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وثيقة حقوق املرأة/باب احلقوق االقتصادية واالجتماعية، رقم )6(

»تلتزم السلطة الفلسطينية باالعتراف بأهمية عمل 

املرأة الريفية، واالعتراف مبساهمتها في رفاهية اسرتها 

االقتصاد الوطني، وضمان مشاركتها في اعداد وتنمية 

التخطيط االمنائي، واتخاذ كافة التدابير الالزمة لتنمية 

قدراتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية. «

صوتنا

طاقم  شؤون املرأة 

سيدات يعرضن 
إبداعاتهن ويروين قصص جناحهن

بازار الصناعات اليدوية النسوي«  انا أنتج ...أنا أتعلم«

 

آذار النشاط واآلمال
ب��اآلم��ال  ال��ع��ام، ووج���د األج����واء مليئة  آذار ه��ذا  زارن���ا 
الشعبي  التحرك  هو  العام،  لهذا  امل��رأة  عيد  فهدية  والهمم. 
ليصرخ   ،2011/3/15 ب��ت��اري��خ  ان��ط��ل��ق  ال���ذي  ال��ش��ب��اب��ي 
غالية  الهدية  ه��ذه  نعتبر  االن��ق��س��ام.  الن��ه��اء  عالية  صرخة 
عالية  ضريبة  تدفع  الفلسطينية  امل���رأة  أن  حيث  وثمينة، 
لهذا اإلنقسام على أكثر من صعيد.  على صعيد املؤسسات 
في  تصبح  قد  إجنازاتها  أن  امل��رأة  ترى  النسوية،  واحلركة 
التي  املطالب  أن  إل��ى  باإلضافة  اإلنقسام،  ه��ذا  بسبب  خطر 
إذا  خ��اص��ة  ال��ط��رف��ن،  ب��ن  ت��ف��اوض  أداة  تصبح  ق��د  ترفعها 
كانت هذه املطالب في صلب حقوق املرأة، والتي حتمل صفة 
جدلية في األصل. على مستوى آخر، تدفع املرأة الفلسطينية 
ضريبتها من خالل أخ، أب، زوج مسجون في سجون إحدى 
السلطات، يسجن ويعذب لرأيه السياسي املخالف للسلطة 
التي يعيش في ظلها. لهذا، وألسباب أخرى، نعتبر انطالق 
وسنعمل  ثمينة،  هدية  اإلنقسام  إلنهاء  واجلهود  احلركات 

على حمايتها وعلى اإلنضمام إليها. 
أتى آذار أيضاً هذه السنة، ووجد الهمم املشحونة إلحياء 
واإلن��ت��اج.  العلم،  م��ع  ربطناها  وال��ت��ي  األرض،  ي��وم  ذك��رى 
آخ��راً:  أن��ت��ج«،  وش��ع��اراً  أن��ا   ... فرفعنا الشعار: »أن��ا أتعلم 
أن  التأكيد على  أجل  أرضي، أحصد علماً«، وهذا من  »أزرع 
األرض، العلم واإلنتاج هم صمامات األمان في هذا الوقت.  
التي نحيا  أن نحيا دون هذه األرض  فمن جهة ال نستطيع 
ألجلها، ومن ناحية أخرى التعلم، والتعليم سالح فلسطيني 
أمن، نهتم به ونحصد نتائجه. ومن خالل النشاطات التي 
يجري  ال��ذي  التعلم  بأن  أكدنا  آذار،  شهر  خالل  تنفيذها  مت 
ال��رس��م��ي��ة، ال ي��ق��ل أه��م��ي��ة ع��ن التعليم  خ����ارج امل��ؤس��س��ات 
دراستهن  يستكملن  لم  نساء  مع  لقاءات  لنا  فكان  الرسمي، 
حاضر  صنع  على  ق��ادرات  ولكنهن  الرسمية،  املؤسسة  في 
ومستقبل ألسرهن، من خالل احلكمة والعلم األصيل، الذي 
يؤكدن  ال��ل��وات��ي  ال��ن��س��اء،  ل��ه��ؤالء  حتية  فألف  ب��ه،  يتمتعن 
ألف مرة، بأن تراثنا وإرثنا الذي نرثه من أمهاتنا يضاهي 

املؤسسات الرسمية. 
السلطة،  من  رسمي  التزام  إل��ى  بحاحة  النساء،  ه��ؤالء 
مهمة  حياتهن  وأن  ستحمى،  حقوقهن  ب��أن  قانوني  ووع��د 
وغالية للسلطة الفلسطينية، وأن من يقتلها سيعاقب، وأن 
مع  مواجهة  في  نفسه  سيجد  روحها  أو  جسدها  ينتهك  من 
القانون. هؤالء النساء يحتجن منا في املؤسسات النسوية 
أجل  م��ن  يناضل  ال���ذي  اخل��ال��ص،  النسوي  والقلب  ال���روح 
قضية هي خاصة وعامة، هي قضية املرأة. وهؤالء النساء 
وم��ص��در  كوظيفة  القضية  ه���ذه  إل���ى  ينظر  مل��ن  يحتجن  ال 
رزق، هذه القضية النسوية هي قضية حقوقية وسياسية، 

وحتتاج ملن يؤمن بها، يعمل ألجلها، ال ملن يعمل فيها. 
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إضاءات نسوية

الفلسطينية  امل��رأة  وواق��ع  أوض��اع  الفلسطيني،  اإلحصاء  رئيس  ع��وض،  عال  السيدة  استعرضت 
مبناسبة الثامن من آذار يوم املرأة العاملي، وذلك من خالل بيان صحفي أصدره اجلهاز  بهذه املناسبة، 
ونوهت إلى أن هذا اإلعالن يأتي انطالقاً من حرصنا وتأكيدنا على أهمية هذا اليوم للمرأة بصفة عامة، 
الفلسطيني،  اإلحصاء  في  املتبعة  النشر  سياسة  مع  وانسجاماً  خاصة،  بصفة  الفلسطينية  وللمرأة 
الرسمية  واإلحصائيات  األرق��ام  وض��ع  خ��الل  من  كبرى،  أهمية  املوضوع  ه��ذا  إي��الء  على  منا  وإدراك���اً 
بن يدي املخططن وصانعي السياسات في كافة املواضيع املتعلقة باملرأة. وأضافت السيدة عوض، 
إبراز  على  الفلسطيني  اإلحصاء  دأب  الفلسطينية،  املرأة  تلعبه  الذي  الدور  بعظمة  وعرفاناً  وفاًء  أنه 
أرقام  أمكن من  ما  وابنة، وعاملة، ومناضلة، من خالل توفير  ك��أم، وزوج��ة، وأخ��ت،  امل��رأة  ما حتتله 
وإحصاءات حول دور املرأة االجتماعي واالقتصادي والسياسي في املجتمع الفلسطيني.  واستعرضت 

السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، واقع املرأة الفلسطينية على النحو اآلتي: 

نصف السكان من النساء
بلغ عدد السكان املقدر في نهاية عام 2010، حوالي 4.1 مليون فرد؛ 2.1 مليون ذكر 50.8% مقابل 2.0 
مليون أنثى 49.2%، وهذا يعني أن هناك 49 أنثى من كل مائة شخص، فيما وصلت نسبة اجلنس 103.1.

أكثر من نصف النساء 15 سنة فأكثر متزوجات
هناك حوالي 6 نساء من كل 10 نساء في العمر 15 سنة فأكثر متزوجات، باملقابل هناك 3 نساء من 

كل 10 نساء لم يتزوجن أبداً، وسيدة واحدة أرملة من كل 10 نساء.
 

انحسار في معدالت األمية للمرأة
هناك 8 نساء أميات من بن كل 100 امرأة في العمر 15 سنة فأكثر، أي 4 أضعاف األمين الرجال في 
نفس الفئة العمرية. وقد انحسرت هذه الفجوة بن النساء والرجال خالل السنوات العشر املاضية؛ إذ 
تفوق نسبة الزيادة في معدالت معرفة القراءة والكتابة بن النساء 15 سنه فأكثر، نظيراتها بن الرجال 
بأربعة أضعاف خالل الفترة 2000-2010، لكن تبقى هذه املعدالت األعلى بن الرجال مقارنة بالنساء.

محدودية في مشاركة املرأة في القوى العاملة
على الرغم من ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة خالل السنوات العشر املاضية، إال أن هذه 
النسبة ما زالت متدنية، حيث بلغت حوالي 15% من مجمل اإلناث املشاركات في القوى العاملة في العام 
2010، مقابل حوالي 10% في العام 2001. وما زالت مشاركة الرجال تزيد بأكثر من 4 أضعاف مشاركة 
النساء، والفجوة ما زالت ثابتة تقريباً خالل هذه الفترة، كما بلغ معدل األجر اليومي احلقيقي للمرأة 60 

شيكالً مقابل 73 شيكل للرجال، حيث تظهر البيانات وجود فجوة مبقدار 13 شيكل لصالح الرجال.
 

معدالت بطالة عالية
الشاملة  التنمية  عملية  في  هاماً  تنموياً  متطلباً  يعتبر  العمل  في  امل��رأة  مشاركة  أن  من  الرغم  على 
واملستدامة، إال أن معدالت البطالة ال زالت مرتفعة بن النساء، حيث ارتفعت من عام 2001 إلى عام 2010، 
ومبعدل زيادة 91%، وعلى الرغم من ارتفاع معدالت البطالة بني النساء والرجال عموماً، إال أن الفجوة بني 

النساء والرجال انخفضت في العام 2010، مقارنة بالعام 2001، 3.7% و12.9% على التوالي. 

معدالت الفقر أقل بني األسر التي ترأسها نساء
نسبة الفقر بن األسر التي ترأسها نساء أقل مقارنة باألسر التي يرأسها رجال؛ 20.2% و%22.7 
على التوالي.  فيما ترتفع نسبة الفقر املدقع بن األسر التي يرأسها رجال مقارنة باألسر التي ترأسها 
نساء، وذلك بسبب أن غالبية املساعدات تكون لصالح األسر التي ترأسها اإلناث، مما يؤدي إلى خفض 
نسبة الفقر بن هذه األسر، وكذلك فإن متوسط حجم األسر التي ترأسها اإلناث، أقل من متوسط حجم 

األسر التي يرأسها الذكور.

املرأة الفلسطينية شريكة في النضال
ال تزال 34 أسيرة فلسطينية تقبعن في سجون االحتالل؛ 20 أسيرة محكومة، منهن خمس أسيرات 

محكومات بالسجن املؤبد، و12 موقوفات، واثنتان معتقالت إدارياً.

وشريكة أيضا في صنع القرار
على صعيد احلياة السياسية وصنع القرار، هناك تطور في مجال مشاركة املرأة في هذه املجاالت، 
حيث أخذت تنافس الرجال وحتتل مناصب عليا في مؤسسات السلطة الوطنية، فهناك 5 وزيرات إناث 
التنفيذية  اللجنة  ام��رأة في عضوية  أول  الفلسطينية، كما مت تعين  في احلكومة  من أصل 22 وزي��راً 
ملنظمة التحرير الفلسطينية عام 2009، وتعين أول امرأة في منصب رئيس هيئة سوق املال خالل عام 
2009، ومع بداية عام 2010 مت تعين أول سيدة لتشغل منصب محافظ حملافظة رام الله والبيرة، وفي 
األيام األولى من العام 2011 مت تعين أول سيدة فلسطينية لرئاسة مؤسسة حكومية غير وزارية، مما 

يعكس جناح وقدرة املرأة الفلسطينية في إدارة املؤسسات بفعالية ومهنية عالية.

النساء هن األقل فرصًا للوصول للمناصب العليا في القطاع العام
إن نسب متثيل النساء في مواقع صنع القرار في املؤسسة العامة، بالكاد تذكر، مقارنة مع نسب 
متثيل الرجال، إذ بلغت حوالي 4% في الدرجة الوظيفية وكيل مساعد مقابل حوالي 96% للرجال في 
ذات الدرجة، بينما تتمركز النسبة األعلى للنساء العامالت في وظائف الدرجة 1 إلى 10، والتي بلغت 
في مجملها حوالي 32%، مقابل حوالي 68% للرجال، علماً بأن نسبة النساء العامالت في القطاع العام 

بلغت حوالي 31% مقارنة بحوالي 69% من الرجال.

مبناسبة الثامن من آذار 2011

واقع املرأة الفلسطينية  
بأرقام

فلسطن: انتخبت اللجنة املركزية لالحتاد الدميقراطي الفلسطيني »فدا«، القيادية النسائية، 
زهيرة كمال، أميناً عاماً للحزب، خالل االجتماع الذي عقد في رام الله وغزة، حصلت كمال على 
أعلى األصوات. كما جرت انتخابات للمكتب السياسي للحزب، مبشاركة اعضاء اللجنة املركزية 
في الضفة وغزة، بعد أن قررت رئاسة املؤمتر توسيع عضوية املكتب السياسي، ليصبح 21 

عضواً موزعة على الضفة وغزة والفروع اخلارجية.
املنصب  هذا  تتولى  فلسطينية  ام��رأة  أول  لتكون  املنصب  لهذا  كمال  زهيرة  انتخاب  وج��اء 

الرفيع على مستوى االحزاب والفصائل الفلسطينية.
انتخاب  البرغوثي وخالد اخلطيب، في حن جرى  العام وهم: صالح رافت، سهام  انتخاب ثالثة نواب لألمن  من جانب آخر جرى 
ممثلن عن الشباب والنساء في املكتب السياسي واللجنة املركزية، في أعقاب قرار املؤمتر العام للحزب، باعتماد نسبة متثيل املرأة ب�%40 

و50% لفئة الشباب.
وتعتبر زهيرة كمال من القيادات النسوية املعروفة في األراضي الفلسطينية، وهي تعيش في مدينة القدس احملتلة، وكانت شغلت 
العديد من املناصب السياسية والرسمية، مبا في ذلك منصب وزيرة شؤون املرأة في احلكومة الفلسطينية، كما أمضت سنوات طويلة في 

خدمة املجتمع، وخاصة النساء.
زهيرة كمال فلسطينية مقدسية من مواليد عام 1945، ناشطة سياسية ونسوية، مؤسسة لعدد من املؤسسات النسوية، وأول وزيرة 
للمرأة في فلسطن، عضو في حركة القومين العرب، اجلبهة الدميقراطية وحزب فدا، تولت القيادة املركزية للجبهة الدميقراطية، وحالياً 

مديرة مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق.
درست الفيزياء والكيمياء، وعلّمت في معهد تدريب املعلمات ملدة 20 عاماً، خريجة القاهرة من جامعة عن شمس، باإلضافة إلى حملها 

عدة دبلومات في التعليم من بريطانيا واألردن.

زهيرة كمال أمينًا عامًا لألحتاد 
الدميقراطي الفلسطيني »فدا«
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لدرجة  احلياة،  صعد  كل  على  مختلفة  حتديات  الفلسطينية  امل��رأة  تواجه 
مجمل  وتعقد  تشابك  ظ��ل  ف��ي  يواجهها  حت��دي  أه��م  ع��ن  فيها  الفصل  يصعب 
كبيران  حتديان  يشكالن  زاال  ما  واحلصار  اإلسرائيلي  فاالحتالل  التحديات، 
التحديات  عن  عدا  ذلك،  ثمن  يدفع  من  أول  تكون  التي  الفلسطينية،  امل��رأة  أمام 
األخرى مثل االنقسام، الذي أدى إلى تفكك النسيج املجتمعي بكل تفاصيله، لذا 
الفلسطينية بشكل عام،  املرأة  التي تعايشها  التحديات  يصعب فصل منظومة 
والغزية على وجه اخلصوص. املواطنة »نعمة« من سكان مدينة غزة قالت: »إن 
هناك عدة حتديات تواجه املرأة الفلسطينية، منها االنقسام واحلصار والوضع 
نظري  لوجهة  بالنسبة  ولكن  واالقتصادية،  النفسية  والضغوطات  السياسي 
فإن أبرز هذه التحديات تتمثل في العنف املتفشي داخل األسرة، والذي تتعرض 
له املرأة بشكل خاص والطفل، حيث ثقافة العنف ما زالت متأصلة لدى العديد 
من األسر الفلسطينية، وما زالت  تعامل البنت معاملة قائمة على التمييز، سواء 
على صعيد األسرة أو في أماكن العمل املختلطة، حيث تعاني املرأة من التمييز 
واإلقصاء، وينسب اإلجناز في معظم احلاالت للرجل املوظف وتغيب املساواة«.

قيود
خارج  التنقل  حركة  قيود  البيت  داخ��ل  امل��رأة  على  يفرض  »فيما  وتابعت: 
البيت، وأيضاً داخله، مثل استقبال الضيوف«، موضحة بأن هذه القيود ناجمة 
عن الثقافة والتقاليد املشوهة، التي نتوارثها جيالً بعد جيل، والتي تنتقص من 
حق األنثى كونها أنثى، وحتاط بهالة من القيود واحملرمات، فيما يتم مصادرة 
حريتها في اختيار شريك حياتها، وفيما لو كانت مطلقة، فهي في وضع حساس 
للغاية، وتوضع كل حركاتها وأنفاسها حتت املجهر املجتمعي. الشاعرة كفاح 
هي  احل��ال��ي  ال��وق��ت  ف��ي  امل���رأة  تواجهها  التي  التحديات  »أب���رز  ق��ال��ت:  الغصن 
أو ابناً، فهى ما زالت تعامل معاملة  أو شقيقاً  معاملة الرجل، سواء كان زوجاً 
ال تليق بها، وبعيدة كل البعد عما أوصى به اإلسالم من الرحمة واملساواة، فما 
زالت املرأة تتعرض لكل أنواع العنف داخل املنزل واملجتمع، وتعاني من الظلم 

املجتمعي«.
وأضافت: »ال شك أن الوضع االقتصادي وحالة االنقسام ال نستطيع أن نغفل 
دورهما في زيادة العنف العائلي، الذي أفرز أمراضاً اجتماعية كبيرة، الفتًة أن 
أكبر التحديات التي تواجه املرأة أيضاً غزو الثقافة الغربية غير املبرمجة، التي 

ال تتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا«.
الثقافية  الهوية  تسطيح  في  الثقافية  العوملة  »ساهمت  الغصن:  وتابعت 
والشخصية للمرأة ومنطتها، خاصة املسلسالت املدبلجة، التي أثرت على ثقافة 
املرأة، وجعلتها تتماهى مع قضايا منسلخة متاماً عن شخصية املرأة، وغريبة 

عن منظومتنا القيمية املجتمعية«.
وأوضحت أن هناك إشكالية أخرى ما زالت تشكل حتدياً أمام النساء، وهى 
العقوبات،  جهلهن بحقوقهن الشرعية مثل قانون األحوال الشخصية وقانون 
فهى ما زالت بحاجة إلى إزالة هذا الغنب القانوني الذي تعاني منه، وعليها أن 
صورتها  لتحسن  هاماً  مدخالً  يشكل  فهذا  وواجباتها،  حقوقها  ملعرفة  تسارع 

ووضعها داخل املنظومة املجتمعية.
ونبهت الغصن، أن هناك تراجعاً في اإلنتاج الثقافي، نتيجة اعتماد الطبقة 
املثقفة على االنترنت، ما ساهم في تراجع قيمة الكتاب، سيما وأن معظم املثقفن 
االنترنت بطريقة سليمة، حيث يبحثون عن معلومات وبرامج  ال يستخدمون 
أن  معتبرة  الثقافية،  احلالة  على  أث��ر  ما  ومنافع،  اقتصادية  فائدة  لهم  حتقق 

نقمة،  أكثر  تصبح  فقد  محسوب،  غير  بشكل  استخدمت  م��ا  إذا  التكنولوجيا 
وتساهم في تداعي قيمة الكتاب مقابل املطبوعة االلكترونية.

زيادة نسب الطالق
كما تطرقت الغصن إلى قضية أخرى في غاية األهمية، وهي زيادة نسبة 
طالق  نسبه  أعلى  شكلت  والتي  كبيرة،  درج��ة  إلى  األخيرة  الفترة  في  الطالق 
في العالم وفق معلوماتها، وهذا ناجم عن الفراغ وتداعيات االنقسام واحلالة 
السياسية، معتقدة بأنه في حالة استقرار الوضع السياسي وإنهاء االنقسام، 

سوف حتل العديد من اإلشكاليات التي تعاني منها املرأة.
اإلجن��اب،  نسبة  زي��ادة  في  يتمثل  آخ��راً  دميغرافياً  حتدياً  هناك  أن  ولفتت 
نتيجة  عملهم  ممارسة  عن  املوظفن  آالف  وامتناع  ال��ف��راغ  نتيجة  كانت  التي 
للحالة السياسية، وهذا األمر أدى وسيؤدي على املدى البعيد إلي زيادة نسبة 
اخلدمات، والعودة مرة أخرى للعائلة املمتدة، وهذا يترتب عليه مشكالت أخرى 

لها عالقة بزيادة نسبة العنف ضد النساء.
فيما أعتبر الناشط في مجال ذوي اإلعاقة خالد أبو زيد، أن أبرز حتٍد يواجه 
واالنقسام،  احلصار  هو  خ��اص،  بشكل  واملعاقة  عام  بشكل  الفلسطينية  امل��رأة 
هناك  أن  موضحاً  املعاقة،  للمرأة  املقدمة  اخل��دم��ات  مستوى  على  أث��را  ال��ل��ذان 
حوالي )70،000( معاق، أي ما تشكل نسبته )4،3%( من نسبة السكان وفق 
إحصاءات املركز الفلسطيني لإلحصاء، حيث تشكل نسبة املرأة املعاقة تقريباً 
الفئة  تعتبر  التي  املعاقة،  وللمرأة  للمجتمع  كبيرا  حتدياً  يشكل  وهذا  النصف، 

األكثر تهميشاً وإقصاًء في املجتمع.
التي تواجه  املشاكل  أه��م  م��ن  أن مشكلة احل��ص��ار واالن��ق��س��ام ه��ي  وأض���اف 
أثرت  التحديد، حيث  املعاقة على وجه  وامل��رأة  املجتمع على وجه اخلصوص، 
هاتان احلالتان على مستوى اخلدمات التي تتمتع بها هذه الشريحة، وتقلصت 
إل��ى أدن���ى ح��د، متطرقاً إل��ى أوج���ه ال��ض��رر ج���راء احل��ص��ار، وه��ي ع��دم وص��ول 
الكهربائي  التيار  انقطاع  عن  عدا  الشريحة،  لهذه  املساعدة  واألدوات  األجهزة 
الذي أثر على احلياة اليومية لذوي اإلعاقة، الذين يستخدمون األدوات املساعدة 
الكهربائية، مثل العربات املساعدة وكذلك أجهزة التبخير، والفرشات الطبية، 

كل هذه األمور وغيرها مرتبطة بوجود وتوافر الكهرباء.
نفسية  آث���اراً  خلف  غ��زة،  قطاع  على  املستمر  احلصار  أن  زي��د،  أب��و  وأش��ار 
أصبح  حتي  والفقر  البطالة  نسبة  زادت  فيما  الفلسطيني،  الشعب  على  سلبية 
وهذا  االغاثية،  املساعدات  على  يعتمدون  القطاع  أبناء  من   )%80( عن  يزيد  ما 
بسبب  واجتماعياً،  اقتصادياً  اإلعاقة  ذوي  أوض��اع  على  خطير  بشكل  انعكس 
التشغيل  برامج  غياب  نتيجة  واملعيشية،  االقتصادية  أسرهم  أوض��اع  تدهور 

املالئمة إلعاقتهم عدا عن غياب فرص العمل.

ظروف صعبة
والفتيات  النساء  واقع  على  أثرت  واملعطيات  املؤشرات  هذه  كل  أن  وتابع 
املعاقات، اللواتي يعشن ظروفاً متناهية الصعوبة، حيث الكثير منهن يحجنب 
أحد بهمومهن ومشاكلهن، وال تسمع  الصمت، فال يشعر  األنظار ويلتزمن  عن 
أصواتهن، حيث تعاني هذه الفئة من التهميش املتعمد وغير املتعمد من أسرتها، 

رجاالً ونساًء.
وانتقد دور احلركات النسائية التي تغفل لألسف الشديد أحياناً، وتتجنب 
حقوق  ولها  بغيرها،  أس��وة  حقوق،  لها  كامرأة  املعاقة  امل��رأة  ذكر  إلى  التطرق 

اإلحتالل واإلنقسام وتوفير لقمة العيش  أهم  هذه التحديات
غزة: من ماجدة البلبيسي 

مميزة تلبي خصوصية وضعها كامرأة معاقة.
العاملة  امل����رأة  ف��ي جمعية  امل��ي��دان��ي��ة  وامل��ن��س��ق��ة  ال��ن��اش��ط��ة  اع��ت��ب��رت  ف��ي��م��ا 
الفلسطينية للتنمية حنان صيام، أن توفير لقمة العيش أصبحت أولى أولويات 
العام  الوضع االقتصادي  السابق، وذلك ناجم عن  الفلسطينية على غير  املرأة 
ال��ت��ي أصبحت  ل��ألس��ر،  امل��س��ت��وى املعيشي  أث���رت على  ال��ت��ي  وح��ال��ة احل��ص��ار، 
معظمها حتت خط الفقر. وأوضحت صيام ومن خالل متابعتها امليدانية ألوضاع 
النساء، وتردد األخريات لطلب العمل، أن لدى النساء حالة من اخلوف والقلق 
العصيب  االقتصادي  للظرف  نتيجة  النفسي  وضعها  وت��ردي  املستقبل،  من 
األخضر،  اخلط  داخل  العمل  عن  العمال  آالف  توقف  بعد  سيما  تعايشه،  الذي 
العيش،  لقمة  توفر  أن  فعليها  مزدوجة،  ب��أدوار  تقوم  أصبحت  امل��رأة  أن  الفتًة 
وأن تستجيب ملتطلبات أبنائها خاصة طلبة املدارس واجلامعات وتوفير هذه 
السابق قبل عشر سنوات تقريباً، كانت  املرأة في  أن  االحتياجات. واستدركت 
أولوياتها زيادة مشاركتها في احلياة العامة والسياسية، وتوعيتها بحقوقها 
يواجه  الذي  األكبر  التحدي  أصبح  اليوم  ولكن  متعددة،  جوانب  في  وتثقيفها 
املرأة هو الوضع االقتصادي، وهذا أمر طبيعي، في ظل استمرار حالة احلصار 

املفروضة على القطاع، وانحسار فرص العمل والتنمية.
م��ن حتديات  زال���ت تعانى  م��ا  امل���رأة  أن  ع���ودة،  زي��ن��ب  اإلع��الم��ي��ة  فيما رأت 
النمط  عليه  يغلب  الذي  الفلسطيني،  املجتمع  السائدة  في  الثقافة  أهمها  جمة، 
احلياة  أم��ور  تفاصل  أدق  في  االهتمام  بجل  يحظى  زال  ما  فالرجل  ال��ذك��وري، 
ومجاالتها، وتظهر مشاهد التمييز في البيت وفي املؤسسة وفي كل مكان تقريباً، 
ويؤثر على حياة املرأة ومدى قدرتها في نيل كامل حقوقها، وفي مقدمتها  قضية 

امليراث، حيث نرى نزاعات داخل  األسر بسبب ميراث املرأة وأحقيتها به.

حتديات
 وتضييف عودة أنه من بن التحديات أيضا استمرار االحتالل اإلسرائيلى 
األسر  ويفصل  الفلسطينية،  والقرى  املدن  كل  يقطع  الذي  أرضنا،  على  اجلاثم 
الفلسطينية وبن أبناء العائلة. ونرى ممارسات وانتهاكات جمة بحق النساء، 
منها على سبيل املثال أن امرأة تلد عند احلاجز في برد الشتاء القارس، وأخرى 
املدمر، مشاهد  الكالم عند منزلها  الشهيد، وأخرى تقف عاجزة عن  ابنها  تبكي 

كثيرة يندى لها اجلبن.
والفقر،  املتفشية  البطالة  تواجهها،  التي  التحديات  م��ن  »أي��ض��اً  وتتابع: 
أن  كما  أوضاعهم،  على  يؤثر  وه��ذا  وال��ش��اب��ات،  الشباب  أوس��اط  بن  وخاصة 
السياسية  احلياة  في  التمثيل  في  كاملة  حقوقها  تنل  لم  اللحظة  حتى  امل��رأة 
واالقتصادية وغيرها، وفي احلكومة والتشريعي، جند أن هنالك فارقاً شاسعاً 

بن الذكور واإلناث في هذه املجاالت.
ال��وط��ن وب���ن فتح  ب��ن ش��ط��ري  االن��ق��س��ام  أن  ع����ودة،  وت��اب��ع��ت اإلعالمية  
وحماس، يعد هماً وحتدياً للمرأة الفلسطينية، التي طاملا كانت جنباً إلى جنب 
من  فلسطن  حترير  وه��ى  األم،  القضية  أج��ل  من  الفلسطينية  الفصائل  كل  مع 
والهموم  التحديات  إلى  يضاف  جديداً  هماً  بات  االنقسام  أن  شك  ال  االحتالل، 

األخرى.
االهتمام  ضعف  وهو  الفلسطينية،  امل��رأة  يواجه  أخر  حتٍد  إلى  تطرقت  كما 
لم  كما  ومكان،  موقع  كل  في  معاناتها  وجتسيد  وهمومها  بقضاياها  اإلعالمي 
تغفل العنف الذي تتعرض له املرأة في املجتمع الفلسطيني، والذي أودى بحياة 

العديد من النساء، حيث قتلن حتت إدعاء الدفاع عن الشرف.

