ وإذا 
استنطقنا  وإذا  أنفسهّن؟  عن  الّنساء  فيها  تتكلّم  الّتاريخ  غير  أخرى  منطقة  وجدنا 
كلمة »أكمام« نّفسها، ووجدنا لها أثراً في الولوع باألكمام وإطالتها؟ أليس الكّم لغة 
دانية«،  »القطوف  يجعل  ما  هو  الّطويل  الكّم  أليس  والّثمرة؟  الّزهرة  يخفي  ما  هو 
رغم أّنها غير مرئّية؟ ابتدأت هذا املقال من حيث يجب أن أنتهي. ألّن عالقتي بأكمام 
الّنساء تبتدئ باخلرافة ال بالّتاريخ، تبتدئ بأكمام جّداتي وأقاصيصهّن، وبالكلمات 

التي حتّن إلى األشياء.

إلى  املعاناة  أن تصل هذه  إلى درج��ة  ع��ام،  العائلة بشكل  األم وعلى  تعكس على 
محاولة االنتحار، كما تعبر عن ذلك إحدى األمهات: »أنا مش قادرة أحتمل أكثر، 

ومرة حاولت انتحر وأشرب دواء وعملولي غسيل معدة«. 
وم���ن خ���الل جت��رب��ة امل��ب��ح��وث��ات ف��ي ه���ذا امل���ش���روع، مت اإلش����ارة إل���ى املعاناة 
تعدد  الفقدان،  تعدد  أهمها:  والتي  الفلسطينية،  والعائلة  لالم  اليومية  احلياتية 
املسؤوليات، الوحدة والفراغ، فقدان معنى للحياة، صدمة سماع خبر الفقدان من 
التلفاز، هدم البيوت، اخلوف الدائم من االجتياحات، اقتحام البيوت وقلبها رأساً 
على عقب، القلق الدائم على االبن املطارد، انتظار الزيارة لالبن أو القريب املعتقل، 
القلق  املشافي،  إلى  الوصول  صعوبة  الشهيد/ة،  جثمان  تسلم  من  األهل  حرمان 
القادم وتوقع الصدمة الدائمة، مواقف مؤلفة كاحتجاز أهل املطارد كرهائن، تأثير 
العادات  الناجم عن  املجتمعي  إلى جانب الضغط  الزوجية،  العالقة  الفقدان على 

املجتمعية السائدة في التعامل مع بعض القضايا ذات العالقة »بالوطني«.
وتوضح الدراسة أنه من خالل استخدام نهج من فاقدة إلى فاقدة، فقد كان له 
أكبر األثر في جناح النساء على مجابهة »األلم«، وقلب أحرف هذه الكلمة لتصبح 

»األمل«، واستطعن أن يستعدن طاقاتهن التي استنفدت، واستجمعن قواهن من 
أجل استعادة مسارات حياتهن الطبيعية.

ميكن  التي  النساء،  ملعاناة  املركزية  القضايا  أه��م  م��ن  أن��ه  ال��دراس��ة  وتبني 
اإلشارة إليها، اعتماداً على القصص السردية للنساء هي: تعاني غالبية النساء 
من مشاكل اقتصادية واجتماعية وعائلية ونفسية، الناجتة عن الفقدان  أو عن 
اإلنسان  حلقوق  فظ  اختراق  من  الفلسطيني  املجتمع  يعاني  الفقدانات،  تعدد 
األساسية من قبل االحتالل، ابتداًء من انتهاك حق احلياة، ووصوالً إلى احلق في 
التربية والتعليم. كذلك، فإن االحتالل يعتبر معيقاً أساسياً أمام تطور وتدعيم 
النساء، ومنعهن من التمتع بأبسط حقوقهن اإلنسانية. وما زالت النساء يعانني 
بكيانهن  ل��الع��ت��راف  مسيرتهن  تعيق  ال��ت��ي  املجتمعية  ال��ص��ع��وب��ات  م��ن  ك��ث��ي��راً 

واحترامهن.
الذي  واخل��وف،  والقلق  الرعب  أج��واء  ج��راء  األطفال  معاناة  هنالك  وكذلك، 
استولى على قلوبهم نتيجة ممارسات االحتالل، بحيث أن كوابيس األطفال لم 
تعد تظهر فقط في األحالم، بل غدت جزءاً مرافقاً حلياتهم اليومية. كما ويعاني 
األطفال من قلق أمهاتهم وخوفهن عليهم، وحتديد حريتهم في اللعب واحلركة، 
إلى جانب أن هؤالء األطفال يعانون من عصبية أمهاتهم، إذ غالباً ما يتم تفريغ 

غضب األمهات وعصبيتهن على األطفال.
خالصة القول: متثل هذه الدراسة، ومبعية املشروع األول منها، قاعدة هامة 
لفهم واقع النساء الفلسطينيات، فيما يتعلق بالضغط  واملعاناة النفسية، خاصة 
من قبل االحتالل اإلسرائيلي، والتي أكدت الدراسة على أنه هو املعيق األساس 

في تقدم املرأة الفلسطينية وفي حتقيق طموحاتها.

ملاذا قطعوا أكمام الّنساء في القرن الّثامن الهجرّي؟
رجاء بن سالمة 

جتربة النساء الفاقدات في الدعم النفسي املتبادل
قراءة: محمود الفطافطة
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نساء وأخبار
مجلس األمن الدولى يتبنى قرارًا من أجل حماية األطفال

1 األمم املتحدة: كثف مجلس األمن الدولى يوم الثالثاء 4 آب احلالى، من جهوده من أجل حماية األطفال املتضررين   
في النزاعات املسلحة، من خالل تبنى قراراً يوسع من قائمة األمم املتحدة للمذنبني اخلاضعني لعقوبات محتملة.

يدين القرار رقم 1882، والذى تبناه املجلس الذى يضم 15 عضواً باالجماع، بشدة »كافة إنتهاكات القانون الدولى 
املطبق، والتى تشمل جتنيد واستغالل األطفال بواسطة أطراف النزاع املسلح«. وطلب القرار من األمني العام لألمم املتحدة 
بان كى مون، أن يشمل فى قائمته التى رفعها إلى املجلس الذين يقتلون ويشوهون ويغتصبون، أو يرتكبون صوراً أخرى 

من العنف اجلنسى ضد األطفال فى زمن احلرب. وقد شملت القوائم السابقة املتهمني بتجنيد االطفال.
ودعا القرار األطراف التى تشملها ما يطلق عليه »قائمة العار« التى وضعها األمني العام إلى  إعداد خطط عمل ملموسة 

ومحددة زمنياً لوقف هذه االنتهاكات والتجاوزات«.
وباإلضافة إلى ذلك، يدعو القرار »الدول األعضاء املعنية، إلى إتخاذ إجراء حاسم وفوري، ضد الذين يستمرون فى 
النزاع املسلح«، وأن تقدمهم للمحاكمة. ومن بني أهم جوانب معايير  ارتكاب االنتهاكات واإلي��ذاء ضد األطفال فى حالة 
القوى واجلماعات املسلحة،  القائمة املوسعة، متكني مجلس األمن لألمم املتحدة على األرض، من الدخول فى حوار مع 
حول خطط عمل لوقف هذه االنتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها. أنشأ املجلس فى البداية آلية للمراقبة، واإلبالغ عن، ومعاقبة 

املسؤولني عن جتنيد األطفال مبوجب القرار رقم 1612، الذى مت تبنيه عام 2005،

مجلس اإلفتاء األردني يحرم فحص العذرية
للمقبالت  العذرية  فحص  إجراء  بتحرمي  األردن��ي،  اإلسالمية  والدراسات  والبحوث  اإلفتاء  مجلس  أفتى  األردن:   5
التمييز  )القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  السفر والسكن في  الزوجة حرية  إلى منح  ال��زواج، وكذلك مواد تدعو  على 
ضد املرأة- سيداو(. وقال املجلس في فتواه حول فحص العذرية، إنه »رداً على ما نسبته بعض الصحف احمللية، إلى 
مدير املركز الوطني للطب الشرعي، من تصريح يتحدث فيه عن أعداد كبيرة من الفتيات يراجعن الطب الشرعي إلثبات 
عذريتهن، فقد سأل املجلس مدير املركز عن ذلك بكتاب رسمي، فأجاب بأن ما نسب إليه غير دقيق، وأن الفحوص التي 

جتري إمنا تكون بناء على طلب من اجلهات القضائية ،عندما تكون لديها دعوى توجب ذلك«.
واضاف املجلس أن مدير املركز الوطني للطب الشرعي، أكد أنه »لم يحدث أن طلب خاطب من خطيبته هذا الفحص«. 
ومضت الفتوى قائلة إنه »بناء على ما ذكره مدير املركز الوطني للطب الشرعي، فان مجلس االفتاء يرى في قراره رقم 
2009/9 جواز إجراء مثل هذا الفحص إذا طلبته اجلهات القضائية، وال يعتبر ذلك قذفاً للمحصنات، ولكن يجب أن تقوم 

به طبيبة متخصصة«.
وأضاف: »أما إجراء هذا الفحص بناء على طلب اخلاطب، فإنه حرام وفعله حرام، فإن عورات الرجال والنساء ال يجوز 
كشفها إال للضرورة أو احلاجة، كما في احلاالت التي ذكرها مدير املركز الوطني للطب الشرعي«. وأكد املجلس في فتواه 
»أن مجتمعنا أشرف وأنظف وأغير وأنبل من أن تعامل فيه البنات واألخوات هذه املعاملة املهينة، وهن أعز وأكرم وأشد 

شكيمة من أن يقبلن هذا اإلذالل، ونحن نحذر من نشر ما يسيء إلى سمعة األمة«.
من جهة أخرى، افتى املجلس بتحرمي مواد تدعو إلى منح الزوجة حرية السفر والسكن في اتفاقية األمم املتحدة من 

أجل )القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة- سيداو(.
وأشار خصوصاً الى ما جاء في »املادة 15 واملادة 16 من اتفاقية سيداو والتي تدعو إلى املساواة املطلقة بني الرجال 
والنساء«. وقال في فتواه إن »كل ما خالف الشريعة اإلسالمية مما جاء في معاهدة سيداو، حرام وال يجوز العمل به، مثل 
حرية الزوجة في أن تسكن وتسافر كما تشاء، ألن هذا يلغي معنى األسرة التي حرصت عليه الشريعة اإلسالمية، ومثل 

زواج املسلمة من غير املسلم، فهذا مناقض ملا هو معلوم من الدين بالضرورة«.

املرأة العراقية املهجرة تتعرض لالستغالل واإلساءة
5 العراق: وصف تقرير جديد للمنظمة الدولية لالجئني، بأن املرأة العراقية التي استأصلت من ديارها بسبب أعمال 

العنف في بالدها، تتعرض بشكل متزايد إلى االستغالل وسوء املعاملة بسبب الضغوط املالية الشديدة.
األعلى بني  املنزلي  العنف  تقارير  العراقيني في سوريا، وأن  الالجئني  املنزلي بني  العنف  تزايد  إلى  التقرير  ويشير 
السكان املهجرين هي في شمال العراق. النساء املهجرات هن أيضاً أكثر عرضة حلاالت الزواج ألقسري »الزواج املؤقت« 
والبغاء، واملتاجرة بالنساء والعنف املنزلي. وبسبب أن خيار العودة إلى الوطن ليس من اخليارات املطروحة للغالبية 
العظمى من هؤالء النساء، فإن املنظمة الدولية تدعو إلى املزيد من الدعم املالي ألسر الالجئني العراقيني واملهجرين داخلياً، 

وهيكلية قانونية وأمنية وقضائية قوية في العراق، للحد من أعمال العنف ضد املرأة.
وتقول ميالني تيف من املنظمة الدولية لالجئني: »بسبب استمرار أزمة الالجئني، فإن ضغوط العيش في املنفى أحدثت 
لديهن خيارات  املهجرات  النساء  العديد من  »إن  البالد«. وأضافت:  العراقية في داخل وخارج  املرأة  أضرارا كبيرة على 
ضئيلة لكسب الدخل املناسب لهن، ويقدمن ما بوسعهن من أجل البقاء على قيد احلياة. الزيادة في التمويل الدولي من 
أجل املساعدة األساسية وبرامج تدريب املهارات، من شأنه أن يقطع شوطاً طويالً نحو حماية هؤالء النساء من االستغالل 
وسوء املعاملة«.  وأضافت السيدة تيف إن »استقرار العراق يتطلب املشاركة الكاملة للمرأة في املجتمع العراقي، ولكن 
اللواتي  فالنساء  ذلك،  جراء  من  للخطر  معرضة  ستكون  حياتهن  أن  اعتقدن  إذا  ديارهن  إلى  يعدن  لن  املهجرات  النساء 
حتدثت معهن، أصرين على أنهن سوف لن يعدن إال إذا علمن إنهن وأسرهن سيكن بأمان، وهذا سيمكنهن من توفير وسائل 

العيش، وسوف حتترم حقوقهن األساسية كنساء. استقرار العراق يعتمد على احترام حقوق املرأة«.
ودعت املنظمة الدولية لالجئني التي مقرها في العاصمة واشنطن، إلى وضع حد ألزمة الالجئني، وفي حزيران سافر 
كادر من املنظمة الدولية لالجئني إلى شمال العراق وسوريا، حيث قابلوا النساء املهجرات  واملنظمات احمللية، في محاولة 
لتوفير اخلدمات للنساء، والوكاالت الدولية، منذ تشرين الثاني 2006 تولت املنظمة عشرات البعثات إلى الشرق األوسط 

لتقييم احتياجات املهجريني العراقيني.

