
29 September  NO 333 

292011 اأيلول  العدد 333
�ضحيفة �ضهرية  تعنى بق�ضايا املراأة  املجتمع                           معاً من اأجل التحرير... معاً من اأجل بناء الوطن  

طاقم  �ضوؤون املراأة 

اإلفتتاحية صور العدد بعدسة: عصام الرمياوي 

محمود درويش

بال�ضيف  اأم����ي  اأر�����ض  خ����ذوا 

ل��ك��ن��ن��ي ل����ن اأوق�������ع ب��ا���ض��م��ي 

ع��ل��ىب��ي��ع ���ض��ر م��ن ال�����ض��وك 

حول حقول الذرة.

دولتنا الفل�ضطينية 194

على  احل�صول  اأجل  من  املتحدة  االمم  اإىل  الذهاب  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  قرار 

اعرتاف بالدولة الفل�صطينية كاملة الع�صوية، اأثار نقا�صًا على ال�صعيد الوطني، االقليمي 

والدويل. وكان هناك من اأيد اخلطة ومن انتقدها، ومن ذهب اإىل حتليلها من الناحية 

القانونية.   وعلى ال�صعيد الوطني/ املحلي كان التاأييد لهذه اخلطوة وا�صحًا، قبل اجتماع 

االمم املتحدة، خالله وبعده.  

لهذه اخلطوة عدة معاين، فمثاًلً قد تعني اأن ال�صعب الفل�صطيني من خالل قرار منظمة 

التحرير الفل�صطينية، يريد تذكري العامل اأن الربيع العربي يف خطر اإذا مل حتل الق�صية 

الفل�صطينية، اأي اأن اأي تغيري يف الدول العريبية لن يكون تغيريًا ثانبًا وم�صتقرًا، طاملا بقي 

ال�صعب الفل�صطيني حتت االحتالل. قد تعني هذه اخلطوة اأي�صًا اإعادة تذكري العامل باأ�صره 

بوجود �صعب حتت االحتالل. وقد تعني اأي�صًا اأهمية و�صع الق�صية الفل�صطينية يف الربامج 

اأخالقية، حقوقية و�صيا�صية  والعاملية، ملا يحمله وجود االحتالل من حتديات  احلكومية 

على الب�صرية جميعها. كما اأنها اأعادت اإىل اأذهان املعظم، اأن اإ�صرار ال�صعب الفل�صطيني 

كاجلبل، لن يتزحزح. هذا كله جاء خالل خطاب الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س يف 

االأمم املتحدة.  يف مثل هذه اللحظات، ينب�س قلب املراأة الفل�صطينية مرتني، ويعمل عقلها 

اأي�صًا بفكرتني متالزمتني:  مرة عندما يكون لديها �صعور الفخر ب�صعبها، ولديها القدرة 

اأن ت�صارك، تنظم وتبادر يف تنظيم االحتفاالت، الندوات، وامل�صريات تاأييدًا لهذه اخلطوة 

التاريخية.  ومرة اأخرى عندما ياأتي ال�صوؤال القدمي اجلديد اإىل ذهنها: ما هي حقوقي يف 

هذه الدولة القادمة، وكيف �صيكون و�صعي فيها؟.  

ال يتوقف االأمر عند وجود الدولة اأو عدم وجودها، عند االعرتاف بهذه الدولة اأو عدم 

االعرتاف بها، ولكن يف مثل هذه املنا�صبات ي�صبح ال�صوؤال ملحًا، وت�صبح �صرورة اإر�صاء 

االأ�ص�س واملبادىء لهذه احلقوق اأكرب. اأي اأن �صكل اأي دولة فل�صطينية قادمة، �صواء جاءت 

من خالل قرار االأمم املتحدة، اأو من خالل مقاومتنا لالحتالل، يجب اأن ال تاأتي بدون اأن 

يكون هناك عمل جدي على اإحقاق وحماية احلقوق.  

ونحن الن�صاء نرى اأن هذا لن يتم اإال باتخاذ قرارات جريئة ت�صاهم يف و�صول املراأة اإىل 

مواقع �صنع القرار، وت�صاهم بوجود ت�صريعات و�صيا�صت حتمي االأ�صرة من العنف، وتعمل 

على حت�صني و�صع الن�صاء داخل االأحزاب، وتعمل على حت�صني �صورة املراأة يف االإعالم، 

وغريها من املهمات التي مل تتم حتى االآن.  الق�صد هنا، هو اأن علينا الكثري من املهمات 

العالقة، املطلوب العمل عليها بجدية اأكرث، حتى نح�صر لهذه الدولة التي �صتاأتي. نعلم 

ونوؤمن باأنها �صتاأتي من خالل قرار االأمم املتحدة، اأو من خالل مقاومة منظمة، اأو من 

خالل تغيريات غري مرئية حتى االآن يف اأفق املنطقة، قد جتعل  قيام الدولة الفل�صطينية 

اأمر حتمي، �صتاأتي ال حمال. ولهذا على ال�صلطة الفل�صطينية، وعلى املوؤ�ص�صات املختلفة اأن 

ت�صع ق�صية حقوق املراأة يف راأ�س براجمها، من اأجل اأن توؤثر على املجتمع ككل، فللمراأة 

القدرة على التاأثري على املجتمع. 

عندما قال الرئي�س يف كلمة اجلملة التالية: »واأقول لهم دعونا نبني م�صتقباًل الأطفالنا، 

اإذا  اأن احلرية واالزدهار لن ياأتيا،  تتمحور فيه احلرية واالزدهار«، قد يعني للبع�س 

دون  حقوق،  دون  فيها  والن�صاء  الدولة  جاءت 

احلقوق.  هذه  حتمي  ت�صريعات  ودون  حماية  

حممود  �صاعرنا  قاله  مبا  نوؤمن  ننا  اإ وفعاًلً 

دائمون  هنا،  قاعدون  هنا،  »وافقون  دروي�س: 

هنا، خالدون هنا، لنا هدف واحد ... واحد... 

واحد... اأن نكون.. و�صنكون«. 

لنا هدف واحد 

اأن نكون و�ضنكون
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�صاد�صًا اإذا ما نظرنا اإىل مكانة االأ�صري الفل�صطيني قانونيًا منذ العام 1967 وحتى 

االآن، فاإننا ال جند له مكانة، ولكن عندما ت�صبح فل�صطني ع�صوًا، �صيكون باالإمكان 

التحرير  ومنظمة  الفل�صطينية  القيادة  �صتوؤهل  التي  القانونية،  الدرا�صات  اإجراء 

اأنه اأ�صري حرب، واأن االأ�صرى  الفل�صطينية، لتحديد مكانة االأ�صري الفل�صطيني، على 

الفل�صطينيني هم اأ�صرى حرب.

اإننا ال نحاول املبالغة يف اأهمية الع�صوية يف اليوم التايل، ولكن يف نف�س الوقت، 

يجب عدم التقليل من هذه االأهمية، فهذا اأواًل واأ�صا�صًا حق فل�صطيني، وحق لفل�صطني 

االإنتداب  حتت  االأمم  ع�صبة  قبل  من  فل�صطني  و�صعت  عندما   ،1922 عام  اكت�صب 

الربيطاين مبكانة )اأ( ، اأي االأقرب اإىل اال�صتقالل وال�صيادة الكاملة، ومنحت فل�صطني 

�صهادة ميالد من االأمم املتحدة عام 1947 بالقرار 181.

وق�صية  التحرير  منظمة  على  احلفاظ  اإىل  تدعو  التي  احلري�صة  ولالأ�صوات 

الالجئني نقول: اإن القيادة الفل�صطينية ال تتوجه اإىل االأمم املتحدة الإعالن اال�صتقالل، 

اأو االإعرتاف بدولة فل�صطني، فاإعالن اال�صتقالل مت عام 1988 من اأعلى هيئة ت�صريعية 

الفل�صطينية، املمثل  الفل�صطيني ومنظمة التحرير  فل�صطينية، وهي املجل�س الوطني 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  الوالية  �صاحبة  هي  الفل�صطيني،  لل�صعب  والوحيد  ال�صرعي 

والقانونية والوظيفية لل�صعب الفل�صطيني، اأيًا كان مكان تواجده، وهي اأي�صًا �صاحبة 

الوالية التفاو�صية، وهذا لن يتغري، بل �صيتعزز، بحيث تكون اللجنة التنفيذية ملنظمة 

هو  الفل�صطيني  الوطني  واملجل�س  الفل�صطينية،  احلكومة  هي  الفل�صطينية  التحرير 

برملان دولة فل�صطني. اأما على �صعيد ق�صية الالجئني، فهي ق�صية حمفوظة ملفاو�صات 

الو�صع النهائي، اأ�صوة بالقد�س واحلدود واملياه واالأمن واالأ�صرى، ولن يجحف ذلك 

بحق ال�صعب الفل�صطيني يف املطالبة بحل كافة ق�صايا الو�صع النهائي، وعلى راأ�صها 

ق�صية الالجئني، ا�صتنادًا اإىل قرارات ال�صرعية الدولية ذات العالقة وقرار 194.

مرة اأخرى، نحن ال نحاول املبالغة يف ح�صول فل�صطني على ع�صوية االأمم املتحدة، 

فيها،  والت�صكيك  اخلطوة  هذه  اأهمية  من  التقليل  يحاول  البع�س  اأن  يوؤ�صفنا  ولكن 

ويعتربها قفزة يف الهواء. فاإننا نقول لكل هوؤالء: قدروا احلاجة لك�صر اال�صرتاتيجية 

االإ�صرائيلية، املتمثلة يف اإبقاء الو�صع على ما هو عليه، وعدم تغيري االأمور، وتن�صيب 

ال�صلطة  وتفريغ  الفل�صطيني،  ال�صعب  على  لل�صلطات  كم�صدر  نف�صها  �صرائيل  اإ

الفل�صطينية، التي ولدت لنقل ال�صعب الفل�صطيني من االحتالل اإىل اال�صتقالل، عن 

اأي والية قانونية، �صيا�صية واأمنية، فهذا الواقع ال ميكن قبوله، وبالتايل فاإن ع�صوية 

فل�صطني يف االأمم املتحدة، هي لي�صت النهاية، واإمنا البداية، والتي تبداأ باأمر اأ�صا�صي، 

اأال وهو عدم قبول ا�صتمرار االأو�صاع على ما هي عليه.

واأخريا نقول: اإن الذهاب اإىل االأمم املتحدة لطلب الع�صوية الكاملة لدولة فل�صطني 

يف حدود 1967 بعا�صمتها القد�س ال�صرقية، هي لي�صت اال�صرتاتيجية الفل�صطينية، 

واإمنا جزء وخطوة من هذه اال�صرتاتيجية املتمثلة باإعادة فل�صطني يف حدود 1967 

وعا�صمتها القد�س ال�صرقية اإىل خارطة اجلغرافيا، وعلى ذلك فاإن ال�صعب الفل�صطيني 

ال�صعب  على  فاإن  الع�صوية،  طلب  يقدم  وعندما  واحد،  بل�صان  يتحدث  اأن  يجب 

اأيًا كان مكان تواجده يف القارات ال�صت، اأن يحمل علم فل�صطني، واأن  الفل�صطيني، 

ينزل اإىل ال�صوارع �صلميًا، وعلى كل فل�صطيني اأن ي�صاأل نف�صه �صوؤال: ما الذي ا�صتطيع 

يف  اأنه  االإميان،  واب�صط  اجلغرافيا،  خارطة  اإىل  فل�صطني  اإعادة  بهدف  اأقدمه،  اأن 

اأي مكان يف العامل، اأن يكون مع الفل�صطيني 10 اأ�صدقاء، بل 100 �صديق، بل 1000 

�صديق، يرفعون علم فل�صطني، فحقيقة عودة فل�صطني بعا�صمتها القد�س ال�صرقية يف 

حدود 1967، اأ�صبحت م�صاألة وقت.