حتديات مزدوجة ومتشابكة تواجه املرأة الفلسطينية 
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قبل  م��ن  املستمر  والتفتيش  املضايقات  م��ن  للعديد  نتعرض  حيث  احلقيقية، 
وفي  طويلة،  لساعات  حجزنا  يتم  حيث  املعبر،  تدير  التي  األمنية  الشركات 
بعض األحيان مننع من التوجه إلى عملنا، فنعود أدراجنا إلى بيوتنا، حاملن 
أرباب  جند  املعبر،  من  منر  أن  لنا  يسمح  وعندما  وجوهنا،  على  والهم  اليأس 
راكمت  الطويلة  عملها  سنوات  العمل«.  إلى  مباشرة  فنتوجه  ينتظرونا  عملنا 
مصابة  فهي  األرض،  ف��ي  الطويل  مكوثها  بسبب  جسدها،  ف��ي  وامل���رض  الهم 
بضمور في فقرات العمود الفقري، وتعبر احلاجة مبالمحها املرسومة بسنوات 
التعب عن قسوة ظروف العمل، فمعظم النساء يتم استغاللهن من قبل أرباب 
العمل، حيث يحصلن على أجور متدنية، وإن كانت تعد أفضل من أجور العمل 
يحمينا  صحي  تأمن  توفير  ع��دم  ذل��ك  من  واألس���وأ  الفلسطينية،  األراض���ي  في 
أيامنا  من االستغالل ويقدم لنا العالج في حال تعرضنا إلصابات العمل، فكل 
مليئة باملخاطر. وتتحدث السيدة آمنة الرمياوي، املسؤولة عن دائرة املرأة في 
احتاد نقابات العمال في فلسطن: »نسبة العاملن في أراضي 48 حسب جهاز 
النساء والرجال، وأن هذه  الفلسطيني، تتراوح ما بن 16-17% من  اإلحصاء 
النسبة املتدنية تعود لعدة أسباب من أهمها صعوبة الوصول إلى أماكن العمل 
في وقت مبكر، بسبب انتشار احلواجز العسكرية التي متنع دخول أي شخص 
وذلك  املناطق،  هذه  في  التنقل  لصعوبة  إضافة  بتصاريح،  إال  األراض��ي   لهذه 

بسبب اإلجراءات املعقدة التي تتبع على احلواجز واملعابر العسكرية«.
هذه  ملثل  األول���ى  ب��ال��درج��ة  الضحايا  ه��ن  ال��ن��س��اء  أن  ال��رمي��اوي  وتضيف 
اإلجراءات أو األحداث، فخالل اتفاقية وادي عربة، مت نقل العديد من املؤسسات 
نسبة  زي��ادة  إل��ى  أدى  ما  األردن،  إل��ى  اخلياطة  مصانع  وخاصة  اإلسرائيلية 
هذه  في  يعملن  كن  النساء  معظم  أن  حيث  الفلسطينيات،  النساء  بن  البطالة 
املصدر  هذا  يجدن  ولم  للرزق،  جديد  مصدر  عن  بحثهن  إلى  أدى  مما  املصانع، 

إال داخل أراضي 48.

انتهاكات عديدة
النساء هناك يتعرضن النتهاكات  أن معظم  امل��رأة،  دائ��رة  وتشير مسؤولة 
كثيرة وعدم االستقرار، حيث أن معظم أعمالهن موسمية مثل الزراعة، إضافة 
لغياب احلماية االجتماعية وجتاهل حقوقهن من قبل  املشغل الرئيسي وصاحب 

احليوية والشباب في كالمها، واإلرادة شعارها، هي عائشة أحمد، أم غسان 
)60 عاماً(، تعمل منذ عام 1977 داخل اخلط األخضر من صغرها وحتى اآلن، 
في  ورغبة  العيش،  لقمة  كسب  أج��ل  من  بحب  تعمل  الكسل،  أو  امللل  تعرف  ال 
حتقيق ذاتها. تقول: »منذ كنت في السابعة عشر من عمري، وأنا أذهب للعمل 
في  انغرس  والعمل  وقتها  ومن  للعمل،  اضطرتني  عائلتي  ظروف  الداخل،  في 

عروقي ولم أستطع أن أتخلى عنه، حتى بعد أن تزوجت«. 
وتتابع: »طفولتي لم تكن كباقي الفتيات من جيلي، من ناحية االهتمامات 
والطموح، درست للثالث اإلعدادي، وبعدها انشغلت بالعمل، في البداية عملت 
املنطقة  أهالي  أعمل مع مجموعة من  »بالهلمة«، كنت  ما يسمى  أو  الزراعة  في 
ف��ي قطف احمل��اص��ي��ل م��ن ق��ط��ن، خ��ي��ار، ب��ن��دورة، م��ل��ف��وف، وك��ل أن���واع الفواكه 
املزروعات،  في  العمل  في  قضيتها  السنوات  »أكثر  وتضيف:  واخل��ض��روات«. 
عند  فرحتها  عن  غسان  أم  وتعبر  هناك،  للعمل  الدخول  نستطع  لم  اآلن  ولكن 

رؤية املزروعات تنمو بن أيديها.
وتروي احلاجة عائشة مشوار عملها في الداخل: »تأقلمت مع الوضع بسرعة 
كبيرة، تعلمت اللغة العبرية، علماً أن لغتي العربية جيدة جداً، وهذا األمر ساعدني 

كثيراً في التعايش داخل اخلط األخضر، ألن اللغة أمر أساسي للتواصل«.

بداية صعبة
فقد واجهت  ل��م تكن سهلة،  ال��داخ��ل  ف��ي  ب��داي��ة عملها  أن  غ��س��ان،  أم  وت��ؤك��د 
مع  الباكر  الصباح  منذ  تخرج  كانت  ل��ألراض��ي،   لوصولها  كثيرة  صعوبات 

مجموعة من النساء والرجال، ليتمكنوا من الهروب  والوصول باكراً لعملهم.
عائلتها،  قبل  م��ن  ع��دي��دة  ملشاكل  تعرضها  ع��ن  الستينية  السيدة  تتحدث 
حياتها،  واس��ت��ق��رت  ت��زوج��ت  أن  بعد  خ��اص��ة  عملها،  تركها  على  وإص���راره���م 
ف��ازدادت املشاكل مع  البداية ولكنها عادت للعمل بعد سنوات قليلة،  قبلت في 
زوجها خاصة، ولكنها لم تقتنع مبا يقولون، وبعد سنوات تزوج عليها لردعها 
أن تبني  الذي جعلها مستقلة عن زوجها، فاستطاعت  بعملها  ف��ازدادت متسكاً 
أنها تركت العمل في  مسكناً لها وألوالده��ا، وتؤمن لهم كل ما يحتاجون، علماً 
أن  أم غسان  الداخل. وتؤكد  التنظيف في مستشفى في  األرض واستلمت عمل 
طريقها آمن، ألن معها تصريح دخول، وهناك من يقلها للداخل، أي أن مشوارها 
أثر علّي ليست مشاكلي  وإياباً. وبتنهد وحزن تقول: »أكثر شيء  مؤمن ذهاباً 
العائلية، بل األقاويل التي شاعت حول سنن عملي الطويلة في الداخل، ولكنهم 
أن أتخلص  العمل أصبح كاإلدمان، يخترق جسدي، وال ميكنني  أن  لم يعرفوا 

منه، حتى تنفذ كل قوتي وتنهار صحتي«.
وت��ش��ارك��ه��ا ف��ي احل��ك��اي��ة خديجة ع��ث��م��ان، أم أس��ع��د )45(ع���ام���اً، ول��ك��ن مع 
الدخل،  التي دفعتها للعمل، فاعتقال زوجها وانقطاع مصدر  اختالف الظروف 
جعلها بحاجة لطرق باب الرزق، فلم جتده إال داخل اخلط األخضر، ألن الراتب 
يوفر ما حتتاجه عائلتها املكونة من 6 أفراد، وتقول: »لم يكن هذا بابي األول، بل 

بحثت عن مصدر رزق آخر، فوجدت عائده قليل، ال يكفي إال لفرد واحد«.
وبعد استنشاق نسمات من الهواء تقول: »لم يكن سهال علّي الذهاب للعمل 
هناك، ألني أعلم باملخاطر املترتبة على دخولي، خاصة أنني أدخل تهريباً وفي 
منتصف الليل، ولكن لم يكن هناك مخرجا آخراً، األمر الذي شجعني على التحمل 

وجود نساء يعملن منذ سنوات هناك، وهذا األمر خفف عني الكثير«.
التي  الصعوبات  عن  وحتدثت  وجنتها  على  يدها  ووضعت  لبرهة  صمتت 
تتعرض لها منذ االنطالق من قريتها حتى وصولها مكان العمل: »كل يوم أكون 
وأحياناً  مكان،  كل  في  واجلنود  آمنة،  غير  الطريق  أن  خاصة  للخطر،  عرضة 
والتخلص  قبلهم،  البوابة  الجتياز  ومنافستهم  العمال  م��ع  للتصادم  أضطر 

بسرعة من عناء التفتيش والتحقيق، خاصة في أيام الشتاء والبرد املميت«.
في  السن  بكبيرات  والعناية  املخابز،  في  سنوات  سبع  منذ  أسعد  أم  تعمل 
بعض  لبيع  ب��اإلض��اف��ة  وط��ب��خ،  تنظيف  م��ن  األع���راس  ف��ي  واخل��دم��ة  منازلهن، 

احملاصيل مثل الزعتر واملرمية، فهي مرغوبة جداً هناك. 
تصف خديجة عثمان »أم أسعد«، األسابيع األولى بالكارثة كونها ال تعرف 
زوجها  كون  األعمال،  هذه  مثل  على  معتادة  ليست  فهي  العمل،  من  النوع  هذا 
فقد  تعمل،  لم  طفولتها  فترة  في  وكذلك  العائلة،  حتتاجه  ما  كل  لها  يوفر  كان 
كانت مرفهة جداً، وتتابع: »استطعت أن أجتاز هذه الفترة بسرعة كبيرة، فكما 

يقولون »للظروف أحكام«.

االعتماد علي النفس
وتعتبر أم أسعد وضعها فائدة لها، على الرغم من املشاكل التي اعترضتها 
بإحساس  تشعر  أن  واستطاعت  نفسها،  عل  االعتماد  تعلمت  ألنها  البداية،  في 
العاجزين مادياً، وخاصة نظرات األطفال املتعطشة إلشباع رغبات احلياة التي 
رأتها في عيون أطفالها، وتضيف: »على الرغم من أن صحتي ليست جيدة، إال 

أنني استطعت أن أحتدى األلم من أجل احلفاظ على عائلتي«.
وابن  بابنتن  ورزق��ت  »تزوجت  للعمل:  دفعها  الذي  السبب  مراد  أم  تروي 
واحد، وبعد عدة سنوات مرض زوجي مرضاً لم ميكنه من العمل حتى بأبسط 
الزراعية، حيث أتوجه يومياً منذ ساعات الصباح  األم��ور، عملت في األراض��ي 
امل��أس��اة  يعد  امل��ك��ان  وه���ذا  ج��ن��ن،  مدينة  م��ن  القريب  اجللمة  معبر  إل��ى  الباكر 

الفلسطينيات العامالت داخل اخلط األخضر

معاناة مستمرة ومشهد يتكرر
نابلس-ناردين أبو نبعة و رينان أبو الرب

تعرضهن  عملهن  في  واألعظم  الكبرى  املشكلة  أن  الرمياوي  وتعتبر  التاكسي، 
عدوها«،  لدى  »أي   48 أراض��ي  في  تعمل  فلسطينية  كونها  القومي،  لالضطهاد 
خاصة مشاكلها املتعددة مع رئيسها في العمل، إال أن معظم العامالت ال يتقدمن 
بأي شكوى ألي دائرة تهتم مبثل هذه املواضيع، فيما يتعلق بتعرضهن للعنف 

أو االغتصاب أو التحرش اجلنسي.  
نظمها  ن��دوة  ف��ي  سعد،  شاهر  العمال  نقابات  الحت��اد  ال��ع��ام  األم��ن  وأش���ار 
االحت���اد ال��ع��ام ل��ل��م��رأة ف��ي ن��اب��ل��س، ح��ول ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه العامالت 
الفلسطينيات قائال: »ان هناك عشرات آالف العامالت من الفلسطينيات يعملن 
ف��ي مناطق  ف��رص عمل  ت��وف��ر  ع��دم  إس��رائ��ي��ل، بسبب  املستوطنات وداخ���ل  ف��ي 
العامالت بدون  أو بدون تصاريح عمل، ليصل عدد  السلطة، سواء بتصاريح 
يقل  ال  ما  أن  مضيفاً  الضفة،  مستوطنات  في  عاملة   1500 من  أكثر  تصاريح 
ام��رأة في الضفة يعملن بأجور تقل عن 400 شيكل شهرياً، ودعا  ألف  عن 70 
العمل  وزارة  ف��ي  املسؤولة  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  حت��رك  هناك  يكون  أن  ل��ض��رورة 
واحلكومة لتصويب هذه األوضاع غير املنصفة للعامالت، ووقف كافة أشكال 

االستغالل والتمييز التي متارس من قبل بعض املشغلن.
وأوضح سعد، أن ما يزيد على 8000 عامل وعاملة من األراضي الفلسطينية 
مصنع  وم��ن��ه��ا  سلفيت،  محافظة  أراض����ي  ع��ل��ى  امل��ق��ام��ة  امل��ص��ان��ع  ف��ي  يعملون 
»بركان«، أما في منطقة »اخلان األحمر«، فيعمل أكثر من 10 آالف عامل وعاملة 
فلسطينين، وفي ظروف عمل قاسية وغياب حقوقهم، عدى عن املمارسات املذلة 
على حواجز التفتيش، التي يقيمهااجليش االسرائيلي على املعابر، قبل الدخول 

إلى هذه املستوطنات.
وعبرت جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، عبر موقعها الرسمي عن 
قلقلها إزاءالوضع املتدهور للعامالت الفلسطينيات، جراء القيود التي يفرضها 

االحتالل اإلسرائيلي على حريتهن في احلركة.
وأكدت أن انتهاكات االحتالل حلقوق العامالت الفلسطينيات مستمرة، رغم 
أن إسرائيل هي اجلهة املسؤولة حسب القانون الدولي عن السكان الفلسطينين، 
فبموجب قوانن االحتالل الواردة في ميثاق هاج 1907 وميثاق جنيف الرابع 
)1949(، يتوجب على الدولة احملتلة حتمل مسؤولية شاملة عن أمن ورفاهية 

املواطنن الذين يعيشون داخل املنطقة احملتلة. 
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كانوا  س��واء  الفلسطينيون  يعاني  االسرائيلي  الفلسطيني  الصراع  بداية  منذ 
وأط��ف��االً،  ورج���االً  ن��س��اًء  اجل��م��اع��ي،  العقاب  م��ن  خارجها  أو  احملتلة  األرض  داخ��ل 
بذريعة توفير األمن ملواطني دولة »إسرائيل«. في بداية األمر كان ما يعرف باخلط 
االن.  تغير  األمر  أن  إال  واإلسرائيلين،  الفلسطينين  بن  الفاصل  احلد  هو  األخضر 
تسميه  كما  األمني«،  »السياج  بناء  اإلسرائيلين  املواطنن  أمن  وحلفظ  تقرر،  فقد 
لتقليل خطر  دف��اع��ي��اً  ال���ذي يعد »اج����راًء  ه��ذا اجل���دار  االس��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة 
إلى  الذين يدخلون  أو االنتحارين،  الهجمات اإلرهابية، سواء بالسيارات املفخخة 
إسرائيل بهدف قتل األطفال والنساء والرجال األبرياء«. وكما ذكر أيضاً في موقع 
السياج األمني  أن بناء  الدفاع اإلسرائيلية، »أن احلكومة اإلسرائيلية تدرك  وزارة 
وقامت  لذلك؛  تأسف  وهي  األبرياء،  الفلسطينين  حياة  في  صعوبات  إلى  سيؤدي 
وتقوم بكل ما هو ممكن من أجل تخفيف هذه املتاعب للحد األدنى املمكن«. هذا هو 
الفصل  العالم بأسره حول مبررات وحقيقة جدار  الذي يصل  اخلطاب اإلسرائيلي 
على  اجل��دار  وتأثير  املعاش  الفلسطيني  الواقع  الورقة  ه��ذه  ستطرح  العنصري. 
حياة الفلسطينين بشكل عام، والفلسطينيات بشكل خاص، وستاقش هذه الورقة 

حتديداً التأثيرات على تعليم وصحة املرأة الفلسطينية.
حقائق وأرقام

بتاريخ  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  احملكمة  ع��ن  العنصري  الفصل  ج���دار  ب��ن��اء  ق���رار  ص��در 
2001/7/23، وبدأ العمل ببنائه عام 2002. منذ ذلك الوقت مت إجراء العديد من 
سيصل  ال��ذي  اإلجمالي  طوله  لتعديل  أدى  ما  وهو  اجل��دار،  مسار  على  التعديالت 
إلى 707 كم، حسب ما جاء في تقرير األمم املتحدة ومنظمة  مع االنتهاء من بنائه 
ويتم  اجل����دار،  م��ن   %61 ب��ن��اء  مت   2010 ع��ام  حتى   .2010 ع��ام  العاملية  الصحة 
من  االنتهاء  عند  املتبقية.   %30 لبناء  التخطيط  يتم  بينما   ،%8 حوالي  بناء  حالياً 
بنائه، سيقع ما يقارب من 85% من اجلدار داخل أراضي الضفة الغربية، مبا فيها 
الضفة  أراض��ي  من   %43 سيضم  كما  األخضر،  اخلط  على  وقوعه  من  ب��دالً  القدس، 
الضفة  في  سكنياً  وجتمعاً  قرية   97 حوالي  ع��زل  إل��ى  سيؤدي  مما  إسرائيل،  إل��ى 
في  تفتح  التي  البوابات  خ��الل  من  فيها  التنقل  ويكون  كامل،  بشكل  فقط  الغربية 

فلسطيني/ة   33000 حوالي  عزل  إلى  اجل��دار  سيؤدي  اليوم.  من  محددة  ساعات 
األخضر،  واخلط  اجل��دار  بن  الواقعة  املنطقة  في  الغربية،  الضفة  هوية  حملة  من 
بحيث ال يستطيع هؤالء املواطنون الدخول إلى داخل اخلط األخضر، وال إلى الضفة 
الغربية. بينما سيحتاج ما يقارب 7800 مواطن/ة ممن يعيشون في املنطقة املغلقة 
بن اجلدار واخلط األخضر، وممن تبلغ أعمارهم/ن 16 عاماً فأكثر، إلى تصاريح 
العيش في منازلهم/ن. ومن جهة أخرى يحيط اجلدار ب 28000  دائمة ملواصلة 
فلسطيني/ة من أربع جهات، بحيث يربطهم شارع أو نفق بالضفة الغربية، بينما 

يحيط ب 136000 فلسطيني/ة من ثالث جهات.
يؤثر جدار الفصل العنصري على حياة الفلسطينين عامة، وعلى حياة النساء 
الفلسطينيات بشكل خاص، وسنتطرق في اجلزء التالي من الورقة إلى تأثير اجلدار 

على النساء الفلسطينيات من ناحية الصحة والتعليم.
الوضع الصحي

وال  احل��ض��ري��ة،  املناطق  إل��ى  السكان  وص��ول  على  سلبي  بشكل  اجل���دار  يؤثر 
الرئيس للرعاية  التي تشكل املستشفيات غير احلكومية فيها املزود  القدس،  سيما 
الطارئة،  احل��االت  وص��ول  الصعب  من  أصبح  حيث  للفلسطينين/ات،  الصحية 
خاصة حاالت الوالدة، إلى املستشفبات في القدس. وتصل مشفى املقاصد اخليرية 
من 40-50 حالة والدة شهرياً. وقد أدت صعوبة الوصول إلى اخلدمات الصحية 
بسبب اجلدار، إلى انخفاض أعداد الوالدات في املستشفيات، وارتفاع عدد الوالدات 
عدد  ارتفعت  كما  امل��ش��اف��ي،  إل��ى  ال��وص��ول  ف��ي  التأخر  بسبب  والقيصرية  البيتية 

الوالدات والوفيات على البوابات واحلواجز.
الفلسطينية  األس��ر  من   %65 أم��ام  عائقاً  شكل  اجل��دار  ب��أن  إحصائيات  وتذكر   
للحصول على اخلدمات الصحية، خاصة مع عدم قدرة الطواقم الطبية الوصول إلى 

أماكن عملهم/ن لتقدمي اخلدمات الصحية.
وقد ذكر تقرير األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية، حول تأثير اجلدار على 
اجليش  سماح  لعدم  توفيت  برطعة  قرية  من  سيدة  أن  الفلسطينين/ات،  صحة 
اإلسرائيلي على البوابات بدخول سيارة اإلسعاف إليصالها إلى املشفى، بالرغم من 

وجود التنسيق املسبق مع اجلانب اإلسرائيلي. كما كادت طفلة من قرية راس الطيرة 
قرب قلقيلية أن تفقد حياتها، بسبب منع اجلنود لها من مغادرة البلدة، بحجة انتهاء 
أوقات فتح البوابات. وفي قصة أخرى جمعها طاقم شؤون املرأة من امليدان، تتحدث 
املعاناة  عن  وال��ق��دس،  اجل��دار  بن  املغلقة  املنطقة  في  تعيش  التي  أمير  أم  السيدة 
التي تواجهها وأسرتها عند احلاجة إلى اخلدمات الطبية، حيث ال يستطيعون نقل 
الله،  رام  في  وال  القدس  في  املشافي  إلى  عاماً   80 عن  عمرها  يزيد  التي  زوجها  أم 
تظهر  النفسية،  بالصحة  يتعلق  فيما  أما  الالزمة.  التصاريح  على  حصولهم  لعدم 
واحلزن  اخل��وف  أع��راض  من  يعانني  الفلسطينيات  النساء  من   %60 أن  ال��دراس��ات 
دائ��م.  بشكل  األع��راض  ه��ذه  من  يعانني   %19.5 حوالي  أن  حن  في  متقطع،  بشكل 
وتظهر االحصائيات أن 41% من الطفالت بني عمر 6 و12 سنة، يتصرفن بعدوانية 

أحياناً بينما 6.7% بعدوانية بشكل دائم. 
اإلصابات الصحية بسبب اجلدار

خالل بناء اجلدار، مت القاء قنابل الغاز املسيل للدموع على مدرسة الشارقة في 
مدينة قلقيلية في حادثن مختلفن، مما أدى إلى اختناق حوالي 37 طالبة وإدخالهن 
النار على  إسرائيلي  أطلق جندي  أخرى  العالج. وفي حادثة  لتلقي  املستشفى  إلى 
إلى  للوصول  اجل���دار  ف��ي  فتحة  خ��الل  م��ن  امل���رور  محاولتها  أث��ن��اء  »ه��ي��ا«،  الطالبة 
اجلامعة، أصيبت يد »هيا« ومنعت سيارات اإلسعاف من الوصول لها ملدة ساعة، 
مما أدى إلى بتر يدها. أما في جنن، فقد لوحظ ازدياد حاالت اإلجهاض والتشوهات 
اخللقية في قرية فقوعة، بسبب إطالق الغاز املسيل للدموع على البيوت في أوقات 

بناء اجلدار، مما أدى إلى استنشاق النساء للغاز والتسبب باألمراض.
الوضع التعليمي

بسبب  واجلامعات  امل���دارس  عن  االنقطاع  نسبة  ازدي���اد  إل��ى  اجل��دار  بناء  أدى 
قد  ب��اجل��دار،  ت��أث��رت  التي  التجمعات  ف��ي  الفلسطينيني  األف���راد  م��ن   %40 اإلغ���الق، 
تركوا التعليم بسبب الوضع األمني. هناك 14 جتمعاً سكانياً ال تتوفر فيها مدارس 
أساسية للذكور واإلناث، من إجمالي 19 جتمعاً غرب اجلدار، بينما ال تتوفر مدارس 
ثانوية لإلناث في 16 جتمعاً من هذه التجمعات، ويوجد فيها 7 مدارس مختلطة. 
وكانت هذه التجمعات قبل بناء اجلدار تستفيد من املدارس في التجمعات السكنية 
للغاية، مما  التجمعات صعباً  إلى هذه  أما بعد اجلدار، فأصبح الوصول  املجاورة، 
اضطر الطالب إلى قطع مسافات طويلة وخطرة، للوصول إلى املدارس، وكذلك لم 
يعد املعلمن/ات من املناطق املختلفة، قادرين/ات على الوصول إلى مدارسهم/ن، 
خاصة في القرى. وتظهر اإلحصائيات أن 32% من األفراد في التجمعات التي تأثرت 

باجلدار، قد تركوا التعليم بسبب الوضع األمني واجلدار. 
»حال«  الطفلة  تقول  التعليم،  على  اجل��دار  أثر  حول  نشرت  التي  القصص  ومن 
من قرية دير بلوط: »كنت أستمتع بقطع السهل يومياً إلى املدرسة، أما اآلن فأضطر 
للوقوف أمام البوابة عدة ساعات، أنتظر جندياً ال أعلم من أي البلدان هو، ليسرق 
مني حقي في الوصول إلى مدرستي في الوقت احملدد، فقد كنت أبدأ دوامي املدرسي 
اجلدار  إقامة  ومنذ  يومياً  أصل  فإني  اآلن  أما  الثامنة،  الساعة  مقعدي  في  وأجلس 
ببوابته الكبيرة تلك، ليس قبل الساعة العاشرة، وإن حالفني احلظ التاسعة، كان 
لهذا تأثير سلبي على حتصيلي الدراسي، الذي لم يقل يوماً عن 95%، أما اآلن فإنني 
املرأة  القدس، فقد جمع طاقم شؤون  أما في  إلى عالماتي«.  أن ينظر وال��دي  أخجل 
قصصاً حول أثر اجلدار على التعليم، ومنها قصة أم أمير التي تقول: »تبعد املدرسة 
ألنها  اجلبال،  طريق  عن  دقيقة   40 حوالي  يومياً  إليها  ميشون  واألوالد  بيتنا،  عن 
موجودة في منطقة وادي الدم في أخر بيت حنينا، والله إنها مشكلة للبنات، بس 
يكبرن شويه بنشوفلهم مدرسة ثانية، أو يبطلن من املدارس، والله منخاف عليهم«.

كما نذكر قصة مدرسة النبي صموئيل، املكونة من غرفة واحدة وفيها 7 طالب 
وعند  القرية،  في  الوحيدة  هي  املدرسة  ه��ذه  ومدير.  وأستاذ  أوالد(  و3  بنات   4(
جتاوز الصف الثالث يجب على الطالب أن ينتقلوا ملدرسة أخرى خارج القرية، وهو 

األمر الذي يتطلب التصاريح والدخول واخلروج عبر احلواجز. 
وم���ن ه��ن��ا ن���رى م���دى ت��أث��ي��ر ج���دار ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ع��ل��ى ح��ي��اة امل��واط��ن��ن/

معظم  ف��إن  رأينا  وكما  الغربية،  الضفة  مناطق  مختلف  في  الفلسطينين/ات  ات 
يضحد  مما  اإلسرائيلين،  أم��ن  على  خطر  أي  يشكلون  ال  ممن  هم  املتضررين/ات 
اجلنود  أن  أي��ض��اً  رأي��ن��ا  ومم��ا  امل��واط��ن��ن.  أم��ن  تهديد  ح��ول  اإلسرائيلين  إدع����اءات 
والبوابات،  احلواجز  على  الفلسطينين/ات  معاناة  بزيادة  يقومون  اإلسرائيلين، 

ال بتسهيل وتخفيف هذه الصعوبات.

يحاول  التي  قطنه،  بلدة  تقع  احملتلة،  القدس  مدينة  من  الغربي  الشمال  إل��ى 
االحتالل منذ احتاللها في العام 1967 فصلها عن محيطها املقدسي، عبر بناء اجلدار 
الفاصل، الذي بدأ بناءه منذ العام 2004 وال زال. كما الكثير من األسر الفلسطينية 
من  الكثير  عانت  التي  جنم،  ثائر  أبو  املقدسي  عائلة  كانت  باجلدار،  تضررت  التي 
تفتح  بوابه  إال عبر  إل��ى منزلها  اجل��دار، فأصبحت ال تدخل وال تخرج  ه��ذا  وي��الت 
ببطاقة ألكترونية، فقط له وألفراد عائلته، املدونة أسماءهم على الئحة مع اجلنود.