عمر  ف��ي  الفتيات  واق���ع  ع��ن  يتحدث  م��ص��ري  مسلسل 
الثالثني في املجتمع الشرقي، حيث يتحدث عن مشكالتهن 

وهمومهن التي يفرضها عليهن املجتمع الذكوري املعقد.
تتعرض  عديدة،  حساسة  مشكالت  املسلسل  فيتناول 
الطالق،  ال��زواج،  تأخر سن  البنات في مجتمعنا، مثل  لها 

الزواج غير املتكافىء والزواج العرفي.
وهي  مهمة،  قضايا  ثالث  املسلسل  هذا  في  شدني  وقد 

تأخر سن الزواج والطالق والليلة األولي للزواج.
فبالنسبة لتأخر سن الزواج، يبدأ القلق ينتاب الفتيات 
يفوتهن  أن  يخشني  حيث  والعشرين،  اخلامسة  سن  بعد 
»ظل  هي  السائدة  املجتمع  نظرة  أن  خاصة  ال��زواج،  قطار 
بها  يوجد  ت��ت��زوج  ال  التي  فالبنت  حيطة«،  ظ��ل  وال  راج��ل 
عيب، لذلك تسعى كل البنات إلى رمي أنفسهن في أحضان 
أي فرصة زواج، حتى لو كانت غير متكافئة، املهم أال ينظر 

لهن املجتمع بتلك النظرة.
أنها  املجتمع على  إليها  ينظر  أعمار  إلى  أما من يصلن   
وأول  والعشرين  التاسعة  كعمر  وحرجة،  متأخرة  أعمار 
ويضربن  فرصة،  أي  يتصيدن  هنا  البنات  فتجد  الثالثني، 
ال��ص��ب��ر واالن���ت���ظ���ار م���ن أج����ل الفرصة  ب��ك��ع��وب��ه��ن س��ن��ني 
املناسبة، وينطبق عليهن هنا املثل الذي يقول »صام صام 
كارثة،  ع��ن  ع��ب��ارة  النتيجة  وت��ك��ون  بصلة«.  على  وأف��ط��ر 
فيجب عندها على هذه البنت أن تصبر وأن تدعي السعادة، 
وتقضي كل عمرها تتحسر، وتدفن داخل نفسها، خاصة إذا 
رزقت بأطفال، حيث إنها مضطرة أن تتحمل، لكي ال تشتت 
أسرتها وتشرد اطفالها، واخليار الثاني هو الطالق، حيث 
إنها تكتسب لقباً هو في نظر املجتمع غير مقبول، وعندها 

تكون قد هربت من لقب عانس إلى لقب مطلقة.
أنها تتحاسب  تبدأ رحلة جديدة، حيث  الطالق،  وبعد 
ك��ل ش���يء، على اخل���روج وال��دخ��ول وع��ل��ى عالقاتها  على 
الرجل  يفكر  وكما  مل��اذا؟  للشبهات،  معرضة  تصبح  حيث 
سهلة  ام���رأة  املجتمع  بنظر  وه��ي  مطلقة  ألن��ه��ا  ال��ش��رق��ي، 

يتقربون  الذين  الشباب  من  الكثير  هناك  يصبح  وعندها 
أليست مطلقة، إنها لفرصة، لكي أحاول لرمبا  منها، طبعاً 
أن أنال من احلب جانب، وال يضع كل شاب منهم أخته أو 
ابنته مكان هذه الفتاة، التي تدفع ثمن غلطة هي في األغلب 

غير مسؤولة عنها.
ك��م��ا ت��ط��رق م��س��ل��س��ل ب��ن��ات ف���ي ال��ث��الث��ني إل���ى قضية 
عن  وه��ي  املغلق،  مجتمعنا  ف��ي  ي��وم  ك��ل  حت��دث  حساسة، 
كيفية تعامل الزوج مع زوجته في الليلة األولى، أي ليلة 
املتزوجة  االبنة  بني  ح��واراً  املسلسل  عرض  حيث  الدخلة، 
حديثاً وأمها، عندما اشتكت االبنة ألمها من زوجها، وكيف 
معه  حت��اورت  حينما  وإنها  حنون،  وغير  معها  عنيف  أنه 

بهذا املوضوع احلساس، اتهمها بالبرود!.
على  حتافظ  بأن  البنت  يطالب  متناقض،  مجتمع  فعالً 
عذريتها طوال حياتها حتى تتزوج، وعندما تتزوج يجب 
عليها أن تتعامل وكانها بنت هوى، أو كأنها قد مرت بهذه 

التجربة آالف املرات!.
منها،  رجاله  وح��رر  بناته،  على  القيود  فرض  مجتمع 
حيث إن الرجل ال يكون رجالً إال إذا كانت له جتارب ال تعد، 
وتكون  متييز،  وع��دم  اختالط  لديه  يصبح  أنه  واحملصلة 
إحدى  وكأنها  زوجته  يعامل  أن��ه  يتزوج  عندما  النتيجة 
يطالب  حيث  بهن،  عالقة  ل��ه  كانت  ال��ل��وات��ي  ال��ن��س��اء،  تلك 
باملستحيل، فهو يريد بنت كما يقول املثل »ما باس متها إال 
أمها«، وبنفس الوقت يريدها مثل فتيات الهوى اللواتي لم 

يعرف غيرهن!.
الرجل،  ف��ي  ليست  املشكلة  إن  ن��ق��ول،  بالنهاية  لكن 
الذي ال يعرف كيف مييز بني احلرام  املجتمع،  وإمنا في 
والعيب، فمجتمعنا أطلق احلرية لرجاله، حيث إن الرجل 
اي عالقة  أق��ام  ل��و  وال��ع��ار ألس��رت��ه  الفضيحة  ل��ن يجلب 
أهم  شيئاً  نسي  املجتمع  ه��ذا  لكن  الزوجية،  إط��ار  خ��ارج 
من العار والعيب والفضيحة، نسي الدين وحدود احلالل 

واحلرام. 

لم أمن ليلتي الفائتة وأنا أتقلب بعد أن جافاني النوم، 
فراشي  من  نهضت  الفجر،  ساعات  حتى  األرق  وأصابني 
متفائالً والبسمة تعلو شفتي، كيف ال وأنا اليوم على موعٍد 
انتظاره منذ عقوٍد خلت، حلمُت  أن طال  مع عشيقتي بعد 
بها كثيراً، كانت في مخيلتي عندما كنت في بالد االغتراب، 
وبقي يراودني عندما عدت وبقيت غريباً عنها مدة عقٍد من 

الزمن!!!!
غ����ادرت رام ال��ل��ه وأن���ا ف��ي ش���وٍق ل��ل��ق��ي��اه��ا، ك��ن��ت أعدُّ 
اللحظات كي أشمَّ رائحتها عن قرب، وأروي ظمئي، وأكحل 
عينّي برؤيتها، وكثيراً ما كنت أسأُل نفسي: أتراها جميلة 

كما كنت أرى صورها؟
ع��ن��دم��ا وص��ل��ت )احل���اج���ز االس��رائ��ي��ل��ي( ل���م أف��ك��ر في 
أراد  م��ن  يعيشها  أن  ب��د  ال  وال��ت��ي  أهميتها،  م��ع  التفاصيل 
العبور من خالله، حاولت اختصار الزمن من خالل رسم 
االبتسامة على تضاريس وجهي بينما تفكيري هناك، كان 

ينحصر في املكان والزمان وفرحة اللقاء!!!
دخ��ل��ت امل��دي��ن��ة، درت ف��ي احل����واري واألزق����ة، توقفت 
أمام التكايا واملكتبات، تلمست حجارتها الدامعة، متلكني 
اح��س��اس ل��م أش��ع��ر ب��ه م��ن ق��ب��ل، توقفت أم���ام م��دخ��ل قدمي 
يؤدي إلى أروقة، هنا عاشت وماتت ) خاصكي سلطان(، 
زوجة سليمان القانوني، وهذه )تكيتها(، كانت وال زالت 
السبيل،  وعابري  للفقراء  عاماً   )550( منذ  الطعام  تقدم 

وه��ن��ا اجل��ام��ع ال��ع��م��ري، وه��ن��ا امل��درس��ة ال��ت��ن��ك��زي��ة، وهنا 
كنيسة القيامة تبدو للناظر باكية تستصرخ العون!! وهنا 
حارة الشرف قبل أن يتم اغتصابها ويحول اسمها حلارة 
)ال��ي��ه��ود(، وه��ن��ا خ��ان ال��زي��ت، وس���وق ال��ق��ط��ان��ني، وهنا.. 

وهنا...!!!
السعدية  ح��ارة  نساء  يجلسن  كن  هنا  الساحة،  دخلنا 
بعد أداء الصالة، أشجار الزيتون تغطي جزءاً من جمالية 
عيني،  أم��ام  املشهد  واكتمل  مالمحها  بانت  فجأة  املشهد، 
وهيبتها،  جل��م��ال��ه��ا  خ��اش��ع��اً  ت��ك��ون  أن  ي��ج��ب��رك  م��ن��ظ��ره��ا 
هزئت من كل الصور التي شاهدتها، بدت في أجمل حلتها، 
املئات  أم��ام��ي  وج��دت  أحبها،  م��ن  وح��دي  أنني  أعتقد  كنت 
الصالة،  أدي���ت  األق��ص��ى،  املسجد  وب��ني  بينها  يتسابقون 
زيارتها  في  أنا  نعم  مهروالً،  املكان  غ��ادرت  بحرقة،  بكيت 
لساعات محدودة، وإن جتاوزت ما منحوني إياه من وقت 
لن يسمحوا لي أن أزورها الحقاً، هي سلطة القوي في زمن 

الضعفاء!!
األنهار،  مدينة  حبيبتي:  أسماء  بعض  إليه  يعلم  ال  ملن 
مدينة الوديان، راشاليم، يورشالم، يور سلمايا، يهوستك، 
نور  ال��س��الم،  ن��ور  جلعاد،  يبوس  نورستك،  ش��المي،  شهر 
الغسق، يارة، كيلة، إريانه، حيستي، يبوس، أوفل، ميلو، 
أكري، انتوحيا، إيليا كابتولينا، إيليا كونستبل، إيليا، بيت 

املقدس، القدس.

بنات في الثالثني
دميا أحمد صالح

لقاء بعد طول غياب!!
شريف سمحان
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شعارات  ترفع  والنسوية  واحلقوقية  األهلية  املؤسسات  من  العديد  هناك 
االجتماعية  الفئات  نصرة  أجل  من  لعملها  كأساس  واإلنصاف،  والعدل  املساواة 
املضطهدة على اختالفها، إال أن جتارب املوظفني واملوظفات وآليات التعامل معهم 
من قبل من هم في املواقع اإلدارية العليا تشير إلى وجود سلسلة من االنتهاكات 
املوظفات  من  ع��دداً  التقت  النساء  ص��وت  صعيد.  من  أكثر  على  إليها  يتعرضون 
من  سنوات  بعد  ومشاكلهن  همومهن  على  لإلطالع  املؤسسات  تلك  في  العامالت 

العمل داخلها.
بالقول:  حديثها  ب��دأت  والتي  سعادة،  لونا  والنسوية  الباحثة  التقينا  بداية 
»إن املؤسسات التي ترفع شعارات الدفاع عن حقوق اإلنسان، يفترض أن تكون 
كرامته  وصون  الفرد  احترام  في  األخ��رى  املؤسسات  قبل  من  به  يحتذى  منوذجاً 
وحفظ حقوقه، إال أن سنوات طويلة من العمل معها، باإلضافة إلى جتارب كثيرة 
التي  فاملعاملة  متاماً،  مخالف  الواقع  أن  إل��ى  تشير  املجال،  ه��ذا  في  العاملني  مع 
يتلقاها املوظف أو املوظفة تعبر في جوهرها عن استعباد وسيطرة غير مبررة من 

قبل من هم في املواقع اإلدارية«.
 وتضيف سعادة: »على الرغم من وجود هيكلية إدارية داخل املؤسسة، إال أن 
الترجمة العملية لها تعتمد أساساً على جملة من التصورات املبنية على تهميش 
املوظف، وإبقائه دوماً في دائرة الشك والتساؤل ،حول مستوى الكفاءة من العمل، 
ناهيك عن سحب أية صالحيات في عملية أخذ القرار التي يحتكرها املسؤول األعلى، 
ضمن إطار شكلي من الدميقراطية«. وتفسر سعادة عملية اإلقصاء والتهميش هذه 
بأنها غطاء يتستر خلفه من هم في مواقع املسؤولية، من أجل سد فجوات الضعف 
اإلداري لديهم/ن. وبالتالي يحرم املوظفني أو املوظفات من التواصل املباشر مع 
تتم من خالل وسيط ضعيف يحاول  التقييم  أن عملية  قاعدة  العليا على  اإلدارة 

احلفاظ على كرسيه. 
وتشير سعادة إلى أن آلية التعامل هذه ال بد ستكون لها تبعات سلبية بعيدة 
واملهنية  بالكفاءة  يتمتعون  الذين  املوظفات  أو  املوظفني  حرمان  أبرزها  امل��دى، 
املتنفذين في مواقع  إبقاء األف��راد  الترقية داخل املؤسسة، من أجل   والفاعلية من 
في  احمل��وري  اإلجن��از  يشكلون  الذين  واملوظفات،  املوظفني  حساب  على  ال��ق��رار، 
املؤسسة، إال أن ذات اإلجنازات تترجم لصالح املسؤولني واملسؤوالت على شكل 
املوظفني/ ات بفعل  إلى ذلك. وهذا يعزز من تراجع قدرات  ترقيات وحوافز وما 
انعدام روح املنافسة الشريفة لدى اإلدارة داخل أروقة ذات املؤسسات، كما سيعزز 
مستويات  على  واإلدارة  ات  املوظفني/  بني  ما  املهنية  وضعف  املعاملة  سوء  من 
مختلفة ويخلق نوعا من اإلحباط في حالة عدم قدرتهم اخلروج من هذه األزمة 
القادم  لدى اجليل  اإلداري��ة  بالقدرات  بد سيخلق ضعفاً  ال��ذي ال  األم��ر  العمل.  في 
من املوظفني، بسبب عدم إتاحة الفرص لبناء كادر مهني إداري لقيادة مشروع أو 
أساس  على  القائمة  املجتمع،  في  العامة  التربية  من  ج��زءاً  يعتبر  وهذا  مؤسسة، 