االإنق�صام، نذهب موحدين،  انتهى  اإىل االأمم املتحدة وقد  اأن نذهب  كنا نتمنى 

ال�صفة والقد�س وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة، حما�س وفتح واجلبهة ال�صعبية 

وكل ف�صائل العمل ال�صيا�صي الفل�صطيني، وعلى اأي حال، يجب اأن ال تف�صل امل�صاحلة 

الفل�صطينية، ويجب اأن يتم الرتكيز عليها، فباعتقادنا اأن اخلطوة االأوىل بعد التاأكيد 

على الذهاب اإىل االأمم املتحدة للح�صول الع�صوية الكاملة، يجب اأن تكون توقيع اإتفاق 

امل�صاحلة، وال م�صلحة عليا فل�صطينية اليوم اأهم من امل�صاحلة الفل�صطينية، ومن 

تاأكيد خطوة اإعادة فل�صطني اىل خارطة اجلغرافيا، كخطوة متوا�صعة اأوىل تعترب بداية، 

وهي احل�صول على ع�صوية فل�صطني يف حدود 1967، وعا�صمتها القد�س ال�صرقية.

نحن ندرك اأن القيادة الفل�صطينية االآن ترتكز اإىل دعم عربي كامل، وترتكز اإىل 

دعم منظمة دول عدم االنحياز واالحتاد االفريقي، ومنظمة التعاون االإ�صالمي والدول 

االأفريقية، واأمريكا الالتينية والدول االآ�صيوية، وندرك اأي�صًا اأن القيادة الفل�صطينية 

ممكن  جهد  كل  يبذلون  عبا�س،  حممود  والرئي�س  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  يف 

للحفاظ على �صداقة اأوروبا واأمريكا، وجتنب حتول امل�صاعي الفل�صطينية للح�صول على 

الع�صوية يف االأمم املتحدة، اإىل �صبب للخالف والنزاع، خ�صو�صًا اأن اأوروبا واأمريكا 

اأعلنتا اأكرث من مرة تاييدهما حلل الدولتني واقامة الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة، واأن 

الرئي�س اوباما، اأعلن بكل �صراحة وو�صوح قبل نحو عام، من على منرب االمم املتحدة، 

اأنه يتمنى اأن يرى مقعدًا لدولة فل�صطني بني مقاعد الدول االأع�صاء يف االأمم املتحدة.

 لهذه الأ�ضباب ن�ضعى للح�ضول على ع�ضوية الأمم املتحدة

وليد ظاهر

املكتب ال�صحفي الفل�صطيني ـ الدمنارك

ح�صول دولة فل�صطني على ا�صتقاللها يف حدود 1967 وعا�صمتها القد�س ال�صرقية، 

الناجز، فاالحتالل  الفل�صطيني  على ع�صوية االأمم املتحدة، قد ال يعني اال�صتقالل 

ال�صكان واالإمالءات واحل�صار واالإغالق، �صوف  البيوت وتهجري  واال�صتيطان وهدم 

ت�صتمر يف اليوم التايل لع�صوية فل�صطني، ولكن ما الذي �صيتغري يف اليوم التايل حل�صول 

فل�صطني على ع�صوية االأمم املتحدة؟

 �صتكون دولة فل�صطني يف حدود 1967 وعا�صمتها القد�س ال�صرقية، مبكانة 
اأواًل

دولة حتت االحتالل من قبل دولة اأخرى ع�صو يف االأمم املتحدة، تقوم باالحتالل وهي 

اإ�صرائيل ، مبا يوؤدي اإىل تطبيق بنود ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وعدم متكن اأي 

م�صوؤول اإ�صرائيلي من احلديث عن هذه االأر�س، وكاأنها اأر�س متنازع عليها.

الع�صوية، حول اجلدول  النهائية، �صتتمحور بعد  اإن مرجعية املفاو�صات   
ثانيًا

الزمني والتدريجي لالن�صحاب من االأرا�صي املحتلة عام 1967، والرتتيبات االأمنية 

والطرف الثالث. 

ثالثًا �صيقول ال�صعب الفل�صطيني اأن حقه يف تقرير امل�صري ال ي�صاوم عليه اأحد، وال 

ميكن اأن يرهن بيد �صلطة االحتالل، اإ�صرائيل، الأن حق تقرير امل�صري هو حق لل�صعوب 

وحدها، والذين يتحدثون عن املفاو�صات باعتبارها اخليار الوحيد، الذي يوؤدي اإىل 

حل الدولتني، اإمنا يقولون اأن حق تقرير امل�صري لل�صعب الفل�صطيني، �صيكون رهينة 

الع�صوية،  االإ�صرائيلي، وهذا غري جائز قانونيًا، وح�صول فل�صطني على  بيد املحتل 

�صيعني التاأكيد على هذا املبداأ.

رابعًا ت�صتطيع دولة فل�صطني، الع�صو يف االأمم املتحدة، اأن حت�صل على الع�صوية 

ومنظمة  )اليون�صكو(  ي�صمل  ومبا  املتخ�ص�صة،  الدولية  املنظمات  كافة  يف  الكاملة 

الغذاء العاملي ومنظمة ال�صحة العاملية وجمل�س حقوق االإن�صان وحمكمة العدل الدولية، 

املعار�صة  تكمن  النقطة حتديدًا،  الدولية، وهنا وحول هذه  واأي�صا حمكمة اجلنايات 

االإ�صرائيلية-االأمريكية يف مو�صوع الع�صوية، فاإ�صرائيل ال تريد، ك�صلطة احتالل، اأن تكون 

مو�صع م�صاءلة، واإمنا تريد اال�صتمرار باالإغتياالت واالإقتحامات واالإعتقاالت واحل�صار 

واالإغالق وهدم البيوت واإرتكاب جرائم احلرب، دون ح�صيب اأو رقيب. وعندما ت�صبح 

فل�صطني ع�صوًا يف حمكمة اجلنايات الدولية، تكون ممار�صات اإ�صرائيل حتت امل�صاءلة.

خام�صًا �صتكون هناك م�صوؤوليات وفقًا للقانون الدويل وميثاق االأمم املتحدة، لكل 

الدول االأع�صاء يف االأمم املتحدة، حول الدولة الزميلة الواقعة حتت االحتالل من قبل 

دولة اأخرى، ع�صو قائم باالحتالل. 
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لنيل  الفل�صطينية  القيادة  لتوجه  الفل�صطينية  املراأة  دعم  على  الن�صوة،  مئات  اأكدت 

ع�صوية كاملة لفل�صطني يف االأمم املتحدة، جاء ذلك خالل م�صرية �صلمية �صاركت فيها 

ع�صرات الن�صوة بالقرب من حاجز قلنديا الع�صكري جنوب رام اهلل، تاأييدًا لتوجه القيادة 

اإىل االأمم املتحدة للمطالبة بع�صوية كاملة لفل�صطني، وتزامنت هذه امل�صرية مع م�صرية 

اأخرى، انطلقت من اجلانب االآخر للحاجز، الإ�صرائيليات موؤيدات لل�صالم، واللواتي ُمنعن 

من عبور احلاجز لالن�صمام للم�صرية، وطالنب ب�صقوط االحتالل واال�صتيطان، وباالعرتاف 

بدولة فل�صطينية يف االأمم املتحدة.

اأن  اإىل  اأ�صارت  الفل�صطينية،  للمراأة  العام  لالحتاد  العامة  االأمانة  ع�صو  نزال  رميا 

قوات االحتالل منعت ع�صرات احلافالت التي تقل نا�صطات ن�صويات من مناطق �صمال 

على  حافالتهن  احتجاز  بعد  قلنديا،  حاجز  اإىل  الو�صول  من  اأي�صًا،  وجنوبها  ال�صفة 

احلواجز الع�صكرية باجتاه القد�س. واأو�صحت نزال، اأن نحو األف امراأة من حركة الن�صاء 

الدميقراطيات االإ�صرائيليات، منعن اأي�صًا من و�صول حاجز قلنديا، للم�صاركة يف امل�صرية 

الن�صوية لدعم ا�صتحقاق اأيلول، حيث اكتفني بتنفيذ وقفة احتجاجية داخل مدينة القد�س.

وقالت نزال، اأن م�صرية قلنديا تعد انطالقة ل�صل�صة فعاليات ن�صوية ينظمها االحتاد 

العام للمراأة الفل�صطينية، من اأجل دعم احل�صول على ع�صوية لفل�صطني يف االأمم املتحدة، 

و�صيكون من �صمنها توجه الن�صاء للم�صاركة يف الفعاليات املناه�صة لال�صتيطان واجلدار.

قالت:  الفل�صطينية  للمراأة  العام  لالحتاد  العامة  االأمانة  ع�صو  ال�صعافني،   ختام 

»امل�صرية تهدف اإىل توجيه ر�صالة اإىل العامل، باأن ال�صعب الفل�صطيني �صيواجه االحتالل 

حتى اإحقاق احلقوق الكاملة لل�صعب الفل�صطيني وتقرير م�صريه، واإقامة الدولة امل�صتقلة 

كاملة ال�صيادة وعا�صمتها القد�س«.

واأ�صافت ال�صعافني: »اإننا هنا لنقول للعامل اإنه م�صوؤول عن حتقيق ع�صوية فل�صطني 

الكاملة يف االأمم املتحدة، على طريق حتمل م�صوؤولياته الكاملة جتاه الق�صية الفل�صطينية، 

وال يعقل اأن يبقى ال�صعب الفل�صطيني ال�صعب الوحيد الذي ال يزال حتت االحتالل، حتت نظر 

االأمم املتحدة، وعليها اأن تتحمل م�صوؤولياتها، وعلى اأمريكا اأن ترفع يديها واأن توقف دعمها 

الإ�صرائيل«. واأ�صارت اإىل اأن امل�صرية الن�صوية هي تاأكيد على م�صاركة املراأة الفل�صطينية يف 

الن�صال الوطني الفل�صطيني، ولالإ�صارة اإىل اأن املراأة الفل�صطينية هي جمندة لهذه الق�صية، 

واأنها جزء من ال�صعب الفل�صطيني، وتخدم ق�صاياه.

اأن امل�صرية تعرب عن  من جهتها، قالت وزيرة ال�صوؤون االجتماعية ماجدة امل�صري، 

لنيل  اإىل االأمم املتحدة  التوجه  اأبواب  الفل�صطينية على  ن�صاء فل�صطني، والقيادة  ر�صالة 

ع�صوية كاملة لفل�صطني يف الهيئة االأممية، وللتاأكيد على اأن ن�صاء فل�صطني كما جميع اأبناء 

ال�صعب الفل�صطيني ومنظمة التحرير وقواها وموؤ�ص�صاتها موحدة حول الذهاب اإىل االأمم 

املتحدة، للمطالبة بالع�صوية الكاملة. واأ�صافت امل�صري: »هذه امل�صرية جاءت لتقول نعم 

للدولة الفل�صطينية على حدود حزيران لعامن 1967 بعا�صمتها القد�س، ولن نتخلى عن �صرب 

منها، هذا اإىل جانب الن�صال ال�صعبي امل�صتمر واملتوا�صل من اأجل العودة وتقرير امل�صري، 

واإقامة هذه الدولة على االأر�س كما �صتقرها لنا االأمم املتحدة بعد اأيام«.

وراأت امل�صري اأن امل�صرية ت�صكل باكورة العمل واحلراك ال�صعبي الفل�صطيني، لتعزيز 

الن�صال ال�صعبي من اأجل اإقامة الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة على اأر�س فل�صطني، واإنهاء 

االحتالل، ومن اأجل حق عودة الالجئني لديارهم وفقًا لقرار194.

اأبو العينني، اإن امل�صرية  من ناحيته، قال ع�صو اللجنة املركزية حلركة فتح �صلطان 

توجه ر�صالة املراأة الفل�صطينية للعامل اأجمع، ولالحتالل على اأر�س فل�صطني، وهي اأي�صًا 

ر�صالة اإىل كل من يقف اأمام تطلعات �صعب فل�صطني، لتذكريه باأن �صعب فل�صطني هو ال�صعب 

الوحيد املتبقي على الكرة االأر�صية الذي مل ينل حريته وا�صتقالله الوطني، واأن فل�صطني 

هي الدولة الوحيدة التي ال تزال ترزح حتت نري االحتالل.

واعترب اأبو العينني اأن امل�صرية ت�صكل منا�صبة لتعزيز الوحدة الوطنية ملواجهة الغازي 

على اأر�س فل�صطني، وهي ر�صالة للواليات املتحدة التي تهدد القيادة الفل�صطينية با�صتخدام 

الفل�ضطينيات يوؤكدن على حق ال�ضعب الفل�ضطيني بالدولة
�ضوت الن�ضاء وعن وكالت 

الفيتو، وهي اأي�صًا ر�صالة الأحرار العامل ليقفوا مع فل�صطني يوم 23 اأيلول.