منذ ست سنوات
أسرتها  وحياة  حياتها  أن  ثائر،  أم  الفقيه،  أحمد  فاطمة  السيدة  زوجته  تقول 
كما كان،  لم يعد شيئاً  اجل��دار قبل ست سنوات،  بناء  على عقب بعد  رأس��اً  انقلبت 
التي  البوابة،  على  اجلنود  من  مجموعة  مبزاجية  مرهونة  كلها  حياتهم  وأصبحت 
تفصل منزلها عن باقي منازل القرية. تتابع أم ثائر البالغة من العمر 65 عاما: »ال 
يوجد أمامنا اآلن سوى الصمود على أرضنا وبيتنا، اخليار اآلخر أن نرحل ونترك 

لهم األرض والبيت، الذي تعبنا طوال سنوات حياتنا لنستطيع شراءها وبناءه«.
أم ثائر وزوجها كانا قد ُهجرا من بلدتهما األصلية اللوبيرة، القريبة من الرملة 

من  أع��وام  وط��وال  فيها،  آبائهم  سكن  حيث  قطنه  قرية  إلى  وجلآ   ،1948 العام  في 
 33 قبل  عليها  منزلهما  وبناء  األرض،  من  دومن��اً   30 ش��راء  استطاعا  الشاق  العمل 
عاماً. تقول: »كانت لنا أرض كبيرة في بلدنا اللوبيرة إال أنها صودرت بالكامل بعد 
احلرب، ولم نعد منلك شيئاً، شردنا كثيراً من بلد إلى بلد، حتى وصلنا هنا وعملنا 
اجلدار  ولكن  جديد،  من  لنستقر  عليها،   والبناء  األرض  هذه  لشراء  سنوات  ط��وال 

حول حياتنا إلى جحيم مرة أخرى«.
18 فلسطينياً وراء اجلدار

أم ثائر تسكن في املنزل مع زوجها وأبنائها وأحفادها، ومنذ بناء اجلدار أصبحوا 
معزولن بالكامل عن محيطهم وأقاربهم وحتى أبنائهم وبناتهم، الذين يسكنون في 
مناطق أخرى من البلدة: »عند بناء اجلدار كنا العائلة الوحيدة التي عزلت به، ومع 
بناء البوابة العسكرية هناك، لم نعد في محيط البلدة، علينا الدخول واخلروج منها 

عبر البوابة وببطاقات وتصاريح خاصة«.
 تشير أم ثائر إلى أن أحد من عائلتها ال يسكن في املنزل، ال يستطيع أن يدخل 
وال  منهم،  كل  اسم  عليها  بتصاريح  البوابة  عبر  فالدخول  بزيارتهم،  يقوم  أو  إليه 

يسمح ألحد أخر بذلك: »حتى عندما منرض ال يسمح للطبيب بالدخول ملعاجلتنا، 
أذهب  أن  علّي  البلدة،  وسط  في  ويقطنون  املتزوجن،  وأبنائي  بناتي  أرى  وحتى 
يكون  ال  وعائلتها  ثائر  أم  خ��روج  حتى  ال��ق��دوم«.  يستطيعون  ال  وه��م  أن��ا،  إليهم 
متاحاً وقتما يريدون، ففي بعض األحيان يقوم اجلنود بإغالق البوابة، بال سبب، 
األعياد  في  األم��ر  وكذلك  مدارسهم،  إلى  بالذهاب  األطفال  حتى  ألحد  يسمحون  وال 
تنتهي  حتى  يفتحونها  وال  البوابة  يغلقون  لديهم،  اخلاصة  واملناسبات  اليهودية 

هذه املناسبات.
ترهيب و ترغيب

تروي أم ثائر خوفها الدائم على حياة أبنائها وأحفادها، خاصة مع وجودها في 
والذين يعتدون  للبوابة،  املقابلة  املنطقة  الذين يجاورونها من  املستوطنن  محيط 
عليهم باستمرار، تقول: »عند بناء اجلدار، كان املستوطنون وعلى مدار أعوام كاملة، 
يقومون بالهجوم على املنزل، وإطالق الغاز والقنابل الصوتية إلرهابنا وإجبارنا 
على الرحيل عن أرضنا وتركها«.  ولم تتوقف معاناة السيدة املقدسية عند هذا احلد، 
األطباء  مع  الدائم  التواصل  منها  يحتاج  القلب،  في  مرض  من  تعاني  أنها  وخاصة 
البوابة، وحتى سيارات  واملراكز الصحية: »مينع على أي سيارة أو مركبة دخول 
اإلسعاف، وحن منرض نضطر للمشي حتى اجتيازها، ومن ثم استخدام املركبات 

العمومية وغيرها، وال يسمح لنا باخلروج بعد الساعة السادسة مساًء«.
وكانت سلطات االحتالل الصهيوني ساومت العائلة مراراً على بيع أرضها أو 
استبدالها مبكان آخر، إال أن الرفض كان ردها دائماً، كما تقول أم ثائر: »مع بدء بناء 
اجلدار، عرضوا علينا استبدال هذه األرض بأخرى وسط البلدة، وبتعويض مالي 
التي قدمنا حياتنا من أجلها، ولن نتخلى  أننا رفضنا ذلك، فهذه األرض  إال  ضخم، 

عنها لو قدموا لنا كنوز األرض جميعاً«.

أثره على حق الفتاة الفلسطينية في التعليم والصحة
جدار الفصل العنصري 

ليالي زهران

ست سنوات داخل سجن اجلدار
في سبيل احلفاظ على األرض

القدس احملتلة 
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يعتبر الزواج عقد شراكة مقدس بن الزوج والزوجة، من أجل بناء منزل هانىء 
خ��اٍل م��ن امل��ن��اوش��ات وال��ص��دام��ات امل��ت��ك��ررة، ي��ح��اول فيه الطرفان احل��ف��اظ على هذه 
منهما  كل  فيحاول  إرادت���ه،  مبحض  اآلخ��ر  على  واف��ق  منهما  كل  أن  سيما  ال  الشراكة، 

التنازل عن بعض من عاداته وتقاليده ألجل اآلخر، حتى يحدث التفاهم واالنسجام. 
غير أن بزوغ شبح ما يعرف بالطالق املبكر خالل األشهر األولى من الزواج، يعد 
كابوساً مرعباً لكثير من األسر والعائالت، ملا ميثله من تهديد حقيقي لتقويض مؤسسة 
االجتماعية  املشكالت  إح���دى  تعتبر  ال��ط��الق  فمشكلة  للخطر،  وتعريضها  ال���زواج 
اخلطيرة، التي تؤدي إلى تفكك األسرة وتهتك النسيج االجتماعي، وما يصاحبها من 
إلى  أحياناً  لتصل  متتد  والتي  العائلية،  املشكالت  في  تنحصر  ال  خطيرة  مضاعفات 
الشجارات التي تنجم عنها خسائر بشرية، وتنعكس سلباً علي األبناء واملطلقات بل 

واملجتمع بأسره.

حاالت مجتمعية
العمر 25 عاماً: »لم يستمر زواجي غير أشهر معدودة،  البالغة من  قالت شادية 
عدم  نتيجة  كان  حدث  وما  كاملتن،  لسنتن  طالق  بدون  زوجي  عن  االنفصال  وكان 
رغبتي وقناعتي بالزواج منذ البداية، ولكن الضغوط التي تعرضت لها من قبل أهلي، 
يعانى  ك��ان  زوجها  أن  وأضافت  ال��ط��الق«.  ثم  وم��ن  االنفصال  أسباب  أه��م  أح��د  كانت 
أدق تفاصيل  أهله في  إلى تدخل  من ضعف في الشخصية بشكل كبير، لدرجة تصل 
فتقول  ميرفت  أما  ال��زواج.  في  لالستمرار  يطاق  ال  األم��ر  وأصبح  الزوجية،  حياتهما 
ل��دى زوج��ي عمل، وم��ع س��وء األوض��اع املعيشية ورف��ض أهله  عن جتربتها، لم يكن 
مساعدته، كان من الصعب االستمرار، خاصة أنه ذكر عندما تقدم خلطبتي أنه يعمل 
بشكل ثابت، وأن دخله جيد، وهذا ما لم يكن حقيقياً، إضافة إلى أخالقه السيئة، وما 
ال يطاق.   كان يرافقه من ضرب وشتم وإهانة، كل هذا جعل من حياتي معه كابوساً 
وقالت ألفت: »إن سبب طالقي كان بسبب مشكلة طبية تتعلق بقدرة طليقي اجلنسية، 
بأنه يعاني،  االعتراف  أو حتى  للعالج  األمر خالل فترة اخلطوبة، ورفضه  وإخفائه 
أحد، ولم يستمر زواجنا غير سنة  األمر مع  بهذا  بان ال أحتدث  املستمر لي  وتهديده 

واحده فقط«.

نظرة املجتمع للمطلقة
وتبقى املطلقة تعاني من نظرة مجتمعية متدنية، يفسرها الدكتور رفيق املصري 
أستاذ علم االجتماع في جامعة األقصى بالقول: »يتم النظر للمرأة املطلقة بشكل غير 
الئق من قبل املجتمع، أي أنها ما دون املرأة العادية إلى أقل مستوى منها، وذلك لسيادة 
وشيوع الثقافة الذكورية في املجتمع، التي تعنى وقوف املرأة في درجة أقل مقارنة 
قريناتها  من  بكثير  أق��ل  درج��ة  في  املطلقة  امل��رأة  تصبح  وعليه  ع��ام،  بشكل  بالرجل 
عندما  »املأساة تزداد بؤساً  بالتأكيد نظرة متأخرة وضيقة«. وقال:  األخريات، وهي 
ألال  الفعل  أنها حتمل مسؤولية هذا  أي  امل��رأة بشكل عام،  الطالق على  تقع مسئولية 
مرغوب، باعتبارها هي العنصر األضعف في العملية، وتكال لها التهم بأنها غير قادرة 
حصار  من  الغزي  الشعب  يعيشها  التي  الظروف  في  خاصة  والصبر،  التحمل  على 
بالزواج  عالقة  له  اقتصادي  عامل  نتاج  هو  شيوعاً  األكثر  السبب  ألن  وبطالة،  وفقر 
املبكر، وقلة خبرة املتزوجن اإلثنن«. وأوضح املصري، أن الزواج عملية هدفها تكوين 
األسرة وتواصل األجيال، لكن ما يحدث في مجتمعنا يسمى تفريغ لكبت جنسي فقط، 
وعند األهل يسمي صيانة للشاب والفتاة من االنحراف، أو جلب لشغالة تساعد األم 
هذه  وكل  االجتماعية،  املباهاة  أو  اجتماعية،  عزوة  وتكوين  اإلجن��اب  كثرة  بهدف  أو 
ال��زواج ال يقوم إال على  أن  إلى  املبررات تعتبر جرمية اجتماعية في حد ذاتها. ونوه 
معايير لها عالقة مبدى التوافق بن الزوجن، وأيضاً لها عالقة باملستوى االجتماعي، 

وكذلك املستوى الثقافي والعلمي والعاطفي.

الطالق يحدث نتيجة الضغوط
غزة  مركز  في  نفسي  أخصائي  زق��وت  سمير  الدكتور  أوض��ح  ذات��ه،  السياق  وفي 
الذين تتراوح أعمارهم  السن،  املبكر يحدث بن صغار  النفسية، بأن الطالق  للصحة 
ما بن 18-23 سنة، وهي ظاهرة لها عوامل وأسباب متعددة من ضغوطات اقتصادية 
واج��ت��م��اع��ي��ة ونفسية وع��اط��ف��ي��ة. وأش����ار إل���ى أن اإلن��س��ان ق��د ي��ت��ع��رض ل��ن��وع��ن من 
الضغوطات، منها السيئة والتي تكون درجتها أعلى وتؤثر على اإلنسان بشكل كبير، 
أو ميالد طفل جديد، ويكون تأثيرها على  التي تكون ناجتة عن زواج  ومنها السارة 
اإلنسان أقل من غيرها. وبن زقوت أن الزواج بدون أسس وتوافق بن الزوجن، يؤدي 

إلى حدوث خالفات تؤدي بالنهاية لالنفصال املبكر. 

األسباب املؤدية للطالق
يقول الشيخ عبد اخلالق البحيصى مدير دائرة اإلرشاد واإلصالح، حول األسباب 
بن  اإلنساني  التكافؤ  ع��دم  من  ج��زء  هي  الطالق  وأس��ب��اب  »مشاكل  للطالق:  امل��ؤدي��ة 
بل  فقط،  وأم  زوج��ة  أنها  على  البنت  نربي  ال  أن  علينا  الطفولة  فمنذ  وامل���رأة،  الرجل 
نربيها على أنها إنسانة أوالً، وامرأة لها دورها الفعال في املجتمع ثانياً، هذا باإلضافة 
إلى دورها السامي إذا كانت زوجة أو أم. وأضاف: »إن عدم معرفة كال الطرفن املقبلن 
على الزواج لآلخر قبل الزواج، وسوء االختيار، من أكثر األسباب التي تؤدي للطالق، 
وحلسبها  وجلمالها  ملالها  ألربع:  املرأة  »تنكح  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  يقول  إذ 
ولدينها، فأظفر بذات الدين تربت يداك«. وأوضح أن القسوة والعنف من قبل الزوج 
كاٍف  سبب  الزوجن،  حياة  في  الزوجة  أو  ال��زوج  أهل  وتدخل  الزوجة،  على  أهله  أو 
املشاكل  إلى  السيطرة عليها في داخل األس��رة، إضافًة  يؤدي حلدوث مشاكل يصعب 

االقتصادية وبخل الزوج وإسراف الزوجة من ناحية أخرى

هل الزواج لعبة يلهو بها 
الرجل؟ أم أنه حياة لها 

قدسيتها؟؟
غزة-أحالم حماد

متخصص  صحي  مركز  افتتاح  ملناسبة  كبيراً  احتفاالً  الله  رام  مدينة  شهدت 
بأورام النساء، وسط حضور رسمي وشعبي ومؤسساتي ودولي حاشد. ودنيا 
يعد املركز التخصصي األول من نوعه واملختص باالورام النسائية ومقره مدينة 
رام الله، حيث يقع في الطابق الثاني من بناية البنك العربي في رام الله التحتا، 
الصحي،  العمل  جل��ان  مؤسسة  ب��ن  ألع���وام  استمرت  حثيثة  جهود  ثمرة  وج��اء 

ومؤسسة ميدي بالستاين السويسرية.
وأختارت املؤسستن هذا التوقيت إلطالق املركز، تكرمياً للنساء الفلسطينيات 
وفي  العاملي.  امل��رأة  ي��وم  آذار  من  بالثامن  باالحتفال  العالم  نساء  يشاركن  وه��ن 
كلمتها أكدت الدكتورة ميسون العراقي املديرة الطبية ملركز دنيا، وممثلة مؤسسة 
ميدي بالستاين السويسرية، إن هم املرأة الفلسطينية وما تعانيه حتت االحتالل 
بقي هاجسها وهي ابنة حيفا، حتى وهي تشغل مديرة قسم األورام النسائية في 
آخر من األصدقاء على  السويسرية، فعملت مع عدد  أحد مشافي مدينة س��ورزي 
تأسيس مؤسسة ميدي بالستاين في سويسرا عام 2004، وأضافت إن مؤسستنا 
خصوصاً،  والفلسطيني  عموماً  العربي  للمجتمع  بالصحة  وتهتم  ربحية  غير 
في  الصحي  العمل  جل��ان  مؤسسة  م��ع  كمتطوعة  العمل  ب��دأت  ال��وق��ت  ذل��ك  ومنذ 
فلسطن، وخاصة برنامج صحة املرأة، ما مكنني من اإلطالع على ما حتتاجه املرأة 

الفلسطينية، وما تعانيه من قهر وحرمان.
وقالت: »في العام 2007 ولدت فكرة املشروع كاستجابة ال بد منها للتخفيف 
احلصول  ف��ي  تعترضها  التي  الصعوبات  وخ��اص��ة  الفلسطينية،  امل���رأة  آالم  م��ن 
عنه  حت��دث��ت  لطاملا  أم��ر  وه��و  وغ���زة،  الضفة  ف��ي  الصحية  للخدمات  وال��وص��ول 
اإلغ��الق  وسياسات  االح��ت��الل  بسب  تقاريرها،  في  العاملية  الصحية  املؤسسات 
واحلواجز التي تقطع األوصال في فلسطن، إلى جانب التدهور املستمر في الواقع 
في  والتراجع  العجز  إل��ى  إضافًة  االح��ت��الل،  ممارسات  بسبب  أيضاً،  االقتصادي 
مستوى اخلدمات الصحية العلمية، إذ جرت مالحظة غياب وجود مشافي تعليمية 

جامعية«.
الثدي  سرطان  أم��راض  إن  العراقي،  قالت  السرطان  وم��رض  األورام  وح��ول 
الدول املجاورة، بحسب اإلحصاءات  أقل منها في  النسائية في فلسطن  واألورام 
املتأخر  الكشف  بسبب  ال��دول  ه��ذه  في  منها  أعلى  الوفيات  نسب  أن  إال  املتوفرة، 
والقيود  واجلهل  اخل��وف  أقلها  ليس  أسباب،  لعدة  يعود  أمر  وهو  األورام،  لهذه 

االجتماعية واالحتالل.
وع���ن أه�����داف امل���رك���ز أوض���ح���ت ال���ع���راق���ي، أن ال���ه���دف ال��رئ��ي��س ه���و اخل��دم��ة 
تقليل  إلى  ت��ؤدي  ألن  نتطلع  التي  املختصة  واخلدمة  أس��رع،  بشكل  التشخيصية 
الوفيات، ومنح فرص أكبر لشفاء للنساء املصابات باألورام، مع زيادة إمكانيات 
يذهنب،  أي��ن  وإل���ى  يتصرفن  وك��ي��ف  للمصابات،  احل��ي��اة  آل��ي��ات  وتنظيم  ال��ش��ف��اء 

وتسريع اخلدمات والعالجات التي تصل لهن.
وأكدت أن العمل في دنيا املركز التخصصي ألورام النساء، سيرتكز على فكرة 
تقدمي خدمات ذات جودة ونوعية، بحيث يتحول املركز لعنوان تتوجه إليه النساء، 
حيث سيجدن فيه طاقم إرشادي توجيهي كذلك، كما أن املركز سيكون له وظيفة 
تعليمية من خالل إنتداب طاقمه لدورات تدريبية تعليمية في اخلارج، واالستفادة 
واستقدام خبرات دولية ومحلية لتحسن الوضع الصحي للنساء الفلسطينيات، 
وأكدت كذلك على أن دنيا سيقوم بالعمل على نقل الفحوصات للخارج لالستفادة 
ال��الزم، ال سيما وأن املشروع  العالج  التشخيص ووصف  آراء أخصائين في  من 

برمته جاء بالتعاون مع خبراء ومختصن بعد ثالث سنوات ونصف من العمل.
لوفن  جامعة  مستشفى  م��ع  وط��ي��دة  ع��الق��ات  للمركز  ف��إن  ال��ع��راق��ي  وبحسب 
النساء،  لسرطان  العاملية  واجلمعية  ب���ازل،  جامعة  ومستشفى  السويسرية، 
جلان  مؤسستي  على  عمله  يرتكز  حن  في  اخل���ارج،  في  املؤسسات  من  وغيرها 

العمل الصحي وميدي بالستاين في الداخل.
بأن  أوض��ح��ت  فلسطن،  ف��ي  الصحية  اخل��دم��ات  مقدمي  م��ع  ال��ع��الق��ة  وح���ول 
العالقة لن تكون تنافسية بل تكاملية، مشيرة إلى إجتماعات عقدت بهذا الشأن مع 
الالجئن  األهلية ووكالة غوث وتشغيل  الفلسطينية واملؤسسات  الصحة  وزارة 

الفلسطينين لهذا الغرض، وحتى ال تتكرر اخلدمات املقدمة.
املتطوعات  وج��ه��ود  دن��ي��ا،  مل��رك��ز  احمل��ل��ي  املجتمع  ب��دع��م  ال��ع��راق��ي  وأش����ادت 
النور، مشددة على ض��رورة تبني  إلى  الفكرة  العمل إلخ��راج هذه  واملتطوعن في 
أن  إل��ى  مشيرة  والتطور،  العطاء  في  يستمر  حتى  الفلسطينين،  قبل  من  املركز 
دنيا لن يتوقف عند حدود تدريب عامليه فقط، بل سيعمل على استجالب أحدث 

األجهزة التشخيصة.
وفي كلمة مؤسسة جلان العمل الصحي، التي ألقاها وليد أبو راس املدير املالي 
اللدعة،  ابراهيم  الدكتور  املؤسسة  ع��ام  مدير  عن  باإلنابة  للمؤسسة،  واإلداري 
الصحية  اخلدمة  في  وحقها  الفلسطينية  للمرأة  الريادي  ال��دور  على  التركيز  مت 

النوعية.
التحرري،  الوطني  املشروع  الفلسطينية هي ركيزة  املرأة  إن  أبو راس،  وقال 
امل��رأة  فصحة  لها،  الفضلى  الصحية  اخل��دم��ة  وحتقيق  حمايتها  م��ن  ب��د  ف��ال  ول��ذا 
األورام  عن  احلديث  وعند  املجتمع،  لصحة  رئيس  مقياس  هي  الفلسطينية  واألم 
النسائية، فإنه يقفز لألذهان مرض سرطان الثدي، الذي يعد األكثر انتشاراً بن 
ف��إن مرض  ذل��ك، وبحسب اإلح��ص��اءات،  م��ن  ال��ع��ال��م، وفلسطن ج��زء  ف��ي  النساء 
هذه  من  واحد  الثدي  وسرطان  فلسطن،  في  للوفاة  الثالث  املسبب  هو  السرطان 

األمراض القاتلة، الذي غالباً ما يكون السبب في إحداثه للوفاة.
وأكدت جلان العمل الصحي، أنه ال ميكن التعامل مع كل كتلة تظهر في جسم 
املرأة على أنها ورم، فكل إمرأة تستطيع أن تقوم بفحص ذاتي مرة كل شهر بعد 

الدورة الشهرية، واذا ما أحست بوجود كتل في ثدييها فعليها املسارعة الستشارة 
الطبيب، فالصمت ال ينفع في هذه احلالة، ملا ميكن أن يترتب على ذلك من مشاكل 
اج��ت��م��اع��ي��ة، ق��د ت��ص��ل ح��د ت��ه��دي��د اس��ت��ق��رار واس��ت��م��رار احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة للنساء 
على  وللحفاظ  ذل��ك،  لتالفي  املركز  هذا  الفتتاح  بادرنا  نحن  هنا  ومن  املتزوجات، 

حياة املرأة الفلسطينية.
الثدي  سرطان  فإن  احمللية،  ال��دراس��ات  بعض  وبحسب  إنه  املؤسسة،  وقالت 
يشكل 30% من أمراض السرطان التي تصيب النساء في فلسطني، وهذا يؤدي إلى 
وفاة 65% من املصابات باملرض، والسبب الرئيس في ذلك هو التأخر في الكشف 

واملعاجلة.
وحتدثت الصحي عن دور االحتالل في تخريب البيئة الفلسطينية، وما ينتج 
عن ذلك من أمراض وأورام بالقول: »ال بد من االشارة هنا ونحن نتحدث عن مركز 
دنيا التخصصي ألورام النساء، إلى ما يسببه االحتالل من تخريب لبنية مجتمعنا 
واستهدافها بالتلويث، فكثيرة هي املناطق التي حولها احملتل ملكب لنفاياته السامة 
واإلثباتات  العلمية  التقارير  أثارته  ما  عليكم  يخفى  ال  إذ  الصناعية.  ومخلفاته 
منطقة  في  املواطنن  صحة  على  النووي  دميونا  ملفاعل  مدمرة  آث��ار  من  امليدانية 
جنوب اخلليل، وخاصة الظاهرية، حيث ارتفعت نسب اإلصابة مبرض السرطان 

مبختلف أنواعه إلى مستويات مرعبة، فمن املسؤول عن ذلك؟«.
وحول دور العمل الصحي في مركز دنيا قال أبو راس: »ونحن هنا إذ نؤكد بأن 
مركز دنيا ليس إال ثمرة جهود حثيثة بذلها الكثيرون من املؤسستن، فإننا نرنو 
أرضه،  املواطن وبقائه على  الوطن، تعزز صمود  لبناء مناذج تنموية صحية في 
وفق رؤيتنا الوطنية التنموية املستجيبة دوماً الحتياجات املجتمع، وهذه عادتنا 
منذ انطالق اللجان الشعبية للخدمات الصحية في منتصف الثمانينات من القرن 
راف��داً ألبطال  اآلالم، وحتى ص��ارت ج��زءاً  لبلسمة اجل��راح والتخفيف من  املاضي، 
اليوم، وال نبالغ  الذي ترونه  إلى الوضع  احلجارة في االنتفاضة األول��ى، وصوالً 
إذا ما قلنا بأن مؤسسة جلان العمل في الضفة الغربية، وشقها اآلخر احتاد جلان 
العمل الصحي في قطاع غزة، رقم مؤسس ورئيس في منظومة اخلدمة الصحية 
في فلسطن. من خالل اجلنود املجهولن الذين ما بخلوا يوماً عن العطاء في أحلك 
الظروف وأدقها، فدفعوا من دمهم ضريبة للوطن واملواطن، وقضى منهم الشهداء 
واجلرحى في ميادين املواجهة، وسلخ البعض منهم أجمل سني عمره في السجون، 
ولم يكن هؤالء جتاراً يتكسبون من آالم الناس وحاجتهم، وهذا عهدنا في مؤسسة 

جلان العمل الصحي، الذي نعمل ليكون عهداً أيضاً هنا في هذا املركز«.
برفقة  غنائية  فنية  وص��الت  تلحمي،  رمي  الفنانة  قدمت  الكلمات  ه��ذه  وبعد 

فرقتها املوسيقية، أهدتها للمركز وللمرأة الفلسطينية ملناسبة يوم املرأة العاملي.
وتلى ذلك فتح مزاد علني على قطعتن فنيتن، خصص ريعهما لصالح دعم 
صندوق مركز دنيا، في بادرة إلطالق 150 صندوق تبرعات للغاية ذاتها، سيجري 
توزيعها في الوطن. كما تبرع الدكتور حسن الشيوخي باسم صندوق املرحومة 

هيام ناصر الدين، والكلية العصرية مببلغ 2000 دوالر لصالح املركز.
وفي نهاية احلفل توجه احلضور إلى مقر املركز الفتتاحه بجولة في أقسامه 

املختلفة، بهدف إطالع اجلمهور على خدماته.
الدكتورة نفوز املسلماني، املدير التنفيذي للمركز قالت: »إن طاقم املركز يتكون 
وجراحة  النسائي  الطب  علم  األشعة،  وعلم  األورام  علم  في  مختصن  أطباء  من 
املزمنة«.  اآلالم  تخفيف  وعلم  الثدي  وأورام  النسائية  األورام  تشخيص  الثدي، 
وأضافت إن من بن كادر املركز أخصائيون في الصحة النفسية للمصابات بأورام 

النساء، ومختصون في العالج الطبيعي املرافق للعمليات اجلراحية.
وأوضحت املسلماني، أن دنيا سيسعى لتكريس جتسيد التعاون بن الكفاءات 
نوعية  صحية  ورعاية  وعالج  تشخيص  أفضل  تقدمي  أجل  من  والعاملية،  احمللية 
الدعم  على  تعتمد  ربحية،  غير  عيادة  هو  املركز  أن  إلى  مشيرًة  املصابات.  للنساء 

املهني الطوعي، الذي تقدمه باقًة من أفضل األطباء املتخصصن في هذا املجال.
وعن العالقة باملؤسسات واجلهات الصحية ذات العالقة قالت: »يتلقى املركز 
الدعم واالستشارة املهنية املتخصصة من مؤسسات طبية عاملية، كمستشفى بازل 
ومستشفى  السويسري،  احلكومي  لوتسيرن  ومستشفى  سويسرا،  في  اجلامعي 
لوفن اجلامعي في بلجيكا، واجلمعية العاملية ألورام النساء، ويساهم املجتمعن 

العاملي واحمللي من خالل مؤسساتهما في تقدمي الدعم املالي له«.
سينصب  الرئيس  الهدف  أن  املسلماني،  الدكتورة  أكدت  املركز  خدمات  وحول 
النسائية وأورام  األورام  املتكاملة، ملصابات  النوعية  الطبية  على تقدمي اخلدمات 
الثدي، مبا يتالئم واملعايير العاملية، إبتداًء من مراحل التشخيص األولية، مروراً 
بوضع خطة عالج مدروسة ومتفق عليها، ومن ثم مرافقة العالج ومتابعة خطواته 

خطوة بخطوة.
وخبرائه  احمللين  أطبائه  خ��الل  م��ن  املسلماني  بحسب  ك��ذل��ك  امل��رك��ز  وي��ق��دم 
الثاني، وهي خدمة تفيد في تشخيص احلاالت  بالرأي  العاملين، خدمة ما يسمى 
خارج املركز، ملن يرغنب في سماع رأي ثان من قبل مختصن عاملين آخرين، وفيما 
األع��راض اجلانبية  التخفيف من  الهدف منه سيكون  فإن  الطبيعي  العالج  يخص 
امللطف  بالعالج  يسمى  ما  تقدمي  عن  عدا  باجلراحة،  أو  باألدوية  للعالج  املرافقة 

لآلالم املزمنة.
عن  »التواصل  وبغرفة  األجهزة  بأحدث  املركز  جتهيز  ج��رى  الغايات  ولهذه 
بعد«، أو ما يسمى بالفيديو كونفرنس، وذلك لهدفن: األول: إتاحة املجال »للتعلم 
عن بعد«، على يد اخلبراء العاملين في هذا املجال، والثاني: تسهيل تزويد اخلبراء 
وتشخيصها  احلاالت  مناقشة  بهدف  الالزمة،  الصور  الفحوصات،  البيانات،  بكل 

على الهواء مباشرة.