السلطة الهرمية، بأن املرجعية بالقرارات هي رب األسرة »الرجل«. 
أما على صعيد العالوات، فترى سعادة ضرورة ربطها باإلجنازات والقدرات 
بعد عملية التقييم، والتي ال حتدث غالباً داخل املؤسسة، وهذا بحد ذاته إشكالية 
بالتخلي عن  النسوية منها،  املؤسسات احلقوقية وخاصة  أخرى. باملقابل متتاز 
موظفيها وخاصة األكفاء منهم/ ن، هذا باإلضافة إلى وجود بطء في عملية دفع 
املستحقات والتعويضات للموظف بعد االستقالة، وهذا في حد ذاته يشكل انتهاكاً 
يسجل إلى سلسلة االنتهاكات التي يتعرض لها املوظفني، ليدخل بعدها في دوامة 

االنتظار واملماطلة والتعجيز من أجل إنهاء املعامالت املالية. 
وتؤكد سعادة أن ما يزيد األمر تعقيداً وجود فجوة في العالقة ما بني مجلس 
دون  ه��رم��ي،  بشكل  املؤسسة  ق���رارات  يصوغون  ال��ذي��ن  ات  وامل��وظ��ف��ني/  اإلدارة 
االطالع على حيثيات وتفاصيل العمل، أو حتى االستفادة من جتارب أولئك الذين 

يعملون بشكل متواصل في امليدان. 
من  يتشكل  ما  غالباً  اإلدارة  مجلس  أن  إل��ى  سعادة  تعزوه  ذل��ك  في  والسبب 
األفراد أنفسهم  في جميع املؤسسات، وبذا تتضارب املصالح مع بعضها البعض، 
املصالح ضمن  تتداخل  أخرى، وعليه  يدير مؤسسة  البعض منهم  أن  إلى  إضافة 

املشاريع املشتركة، بغض النظر عن أهميتها وهدفها في عملية التغيير.
من جانبها، ال تنكر احملامية لطيفة سحويل أنها اكتسبت الكثير من اخلبرات 
الواسعة، التي مكنتنها كغيرها من النساء، الالتي كن جوهراً للمشاريع التي كانت 
نسويتني،  مؤسستني  مع  العمل  في  جتربتها  باب  ومن  تشير  لكنها  عليها،  تعمل 
»إن الروح  قائلة:  املهنية  مسيرتها  أعاقت  التي  والعقبات  املطبات  من  جملة  إلى 
تشكل  كما  املوظفة،  الستمرارية  ضمانة  تشكل  إيقادها  على  واحل��رص  املعنوية 
لم  جتربتي،  خ��الل  من  ولألسف  أن��ه  إال  العمل،  في  والتفاني  االجن��از  نحو  دافعا 
الروح  ودع��م  تغذية  على  نحن  نعمل  أن  منا  املطلوب  ك��ان  بل  بذلك،  البتة  أشعر 
باستمرار، باإلضافة إلى أنه لم يكن هناك أي اعتبار للكفاءة واملوهبة واحلماسة 
التي تتمتع بها موظفات دون غيرهن، كي متكنهن من أجل تقدمي أفضل اإلجنازات 

الالزمة لنجاح املشروع«. 
وفي ذات السياق تضيف سحويل: »ال يوجد اهتمام بآراء ومقترحات وأفكار 
دافعاً  لديها، والتي ال بد ستشكل  يتم تقدير اإلجن��ازات احلقيقية  املوظفة، كما ال 
للموظفة لالستمرار واإلبداع وتطوير القدرات واإلمكانيات في العمل في حال مت 
تقديرها، وبدالً من ذلك يتم انتقاد كل صغيرة وكبيرة، األمر الذي دفعني للبحث 

عن مكان آخر مينحني التقدير واالعتراف«.  
وتتابع سحويل: »األمر الذي يثير الدهشة، هو أنه لم يكن هناك متييزاً على 
عن  للحديث  ترشيح موظفة  على  العمل  يتم  إذ  وال��ش��ه��ادات،  اخل��ب��رات  أس���اس 
القوانني ومتثيل املؤسسة، وهي غير مؤهلة علمياً لذلك، وغير حاصلة على شهادة 

لتنفيذها  يشترط  مشاريع،  عليها في  واالعتماد  ترقيتها  ويتم  بل  التوجيهي، 
شهادات علمية متخصصة في املجال«.

وتؤكد سحويل: »إن الدولة التي تطمح لبناء أمن إنساني حقيقي، بحاجة إلى 
حتقيق األمن الوظيفي داخل مؤسساتها األهلية واحلكومية، على قاعدة أن فقدان 
هذا األمن، ال بد سيعيق القدرة على التفكير والتخطيط داخل املؤسسات، فما أن 
املؤسسات  في  شائع  أم��ر  وه��ذا  نهايته،  عن  احلديث  يبدأ  حتى  املشروع  يبتدئ 
النسوية، يؤثر كثيراً على نسق العالقة املهنية، التي يفترض أن تكون قائمة بني 
املوظفة ورئيستها في العمل، كما يؤثر على قدرة املوظفة على املطالبة بحقوقها 
على صعيد األجور والزيادة السنوية والعالوات أو الترقيات، وإن حاولت احلديث 
املشروع،  من  االنتهاء  بحجة  العمل  فقدان  معروفة،  فالنتيجة  احلقوق،  ذات  عن 
وأخيراً تشير سحويل إلى ضرورة بناء بيئة اجتماعية داخل املؤسسات، تعمل 
على تهيئة إقامة عالقات مهنية متميزة فيما بني املوظفني\ات، قائمة على أساس 

الكفاءة واخلبرة والقدرة على تفعيل دور املؤسسات لتحقيق أهدافها«. 
وترى روال أبو دحو، احملاضرة في جامعة بيرزيت، بأنه ال يوجد عدالة في 
الكفاءة والشهادة واخلبرة،  املدني، قائمة على أساس  بعض مؤسسات املجتمع 
أزمة  إلى وجود  ولكن هذا ال ينفي وجود مؤسسات تعتمد هذه األسس. مشيرة 
والعاملني  العامالت  حقوق  مع  تعاطيها  في  النسوية  املؤسسات  داخل  حقيقية 
تتستر  املؤسسات  تلك  من  الكثير  أن  آخ��ر  مبعنى  املؤسسات،  ذات  أروق��ة  داخ��ل 
خلف العقود املؤقتة والعقود اخلاصة والرواتب املقطوعة، وخلف املشاريع التي 
تنتهي فجأة بدون سابق إنذار، منوهة إلى أن املسألة ال عالقة لها ببداية ونهاية 
الوظيفي للعاملني والعامالت، بل ترتبط أساساً  املشروع، وال عالقة لها باألداء 
العاملون  بهما  يتمتع  التي  والنقد  بالرؤيا  تتعلق  كما  عنك،  اإلدارة  رضا  مبدى 

والعامالت داخل املؤسسة. 
وإذا م��ا نظرنا ل��ألم��ور م��ن زاوي���ة أخ���رى، جن��د أن ه��ن��اك ام��ت��ي��ازات م��ن قبيل 
التأمينات االجتماعية والتقاعد والزيادة السنوية، ال تراعى من قبل اإلدارة بحق 
يوجد  باملقابل  مشاريع،  على  أنها  بحجة  املؤسسة،  داخ��ل  والعامالت  العاملني 
وبدل  مؤمترات  وحضور  وامتيازات  وب��دالت  ومصاريف  ل��إلدارة  زي��ادات  هناك 
مواصالت والقائمة تطول، وفي النهاية تشكل في جوهرها زيادة غير مرئية في 
الراتب. وإذا ما نظرنا للنسبة والتناسب في األجور بني اإلدارة واملوظفني، علماً 
بأنه من البديهي أن يكون راتب اإلدارة أعلى، جند الفرق يصل إلى ثالثة أو أربعة 

أضعاف عن راتب منسقة حتمل شهادة البكالوريوس أو درجة املاجستير.
وتؤكد أنه: »ال يتم االعتراف بقيمة العمل الذي يقوم به املوظفون واملوظفات، 
وال يتم رؤيته من قبل اإلدارة، وال يتم ترجمته عملياً في قسيمة الراتب. لألسف، 
تعلمنا جيداً من الصراع مع الرجال، لكننا نعيد إنتاج هذا الصراع داخل املؤسسات 

النسوية«.
وت��ع��زو أب��و دح��و غ��ي��اب االح��ت��ج��اج��ات إل���ى: »ع���دم وج���ود حماية للعاملني 
والعامالت داخل ذات املؤسسات، ناهيك عن أن سيف املشاريع والرواتب املقطوعة 
مسلط على رقابهم، وبالرغم من وجود محاوالت جنينية من أجل تأسيس نقابة 
لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  رص��د  على  تعمل  األهلية،  املنظمات  في  للعاملني 
غير  بطريقة  أجهضت  جلها  أن  إال  األهلية،  املنظمات  في  والعامالت  العاملون 

مرئية، األمر الذي يثير التساؤل حول األسباب اجلوهرية التي تقف وراء ذلك«.
وت��ع��ق��ب ح��ن��ان اجل��ي��وس��ي م��ن جانبها ع��ل��ى االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��رض لها 
العامالت داخل املؤسسات النسوية حتديداً بقولها: »إن النساء لم تبذل أي جهد 
حقيقي جتاه تطوير وعيهن بذاتهن، وتطوير وعيهن بالعالقة مع زميالتهن في 
العمل، على قاعدة أن النساء ال زلن ينظرن إلى قضيتهن كنساء مرئيات في ظل 
عالقتهن مع اآلخر أو اآلخر الرجل، حيث يتم التعامل معه كطرف يدفعهن للتحدي 
واملقاومة، إال أن التحدي احلقيقي من وجهة نظر اجليوسي، يتمثل بضرورة أن 
تبذل النساء جهداً حقيقياً للتعامل فيما بينهن، بدالً من أن يقمن بترحيل صراعهن 
ستكون  بد  ال  وال��ذي  البعض،  بعضهن  مع  ص��راع��ات  إل��ى  الذكورية  الثقافة  مع 
تبعاته كارثية، وبالتالي ال بد أن متتلك النساء مهارات للتعامل مع قضايا نسوية 
فيها حتسس نسوي، وأن يعملن على أنفسهن كي نتجنب هذا اإلسقاط للتفكير 

النمطي جتاه دور املرأة ومساهمتها«.
العامالت  النساء  ح��ول  يتمحور  مثالً،  اجليوسي  تضرب  السياق  ه��ذا  وف��ي 
»إنه  بقولها:  إذ تؤكد  بأجر داخل بيوتهن،  اللواتي يجلنب عامالت نظافة يعملن 
لقمة  توفير  أجل  من  تعمل  التي  العاملة،  تلك  مع  باحترام  التعامل  يتم  ما  ن��ادراً 
النساء  تستخدمها  التي  والكلمات  النبرة  ذات  أن  جند  باملقابل  ألسرتها،  عيش 
العامالت مع من يعملن لديهن مرفوضة جملة وتفصيالً، من قبل ذات النساء إذا مت 
استخدامها من قبل الرجال في مواقع العمل، مشيرة إلى ضرورة أن نتجرد نحن 
كنساء من مفهوم السيطرة، على قاعدة أن مضادات السيطرة التي يتم استخدامها 
من قبل النساء أنفسهن، هي مضادات موصومة اجتماعياً، إلى حد فقدان احلس 
وأماكن  مواقعهن  اخ��ت��الف  على  النساء  ك��ل  ب��ه  تتمتع  أن  يجب  ال���ذي  النسوي 
وجودهن«. وترى حنان اجليوسي: »أن األمر مرتبط بقضية العدالة واإلنصاف، 
في  يرسمن  نسوية،  مؤسسات  في  للعمل  يذهنب  اللواتي  املضطهدات   فالنساء 
مخيلتهن توقعات أكبر، وتفهم أكبر الحتياجاتهن كنساء من قبل اإلدارة النسوية، 
التي يفترض أن تقدر عملهن وتثمن جهودهن داخل املؤسسات الالتي يعملن بها، 
إال أن غالبية النساء العامالت في بعض املؤسسات النسوية وبعض مؤسسات 
املجتمع املدني يصطدمن بالواقع احلقيقي لألداء اإلداري للنساء في مواقع صنع 
القرار، والذي يعتبر مبثابة امتداد وإعادة إنتاج للنمط الذكوري في املؤسسات 

التي يديرها رجال محكومني بهويتهم الذكورية«.

يحدث هذا داخل أروقة املؤسسات األهلية
رام الله: فداء البرغوثي

عن احلوار املتمدن
لن أصمت بعد اليوم.