وقال اأبو العينني: »يوم 23 اأيلول لن يكون كباقي االأيام، و�صيكون اليوم الذي يليه لي�س 

كبقية االأيام االأخرى، ونحن ن�صعى لي�صمع العامل كله �صوت فل�صطني، وباأن �صعب فل�صطني 

اأ�صكال  بكل  االحتالل  نواجه  و�صنبقى  دولته،  نيل  على  الت�صحيات  كانت  ومهما  ي�صر، 

املقاومة، حتى ين�صحب عن ار�صنا، لننال حريتنا واإقامة دولتنا الفل�صطينية«.

واأكد اأبو العينني اأن امل�صرية ت�صكل اإنذارًا لالحتالل والواليات املتحدة، وكل من يقف 

اأمام تطلعات �صعب فل�صطني، اأن هذه امل�صرية هي البداية، و�صت�صهد كل اأر�س فل�صطني 

املنايف  ال�صتات ويف  الفل�صطينية ويف  املناطق  الفل�صطينية يف كل  امتداد اجلغرافيا  على 

وقفة مع الدولة.

االحتاد العام للمراأة الفل�صطينية قرر اأي�صًا، توجيه ر�صائل للقوى الن�صوية وحركات 

دعم املراأة يف كل دول العامل، من اأجل ال�صغط على حكوماتهن لالعرتاف بفل�صطني خالل 

الت�صويت، �صواء يف جمل�س االأمن اأو اجلمعية العامة لالأمم املتحدة االأ�صبوع املقبل. كما 

وجه االإحتاد العام، ح�صب الع�صو فيه رميا نزال، �صل�صلة مرا�صالت تطالب العامل باإن�صاف 

االأممية  القرارات  وتطبيق  املتحدة،  االمم  يف  به  واالإعرتاف  الفل�صطينية،  املراأة  ن�صال 

بخ�صو�س دعم الن�صاء وتوفري احلماية لهن، ويف مقدمتها قرار 1325 ال�صادر عام 2000، 

واملخ�ص�س لدعم الن�صاء يف مناطق ال�صراع امل�صلح واملناطق املحتلة. 

 

جاء ا�صتحقاق اأيلول كخطوة اأوىل الإعالء �صوت ق�صيتنا يف املحافل الدولية ويف االأمم 

املتحدة، حيث تلك الدول االأع�صاء تتمتع بحقوق دولية و�صرعية على م�صتوى العامل اأجمع، 

الع�صو  اأو  الدائم،  الع�صوية  اال�صتحقاق لقب  ننال يف هذا  �صعيًا منا الأن  والتوجه جاء 

املراقب يف االأمم املتحدة، الذي يوؤهلنا كخطوة اأوىل على  طريق الدولة الفل�صطينية كاملة 

ال�صيادة واحلقوق. ويف فل�صطني ترقب ومتابعة �صديدة بني اأبناء ال�صعب الفل�صطيني، ملا 

�صيحدث بعد هذه اخلطوة، وما هي تبعاتها ونتائجها، حيث اختلفت اآراء النا�س وتنوعت 

بني املعار�س وامل�صجع، وبني من راأى اأن هذا اال�صتحقاق واإن ح�صل لن يقدم اأو يوؤخر على 

اأر�س الواقع، وبني من راأى اأن الدولة الفل�صطينية �صتقوم عاجاًل اأم اآجاًل.

الق�ضية الفل�ضطينية اأممية

وعن فكرة التوجه اإىل االأمم املتحدة، كانت االآراء متناق�صة، حيث راأى اأحمد عبو�صي 

اإىل العامل من  اإي�صال ال�صوت الفل�صطيني  موظف يف �صركة جوال: »اإن التوجه يعني 

جديد، واإعادة االهتمام بالق�صية ب�صكل اأممي«. واتفق معه حممد �صوقي �صاحب اأحد 

املحال التجارية، الذي قال: »التوجه اإىل االأمم املتحدة يعيد الق�صية الفل�صطينية اإىل 

املحافل الدولية ب�صورتها احلقيقة، اأال وهي اأن ال�صعب الفل�صطيني �صعب حمتل منذ 63 

عامًا، واآن االأوان اأن يكون له دولة فل�صطينية«.

وقد اأجمع املعظم اأنه ال باأ�س يف التوجه اإىل االأمم املتحدة، الأن احل�صور الفل�صطيني 

�صيكون عامليًا، ولكن املعار�صون راأوا، اأن هذه اخلطوة تفتقر لالأ�ص�س ال�صحيحة املقنعة، 

التي يجب اأن ال نتخلى عنها اأبدًا، بدءًا بفل�صطني التاريخية اإىل القد�س كاملة، وق�صايا 

الالجئني واالأ�صرى وفل�صطينيو الداخل.

يف  االأ�صا�صية  »امل�صكلة  بريزيت:  جامعة  يف  ال�صحافة  طالبة  علي،  دعاء  وقالت 

اال�صتحقاق اأنه خطوة للخلف، الأن فيه تنازاًل عن ق�صايا من املفرت�س اأن تقوم عليها الق�صية 

الفل�صطينية، من وحدة ال�صعب الفل�صطيني يف الداخل واخلارج، ومتثيلهم يف ج�صم واحد 

وهو منظمة التحرير، اإ�صافة اإىل عدم التنازل عن فل�صطني التاريخية، على االأقل لي�س 

ب�صكل تباديل، اأي اأرا�صي 48 مقابل ال�صفة وغزة، وحل الدولتني لي�س حاًل واقعيًا، اأو حل 

فيه �صرعية، اأو موافق عليه من قبل ال�صعب«. وكالم دعاء اأكد عليه زميلها ح�صام، وقال: 

»اخلطوة فيها تنازالت جديدة، الأنها قائمة على اأو�صلو واالعرتاف باملحتل«.

ومع اأن التوجه اإىل اأيلول يف واقع االأمر، كان يفتقد للربنامج الوا�صح، الذي وعدت 

القيادة بو�صعه حال عودتها، اإال اأن اجليد يف االأمر يف حال احل�صول على الع�صوية، هو 

قدرتنا على االإف�صاح عن م�صاكلنا على م�صمع املجتمع الدويل، وقدرتنا على التقدم باأي 

�صكوى للمحكمة الدولية، يف حال اأي اعتداء اأو تعنت اإ�صرائيلي بحق اأبناء �صعبنا.

وقالت ملى من�صور من مدينة طولكرم: »اال�صتحقاق �صيعطينا القدرة على املطالبة 

اجلانب  عند  احلا�صل  التوتر  نتيجة  جاءت  الثقة  وهذه  الدولية«.  املحافل  يف  بحقوقنا 

على هذا  واأكد  االأمريكي،  اجلانب  اإىل  اإ�صافة  وخوفهم من هذه اخلطوة،  االإ�صرائيلي، 

الت�صور موظف يف بنك فل�صطني، حيث قال: »ا�صتحقاق اأيلول ي�صاعد يف مواجهة االحتالل 

وال�صغط على اأمريكا وا�صرائيل«.

خطر الفيتو

ولكن مع اأن هناك خوف يزعزع اجلانب االإ�صرائيلي واالأمريكي، اإال اأن ميزان القوى 

الدولية غري العادل، الذي ترتاأ�صه اأمريكا، يخلق تخوفات فل�صطينية جتاه ق�صية الت�صويت 

على الع�صوية يف جمل�س االأمن، اإن اأ�صدرت اأمريكا حق النق�س الفيتو، الذي ميكن بلحظة 

اأن ي�صقط حلم الع�صوية الدائم يف االأمم املتحدة.

بريزيت،  الربغوثي حما�صرة يف جامعة  وداد  عنه  املتوقع حتدثت  االحتمال  وهذا 

قالت: »اال�صتحقاق جاء كمخرج حلالة من العجز يف املفاو�صات، واملخرج هو التوجه اإىل 

االأمم املتحدة من اأجل اإعالن الدولة اأو االعرتاف بها، لكن االعرتاف غري متوقع ب�صبب 

الت�صنج االإ�صرائيلي الوا�صح، وتاأثري اللوبي ال�صهيوين على الواليات املتحدة، �صاحبة الراأي 

والقرار املفرو�س«.  بينما راأى حممد �صوقي: »اإن فل�صطني �صتواجه بالفيتو االأمريكي، اأو 

اأن الواليات املتحدة �صت�صغط على الدول االأع�صاء الإ�صقاط طلب الع�صوية دون ا�صتخدام 

الفيتو، وبالتايل �صنتوجه للح�صول على لقب ع�صو مراقب، وال�صلطة الفل�صطينية �صتواجه 

بع�س ال�صغوطات والعقوبات من الواليات املتحدة وحلفاء ا�صرائيل«.

اأما على �صعيد االأرا�صي الفل�صطينية، هناك ت�صيق اإ�صرائيلي كبري على الفل�صطينيني، 

وتهديدات باتخاذ خطوات جمحفة بحق اأهايل ال�صفة وغزة والداخل الفل�صطيني، وهذه 

التهديدات كانت متوقعة مع اقرتاب اأيلول. نتيجة لهذا، يرى البع�س اأن اال�صتحاق لرمبا 

هو تقدم دويل للق�صية الفل�صطينية، لكن على اأر�س الواقع، فالو�صع الفل�صطيني �صعب 

وحمرج. مقبولة الربغوثي، ممر�صة، اأعربت عن راأيها يف املو�صوع، وقالت: »اال�صتحقاق 

لل�صعب  اإيجابي  �صيء  هناك  يكون  لن  لكن  ال�صيا�صة،  املرحلة  يف  وتغري  جيدة  خطوة 

الفل�صطيني، الأن اال�صتيطان واالحتالل م�صتفحل، فماذا �صيفعل املقعد وكل العامل �صدنا«. 

وتابع عبو�صي موظف �صركة جوال: »ال اأتوقع الكثري، فلن يتغري اأي �صئ على اأر�س الواقع، 

الأن اإ�صرائيل ال ينطبق عليها قوانني اأو �صرعية دولية كما عهدناها، وما اأخذ بالقوة ال ي�صرتد 

اأال بالقوة ». يف حني اأن �صابة من مدينة القد�س قالت: »خطوة جيدة، الأن حلم الدولة طال 

انتظاره، وهي مك�صب دويل، ولكن لن يتغري الو�صع من ناحية امل�صتوطنات واحلواجز«.

ومع كل هذا، فاإن االأمل الفل�صطيني ما زال يعي�س يف قلوب اأبناء ال�صعب الفل�صطيني، 

باأن يحقق لنا اال�صتحقاق خريًا، ولو على ال�صعيد الدويل، فاإن هذه اخلطوة ب�صكل عام 

خطوة جيدة، يف طريق �صراع ونزاع  طويل بحلم الدولة، والتخل�س من االحتالل، واإعالء 

زينة  اأبو  �صناء  النهاية  اأكدت عليه يف  والذي  الدولية،  املحافل  الفل�صطيني يف  ال�صوت 

ب�صكل �صحيح، من خالل  ا�صتغاللها  دبلوما�صية يجب  وقالت: »خطوة  مديرة مدر�صة، 

جتميع النا�س حول حركة وطنية موحدة، وترتيب البيت الداخلي بالتوازي مع ا�صتغاللها 

يف املحافل الدولية، من خالل اإجناز الوحدة الوطنية، وعمل انتخابات فل�صطينية نزيهة، 

هي االأولوية دون التعامل بفئوية«.

خالل م�ضرية لالحتاد العام للمراأة الفل�ضطينية

حلم الدولة الفل�ضطينية

خطوة دبلوما�ضية جيدة �ضعياً لعرتاف دويل

مي�ضاء الأحمد
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 »اأرى نف�صي خالل فرتة وجيزة مدربة يف ق�صايا املراأة، هذا امل�صروع ومن خالل 

من  العديد  اأعطاين  املدربني،  لدى  املتنوعة  واخلربات  بها  �صاركنا  التي  التدريبات 

املهارات التي متكنني من اأ�صبح مدربة، واأقوم بنقل هذه املعرفة للن�صاء يف املناطق 

املهم�صة، واأقوم بتجميع املواد التدريبية حتى تكون مرجعًا يل، واأرجو من الطاقم اأن 

يتيح يل هذه الفر�صة«. بهذه العبارة عربت اأمل اأبو ركاب عن تاأثري م�صروع التمكني 

ال�صيا�صي للن�صاء يف املناطق الريفية، عليها وعلى مدى ا�صتفادتها. 