مركز دنيا لألورام النسائية

منح الفسطينيات املصابات بالسرطان طريقا للشفاء
خالد الفقيه
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بلدة دورة جنوب اخلليل  األسيرة عبير عمر، من  اعتقلت   ،2000 العام  في 
وحكم عليها بالسجن 16 عاماً، بتهمة محاولة طعن جندي صهيوني، ورغم مرور 
أكثر من 11 عاماً على اعتقالها، إال أن األسيرة الفلسطينية ال تزال تعاني الكثير 
في ظروف السجن، التي لم تستطع التكيف معه حتى اآلن. تقول والدتها: »منذ 
اليوم األول العتقالها وحتى اآلن، وعبير تعيش ظروفاً مآساوية بسبب ظروف 
السجن غير اإلنسانية، إلى جانب اإلعتداءات اليومية عليهن من قبل السجانات، 
اللواتي يستغلن أي حدث لإلعتداء عليهن وقمعهن«. تابعت الوالدة التي تقوم 
الدم،  ال��وزن، و«أنيميا« فقر  بزيارتها كل حن: »عبير تعاني من نقص حاد في 
ونقص الفيتامينات الضرورية في اجلسم، ورغم حاجتها املاسة للعالج، إال أن 
إدارة السجن ال تقدم لها حتى الغذاء الالزم حلالتها املرضية. تشير األم إلى أن 
أكثر من مرة إدخال طبيب خاص لفحص عبير، ومعرفة سبب  العائلة حاولت 
األعراض الصحية التي تعاني منها، إال أن إدارة املعتقل رفضت كل الطلبات التي 
تدخل  الذي  الفلسطيني  األسير  نادي  محامي  وحتى  العائلة،  محامي  بها  تقدم 
العمر اآلن  التي تبلغ من  كذلك دون جدوى. وبحسب األم، فقد كان وزن عبير، 
30 عاماً، يربو عن 80 كيلو، إال أنها خسرت أكثر من نصف وزنها خالل الفترة 
ولونها  يتناقص  فوزنها  الصحي،  وضعها  تدهور  أالح��ظ  زي��ارة  »كل  املاضية: 
شاحب وبالكاد تستطيع املشي«. حتاول العائلة من خالل إدخال مبالغ كانتينا 
في  يسهم  ذل��ك  لعل  لألسيرة،  وال���دواء  ال��غ��ذاء  نقص  تعويض  لعبير،  إضافية 
التخفيف من آالم ابنتها، والتي باتت تعاني من هزال دائم وأوجاع في األطراف 

واملفاصل إضافة إلى صداع دائم.

حتاول العقول البشرية في كثير من األحيان إيجاد نقاط إلتقاء أو تشابهات 
جت��م��ع األش���ي���اء وح��ت��ى األش���خ���اص. ه���ذه ال��ع��وام��ل امل��ش��ت��رك��ة ل��ل��ح��ال��ة تخلق 

أوتوماتيكياً منطاً )stereotype( يّسهل على العقل التعامل معها.
وكي ال نرهق تفكيرنا، خلقنا أمناطاً لكل شيء، حتى ذهب بنا التنميط إلى 
التعميم. كثيراًَ ما نسمع أقاويل على شاكلة: »ال تستطيع النساء صبراً«، »كيف 
تلتزم مبوعد وهي امرأة؟!«، »األنثى متقلبة املزاج«، »النساء أهل النميمة«، »ال 
أمثاالً شعبية في ثقافات  األقاويل أصبحت  إن هذه  ام��رأة«. بل  من  تأخذ وع��داً 
عدة، فاملرأة ال تبتل في فمها فولة لكثرة إفشائها السر، وهي تلميذة الشيطان 
فكر  أراح  األن��ث��وي��ة  للطبيعة  واح��د  من��وذج  خلق  إن  امل��ك��ائ��د...إل��خ.  نصب  ف��ي 
األجوبة  الرجل وأطلق الصفات وعمّمها وتصرف على أساسها. توازت ذهنياً 
على أسئلة مثل: ماذا تريد النساء، إلى أين تصل ردود أفعالهن، وكيف يفكرن 

بأنصاف عقول، فال يستطعن سوى أنصاف احللول..! 
غالبية األعمال الدرامية جاءت تثبت صحة هذا التنميط، كأن يتوقع املمثل 

37 أسيـــــرة 
في سجون 
االحتـــالل 

مسلسل متواصل من  العزل 
واإلعتداءات  اليومية 

استهداف واضح 
وبطشه،   االعتقال  ظ��روف  من  تعاني  التي  الوحيدة  األس��ي��رة  ليست  عبير 
فجميع األسيرات مررن بنفس التجربة القاسية التي مرت بها عبير، منذ  اللحظة 
األسيرة  تقول  كما  محكوميتهن،  لفترة  األخير  اليوم  وحتى  العتقالهن  األول��ى 
فبراير  نهاية  عنها  أف��رج  التي  احملتلة،  القدس  مدينة  من  درب��اس  ندى  احمل��ررة 
الفائت. فقد اعتقلت درباس بعد مداهمة منزلها في قرية العيسوية شمال شرق 
وهناك  املسكوبية،  حتقيق  مركز  إل��ى  ونقلت   ،2007 العام  من  أي��ار  في  القدس 
واألساليب  الطرق  أبشع  بحقها  استخدم  ال��ع��زل،  في  يوماً   28 من  أكثر  قضت 
واألسيرة،  األسير  بن  التحقيق  أساليب  تختلف  »ال  ذل��ك:  عن  تقول  لإلعتراف. 
فكل الوسائل تستخدم خالل التحقيق لنزع اإلعتراف من األسرى، على العكس 
يستغلون األسيرة بطريقة أكثر للضغط عليها«. وتشير درباس إلى أن ظروف 
هددوها  االحتالل  جنود  أن  حتى  ج��داً،  قاسية  كانت  معها  والتحقيق  اعتقالها 
التحقيق  إل��ى  إضافة  تعترف،  لم  إذا  املتوفاة  والدتها  جثة  من  أش��الء  بإحضار 

املتواصل على مدار الساعة ومنعها من النوم.

األسيرات في أرقام
األسير  ل��ن��ادي  إح��ص��اءات  آخ��ر  حسب  الفلسطينيات  األس��ي��رات  ع��دد  يبلغ 
الفلسطيني 37 أسيرة، بينهن 27 أسيرة مت إصدار أحكام عليهن، و 8 أسيرات 
إداري��اً، حيث يتواجدن في سجن الدامون )16  موقوفات، و4 أسيرات معتقالت 

أسيرة( وسجن هشارون )21 أسيرة(.

أم��راض  ن��ادي األسير ع��دد كبير من ه��ؤالء األس��ي��رات، يعانن من  وبحسب 
منهن  كبير  وع��دد  السرطان،  أم��راض  من  أس��ي��رات  خمس  تعاني  حيث  مزمنة، 

يعانن من أمراض السكري والضغط وااللتهابات احلادة.
أي  تراعي  ال  اإلسرائيلية،  السجون  مصلحة  إدارة  إن  األسير،  ن��ادي  وق��ال 
انتقامية  إج���راءات  بفرض  تقوم  العكس،  على  ب��ل  ل��ألس��ي��رات،  صحية  ظ��روف 
ضدهن، مثل حتويلهن للعزل اإلنفرادي، كما في حالة كل من األسيرات عبير عودة 

ومرمي طرابن ووفاء البس، من العزل االنفرادي في سجن هشارون وتلموند.
األسيرة وفاء البس من قطاع غزة، احملكوم عليها بثمانية أعوام، تعاني من 
حاله صحية سيئة للغاية، بسبب حروق خطيرة بكامل جسمها، التي تضاعفت 
بسبب ظروف العزل السيء، من رطوبة وعدم التهوية اجليدة، لفترة تزيد عن 

أربع سنوات، وال زالت.

ظروف صحية سيئة
عن ذلك تقول احملامية بثينة دقماق، مديرة مؤسسة مانديال لرعاية األسرى، 
من  كبيراً  ع��دداً  أن  االحتالل،  سجون  في  األسيرات  أوض��اع  مبتابعة  تقوم  التي 
أوضاعهن  تفاقمت  مزمنة  أم��راض  من  يعانن  االح��ت��الل،  سجون  في  األس��ي��رات 

بسبب اإلهمال الصحي.
ولعل أبرز هذه األمراض، هي آالم في الظهر »الديسك«، وذلك بسبب أساليب 
حالة  ف��ي  كما  اإلع��ت��راف،  على  إلج��ب��اره��ن  األس��ي��رات  م��ع  اتبعت  التي  التعذيب 

األسيرات أحالم التميمي، آمنة منى وقاهرة السعدي.
شددت دقماق على أن إدارة السجن متاطل في تقدمي العالج، حتى في حال 
تدخل املؤسسات احلقوقية من خارج السجن إلدخال أطباء، تكون هناك عراقيل. 
تقول: »في هذه احلالة، حتتاج األسيرة إلى تقدمي طلب للحصول على »موافقة 
أمنية«، يتم السماح لها بإدخال الطبيب، حتتاج أحياناً إلى أكثر من ستة أشهر، 
إصدار  يتم  بحيث  السجن،  إدارة  مع  املؤسسة  قبل  من  التنسيق  يتم  ذلك  وبعد 

تصريح للطبيب بدخول السجن وااللتقاء باألسيرة.

منع من الزيارة والكانتينا
ال��س��يء، تعيش األس��ي��رات وي���الت اإلع��ت��ق��ال،  إل��ى ج��ان��ب ال��وض��ع الصحي 
شأنهن شأن باقي األسرى الفلسطينين من منع للزيارات وحرمان من الكانتينا، 
والغرامات  العزل  الصيف،  وحر  الشتاء  ب��رودة  في  املالئمة  املعيشية  الظروف 
جلنسهن  مراعاة  دون  الليلي،  والتفتيش  اليومية  االع��ت��داءات  العالية،  املالية 

وظروفهن الصحية.
املعتقل، تبدأ االسيرة  األول في  اليوم  تقول األسيرة احملررة درب��اس: »منذ 
م��روراً  القاسي  التحقيق  فمن  االح��ت��الل،  سلطات  بها  تقوم  منظمة  ع��ذاب  رحلة 
ال��ت��ي ال ي��راع��ى فيها أي ظ��روف  أق��س��ام االح��ت��ج��از،  ال��غ��رف ف��ي  إل��ى  بتحويلهن 
معيشية مالئمة لألسيرات، فالرطوبة عالية جداً، وفي الشتاء ال يوجد أي تدفئة، 

وفي الصيف التهوية معدومة.
وفيما يتعلق بالطعام، حتاول إدارة املعتقل كما تقول درباس، استعمال 
اليومية للضغط على األسيرات، فهي غير معدة جيداً، باإلضافة  الوجبات 
إل���ى ع���دم وج����ود م��س��ت��وى أدن����ى ل��ل��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة، وال��س��م��اح ل��ألس��ي��رات 
اجلنائيات بالطبخ، كما أن هذه الوجبات ال تراعي احتياجات األسيرات من 

املواد الغذائية.
كما تقوم إدارة املعتقل بفرض غرامات مالية عالية على األسيرات، وفرض 
ما  وكثيراً  واهية،  ألسباب  لذويهن  وال��زي��ارات  الكانتينا  من  مبنعهن  عقوبات 
األسيرات  مع  احلال  هو  كما  طويلة،  لفترات  االنفرادي  للعزل  األسيرات  حتول 

آمنة منى ووفاء البس.
بسحب  األسيرات  إضعاف  حتاول  السجون  إدارة  »إن  أيضا:  درب��اس  تقول 
إك��م��ال دراستهن  م��ن  ال��ك��ت��ب، ومنعهن  إدخ���ال  آخ��ره��ا منع  وك���ان  إجن��ازات��ه��ن، 
اجلامعية، أو تقدمي امتحانات التوجيهي، إضافة إلى سياسة التفتيش واملداهمات 
الليلية للغرف بشكل مستمر ومستفز، ومصادرة أغراضهن الشخصية، وتدمير 
العربي،  الوطن  في  ال��ث��ورات  بعد  الفلسطينية  الفضائية  بث  وقطع  األق��س��ام، 

واقتصارها على احملطات األجنبية اخلليعه.

ردة فعل معينة من املمثلة فال يجد سواها، وبالتالي يكون الذكر على حق كامل 
االستهالكية  اإلعالنات  برأيه.  والتسليم  له  االستماع  أخرى  مرة  علينا  ويجب 
البريدية  املجموعات  املرئية واملسموعة، وحتى بعض رسائل  البرامج  ومعظم 
األلكترونية، كرست للتعامل مع املرأة كنموذج بعينه. فالوصول للرضا األنثوي 
له خط واضح، متمثل في استعمال كذا، وإلسعاد العائلة، على األم اتخاذ طريق 
أوحد عبر االلتزام بكذا وكذا، الشكل اخلارجي ال بد له من ذاك التعديل، واملضمون 
يجب عليه أال يحيد عن تلك املشورة. حتى العالقة مع الرجل أصبحت آخذة في 
للرجل اخلليجي،  التنميط، وصار هناك منوذج  طاله  أيضاً  التسطيح، ألنه هو 
وآخر للغزاوي وغيره للعصبي، وهناك الرجل »ابن أمه«، وهناك وهناك...إلخ. 

ونساًء،  رجاالً  معظمنا،  خلق  العربية  غير  األجنبية  أو  الغربية  املرأة  حتى 
منوذجاً مغلوطاً لها، يقضي بانتقاص عفتها وانحاللها وابتذال سلوكها، ملجرد 
هذا  يخدم  أخ��رى  أوق��ات  في  مجتمعاتهم.  عن  ومفاهيمنا  قيمنا  بعض  اختالف 
التنميط املرأة األجنبية، فنجد الرجل العربي ال يقبل أن تكون لزوجته أي جتارب 

ال  حن  في  ذاك،  من  شيئاً  عنها  يسمع  قد  ممن  االرتباط  على  يقدم  وال  سابقة، 
يستطيع مجادلة األجنبية في ماضيها كثيراً، إذا أراد الزواج منها.

هناك أيضاً األمناط الفرعية للتشكيلة األنثوية في ذهنية املجتمع اخلربة: 
يطول  لسانها  فيلسوفة  تكون  وقد  م��دارس،  بنت  سابقاً  كانت  اجلامعة،  بنت 
ويصعب مجاراتها! العاملة في النشاط النسوي، حيث يكون سلوكها موضع 
أن استقته من والدتها من طباع  انفصل والديها، وما يحتمل  التي  الفتاة  شك! 
تودي باحلياة األسرية! وحتى التي تربت بعيدة عن األب ألسباب غير الطالق، 

كوفاته أو سفره، تبقى تربية )امرأة(!
النحس، صاحبة  العاقر، جالبة  املطلقة، واملرأة  املرأة  النماذج:  تلك  تسبق 
منقبة...  مدخنة،  فنانة،  سابقة،  أسيرة  احملجبة،  غير  احل��ظ،  سيئة  اإلع��اق��ة، 
تتنوع  أن  تلبث  ال  والفلسطيني،  العربي  العقل  بها  يعج  أمن��اط  من  وغيرها 
وتتخصص وتتفرع ملزيد من التكريس الدوني لنساء وفتيات اختلفت أقدارهن 

سواء بقرار منهن أو من غيرهن.

رام الله: عزيزة نوفل 

املرأة كنموذج معد مسبقًا
سماح الشيخ 
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بن العيب واملشروع، راحت فريال جميل صوافطة تسوق مبررات انتساب النساء إلى التجمعات النسوية، 
ومشاركتهن في فعاليات ليست نسوية أيضاً، فبات العيب مسموحاً وأصبحت املشاركة النسوية شيئاً عادياً 
ومالوفاً. وقبل عشر سنوات أو أكثر، لم تكن صوافطة التي تراس جتمعاً نسوياً في منطقة األغوار الشمالية في 
الوعي والقدرة واجلرأة  إلى مرحلة من  املرأة في منطقة األغوار الشمالية،  محافظة طوباس، تتخيل أن تصل 
لتشارك في مسيرة نسوية تضامنية، أقيمت في يوم لم تكن هي كامرأة وبقية النساء في منطقتها، تسمع عنه، 
فطاملا ظل يوم الثامن من آذار آنذاك، يوماً عادياً رتيباً مليئاً بالواجبات واألعباء املنزلية والزراعية غير احملدودة 
للمرأة.  وكثيراً ما تساءلت هذه الناشطة النسوية، خالل سنوات العيب تلك، هل من املمكن أن يتغير واقع املرأة 
في االغوار الشمالية حتديداً، لتخرج من اإلطار النمطي الذي وضعت فيه ألسباب عديدة، ال تتوقف عند األسباب 
االجتماعية فحسب؟ بل إنها كثيراً ما كانت متعن بأسئلتها تلك لتقول، هل يأتي يوم وتتحرر فيه املرأة الغورية 
التي ظلت  اإلجابة لتساؤالتها  أنها القت  السوار باملعصم؟ مبينة  بها، كما يحيط  التي حتيط  القيود  من كافة 

مبهمة لعشرات السنن في هذا اليوم، وتلك املشاركة النسوية الالفتة لالنتباه في الثامن من آذار.
الفلسطينية، نظمت مسيرة نسوية حاشدة،  للمرأة  العام  املاضي، وبدعوة من االحتاد  آذار  الثامن من  في 
شاركت فيها كافة الفعاليات واملؤسسات احلكومية واألهلية، ومبشاركة محافظ محافظة طوباس، د. مروان 
طوباسي، وليلى سعيد رئيسة االحتاد في احملافظة، وتظاهر اجلميع فوق األراضي املهددة باملصادرة في قرية 
بردال في األغوار الشمالية. وكان للنساء في هذه التظاهرة حضوراً الفتاً، إذ شاركت عشرات النساء ممن يعملن 
التي تقول صوافطة   ، البيضا وكردال  املالح والفارسية ومكحول وعن  األغنام من مواقع  الزراعة وتربية  في 
عنها أنها انتصار للمرأة في األغوار الشمالية، على كافة التحديات التي تواجهها. وتقول صوافطة، أن الكثير من 
النساء املشاركات في املسيرة، تركن أعمالهن املنزلية والزراعية والعناية باألغنام وحتضير منتجاتها لبعض 
الوقت، للمشاركة في هذا احلدث الذي يعد األول من نوعه في املنطقة. غير أن ما يحز في نفس هذه الناشطة 
وغيرها من ناشطات العمل النسوي في االغوار الشمالية حتديداً، هو أنه وعلى الرغم من األعباء اجلمة التي 
تقوم بها املرأة املزارعة واملربية للمواشي، إال أنها وعند إحصائها في اإلحصاءات الرسمية، تسجل بأنها ال تعمل.

وتقول: »عادة ما يقوم العمل الزراعي على املرأة بالدرجة األولى، فيما يقف الرجل كمكمل لهذا العمل، فاملرأة 
األخ��رى؟   باليد  سيجارته  وميسك  بيد،  الصناديق  في  اخلضار  يعبء  الرجل  جند  فيما  وجتني،  وتقلع  ت��زرع 
أن  الرجل بأنه عامل، لكونه رجل«. مبينة  التعامل مع  وتتابع: »هي تتعب وتكد، ويقال غير عاملة، فيما يتم 
املرأة في األغوار الشمالية حتديداً، لم تستفد ولن تستفد من قرار احلكومة الفلسطينية، بجعل يوم الثامن من 

آذار، يوم عطلة رسمية مدفوعة األجر ...؟!! .
الناجت  الذي ال يتم احتساب  املرئي،  الزراعة ضمن ما يسمى باالقتصاد غير  املرأة في  يدخل عمل  وعموماً 
املترتب منه ضمن الناجت القومي للدولة.  تقول ناشطات نسويات في منطقة األغوار الشمالية، أن هذه الفعالية 
أثبتت للمرأة الغورية أوالً، بأنها قادرة على العمل واملشاركة واالنطالق والتحرر من قيود كثيرة كانت مفروضة 
عليها. وتقول دالل دراغمه من منطقة الفارسية في األغوار الشمالية، أنها اضطرت للسير عدة كيلومترات سيراً 
على األقدام، بغية املشاركة في هذه املسيرة، التي سمعت بأنها أقيمت تضامناً معها، كونها تعد إحدى النساء. 
هي  تعتمد  حيث  األلبان،  منتجات  تصنيع  عملية  وأجلت  املنزلية،  األعباء  من  العديد  تركت  أنها  كيف  مبينة 

وعائلتها على تربية املواشي، إلى أن تعود من املشاركة في هذه الفعالية.
وتسرد اخلمسينية دراغمة، وقد ارتسمت على شفتيها بسمة، تشي بنوع من القبول والقناعة مبشاركتها في 
هذه املسيرة، كيف أنها أمضت ما يزيد على الثالثن عاماً من عمرها، متنقلة في غير مكان في األغوار الشمالية، 
الفلسطيني بيد، فيما امسكت  العلم  النوع. وبثقة بالغة، حملت دراغمة  دون أن يكون للمرأة مشاركة من هذا 
بيدها األخرى بالفتة تؤكد على الرفض املطلق لالحتالل وسياساته العنصرية، التي تستهدف األغوار الشمالية 

بالهدم والضم والتهويد واملصادرة واالحالل السكاني للمستوطنن مكان السكان األصلين. 
وتقول: »منذ سنوات قليلة، بات هناك العديد من اجلمعيات التي تستهدفنا كنساء »مشيرة إلى أنها تنتسب 
إلحدى هذه اجلمعيات، ليس للفائدة العينية، واملتمثلة ببعض املساعدات التي تقدمها، جراء برامج ومساعدات 

غذائية، بل لتعرف وتعلم حقيقة ما يجري حولها«.
سعت  طاملا  أرض،  على  بيومها  فيه  حتتفل  كانت  ال��ذي  الوقت  في  أنها  تعلم  تكن  لم  امل���رأة،  ه��ذه  أن  غير 
رئيس  فإن  املزعومة،  اليهودية  الدولة  من  جزءاً  ولتكون  إليها،  لضمها  جاهدة  وتسعى  اإلسرائيلية  السلطات 
من  املغتصبة  الفلسطينية  األراض��ي  في  منها  مقربة  على  يتجول  كان  نتنياهون  بنيامن  اإلسرائيلي  ال��وزراء 
ال  ج��زء  وبانها  الشماليةن  ب��األغ��وار  االسرائيلية  احلكومة  ومتسك  استهداف  عن  واعلن  الشماليةن  األغ��وار 
البقاء  قد قال خالل تلك اجلولة: »إن على اجليش  اليهودية واراضيها...؟!!  وكان نتنياهوا  الدولة  يتجزا من 
على طول نهر األردن في أي اتفاق مستقبلي، مضيفاً: »أن احلدود الشرقية إلسرائيل يجب أن تكون ضفاف نهر 
األردن«. وأردف: »خط الدفاع إلسرائيل يبدأ من هنا«، أي من األغوار الشمالية.  وتسرد دراغمه كيف أنها تابعت 
الذي  الفلسطينية د. سالم فياض،  التي تناولت تصريحات رئيس احلكومة  الثاني،  اليوم  وسائل اإلعالم في 
طمن قلبها كما قالت، بتأكيده على أن ال دولة دون األغوار. ومراراً أكد د. سالم فياض، على أن ال حل من دون 
دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضنا احملتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وال دولة من 
دون األغوار التي ستبقى  جزءاً ال يتجزأ، كما القدس الشرقية، من األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 1967. 
وأشارت دراغمه إلى أنها كانت شاهدة على تصريحات فياض هذه أكثر من مرة، وبشكل مباشر، وذلك خالل 
زيارته ملنطقة األغوار وألكثر من مرة.  من جهتها أشارت نهيل صوافطة مدير دائرة املرأة في محافظة طوباس 
واألغوار الشمالية، التي أقيمت املسيرة النسوية حتت رعايتها، أن وضع املرأة في األغوار اآلن أفضل بكثير عما 
كان عليه في السنوات املاضية، مبينة أن عشرات النسوة شاركن في ذلك النشاط، الذي لن يكون النشاط األخير 
الذي يستهدف املرأة في األغوار. وقالت: »لقد وجدت العديد من النساء في األغوار في هذه الفعالية فرصة لهن 
لينتصرن على سنوات طويلة من احلرمان والتقوقع وعدم الوعي«. مبينة أن احلركة النسوية اآلن في األغوار 

تشهد حتوالً جذرياً من مفاهيم العيب والتقوقع واإلهمال، إلى املسموح واملألوف وتوجيه االهتمام. 
وأوضحت بأن للمرأة الغورية الكثير من الطاقات واإلمكانيات، التي من شأنها أن تترك آثاراً واضحة 
بن  م��ا  تنسق  أن  استطاعت  ال��غ��وري��ة  امل���رأة  وأن  ال  كيف  ع��ام،  بشكل  الفلسطيني  النسوي  العمل  على 
ما  كل  عن  بحثاً  النسوي،  العمل  وجمعيات  مؤسسات  في  انخراطها  وبن  والعملية،  األسرية  متطلباتها 
هو جديد ومفيد. وأوضحت أن حالة من الوعي باتت تغلب على القطاع النسوي في األغوار، بل إن املرأة 
في األغوار، باتت على دراية ومعرفة مبواضيع لم تكن تعلم بها من قبل، كاملشاركة السياسية وخوض 

االنتخابات واالستقالل االقتصادي. 