التي  امل��رأة  بها  ستمسك  التي  األيقونة  هي  تكون  الصيحة  تلك  لعل 
شاشة  علي  تقرأ  وهي  واالنتهاك،  والظلم  للغنب  حياتها  مسار  يتعرض 
العرض كلمة النهاية لفيلم »إحكي ياشهر زاد«، للمخرج يسري نصر الله 

والكاتب وحيد حامد ونخبة مميزة وواعدة من الفنانني والفنيني.
من  نسائية  لنماذج  القسوة،  في  موغلة  قصص  أرب��ع  الفيلم  ي��روي 
من  اخليبة  وط��أة  حت��ت  حياتهن  ت��رزح  االجتماعية،  ال��ش��رائ��ح  مختلف 
جتارب عاطفية فاشلة، في مجتمع يعيش حالة من اإلزدواجية واإلنقسام 
الطبقي والتدين الشكلي، الذي يختزل الدين والفضيلة في حجاب املرأة، 
ويضع حجاباً علي عقله ال رأسه، ويتخذ من النساء هدًف دائماً لعدوانه 

وعنفه واستغالله.
هبة  اخلاصة  الفضائية  احملطة  في  املشهورة  التليفزيونية  املذيعة 
يونس،«منى زكي«، هي الرابط بني تلك القصص األربع، حني تنجح في 
الناجح »نهاية املساء..  إقناع بطالتها، بالظهور في برنامجها احلواري 
هي  تصبح  أن  قبل  حكايتها،  منهن  واح��دة  كل  لتحكي  الصباح«،  بداية 
اجلروح،  لتعرية  وسيلة  البوح  يصير  لكي  اخلامسة،  احلكاية  نفسها 

وعدم اخلوف من التحدث العلني عنها، وخطوة أولى نحو الشفاء منها.
وإحساسها  ملهنتها،  عشقها  ب��ني  ص��راع��اً  تعيش  ال��الم��ع��ة  فاملذيعة 
باملسؤولية جتاه املجتمع الذي تعيش فيه، وبني زوجها الثاني االنتهازي 
املتسلق، الذي يطمح في الصعود إلى موقع رئيس حترير صحيفة قومية، 
بأي ثمن، حتي ولو كان التضحية مبستقبل زوجته املهني، فاإلنتقادات 
يقف  املسؤولني،  لفساد  التليفزيوني  برنامجها  يوجهها  التي  ال��الذع��ة 
حائالً بينه وبني طموحه. ولم يشعر الزوج »حسن الرداد«، باخلجل أو 
التحرير يقترب منه،  الذي يعده بأن منصب رئيس  الغضب، واملسؤول 
إشارة جنسية وقحة، حني يطلب منه الضغط على  إليه ضاحكاً  يسوق 
زوجته، ليخفف برنامجها من نقد احلكومة قائالً: »ما تهديها يا أخي بدًل 

ما هي »هايجة« علينا كده!«.
البرنامج  طبيعة  وت��غ��ي��ر  زوج��ه��ا،  لضغط  امل��ذي��ع��ة  تخضع  وح���ني 
السياسة قضايا اجتماعية بحتة، تكتشف عبر رحلتها  ليناقش بدالً من 
االرتباط الوثيق بني الفساد اإلداري والسياسي، وبني العنف املوجه في 
في  بائعة  فيه  تعيش  الذي  الصارخ  التناقض  من  النساء.  نحو  املجتمع 
حي  في  بيتها  إلى  العودة  في  املهينة  رحلتها  وبني  للعطور،  فاخر  محل 
املرأة اجلميلة )سوسن  إلي  األساسية،  كافة اخلدمات  شعبي، يخلو من 
بدر( املتفوقة مهنياً وعلمياً التي تقودها شروط اإلذالل ملن يطلبها للزواج 
يتعرضن  الالتي  شقيقات  الثالث  إلى  النفسية،  واملصحة  العنوسة  إلى 
لالستغالل املالي واجلنسي من عم مدمن وعامل مبحل والدهن املتوفي، 
يستغل أشواقهن إلي احلب واجلنس وخوفهن من العنوسة، وحرمانهن 
من حياة عاطفية مستقيمة ليعاشرهن كل واحدة من وراء األخرى، حتي 
ينكشف أمره، فتضع األخت الكبرى نهاية لقبضته على مصائرهن بقتله، 
حتى طبيبة األسنان الثرية الناجحة التي يحتال عليها خبير اقتصادي 
قصة  إل��ي  لنأتي  وزي���راً،  أصبح  ان��ه  تكتشف  ث��م  أم��وال��ه��ا،  لسرقة  شهير 
املذيعة التي تظهر في املشهد األخير من الفيلم متورمة الوجه لتحكي بدالً 
علي  احلصول  في  فشل  أن  بعد  عليها  زوجها  اعتداء  قصة  ضيوفها،  من 

موقع رئيس التحرير.
علي  الفيلم  برهن  اإلنصاف،  يخدش  الذي  التعميم  عن  التغاضي  مع 
أن ظاهرة العنف ضد النساء، تنبثق من بنية اجتماعية حتفل بالتفاوت 
االج��ت��م��اع��ي، وال��ظ��واه��ر ال��دي��ن��ي��ة امل��ت��زم��ت��ة وال��ت��ن��اق��ض��ات ال��ه��ائ��ل��ة التي 
الديني  بني  املقدس  غير  فاحللف  إنسانني،  واإلنسان  بلدين،  البلد  تقسم 

والسياسي واجلنسي، هو الذي يتحكم في موازين القوى في املجتمع.
الفيلم  إيقاع  بأن  املتفرجني  بعض  يشعر  فقد  الهامة  رسالته  وبرغم 
األكبر  التهمت اجلزء  الثالث  الشقيقات  ال��الزم، وأن حكاية  أبطأ من  كان 
لم يجد منوذجا  السيناريو  أن  الفيلم، وقد يعترض آخرون  من تفاصيل 
واإلنصاف،  املساواة  في  بحقهن  ويؤمن  النساء  اليستغل  واحداً  ذكورياً 
في  »جرمية  االيطالية  املسرحية  بني  مقارنات  اآلخ��ر  البعض  يعقد  وقد 
أجزاء  إدري��س »بيت من حل��م«، وبعض  أو قصة يوسف  املاعز«  جزيرة 
اختارها  التي  النماذج  عشوائية  علي  آخ��رون  يعترض  وق��د  الفيلم،  من 
يحمل  جيد  فيلم  في  هامشية،  تبقي  املالحظات  هذه  كل  لكن  السيناريو. 
رسالة تأتي في وقتها متاماً، مع تزايد العنف الذي يعيد املجتمع انتاجه 
ضد امل��رأة، وهي رسالة تصل إلى اجلمهور ببساطة ووض��وح، وتساهم 
بشجاعتها في تغيير مفاهيمه التقليدية السائدة، خاصة وأن من يحملون 
الرسالة نخبة من الفنانني املوهوبني، الذين سيحتلون املشهد السينمائي 
بداية  هو  الصمت،  ب��أن  األذه���ان  أض���اءوا  أن  بعد  القادمة،  السنوات  في 

لفقدان احلقوق فال تصمتي بعد اآلن و«احكي ياشهر زاد«.

عندما حتكي شهر زاد
أمينة النقاش 
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قالت لي و كأن صوتها يأتي من بئر سحيقة: تخيلي معي.
منذ  مت  لكنت  يطاوعني  ال��ذي  خيالي  ول��وال  باخليال  مغرمة  أن��ا  لها:  قلت 

زمن...
تظلل  ظلت  شبحية  ابتسامة  تالشت،  ما  سرعان  مبتورة  ضحكة  ضحكت 

وجهها األسمر وهي تروي لي تخيلها... تخيلي.. تخيلي.
قالت وأسندت رأسها لظهر األريكة، ساعتها أغلقت عيني وتخيلت معها...

لوحة ترسمينها على ورقة بيضاء، كل يوم تضيفني لها خطاً، حتى تصبح 
أمامك بعد فترة لوحة وليست خطوطاً، كل من يراها يشهق من روعتها وجمالها، 
وتومئني برأسك في تواضع ال يخلو من سعادة وتقولني: لم أنته بعد من الرسم.
فتحت عيني ألنها توقفت عن احلديث، واختفت ابتسامتها الشبحية، وشعرتها 
كدخان تالشى من املكان، ولكن رائحته ال زالت تعبق أنفي. مرارة احلديث زادت 

وهي تقول: أعترف أني لست جميلة، هذا حظي، تأخرت في الزواج. 
بعد تخرجي توقع أهلي أن يتقدم لي شاب يناسب مؤهلي على األقل، ولكني 
اإلط��ار، طال  املذهبة  الكبيرة  لست جميلة، ال أحد في مخيمنا يعترف بشهادتي 
االنتظار حتى بعد أن حصلت على عمل مبرتب كبير، ولكن أبي لم يكن من النوع 
كانت  مهما  لي،  عريساً  يريد  أنه  أصدقائه  ألحد  أملح  فقد  باالنتظار،  يقبل  ال��ذي 
مواصفاته، وبالفعل جاء العريس، لم يكن يحمل سوى شهادة الثانوية العامة 

وفقره.
لم يناقش أبي التفاصيل املفترضة، ووافقت على الزواج به، تزوجته، ولكني 

في قرارة نفسي قررت أن أرسم لوحة، لوحة بفرشاتي وألواني.
إلى مقاول كبير، ميلك شركة  من عامل بسيط خالل سنوات خمس، حولته 
اجلهد  من  قليل  واملؤسسات،  الشركات  تضم  التي  العمارات  أفخم  في  مقاوالت 
وكثير من املال، أصبح له االسم واملكانة والشهرة الذين طغوا على كل ماعدا ذلك، 
لم يعد أحداً يذكر أنه كان في يوم من األيام كذا، بل اجلميع يذكر اسمه بالكثير من 
املديح وعدم التصديق ملا حققه من جناح، يعود كل مساء بحقيبة أوراق فخمة، 
كمليكي  أعامله  بابتسامتي،  أستقبله  ضخمة،  ومشاريع  جديدة  عمل  وبعقود 

أفرح بداخلي  الوالء والطاعة،  له كل سبل  الصغار نحوه، ونقدم  املتوج، يهرع 
إطارها  في  لتوضع  متاماً  مناسبة  لتصبح  اخلطوط،  تكتمل  لوحتى  أرى  وأن��ا 

الذهبي، وتعلق على احلائط الرخامي األبيض في بيتي الفخم.
بعد عشر سنوات وأطفال خمسة، بدأ الهمس يصل إلى مسامعي، ولكني ال 
النافذة  إلى  امل��رة  غ��رور، هذه  زلت ممسكة بفرشاتي وأنظر بعلياء ال يخلو من 
التي يطل عليها مرسمي، حيث تهب عاصفة شديدة هوجاء، وأنا أثق أن الريح 
استطيع  التي  الثقيلة،  والستائر  السميك  ال��زج��اج  وبينها  فبيني  تصلني،  لن 
العالم  وأنسى  ملرسمي،  وأع��ود  التكييف  جهاز  وأدي��ر  حلظة  أي  في  أسدلها  أن 

املجنون في اخلارج..
فتتبعني  البيت  م��ن  أخ���رج  ح��ني  تترصدني  فهي  م��ن��ي،  أق���وى  ال��ري��ح  ول��ك��ن 
العيون والهمهمات، والتعليقات والهمسات، هناك امرأة أخرى في حياة زوجي، 
ولم أصدق في البداية، لوحتي  تستعد لتوضع في إطارها، تركتها في املرسم، 

ال أصدق.
بسيطة  مكتبه،  إل��ى  بها  ويدلف  بسيارته  يصطحبها  بعيني،  أرى  ولكني 
هذا  يحتج  ل��م  ومكانته،  جناحه  ليريها  ملكتبه  بها  ج��اء  جميلة،  ولكن  امللبس 
االستنتاج إلى تخمني، الغريب أني بالقليل من التحريات عرفت أنها فقط حاصلة 
ال  ألحد،  القصة  رويت  كلما  أني  واألغ��رب  بسيطة،  عائلة  ومن  التوجيهي،  على 
أسمع اللوم، وال أرى احلزن من أجلي، بل اجلميع يؤكدون أنه وجد من تستحقه، 

وبأن زواجنا كان أكبر خطأ.
ما أصابني باجلنون أكثر أن أصدقاءه املقربني هم من شجعوه على االقتران 
بها، فتزوجها سراً في البداية، ثم أعلن زواجه بها في أول مواجهة معي، وصرخ 

بوجهي: معها أشعر أني ... أنا
خيرني بني الطالق أو أن أبقى زوجة أولى.

الذي  املجتمع  يفعل  كما  مساوئها  بكل  أول��ى،  زوج��ة  أبقى  أن  بشدة  أرف��ض 
حولنا، وفي نفس الوقت ال أريد الطالق، وأكتشف االكتشاف األخير، أن لوحتي 

جميلة جداً، رائعة جداً، بال إطار مذهب، وبال حائط من رخام.