هذا امل�صروع الذي يهدف اإىل تعزيز دور املراأة على ال�صعيد ال�صيا�صي، وزيادة 

ن�صبة متثيلها يف مراكز �صنع القرار، وذلك من خالل متكني موؤ�ص�صات املجتمع املدين 

وبرامج  �صيا�صات  يف  واإدماجها  املراأة،  وحقوق  ق�صايا  تبني  من  املحلية،  والهيئات 

النوع  املجتمعي حول مفهوم  الوعي  رفع  اإىل  باالإ�صافة  بها،  يعملون  التي  املوؤ�ص�صات 

االجتماعي ووثيقة حقوق املراأة الفل�صطينية.

ويتوافق هذا امل�صروع وا�صرتاتيجية طاقم �صوؤون املراأة 2009- 2011، من حيث 

ماأ�ص�صة النوع االجتماعي لربامج و�صيا�صات املوؤ�ص�صات القاعدية والن�صوية، وت�صمني 

ق�صايا وحقوق املراأة ب�صورة اأ�صمل، مما ي�صاهم يف حتقيق امل�صاواة، ومتكني املراأة من 

احل�صول على حقوقها، وبالتايل تعزيز م�صاركتها ال�صيا�صية، اإ�صافة اىل رفع الوعي 

املجتمعي جتاه ق�صايا وحقوق املراأة، وزيادة تقبل املجتمع لهذه احلقوق، والعمل على 

مواجهة التحديات التي تعيق من ح�صول املراأة عليها.

ومن اأجل حتقيق هذه االأن�صطة، يعمل طاقم �صوؤون املراأة، وبال�صراكة مع منظمة 

اليونيفيم، على توفري الدعم التقني والتدريب لعدد من املوؤ�ص�صات »مراكز �صبايا، 

الهيئات املحلية، املوؤ�ص�صات القاعدية« يف خمتلف املناطق التي ي�صتهدفها امل�صروع، 

بهدف تعزيز امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء يف املناطق الريفية، من خالل زيادة متثيلها يف 

مراكز �صنع القرار، واإدماج النوع االجتماعي يف براجمها و�صيا�صاتها. حيث ا�صتهدف 

امل�صروع 18 موقعًا ما بني غزة وال�صفة.

ثالث مراحل

امل�صروع، مت تنفيذ 54 ور�صة عمل تدريبية ل 1136 من  االأوىل من   يف املرحلة 

املواقع  يف  القاعدية  املوؤ�ص�صات  املحلية،  الهيئات  �صبايا،  مراكز  يف  العاملني/ات 

امل�صتهدفة. بحيث هدفت الور�س اإىل رفع الوعي حول مفهوم النوع االجتماعي ووثيقة 

حقوق املراأة الفل�صطينية. اأما يف املرحلة الثانية من امل�صروع، فقد مت متكني 365 من 

االلتزام  واأبدوا  االأوىل،  املرحلة  يف  �صاركوا  والذين  املتطوعني/ات،  العاملني/ات، 

التي  املختلفة  املناطق  يف  تنفيذها  مت  التي  التدريبات،  من  �صل�صلة  عرب  واالهتمام 

املعارف  العديد من  املجموعات من  الوعي ومتكني  رفع  بهدف  امل�صروع،  ي�صتهدفها 

واملهارات والتوجهات، التي متكنهم من قيا�س اإحتياجات مواقعهم، وماأ�ص�صة النوع 

االجتماعي يف املراكز والنوادي والهيئات املحلية، ومهارات القيادة الت�صاركية وحمالت 

ال�صغط واملنا�صرة، والدميقراطية واحلكم الر�صيد.

على  قدرة  اأكرث  وجعلها  املوؤ�ص�صات،  داخل  االإجتماعي  النوع  اإدماج  جانب  اىل   

مراعاة اإحتياجات كافة �صرائح املجتمع ب�صكل عام، والن�صاء والفتيات ب�صكل خا�س، 

من خالل حت�صني م�صتوى اخلدمات التي تقدمها، من خالل براجمها لهذه ال�صرائح، 

ومتكني املراأة من احل�صول على حقوقها كمواطنة و�صريكة فاعلة، �صواء على ال�صعيد 

العام واخلا�س، بحيث لن ت�صتطيع املراأة الو�صول اإىل مراكز �صنع واإتخاذ القرار، 

وهي تعاين التهمي�س واال�صطهاد والعنف املنزيل، واأي�صًا التهمي�س وعدم االهتمام 

بتمكينها من خالل املوؤ�ص�صات واحلكومة اأي�صًا.

الفئات  قبل  من  واهتمام  وا�صع  �صدى  لها  كان  امل�صروع  نفذها  التي  التدريبات 

امل�صتهدفة. عفاف زبدة، املن�صقة امليدانية للطاقم، اأ�صارت اإىل اأن هذا التدريب، زاد 

من ح�صا�صية املوؤ�ص�صات املتواجده جتاه النوع االجتماعي، فمثاًل يف بالطة، »اأ�صارت 

به  قامت  ما  خالل  من  للمراأة  انتاجي  عمل  توفري  اأن  والع�صوات،  اجلمعية  رئي�صة 

اجلمعية من خالل املقا�صف، مل يكن هو الدور الوحيد الذي غريته، بل عمل ذلك 

اأي�صًا على تغيري كبري لدى الن�صاء واأدوارهن داخل اأ�صرهن، ومتكينهن ذاتيًا مما عزز 

القدرات االإبداعية، والتي فعاًل ظهرت لديهن من خالل العمل االإنتاجي الذي يقمن 

به، واأي�صًا من خالل الدورات املتنوعة التي يح�صلن عليها من مركز ن�صوي بالطة«.

اإىل جانب متكني املجموعات امل�صتهدفة، من امتالك مهارات ومعارف جديده يف 

جمال اإجراء االبحاث ال�صريعه بامل�صاركة يف مواقعهم/ن، و�صاهم هذا التدريب يف 

رفع وعي امل�صاركني/ات جتاه اأهمية االإطالع على التحديات التي تواجههم وتواجه 

مواقعهم، واآلية العمل على البحث عن اآليات و�صبل ملواجهتها معًا، كان لهذا التدريب 

�صدى وا�صعًا من حيث اأهميته لدى البع�س من امل�صاركني/ات، وحتديدًا من له خربة 

اأو علم يف ماهية هذا املو�صوع واأهميته، مما انعك�س اإيجابًا على التدريب.

وعززت التدريبات من مهارات التحليل والنقد من منظور النوع االجتماعي لدى 

امل�صاركني/ات، وبدا ذلك وا�صحًا من خالل تبادل االأفكار والتجارب، حول طبيعة عمل 

موؤ�ص�صاتهم وتقدمي اخلدمات فيها، فاأ�صار البع�س اإىل اعتماد بع�س املوؤ�ص�صات على 

امل�صاريع التي تتلقاها من املوؤ�ص�صات املركزية والداعمة، ولي�س بناء على احتياجات 

املجتمع التي تراها املوؤ�ص�صة. واأ�صار العديد منهم اإىل �صرورة تبني احتياجات واأولويات 

اأفراد املجتمع، حني يتم تقدمي اأي خدمة.

ق�ض�ض جناح

ال�صيا�صية  امل�صاركة  وتعزيز  منا�صرة  �صملت حملة  امل�صروع،  من  الثالثة  املرحلة 

للمراأة الفل�صطينية، عرب قيام الفئات امل�صتهدفة بالتخطيط وتنفيذ حملة جمتمعية 

والتي  للن�صاء،  ال�صيا�صية  امل�صاركة  تعزيز  اإىل  تهدف  املراأة،  �صوؤون  طاقم  باإ�صراف 

ت�صتند اإىل العديد من اللقاءات مع املجتمع املدين و�صناع القرار، حول تفعيل وتعزيز 

ورفع م�صتوى امل�صاركة ال�صا�صية للن�صاء يف مواقعهم/ن، واالآليات الواجبة االتخاذ بهذا 

ال�صاأن خالل الفرتة القادمة. �صريين حو�صو مديرة دائرة التمكني املحلي يف طاقم 

�صوؤون املراأة، اأ�صارت اإىل ق�ص�س النجاح التي حققها امل�صروع من خالل:

واملجال�س  املوؤ�ص�صات  وبني  القاعدية،  املوؤ�ص�صات  بني  الت�صبيك  م�صتوى  حت�صني 

واإتاحة  لالأن�صطة،  والتح�صري  الرتتيب  م�صرتك يف  تعاون  هناك  كان  املحلية، حيث 

املوارد واالإمكانيات املادية لت�صيهل العمل.

و�صاهمت التدريبات املتعاقبة يف تعزيز ثقة امل�صاركني/ات باأنف�صهم وقدراتهم، 

على �صبيل املثال اأ�صارت غدير، وهي م�صاركة وع�صو جمل�س بلدي يف منطقة فقوعة، 

عر�س  على  القدرة  اإكت�صبت  اأنني  اال  كثافتها،  رغم  املتوا�صلة  التدريبات  »اأن  اإىل 

من  العديد  على  ح�صويل  نتيجة  تطور،  وهذا  املجموعة،  اأمام  والنقا�س  املعلومات 

التدريبات املتوا�صلة من العديد من املدربني/ات«. و�صاهم امل�صروع  اأي�صًا يف حت�صني 

م�صتوى م�صاركة الن�صاء من القرى النائية يف االأن�صطة التي ينفذها الطاقم واملوؤ�ص�صات 

القاعدية، يف حني مل تكن �صابقًا تتمكن من ذلك، مثل الن�صاء يف قرية جلبون، مل يتمكّن 

يومًا من امل�صاركة يف االأن�صطة والدخول اإىل املوؤ�ص�صات، ومن خالل تنفيذ اأن�صطة يف 

منطقة فقوعة ومنطقة جلبون على التوايل، متكنت الن�صاء من امل�صاركة، حيث �صاركت 

10 ن�صاء من منطقة جلبون يف اأن�صطة امل�صروع.

اإىل جانب اإزدياد ن�صبة امل�صاركة يف االأن�صطة اجلماهريية على ال�صعيد الن�صوي 

والوطني، ولوحظ ذلك يف جميع املواقع، على �صبيل املثال يف مواقع جلبون وفقوعة 

واليامون ويعبد وعرابة وعالر وبالطة، �صاركوا يف فعاليات حول امل�صاحلة الوطنية 

مطلبًا جماهرييًا«، »دور احلركة الن�صوية يف تفعيل امل�صاحلة الوطنية«، وكان ح�صور 

املوؤ�ص�صات القاعدية ال�صريكة يف امل�صروع والفئات امل�صتهدفة كذلك، ملفتًا لنظر اجلميع 

من املوؤ�ص�صات ومنها االحتاد العام للمراأة الفل�صطينية.

واملجال�س  الن�صوية  واملوؤ�ص�صات  �صبايا  مراكز  ومتكني  دعم  على  امل�صروع  وعمل 

تنفيذ  التابعه لهم خالل  املرافق  اإقت�صاديًا، من خالل دفع بدل ال�صتخدام  املحلية 

االأن�صطة، واأي�صًا من خالل احل�صول على الوجبات الغذائية وال�صيافات من خالل 

هذه املوؤ�ص�صات. وقد اأ�صارت �صمية اأبو �صالح من مركز ن�صوي اليامون: »دعمنا امل�صروع 

اأي�صًا  و�صغل مركزنا و�صغل املتطوعات من خالل اإعداد وبيع الوجبات وال�صيافات، 

�صاعدنا يف دفع م�صتحقات كانت مرتتبة  املركز، وهذا  بدل ال�صتخدام مرافق  دفع 

على املركز«. اإىل جانب تعزيز العالقة ما بني املوؤ�ص�صات والفئات امل�صتهدفة، وزيادة 

معرفتهم ببع�صهم واإبداء رغبتهم بالعمل اجلماعي، وقد اأ�صار ال�صيد اأحمد اأبو الطيب 

رئي�س اجلمعية التعاونية الزراعية: »كنت اأ�صمع يف املراكز الن�صوية والنادي الريا�صي، 

لكن ن�صاطاتهم مل تكن معروفة، من خالل هذا امل�صروع والن�صاطات املتوا�صلة عززت 

معرفتي بهذه املوؤ�ص�صات وروؤيتها واأن�صطتها«.