في الثامن من آذار 

املرأة في األغوار 
وجتاوز العيب واملألوف

طوباس: شهناز حميد 

التخارج في امليراث، هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم 
التركة  امليراث مقابل ثمن معلوم، حتى ولو لم تكن موجودات  من 
اتفاق بيع بن  معينة أي معروفة. فالتخارج في األصل عبارة عن 
الورثة، على أن يبيع أحدهم أو إحداهن نصيبه في األموال، التي آلت 
اليه من مورثه بعد وفاته، لوارث آخر أو أكثر من وارث، مقابل ثمن 
معلوم يتفق عليه. ومن شروط املخارجة، أن ال تتم إال بن الورثة 
أنفسهم، وال يجوز أن تتم بن وارث وشخص ليس من الورثة، إذ 
أم��ام عقد بيع ع��ادي، ال تنطبق عليه أحكام  نصبح في هذه احلالة 

املخارجة، وإمنا أحكام عقد البيع، وهي أحكام مختلفة.
ال���وارث ببيع حصته  أن يقوم  امل��خ��ارج��ة،  وم��ن ش��روط صحة 
التخارج، يعني إخراج أحد  ال��وارث اآلخر، ألن مضمون  إلى  كاملة 
الورثة أو مجموعة منهم من التركة، بحيث تنتهي عالقتهم القانونية 
بهذه التركة، إال بالقدر الذي نص عليه القانون. فإذا قام أحد الورثة 
ببيع نصف حصته أو ربعها، أو أي جزء شائع منها، فال يعد ذلك 
ألن  الورثة،  ألحد  البيع  كان  ولو  عادياً،  بيعاً  يعد  وإمنا  مخارجة، 
لذلك  لم يبعه.  الذي  تزال موجودة في اجلزء  التركة ال  عالقته مع 
استقر االجتهاد، على أن اقتسام أعيان التركة، وتنازل البعض عن 
حصته اإلرثية في بعض العقارات، مقابل تنازل البعض اآلخر عن 
حصته اإلرثية في عقارات أخرى، إمنا هو تخاصص رضائي، يدخل 

في مفهوم القسمة، ويخرج عن املفهوم الشرعي للتخارج.
ومن مضار ومحظورات التخارج، أنه غالباً ما يستخدم الناس 
واإلك���راه،  الضغط  حت��ت  العائلة،  ف��ي  النساء  ض��د  املخارجة  عقد 
ويكون من قبل األخوة أو األعمام أو اآلباء أنفسهم، جتاه األخت أو 
االبنة أو الزوجة أو األم، مقابل مبلغ رمزي جداً، ألن الثمن املعلوم 
في عقد التخارج هو شرط من شروط صحته، ال يتم إال بتحديده 
مقابل إخراجهن من التركة عن طريق التدليس والتغرير بهن بأي 
تربطهن  التي  القانونية  العالقة  إنهاء  مقابل  األش��ك��ال،  من  شكل 
بالتركة كما ذكرنا لصالح املتخارج لهم وهم الذكور، عمالًَ بنظرية 
العيب السائدة في املجتمع، التي تقوم على أساس التماسك األسري 
وجتنب شماتة الناس، وأن احلفاظ على سمعة وتراث العائلة حق 
مقدس، ال يجوز أن ميس من قبل األغ��راب، مبعنى زوج األخت أو 
العمة أو غيره. كأن يقال إن والدنا ترك لنا عند وفاته قطعة األرض 
آالف  خمسة  إال  ت��س��اوي  ال  وه��ي  فيها،  ونسكن  منها  نعيش  التي 
توقيع  مقابل  امليراث،  من  نصيبك  نعطيك  وسوف  دينار،  ألفي  أو 
تخارج في احملكمة الشرعية، يفيد تنازلك عن نصيبك في امليراث، 
وبعد توقيع هذا العقد، يتم دفع ثمن مئتي دينار على سبيل املثال، 
الدنانير،  آالف  ت��س��اوي  امل��ت��وف��ي  ت��رك��ة  ت��ك��ون  ال��وق��ت نفسه  وف��ي 
ومبوجب هذا العقد، تخرج األخت من التركة نهائياً، وهي ال تعرف 
ما هي موجودات التركة، كما أنها جتهل قيمة العقار أو األرض الذي 
باعته مخارجة. ومن مضار عقد  التخارج أيضاً، أنه يعتبر وسيلة 
للتحايل على القانون، من أجل التهرب من دفع  الضرائب املترتبة 
إلى  أضف  وغيرها.  وأراض��ي  عقارات  من  التركة،  موجودات  على 
عن  التركة  لهم  آلت  واللذين  الورثة،  األشخاص  من  كثير  أن  ذلك 
طريق التخارج من جميع الورثة، كانوا سببا في ضياع األراضي 
اخلارج،  في  بيعها  طريق  عن  وتسريبها  فلسطن،  في  والعقارات 
لليهود  املستوطنات  إلقامة  اإلسرائيلين،  إلى  أوروب��ا  أو  أميريكا 
غاية  في  يتم  واألم��ر  الورثة،  حصص  جلميع  مالكن  ألنهم  عليها، 
واملجتمعي،  الوطني  املستوى  على  مهمة  إذن  فالقضية  السهولة. 
بنظر وشمولية ينقصها الوعي، الذي ينطلق من باب احلرص على 

الشيء، وإذا بنا بسبب ذلك نفقده كلياً.
الشرعية  احملاكم  إلى  الناس  يلجأ  أن  والتدليس  الغنب  ملن  إنه 
والكنسية معاً كجهة رسمية، إلى هذا النوع من البيوعات، التي من 
املفروض أن تتم أمام املوقع الرسمي املختص حسب نص القانون،  
إن  النظامية.  احملاكم  في  العدل  كاتب  أو  األراض��ي  دوائ��ر  إم��ا  أي، 
احملاكم الشرعية والكنسية، ال يوجد لديها خبراء مختصن للكشف 
قد  التي  احلقيقة،  قيمتها  لتخمن  األراض��ي،  قطع  أو  العقارات  عن 
الطرفان  به  املالين، ألنها تعتمد على ما يصرح  أو  تكون باآلالف 

من  التحقق  دون  ال��ع��ق��د،  توقيع  عند  وامل��ت��خ��ارج��ة  ل��ه  امل��ت��خ��ارج 
القيمة الفعلية لذلك، يدون فيه مقابل ثمن معلوم وقدره ديناران، 
وتعلل احملاكم ذلك، بأنها تعتبر التخارج شأناً عائلياً، يتم برضاء 
الفاحشة  للجهالة  التام،  البطالن  يشوبه  رضاء  ولكنه  الطرفن، 
ال��ت��ي ت��ك��ون ع��ن��د امل��ت��خ��ارج��ة ف��ي أغ��ل��ب األح���ي���ان، مل��ا ف��ي��ه ضياع 
حلقوقها التي تريد أن حتافظ على تراث العائلة واسم والدها أو 
زوجها من خالل ذلك، فهي ال تفهم إال هذه الثقافة احمل��دودة التي 
تربت وترعرعت عليها في املجتمع، وبسببها قد جتد نفسها أحياناً 

في الشارع بعد ضياع حقوقها.
املتخارجة قد قامت بإخراج نفسها من  أن  إلى ذلك، مبا  أضف 
التركة مقابل ثمن معلوم وقدره ديناران فقط ال غير، فهي تعتقد 
أن ليس من حقها املطالبة بأي مال يظهر للميت، وهي ال تعرف عنه 
عندما قامت بتوقيع عقد املخارجة في احملكمة، وغالبية النساء في 
مجتمعنا يجهلن هذه املعلومة، وذلك بسبب قلة املعرفة والتوعية 
بحقوقهن، بأن عقد املخارجة ال يكون شامالً ألي مال يظهر للميت 
بعد العقد، لم تكن املتخارجة على علم به عند التعاقد، وهذا يشمل 
بأن  أق��ر  شخص  ظهر  فلو  ال��غ��ي��ر،  على  للتركة  تظهر  ح��ق��وق  أي 
املتخارجة  البائعة  فإن  دينار،  آالف  خمسة  مبلغ  ذمته  في  للميت 
تأخذ حصتها منه بحسب نصيبها الشرعي في التركة، وال يجوز 
اإلرثية  حصتها  اشترى  قد  أن��ه  يدعي  أن  له  املتخارج  للمشتري 
بالكامل. كذلك لو اكتشف فيما بعد أن للميت أرصدة نقدية في أي 
أو أرصدة علنية أو سرية غير معروفة، فإن هذه  بنك، أو مصاغاً 
إذا ظهر للميت  األموال ال تكون مشمولة بالتخارج، وكذلك احلال 
بوليصة تأمن على احلياة مبلغ كبير ولم تكن تعلم بها املتخارجة 
بهذه  مشمولة  تكون  ال  حصتها  ف��إن  أم��ره��ا،  اكتشف  ثم  البائعة، 
امل��خ��ارج��ة. ول��ذل��ك ف��ق��د ك���ان ل��ل��س��ن��ه��وري رأي ص��ح��ي��ح ف��ي عقد 
التخارج، عندما وصفه أنه عقد ينطوي بطبيعته على بيع الوارث 
ألنه  مجازفة،  حقاً  وه��و  ج��زاف��اً.  التركة  ف��ي  لنصيبها  ال��وارث��ة  أو 
الوارثات،  النساء  عن  مقصود  بشكل  املعلومات  حجب  يتم  يقيناً 
بخصوص موجودات التركة، من جميع ما ذكر أعاله، وال يصرح 

لهن إال بالقليل من املعلومات عن التركة، ونصيب كل وارث فيها.
توقيع  يتم  عندما  ك��ل��ه،  ه��ذا  تتجاوز  العقد  ه��ذا  خ��ط��ورة  إن 
املشتري  ف��إن  الكنسية،  أو  الشرعية  احملكمة  في  املخارجة  عقد 
املتخارج له، يستطيع أن يستعمله ويتصرف به اجتاه أي حصة 
ونقل  املنقولة،  وغ��ي��ر  املنقولة  األم���وال  ف��ي  للمتخارجة،  إرث��ي��ة 
ملكيته إلى اسمه في الدوائر الرسمية، وهذا ما يسمى بآثار العقد، 
دون احلاجة إلى أي توقيع شخصي من الوريثة، أو تنازل جديد 
دائ��رة رسمية،  أي  الكاملة في ذلك، في  إرادتها  منها، يصرح عن 
وكاتب  النظامية  احملاكم  أو  األراض��ي  دوائ��ر  أو  البنك  في  س��واء 
العدل، ويعتبر بتصرفه هذا، أن عقد التخارج من الوريثة أصبح 
الواقع، سواء  اإلرثية في  للمشتري، شامالً حلقوقها  سند متليك 

أرادت ذلك أم رفضت. 
يتم  أن  وي��ج��ب  ج���داً،  ومهمة  ج���داً  خطيرة  القضية  ه��ذه  إن 
للبحث  تطرح  وأن  واملسؤولية،  اجلدية  مبنتهى  معها  التعاطي 
وال��ت��وع��ي��ة، وأن ت��أخ��ذ إج���راءات���ه���ا ال��ع��ادل��ة ف��ي ال���وص���ول إل��ى 
املسؤولن وصناع القرار، إذا أردنا أن نتحدث عن قانون أحوال 
لها  امل��ي��راث، وه��و ح��ق كفله  ف��ي  امل���رأة  يكفل ح��ق��وق  شخصية، 
الطرق  بشتى  عليه  اللتفاف  يتم  أنه  إال  الكرمي،  والقرآن  الشرع 
ويجب  النساء،  بحقوق  إجحاف  فيها  ألن  العبثية،  واإلج��راءات 
فيه  ألن  عنهن،  الضيم  هذا  لرفع  عالياً  صوتها  النساء  ترفع  أن 
سلب ألمالك النساء وحقوقهن اإلرثية، واملصيبة غالباً ما تكون 
امل��رأة هي املساهم األول في وجود هذه األم��الك، وهي أول كائن 
يحرم منها باسم القانون. وإذا أردنا أن نتحدث عن حقوق النساء 
كقضية وطنية ومجتمعية، فهي من أولويات احلقوق التي يجب 
أن حتصل عليها، وهي قضية وجود أو عدم وجود، ألن املخارجة 
في القانون، تعني إلغاء وجودها ودفن حقوقها، وكأن من شرع 

ذلك، دفن شخص املرأة وتخلص منها لألبد.

التخارج من وجهة نظر نسوية وقانونية 

هل يضمن التخارج حقوق النساء؟ 
بقلم : احملامية حنان شنار
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رام الله- لبنى األشقر

أربعون إمرأة من تعاونيات تابعة لألطر واألحزاب السياسية ومؤسسات 
التمكن االقتصادي النسوي، شاركن في عرض منتجاتهن في بازار الصناعات 
التقليدية النسوية، في قاعة احملكمة العثمانية في رام الله يوم االثنن املاضي، 
وزعتر  وزيت  معجنات  من  التقليدية،  الفلسطينية  الغذائية  املنتجات  بن  فما 
باملطرازات  وثالثة  باخلرز،  وأخ��رى  باخلزف  أشغال  إلى  خالص،  فلسطيني 
اخلشبية،  واملنحوتات  النابلسي  كالصابون  التقليدية  والصناعات  التراثية 

جاءت مكونات هذا البازار.
شرف  وعلى  للتعليم،  العاملية  احلملة  فعاليات  ضمن  ج��اء  ال��ذي  ال��ب��ازار 
من  الفلسطيني  اإلئتالف  إطار  وحتت  األرض،  يوم  ومبناسبة  آذار  من  الثامن 
أجل بيئة تعليمية آمنة، شمل عدة فقرات، منها عرض قصص لنساء ناجحات 
عملهن.  مجاالت  في  جناحا  ليحققن  الصعبة  الظروف  وحتدين  مواقعهن  في 
مجانية  طبية  خدمات  تقدمي  عبر  ال��ب��ازار،  رافقت  الفلسطينة  الطبية  اإلغاثة 
واجلمهور  للمشاركات  والضغط  للسكري  فحص  إج��راء  في  متثلت  للنساء، 

الذي أم البازار. إلى جانب فقرة غنائية رائعة للفنان الشاب شادي زقطان.
نهلة قورة رئيسة طاقم شؤون املرأة، أشارت في كلمة ألقتها في الفعالية، 
أن املرأة الفلسطينية استطاعت إثبات وجودها في احملافل اإلقليمية والدولية 
امل��رأة،  اإلجن��ازات لطاقم ش��ؤون  العديد من  إلى  القطاعات. وأش��ارت  وفي كل 
إقامة  خ��الل  من  وإبداعاتهن،  الفلسطينيات  النساء  منتوجات  ع��رض  خاصة 

البازارات وغيرها.
سائدة  د.  املعلم  إب��داع  مركز  إدارة  مجلس  مدير  نائبة  أش��ارت  كلمتها  في 
عفونة، إلى أن إحصائيات وزارة التربية والتعليم، تظهر أن هناك نسب التحاق 
جامعية  بتخصصات  اإللتحاق  إلى  الطالبات  داعية  اإلن��اث،  تعليم  في  عالية 

تلبي احتياجات سوق العمل احمللية، حتى يكون التعليم من أجل اإلنتاج ال من 
أجل الشهادة، مشيرة إلى وجود مشكلة حقيقية في نسب مساهمة اإلناث في 

سوق العمل، واملجاالت التي تتوجه املرأة للعمل فيها.
وأشارت عفونة الى أن احلملة العاملية للتعليم، تؤكد على ضرورة تعليم 
فقط،  الشهادة  على  للحصول  يهدف  التعليم  أن  مفهوم  من  والتخلص  اإلن��اث 
داعية النساء إلى التفكير في تطوير مهنهن، وطالبت الرجال بتقدمي دعم أكبر 

للنساء.
تعليمية  بيئة  أج��ل  م��ن  الفلسطيني  اإلئ��ت��الف  باسم  كلمة  ف��ي  ق��وي��در  أم��ل 
آمنة، أشارت إلى أن احلملة العاملية للتعليم، تنطلق من آمال مالين املهمشن 
وال��ن��ق��اب��ات  امل��ؤس��س��ات  م��ن  اآلالف  م��ئ��ات  بتحالف  وامل��ع��دم��ن،  واحمل���روم���ن 
والشخصيات السياسية والتربوية واإلعالمية، في صوت واحد وشعار واحد، 

يعبرون من خالله عن حلمهم وقلقهم املشترك.
أسبوع  إح��ي��اء  ف��ي  الفلسطيني  اإلئ��ت��الف  أن مشاركة  إل��ى  أش���ارت،  ق��وي��در 
احلملة العاملية للتعليم، تهدف إلى حتقيق األهداف املشتركة في عملية التنمية، 
امل��دارس والنقابات واملؤسسات واإلع��الم والكتاب والسياسين  وإدم��اج آالف 

والتربوين، وتثبيت أن التعليم مسؤولية اجلميع.
ونوهت إلى أن تأثير احلملة العاملية للتعليم، استطاع الوصول لكثير من 
التي لم يكن أحد يعرفها ويصلها من قبل، كالقرى واملناطق املعزولة  األماكن 

واملهمشة، بن الفالحن والعمال والفقراء.
ثقافة  من  الناس  تدفع  ب��دأت  للتعليم  العاملية  احلملة  أن  قويدر  واعتبرت 
الصمت إلى ثقافة السؤال، ومن ثم العمل، والتأثير في السياسات واإلجراءات 

احلكومية التي تساهم في حتسن نوعية حياتهم.

بازار الصناعات اليدوية النسوي »أنا أنتج ...أنا أتعلم«

سيدات يعرضن إبداعاتهن ويروين قصص جناحهن

وعرضت قويدر مجموعة من املؤشرات اإلحصائية اإليجابية، كانخفاض 
1998 إلى 6،1% في عام  نسبة األمية في فلسطن بشكل عام من 15،7% عام 
إلى  داعية  نفسها،  للفترة   %9،5 إلى   %23 من  اإلن��اث  بن  وانخفضاها   ،2007
تطوير سياسات واستراتيجيات تكفل تطوير مضامن ومناهج وطرق تعليم 
ومعرفياً،  وظيفياً  خ��اص��ة  وال��ن��س��اء  والفتيات  ال��ن��اس  تساعد  احل��ي��اة،  م��دى 

إقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، على حتسن حياتهن.
ع���رض جت���ارب ل��ن��س��اء، ج���اء ج����زءاً م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال���ب���ازار، ح��ي��ث حتدثت 
اإلعالمية في إذاعة صوت فلسطن ابتسام أبو كشك عن جتربتها، وما حققته من 
جناح جعلها حتلق عبر أثير اذاعة “صوت فلسطن«، ليجوب صوتها وكلماتها 
على  وإصرارها  بجلدها  اعتزازها  عن  معربة  املعمورة،  أرجاء  كافة  التحررية 
خوضها  بعد  ولكن  ناجحة،  وإع��الم��ي��ة  صحفية  تكون  أن  ف��ي  حلمها  حتقيق 
األمنية، والتي  الذاتية واالجتماعية والسياسية وحتى  التحديات  سلسلة من 
تهاوت بتدرج أمام عزمها واعتزازها بنفسها، وتصميمها على حتقيق هدفها في 

التعلم والعمل بتميز وإبداع.
فدوى ساق الله من نساء مشروع سنابل، الذي نفذه الطاقم في جنن عبر 
سنوات، أشارت إلى جتربتها في حتدي الواقع الصعب، وكيف أنها عملت في 
التطريز لسنوات وربت أبناءها وعلمتهم، حتى أنهوا تعليمهم في اجلامعات، 
وتكفلت في كافة مجريات حياتها، في الوقت الذي كان فيه زوجها معتقالً في 

سجون اإلحتالل.
أختتم  أج��زائ��ه،  بن  جتولوا  الذين  املواطنن  من  العديد  أم��ه  ال��ذي  ال��ب��ازار 
على أصوات الفنان شادي زقطان، الذي عبر عن هموم املواطن الفلسطيني في 

العيش وحتدي الواقع، عبر أغنيات وموسيقى أثارت إعجاب احلضور.
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نساء وأخبار
حكومة من النساء فقط

وذلك  النساء،  من  أعضائها  كل  ظ��ل«،  »حكومة  البولنديات  النساء  مؤمتر  انتخب  بولندا:     3
بهدف لفت األنظار إلى واقعهن، وإظهار رغبتهن بإبداء الرأي احلكومي. وترأس احلكومة النائبة في 

البرملان األوروبي عن حزب املنتدى املدني احلاكم »دانوتا هوبيرو«. 
كما تضم »حكومة الظل النسائية« تيريزا كامينسكا، أول بولندية تعن في املفوضية األوروبية 
التي أسند  البولندي األسبق،  الرئيس  وتسند لها حقيبة »الداخلية«، ويوالنتا كفاسينفسكي زوجة 
إليها منصب وزيرة اخلارجية، فيما أسندت حقيبة »الدفاع« لدانوتا فانيكي، التي سبق لها أن شغلت 
منصب نائبة وزير الدفاع. وأكدت عضوات »احلكومة« في بيان أنهن ال يسعن إلى تشكيل معارضة 

جديدة، وإمنا يطرحن خياراً بناًء بديالً ويقدمن جتربة مشوقة.
دخول  يريد  ال  لكنه  التوجهات،  مختلف  من  عضوات  يضم  البولنديات  النساء  مؤمتر  أن  يذكر 
برملانية،  انتخابات  املقبل  بولندا في اخلريف  املقبلة بشكل مستقل. وستشهد  البرملانية  االنتخابات 
السياسية،  لألحزاب  الترشيح  قوائم  في  النسائية«  »الكوتا  مببدأ  العمل  مرة  وألول  خاللها  سيتم 
بحيث ال تقل نسبة مشاركتهن عن 35% من أسماء املرشحني، فيما نسبتهن اآلن في املجلس املسمى 

»السيم« هي %20.
يعتبر التمثيل النسائي في احلياة السياسية في بولندا متخلفاً نوعا ما عن الدول املجاورة، حيث 
تضم حكومة »دونالد توسك« احلالية خمس وزيرات فقط، من أصل 18 وزيراً، ورغم ذلك يعتبر هذا 

الرقم األعلى في البالد خالل عشرات السنن املاضية. 

منع السعوديات من املشاركة في اإلنتخابات البلدية
البلدية والقروية، املسؤولة  أعلن مصدر سعودي مسؤول في وزارة الشؤون  5  السعودية: 
اجتماعية  العتبارات  املقبلة  االنتخابات  في  يشاركن  لن  السعوديات  أن  اململكة،  في  االنتخابات  عن 

عدة لم يكشف عنها. 
ونقلت صحيفة »احلياة« التي وزعت في الرياض عن املصدر املطلع في الوزارة، لذي لم يكشف 
البلدية  لالنتخابات  التهيئة  على  تعمل  السعودية  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  أن  هويته،  عن 

الثانية، واملقرر إطالقها في نهاية الشهر املقبل.
املقبلة، حصر مرشح واحد لكل ناخب، بعكس ما  أبرز مالمح االنتخابات  وقال املصدر: »إن من 
الدوائر االنتخابية، كما أن  إذ يحق للناخبن اختيار مرشحن من جميع  الدورة األولى،  عمل به في 

مشاركة النساء في االنتخابات غير واردة حتى اآلن«.
وبحسب املصدر، فإن »مشاركة املرأة من ضمن الناخبن كانت مطروحة قبل فترة، لكن استبعدت 

مشاركتها في االنتخابات املقبلة العتبارات اجتماعية عدة«.
في  بأصواتهن  اإلدالء  أو  مرشحات  كن  س��واء  االنتخابات،  في  املشاركة  للسعوديات  واليحق 
تقدر  البنوك  في  ث��روات  وميتلكن  السعودي،  املجتمع  نصف  ميثلن  أنهن  رغم  جترى،  انتخابات  أي 

مبليارات الرياالت.

عائلة أردنية احتجزت ابنتها في زريبة
 لألغنام  وعذبتها حتى املوت

5  األردن: يحرص األهل على احملافظة على أبنائهم أو أقاربهم إذا كانوا من ذوي االحتياجات 
حصل  ما  لكن  مطلقاً،  للخطر  تعرضهم  عدم  على  ويحرصون  معاملة،  أفضل  ويعاملونهم  اخلاصة، 
في األردن أمراً مختلفاً. إذ أوقف املدعي العام األردني في مدينة الكرك جنوب األردن، شقيقن بتهمة 

تعذيب شقيقتهما من ذوي االحتياجات اخلاصة، حتى املوت. 
أف��راد عائلتها  دفع  ما  اإلعاقة،  العمر 19 عاماً، كانت تعتبر من ذوي  البالغة من  الفتاة  أن  وذكر 
حلجزها في زريبة األغنام القريبة من البيت، وبقيت على هذا الوضع لسنوات، حتى يوم الثالثاء 8 

آذار،عندما نقلت إلى مستشفى الكرك احلكومي جثة هامدة. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة قولها: »إن الفتاة كانت تتعرض للتعذيب والضرب على 
أيدي أشقائها«، حيث بن التشريح الذي جرى جلثتها وجود 12-14 جرحاً قطعياً رضياً، حدد بفترة 
زمنية تراوحت بن 24 ساعة إلى شهر، إضافة إلى 20-25 إثر رضة وحرق وكسر وندب وإصابات 
أخرى متفرقة، وكذلك 6 كسور باألضالع اليمنى، و8 كسور باألضالع اليسرى، ملتئمة بطريقة غريبة 

كونها لم تعالج، ما أدى إلى التحامها بشكل خاطىء. 
ووجد األطباء الشرعيون خالل التشريح في البطن والصدر تقيحاً وصديداً، ناجتن عن التهابات 

داخلية غير معاجلة بسبب اإلهمال. 
لها  وفاة  شهادة  إص��دار  طلبوا  بوفاتها،  علموا  أن  وبعد  الفتاة،  عائلة  أف��راد  »إن  املصادر:  وقالت 
بشكل عاجل، إال أن إدارة املستشفى رفضت واستدعت الشرطة، بعدما تبن لألطباء وجود آثار تعذيب 

على جسد الفتاة«. 

نظم اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية فرع رام الله على شرف الثامن من آذار يوم املرأة العاملي، عدة فعاليات في مدينة رام الله.
والبيرة،   الله  رام  مدينتي  في  املسنن  لرعاية  العربي  النسائي  اإلحت��اد  جمعية  بزيارة  لإلحتاد  اإلداري��ة  الهيئة  قامت  حيث    
حيث  حتدثت  نهلة قورة رئيسة الفرع عن تاريخ اإلحتاد العام للمرأة وأهم أعماله وعن االجنازات التي حققها اإلحتاد في متابعة 

القوانن، كما مت احلديث عن  عملية االنتساب لإلحتاد العام وكيفية تشكيل جلان محلية في املواقع املختلفة. 
كما دار احلديث حول سبل التعاون  بن اإلحتاد وجمعيات رعاية املسنن وفي نهاية اللقاء مت تقدمي دروع تقديرية لعضوات 

اجلمعية تقديرا جلهودهن في رعاية املرأة املسنة. 
كما نظم اإلحتاد ثالثة ورشات عمل  بالتعاون مع املركز الرعوي للتطريز الفلسطيني، وحضر اللقاء األول 50 إمرأة من مدينة 
رام الله، فيما حضرت 70 إمرأة  من قرية عن عريك اللقاء الثاني، وفي اللقاء الثالث حضرت 85 إمرأة من قرى رام الله  الغربية 
الله  رام  حملافظة  القانونية  املستشارة  ع��ودة  أري��ج  الدكتورة  اللقاءات  هذه  في  حتدثت  كركر،   وراس  نعمة  وكفر  وبلعن  نعلن 
والبيرة عن قانوني األحوال الشخصية والعقوبات، ومت التركيز على القضايا اخلالفية في القانونن مثل سن الزواج ، وحضانة 

األطفال واإلرث .
ودار نقاش موسع بن النساء حول هذه البنود وخاصة ما يتعلق بصندوق النفقة .يذكر أن اإلحتاد سيستكمل هذه اللقاءات مع 

املرأة في محاظة رام الله والبيرة وذلك لرفع وعي املرأة في القضايا التي متس حياتهن بشكل مباشر كالقوانن. 