سيدتي البعيدة
أي وط��ن يلفه ال��ب��رد ه��و ه��ذا ال��وط��ن ال���ذي ك��ان اس��م��ه فلسطني، 
منحوتاً بالصخر ومرسوماً بلون الشجر، وال حاجة لكتابة الشعر به 
أو عنه، فال أحد يكرر احلقائق على األرض شعراً، ولذا ذهب الشعراء 
للكتابة عن القمر حني كان بعيداً، وحني ذهبوا إليه ورأوا احلقيقة لم 
يعد مناسباً لوصف وجه احلبيبة أبداً، فتنازلوا عن ذلك الوصف، ولم 
يعودوا يستخدمون حتى موروثه القدمي، كذا نحن بات الوطن لدينا 
عنه  العظيمة  القصائد  حتى  نرى  نعد  ولم  معنى،  بال  تافهة  قصيدة 

أو له.
أو  غيرها  واستحالت  املسائل،  كل  به  اختلطت  ال��ذي  ه��ذا  وط��ن  أي 
عكسها أو بعيدا عنها، فعلى مرأى منا اليوم يصادر احملتلون أسماءنا، 
ساقها  التوت  فعكا  لتاريخنا،  أسماء  العرجاء  ألفاظهم  من  ويجعلون 
لم  شيئاً  وك��أن  العاصفة  ه��دأت  ثم  واحتتجنا  وصرخنا  عكو،  لتصبح 
التلفزة  شاشات  على  من  وحللنا  لهم،  إال  أراضينا  بيع  مينعون  يكن، 
وحتدثنا عن احلقوق املنسوخة عن ورق البردى إلى الورق الصناعي 
إلى ورق الشاشات، بال ورق، وعن دساتير وشرع ومواثيق ال عالقة 
لنا حتى بصياغتها، فكيف ستكون سداً حلمايتنا وهي بيد من صاغوها 
ورقها  وأصحاب  أصحابها  هم  جديد،  نوع  إلى  ورق  نوع  من  ونقلوها 
وصناع حروفها، فهي إذن أجدر بها أن حتمي لصوصيتهم، ال حقوقنا، 
ال  األخ����رى،  األق��ف��ال  كسر  على  ليتمرن  فهو  ق��ف��الً  ال��ل��ص  يصنع  فحني 
املنشورة على احليطان، دون ساتر  الغير،  أموال  على  باباً  لكي يغلق 
دحرنا  ذك��رى  ألنها  النكبة،  ذك��رى  في  البكاء  عنا  مينعون  حماية.  أو 
حلظة  تتذكر  أن  للضحية  يجوز  وال  فرحهم،  ذك��رى  فهي  أيديهم،  على 
مأساتها، حني يكون اجلالد في حلظة فرح، وأصدرت كنيستهم قرارها، 
وحتى األعضاء العرب املقصودين بذلك لم يفعلوا سوى الصراخ على 

شاشات، ال لعيون صانعي قرارات املوت، لنا لغة وأدوات.

حبيبتي
لذا احبك، أنا لست ترفاً، وال ألن مشاعري متدفقة، ولكن ألن حبك ال 
ثمن له، فأنت بعيدة وغريبة، ولن يصرخ أحد ضدي ألي سبب كان، فال 
يعرف أحد منهم اسمك، وإال لكان العزال انطلقوا في األرض بسيوفهم 
بحثاً عن عنقي إن وجدوه لقطعه، واألعناق ال توجد إال حتت رؤوس 
هذه  في  مكاناً  أو  وقتاً  يجد  أن  تائه  لفلسطيني  ميكن  وأي��ن  مرفوعة، 
الدنيا، ليرفع به أو حتته رأسه؟ فال داعي لألعناق لدينا إذن، إال من أجل 
لبس ربطاتها الوردية، ألولئك الذين ال يفرقون بني الرأس املطأطئة، أو 
الرأس املشرئبة نحو السماء، وال تشرأب رأس نحو سماء إال على أرض 
صلبة. ونحن نعيش على أرض تسرق وتقضم حتت سمعنا وبصرنا، 

ونحن نغض الطرف خجالً.
أنا ال أغض الطرف عن مفاتنك، أنت تعويضاً عن غضي للطرف عن 
وطني، الذي يهرب لهم علناً، فأدير وجهي وانشغل باإليغال في عينيك 
الكرز،   شكل  على  زوراً  املرسومتني  بشفتيك  االنشغال  أو  الوهميتني، 
والكرز ال يزرع في بالدنا أبداً، وال ينبت في ترابها إال على أيديهم هم، 
ام��رأة أخ��رى، خشية أن يفكر األع��داء مبصادرة  فأنا أه��رب إذن لعشق 
نساءنا حتى يتوقف اإلجناب لدينا، كل أمر بات وارداً اليوم على أيديهم، 
بعد أن اكتشفوا حقيقة صوتنا العالي، فال الوطني بات وطنياً كما كان، 
حجة،  ب��دون  أو  بحجة  اآلخ���ر،  وم��ع��اداة  للتبرير  م��درس��ة  صاحب  ب��ل 
فيختلفوا معاً على أنفسهم، ومن كان سيداً قبل أيام، جاء من يقول كنت 
أسكت عن خيانته، دون أن يتذكر أن السكوت عن اخليانة خيانة، وراح 
اجلمع يصرخ متهماً دون متحيص، أو مدافعاً دون متحيص، ومن شتم 
اليوم، فقط في سبيل استخدامها لشتم  الضحية باألمس اعتبرها نبياً 
آخر، واملسلم بات يصلي على شتائم خصمه، ومنبر املسجد بات وسيلة 
الفندق عند اآلخ، وحتى اخلائن ما  كمنبر  للهجوم على اخلصم، متاماً 

عاد يخجل من خيانته، وأحياناً بات العكس هو الصحيح.
معكوسة،  باتت  لدينا  املفاهيم  وكل  حبيبتي،  يا  لك  اعتذر  ماذا  عن 
أم  ب��الدي،  أم عن  أأعتذر لك عن هروبي،  وال مكان للصدق في حياتنا، 
أيام خوالي، كان احلب  لدي حفنة عشق مخبأة من  ما  عن ناسي؟ كل 
ومذاقا  الهرس،  قبيل  دفئاً  الزيتون  ويشبه  رائحة،  القمح  يشبه  فيها 
حني يسيل ذهباً جميالً داكناً بلون بالدنا، حني كانت لنا أرضاً ال شعراً، 
ال��دفء، وإحساس احلب حني كنا منسك  عن احلب حني  كنا نتقن شم 
ذلك،  اليوم  أطفالنا  نعلم  فكيف  اخلير،  لنجني  الزيتون  شجر  بأطراف 
وزيتوننا يتناقص يوماً بعد يوم على أيديهم، ليزرعوا مكانه األفوكادوا 
لون  على  شفتيك  أحب  كيف  أتعلم  أن  اآلن  منذ  علي  أن  سوى  والكرز. 
الكرز املوجود، ال طعم الزيتون املسروق مني بصمتي وإغفاءتي، فهل 
اعتدت  ذل��ك، وأن��ت  الكرز، كم أشك في  أج��دك ستقبلني حبي على طعم 
أتقن  ولست  أروع،  احل��ارق  واحل��ب  احل��ارق،  الفلسطيني  الزيت  طعم 
إال هو، عساي أحترق بنارك على طعم زيتنا، ودفء زيتوننا، وأزلية 

شجرنا مهما فعلوا. 

رسائل فلسطيني إلى امرأة نائية

كل عام وأنت اقرب
بقلم: عدنان الصباح

ولكن شيئًا ما يبقى
سما حسن

من  أكثر  م��دى  وعلى  ريشتها  ب��إب��داع  رت  ص���َوّ فلسطينية،  تشكيلية  فنانة 
يافا  مدينة  في  ولدت  معاناته،  وواقع  الفلسطيني  الشعب  تراث  عاماً،  خمسني 
- فلسطني 1935، شردتها النكبة مع أهلها من يافا إلى بيروت، 1948 منحتها 
كلي��ة املقاص��د في بي��روت بعث�ة لدراس��ة الفن في املعهد العالي للفنون اجلميلة 
إجازة  وشهادة  اجلميلة  الفنون  شهادة  على  حصلت   1953 ع��ام  القاهرة،  في 
القاهرة،  القاهرة 1957 في  الفنون في  العالي ملعلمات  املعهد  الفن من  تدريس 
عام 1954 افتتحه ورعاه الرئيس جمال عبد الناصر. ش�اركت في املعرض الذي 
أقام��ه زميل�ه�ا الفّنان إسماعيل شموط، وش�اركت زوجها الفنان إسماعيل شموط 
في كافة املعارض التي أقيمت ألعمالهما في معظم البالد العربية، وفي عدد كبير 
في  والدولية  العربية  املشتركة  املعارض  عشرات  في  شاركت  العالم،  بالد  من 
الدول العربية واألجنبية، لها أعمال مقتناه في عدد من متاحف الدول الع�ربية 
واألجنبية، ومن ق�بل مقتني ومحبي أعمالها، حاصلة على جوائز متنوعة عديدة 

متام األكحل واسماعيل شموط
املعارض التي أقامها إسماعيل ومتام شموط

القاهرة  ف��ي:  ألعمالهما  م��ع��ارض   2003 ع��ام  وحتى   1954 ع��ام  منذ  أق��ام��ا 
وصيدا  بيروت  في  الناصر.  عبد  جمال  الراحل  الرئيس  وافتتحه  رعاه   ،1954
القدس  ف��ي  ف��ل��س��ط��ني1957.  ف��ي  وال��ق��دس  ونابلس  الله  ورام  وغ��زة  لبنان  ف��ي 
والية  عشرة  اثنى  في  معرضاً  وعشرين  وواح��د  مائة   .1964 وعمان  ونابلس 
ن��ي��وي��ورك وواش��ن��ط��ن وفيالدلفيا  ف��ي  أرب��ع��ة ش��ه��ور ون��ص��ف،  أمريكية خ��الل 
وآوسنت  وه��ي��وس��نت  ودي��ت��روي��ت  وش��ام��ب��ني  آرب���ر  وآن  وشيكاغو  وبيتسبيرغ 
ولوس أجنلوس وسان فرانسيسكو عام 1964. طرابلس )ليبيا( وفي القاهرة 

متام األكحل

وفي دمشق 1965. الكويت وفي بيروت 1966، لندن وفي بيرمنجهامي بانكلترا 
1967. القاهرة وفي اإلسكندرية 1968. بيروت 1969 و 1970. بلغراد وفي 
صوفيا1971. بكني )الصني( 1972، تونس وفي اجلزائر وفي املغرب 1973. 
الوطني  املتحف   .1977 برلني   .1976 روما  وفي  باريس  وفي  )النمسا(  فيننا 
األملاني في برلني 1977. بيروت1982. الكويت1984. أبو ظبي1986. املنامة 
وفي كواالملبور وفي اليابان 1987. الكويت 1989. عمان1994. عمان وفي رام 
الله ونابلس والناصرة وبيروت1996. »معرض السيرة واملسيرة« في عمان 
2000. »معرض السيرة واملسيرة« في أنقرة وفي إستانبول 2001. »معرض 
السيرة واملسيرة« في الدوحة وفي أبوظبي وفي الشارقة وفي دبي وفي القاهرة 

وفي دمشق وفي حلب 2002. معرض السيرة واملسيرة في بيروت 2003.
دون  مت��ام  عن  احلديث  يصعب  إسماعيل،  طبعاً  ومعها  مت��ام  أعطته  ما  إن 
يعني  مت��ام،  عن  احلديث  دون  إسماعيل  عن  احلديث  أو  إسماعيل  عن  احلديث 
هما أرخا القضية الفلسطينية وللمأساة الفلسطينية بريشة الفنان التشكيلي، 
وهو تراث نعتز به، وسيروي ألجيال وأجيال في مستقبل األيام حكاية فلسطني 

وحكاية شعب فلسطني ونضال شعب فلسطني.
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تضيء  أن  قبل  توفيت  التي  والدتها  من  الوحيدة  االبنة  فهي  صعبة،  اجتماعية  ظروف  في  حياتها  سناء  عاشت 
شمعتها الرابعة، إثر مرض عضال، ولم ميض على وفاة والدتها شهران حتى تزوج والدها من امرأة أذاقتها مرارة 
احلياة، خصوصاً بعدما أجنبت الطفل األول »أخ سناء من والدها« ولم تهتم بها كثيراً، بل لم تلتفت إليها أبداً حتى 
في مناسبات األعياد، فكانت تذهب إلى السوق لتشتري املالبس ألوالدها وتتركها في البيت، وعند عودة زوجة األب 
تكتفي سناء بالنظر ملا اشترته زوجة األب إلخوتها، وحتبس دموعها خوفاً من البكاء أمامها، ألن البكاء في نظر زوجة 
األب ممنوع، وعندما تطلب سناء اللعب أو مشاهدة قناة تلفزيونية، أو تطلب مصروفها أسوة مبن حولها من األطفال، 
تعتبرها ارتكبت جرمية، كل ذلك كان على مرأى ومسمع األب، الذي كان يالطفها ببعض الكلمات وبوعود لن يفي بها، 
بعيداً عن مسمع زوجة األب، فهي لم جتد الراحة وال اإلطمئنان أو تلبية احتياجاتها إال في بيت جدها وجدتها، اللذان 

كانا لها مبثابة األم واألب. 
الدراسة  املراحل في حياتها، وعبر االختالط بزميالت  أن بلغت أخطر  إلى  القائم على هذا احلال  الوضع   استمر 
في املرحلة الثانوية، تفتحت عيناها على أشياء حسية ومعنوية، كانت تفتقدها في حياتها البيتية، ومن خالل رحلة 
مدرسية تعرفت بشاب يعمل في مدينة مالهي، الذي بادرها بإعطائها رقم تلفونه اخلاص، وشجعتها على ذلك إحدى 
زميالتها في الدراسة. لم تقتصر عالقتها بذلك الشاب على الصداقة فقط، ولكنها وجدت فيه ما لم جتده في البيت، 

األمر الذي زاد من تعلقها به في تلك الفترة وتكررت لقاءاتهما عدة مرات وفي أماكن مختلفة.
 مرت األيام وسناء يزداد تعلقها به إلى درجة اجلنون، فهو بالنسبة لها أمها التي لم تذكرها، واألب احلنون الذي 
عوضها عن ما فقدته من عطف في طفولتها، وحبيبها التي عانقت روحها سماء عينيه، لتحملها أطياف احملبة إلى عالم 
اخليال، حتى كانت تلك اللحظة التي استسلمت فيها سناء لعواطفها التي سبقت عقلها، لتقع بني أحضانه، لتستفيق 

على نفسها وهي في رهبة من أمرها في حلظة حسمت مستقبلها بعد أن فقدت براءتها.