وتعزيز هذه العالقة، ظهر من خالل التعاون امل�صرتك ما بني املوؤ�ص�صات والفئات 

امل�صتهدفة يف قرية اليامون ق�صاء جنني، من خالل حاجة املجتمع اإىل تفعيل املركز 

ال�صحي يف القرية، والذي اأغلق من قبل ال�صلطة، الأن اإدارته حما�س، وقامت املوؤ�ص�صة 

بجهود موحده الإعادة فتح املركز يف القرية، من خالل اإر�صال العديد من املرا�صالت 

اإىل وزارة ال�صحة ووزارة احلكم املحلي، بحاجة القرية اإىل مركز �صحي، وحتى االآن 

املرا�صالت قائمة، اأي�صًا عزز من هذه املطالب ا�صت�صافة عدد من الفئات امل�صتهدفة 

املراأة  �صوؤون  لطاقم  االإذاعي  الربنامج  خالل  من  واملطالب،  املو�صوع  عن  للحديث 

»�صد ال�صمت«.

ح�صن اأبو الطيب رئي�س املجل�س القروي لقرية اليامون، اأ�صاد بدور طاقم �صوؤون 

املراأة يف قرية اليامون، حيث قال: »حاولت العديد من املحاوالت والتي كانت فا�صلة يف 

جتميع املوؤ�ص�صات يف االجتماعات التي ننفذها، من خالل املجل�س البلدي، يف املقابل 

اأجد واأرى جناحكم يف جتميع هذه املوؤ�ص�صة منذ بداية ال�صنة يف العديد من االأن�صطة«.

وت�صري حو�صو اإىل اأن امل�صروع عزز روح املبادرة لدى املوؤ�ص�صات والفئات امل�صتهدفة، 

حيث اأبدت جمموعة من الن�صاء يف منطقة جلبون وفقوعة، اهتمامها ب�صرورة متثيل 

الن�صاء يف بلدية قرى مرج بن عامر، حيث ينعدم متثيل الن�صاء يف هذه البلدية، والتي 

جتمع �صبع قرى منها جلبون وفقوعة، وكان التحرك من خالل االلتقاء مع ممثلة من 

وزارة احلكم املحلي ال�صيدة اأ�صماء خروب، مديرة وحدة النوع االجتماعي، ومناق�صة 

مو�صوع انعدام وجود الن�صاء يف هذا املجل�س، واأثره ال�صلبي على و�صع املراأة يف هذه 

القرى ال�صبع. حيث مت تنفيذ خميم �صيفي داخل قرية جلبون، وكان من فكرة الفئات 

امل�صتهدفة، وغري ممول من اأي موؤ�ص�صة، بل كان متويله من خالل ر�صوم م�صاركة قيمتها 

10 �صواكل لكل طفل، ولقي املخيم ال�صيفي تقبال كبريًا من قبل االأهايل واالأطفال، 

وعملت عدد من امل�صاركات يف امل�صروع  يف القرية، كم�صرفات متطوعات يف هذا املخيم.

وت�صيف حو�صو، اأن امل�صروع فتح املجال للفئات امل�صتهدفة، للم�صاركة يف اأن�صطة 

وبرامج جديدة، مثل م�صاركة 10 من م�صاركات امل�صروع يف منطقة جنني، يف م�صروع 

يهدف اإىل تعزيز دور ال�صباب يف املجتمع جتاه ق�صاياه وق�صايا املراأة.

وعزز من حت�صني ومراجعة املوؤ�ص�صات ل�صيا�صاتها، لتكون ح�صا�صة واأكرث مراعاة 

للنوع االجتماعي، على �صبيل املثال يف منطقة بالطة، قام املركز الن�صوي بفح�س ما 

يقوم به من برامج وم�صاريع، وكيفية العمل مع املراأة فيها.

ينفذه الطاقم بال�ضراكة مع اليونيفيم

م�ضروع التمكني ال�ضيا�ضي... م�ضروع جناح ي�ضتهدف

 الن�ضاء يف املناطق الريفة
  رام اهلل-لبنى الأ�ضقر
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ا�صتطلعت »�صوت الن�صاء »اآراء ومواقف العديد من االإعالميني واملواطنني حول واقع 

املراأة الريفية يف فل�صطني، خا�صة فيما يتعلق بواقعها ال�صيا�صي ومكانتها االجتماعية.

يرى امل�صت�صار االإعالمي حممود الفروخ، اأن واقع املراأة الريفية تطور نحو االأح�صن 

خالل ال�صنوات املا�صية، دون اأن ينفي وجود جملة معيقات حتول دون ح�صول هذه املراأة 

على كافة حقوقها امل�صروعة. ويذكر الفروخ اأن االأبعاد االجتماعية والثقافية وال�صيا�صية 

والت�صريعية، هي العوامل االأ�صا�صية التي تعرقل متكن املراأة الريفية من امل�صاركة يف احلياة 

العامة، ومن �صمنها ت�صلم املنا�صب يف القطاعني احلكومي واخلا�س.

وه�صا�صة  املتابعة  و�صاآلة  املبادرة  اأن حمدودية  فيوؤكد  ب�صة،  ال�صحايف عطية  اأما 

القيادة لدى كثري من النا�س، ت�صكل عوامل اأ�صا�صية يف تاأخر اأو تراجع دور املراأة الريفية، 

وبالتايل �صعف قدرتها يف االنخراط يف املجاالت احلياتية وامل�صاركة ال�صيا�صية والتاأثري 

يف الواقع االقت�صادي واملجتمعي. ورغم كل ذلك، فاإن ب�صه ال يقلل من دور العديد من 

الن�صاء الريفيات يف جمتمعهن املحلي، �صيما واأن بع�س املجال�س املحلية ترتاأ�صها ن�صاء 

اأثبنت قدرتهن ومتيزهن يف االإدارة والتنمية الريفية.

يف الوقت الذي ترى فيه اميان اأبو مطاوع، اأن املراأة الفل�صطينية ا�صتطاعت اأن تثبت 

نف�صها وبجدارة يف مراكز �صنع القرار، التي متار�س فيها دورها على اأكمل وجه، متامًا 

كما زميلها الرجل، جتزم زميلة اأخرى لها �صبقتها يف الو�صول اإىل هكذا مراكز، اأن املراأة 

ال تعد كونها عددًا مكماًل  لت�صكيلة م�صبقة لهذه املراكز التي ي�صيطر عليها الرجال بقوة 

املجتمع الذكوري والع�صائري والنمطي.

والأن اأبو مطاوع متار�س دورها املفرت�س يف بلدية طوبا�س، متامًا كما زميلها الرجل، 

�صواء يف ح�صور جل�صات املجل�س البلدي اأو مناق�صتها اأو الت�صويت على القرارات واتخاذها، 

فاإنها لن ترتدد يف اإعادة الكرة والتجربة وخو�س انتخابات البلدية مرة اأخرى، اإال اأن اميان 

اأبو �صبيح ع�صو املجل�س البلدي امل�صتقيل من بلدية طوبا�س، ترى اأن وجود املراأة يف املجل�س 

البلدي اأمرًا �صكليًا ال اأكرث، مما دفعها لال�صتقالة. 

وما بني وجهتي النظر هذه وتلك، تبقى م�صاركة املراأة ال�صيا�صية وانخراطها يف مراكز 

�صنع القرار  يف االأرا�صي الفل�صطينية مثار جدل، ما بني موؤيد ومعار�س، �صواء كان التاأييد 

اأو املعار�صة جمتمعي اأم فردي، ن�صوي اأم ذكوري حقيقي اأم �صوري.

البلدي يف مدينة   املجل�س  اأبو مطاوع يف  وراء وجود اميان  ال�صدفة وحدها  وكانت  

طوبا�س، اإذ اأنها كانت م�صغولة يف اأداء وظيفتها كعاملة تاأهيل يف برنامج التاأهيل املجتمعي 

يف جمعية االإغاثة الطبية الفل�صطينية، عندما وقع عليها االختيار العائلي اأواًل لتمثل العائلة 

كعن�صر ن�صوي. »رمبا كنت اآخر من يعلم بقرار العائلة ذاك« قالت اميان.

وتابعت: »�صمعت من اأنا�س واأقارب عديدين، اأن العائلة اأجمعت على اأن اأمثلها كعن�صر 

ن�صوي يف انتخابات البلدية، الأبلغ الحقًا من العائلة  قرارها النهائي باختياري«، مبينه اأنها 

�صرعان ما تقبلت الفكرة وا�صتوعبتها. 

واأ�صارت اأبو مطاوع  اإىل اأن طبيعة املجتمع يف طوبا�س، كونه جمتمعَا عائليًا ع�صائريًا، 

فهو الذي يتحكم يف جمريات االأمور، حتى لو كانت  �صيا�صية، فالعائلة هي التي تقرر من 

يخو�س االنتخابات، وال تعطي املراأة الفر�صة لتقرر وتبادر وتعلن نيتها خو�س االنتخابات.

 ورغم اأنها وافقت على طرح العائلة ذاك، لرغبتها يف متثيل الن�صاء، ولكونها ت�صعى 

اإىل اإحداث تغيري على واقع املراأة يف مدينتها، اإال انها تقول، اأن اختيار العائلة وفقًا لهذه 

االأ�ص�س لي�س �صليمًا، فقد يكون هناك ن�صاء اكفاأ ممن يقع عليها االختيار.

العائلي  للقبول  وفقًا  االنتخابات،  يف  ملمثليها  العائلي  االختيار  اآلية  تتمثل  وعادة 

والع�صائري لل�صخ�س اأواًل، ومن ثم وفقًا النتمائه ال�صيا�صي احلزبي، بغ�س النظر عن كفائته 

اأو خربته اأو ثقافته.  وت�صري اأبو مطاوع اإىل اأنه، وعندما مت احلديث عن انتخابات حملية 

انتخابات  اأخرى غريها خلو�س  امراأة  ا�صم  تر�صيح  اأبدت رغبتها يف  العائلة  فاإن  ثانية، 

البلدية، من باب »اإعطاء الفر�صة المراأة اأخرى من العائلة«، وفقًا لتعبريهم كما تقول، 

اأن تخو�س االنتخابات �صمن قائمة تابعة  اأن تفكر جديًا يف  اإىل  وهو االأمر الذي دفعها 

حلزب معني، وهو االأمر الذي حدث فعاًل وقتها، و�صمنت ا�صمها الإحدى القوائم احلزبية.

»اإذا كانت العائلة تتعامل وفقًا ملبداأ املراأة والرجل يف االنتخابات، فاختيارهم مل يتم 

وفقًا خلربتي اأو كفائتي اأو قدرتي على اأداء العمل، بقدر ما كان وفقًا لكوين امراأة ال اأكرث«. 

ويف كل مرة يجري فيها احلديث عن االنتخابات املحلية، ين�صط احلراك العائلي لفرز 

مر�صحي هذه العائلة اأو تلك من الرجال اأو الن�صاء، اللذين غالبًا ما يقع عليهم االختيار 

الأن العائلة تريد متثيلهم، ولي�س الأنهم هم من يريدون. 

وتوؤكد )ا . ن( اأن عائلتها ارتاأت اأن متثلها يف االنتخابات املحلية التي اأجلت اأكرث من 

مرة، بينما كانت هي وزوجها اآخر من يعلم بذلك القرار، وهو االأمر الذي قوبل بالرف�س 

اأداء املهمة، واإمنا نظرًا للطريقة  اأو قدرتها على  من قبلها وزوجها، لي�س لعدم كفاءتها 

التي مت فيها االختيار. وتقول هذه النا�صطة الن�صوية، التي ت�صغل وظيفة اإ�صرافية يف اإحدى 

والتثقيف  التوعية  حمالت  ن�صطت  مهما  اأنه  طوبا�س،  يف  العاملة  احلكومية  املوؤ�ص�صات 

الرامية اإىل تثقيف املراأة ومتكينها �صيا�صيًا، اإال اأن القرار النهائي يبقى بيد العائلة، التي 

العائلة هي من  البلدي ككل، الأن  واإمنا بدور املجل�س  املراأة،  لي�س بدور  غالبًا ما تتحكم 

تقر من تر�صح لالنتخابات �صواء من الرجال اأو الن�صاء.وجتمع قيادات ن�صوية وممثالت 

ن�صوية يف مراكز �صنع القرار، اأن نظام الكوتا، اأعطى املراأة فر�صة حقيقية لتتبواأ مقاعد 

م�صمونه يف مراكز �صنع القرار، وهي املراكز التي اأجمعن اأي�صًا اأنها �صتبقى حكرًا على 

الرجال لوال نظام الكوته.