على شرف الثامن من آذار 

اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية 
فرع رام الله ينظم عدة فعاليات

رام الله-خاص
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فشلت متاماً... فشل بحثي اجلامعي واستنتاجاته...
قبل شهر أنهيت املاجستير في جامعة بيرزيت، بحثي كان عن النساء 
اخلاص  من  آمناً  خروجاً  لهن  يضمن  هل  يحررهن،  هل  ب��وك،  والفيس 
إن��ت��اج ج��دي��دة، ه��ل يجعلهن  ال��ع��ام، ه��ل يعطيهن ع��الق��ات وأدوات  إل��ى 
متمكنات،  يجعلهن  هل  الرجال،  مع  يساويهن  هل  امللكية،  على  ق��ادرات 
هل  والتبعية،  والعرق  والطبقة  العائلة  وعقد  قيود  من  يخلصهن  هل 

سيفصل األشياء بناء على اجلنس أم النوع؟
التنوير  نقد  فكرة  غازلت  طويلة،  وأكادميية  حتليلية  ثرثرة  سقت 
وم��دارس  تشومسكي،  تقتبس  طويلة  كتيبة  في  جندياً  كنت  الغربي، 
تقودني  وجعلتها  بورديو  سوداوية  عظمت  الراديكالي،  النسوي  الفكر 
امل��دن��ي،  املجتمع  ع��ن  ومفهومه  ه��اب��رم��اس  فهم  ف��ي  أخ��ط��أت  للتحليل، 
من  بدفع  التكنولوجية  احلتمية  رفضت  ثالث،  عالم  لكوني  استسلمت 

زميلي عبد الرحيم عبد الله، أخطأت في كل شيء... حقاً أخطأت.
منحط  رأسمالي  جديد،  رأسمالي  منتج  ب��وك  الفيس  أن  استنتجت 
يبيع  والبنات،  الشباب  بعالقات  يتاجر  التوصيف،  ع��ادات  ج��رت  كما 
بأمة  يتاجر  العاملية،  اإلع��الن��ات  لشركات  للعشاق  الشبقية  امل��واع��دات 
النصف مليار مشترك، واألرباح تذهب إلى شاب أميركي ثري وباهت، 
العالم  يحكم  لن  افتراضي  عالم  إنه  قلت  ب��وك،  فيس  شركة  صاحب  هو 
الواقعي وإنتاجاته املادية امللموسة، وإنه حتول بشري تكنولوجي، لن 

يؤثر في سلوك البشر وعاداتهم. 
قلت بعباطة إن��ه »وع���ي م��زي��ف«، ف��أن��ا م��ع م��وض��ة األك��ادمي��ي��ا على 
إنتاجي، وأن الشجر  املاركسية، وإنه اختراع استهالكي وغير  الطريقة 
بناء  في  منشغلون  البشر  بينما  ستموت،  احلية  وال��ث��روات  والغابات 
مزارع وتربية كالب وأغنام وتصنيع أطعمة ألكترونية، وتكوين أسرة 

ومواليد ألكترونين على صفحاتهم. 
النبيلة،  السياسية  املواعدات  ثورة  العربي،  الشباب  ثورة  وج��اءت 
ثورة الضحك على الزعماء، والسالح الوحيد هو الفيس بوك، والذخائر 
زلزلت  التي  الغنائية،  والكليبات  الساخرة  والتعليقات  بالنكات  كانت 
السياسي  االجتماع  علم  ون��وادي  املتكلس،  السياسي  الفكر  صالونات 
واحتلت  واق��ع��اً  ص��ارت  اإلف��ت��راض��ي��ة،  ب��وك  الفيس  مجموعات  ال��ث��اب��ت، 
للشباب،  يستسلمون  ب����دأوا  اجل���ن���راالت  ح��ت��ى  وامل���ي���ادي���ن،  ال���ش���وارع 
يتمنون إعادة جتنيدهم من جديد، األحزاب والبلشفيات احلاكمة تتناثر 
كالغبار اآلن بعد جناح ثورات الشباب، هؤالء الشباب الذين ال جتمعهم 
اختالفهم،  يجمعهم  ب��ل  ع��رق،  أو  قومية  أو  دي��ن  أو  فكرية  أيدولوجيا 
اشتراكين على علمانين على متدينن، أطهار على استهالكين ماجنن 
ويغيرونه  التاريخ  يحولون  لكنهم  أحياناً.  فارغن  وعلى  عفوين  على 

بكل معنى الكلمة، ويقترحون معان جديدة ملجتمعاتهم.
ظل  البنيوي  عقلي  الشبابية،  وال��ث��ورات  االنتفاضات  جت��اوزت��ن��ي 
البطريركيات  على  احلفاظ  وأهمية  واملأسسة،  النظام  بفكرة  متمسكاً 
أن  املغشوشة  ال��ف��ك��رة  خلف  متترست  وب��ج��ره��ا،  بعجرها  السياسية 
العوملة تريد هدم الدول القومية... يا لهبلي، كنت أحسب النظم العربية 
دوالً قومية! سكت كغيري عن أخطائها ألظل في فريق مناهضة العوملة. 
الكل يرطن بلغة اإلعالم االجتماعي »Social Media«، هنا في رام 
االلكتروني، كلنا كذابن ومدعن،  أنه فهم لعبة اإلعالم  الكل يدعي  الله 
ن���درس ون��ع��ل��م ون����درب ال��ط��الب ع��ل��ى ف��ه��م أح���ول ل��ل��م��س��ت��ج��دات، نفهم 
مبحاربة  مشغولون  السياسية،  هوياتنا  دواف���ع  ضمن  التكنولوجيا 
الغرب الرأسمالي والغربنة وتنمية قدراتنا املاركسية، بينما التحوالت 

في غير مناطقنا وال في مساحات تفكيرنا. 
العنفية  ومواجهات  نكاتاً  كانت  العربي،  الشباب  ث��ورة  أن  صحيح 
خفيفة، لكنها هزمت أساليب الكفاح التقليدية، هزمت قصيدة األبنودي 
الذي يتطوع كثيرون للقول أنها ملحمة، وجتاوزت إدعاءات أحمد فؤاد 
جنم، وتخطت بعض اليسار األرعن، الذي ركب املوجة أكثر من اإلخوان 

املسلمن. 
وأننا  ومغامرة،  جديدة  ج��داً،  بيضاء  فكرية  منطقة  في  أننا  أعترف 
الفرد واجلماعة والطبقة  اقتراح معان جديدة لقيم  أن نساعد في  يجب 

والعرق، في السياسة والدين والعلم وفي كل شيء.

الفيس بوك... 
أعترف بالفشل

صالح مشارفة 

»اسمعونا«  في عيد األم

املطلوب تغيير في سياسات املجتمع نحو املرأة

امل��رأة  منح  ض���رورة  على  نسويات  ناشطات  ش���ددت  م��ع��ا:  حل��م-  بيت 
الوقت  في  منتقدات  الرجل،  مع  املساواة  لها  تكفل  التي  احلقوق،  من  املزيد 
ذاته قوانن وعادات تسود املجتمع الفلسطيني، تنتقص من قدر املرأة، رغم 
دورها الهام والفعال إلى جانب الرجل في خوض معارك الدفاع عن الوطن 

وبناء مؤسسات الدولة العتيدة.
جاء ذلك خالل حوار في برنامج »اسمعونا« الذي تقدمه اإلعالمية ناهد 
أبو طعيمة عبر أثير شبكة »معاً« اإلذاعية، وتناولت فيه مناسبة يوم األم، 
امل��رأة في  الدكتورة إص��الح ج��اد، مديرة معهد دراس��ات  ك��ٍل من  مستضيفة 

جامعة بير زيت والصحافية والكاتبة األستاذة عطاف يوسف.
املجتمع  في  واألم  امل��رأة  واق��ع  ح��ول  متعددة  محاور  البرنامج  وتناول 
بقية  ع��ن  مختلفة  خصوصية  ل��ه  املجتمع  ه��ذا  وأن  خ��اص��ة  الفلسطيني، 
هذا  نصف  امل���رأة  أن  ومب��ا  االح��ت��الل،  يعاني  كونه  العالم،  ف��ي  املجتمعات 
املجتمع، فإن واقعها مختلف عن بقية النساء التي تعيش في الدول املستقرة 

سياسياً وأمنياً. 
الذي  القلق  »إن  قائلة:  عطاف  األس��ت��اذة  حتدثت  امل��وض��وع  ه��ذا  وح��ول 
الطبيعي  القلق  من  أعلى  ِنسب  ذو  أبنائها  على  الفلسطينية  األم  تعيشه 
الفلسطينية  األم  أن حتيا  أبنائهن، وتتمنى  النساء على  بقية  الذي تعيشه 
دون معاناة القلق الدائم الذي يتسبب به االحتالل لهن، من ترويع واعتقال 

وتسبب بإصابات وقتل«. 
امل��ع��ان��اة  تتلمس  الفلسطينية  امل����رأة  »أن  إص����الح:  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
الشعب،  من  مهم  كجزء  تعيشه،  ال��ذي  املرير  الواقع  مع  التأقلم  وتستطيع 
والتدبير  الصبر  ف��ي  ب��ه  يحتذى  من��وذج��اً  الفلسطينية  األم  تعتبر  وكيف 
واحلنان، وهذا يحتاج إلى دعم من قبل املجتمع بالقوانن التي تقدر عطاء 
التي ال  السلوكيات  الكثير من  التي تدعم صمودها، فهناك  املرأة، والبرامج 

تقّدر هذه املرأة واألم، وال حتترم دورها«.
وإجابة على سؤال، هل استطاعت احلكومة واملجتمع تقدير دور املرأة 
واألم؟ أجابت األستاذة عطاف يوسف: »هناك تناقضات وانفصام شخصية 

في املجتمع في تعامله مع هذه املسألة، ففي حن أن املجتمع يقدر األم التي 
تربي أبناءها بعد وفاة الزوج، إال أن القوانن تفرض عليها وصاية خاصة 
أق��ارب  أح��د  وصاية  عليها  تفرض  حيث  الشخصية،  األح��وال  معامالت  في 

الزوج، مثل إصدار اجلوازات لألبناء مما يشعر هذه األم باإلهانة«.
أنها  امل��رأة على  يتعامل مع  اللحظة ال  »املجتمع حتى هذه  ان   وأضافت 
وقانون  الشخصية  األح��وال  قوانن  من  كثير  في  متييز  وهناك  للرجل،  ند 

العقوبات، وكثير من القوانن التي تنظر بطريقة دونية للمرأة«.
االحتفال  أن  إص��الح،  الدكتورة  رأت  األم  عيد  مناسبة  إلى  وبالعودة   
فهو  السنة،  مدار  على  وحقيقياً  وفعلياً  شامالً  يكون  أن  يجب  اليوم  بهذا 
أهمية  تنفي  األمهات، وال  أي��ادي  الزهور وتقبيل  ليس مجرد عملية جلب 
هذه املظاهر، ولكن يجب استكمالها، ويجب أن تعبر عن سياسات املجتمع 

ككل.
 وأشارت األستاذة عطاف يوسف إلى أن من تناقضات القوانن املستغربة، 
منع أي شخص من االنتخاب أو إصدار رخصة سياقة، ما لم يصل سن الثامنة 
عشر، في حن يسمح بزواج الفتيات في سن اخلامسة عشر، مع التأكيد على 
أهمية تهيئتهن للزواج، وقد تقدمت احلركة النسوية بطلب إلى مكتب الرئيس 
»أبو مازن« في الثامن من آذار، إلصدار مرسوم رئاسي مينع زواج الفتيات ما 
 دون سن الثامنة عشر، ملا ينعكس به هذا التناقض من سلبيات على املجتمع، 
فالفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة، غالباً ما يواجهن مشكالت متعددة 
في التأقلم مع احلياه الزوجية، وهي تتمنى أن يتم إصدار مرسوم في القريب 
العاجل، الن سن الثامنة عشر كحد أدنى للزواج، يعتبر سناً قانونياً معترف 

به عاملياً لكل املعامالت املجتمعية. 
االم:  ح��ب  ع��ن  تعبر  ال��ت��ي  التمنيات  م��ن  مبجموعة  احللقة  ختمت   وق��د 

اليوم نتمنى أن ال نرى أي أم تعيش يتم األبناء. 
الله أال يكون في بيوت املسنن أي أم تسكنها الوحدة.   اليوم نرجو من 
اليوم نتمنى بأن يجمع شمل أبناء قساه ال يخفضون جناح الذل من الرحمة.

 وكل عام وقلوب األمهات تتدفأ بقلوب األبناء بعد خالصهم من األسر.
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أكثر  من  »الفيسبوك«،  وأهمها  االجتماعي  التواصل  شبكات  من  يحتويه  مبا  اجلديد«  »اإلع��الم  لفظة  تكون  رمبا 
الكلمات تداوالً بن الشعوب العربية، خاصة من قبل الشباب الذين جنحوا في توظيف تقنيات هذا اإلعالم ووسائطه 
املتعددة في إشعال شرارة ثوراتهم التي تقفز من بلٍد إلى آخر. وفي ظل احلديث املتواصل عن هذه الشبكات، من حيث 
أثرها في حرية التعبير وتأثيرها في حركة التغيير في العالم العربي، تبرز إلى السطح حزمة أسئلة تتعلق مبدى 
دور وعالقة املرأة العربية والفلسطينية على وجه التحديد بهذه الوسائط. هذه االسئلة تبدأ من سؤال محوري هو: ما 
عالقة املرأة الفلسطينية بتقنيات هذا اإلعالم؟ مروراً بتساؤل آخر مؤداه: ما طبيعة هذا الدور ومحتواه؟ وصوالً إلى 
معرفة مخرجات هذا الدور، من خالل تلمس حجم تفاعل هذه املرأة في العالم اإلفتراضي، وارتباط ذلك مبدى فاعليتها 

في العالم الواقعي.
في البداية، نود اإلقرار أنه بعد اإلطالع على عدٍد كبير من األدبيات املتعلقة باإلعالم اجلديد، خاصة املنشورة عربياً، 
تبن عدم وجود دراسة علمية تتناول أو حتلل دور وعالقة املرأة الفلسطينية مبواقع التواصل اإلجتماعي لهذا اإلعالم، 
البحثي، اإلس��راع في إعداد دراس��ات وصفية أو مسحية متعلقة بهذا  العاملن في احلقل  لذا فإنه من الضروري على 

الشأن.
وفي غياب وجود مثل هذه األدبيات، فإن املعيار الذي يستند إليه الباحث في قياس مدى صحة أجوبته، يتمثل في 
العودة إلى احليز العام اإلفتراضي، واستمزاج آراء ومواقف عدد من النساء املستخدمات لهذه التقنية، فضالً عن بعض 
املعطيات التي جادت بها مقالة مختصرة أو دراسة غير منشورة. ولكي نصل الى إجابة مقاربة لسؤال املقال احملوري، 
وما تفرع عنه من تساؤالت، فقد قمنا بالرجوع إلى األدوات الثالث، لعلنا »ننجح« في إزالة الغطاء عن مساحة، ولو 
يسيرة، من أرضية هذه األسئلة. وبالدخول إلى جوف املوضوع، نشير أوالً، إلى أن املرأة الفلسطينية، خاصة الشريحة 
الشابة منها واملتعلمة واملقيمة في املدن، هي األكثر استخداماً لتقنيات اإلعالم اجلديد، نظراً لتوافر احلواسيب من جهة، 

وارتفاع نسب التعليم ودرجة االنفتاح االجتماعي من جهة أخرى.
التواصل االجتماعي أكثر مما لدى اإلناث،  الذكور املستخدمن لشبكات  أما بخصوص حجم االستخدام، فإن عدد 
ألسباٍب أهمها: حترك الشباب األوسع حرية، ومتكنهم من احلصول على أجهزة الكمبيوتر بسهولة، فضالً عن األبعاد 
التي تؤسس ألنواع شتى  االجتماعية املرتبطة باإلناث في حال استخدامهن للكمبيوتر. هذه األبعاد االجتماعية هي 
الرقابة على اإلناث املستخدمات ملثل هذه الوسائط االلكترونية. وبقراءٍة سريعة آلراء بعض املستخدمات، جند  من 
الذاتية،  الرقابة  أهمها:  »الفيسبوك«،  واستخدامهن  دخولهن  أثناء  الرقابات  من  مختلفة  بأنواع  يشعرن  معظمهن  أن 
الرقابة االجتماعية، الرقابة األمنية، الرقابة السياسية، الرقابة األخالقية، إضافة إلى الرقابة الدينية. أخطر وأوسع 
هذه الرقابات هي الرقابة الذاتية، بحيث ال يستطعن )وفق قولهن( أن يتصرفن بحريٍة كاملة في الكتابة ونشر الّصور 

وكتابة التعليقات، مبعزل عن محيطهن الذي يضع محظورات كثيرة. 
يتم  االلكتروني اجلديد كما  الفضاء  أن  أخرى، ترى دراسة غير منشورة للصحافي صالح مشارقة،  وفي صورة 
إنتاجه وكما هو حالياً، هو أقرب إلى كل أنواع عالقات القوة التقليدية، فيه أقوياء مسيطرون وفيه ضعفاء تابعون، 
رغم كل ما يساق من حديث عن حترر ووصول وانفتاح عالقات بن األفراد. وما يدلل على ذلك )وفق مشارقة( ما ظهر 
في مساحات التحليل لدراسته، والتي أشارت إلى خوف املستخدمات من رقابات تقليدية، ومن استعارة املستخدمات 
لصور املمثالت بدل صورهن احلقيقية، إضافة إلى خضوع كافة السلوكات والعالقات إلى تصنيف مبني على اجلنس 
تفوق  »أن  ويوضح:  واألشمل.  األعم  طابعه  الواقع  هذا  تعطي  التي  والتسليات،  واأللعاب  واملراسالت  املواعدات  في 

اجلانب العائلي على االستخدام، يشير إلى عودة الطابع التقليدي ألدوار النساء الرعائية واألمومية«. 
وبغض النظر عن هذه الصورة، فإن املجال االفتراضي عبر الوسائط االجتماعية التي وفرها االنترنت، ميكن النساء 
من توظيف هذه التقنيات املستحدثة في كسر أو خلخلة »الهيمنة الذكورية« على عالم النساء في احليز الواقعي. جناح 
ذلك مرتبط بكيفية هذا التوظيف، سواًء من خالل تكوين املجموعات األلكترونية أو مضمون ما ُينشر فيها، فضالً عن 
الغايات املستهدفة من االستخدام. وفي حالة اإلجابة على النقطة األولى، نرى أن النساء الفلسطينيات لم يستطعن 
لغاية اآلن تكوين روابط أو مجموعات ألكترونية للتواصل االجتماعي، تكون لهن أدوات للدفاع عن حقوقهن والتعبير 
عن رأيهن والتعريف بقضاياهن. هذا يتطلب من النساء، سواء عبر املؤسسات أو »مجموعات الصداقة واملعارف«، من 

التقاط أهمية هذه الشبكات وتوظيفها نحو واقٍع أفضل ومستقبل أشرق.
التواصل  ملواقع  الفلسطينيات  املستخدمات  أن  يبن،  األول��ي  احلكم  أو  االنطباع  ف��إن  املضمون؛  بخصوص  أم��ا 
والتسلية  الترفيه  م��واد  أن  جند  بل  وطموحاتهن،  بواقعهن  التعريف  أو  حقوقهن  على  كثيراً  يركزن  لم  االجتماعي، 
ُيبقي  احليز  هذا  االفتراضي.  العالم  هذا  من  واسعاً  حيزاً  تأخذ  والسياحة،  الطعام  وموائد  واملوضة  الفن  ومجاالت 
والقانونية  واالجتماعية  السياسية  احلقوق  خانة  حتت  تقع  مطالب  وعن  ال��رأي  عن  التعبير  من  يسيراً  قسطاً  ولو 
واالقتصادية وغيرها، وإن كانت لم تصل بعد إلى مناذج لنساٍء عربيات، مثلما كان احلال مع الشابة املصرية »إسراء 
كانوا  الذين  املصرية،  »احمللة«  مدينة  عمال  مع  للتضامن  الكترونية  مجموعة  إنشاء  في  جنحت  التي  الفتاح«،  عبد 
سيتظاهرون في 6 ابريل 2008، ولم تكن هي شخصياً تتوقع أثراً كبيراً من املجموعة، ولكن ما حدث أن اشترك أكثر 

من 70 ألف شخص في هذه املجموعة، وكان لها أثٌر كبير إلى حد اعتقال املدونة إسراء ألسبوعن.
التقنيات  الغايات. فهذه  األوليتن يحسم مضمون وبوصلة هذه  النقطتن  وبشأن غايات االستخدام، فإن قصور 
يحدد  ال��ذي  هو  االستخدام  شكل  فإن  وبالتالي؛  تهدم،  وأخ��رى  تخدم،  وظيفة  لها  األدوات،  من  كغيرها  األلكترونية، 

مضمون النتيجة.  وقبل أن نقفل باب هذا املقال، نود االجابة على مفردتي )التفاعل والفاعلية(.
املستوى  إلى  تصل  لم  الفيسبوك،  خاصة  االجتماعية،  للمواقع  الفلسطينيات  املستخدمات  فإن  التفاعل  فبشأن 
والتعارف  االتصال  بحجرة  املستخدمات  اكتفاء  فإن  الفاعلية،  بشأن  أما  باألفضل،  يشي  املستقبل  كان  وإن  املطلوب، 
اإلفتراضية، دون التواصل مع العالم الواقعي، عبر التعبير املادي وامللموس عن مطالبهن، فإن الفاعلية ستبقى بعيدة 

املنال، والتغيير سيظل يراوح في خانة التباطؤ والضعف.
أن دورهن محدود وحقوقهن  العربيات، يعتقدن  النساء  الفلسطينية، كسواها من  املرأة  إذا كانت  أن نقول:  يبقى 
مهضومة بسبب الهيمنة الذكورية، فإن  استمرار اإلعتقاد في عالم هذه الوسائط االلكترونية، يفقد شيئاً من صدقيته 
وواقعيته. رمبا تكون لهذه الهيمنة دور معيق في تقدم النساء، ولكن إرادة املرأة ومبادرتها، وكسر »تابو« اخلوف في 
املطالبة بحقوقها، إلى جانب العمل اجلاد واجلماعي لتغيير منظومات تشريعية واجتماعية وسياسية، يرينها مجحفة 
بالتدرج  كان  ولو  امل��رأة،  اليه  تصبو  ما  بتحقيق  كفيلة  جميعها،  لإلعالم،  ااجلديدة  التقنيات  توظيف  عن  فضالً  لهن، 

واملواجهة الناعمة حيناً، والصلبة أحياناً.

»من أكبر التحديات التي تواجه الصحافين رجاالً 
ال��ص��ورة  ثقافة  مقاومة  ه��ي  س���واء،  ح��د  على  ون��س��اء 
ليست  وه��ذه  اليومي،  العمل  ف��ي  العرضية  النمطية 
بالصور  ملئ  اإلع���الم  ي��ك��ون  عندما  السهلة  باملهمة 

والقوالب النمطية للنساء والفتيات«.
ه��ذا بعض مم��ا ج��اء ف��ي ك��ت��اب ) إي��ج��اد ال��ت��وازن: 
منشورات  الصحافة،  في  االجتماعي  النوع  م��س��اواة 
االحت���اد ال��دول��ي ل��ل��ص��ح��اف��ي��ن2009(. ي��ذك��ر الكتاب: 
ض��ار  غ��ي��ر  النمطية  ال��ص��ور  ت��ل��ك  م��ن  كثير  أن  »رغ���م 
محط  وتكون  كذلك  يكون  غالباً  بعضها  لكن  نسبياً، 
أو  املثيرة،  الفاتنة  إم��ا  امل��رأة  فتظهر  ال��رج��ال،  اهتمام 
أو  الصفيقة،  أو  املخادعة،  الساحرة  أو  الشعثاء،  األم 

املتسلقة سياسياً«.

وعي وإرشادات
انبثق نشر هذا الكتاب في األساس من الرغبة في 
والفهم  املعلومات  م��ن  مب��زي��ٍد  الصحافين  ك��ل  ت��زوي��د 
موجه  أن��ه  كما  عملهم،  في  االجتماعي  النوع  لقضايا 
إلى املؤسسات اإلعالمية والنقابات املهنية واحتادات 
هدف  حتقيق  في  املساهمة  وراء  سعياً  الصحافين، 

املساواة بن اجلنسن.
وناشطي  للصحافين  إرش��ادات  يقدم  الكتاب  هذا 
االحت��ادات حول أساليب طرح املساواة بن اجلنسن 
يقدمه  ما  إلى  إضافة  اإلع��الم،  ملهنة  العام  السياق  في 

الكتاب من حجة إضافية وديناميكية إلى اجلهة التي يجب أن يتم تبنيها في كل صاالت األخبار، وكل مؤسسة إعالمية، وفي 
كل اجتماع من اجتماعات االحتاد أو النقابة. والكتاب موضح باألمثلة، ودليل سهل القراءة، ومادة مرجعية للصحافين.

منطية وتكلس
ويوضح الكتاب أو الدليل، أنه في كل منطقة وثقافة هناك صور منطية ثابتة وحتيزات متجذرة بشدة، وانعكاسات 
متحيزة متثل حتديات للصحافين واإلعالم. وعلى الرغم من التقدم خالل ال� 25 سنة املاضية، حيث توجد نساء في اإلعالم، 
ورؤس��اء وم��دراء تنفيذين أكثر من أي وقت مضى، إال أن اإلعالم ال يزال يضخ صور األنثى النمطية، التي حتد من نفوذ 

النساء في املجتمع. 
وينوه الدليل إلى دراسة دولية، تشير إلى أنه »إذا واصلنا التقدم باملعدل احلالي، سيستغرق األمر 75 سنة أخرى حتى 
نحقق املساواة بن اجلنسن في مجال اإلعالم«. هذا أفق )وفق الدليل( قامت، مبا أنه مضى أكثر من 40 عاماً منذ أن وضعت 
قوانن تعاقب التمييز ضد النساء، وتنص على منح نفس احلقوق السياسية واالجتماعية وحقوق عمل وأجور متساوية. 

لكن التحيزات ال تختفي مبوجب إمالء مشرعي القوانن، فاملواجهات من أجل املساواة ال تزال مستمرة في كل الدول. 

قوة وتراجع
ويؤكد الكتاب، على أنه رغم أن النساء ميثلن بقوة في كثير من البلدان في صاالت األخبار، إال أن هناك هيمنة ذكورية 
على اإلعالم، عندما يتعلق األمر باملناصب العليا. كما تهمش النساء في صناعة األخبار من جهتن: من جهة نوعية الوظائف 

التي يقمن بها، ونوعية الفرص املتاحة لهن للرقي بوظائفهن. حتى أنهن مهمشات في نقابات الصحافين التي متثلهن. 
ويرى الكتاب أنه إذا كان اإلعالم مرآة للمجتمع، أو هكذا يجب أن يكون، فعليه أن يعكس بشكل أفضل حقيقة أن املساواة 
بن اجلنسن هي حق أساسي من حقوق اإلنسان، وأنها قضية تتعلق  مبعاملة متساوية للرجال والنساء، وتتضمن قضايا 
مثل أجر متساٍو مقابل عمل متساٍو، ووصول متساٍو إلى هيئات صنع القرار، التوظيف، التقاعد، الرعاية الصحية، الترقية 

وإجازة األمومة واألبوة. 
واحليادية  األخبار،  في  االجتماعي  للنوع  عادل  تصوير  أيضا  اجلنسن  بن  املساواة  تعني  الصحافة  »في  ويضيف: 
في استخدام لغة غير محددة للنوع االجتماعي، وأال ُيؤطر عمل الصحافيات في كتابة التقارير املتعلقة باألخبار اخلفيفة 

واألخبار االجتماعية«.

مطالب في زجاجة االنتظار
التي  واملنظمات  العمل  بيئة  في  اجلنسن  بن  املساواة  تشجيع  مبهمة  اإلع��الم  يضطلع  أن  بضرورة  الدليل  ويطالب   
متثلهن، ويقوم مبناقشة هذه القضية وتسليط الضوء عليها في أجندة األخبار، من أجل زيادة وعي املجتمع، واملساعدة 
في التغلب على الصور النمطية للنوع االجتماعي. كما أن للنقابات واالحت��ادات الصحافية دور كبير ليقوموا به في هذا 
املجال، على األقل من خالل ضمان أن تبقى املعاملة املتساوية جلميع العاملن في اإلعالم، مدرجة في أجندة وسائل اإلعالم.

مكونات تنتظر الروح
الكتاب ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم األول عنوانه »النساء الصحافيات في اإلعالم«، يحدد الوضع الراهن لإلعالميات 

احملترفات، من حيث مستوى وجوانب عدم املساواة واإلجراءات املتبعة ملعاجلتها.
النساء، ويعزز أو يحطم  أداء اإلعالم في تصوير  النمطية في اإلعالم«، ويدرس  الثاني يحمل عنوان »القوالب  القسم 

الصور النمطية املوجودة، ويثير بعض التحديات املهنية الرئيسة التي تواجه الصحافين عند أداء مهامهم.
القسم الثالث جاء عنوانه »النساء في النقابات واالحتادات«، يتناول الدور الذي ميكن أن تقوم به االحتادات واملنظمات 
املهنية وناشطو االحتاد، في تشجيع املساواة بن اجلنسن، وضمان أن متثل النساء بشكل مناسب في هيئات صنع القرار 

فيها.
القسم الرابع عنوانه »املصادر واجلهات املعنية«، يشير إلى األدوات التي تساعد في أداء املهمة، واملصادر التي تعالج 
مساواة النوع االجتماعي في اإلعالم وفي مكان العمل، وكذلك مجموعة من اجلهات املعنية بدعم حقوق النساء واملساواة 

بن اجلنسن في اإلعالم.

أين املرأة الفلسطينية
 من اإلعالم اجلديد؟!

محمود الفطافطة

مساواة النوع االجتماعي
 في الصحافة: إيجاد التوازن

خاص - صوت النساء



13 صوت النساء 7.4.2011

قيل قدمياً في األمثال »أسمع كالمك أصدقك، أشوف أفعالك أستغرب«، هذا هو ما 
ينطبق متاماً على واقع الصحافين والصحافيات في غزة، مع أجهزة أمن وشرطة 
وتصريحات  أق��وال  مع  األرض،  على  ممارساتها  تتناقض  التي  املقالة،  احلكومة 
وكذلك  الصحافية،  والبيانات  املختلفة،  التكرمي  احتفاالت  خالل  فيها،  املسؤولن 

املواقف الصادرة عن املكتب اإلعالمي احلكومي التابع لها.
سجل هذه األجهزة أصبح حافالً بسلسلة طويلة من االعتداءات على الصحافين 
بشكل عام، وعلى الصحافيات بشكل خاص، سواء بالضرب أو اإلهانة، أو مصادرة 
املعدات وأشرطة التصوير، أو اقتحام مقار عدد من الفضائيات العربية أو الوكاالت 
للقانون  واض��ح��اً  وانتهاكاً  خطيراً،  تصعيداً  يشكل  ال��ذي  األم��ر  لألنباء،  األجنبية 
الفلسطيني »الدستور«، أو كافة القوانن والشرائع الدولية. العام اجلاري 2011، 
سيكون العام األكثر انتهاكاً حلرية الصحافة والرأي والتعبير في غزة، كما سيكون 

ليس العام األكثر استهدافاً للصحافيات وتقييد حرياتهن فحسب، بل واألكثر اعتداًء 
عليهن بالضرب واإلهانة ومحاولة تشويه سمعتهن.