ضغوطات اجتماعية
الوطنية  للسلطة  احلكومية  الدوائر  في  بعمله  والدها  ليلتحق   ،96 العام  في  غزة  إلى  والديها  مع  نبال   عادت 
الفلسطينية، والتحقت هي بجامعة األزهر في غزة كلية اآلداب، بعد أنهت مراحل تعليمها األولى في رومانيا، تقول 
نبال: »منذ قدومنا إلى غزة ونحن نتعرض النتقادات حادة في مختلف أوجه حياتنا العامة، وقد حاولنا قدر اإلمكان 
أنا وأخواتي،  لها  التي تعرضت  الضغوطات االجتماعية  العادية في غزة، ومن كثرة  جتاوزها والتكيف مع احلياة 
جلأت إلى ابن خالتي الذي كان يبدي تفهماً معنا من اللحظة األولى لقدومنا إلى غزة، فاجنذبت إليه، ومع مرور األيام 

بدأت بيننا عالقة حب تطورت إلى ثقة متبادلة«. 
 وأضافت: »ما أن مت االرتباط رسمياً بيني وبينه وتزوجنا، حتى بدأ يضيق ذرعاً بتصرفاتي ومن لبسي، وأصبح 
ينتقد كل تصرفاتي، بل ودائماً مزاجه عصبي، وتصل األمور أحياناً إلى حد الضرب املبرح، واألمر الغريب أنه برغم 
الثقة التي كانت بيننا، إال أنه يشك في تصرفاتي، حتى أنه مينعني من اخلروج من البيت وحدي، ولألسف الشديد 
أخبرني في إحدى املرات أن تصرفاتي معه خالل فترة ما قبل الزواج، واإلفراط العاطفي الذي منحته له، كان سبباً في 

كل املشاكل التي تعرضت لها«.
   يشير األستاذ نادر العبادلة، أخصائي اخلدمة االجتماعية والتنمية املجتمعية من جامعة القدس املفتوحة، إلى 
أن العالقة املبنية على األساس السليم، هي دائماً ما تكون األفضل، والفتاة العربية تتمتع بتربية خاصة من األهل، 
الفتاة،  سلوك  في  األساسي  ال��دور  تلعب  البيت  في  األساسية  فالتنشئة  فيه،  تعيش  الذي  املجتمع  عن  النظر  بغض 
بغض النظر عن بعض العادات التي تكتسبها من املجتمع احمليط، من املؤكد أنها تساهم في رفع مستوى وعيها في 
لو كانا شريكني في االختيار يؤدي إلى  الثقة بني الزوجني خصوصاً  التفاهم األسري وتبادل  الثقافية، لذلك  األمور 
البناء االجتماعي السليم لألسرة، كما ينصح  حياة كرمية، بعيداً عن العنف األسري والتمييز السائد، ويساهم في 
العبادلة بضرورة متكني املرأة بدالً من استخدام القوة ضدها، ألن التمكني يهدف إلى إيجاد الظروف التي تساعد الرجل 

واملرأة.

سلوك مرفوض
»العنف األسري سلوك مرفوض من املجتمع، غالباً ما يؤدي إلى دمار البنية األساسية للمجتمعات«. بهذه الكلمات 
عبر الطالب في جامعة األزهر سعيد حوراني عن رأيه، رافضاً متاماً الدور املقيد ملؤسسات املجتمع املدني جتاه أفراد 
القضايا  العديد من  السائد حول  الثقافي  التوعية االجتماعية للسلوك  املجتمع، ويتهمهم بالقصور في كافة جوانب 
الفلسطيني  املجتمع  للمؤسسات، بأن  انتقاده  الظواهر االجتماعية، معلالً  التي أصبحت تنحدر باجتاه  االجتماعية، 
ميتلك نسبة متعلمني ومثقفني عالية جداً، وعدداً ال بأس به من الطلبة والطالبات اجلامعيني، تنقصهم برامج التوعية 
في  للتدريب  توجيهنا  يتم  ولم  اجلامعة،  في  دراسية  سنوات  ثالث  أمضيت  »لقد  ويضيف:  واالرش���ارد.  والتوجيه 
مؤسسات اجتماعية، وبرغم تخصصنا في اخلدمة االجتماعية أيضاً، لم تتقدم أي من املؤسسات لتدريبنا على املفاهيم 
االجتماعية التنموية واحلديثة، التي نتعرف عليها فقط من خالل الوسائل اإلعالمية وبطريق الصدفة، عندما نبحث 

عن معلومة معينة عبر االنترنت«.
املعاناة التي يواجهها أحمد في حياته مع زوجته وأوالده، كانت نابعة من املشاكل األسرية في البيئة التي عاش 
فيها، فوالداه انفصال وهو في سن اخلامسة عشرة بعد عدة مشاكل، باإلضافة إلى مشاكله مع زوجة األب، كل ذلك كان 
له األثر الواضح الذي انعكس على حياته الزوجية وأطفاله بتصرفاته غير الالئقة أحياناً. ويواصل حديثه عن حياته 
اخلاصة في البيت وسط زوجته وأبنائه »إنهم يتحملونني كثيراً، ال أعلم ملاذا، أي موقف صغير يثير غضبي وانفعالي 
الشديد، ولكن اجلميل في األمر أنني أتدارك نفسي بسرعة، معتذراً لزوجتي وأوالدي عما صدر مني من تصرف غير 
سليم، وال أخشى االعتذار أمام أطفالي، بل إمياناً مني بأن هذه الطريقة قد تقودهم إلى الصواب في حياتهم املستقبلية، 
ومتنحهم ثقة أكبر في النفس، ألن االعتراف باخلطأ فضيلة، واالعتذار سيد املوقف، ولو أن كل شخص حاسب نفسه 

على أفعاله واعتذر عن اخلطأ ملا كان هناك عنف«.
املدني،  املجتمع  ملؤسسات  املوجه  االتهام  غ��زة،  في  امل��رأة  ش��ؤون  مركز  مديرة  شمعون  هداية  اإلعالمية  رفضت 
واعتبرت أن املسؤولية عن تثقيف املجتمع ضد جميع أشكال العنف تبدأ من األسرة، التنشئة االجتماعية، األصدقاء، 

املعارف، املدرسة، اجلامعة، وسائل اإلعالم، مؤسسات املجتمع املدني، ألن تلك املشاكل التي تنتج عن العنف األسري 
أمام األطفال، تكون نتيجة عدم وعي األسرة بأن مشاهدة الطفل للعنف، قد يتحول إلى ثقافة ترسخ مباشرة في عقله 

وتؤثر عليه في حياته املستقبلية، خصوصاً أنه سيصبح أبا في يوم من األيام.
ورداً على سؤالي لها حول نشر الوعي واملفاهيم االجتماعية التنموية بني طلبة وطالبات اجلامعات في غزة، الذين 
يشكلون حوالي 20% من املجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، والتي سيكون لهم تأثير مباشر على احلياة العامة في 
املجتمع الفلسطيني، أجابت شمعون: »هناك جهود مكثفة بني مؤسسات املجتمع املدني وطلبة اجلامعات، باإلضافة 
إلى أن املركز يقوم بعمل دورات متتالية لطلبة اجلامعات، يقوم من خاللها بتدريبهم حول التعامل مع قضايا النوع 
واجلندر والقيادة، وأشارت إلى أن القصور يشمل املجتمع بأكمله، بداية من األسرة وحتى اجلامعة، وتطرقت إلى 
قضية األزمة اإلعالمية التي تعيشها غزة، وعزلها عن العالم اخلارجي، مبنع دخول الصحف أو طباعتها في غزة، 
واإلرشاد  التوعية  ألن  عنها،  واإلع��الن  التوعوية  برامجها  نشر  في  املؤسسات  أم��ام  كبيراً  عائقاً  يشكل  ال��ذي  األم��ر 

والتثقيف ليس مقتصراً على مؤسسات املجتمع املدني فقط، وإمنا هو أسلوب حياة.
األزه��ر في غزة، من وجهة نظر  االجتماعي في جامعة  النفس  أستاذ علم  أسامة حمدونة،  ا.د  القضية    وتناول 
اجتماعية علمية، باإلضافة إلى حتليل مكونات املجتمع، التي لها عالقة بالقضية، حيث عرف مكونات علم االجتماع 
السياسي والنظام االقتصادي والنظام االجتماعي بفروعه مثل نظام  النظام  النظم، هي  اإلنساني من مجموعة من 
النظم  باقي  الكبيرة، يؤثر على  النظم  العالقة، وخاصة  الذي يطرأ على  اخللل  األس��رة، واستطرد حديثه مستغرباً 
الفرعية لهذا املجتمع. مضيفاً: »نحن كمجتمع فلسطيني نعاني من خلل واضح في النظام السياسي كنظام اجتماعي، 

وبالتالي أثر سلباً على باقي النظم الفرعية االجتماعية في املجتمع«.
ونوه إلى أن األسرة تعتبر نظاماً فرعياً اجتماعياً، مبعنى أن األسرة أصبحت في املجتمع الفلسطيني حلد ما تعاني 
من االضطرابات، نتيجة اخللخلة املوجودة في النظام السياسي والنظام االقتصادي، مشيراً إلى حاالت االضطراب 
في العالقات األسرية، أي مبعنى ابتعاد األم عن ابنتها، أو األب عن االبن لدرجة معينة، فبالتالي ال جتد الفتاة من 
يسمعها أو يصغي إليها، نتيجة اضطراب واضح في العالقات األسرية، ناجم عن عدة عوامل مثل اضطراب النظام 
السياسي والنظام االجتماعي في املجتمع، ذلك اخللل أو االضطراب يقود الفتاة إلى أطراف أخرى يستمعون لها مثل 

الصديق أو الصديقة أو شخص تلتقي به، دون أن تتأكد من أساسيات العالقة.
وأشار إلى أن هذه العالقات غالباً ما تكون سرية بعيدة عن علم األهل، ألن العادات والتقاليد السائدة في املجتمع 
الفلسطيني، ال تسمح بأن تكون العالقة بني الشاب والفتاة معلنة أمام اجلميع، إال في اإلطار الديني الشرعي »الزواج«. 
وأضاف حمدونة أن هناك ثقافات فرعية في املجتمع الفلسطيني، تتبع النظام االرستقراطي، تؤمن باملفاهيم املشتركة 

بني الشاب والفتاة، خصوصاً في سن املراهقة، مع توضيح ووعي كامل من قبل األهل حلدود العالقة االجتماعية.

ضحاياه فتيات وأبطاله ال يفكرون إال في رغباتهم
غزة : اياد عبدالكرمي العبادلة

العنف األسري
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دروب املعرفة

اجلزء الرابع
 املادة 15 : 1��  تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون.

2��  متنح الدول األطراف املرأة، في الشؤون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية 
للمرأة،  وتكفل  األهلية.  تلك  ممارسة  فرص  في  وبينه  بينها  وتساوى  الرجل، 
بوجه خاص، حقوقاً مساوية حلقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة املمتلكات، 

وتعاملهما على قدم املساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية.
الصكوك  أن���واع  وس��ائ��ر  العقود  جميع  اعتبار  على  األط���راف  ال���دول  تتفق    �����3
القانونية للمرأة  اخلاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف احلد من األهلية 

باطلة والغية.
بالتشريع  يتعلق  فيما  احلقوق  نفس  وامل��رأة  الرجل  األط��راف  ال��دول  متنح    ����4

املتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
املادة 16 : 1�� تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز 
ضد املرأة في كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص 

تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة:
)أ( نفس احلق في عقد الزواج.

)ب( نفس احلق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها احلر 
الكامل.

)ج( نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
حالتهما  عن  النظر  بغض  أبوين،  بوصفهما  واملسؤوليات  احلقوق  نفس  )ح( 
ملصلحة  يكون  األح���وال،  جميع  وف��ي  بأطفالهما  املتعلقة  األم��ور  في  الزوجية، 

األطفال االعتبار األول.
)ه( نفس احلقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل 
والوسائل  والتثقيف  املعلومات  على  احل��ص��ول  وف��ي  يليه،  وال���ذي  الطفل  ب��ني 

الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق.
)د( نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على 
املفاهيم في  ه��ذه  األع���راف، ح��ني توجد  م��ن  ذل��ك  م��ا شابه  أو  األط��ف��ال وتبنيهم، 

التشريع الوطني، وفي جميع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول.
)ز( نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا في ذلك احلق في اختيار اسم 

األسرة واملهنة ونوع العمل.
)ح( نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف 

عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض.