ولدى   ، يف2004/8/31  املنعقدة  جل�صته  يف  الفل�صطيني  الت�صريعي  املجل�س  وكان  

مناق�صته للتعديالت املقرتحة على قانون انتخاب الهيئات واملجال�س املحلية، اتخذ  قرارًا 

يق�صي مبنح املراأة«كوتا »انتخابية يف انتخابات الهيئات واملجال�س البلدية والقروية، وذلك 

بواقع ع�صرون باملائة من عدد املقاعد املخ�ص�صة«. 

اأن نظام  اأبو �صبيح،  الن�صوية اميان  النا�صطة  ترى  الن�صوي،  االإجماع  وبخالف هذا 

الكوتا يخدم املراأة التي ال متتلك اخلربة والكفاءة والقبول املجتمعي، فمن متلك اخلربة 

يف العمل الن�صوي واملجتمعي، ال حتتاج اإىل الكوتا. 

واإن كانت اميان اأبو �صبيح، واحدة من بني ن�صاء قالئل يف فل�صطني، خ�صن االنتخابات 

املحلية كم�صتقالت، اإال اأنها العن�صر الن�صوي الوحيد، الذي ا�صتطاع اخرتاق الكوتا والنجاح  

يف االنتخابات املحلية التي اأجريت يف العام 2005، حيث ح�صلت على اأعلى االأ�صوات يف 

طوبا�س، وتفوقت على العديد من زمالءها الرجال.  ورغم اأن اأبو �صبيح خا�صت االنتخابات 

البلدية اآنذاك كم�صتقلة، اإال اأنها ال تنكر الدعم العائلي الذي حظيت به وبقوة. 

وتتابع قائلة: »يلعب احلزب دورًا داعمًا اأي�صًا، اإال اأن الدور العائلي اأكرب واأكرث تاأثريًا«.

اأقل من �صنتني من  ا�صتقالت منه بعد مرور  الذي  البلدي  وعن جتربتها يف املجل�س 

انتخابها لع�صويته، قالت اأبو �صبيح، اأنها اكت�صفت منذ البداية، اأن م�صاركة املراأة ال تتعدى 

كونها �صكلية، كما اأن وجودها يف املجل�س مل يكن بناء على قدراتها وكفاءاتها واإمنا بفعل ما 

ي�صمى بالكوتا. وجتربة اأبو �صبيح هذه، مل تكن االأوىل يف املجل�س البلدي لطوبا�س، بل �صبق 

اأن كانت اإحدى ع�صواته عندما مت يف اأواخر ت�صعينيات القرن املا�صي تعيينها مع زميلة 

اأخرى لها مع  اأع�صاء اآخرين يف املجل�س البلدي لطوبا�س، وذلك عندما مت تعيني اأع�صاء 

املجال�س املحلية والبلدية وقتها تعيينًا، من قبل وزارة احلكم املحلي اآنذاك.  

وعن التجربتني تقول اميان: »اأثناء التعيني كنا نطمح ونحلم كن�صاء باليوم الذي نح�صل 

فيه على فر�صة لالنتخاب، وعندما اأتت هذه الفر�صة، جند اأن التعيني اأف�صل االأ�صواأ«.

للعمل  املراة  جلان  احتاد  رئا�صة  وتتوىل  ن�صوية،  نا�صطة  كونها  �صبيح  اأبو  وتقول 

عقد  على  طويلة  �صنوات  ومنذ  عكفت  موؤ�ص�صتها  اأن   طوبا�س،  حمافظة  يف  االجتماعي 

الندوات والور�س واللقاءات التوعوية والتثقيفية، التي تهدف اإىل متكني الن�صاء على كافة 

ال�صعد، �صيما التمكني ال�صيا�صي، غري اأنها تقر يف الوقت ذاته عدم جدوى هذه اجلهود 

واملجتمع  عمومًا،  الفل�صطيني  املجتمع  على  والع�صائرية  العائلية  ال�صبغة  طغيان  ظل  يف 

الطوبا�صي خ�صو�صًا. بدورها تقول ليلى �صعيد، رئي�صة االحتاد العام للمراأة الفل�صطينية 

اإىل  اأن ت�صل  ا�صتطاعت  الفل�صطينية  املراأة  اأن  ال�صمالية،  يف حمافظة طوبا�س واالأغوار 

مراكز قيادية عليا، بدءًا من املجال�س املحلية، وانتهاًء مبجل�س الوزراء، فرنى املراأة ممثلة 

يف كافة املجاالت وامليادين. 

وال تنكر �صعيد دور املجتمع العائلي والع�صائري اإىل جانب دور احلزب، يف حتديد دور 

املراأة وم�صاركتها ال�صيا�صية اأو يف مراكز �صنع القرار، وهي اجلوانب التي تطغى وتوؤثر بقوة 

يف حتديد اجتاهات املراأة. وتقر �صعيد، وهي النا�صطة الن�صوية وع�صو جلنة اإقليم فتح، 

وتن�صط على م�صتوى جلنة خميم الفارعة، ومديرة مدر�صة، وتدير مركزًا ن�صويًا، اأنه يف 

حالة احلديث عن انتخابات، فاإن املجتمع والعائلة واحلزب، يف�صلون الرجل على املراأة 

لكي ميثلهم. وتردف قائلة: »غري اأن نظام الكوتا اأوجب على جميع هوؤالء فرز مر�صح لهم 

من الن�صاء، وهو االأمر الذي جعلهم يبحثون عن امراأة لتمثلهم، لي�س لرغبتهم، واإمنا رغبة 

منهم يف تطبيق نظام الكوتا«.

 وتتابع: »لقد خدمتنا الكوتا كن�صاء، الأننا يف ظل املجتمع الع�صائري والذكوري االأبوي، 

ال نعطى الفر�صة ولن ناأخذها يف اأي يوم من االأيام لنخو�س االنتخابات«.  وت�صرد �صعيد 

جتربة �صخ�صية لها، عندما دار احلديث عن اإجراء انتخابات للجنة االإقليم حلركة التحرير 

الوطني الفل�صطيني فتح يف املحافظة، حيث مت طرح ا�صمها وا�صم �صقيقها الرجل، وهو 

اأكرب  لها  املهياأة  الفر�صة  اأن  مع  الرجل،  االأخ  ل�صالح  االن�صحاب  اإىل  دفعها  الذي  االأمر 

بكثري من تلك املهياأة الأخيها. 

وي�صرد ع�صو جمل�س بلدي بلدية طمون �صرق طوبا�س، جتربة املجل�س الذي ي�صم يف 

ع�صويته امراأتني ويقول: »اأنظر للع�صو كع�صو، بغ�س النظر عن جن�صه، �صواء اأكان رجال 

اأم امراأة« وي�صري اإىل اأن املراة متار�س دورها يف املجل�س كما الرجل، واإنها تقوم بامل�صاركة 

يف حل العديد من الق�صايا �صيما الن�صوية منها.  ويرى بني عودة اأن اخللل لي�س يف الرجل 

اأو املراأة اأو حتى املجتمع ،واإمنا يف اآلية االختيار للرجل واملراأة، فالكوتا اأمر جيد ل�صمان 

اأنه ال بد من توفر عنا�صر متيز هذه املراأة التي  و�صول املراأة ملراكز �صنع القرار، غري 

�صت�صملها الكوتا. ويو�صح بني عودة، اأن اآلية االختيار للرجل اأي�صًا، يجب اأن تتغري وتتعدى 

النطاق العائلي، فهناك كفاءات وخربات وطاقات، ت�صتطيع اأن تعمل وحتقق الكثري لل�صالح 

اأ�صماء  العام، غري اأنه وعند احلديث عن االنتخابات يتم جتاهل هوؤالء، وتطرح العائلة 

مر�صحيها اللذين قد يكونون ال ميلكون اخلربات والطاقات ذاتها. 

   

من جهتها توؤكد املواطنة ح�صنية اأبو خلف، اأن املراأة يف املدينة، ا�صتطاعت حتقيق 

مطالبها وتلبية حقوقها ب�صكٍل اأكرث مما هو حا�صل بالن�صبة اإىل املراأة يف الريف، منوهة 

اإىل اأن العامل الثقايف واالجتماعي، والفهم املغلوط للدين وال�صرع، اأ�صباب ت�صاهم كلها 

يف ه�صم حقوق املراأة الريفية. االإعالمية امتياز املغربي، توؤكد اأن واقع املراأة الريفية 

تقدم نحو االأح�صن، خا�صة خالل ال�صنوات القليلة املا�صية، منوهة يف ال�صياق ذاته، اإىل 

اأن العامل ال�صيا�صي عرب القائمني على اتخاذ القرار، هو املعيق لتقدم هذه املراأة بال�صكل 

املطلوب والدائم. املغربي تطالب باأن تبادر املراأة يف الريف اإىل اأخذ حقوقها وعدم االتكال 

على االآخرين، خا�صة يف ظل وجود هيمنة ذكورية يف املواقع العليا يف االإدارة وال�صلطة.

 من جهة اأخرى يرى املواطن ي�صري خليل، اأن املراأة يف الريف لها حقوق واجبة مثل 

املراأة يف املدينة، والرجل كذلك، مبيتًا اأن ال�صرع يعطي للمراأة اأينما كان موقعها اجلغرايف 

حقوقها ومطالبها، ولكن الثقافة البالية والتقاليد الظاملة، هي التي حتول دون اأن تنال 

املراأة حقوقها. ويدعو خليل اإىل �صرورة تعميق وتو�صيع اخلدمات املقدمة اإىل املراأة يف 

الريف، و�صواًل اإىل منحها حقها �صيا�صيًا واجتماعيًا واقت�صاديًا وغري ذلك. 

م�ضاركة املراة يف �ضنع القرار غالباً ما حتكمها 

الجتاهات العائلية 

طوبا�ض- �ضهناز حميد 

  
واقع املراأة الريفية ... اآراء ومواقف

حممود الفطافطة
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اأواًل: امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة الفل�صطينية يف املجل�س الت�صريعي

تناولت احللقة االأوىل من هذه الدرا�صة التقدمي املتعلق مبو�صوع م�صتقبل امل�صاركة ال�صيا�صية 

للمراأة الفل�صطينية يف الدولة الفل�صطينية، باالإ�صافة اإىل اجلزء االأول من امل�صاركة ال�صيا�صية 

يف املجل�س الت�صريعي، و�صت�صتكمل احللقة الثانية اجلزء الثاين.

2- ن�صبة م�صاركة املراأة يف املجل�س الت�صريعي اجلديد 

الت�صريعي  املجل�س  انتخابات  يف  مقعدًا   132 جمموع  من  مقعدًا   17 على  املراأة  ح�صلت 

اجلديد، وبن�صبة 12،8%، وكان ذلك يف القوائم االنتخابية فقط، يف حني مل حت�صل على 

اأي مقعد يف الدوائر كما يت�صح ذلك فيما يلي: 

 املقاعد التي ح�صلت عليها املراأة يف القوائم االنتخابية: 

ح�صلت املراأة على 17 مقعدًا يف القوائم االنتخابية من جمموع 66 مقعد اأي بن�صبة %25، 

حيث توزعن على القوائم كالتايل: 

1- راوية ر�صاد �صعيد ال�صوا من قائمة فل�صطني امل�صتقلة »م�صطفى الربغوثي وامل�صتقلون« 

2- خالدة كنعان حممد جرار من قائمة اأبو علي م�صطفى. 

جميلة عبد اهلل طه ال�صنطي من قائمة التغيري واالإ�صالح.

هدى نعيم حممد القريناوي من قائمة التغيري واالإ�صالح.

مرمي حممود ح�صن �صالح من قائمة التغيري واالإ�صالح.

منى �صليم �صالح من�صور من قائمة التغيري واالإ�صالح.

مرمي حممد يو�صف فرحات من قائمة التغيري واالإ�صالح.

�صمرية عبد اهلل عبد الرحيم حاليقة من قائمة التغيري واالإ�صالح.

حنان داود خليل ع�صراوي من قائمة الطريق الثالث.

انت�صار م�صطفى حممود الوزير من قائمة حركة فتح. 

جناة عمر �صادق اأبو بكر من قائمة حركة فتح.

ربيحة ذياب ح�صن حمدان من قائمة حركة فتح.