أسماء الغول
في احلادي والثالثن من كانون الثاني من العام اجلاري 2011، اعتدت الشرطة 
النسائية التابعة للحكومة في غزة بالضرب على الزميلة الصحافية أسماء الغول، 
مقر  في  التحقيق  غرفة  في  وإهانتها  وجهها  على  وصفعها  رأسها  على  بالضرب 
صور  والتقاط  جنائيات،  سجينات  مع  بحجزهن  تهديدهن  ومت  العامة،  املباحث 
فوتوغرافية لهن. الغول قالت في تصريح صحفي  إنها وزميلتها املدهون لم تقوما 
الشرس عليهما، بل حاولتا وزمالء صحافين ومدونن  الهجوم  بأي عمل يتوجب 
أمثال الزميل الصحافي فارس الغول، والزميل أحمد الضبة القيام بواجبهم املهني، 
والصحافين  الصحافيات  م��ن  ع��دد  ح���اول  ال���ذي  السلمي،  االع��ت��ص��ام  متابعة  ف��ي 

واملدونن تنظيمه في حديقة اجلندي املجهول، فجرى اعتقالهم أثناء تأديتهم مهام 
عملهم، والتطاول عليهم بألفاظ نابية أثناء ذلك، واإلعتداء بالضرب على املخرجة 
املدهون، وتوجيه إهانات لها ولعدد من الزميالت والزمالء الصحافين واملدونن، 
ومصادرة بطاقة الهوية والبطاقة الصحافية منهم جميعاً. الصحافية أسماء الغول 
تعرضت أيضاً ليلة اخلامس عشر وفجر السادس عشر، إلعتداء بالضرب املبرح من 
قبل أفراد الشرطة املقالة، بعد اعتقالها وعدد من املواطنن من ساحة الكتيبة لعدة 
ساعات وتهديدها، وذلك قبل اإلفراج عنها بعد منتصف الليل، وبعد إجبارها على 

التوقيع اخلطي على عدم مشاركتها في أي اعتصامات أو مسيرات.
سماح أحمد

في اخلامس عشر من الشهر اجلاري، تعرضت الزميلة الصحافية سماح أحمد، 
القائمن على  إح��دى  اإلع���الم، وه��ي  ال��دوح��ة حلرية  وه��ي صحافية ح��رة في مركز 

فعالية 15 آذار، إلى ما هو أشد قسوة وضرواة ممن سبقنها.
سماح أحمد اكتفت بالقول: »إنه وبعد فض االعتصام انسحبنا أنا والصحافية 
األمن بطعني  أفراد  للمغادرة، عندما فوجئت بأحد  الغول، وكنا في طريقنا  أسماء 
من اخللف في كتفي بآلة حادة، وقاموا بضربنا أنا وأسماء بالعصي، ومن ثم قاموا 
باصطحابنا إلى املباحث«. وتابعت أحمد: »بعد وصولي إلى املباحث العامة بساعة 
إال ربع تقريباً، قمت بطلب سيارة إسعاف ألن جرحي كان ينزف، حيث مت أخذي إلى 

املستشفى لتلقي العالج الالزم«.
نفوذ البكري

احلياة  صحيفة  م��راس��ل��ة  ال��ب��ك��ري  ن��ف��وذ  الزميلة  ل��ه  تعرضت  م��ا  يختلف  ول��م 
آذار،  م��ن  عشر  التاسع  ففي  وغ��ي��ره��ا،  ال��غ��ول  ل��ه  تعرضت  م��ا  ع��ن  كثيراً  اجل��دي��دة، 
تعرضت هي أيضاً ملعاملة قاسية من قبل األجهزة األمنية، متثلت في مالحقة أفراد 
من األمن الداخلي لها أثناء تواجدها في ساحة اجلندي املجهول، ومحاولة إجبارها 

على اخلروج من الساحة ومصادرة كاميرتها بالقوة، لكنها متسكت بها. 
واالعتصام  املسيرة  خالل  الهجوم  تركيز  أن  النساء«،  »ل�صوت  أك��دت   البكري 
إخ��راج  حاولوا  حيث  طبيعي،  غير  بشكل  والنساء  الصحافيات  على  منصباً  ك��ان 
بدفعهن،  وقاموا  بذيئة  بألفاظ  بشتمهن  وقاموا  الساحة،  من  الصحافيات  جميع 
وذلك في محاولة لترهيبهن وتخويفهن للكف عن تغطية االعتصامات واملسيرات 

املطالبة بإنهاء االنقسام.
منال النواجحة

وكما هي الغول والبكري، فقد تعرضت الزميلة املصورة الصحافية منال حسن 
النواجحة، وهي تعمل بشكل حر في التاسع عشر من الشهر اجلاري، لالعتداء على 
يد أحد أفراد األمن، الذي اعترض طريقها بينما كانت تعمل على تغطية تفريق قوات 
األمن للمشاركن في جتمع سلمي بالقوة، في ساحة اجلندي املجهول غرب مدينة 

غزة، وقام مبصادرة الكاميرا اخلاصة بها. 
مقر  إلى  النواجحة  الصحافية  النسائية،  الشرطة  برفقة  األمن  أفراد  اقتاد  وقد 
قيادة الشرطة )اجل��وازات(، وص��ادروا منها هاتفها النقال وبطاقة ذاك��رة، ومن ثم 
خضعت للتحقيق حول طبيعة عملها الصحافي واجلهة التي تعمل لصاحلها، حيث 
بعد  نفسه،  اليوم  ظهر  بعد  من  والنصف  الثانية  الساعة  حوالي  في  سبيلها  أُخلي 

مصادرة كاميراتها ومعداتها اخلاصة.
نظمه  اعتصام  وأثناء  نفسه،  اليوم  ظهر  بعد  من  الرابعة  الساعة  حوالي  وفي 
هاجمت  امل��دي��ن��ة،  وس��ط  املختار  عمر  ش���ارع  ف��ي  ال��ش��روق  ب��رج  أم���ام  الصحافيون 
الصحافية النواجحة أحد أفراد جهاز األمن الداخلي، الستعادة كاميراتها التي كانت 

بحوزته، وكان قد سرقها منها حن مت اعتقالها في ساحة اجلندي املجهول.
أثناء انضمامها العتصام الصحافين، الذي  أنها تفاجأت  النواجحة  وأوضحت 
انتقل من أمام برج شوا وحصري إلى مقر وكالة رويترز، التي تعرضت لالقتحام 
لم  التي  الداخلي يحمل كاميرتها،  األمن  أفراد  أمن حماس، بأحد  والتكسير من قبل 
تكن قد استعادتها بعد وينتحل شخصية صحافي ويقوم بتصوير الصحافين في 

االعتصام، فما كان منها إال أن هاجمته الستعادة كاميراتها.
األم��ن  أف���راد  هجم  ملساندتها،  الصحافين  زم��الؤه��ا  جتمهر  »ح��ن  وأض��اف��ت: 
انتحل شخصية الصحافي، واالبتعاد  الذي  الداخلي عليهم وقاموا بسحب زميلهم 

عن املكان قليالً دون أن يعيدوا الكاميرا لها.
ليطال  امتد  الصحافيات، بل  اإلع��ت��داءات على  األم��ر عند هذا احلد من  ولم يقف 
مبصادرة  أو  وال��وع��ي��د،  بالتهديد  أو  اللفظي،  أو  اجل��س��دي،  ب��اإلع��ت��داء  إم��ا  غيرهن 
تلفزيون  مراسلة  بليحه،  تغريد  الزميالت  أمثال  بالضرب،  أو  اإلعالمية،  موادهن 
دميا  والزميلة  ب��رس،  أس���وار  وك��ال��ة  م��ن  خميس  منال  والزميلة  ال��ع��راق��ي،  ب��الدي 

اللبابيدي صحافية حرة.
هذه اإلعتداءات وغيرها القت استنكاراً واستهجاناً وإدانة شديدة في األوساط 
احلقوقية واإلعالمية والنقابية، ففي حن أعلن املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات 
اإلع��الم��ي��ة )م����دى( ع��ن إدان��ت��ه ال��ش��دي��دة حمل��اول��ة ت��ره��ي��ب وت��خ��وي��ف الصحافين 
والصحافيات، للكف عن تغطية االعتصامات واملسيرات املطالبة بإنهاء االنقسام، 
وطالب احلكومة املقالة باحترام حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة، وبالتحقيق 
اجل���دي ف��ي جميع اإلع���ت���داءات ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت ب��ح��ق ال��ص��ح��اف��ي��ن، اس��ت��ن��ك��ر ن��ادي 
احلكومة  في  الشرطة  أجهزه  بها  تقوم  التي  اإلع��ت��داءات  الفلسطينيات  اإلعالميات 
اإلعتداءات  لوقف  التحرك  بأهمية  مطالباً  والصحافيات،  الصحافين  على  املقالة 
هذه  عن  املسؤولن  ومحاسبة  الصحفي،  واجبهم  تأدية  أثناء  ضدهم  متارس  التي 

االنتهاكات.
للسعي  بالغة  بخطورة  ينظر  إنه  قال  والتنمية،  للتواصل  الفلسطيني  املعهد 
لتشويه سمعة احملتجزات، من خالل التعامل معهن كأنهن مجرمات أو محتجزات 
على خلفية »تهم أخالقية«، وتهديدهن بحجزهن مع سجينات جنائيات، والتقاط 
الذي  واإله��ان��ة،  وال��ض��رب  األمني  التعامل  رفضه  معلناً  لهن،  فوتوغرافية  ص��ور 
حركة  من  قيادات  تعهد  رغ��م  على  واحملتجزات،  املعتصمن  مع  الشرطة  مارسته 

»حماس«، بعدم اإلعتداء من الشرطة أو األجهزة األمنية على الصحافين.

قصص واقعية تناولتها األجيال، قصة الزير سالم وأبوزيد الهاللي، وتغريبة 
روايتها  في  الناس  ويتسامر  واملجالس،  ال��دواوي��ن  في  ت��روى  كانت  ه��الل،  بني 
واملغامرات  واحلكمة  واألق��وال  األمثال  فيها  الفصحى،  العربية  واللغة  باالشعار 
واألمثال،  األشعار  تلك  من  الكثير  حتفظ  الله،  رحمها  حماتي  كانت  والبطوالت. 
زيد  »أبو  تقولها:  كانت  التي  األمثال  ضمن  من  بها،  واستمتع  اليها  استمع  وكنت 

قسم على ربعه )عشيرته( زبيبة«! 
من أحداث القصة أن َمْي جاءت إلى ابي زيد في الليل وأصحابه نيام ببعض 
التمر، وقالت له كل وٌغم النوى، أي إخفيه، فقال لها: »إن شبعت أنا يا مي وجاع 

رفاقي، دعيت على نفسي بسم العقارب!«. 
شتان ما بن ذلك الزمان وزمننا اآلن ، عندما رفض أبو زيد أن يأكل حفنة التمر 
لوحده، وما يأكله أولي األمر في األوطان العربية، وحسب ما سمعنا في األخبار، 
أن ثروة القذافي تطعم الوطن العربي أربع سنوات، ومثله الكثير، وأكثر من نصف 
الشعوب تأكل اخلبز بالعافية، والنصف اآلخر ال يجدونه، ويتفاقم الفقر واجلوع 
واجلهل، ونسمى بدول العالم الثالث، واحلافز الكبير الذي يدفع هؤالء البشر إلى 
البحار  في  أرباعها  ثالثة  يغرق  التي  امل��وت،  ق��وارب  في  أنفسهم  ورم��ي  الهجرة، 

واحمليطات، وال يصل منهم إال القلة القليلة.
عن  التنازل  مقابل  الهجرة  على  مصر  فهو  برأيه،  يقنعني  أن  كاد  ال��ذي  محمد 
للمواصالت  يكفي  أج��ر  على  منه  يحصل  عمالً  يجد  ال  فهو  سفره،  وج��واز  هويته 
ودخانه وأكله، وال يحمل شهادة أو صنعة، وإن حمل شهادة فمذا سيتقاضى، وهل 
أمام كل هذه االلتزامات احلياتية، في ظل هذا الغالء، يتمنى أحد  املعاش سيكفي 
بقوله،  آخر  ويقاطعه  الشهر،  منتصف  حتى  املعاش  يكفيه  أن  اجلالسن  الشباب 
والكهرباء  امل���اء  بقطع  تهديد  ب���دون  الفواتير  ل��دف��ع  وأذه���ب  ي��وم  ي��أت��ي  أن  أمت��ن��ى 

والهاتف، وأن ال أدفع بدل إعادة وصل. 
ويشارك ثالث ضاحكاً: »سيكون عمري 60 سنة عندما أستطيع توفير أجرة 
مصاريف  باقي  أح��وش  ذلك  وبعد  أحبها،  التي  الفتاة  خطبة  من  ألمتكن  الصالة، 
العرس، والسكن مع إمي إذا سمحت لي باستعمال غرفتها. هذا جزء من أحاديث 

الشباب املقبلن على الزواج، الذين يفكرون في حتسن أوضاعهم.
منذ القدم والهجرة هي احلل الوحيد لتحسن األوضاع وفك األزم��ات، وليس 
كل من يهاجر من أجل حتسن األوضاع ينجح في ذلك، أو تتوفر له السبل املالئمة.

جري  جت��ري  »ال  القائل:  املثل  أو  شطارة؟  أم  حظ  الدنيا  هل  ال��س��ؤال:  ويبقى 
الوحوش، غير رزقك ما بتحوش«.

الهجرة  وراء  ي��ج��رون  وال��ك��ب��ي��رة،  الفقيرة  األس���ر  وأص��ح��اب  ال��ش��ب��اب  معظم 
ال��رزق  إل��ى  يصل  ول��ك��ي  رزق���ه،  ع��ن  ويبحث  حظه  ليجرب  طريقة  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
أو يحاول اخلروج بتأشيرة  إما يتزوج من صاحبة اجلنسية األمريكية،  الواسع 
)فيزا( سياحة وهناك يتزوج من أجنبية، وإن حصل على فيزا ووصل إلى البالد 
أو  اإلنساني  اللجوء  وطلب  سفره  ج��واز  بإتالف  املجربون  ينصحه  األوروب��ي��ة، 
مفرغة  حلقة  ف��ي  وي���دور  الج��ئ��ن!  غير  نكون  أن  م��ن  حت��ررن��ا  وكأننا  السياسي، 
أكثر من  األخيرة سمعت عن  اآلون��ة  أو اجلنسية، وفي  اإلقامة  حتى يحصل على 
فيزا  على  احلصول  إلى  سعوا  الله،  رام  من  القريبة  املخيمات  أحد  من  شاب  مائة 
إلى أي بلد يريده ما عدا أمريكا مقابل تسليم الهوية وجواز السفر، مع العلم أنه 
في  ملك  ويعيش  شهري،  معاش  أو  مناسب،  وعمل  ومنزل  صحي  بتأمن  موعود 
بعض  طريق  وع��ن  القدس  من  يهود  محامن  القصة  لتلك  وي��روج  الغربة،  ب��الد  
السماسرة، ولكني أتساءل هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً، ما دور املسؤولن 
في مقاومة هذه الظاهرة املؤدية إلى تهجير الناس و تفريغ البالد من أصحابها، 
عسى ان يتذكر  الكل أن مجتمعنا مجتمع فتي، معظمه شباب، بحاجة حلل مشاكله 
ووقاهم  الشباب،  ه��ؤالء  عون  في  الله  كان  دخلهم،  وحتسن  عمل،  فرص  توفير 
الله شر الغربة، على أمل أن يجد كل شاب دخالً محترماً، وسكناً ُميسراً وعروسا 

متعاونة مع الظروف!
وال أستطيع تصبير أوالدي الشباب، الذين يحلمون بالهجرة من أجل حتسن 

األوضاع إال بقولي لهم: 
بالدي وإن جارت علي عزيزة          وأهلي وإن ضنوا علي كراُم

يشكل انتهاكًا حلرية الصحافة والرأي والتعبير

تعمد استهداف الصحافيات في غزة سياسة 
تنتهجها احلكومة املقالة 

غزة- فايز أبوعون

           

خراريف من الذاكرة
إكرام أبو سمية
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متسخة  ح��م��راء  بطانية  غ��ط��اء،  لها  ليس  االسفنج  م��ن  مهترئة  ف��رش��ة 
العفن، زجاجة مليئة باملاء، وأخرتان فارغتان، عدد من  تفوح منها رائحة 
الفارغة، التي كان ُيوضع فيها فتات اخلبز وبعض  الصحون البالستيكية 
زاوي��ة  حاجتها،  لقضاء  للدهان  يستخدم  ك��ان  كبير  ج��ردل  الطعام،  بقايا 
في  سم   140 عن  مساحتها  تزيد  ال  األكبر  شقيقها  منزل  زواي��ا  من  جانبية 

200 سم للمبيت فيها.
البلبيسي )40 عاماً( من سكان حي  إك��رام  الفتاة  هذا فقط كل ما متلكه 
الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، من حصتها في ِتركة والدها، والتي هي 
من  وشقيقاتها  وألشقائها  لها  تركها  واح��داً،  دومن��اً  مساحتها  أرض  قطعة 

بعده.
أرض،  من  ورثته  ما  إياد  األكبر  شقيقها  منها  اختلس  التي  إك��رام  الفتاة 
وشقيقها األصغر ما استطاعت جمعه من ذهب، ُفرض عليها اإلقامة اجلبرية 
العالم  عن  لعزلها  فيه،  العيش  والطيور  احليوانات  حتى  تأبى  مكان  في 

اخلارجي، حتى ال تفشي سرهم، وال تفضح أمرهم.
ولكن كما يقول املثل »الله يضع سره في أضعف خلقه«، فقد شاء القدر 
أن ينكشف أمرهم، وُيفضح سرهم، على يدي طفل لم يتجاوز عمره العشر 
احملتجزة  العائلة  منزل  بجوار  بالكرة  ليلعب  القدر  ساقه  حن  س��ن��وات، 
منه  ت���ردد  بعد  اض��ط��ره  مم��ا  الصغير،  ح��وش��ه  ف��ي  ال��ك��رة  فتسقط  للفتاة، 
حتى  بداخله  أصبح  إن  م��ا  ولكن  اجل���دار،  يتسلق  أن  أق��ران��ه  م��ن  وتشجيع 
هاله املنظر، وعقدت لسانه فظاعة املشهد، فترك كل شيء على حاله وخرج 

مسرعاً، ولكن ليس كما دخل.
خرج الطفل مسرعاً نحو بيته أمام استغراب ودهشة زمالئه، الذين لم 
يفهموا في بادئ األمر حقيقة ما حدث، وأسباب عدم إحضاره الكرة لهم، وهو 
يصرخ بأعلى صوته مرتعداً من اخلوف »الغولة، الغولة«، إلى أن ارمتى في 

حضن والده الذي هدأ من روعه، وقلل من خوفه، وفهم ما يرمي إليه.
هيكالً  شاهد  بدنه،  واهتز  فرائصه،  وارتعدت  لسانه،  ُعقد  ال��ذي  الطفل 
عظمياً لشبه فتاة، شعرها كث ومنفوش، وأظافرها طويلة، وعيونها ذابلة، 
مليء  حوش  في  بالية  كخرقة  ملقاة  جلدها،  حتت  من  تبرز  تكاد  وعظامها 
بالقاذورات واألخشاب، والقضبان احلديدية، حُتملق به أحياناً، وتطأطىء 
برأسها أحياناً أخرى، دون أن تنبس ببنت شفة، وكأن لسان حالها يستنجد 

به أن يفضح سرها، وأن يكون هو املخلص لها.
حن استجمع الطفل قواه، وسرد لوالده ما رآه، سارع األخير الستشارة 
بعض اجليران حتى ال يتحمل املسؤولية لوحده، إن كان في األمر سراً »ما«، 
أن  فإما  بداخله،  يحدث  ما  واستطالع  املنزل  اقتحام  على  ال��رأي  فوافقوه 
يعتذروا لصاحبه إن لم يجدوا شيئاً، وإما أن يبلغوا الشرطة لتتولى أمره 

إن كان هناك ما يستدعي ذلك.
من  برهة  عيونهم  وأغلقوا  أُنوفهم،  س��دوا  حتى  امل��ن��زل،  دخلوا  أن  وم��ا 

ال��زاوي��ة  ف��ي  ق��س��راً  ترقد  ش��اح��ب،  بوجه  نحيفة  فتاة  هناك  فكانت  ال��زم��ن، 
أربعة  نحو  منذ  »خشة«  طابقن  من  املكون  األكبر،  شقيقها  لبيت  اخللفية 
للحيوانات  حتى  تصلح  ال  التي  احلاجيات  بعض  وبجوارها  عاماً،  عشر 
الستخدامها، تفوح منها ومن حولها رائحة العفن، كون املكان أشبه مبجمع 
حاويات للقمامة، الحتوائه على بقايا طعام، وألواح من األخشاب البالية، 
وجرادل فارغة، وقضبان حديدية، وأكياس من النايلون وغير ذلك الكثير.  

سارع اجليران املفجوعن إلى إخبار الشرطة، التي هالها ما وقعت عليه 
عيونها، خاصة وأن الفتاة األربعينية املنهك جسدها ترقد على لوح خشبي، 
ما  سرعان  الصيف،  ح��رارة  وال  الشتاء  برد  يقيها  ال  متهاوي  سقف  وحتت 

غطت وجهها مبالية حمراء بالية.
داخل  من  باحتجازها  املتهم  األك��ب��ر،  شقيقها  الشرطة  استدعت  وح��ن 
وأسرته،  هو  يقطن  حيث  طوابق،  عدة  من  واملكون  املنمق  اخلرساني  بيته 
عدة  بالضرب  عليها  اعتدى  وأن  سبق  الذي  األصغر  شقيقه  بيت  وبجواره 
مرات، واستغل ثروتها لشراء سيارة شخصية، وهو كان على علم مبا فعل 
شقيقه األكبر، األمر الذي يضعه أمام املسؤولية، لم ُيحرك ساكناً، بل اعترف 

بحجزه لشقيقته من باب مسؤوليته عنها بعد وفاة والدها ووالدتها. 
الشيخ رضوان في احلكومة  السياق يقول مدير مركز شرطة  وفي هذا 
املقالة الرائد بسام القوقا: »بدايًة جاءتني معلومة من أحد األصدقاء، تقول 
بأنه يعرف عن احتجاز أحد األشخاص لشقيقته في خشة خلف بيته ملدة 
كما  كامل،  بشكل  املالبسات  بعض  لي  أوض��ح  حيث  سنوات،   10 عن  تزيد 
كبير  نصيب  لها  التي  واألرض  امليراث  بسبب  جاء  احتجازها  أن  أخبرني 
أية  لديها  تكن  ول��م  جيدة  وحالتها  خاطبة  كانت  البنت  أن  وأخبرنا  فيها، 

مشاكل نفسية«.
القضية،  هذه  من  للتأكد  التحرك  بضرورة  شعرنا  حن  القوقا  وأض��اف 
قمنا بعمل اإلج��راءات الرسمية الالزمة واستصدار قرار من النيابة العامة 
بحضور  توجهنا  ثم  ومن  القضية،  حيثيات  في  والتحقيق  البيت  لتفتيش 
الباب،  وطرقنا  احملدد،  املنزل  وصلنا  أن  وما  البيت،  لتفتيش  النيابة  وكيل 
ففتح لنا رجل في اخلمسينات من عمره هو أخوها املتهم، فأطلعناه على قرار 

التفتيش.
وتابع: »حن دخلنا املنزل اكتشفنا مكان وجود الفتاة في مساحة ال تزيد 
أو  بزريبة احليوانات  أشبه  للغاية، كونه  عن مترين، وهي في وضع مزر 
البالستيكية  والصواني  اخلشبية  واألل��واح  بالقمامة  مليء  وهو  الدواجن، 
احمليطة بها، وزجاجات مياه فارغة، إضافة لسقف زينكو متهالك، تدخل منه 
األمطار حال سقوطها في أي وقت، بينما كانت األرضية عبارة عن مشتاحن 

خشبين وعليهما فرشة اسفنجية مهترئة وبال وجه«.
وأش���ار ال��ق��وق��ا إل��ى أن ح��ال ال��ف��ت��اة أص��ب��ح أق���رب للجنون بعد ك��ل هذه 
السنوات، وعندما تقدمنا إليها لم جتب ولم تتحدث بكلمة واحدة، بل كانت 

تغطي وجهها من اخلوف، وتنكمش على نفسها، لدرجة أن ركبتي قدميها 
يوجد  ال  حيث  وم��ن��ك��وش��اً،  كبيراً  شعرها  ك��ان  بينما  لعنقها،  تصل  كانتا 
أخواتها  مع  االت��ص��االت  بعض  الفور  على  جن��ري  جعلنا  ما  بها،  يهتم  من 
أكبر، ولكي  املالبسات بشكل  املتزوجات وعددهن ثالثة، لكي نتعرف على 

يساعدننا في إخراج املجني عليها.
وأكد أنه بعد استدعاء سيارة إسعاف خاصة لنقلها إلى املستشفى، مت 
التحفظ على كل من له عالقة بالقضية، وهم أخوتها إلجراء التحقيق معهم 
حول مالبسات القضية التي هزت ضمير الرأي العام احمللي، مشيراً إلى أن 
الشيخ  شرطة  مركز  في  التحقيق  غرفة  داخ��ل  بأقواله  أدل��ى  األكبر  شقيقها 
من  أرتكبه  ملا  للندم  آث��ار  أي  عليه  تظهر  لم  حيث  متصلب،  بقلب  رض��وان 

جرمية بحق شقيقته الصغرى.
معملتش  وأنا  خايف،  مش  »أنا  القول:  شقيقها  لسان  على  القوقا  ونقل 
أشي غلط، وأنا بعترف إني أنا وأخوي األصغر أخذنا حقها، ألنه البنت ليس 
الثاني سرق منها ذهبها وباعه واشترى  لها حق في عرفنا، وكمان أخوي 

فيه سيارة خاصة به«.
ال��دول  ال���ذي ه��اج��ر إلح���دى  م��ن خطيبها  ال��ق��وق��ا بينما ه��و طلقها  وق���ال 
األوربية، كان مينع أي أحد من زيارتها وخاصة أخواتها املتزوجات، الالتي 
كًن يعرفن مبا جرى معها، وإحدى أخواتها وخالل التحقيق معها أشارت، 

إلى أنها كانت تظن أن املجني عليها كانت تعيش في مخازن املنزل.
وأوضح أنه وبينما كانت جترى التحقيقات، توجهت ابنة اجلاني وهي 
األشخاص  من  أنها  ليتضح  رض���وان،  الشيخ  شرطة  ملركز  محامية  تعمل 
املتهمن في القضية، بعدما أكدت أنها تعيش في املنزل نفسه، ما حدا مبدير 
املركز الستصدار قرار من قبل النيابة إلجراء التحقيقات معها، لكنها حاولت 
الدفاع عن والدها من خالل إلقاء التهم على عمها وعماتها الذين ال يسألون 

عنها.
وم��ا سمعوه من  املنظر،  م��ن فظاعة  م��ا ش��اه��دوا  ال��ذي��ن هالهم  اجل��ي��ران 
تفاصيل للجرمية، أكدوا ل�«صوت النساء«، أنه ومن خالل معرفتهم باملجني 
عليها، فقد كانت في السابق تتمتع بصحة جيدة، ولم يكن لديها أي مرض 
نفسي أو حتى عضوي ليحصل لها ما حصل، وأنها كانت طبيعية للغاية، 
لكن  السلطة،  ب��داي��ة  ف��ي  العائدين  أح��د  خطبت  وق��د  ش��يء،  م��ن  تعاني  وال 
أخوتها أفسدوا خطبتها وفسخوا العقد، ما حدا بخطيبها الذي حزن عليها 

للهجرة من غزة والعودة من حيث أتى.
النفسية في حي  األم��راض  في مستشفى  الفتاة مت وضعها مؤقتاً  أن  ُيذكر 
النصر شمال مدينة غزة، للعالج مما أُصيبت به من أمراض نفسية تراكمت مع 
السنوات األربعة عشر، نتيجة تعرضها لصدمات ومواقف نفسية كثيرة، حيث 
سيتم وضعها فيما بعد في مستشفى الوفاء للتأهيل، لعمل إقامة دائمة لها في 

تلك املستشفى، بعد أن مت التواصل مع أهل اخلير لتغطية تكاليف اإلقامة.

إكرام البلبيسي، بأي ذنب ُسجنت على يد شقيقها األكبر؟؟
14 عامًا في بيت للدجاج واحلمام حلرمانها من امليراث!! 