اإلجراءات  قانوني، وتتخذ جميع  أثر  أي  أو زواج��ه  الطفل  2� ال يكون خلطوبة 
وجلعل  ل��ل��زواج،  أدن��ى  سن  لتحديد  منها،  التشريعي  ذل��ك  في  مبا  الضرورية، 

تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.
 اجلزء اخلامس

املادة 17: 1�� من أجل دراسة التقدم احملرز في تنفيذه هذه االتفاقية، تنشأ جلنة 
للقضاء على التمييز ضد املرأة، )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة( تتألف، عند 
بدء نفاذ االتفاقية، من ثمانية عشر خبيراً وبعد تصديق الدولة الطرف اخلامسة 
املكانة  ذوي  من  خبيراً  وعشرين  ثالثة  من  إليها  انضمامها  أو  عليها،  والثالثني 
اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية في امليدان، الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، 
الشخصية،  بصفتهم  ويعملون  مواطنيها  ب��ني  م��ن  األط���راف  ال���دول  تنتخبهم 
األشكال  مختلف  ولتمثيل  ال��ع��ادل،  اجلغرافي  التوزيع  ملبدأ  االعتبار  إي��الء  مع 

احلضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2��  ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول 

األطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بني مواطنيها.
3�� يجري االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، وقبل 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  يوجه  انتخاب،  كل  تاريخ  من  األقل  على  أشهر  ثالثة 
رسالة إلى الدول األطراف، يدعوها فيها إلى تقدمي ترشيحاتها في غضون شهرين. 
ويعد األمني العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص املرشحني على هذا النحو، مع 

ذكر الدولة الطرف التي رشحت كالً منهم، ويبلغها إلى الدول األطراف.
4�� جتري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف، يدعو إليه األمني 
العام في مقر األمم املتحدة. وفي ذلك االجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول 
األطراف فيه نصاباً قانونياً له، يكون األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة هم 
املرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات، وعلى أكثرية مطلقة من 

أصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتني.
من  تسعة  فترة  أن  غير  س��ن��وات.  أرب��ع  مدتها  لفترة  اللجنة  أعضاء  ينتخب   ����5
ويقوم  سنتني،  فترة  نهاية  في  تنقضي  األول  االنتخاب  في  املنتخبني  األعضاء 
رئيس اللجنة، بعد االنتخاب األول فوراً، باختيار أسماء هؤالء األعضاء التسعة 

بالقرعة.
6��  يجري انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيني اخلمسة وفقاً ألحكام الفقرات 2 و 3 
و 4 من هذه املادة، بعد التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني. وتنتهي والية 
سنتني.  فترة  نهاية  في  املناسبة  بهذه  املنتخبني  اإلضافيني  األعضاء  من  اثنني 

ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
العمل  عن  خبيرها  كلف  التي  الطرف  الدولة  تقوم  الطارئة،  الشواغر  مل��لء    ����7

كعضو في اللجنة، بتعيني خبير آخر من بني مواطنيها، رهناً مبوافقة اللجنة.
8 �� يتلقى أعضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم 
ألهمية  االعتبار  إي��الء  مع  اجلمعية،  حتددها  التي  والشروط  باألحكام  املتحدة 

املسؤوليات املنوطة باللجنة. 
9�� يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم اللجنة من موظفني ومرافق لالضطالع 

بصورة فعالة بالوظائف املنوطة بها مبوجب هذه االتفاقية.
العام لألمم املتحدة،  األم��ني  إلى  ال��دول األط��راف بأن تقدم  1�� تتعهد   : امل��ادة 18 
تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها، من أجل إنفاذ 
أحكام هذه االتفاقية، وعن التقدم احملرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا 

التقرير وذلك: 
)أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية.

)ب( وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.
الوفاء  م��دى  على  ت��ؤث��ر  ال��ت��ي  وال��ص��ع��اب  ال��ع��وام��ل  التقارير  تبني  أن  ي��ج��وز   ����2

بااللتزامات املقررة في هذه االتفاقية.
املادة 19 :1�� تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلاص بها.

2�� تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتني.
املادة  20 : 1�� جتتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعني سنوياً للنظر 

في التقارير املقدمة وفقاً للمادة 18 من هذه االتفاقية.
2�� تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم املتحدة أو في أي مكان مناسب آخر 

حتدده اللجنة.
املادة  21: 1�� تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى اجلمعية العامة لألمم 
مقترحات  تقدم  أن  ولها  واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس  بواسطة  املتحدة، 
الدول  م��ن  ال���واردة  واملعلومات  التقارير  دراس���ة  على  مبنية  عامة  وتوصيات 
األطراف. وتدرج تلك املقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة 

بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت.
2�� يحيل األمني العام تقارير اللجنة إلى جلنة مركز املرأة، لغرض إعالمها.

املادة  22 : يحق للوكاالت املتخصصة أن توفد من ميثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع 
في نطاق أعمالها من أحكام هذه االتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة إلى 

تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية في املجاالت التي تقع في نطاق أعمالها. 

»جسد« مجلة ثقافية فصلية، أولى من نوعها في العالم العربي، متخصصة 
في آداب اجلسد وعلومه وفنونه، تأسست عام 2008، وصدر عددها األول في 

شهر كانون األول من السنة نفسها.
تنطلق »جسد« من أن هناك معبداً وحيداً حقيقياً على هذه األرض، هو جسد 
الشاعر األملاني نوفاليس، لتقول طقوَس هذا املعبد  اإلنسان، على ما كتب يوماً 
وهلوساته،  وفجوره  جنونه  وأس��راره،  وكواليسه  أرضه  وصلواته،  وفلسفته 
والبشعة،  منها  اجلميلة  وجتلياته،  وظالله  صوره  وأكاذيبه،  وأقنعته  حقائقه 
امللموسة واملجّردة، احلسّية والروحانية على السواء، في تصميٍم مثّقٍف ورصنٍي 
اخلاص  اللوغو  يعلن  أن  يشاء  مثلما   - التابو  أغ��الل  كسر  على  وعنيد  وع��ارف 
إلى أعلى سماٍء للحرية تستحقها يد كاتب وعالم وفنان في هذه  باملجلة- توقاًً 
أنحاء  جميع  في  ع  وت���وَزّ العربية،  باللغة  بيروت  في  »جسد«  تصدر  احل��ي��اة. 
العالم، عبر املكتبات و/أو بريدياً، على أساس االشتراكات السنوية. وقد بدأت 

تستقبل طلبات االشتراك منذ األول من تشرين الثاني 2008.
بقياس 22 * 28 سم، ويضّم كل عدد  فاخرة،  ملّونة وذات طباعة  »جسد« 
مجموعة كبيرة من الريبورتاجات واألبحاث والنصوص والترجمات والرسوم 
حول  وأجانب،  وعرب  لبنانيني  فنانني  وريش  كّتاب  بأقالم  املتنّوعة،  واملقاالت 
الثابتة. ويحمل كل عدد  األب��واب  باقة من  إلى جانب  محور اجلسد وتشّعباته، 
توقيع فنان مثير للجدل على الغالف، وبصماته بني الصفحات. مؤسسة املجلة 

ورئيسة حتريرها الشاعرة والصحافية اللبنانية جمانة حداد.

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة »سيداو«

بعد خمسة أعوام من الغياب تعود الكاتبة األميركية احلائزة على جائزة 
فيها موضوعاتها األساسية  نوبل، توني موريسون، برواية جديدة، تواصل 
حملت  احلالية  قبل  فروايتها  والرحمة،  والعبودية  والعرق  واخليانة  احلب 
وتلك  االغ��ت��ص��اب.  مشاهد  خاصة  عواملها،  ف��ي  قامتة  وك��ان��ت  »ح���ب«،  ع��ن��وان 
الرواية واملوضوعات الشائكة التي تتصدى لها موريسون، تتعلق بالوجود 

اإلنساني ومصيره.
واحدة  ات��وود،  مارغريت  الكندية  الروائية  تصفها  كما  موريسون  توني 
م���ن األص������وات ال���روائ���ي���ة األم��ي��رك��ي��ة ف���ي ك���ل ال��ع��ص��ور، ف��ي��م��ا ي���رى صاحب 
من  واح���دة  أنها  م��وري��س��ون  اتشيبي  تشينوا  النيجيري  ت��ت��داع��ى«  »األش��ي��اء 
لم تتردد في طرح أسئلة ما زالت اشباحها تالحق  التي  الشجاعة،  األص��وات 
اجلامعات  في  والتحليل  للدراسة  محالً  رواياتها  وكانت  وتاريخهم.  السود 
واألك��ادمي��ي��ات األم��ي��رك��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة، فيما وزع���ت رواي��ات��ه��ا ف��ي ك��ل أنحاء 
التي تعرضت لها. تبلغ  التهميش  الرغم من محاوالت  العالم وباملاليني، على 
العمر 77 عاماً. وهي وإن انشغلت بالقضايا املصيرية،  اليوم من  موريسون 
أنها كإنسانة، ليست منفصلة عن مصيرها واهتمامها بالعمر والسن مثل  إال 
نظراء لها في عالم الرواية، فيليب روث )75 عاماً( وغابرييل غارسيا ماركيز 
أنها حتدثت في حديث صحافي قريب مع صحيفة  )81 عاماً( وغيرهما، ذلك 

بريطانية عن مشاكل تعوق حركتها ومشيها.
حازت توني موريسون على جائزة نوبل لآلداب عام 1993، وفي التقاليد 
مع  ل���آلداب،  نوبل  ج��ائ��زة  على  حتصل  أميركية   - أف��رو  أول  فهي  امل��ع��روف��ة، 
بقية  عن  مختلفة  جماعة  السود  من  يجعل  ال��ذي  التصنيف،  هذا  حتبذ  ال  أنها 
البشر. وفي روايتها األولى »العني األكثر زرقة« )1970(، حاولت موريسون 
التصدي لعقدة النقص لدى فتاة سوداء )بيكوال(، تصلي ليل نهار كي مينحها 
فترة  في  ال��رواي��ة  أح��داث  وت��دور  تيمبل.  شيرلي  املمثلة  وجمال  مالمح  ال��رب 

في  ت��دور  ولكنها  املاضي،  القرن  ثالثينيات  في  أميركا  عاشتها  التي  الكساد 
احلاضر.  فموريسون تؤمن أن معرفة احلاضر ال تنفصم عن ضرورة احلفر 
بوليتزر  جائزة  على  فيها  ح��ازت  التي  رائعتها  في  برز  ما  وهو  املاضي،  في 
عام 1987 »احملبوبة«، التي تشكل جزءاً من ثالثية »جنة« )1999(. عملت 
جديدة  بلغة  وس��رد  أصيل،  أدب��ي  مشروع  بناء  على  البداية  منذ  موريسون 
حتتفل باألصوات واملوسيقى، التي ترى أنها مهمة في عملية قراءة واخراج 
أعمالها فنياً، فمن دون املوسيقى الداخلية، ال ميكن فهم العمل وتداعي أحداثه، 
وهذا واضح في أعمالها مثل »جاز« )1992( اجلزء الثاني من الثالثيية. في 
موريسون،  هارولد  اجلامايكي  املعماري  من  موريسون  تزوجت   1958 عام 
وطلقا بعد ستة أعوام، ومنذ ذلك تعيش وحيدة. ولدت توني موريسون باسم 
»تشولي انطوني ووفورد«، وتوني هو لقبها في اجلامعة. نشرت موريسون 

حتى اآلن تسع روايات.

توني موريسون

مجلة جسد
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احملررة املسؤولة: لبنى األشقر 
طاقم  شؤون املرأة 

اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن رأي اصحابها

itaf1957@yahoo.com

هموم عادية!!?
بقلم: عطاف يوسف

اإلجهاض التلقائي 
هو انتهاء احلمل دون سبب واضح قبل اكتمال منو اجلنني، في الفترة بني 20 - 22 
املنتشرة  احلمل  مضاعفات  إح��دى  التلقائي  اإلجهاض  ويعتبر  احلمل.  من  أسبوع 
بداية  ف��ي  مهبلي  نزيف  يحدث  كثيرة  ح��االت  ف��ي  احل��م��ل.  ح��االت  م��ن   %20 بنسبة 
احلمل. حوالي حالة من بني كل 4 حاالت تعاني من نزيف مهبلي في الشهور األولى 

من احلمل. و تقريبا 50% منهن يتوقف النزيف ويستكملن احلمل طبيعياً.

االجهاض املنذر
بعض احلوامل يعانني من نزيف مهبلي أثناء الثلث األول من احلمل. وأحياناً يكون 
مصاحباً له تقلصات في البطن. لكن عادة يكون النزيف املهبلي والتقلصات الرحمية 

معتدلة وليست شديدة. وهذا ما يعرف باإلجهاض املنذر. 
والكثير من تلك احلاالت يستكملن احلمل بسالم. وفي حاالت أخرى يحدث إجهاض 

تلقائي وينتهي احلمل. وسبب اإلجهاض التلقائي في تلك احلاالت هو:
ال��س��ب��ب األس��اس��ي ف��ي ذل���ك ه��و م���وت اجل��ن��ني نتيجة ع���دة أس��ب��اب، منها خ��ل��ل في 
في  أسباب  أو  ل��ألم،  التناسلي  اجلهاز  في  خلقية  عيوب  أو  اجلنني،  كروموسومات 

جهاز املناعة، أو بعض أنواع العدوى، أو بعض األمراض لألم مثل مرض السكر.
ويزداد خطر حدوث اإلجهاض املنذر في احلاالت اآلتية:

التلقائي  أكثر من 35 عاماً، تعرض احلامل من قبل لإلجهاض  إذا كان عمر احلامل 
3 مرات أو أكثر، إذا كانت احلامل مصابة بأحد األمراض مثل مرض السكر، أو خلل 

بوظائف الغدة الدرقية.

األعراض
تقلصات في البطن مصاحبة لها في بعض احلاالت نزيف مهبلي، نزيف مهبلي أثناء 
ال20 أسبوع األولى للحمل، بالكشف املهبلي بواسطة الطبيب املختص يجد أن عنق 
الرحم مغلق، وقد يكون هناك ألم في الرحم وقناتي فالوب أثناء الكشف الطبي، تقوم 

احلامل بإجراء املوجات الصوتية لإلطمئنان على نبضات قلب اجلنني.