�صحر فهد داود القوا�صمي من قائمة حركة فتح. 

�صهام عادل يو�صف ثابت من قائمة حركة فتح.

جناة اأحمد علي االأ�صطل من قائمة حركة فتح.

جهاد عو�س اهلل حمد اأبو زنيد من قائمة حركة فتح.

نعيمة حممد عب�صى ال�صيخ علي من قائمة حركة فتح. املقاعد التي ح�صلت عليها املراأة 

يف الدوائر ذكرنا �صابقًا اأن 14 اإمراأة  قد ر�صحن اأنف�صهن يف 11 دائرة فقط من جمموع 

16 دائرة، بينما مل ترت�صح اأية اإمراأة يف الدوائر اخلم�س االأخرى وهي طوبا�س، قلقيلية، 

اأي  الدوائر،  اأريحا، خانيون�س، ورفح. وذلك من جمموع 414 مر�صح ومر�صحة يف هذه 

ما ن�صبتة 3،6%. وقد ح�صلت الن�صاء املر�صحات يف هذه الدوائر على 90،933 �صوت من 

اإجمايل االأ�صوات ال�صحيحة جلميع املر�صحني واملر�صحات البالغة 1،000،246 �صوت اأي 

ما ن�صبته 9%، مما كان يوؤهلهن للح�صول على عدد من املقاعد يف املجل�س الت�صريعي، لكن 

يف النتيجة النهائية مل حت�صل الن�صاء على اأي مقعد.

و�صوف نبني يف العر�س التايل ماح�صلت عليه كل مر�صحة من الن�صاء يف هذه الدوائر: 

 1- دائرة القد�س ح�صلت فدوى خ�صر مر�صحة )م�صتقلة( من حزب ال�صعب الفل�صطيني، 

وهو من اإئتالف قائمة البديل، وهي املراأة الوحيدة املر�صحة على 3،512 �صوت من اإجمايل 

39،302 االأ�صوات ال�صحيحة يف الدائرة، اأي ما ن�صبته حوايل 9% فقط. 

2- دائرة جنني فقد ح�صلت اآمنة دراغمة )م�صتقلة(، وهي املر�صحة الوحيدة على 1،556 

�صوت من اإجمايل 75،831 االأ�صوات ال�صحيحة، اأي ما ن�صبته حوايل 2% فقط.  

3- دائرة طولكرم فقد ح�صلت ندى طوير )م�صتقلة(  من اجلبهة الدميقراطية وهو من 

اإجمايل 53،539  الوحيدة على 6،072 �صوت من  املر�صحة  البديل، وهي  اإئتالف قائمة 

االأ�صوات ال�صحيحة، اأي ما ن�صبته حوايل 11% فقط.   

4- دائرة طوبا�س مل ترت�صح اأية اإمراأة، 

5- يف دائرة نابل�س فقد ح�صلت املر�صحات االأربع دالل �صالمة مر�صحة حركة فتح على 

امل�صري  ماجدة  واملر�صحة  ال�صحيحة،  االأ�صوات  اإجمايل  من   %27 ن�صبته  ما   26،952

مر�صحة م�صتقلة من اجلبهة الدميقراطية على 14،568 �صوت، ما ن�صبته 14،6% من اإجمايل 

االأ�صوات ال�صحيحة، وع�صمت ال�صخ�صري مر�صحة اجلبهة ال�صعبية على 7،725 �صوت، ما 

ن�صبته 14،6% من اإجمايل االأ�صوات ال�صحيحة 7،7%، واملر�صحة فداء اأبو هنود على 1،810 

�صوت من اإجمايل االأ�صوات ال�صحيحة 1،8% من جمموع 99،572 االأ�صوات ال�صحيحة، 

يف حني بلغت جمموع االأ�صوات ال�صحيحة التي ح�صلت عليها الن�صاء املر�صحات 51،055 

�صوت من جمموع 99،572 االأ�صوات ال�صحيحة اأي مان�صبته %51،2.

6- دائرة قلقيلية مل ترت�صح اأية اإمراأة.

7- يف دائرة �صلفيت فقد ح�صلت املر�صحة الوحيدة االآن�صة جنوى زيدان )م�صتقلة( على 

33 �صوت فقط، من جمموع 21،310 االأ�صوات ال�صحيحة اأي مان�صبته  %15. 

8- يف دائرة رام اهلل والبرية، فقد ح�صلت املر�صحة الوحيدة ال�صيدة بثينة دقماق على 

6،470 �صوت، من جمموع االأ�صوات ال�صحيحة البالغة 80،415 اأي مان�صبته  8 %. 

9- يف دائرة اأريحا مل ترت�صح فيها اأية اإمراأة. 

اأبو  ال�صهيد  قائمة  روك من  ماريا  االآن�صة  الوحيدة  املر�صحة  بيت حلم ح�صلت  10- يف 

علي م�صطفى على 4،402 �صوت، من جمموع االأ�صوات ال�صحيحة البالغة 49،641 اأي 

مان�صبته  8،8 %. 

11- يف دائرة اخلليل ح�صلت  املر�صحة الوحيدة ال�صيدة جمال عو�س على 1،087 �صوت 

من جمموع االأ�صوات ال�صحيحة البالغة 123،667 اأي مان�صبته 8،.%.

12- ويف دائرة �صمال غزة ح�صلت املر�صحة الوحيدة رويدة حمد )م�صتقلة( على 670 

�صوت من جمموع االأ�صوات ال�صحيحة البالغة 76،898 اأي مان�صبته  5،. %.

13- ويف دائرة مدينة غزة ح�صلت املر�صحة الوحيدة زينب الغنيمي )م�صتقلة( على 2،760 

�صوت من جمموع االأ�صوات ال�صحيحة البالغة 131،735 اأي مان�صبته 2 %.

فتح  حركة  من  �صيدم  جميلة  ال�صيدة  املر�صحة  ح�صلت  فقد  البلح  دير  دائرة  يف   -14

على20،954 �صوت من جمموع االأ�صوات ال�صحيحة البالغة 60،862 اأي مان�صبته 34،4 

%. و ح�صلت املر�صحة ال�صيدة هدى اأبو ب�صري )م�صتقلة( على 1174 �صوت، من جمموع 

االأ�صوات ال�صحيحة البالغة 60،862 اأي مان�صبته %1،9. 

15- يف دائرة خانيون�س مل ترت�صح فيها اأية اإمراأة. 

16- يف دائرة رفح مل ترت�صح فيها اأية اإمراأة اأي�صًا.

وباالإجمال فقد ح�صلت املراأة على 17 مقعد يف املجل�س الت�صريعي املنتخب اجلديد من 

جمموع 132 مقعد، بن�صبة 12،8%، وهذا ال �صك يعترب تقدمًا هامًا ل�صالح املراأة، ولكنه 

اأخذت  الذي  الهام،  البارزة ودورها  اإليه، بحكم وزنها ومكانتها  اأقل مما تطمح  كان 

ت�صطلع به يف احلياة الفل�صطينية على كافة ال�صعد وامل�صتويات، وكان من املمكن اأن 

لو خا�صت معركة االنتخابات ب�صفوف موحدة  اأف�صل من ذلك،  نتائجًا  املراأة  حتقق 

وبتن�صيق اأعلى بني املر�صحات، وبدعم اأو�صع من القوى والفئات االجتماعية الدميقراطية 

والتقدمية واملتنورة. 

ال�صيا�صية  الظروف  ورغم  امل�صوؤولني،  ل�صان  على  وردت  التي  املربرات  كل  رغم 

الرابعة  للمرة  املحلية  االنتخابات  تاأجيل  وراء  تقف  التي  واالقت�صادية،  واالجتماعية 

على التوايل، اإال اأن ذلك ال ينفي حقيقة جوهرية، باأن ممار�صة الدميقراطية ما هي اإال 

ا�صتحقاق وطني لل�صعب الفل�صطيني، وال يجوز باأي حال من االأحوال القفز عنها اأو تاأجيلها، 

اإىل حني جت�صيد مالمح بعينها على االأر�س، الأن تاأثريات تاأجيلها �صتنعك�س �صلبًا على 

حقوق املواطنني واملواطنات، يف خو�س غمار التجربة الدميقراطية وممار�صتها عمليًا 

على اأر�س الواقع، كما اأن يف تاأجيلها تعطياًل مل�صالح ال�صعب الفل�صطيني وتلبية حاجاته 

االأكرث اإحلاحًا، والذي ينظر قدمًا نحو جتديد جمال�س الهيئات البلدية والقروية لت�صيري 

�صوؤونه اخلدماتية واملحلية.

�صوت الن�صاء كان لها هذه اللقاءات، التي بحثت يف اأ�صباب تاأجيل االنتخابات املحلية 

للمرة الرابعة، وتاأثريه عمليًا على م�صالح ال�صعب وحاجاته. 

يف البداية، اأ�صارت حنان جيو�صي، اخلبرية يف جمال ق�صايا النوع االجتماعي، اإىل 

اأن تاأجيل االنتخابات وللمرة الرابعة، مرتبط بالواقع الفل�صطيني على االأر�س، وبعدم 

اإجناز امل�صاحلة الفل�صطينية بني فتح وحما�س، اإال اأنه كان من املمكن العمل على ا�صتنباط 

اأخرى، ال توؤثر بدورها على م�صار العملية الدميقراطية، و�صخ دماء جديدة  اإجراءات 

للمجال�س املحلية والبلدية، من اأجل التعبري عن م�صالح وحاجات لفئات جمتمعية مهم�صة، 

من ن�صاء والفقراء من الن�صاء والرجال وذوي االحتياجات اخلا�صة، ميكن ترجمتها اإىل 

برامج خدماتية واأن�صطة، تعمل على زجهم يف احلياة العامة بكل تف�صيالتها.

تاأجيل  وراء  تقف  ال�صيا�صية  االأ�صباب  اأن عددًا من  املحامية خديجة ح�صني،  وترى   

االنتخابات املحلية للمرة الرابعة، تتعلق بوجود توليفة فتح وحما�س والالعبني ال�صيا�صيني 

مرة،  من  اأكرث  االنتخابات  تاأجيل  مربرات  اأن  وتعتقد  احلايل،  الفل�صطيني  الواقع  يف 

وت�صريحات ريثما جت�صد امل�صاحلة الوطنية التي عادة ما نلتقطها لدى قراءة الت�صريحات 

ا�صتحقاقات  هناك  اأن  اعتبار  على  مربرات،  تعترب  ال  االإعالمية،  الو�صائل  يف  الر�صمية 

اجتماعية واقت�صادية وخدماتية للمجال�س املحلية، واأي تاأجيل ال بد �صياهم يف ا�صتمرار 

ترهل املجال�س املحلية التي انتهت مدتها القانونية، وتعطيل مل�صالح املواطنني وحرمان 

املواطنني واملواطنات من اخلو�س يف جتربة دميوقراطية جديدة. واأخريًا، ت�صري ح�صني، 

اأنه ويف �صياق احلديث عن م�صاحلة التي تعترب عن عدالة انتقالية، ال بد من التاأكيد على 

اأن التجربة الدميقراطية ما هي اإىل خطوة على طريق تعجيل امل�صاحلة.

اأما ريا�س العطاري مدير ال�صوؤون االإدارية يف احتاد ال�صباب الفل�صطيني، فيعتقد من 

تاأجيل االنتخابات، هو مبثابة اعتداء على حقوق كل مواطن فل�صطيني،  اأن قرار  جانبه 

�صواء يف م�صاركته بالت�صويت اأو بالرت�صح لذات االنتخابات، ناهيك عن اأن اجلهة التي 

اأ�صدرت ذات القرار بتاأجيل هذه االنتخابات، مل تقم بدورها باإعطاء مربر مقنع للمواطنني 

احللقة الثانية

م�ضتقبل امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمراأة الفل�ضطينية 

يف الدولة الفل�ضطينية 
املحامي علي اأبوهالل

والدميقراطية تدفع الثمن

تاأجيل النتخابات املحلية للمرة...

 رام اهلل-فداء الرغوثي

واملواطنات حول االأ�صباب احلقيقية وراء هذا التاأجيل، وبالتايل ي�صبح البديل ا�صتمرار 

تعطيل العملية الدميقراطية، والذي يتنافى بدوره مع حقوق املواطنة لل�صعب الفل�صطيني.