غزة- فايز أبوعون
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الثقافية
الصفحة

األف��الم  بند  حت��ت  شمعون،  ج��ان  ملخرجه  ال��ن��س��اء«  »أرض  فيلم  ي��ن��درج 
الوثائقية، التي توثق التجارب احلياتية الشخصية أو اجلمعية لرمز ما، أو 
شعب يقطن في مكان ما ومر بتجربة تستحق التسجيل. لكن هذا الفيلم كاد 
أن يكون روائياً بحميمية السرد وعبقرية املخرج وتفاعل املتحدث، كما كانت 
البطولة لعدة أشخاص وأشياء، فاملخرج بأدائه الكلي في الفيلم ليخرج بهذه 
األربعة من سهى وكفاح وفدوى وسميحة كن  الصورة كان بطالً، والرموز 
بطالت، واملكان ذاته في سجن اخليام ونابلس وشوارع فلسطن ولبنان كان 
ومعتقل  وشاتيلال  صبرا  مبأساة  مر  الذي  الفلسطيني  الشعب  وأخيراً  بطالً، 
خاصة،  خصوصية  هنا  للتوثيق  ك��ان  بطالً.  ك��ان  احلجر  وانتفاضة  اخليام 
التجارب  فهذه  سهى،  أو  ككفاح  املعتقل  في  ام��رأة  جتربة  عن  احلديث  حن 
وهذا التاريخ الشفوي حتتاج الشعوب دوماً لتدوينها، ألنها أرشيف وذاكرة 
تستحقان  فهما  خليل  وسميحة  ط��وق��ان  ف���دوى  جت��رب��ت��ي  ع��ن  أم���ا  ال��وط��ن، 
للفيلم،  األول  اجل��زء  في  والثقافي.  السياسي  املستوى  على  أيضاً  التسجيل 
من  فلسطينية  حكاية  أم��ام  أنفسنا  جند  سهى،  ثم  كفاح  فيه  تتحدث  وال��ذي 
آالف احلكايا املؤملة، حيث التشريد واللجوء إلى لبنان، ثم املعاناة واملجزرة 
واستطاع  اخل��ي��ام،  معتقل  ف��ي  واإلع��ت��ق��ال  النضال  ث��م  وشاتيلال،  صبرا  ف��ي 
شمعون خاصة في حكاية فدوى، أن يجعل منها أشبه ما تكون بفيلم روائي 
قصير، حيث تزور صديقاتها وتعود لذكرياتها، وتزور مقبرة الشهداء حيث 
وزنازينه  اخليام  سجن  جل��دران  تعود  كما  املجزرة،  ضحايا  من  عرفتهم  من 
جمالياته  للمكان  ك��ان  وإذا  واألل����م.  الضحك  حل��ظ��ات  لتسترجع  البشعة، 
حسب باشالر وعلى املستوى الفني للفيلم، فإنه فلسطينياً له عذاباته أيضاً، 
فاملخرج كان موفقاً حن لم يكتف بذاكرة شخصياته، بل عاد لألماكن نفسها 
التي جرت فيها األحداث، لكن هذا كان له وقع مؤلم على الشخصية نفسها، 
كانت  املتضاربة،  املشاعر  حيث  واألل��م  الضحك  وب��ن  أيضاً.  املشاهد  وعلى 
كفاح حتكي قصة نضالها في مراهقتها، وكيف أنهم رفضوا قيامها بأي عملية 
جيش  عليها  قبض  أن  بعد  اغتصابها،  ومحاولة  تعذيبها  ثم  تدريبها،  قبل 
كان  وكيف  السجن،  في  حياتها  أيضاً  تتذكر  وكانت  لالحتالل،  املوالي  حلد 
الضحك والغناء ممنوعن، وكانت الوحدة قاسية تذهب باألسير إلى حالة من 
الهستيريا بالبكاء أو الضحك، لكن للسجن أيضاً ذكرياته اللطيفة، حيث كانت 
الفتيات يستخدمن شباك السجن كمرآة لتزين حواجبهن، وحن تعلمن شغل 
جديدة،  أشياًء  منه  يتعلم  للفلسطيني  مدرسة  كان  دائماً  والسجن  اخلياطة، 
لكن أجمل األمور كان في اقترانها مبعتقل مثلها أحبها وأحبته. وكألف ليلة 
وليلة أو كمسرحيات شكسبير، جند حكاية داخل حكاية، وفي حكاية كفاح 
نرى حكاية سهى بشارة الشبيهة بحكايتها، حيث محاولتها اغتيال أنطوان 
حلد، واعتقالها في سجن اخليام أيضاً، كما جند حكاية املصور الياباني الذي 
كان أول من صور مجزرة صبرا وشاتيلال. أما اجلزء الثاني من الفيلم فكان 
املناضلة،  خليل  سميحة  حكاية  وه��و  كفاح،  حكاية  مع  متواٍز  بشكل  يسير 
التي كان  إنعاش األسرة،  التي حاربها االحتالل وحاربته، وأسست جمعية 
لها دورها النضالي واملجتمعي، بل واإلبداعي أيضاً، حيث كانت تنشر مجلة 
وكانت  الفلسطينية،  الذاكرة  توثيق  في  ساهمت  التي  واملجتمع«،  »التراث 
امرأة حتب السالم، وتقول أنها كانت تريده، لكن االحتالل كان يريد احلرب. 
واجلزء الثالث واألخير الذي كان يسير أيضاً بشكل متواٍز مع احلكاية األولى، 
هو حكاية الشاعرة فدوى طوقان، التي عانت من حبسها في بيت أهلها، وكبت 
إبداعها حتى أخذ أخوها الشاعر إبراهيم طوقان بيدها إلى حرية الكلمة، ثم 
استطاعت أن تكون معروفة على املستوى الفلسطيني والعربي، رغم حصار 

العادات واالحتالل. 
سمى املخرج فيلمه »أرض النساء«، ورمبا يقصد فلسطن، رغم أن فدوى 
إليهما،  يأتي  الفيلم  الوطن في  أن  إال  الوطن،  إلى  القدوم  وسهى ال تستطيعا 
وذلك عبر أستاذة احلركة النسوية في جامعة بيرزيت، وهذا العنوان هو ما 
والثقافي،  السياسي  املجال  في  فلسطينية  نسوية  رموز  فهما  بينهما،  يجمع 
ومن أجيال مختلفة، ومن الداخل واخلارج، حسب التسمية التي ابتلينا بها 

بعد أوسلو. 
وأخيراً أود أن أشير بال تعليق، ملا فعله حزب الله في سجن اخليام، حيث 
مع  املثل  نفعل  لم  أننا  حن  في  القادمة،  لألجيال  وطني  ذاك��رة  ملتحف  حوله 
سجن سياسي شهير في غزة، شهد عذابات آالف املناضلن طوال 38 سنة من 

االحتالل، هو سجن السرايا املعروف.

الضحك في زمن البكاء
»أرض النساء«

علي أبو خطاب

 فتاة في  العشرينات من العمر متعلمة وعازفة كمنجة، إبن عمها أربعيني 
العمر متزوج وال يعرف من احلياة سوى غنمه وقطيع البقر الذي يرعاه ويشكل 
مصدر رزقه، يحاول إبن العم أن  يتزوجها ويكتب أشعارا ال تتعدى كونها أبيات 
إبنة عمه  إغ��راء  ال��ذي ميلكه، يحاول  الغنم،  إح��دى نعجاته من  قطيع  شعر في 

بالزواج منه.
إبنته  قص  يحكي  العمر  من  الثمانينات  في  حاج  فيه  علينا  يطل  ث��اٍن  مشهد 
صفية، التي فاتها قطار الزواج وهي تعمل من أجل اإلنفاق على األسرة املكونة من  
والدها العجوز واخيها املتزوج والعاطل عن العمل لسنوات عديدة، تقضي صفية 
لوالدها  وتعبها  عملها  ناجت  لتعطي  املالبس،  تطريز  في  الطويل  الليل  ساعات 
الثمانيني، من أجل اإلنفاق على األسرة وبناء طابق جديد ألخيها وزوجته،  فال 
وعند  األخ،  باسم  البيت  تسجيل  على  يعمل  بل  تعبها  نتاج  بأخذ   الوالد  يكتفي 

وفاة األب يقوم األخ بحرمان األخت من البيت إرضاء لزوجته.
  فيما يحكي املشهد الثالث  عن  طمع األخ في أرض اخته األرملة التي تعيل 
بسيط،  مببلغ  شرائه  طريق  عن  أرضها  على  اإلستيالء  ويحاول  الثالث  أطفالها 

ترفض األخت البيع أكثر من مرة فيتهمها أخيها بشرفها ويقتلها بهذ احلجة .
مشهد رابع وخامس هي مكونات »جحيم الظل« املسرحية التي قام بإنتاجها 
الطاقم  املرأة ونفذها مسرح الطنطورة خالل حملة يقوم بتنفيذها  طاقم شؤون 
حول امليراث، وتتناول املسرحية حق املرأة في احلصول على نصيبها من امليراث.
تتكون هذه املسرحية من خمسة مشاهد يتناول كل مشهد من حالة حرمان من 

امليراث مستقاة من واقع الشعب الفلسطيني. 
وتترابط مشاهد املسرحية من خالل املمثل الرئيسي الذي يلعب دور الزوج 
مدى  املسرحية  وتصور  املختلفة،  املشاهد  في  العم  واب��ن  واخل��ال  األب  و  واألخ 

جحيم الظل

 مسرحية تستثيرنا لنرفض  
بقوة إنتهاك حق املرأة في امليراث

بينما  أهلها ليستفيد منه  إرثها من  الرجل على حصول زوجته على  حرص هذا 
يحرم أخته التي تتحمل األعباء املادية للمنزل من ميراث أبيها، فيما يحكي املشهد 
األخير منها عن األخ الذي يصل به احلد الى أن يخرج جثة أخته من القبر ليوقعا 
على أوراق بيع وشراء، في إشارة خطيرة من مخرج املسرحية الى عمق الظلم 

الذي وصلت اليه املرأة في مسألة حرمانها من امليراث.
القيم اإلنسانية وعدم  فاملسرحية  مبشاهدها اخلمسة عززت املعنى ألهمية 
جترد األفراد منها فاألخ الذي جترد من انسانيته وقتل أخته من أجل احلصول 
تعانيه  ال��ذي  ال��س��وداوي  الواقع  ه��ذا  على  الضوء  القى  اإلرث،  في  حصتها  على 

النساء في مجتمعاتنا العربية وليس في مجتمعنا الفلسطيني فحسب.
جحيم الظل مسرحية  ترتكز في تكوينها على املسرح التفاعلي ومسرح الظل 
حيث تعرض معظم املشاهد خلف ستار وما نراه هو ظل املمثلن\ات، وفي معظم 

األحيان ال تخرج النساء من الظل الذي يعشن فيه. 
املسرحية استطاعت أن تستثمر مشاعر اجلمهور للتعاطف بقوة مع النساء 
على  أكثر  واقعية  أج��واء  أضافت  وإض��اءة  صوت  تقنيات  وعبر   حقهن،  املنتهك 
املسرحية.  كما يتم نقاش املشاهد املختلفة وفكرة املسرحية مع اجلمهور إلعطاء 
بامكان  أن  كما  املختلفة،  املشاهد  في  عرضه  مت  ما  ح��ول  واالراء  األف��ع��ال  ردود 

اجلمهور اقتراح نهايات مختلفة للمشاهد.
ويعبر اسم املسرحية عن عدم قدرة النساء على اخلروج من الظل الى النور 

في احلياة فيما يتحرك الرجل بحرية كبيرة.
يتم عرض املسرحية في مختلف محافظات الضفة الغربية حيث مت عرضها 
نابلس  م��ن  ك��ل  ف��ي  عرضها  سيتم  كما  حل��م،  وب��ي��ت  وج��ن��ن  اخلليل  مدينة  ف��ي 

وطولكرم على شرف الثامن من اذار.

رام الله - لبنى األشقر
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لم يعد أمامها إال أن تضع الطربوش األحمر على رأسها، نظرت في املرآة، اخترقت 
التي حتضن خوفها،  الالمعة  الفضة  املبتسم، وتغلغلت في ذرات  األنثوي  الشبح 
ملفوفة  بحيرة  مشغول  فضاء  إل��ى  اإلجابة  هربت  الناس؟  فعل  رد  سيكون  كيف 
باحلاجة للعمل، على صفحة املرآة امرأة ترتدي  الشروال  وسترة حمراء مزخرفة، 
تكتمل  حتى  رأسها  على  الطربوش  تضع  أن  اآلن  وعليها  مذهبة،  بخيوط  مطرزة 
صورة الفتاة، التي عليها أن ترضي صاحب املطعم الذي تردد في فصلها من العمل، 
ووجد أن بيع شراب التمر الهندي أمام باب املطعم وعلى حافة الرصيف، قد يحول 

دون فصلها الذي سيؤدي بعائلتها إلى اجلوع.
 نظر إليها صاحب املطعم، ها هي الفكرة التي كانت مستحيلة، تنزل إلى الشارع 
وتتجسد بامرأة، ستبيع شراب التمر هندي مهما كانت تعليقات املارة، يكفي أنها 
للعيش، نادى على أحد العمال وطلب منه اإلبريق النحاسي  وفرت للعائلة منفذاً 
الذي ميتلىء بشراب التمر هندي، رأت اإلبريق النحاسي الضخم قادماً،ً فخافت من 
الدائرة النحاسية التي يتوسطها احلزام الذي ستربطه حول خصرها، عنق اإلبريق 
 الذي سينساب منه الشراب مبثابة الشبح الذي غرس في قلبها طعنة الوجع اخلفي.
التمر  بشراب  املليء  النحاسي  اإلب��ري��ق  ظهرها  على  الرصيف،  حافة  على  وقفت 
هندي، الطربوش على رأسها يشعرها بأنها فتاة مضحكة أشبه باملهرجة، خجلت، 
اليسار،  إلى  وت��ارة  اليمن  إلى  ت��ارة  مييل  الطربوش  لكن  وجهها،  تغطية  حاولت 
تأوهت،  رأس��ه��ا،  بجلدة  التصق  حتى  فضغطته  يدها  بقبضة  الطربوش  ضربت 
فالضربة أوجعتها، شعرت أن رأسها يعاني من ثقل، ال تعرف، هل من الطربوش 
تدق  أن  عليها  بإصبعه،  النافذة  من  املطعم  صاحب  لها  أش��ار  اخلجل؟  شدة  من  أم 

بالصاجات النحاسية حتى يصل صدى رنينها إلى آخر الشارع ويسمعها املارة.
وقفت، صوت الصاجات النحاسية خافت، عاد صاحب املطعم وأشار إليها بأن 

يكون الرنن أعلى، قرأت في عينيه الغضب وحملت بوادر الطرد.
تالشى اخلجل وحل محله االنتظار الكئيب، أمسكت بالكأس البالستيكي على 
أمل أن ميتلئ وتبيعه ألول عطشان أو عطشانه، مرت عدة دقائق، ال أحد ينظر إليها، 

كأنها غير موجودة.
مر بائع متر هندي، وقف أمامها، حدق بها، اغتصبت ابتسامة افترشت ذالً على 
إلى االبتعاد  البائع لم يخف دهشته، ابتسامتها حتاول جره  التي ارجتفت،  ذقنها 
عن املكان، لكن هو أصر على الوقوف، ألنه اعتبر وقوفها في هذا املكان، قمة التحدي 

له ولشرابه، واخذ يتمتم، عشنا وشوفنا، نسوان آخر زمن.

فهي  وتصمت،  ستتحمل  معايرة،  استخفاف،  شتائم،  ش��يء،  كل  توقعت  لقد 
بحاجة إلى أي عمل.

أحد  في  تعمل  أن  أص��رت  حن  عمها  فم  من  م��رة  أول  سمعتها  أرم��ل��ة(،  )تربية 
املصانع، ثم تكررت حتى أصبحت مواالً يتباهى عمها في غنائه الرجولي املتباهي 
كاملعتاد، ثم طور املوال فصار ينادي عليها )بنت األرملة(، وكلما سمعته ازدادت في 
 عنادها، ألنه ال يرحم فقرهم، وأمها تردد ال برحمك وال بخلي رحمة ربنا تنزل عليك. 
أحد  إن  ويقال  بنائها،  في  يعمل  ك��ان  عمارة  سطح  عن  سقط  أن  بعد  وال��ده��ا  قتل 
املقاول  كان  دفعه  ال��ذي  أن  تقول،  أخ��رى  رواي��ة  وهناك  السطح،  عن  دفعه  العمال 
في  شقيقه  ابن  قتل  أن  بعد  العرب،  من  االنتقام  وأراد  يهودياً،  كان  وقد  املسؤول، 

عملية تفجيرية.
كان عمرها آنذاك خمس سنوات، وشقيقتها لم تتجاوز السنة، ولم تتزوج أمها، 
 مع أن اجلميع راهن على زواجها، ألن ال أحد سيساعدها في املصاريف وتربية البنات.

تنظيف  في  العمل،  في  والدتها  تساعد  وب��دأت  اخل��ام��س،  للصف  س��وى  تتعلم  لم 
البيوت وفي قطف الزيتون وفي اخلياطة وفي مصنع للشراب، آخر مرة مت فصلها 
املتراكمة، لكن  ال��دي��ون  أم��ام  ف��م��اذا ستعمل  االن��ت��ح��ار،  ق��ررت  ال��ش��راب،  م��ن مصنع 
 تراجعت خوفاً من كالم الناس، الذين لن يصدقوا أن االنتحار وراءه قصة ثانية.
عندما قرأت اإلعالن أو الورقة املثبتة على واجهة املطعم الزجاجية، والتي يطالب 
فيها صاحب املطعم بعمال، قررت أن تسأله إذا كان بحاجة إلى عاملة أيضاً، الدهشة 
سيطرت على مالمحه عندما سألته، لكنه وجد فيها شيئاً جديداً، شجاعة امرأة ما 

زالت مغطاة بطبقة من اخلجل البكر والعناد املثير.
عملت في مطبخ املطعم، ولكن أراد صاحب املطعم استغالل ما تبقى من حاجتها 
للعمل، وقد تفتق ذهنه عن بيع شراب التمر هندي أمام املطعم، واختار ليلة رأس 

السنة لكي تبدأ في بيع الشراب.
من  بينهما،  خفية  مباراة  أمامها،  واقفاً  هندي  التمر  يبيع  ال��ذي  الرجل  زال  ما 
سيبيع أوالً، الناس متر أمامهما، تنظر إليها وتنظر إليه، أحدهم همس لرجل آخر 
)الزالم بطلوا يستحوا، مشغل مرتوا معاه في بيع الشراب(، ضحكت هي، أما هو 
فركض وقال للرجل )هاي مش مرتي(، الغضب يفترش أصابع الرجل املرتعشة، 
مصارعة  حلبة  الساحة  واعتبرت  هي،  تهتم  لم  الصاجات،  رنن  عن  عجزت  التي 
أنها تسيطر  بينهما، وأخذت أصابعها تضرب بالصاجات، كأنها تريد أن تؤكد له 

على الساحة.
وسطها  من  اإلبريق  وانتشل  بغتة  عليها  هجم  عليه،  باالنتصار  لها  يسمح  لم 
عليه  فهجمت  جنونها  ج��ن  امل��س��ك��وب،  ال��ش��راب  إل��ى  نظرت  األرض،  على  وسكبه 
حولهما  يتحلقون  الناس  وب��دأ  فسقطت،  بشدها  هو  فقام  األرض،  على  وأسقطته 
قامت  عليهما،  يضحك  املطعم  صاحب  فرأت  بعيد،  من  نظرت  عليهما،  ويضحكون 
الذي  املطعم  الفارغ وتوجهت نحو باب  وشروالها يقطر شراباً، أمسكت باإلبريق 
كان يسده صاحب املطعم بقامته، ألقت باإلبريق على صدره وقالت بتصميم )مليه 
أخ��ذت  ب��ل  ال��ص��اج��ات،  برنن  تكتفي  تعد  ول��م  الرصيف،  على  وقفت  م���رة(.  كمان 
تنادي )شراب متر هندي(، أما بائع التمر الذي سكب شرابه على األرض، فقد وقف 

وإبريقه يئن من بقايا الشراب، الذي حتول إلى خليط من الغبار والشراب. 

صحتك
املخيفة واملؤملة، وبعض األمهات قد يحتجن إلى بعض الدعم املعنوي أو حتى 

الطبي لتسهيل عملية الوالدة، لذا ال تتركي جتارب األخريات تؤثر بك.
إذا كنت ترغبن في الوالدة بشكل طبيعي فتحية لك، ألن الوالدة الطبيعية هي 
جزء من املهارات التي خصنا بها الله عز وجل. أوالً ابحثي عن شخص خبير يقدم 
لك الدعم واملعلومات الصحية واملناسبة حلالتك. هناك صفوف خاصة لتدريب 
األمهات املقبالت على الوالدة على التنفس، وضعية الوالدة املناسبة، والتمارين 
مراكز  ع��ن  البحث  ح��اول��ي  احل���وض.  ف��ي  وال��ع��ض��الت  العظام  لتلين  اخل��اص��ة 
 متخصصة في منطقتك، أو تصفحي االنترنت للبحث عن نصائح من هذا النوع.
لقد منحنا الله األدوات الالزمة للوالدة طبيعياً. عندما نثق بأجسامنا، ونشجع 
أنفسنا على مواجهة الوالدة كعملية طبيعية في دورة احلياة. عندها سنتخطى 

مخاوفنا ونلد بدون توتر أو خوف.
هل تعلمي بأن هناك عدة وضعيات مختلفة للوالدة الطبيعية؟ لألسف يقوم 
سهولة  األكثر  الوضع  بطريقة  بااللتزام  تقليدي  بشكل  املستشفيات  في  األطباء 
لهم، وهي االستلقاء على الظهر أو االلتفاف على شكل حرف سي. لكن لسوء حظ 
الوضعية ال تعمل فقط ضد اجلاذبية، لكنها حتدد مخرج احلوض  األمهات، هذه 
تسبب  أن  وميكن  الظهر،  أسفل  على  ض��روري  غير  إج��ه��اداً  وتضع   ،%30 بحدود 
الضيق اجلنيني. م��ن  أخ���رى  اجل��ن��ن، وأش��ك��ال  قلب  م��ع��دل نبضات  ف��ي   ت��راج��ع��اً 

والتدخالت  التعقيدات  م��ن  مجموعة  إل��ى  ي��ؤدي  أن  ميكن  ال��س��يء  ال���والدة  وض��ع 
غير الضرورية، مثل التمزق، الشق اجلراحي، شفط اجلنن والوالدة القيصرية. 
عندما يسمح لألمهات بحرية احلركة واستعمال وضعيات الوالدة الفعالة )مثل 
القرفصاء، االستناد على اليدين الركب، الوقوف، واالضطجاع على اجلانب( والتي 
الضغط  ويقل  الطبية،  للتدخالت  احلاجة  تقل  ضدها،  وليس  اجلاذبية  مع  تعمل 

النفسي واإلجهاد العضلي، وبالتالي تصبح عملية الوالدة أسهل واقل أملاً.

قلق الوالدة الطبيعية؟
هل تشعرين بالقلق من موعد والدت��ك؟ هل فكرة والدتك تؤرقك وتزيد من 
الوساوس وجتارب األخريات تصيبك باالحباط، هذه  نبضات قلبك؟ ال تدعي 
النصائح من دليل الوالدة الطبيعية ستساعدك في تخطي قلق الوالدة الطبيعية 

وتزيدك معرفة وقوة.
حالة  ولكنها  مؤملة،  الطبيعية  ال��والدة  تكون  أن  ميكن  األم��ر،  نواجه  دعينا 
فردية وجتربة شخصية، بعض األمهات قد يلدن دون املرور بطقوس الوالدة 

امرأه من متر هندي

ال أفشي سراً عندما أقول أنني أعشق الربيع أينما كان، وبشكل خاص في صحتك
فلسطن، وفي اجلانية بالتحديد، حيث تتلون األرض بأضعاف ألوان قوس 
قزح، الذي لطاملا أثار البهجة في نفسي كلما ظهر في السماء، منذ كنت طفلة 

صغيرة وحتى اليوم.
هذه السنة أتيحت لي الفرصة أكثر من مرة لرؤية قوس قزح، ومرة واحدة 
كان مزدوجاً، فكان جماله ال يوصف، وشعرت بإحساس غريب فيه أمل. كان 
ذلك احلدث قد ترافق مع بدء ثورة شباب ميدان التحرير في مصر، وما هي إال 
أيام قليلة حتى انتصرت الثورة املصرية، وأطاحت مببارك وشلته وأقصتهم 
من  وأخشى  احلكم،  مقاليد  العسكر  يستلم  أن  أح��ب  ال  أنني  صحيح  بعيداً. 
تشبثهم به لعشرات السنوات، كما حصل في العديد من البلدان العربية، التي 
جاء زعماؤها بانقالب عسكري، وظلوا احلاكمن بأمرهم لعشرات السنوات، 
كما حصل في ليبيا والسودان وسوريا، وبعضهم لم تكفهم السنوات الطويلة 
ليورثوا  مقاسهم،  على  الدستور  بتكييف  قاموا  بل  االنقالب،  بعد  احلكم  من 
أبناءهم احلكم اجلمهوري، رغم أن ذلك يشكل مهزلة تاريخية لم نرها سوى 
نحو  حتبو  زال��ت  ال  التي  أفريقيا،  دول  بعض  في  ورمب��ا  العربي،  العالم  في 

النمو.
في مصر وتونس، يبدو أن األمور لن تعود إلى الوراء، ومن أسقطوا زين 
على  ومصممون  وواع��ون  ح��ذرون  وهم  بذلك،  يكتفوا  لن  ومبارك،  العابدين 
مرة  ال��ش��وارع  إل��ى  للخروج  حلظة  أي  في  مستعدون  وه��م  الشامل،  التغيير 
أخرى، للحفاظ على ما أجنزوه، وملتابعة الطريق إلجناز ما تبقى من مطالب 
األنظمة  لفلول  الدولتن، ولن يسمحوا ال للجيش وال  املتظاهرون في  رفعها 

السابقة، بااللتفاف على مطالبهم.
آذار حسم الوضع في مصر، فهل سيحسم نيسان الوضع في ليبيا وفي 
سوريا واليمن، لتتفتح آخر أزهار الربيع في تلك البلدان، لَم ال يتعظ احلكام 
مصرون  أنهم  أم  وم��ص��ر؟  تونس  جتربة  م��ن  ويستفيدون  البلدان  ه��ذه  ف��ي 
قالعهم  حتميهم  ل��ن  النهاية  وف��ي  شعوبهم،  دم��اء  سفك  ف��ي  االس��ت��م��رار  على 
املسؤولية  بقدر  سيكونون  فهل  الشعب،  ثورة  من  غيرها  وفي  العزيزية  في 
ليحقنوا دماء املئات الذين يقتلون يومياً في الدول الثالث، ومتى سيفهمون أن 
القمع الشرس الذي يواجهون به شعوبهم لن يجدي نفعاً، بل سيزيد ثورات 
ما  يكفيهم  ال���دم،  يستجلب  وال���دم  العنف،  يجر  فالعنف  ش��راس��ة،  شعوبهم 
جمعوه من أموال، ويكفيهم أنهم حكموا شعوبهم بالسيف والنار دون رضاها 

لعشرات السنوات، فليرحلوا فيريحوا ويستريحوا.
نحن في فلسطن بدأنا في 15 آذار حتركاً رفع شعار إنهاء االنقسام، لكنه 
هكذا  يستحقه  ال��ذي  املطلوب  الزخم  يشهد  لم  أو  كثيرة،  لعوامل  يستمر  لم 
بالثورات  قامت  التي  الشعوب  كانت  فإذا  عوننا،  في  الله  كان  ونحن  شعار، 
التحديات،  من  الكثير  لدينا  فنحن  النظام،  اسقاط  وه��و  واح��د،  حتد  أمامها 
التهم  الذي  أولها اسقاط االحتالل وإنهاء االنقسام وإيقاف غول االستيطان، 
للمستوطنات،  عليه  البيوت  بناء  يتم  لم  وم��ا  الفلسطينية،  األراض��ي  معظم 
مت تخريبه بإطالق سيول املجاري واملياه العادمة، التي أحرقت األرض وما 
فيها من شجر، والنفايات السامة التي يتم التخلص منها بدفنها في األراضي 
الفلسطينية، كل ذلك يتطلب منا العمل على أكثر من صعيد، لكن علينا أن نركز 
اهتمامنا في املرحلة احلالية على رفع شعار إنهاء االنقسام، ألننا ال نستطيع 

مجابهة االحتالل واالستيطان ونحن منقسمن. 
أما على صعيد حقوق النساء فال زال املشوار أمامنا طويل وشاق، فال زالت 
احليوانات  زرائ��ب  في  تسجن  النساء  زالت  وال  الشرف،  بحجة  تقتل  النساء 
ألنهن جترأن وطالنب مبيراثهن الذي يحرمن منه فقط ألنهن نساء، وال زالت 
الفتيات يتزوجن وينجنب ويحرمن من التعليم، حتت سن الثامنة عشر، لكن 
انتخاب  م��رة  ألول  مت  فقد  األش���واك،  حقل  في  تفتحت  وردة  هناك  املقابل  في 
أميناً  كمال  زهيرة  انتخبت  فقد  فلسطيني،  حلزب  العام  األمن  ملنصب  ام��رأة 

عاماً حلزب فدا، فألف مبروك لزهيرة، ولكل نساء فلسطن.

نيسان أجمل الشهور