العالج
إعطاء  يتم  أحياناً  املهبلي،  وال��دش  اجلماع  عن  االمتناع  السرير،  في  التامة  الراحة 

هرمون البروجستيرون على هيئة كبسوالت أو حقن. 

الوقاية
املتابعة الطبية قبل احلمل والوالدة، فقد وجدت بعض الدراسات أنها تقلل من خطر 

حدوث اإلجهاض، يجب عالج أي مشاكل وأمراض صحية للسيدة قبل احلمل، جتنب 
بعض املخاطر مثل التعرض لألشعة السينية أو األمراض املعدية.

االجهاض احملتم
وانتهاء  الرحم  من  اجلنني  بخروج  وينتهي  إيقافه،  ميكن  ال  تلقائي  إجهاض  هو 

احلمل. وعادة ال يجدي أي أدوية للعالج.

األعراض
عنق  يكون  الطبي:  الفحص  البطن.  في  شديدة  وتقلصات  ألم  شديد،  مهبلي  نزيف 

الرحم مفتوح وقد يكون اجلنني أو أجزاء من املشيمة خارجة من عنق الرحم.

العالج
منشط  عقار  إعطاء  للحمل،  األول��ى  الثالثة  األشهر  في  للرحم  تفريغ  عملية  إج��راء 
إلى طرد اجلنني واملشيمة كلية من  الرحم )السنتسينون( حتى يؤدي  النقباضات 

الرحم، إعطاء مضادات حيوية.

االجهاض العفن
األسباب

يحدث هذا النوع من اإلجهاض نتيجة التهاب مبكونات احلمل )اجلنني، املشيمة، أو 
بطانة الرحم(. 

قد يحدث أيضا إذا بقيت أجزاء من اجلنني أو املشيمة في الرحم بعد حدوث إجهاض 
غير كامل، ولم يتم بعدها التأكد من خلو الرحم من أي من مكونات احلمل. 

السيدة  محاولة  نتيجة  اإلجهاض  من  النوع  ه��ذا  يحدث  أيضاً  احل��االت  بعض  في 
احلامل أن جتهض نفسها، باستخدام أدوات غير معقمة.

األعراض
ارتفاع شديد في درجة احلرارة، نزيف مهبلي من الرحم، تقلصات شديدة في الرحم.

العالج
مضادات حيوية، إجراء عملية تفريغ حملتويات الرحم، لكن ال جترى عملية كحت 

للرحم حتى ال تنتشر االلتهابات والعدوى فيه. 
إعطاء العقاقير املنشطة النقباض الرحم، متابعة املريضة، وكمية البول، واالستعداد 

للتعامل مع أي مضاعفات.

 فرحها كبير مبا يكفي لتخبر كلَّ من حولها عن موعدها الرائع، لم تكن تتوقع أن 
تتحقق أمنيتها وأنها ستقابله أخيراً.

تخيلت كثيراً ترى كيف سيكون شكُل مكتبه؟ ال بد أنه فاخر جداً، فاحلديث يدور 
هنا عن مبالغ يتقاضاها مقابل كل مشروع يضع توقيعه عليه.

إذاً ال أقل من أن يهتم مبكتبه.
راحت ترتب اخلطط لشراء مالبس تناسب لقاًء كهذا، سأضع أحمر شفاه خفيفاً، 
فالتبرج الزائد في أماكن كتلك غير مناسب، وباعتبار اللقاء في فترة ما قبل الظهر، 
عليَّ اختيار مالبس بألوان هادئة، كي ال تصعقه األلوان، وكنُت واثقة أنه سيعجب 

بي وبأناقتي وميتدحني، رددت في نفسها تلك العبارات بثقة.
إنه رجل املهمات الصعبة، فكل األمور متعلقة مبوافقته، كما أنه من النوع الذي 
أخذ  هكذا  احلياة  ح��ل..  ولها  عنده  مشكلة  فكل  باليأس،  يشعر  وال  األم��ور،  يعقد  ال 

وعطاء.
تعمدت القيام بزيارات كثيرة ألقاربها ومعارفها، من أجل التحدث عن أهميتها 
وعن اللقاء املنتظر، وكانت تتلذذ بنظرات الغيرة واحلسد في عيون من حولها، ال بد 
أنهم يتهامسون فيما بينهم ويتمنون أن يحصلوا على نفس الفرصة، وتضحك من 

غبائهم، وهم يظنون أن تلك اللقاءات الهامة في متناول اجلميع؟.
وأجابت على تساؤل صديقتها عبر الهاتف:

ولوال أنني مقربة للغاية من صديقه، ملا سنحت لي فرصة اللقاء النادرة تلك.
نعم لدي موعد معه... 

قالتها بزهو وتعال. وسوف حتظى بالوظيفة التي طال انتظارها، فقد طمأنها 
قريبها، فعالقته به قوية، ويسهران معا كل ليلة.

أرفقت البطاقة التي ستقدمها له بهدية، من النوع الذي يقال عنه )ما خف حمله 
الهدية ويردد )سيدنا محمد عليه  أبداً، لكنه يقبل  وغال ثمنه( ألنه ال يقبل الرشوة 

السالم قبل الهدية(.

إلهدائه  اضطر  عليه،  ترسو  أن  يريدها  مناقصة  أجل  من  أنه  أحدهم،  لها  وذكر 
سيارة فاخرة، ليست له، إمنا البنه املراهق، الذي تشهد له املدينة كلها ببراعته في 

استخدام املكابح.
لكنها ال تستطيع إحضار هدية كتلك، فهي تبحث عن وظيفة، لن يزيد راتبها عن 

ثمن الهدية التي أحضرتها.
اتصلت مبكتبه  بد من حجز موعد مسبق، وقد  الهامة، ال  اللقاءات  تلك  في مثل 
الفظ في جوابه بأنه سوف  أنها فالنة من طرف فالن، ورد مدير مكتبه  وأخبرتهم 
يحدد لها موعداً ويتصل بها، لم يطل انتظارها، فقد اختار يوم االثنني الساعة الثانية 

عشرة ظهراً.
أي بعد يومني فقط، وهذه فترة كافية لتجهيز نفسها مبا يليق ملقابلة هذا الرجل 
أال  األنسب  من  بأنه  وفكرت  ستقولها،  التي  العبارات  على  للتدرب  وفرصة  املهم، 
اتصلت  لألقاويل،  نفسها  وتعرِّض  معه  وجودها  وق��ت  يطول  فقد  وحدها،  تذهب 
بصديقتها وطلبت منها مرافقتها، ودون تردد وافقت، فقد أعطتها.. هي أيضاً.. فرصة 

ال تعوض.
لم تتأخر، وأمام مكتبه كانت قد وصلت قبل املوعد بخمس دقائق، استقبلها مدير 
مكتبه بعجرفة واضحة، وأشار لها أن جتلس، بينما طلب من رجل كان دوره قبلها 

أن يدخل ملقابلته.
شيئاً  سيعطيه  الرجل  هذا  أنَّ  بد  ال  املوعد؟  غيروا  هل  اعترتها  كبيرة  هواجس 
الثانية  إلى قلبها، وفي  التي تسلسلت  الهواجس  ويخرج، قالت لنفسها حتى تبدد 

عشرة متاماً خرج الرجل، وطلب منها مدير املكتب الدخول.
في  أخيراً  للرجل  رؤيتها  عند  تتوقف  كادت  لكنها  فرحاً،  قلبها  دقات  تسارعت 
مكتبه، كرسيه أصغر من حجمه بكثير، وواضح أنه حشر نفسه في الكرسي حشراً، 

ر بطنه بشكل زائد عن احلد.   مما كوَّ
أمامه أوراق مهمة، ألنه لم ينظر اليهما ولم يقف لتحيتهما.

نعم يا أختي؟.
سجلي  ب��أس،  ال  وق��ال  بسرعة،  قرأها  التي  الواسطة  وبطاقة  الهدية  له  قدمت 
اسمك عند مدير املكتب، وعندما يجدون عمالً لك سيتصلون بِك، كانت تود أن تشرح 
السالمة نحنا  قائالً: مع  املقابلة  أنهى  لكنه  أنها مسجلة هناك منذ سنوات عدة،  له 
في اخلدمة. رجت دموعها أال تنهمر قبل أْن تغادر مقر احملافظة في الساعة الثانية 

عشرة وخمس دقائق.

بعض أنواع اإلجهاض

أحمر شفاه.. ملوعد اخلمس دقائق

اللجنة  النتخابات  األول��ي��ة  النتائج  وخ��رج��ت  فتح،  مؤمتر  انتهى 
املركزية للحركة، فاز من فاز، إال أن النتائج خلت من النساء على عكس 
املتوقع، ورغم وجود عدد ال بأس به من النساء املشاركات في املؤمتر، 
فأين  املركزية  للجنة  لم يستطعن اجن��اح ولو مرشحة واح��دة  أنهن  إال 
اخللل؟ هل أن الرجال في فتح ال زالوا على عقليتهم القدمية في استثناء 
أعضاء  عقول  في  السائدة  هي  زال��ت  ال  الذكورية  العقلية  وأن  النساء، 
بقدراتها، وال  زال��ت ال تثق  امل��رأة نفسها ال  أن  أم  ذك��ورا وإناثا؟  املؤمتر 
تنتخب امرأة أخرى ملواقع متقدمة، على اعتبار أن املرأة ال تصلح لهكذا 

مواقع.
في  يستخدمن  النساء  أن  قالت  فتح  في  قيادي  عضو  بكر  أبو  جناة 
أم��ا جمال محيسن  ال��رج��ال،  انتخاب  أج��ل  امل��ؤمت��رات كوديعة، فقط من 
العضو املنتخب للجنة املركزية فحمل املسؤولية للنساء قائال: »إن املرأة 

لم تنتخب املرأة«.
أياً كان السبب وراء عدم جناح أي أمرأة لعضوية اللجنة املركزية، 
أن  أم��ل  ه��و جن��اح، على  انتظار،  ذات��ه بعد ط��ول  امل��ؤمت��ر بحد  لكن عقد 
تتلوه مؤمترات أخرى لكافة األحزاب وفصائل العمل الوطني والنقابات 
التجربة  التعلم من هذه  النساء  لكن على  األخرى،  األهلية  واملؤسسات 
وغيرها من التجارب السابقة، رمبا أصبح من الضروري أن يتم اإلصرار 
على مبدأ الكوتا النسوية، حتى في انتخابات األحزاب والنقابات، ألنه 
من الواضح أن املجتمع ككل وليس حركة فتح فقط، التي هي انعكاس 
ألفكار غالبية املجتمع الفلسطيني، ليسوا على استعداد النتخاب النساء 
األخرى،  العربية  املجتمعات  عن  نختلف  ال  ونحن  احلاضر،  الوقت  في 
إال  ال��ق��رار  صنع  م��راك��ز  إل��ى  توصلهن  وال  النساء  تهمش  زال��ت  ال  التي 

بالكوتا.
أن  النساء  وعلى  دميقراطي،  غير  نظام  الكوتا  إن  قائل  يقول  رمب��ا 

يثبنت أنفسهن من خالل املنافسة الشريفة مع الرجال. 
أريد  ح��ق  كقولة  لكنه  صحيح،  ج��وه��ره  ف��ي  ال��ك��الم  ه��ذا  أن  ون��ق��ول 
فيها  متتلك  التي  املجتمعات  في  صحيحاً  يكون  الكالم  وه��ذا  باطالً،  بها 
النساء الفرص واحلقوق املتساوية واإلمكانيات، وليس في املجتمعات 
املنغلقة التي تهمش فيها النساء، والتي ال تربي أبناءها على الثقة بقدرة 

النساء.
جتربة االنتخابات التشريعية واملجالس احمللية السابقة خير دليل 
على فائدة وجود الكوتا النسوية، لتستطيع النساء الوصول إلى املواقع 
فازت  ملا  احمللية،  املجالس  انتخابات  في  الكوتا  وج��ود  فلوال  القيادية، 
العديد من النساء في عضويتها، ولوال وجود الكوتا في قوائم األحزاب 
في انتخابات املجلس التشريعي، ملا فازت امرأة واحدة لعضويته، ألن 

انتخابات الدوائر لم تفرز أي امرأة على اإلطالق. 
لعله لم يفت األوان بعد، ولعل الرئيس محمود عباس يعني بعض 
اللجنة املركزية لفتح، بحكم الصالحيات املنوحة له،  النساء لعضوية 
ولعل انتخابات املجلس الثوري حلركة فتح تفرز عدداً من النساء، لكن 
التنظيمات واألح��زاب األخ��رى أفضل ح��االً من  يبقى السؤال األه��م، هل 
حال فتح؟ التنظيم األكبر، أم إنها في حال عقد مؤمتراتها ستحذو حذو 

فتح وتقصي النساء من عضوية هيئاتها القيادية هي األخرى؟.
بالرغم من أن بعض التنظيمات لديها نساء في مكاتبها السياسية، 
مثل اجلبهتني الشعبية والدميقراطية وحزب الشعب وفدا، وبالرغم من 
وجود خمس وزيرات في احلكومة احلالية، إال أن عدد النساء القياديات 
الفاعل واملؤثر  بالرغم من دوره��ن  األح��زاب بشكل عام ليس جيداً،  في 

على مستوى القاعدة.
اجلنسني،  ك��ال  م��ن  أحزابهم  ف��ي  املؤثرين  م��ن  صحوة  مطلوب  رمب��ا 

إلنصاف النساء، حتى تستقيم األمور وال يبقى امليزان مائالً. 

مؤمتر فتح والنساء