وي�صيف العطاري باأن هذا القرار، قرار تاأجيل االنتخابات، يعترب مبثابة اإدارة الظهر 

للقرار الذي �صدر عن حمكمة العدل الفل�صطينية، والتي دعت فيه اإىل اإجراء االنتخابات، 

اإال اأنه مل يتم احرتام هذا القرار. مت�صائاًل، اإذا كانت االأحزاب ال�صيا�صية بغالبيتها كما 

املوؤ�ص�صات الفل�صطينية بغالبيتها ترف�س قرار تاأجيل االنتخابات، فما هي امل�صلحة التي 

تقف وراء هذا التاأجيل؟ وما يثري االأمر حقًا هو هذا التربير املرتبط بحالة االنق�صام، 

لكن احلقائق على االأر�س ت�صري باأن االنق�صام ال يزال اأمرًا واقعًا، كما اأن االنتخابات مل 

يتم اإجراوؤها، وبالتايل هناك تعطيل حلياة املواطنني، واالأهم تعطيل لتداول ال�صلطة يف 

املجال�س. اأما ماهر طه، مدير العالقات العامة يف املوؤمتر الوطني ال�صعبي للقد�س، فقد 

اأكد من جانبه، اأن قرار تاأجيل االنتخابات، هو مبثابة قرار �صيا�صي مت تاأجيله من قبل 

وت�صريعية وحملية،  رئا�صية  عامة  انتخابات  الإجراء  التح�صري  بغية  مازن،  اأبو  الرئي�س 

ل�صمان التوا�صل ما بني �صطري الوطن.
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�صعرنا حلظة دخولنا مكتب »اأم �صربي«، اأن مهمتنا �صتكون �صعبة يف �صرب غور 

1

افتتاح  اأثناء  �صورها  املكتب  جدران  اأبرزت  �صعبها،  اأبناء  وم�صاكل  هموم  يف  غارقة  امراأة 

اأو امل�صاركة يف منا�صبات خمتلفة، فيما ت�صمنت جملة حائط جانبية ق�صا�صات  امل�صاريع، 

من �صحف حملية توثق ن�صاطاتها مبجاالت متعددة.  

ا�صتقبلتنا مرحبة ودارت اأحاديث هام�صية يف الدقائق االأوىل قبل طرق ذكريات طفولتها 

وم�صوار حياتها، فاأطلقت العنان لذاكرتها: »ولدت يف قرية عاقر ق�صاء الرملة واللد عام 1947، 

اأي قبل النكبة و�صياع فل�صطني بعام واحد، كنت االبنة الثانية يف عائلة مكونة من االأب اأحمد 

اأبناء: حممد وم�صطفى وجنية وجميلة، تعرفت على احلياة يف جتمع  واالأم فاطمة واأربعة 

الجئني اأقيم على عجل يف منطقة رفح على حدود �صحراء �صيناء امل�صرية، حيث �صكن االأب 

مع عائلته ال�صغرية الفقرية، التي ال متلك �صوى خيمة �صغرية، ال اأعرف ملاذا اإختار اأبي العي�س 

مع عائلته يف تلك املنطقة، بعد اأن اأجربته النكبة على اخلروج من بلدته عاقر، ولكني ما زلت 

اأذكر اأننا ع�صنا و�صط خليط من العائالت امل�صرية والبدوية، التي لها عاداتها املختلفة قلياًل 

عن تقاليد الالجئني النازحني عن اأر�صهم، حتت وقع القنابل وق�صف الطائرات، بعد �صهور 

قليلة - كما عرفت الحقًا ? انتقل اأبي مع عائلته اإىل م�صكن �صغري يف عزبة ميلكها �صخ�س 

مي�صور احلال، وتوىل حرا�صة املكان، يف حني حر�صت والدتي على العمل كخياطة مالب�س 

لن�صاء املنطقة، ذهبت اإىل مدر�صة رفح واأنا يف اخلام�صة من عمري، وكنت يف طريقي اإليها 

اأخرتق تالاًل رملية ناعمة تعيق حركتي، وجتعل ال�صري عليها اأمرًا �صعبًا، خا�صة لطفلة �صغرية 

يف مثل �صني، بداأت اأبرز بني زميالتي اللواتي كن ينظرن باإعجاب اإىل �صخ�صيتي القوية، 

رغم اأنني مل اأكن متفوقة يف الدرا�صة، ثابرت على الذهاب اإىل املدر�صة، رغم حرارة ال�صيف 

الالهبة وبرد ال�صتاء القار�س، كان حافز التعليم يف اأوا�صط الالجئني يتزايد، وكان اأبناوهم 

يذهبون اإىل املدار�س رغم �صعوبة اأو�صاعهم، رمبا اأرادوا تعوي�س اأنف�صهم عما حلق بهم من 

اأذى وحرمان، ا�صتمرت العائلة يف حياتها على نف�س ال�صياق، اإال اأن �صعر اأبي ب�صعوبة احلياة 

يف تلك املنطقة البعيدة عن جتمعات الالجئني، فا�صرتى قطعة اأر�س �صغرية عام 1953، وبنى 

عليها منزاًل متوا�صعًا انتقلنا لل�صكن فيه، وبينما وا�صلت اأمي حياكة مالب�س لالجئني، رزق اأبي 

واأخي الكبري بعمل يف مقر القوات الدولية التي و�صلت القطاع اإثر عدوان عام 1956، االأمر 

الذي وّفر للعائلة مبلغًا ماليًا متوا�صعًا، �صاعدها يف اإعادة ت�صميم بناء البيت ب�صكل اأف�صل، 

طالبتني اأمي مبكرًا م�صاعدتها يف اأعمال اخلياطة واإح�صار املواد الالزمة لها ومتابعة اأمور 

العمل مع بع�س الن�صاء، اللواتي يح�صرن املالب�س اإىل املنزل، حتملت امل�صوؤولية �صغرية، وبداأت 

احلياة تق�صو بالتدريج بعد زواج اأختي الكبرية مطلع اخلم�صينات، لكن �صخ�صيتي تبلورت 

اأكرث واأ�صبحت اأ�صعر بالواجب امللقى على عاتقي جتاه اأ�صرتي«.

تويف والدها عام 1959، اإثر اإ�صابته بجلطة دماغية اأثناء عمله، فتحمل عبء امل�صوؤولية 

االأم واالأخ الكبري: »«ترك غياب والدي فراغًا كبريًا يف حياتي، ورغم اأنني كنت يف الثانية ع�صرة 

من العمر، اإال اأن �صعوري بامل�صوؤولية جتاه االأ�صرة ازداد، واأ�صبحت اأكرث قربا من اأمي، التي 

ظلت تعي�س على ذكراه �صنوات طويلة، مل يقطع غيابه املفاجئ طريق متابعتي للدرا�صة، يف تلك 

االأيام مل�صت حمبة املدر�صات، رمبا لن�صاطي وامتالكي القدرة على املناق�صة واإبداء الراأي، االأمر 

الذي اأّهلني الأن اأكون  »عريفة ال�صف«، رغم اأنني كما اعرتفت، مل اأكن متفوقة، وكان حت�صيلي 

الدرا�صي فوق املتو�صط، كنت اأعود من املدر�صة اإىل املنزل الأ�صاعد اأمي يف اأعمال اخلياطة، 

وعندما يهبط الليل كنت اأدر�س مع اإخوتي، م�صتعينني بال�صوء املنبعث من ملبة الكريو�صني، 

التي كانت تنري خيام واأكواخ غالبية الالجئني، ظهر تفوقي يف املرحلة الثانوية، رمبا الزدياد 

�صعوري بامل�صوؤولية. بعد جناحي اأخذت اأفكر يف متابعة التعليم اجلامعي، اإثر حت�صن الو�صع 

املايل لالأ�صرة، كنت اأطمح اأن اأكون الطالبة االأوىل من العائلة التي تذهب للدرا�صة اجلامعية، 

وبالفعل قدمت اأوراقي ملكتب الدرا�صات اجلامعية يف غزة، وبداأت اأ�صتعد للمغادرة اإىل جمهورية 

م�صر العربية، تزايدت االعرتا�صات العائلية، خا�صة من اأمي التي كانت تبلغ من العمر 60 

عامًا، معلنة خوفها ال�صديد من غربتي، بداأت العائلة ت�صغط من اأجل موافقتي على الزواج، 

لكنني �صممت على اإكمال درا�صتي العليا، خالل هذه الفرتة تقدم �صخ�س من خارج نطاق 

العائلة خلطبتي، ووافقت اأمي على ذلك دون �صماع وجهة نظري، وحني علمت االأ�صرة بذلك 

ر على خطبتي البنه ممدوح »اأبو �صربي«، الذي كان قد  جاء عمي �صربي اإىل منزلنا واأ�صّ

اأنهى درا�صته اجلامعية والتحق يف �صفوف قوات فتح العا�صفة، مل اأتردد، ووافقت ب�صهولة على 

الزواج من ابن عمي ممدوح، االأمر الذي اأثار ا�صتغراب االأم واالأ�صرة والعائلة، �صيء بداخلي 

كان يدفعني للزواج من داخل العائلة، ودون معرفة خلفيات قراري، حاول االأهل اإقناعي بعدم 

�صواب قراري، باعتبار اأن ممدوح مطارد وممنوع من دخول الوطن«. 

الزواج من مقاتل

مل تكن »اأم �صربي« تعلم �صيئًا عن خطيبها ممدوح، لكنها �صمعت عن جناحه 
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وتفوقه وقوة �صخ�صيته، كان ن�صاطه يف الثورة �صريًا، مل يكن مك�صوفًا: »اأ�صيع اأنه يعمل �صمن 

وت�صاءلت كيف يعمل فل�صطيني يف  لكنني �صككت بذلك،  طاقم �صفارة اجلزائر يف �صوريا، 

ال�صفارة اجلزائرية«؟!

بل  فقط  االأهل  لدى  لي�س  تعجب،  وعالمات  ت�صاوؤالت  الزواج من ممدوح  قبولها  واأثار 

ملمدوح نف�صه: »�صاأل اأهله عند لقائهم يف عمان الإخباره باأمر خطبته: كيف توافق جميلة على 

الزواج من �صخ�س ال تعرفه؟ وعندما قابلته بعد اخلطوبة، كان اأول �صوؤال وجهه مبا�صرة عن 

�صر قبويل الزواج من مقاتل جمهول، ثم طرح اأ�صئلة عن الثورة الفل�صطينية، ومبعنى اأدق 

عن فتح العا�صفة التي بداأ جنمها يلمع، كاأول حركة مقاومة معا�صرة يف �صفوف الالجئني 

الفل�صطينيني، الذين طردوا من اأرا�صيهم، �صحك ممدوح وبانت عليه مالمح ال�صرور، وهو 

ي�صمـع معرفتي بالبيان االأول والثاين لقوات العا�صفة من خالل جهاز راديو �صغري يف البيت«.

اأم�صى ممدوح يف قطاع غزة ع�صرة اأيام، مت خاللها االحتفال باخلطوبة ر�صميًا، لكن 

اخلطيبان مل يتمكنا من اللقاء كثريًا وفق العادات ال�صائدة: »بعد ع�صرة اأيام رحل ممدوح 

اإىل �صوريا واالأردن مع وعد بالعودة والزواج يف اأ�صهر ال�صيف، لكن حرب حزيران عام 1967 

ا�صتعلت وفقدنا �صبل االت�صال به، يف تلك الفرتة �صرت �صائعة قوية اأن ممدوح ا�صت�صهد يف 

معركة جرت قرب قرية ال�صموع ق�صاء اخلليل، وقد ا�صتقبل اأهله اخلرب و�صدقوه واأقاموا له 

بيتًا للعزاء، اأ�صبحت اأعي�س يف دوامة كبرية: اأهلي يتعاملون مع االأمر وكاأن ممدوح ا�صت�صهد، 

ويقني قوي يف داخلي يقاوم ت�صديق �صائعة رحيله، وي�صر على اأنه مازال حّيًا، ورف�صت كل 

حماوالت اإنهاء اخلطوبة والزواج من �صخ�س اآخر«.

بقيت تنتظر خربًا يعزز يقينها وينهي حالة انتظارها وترقبها فرتة ثالثة اأ�صهر: »ح�صر 

اأحد الفدائيني يحمل ر�صالتني االأوىل لوالد ممدوح مع مبلغ من املال، والثانية يل تعلن اأن 

اإ�صاعات موته وا�صت�صهاده كاذبة، يف ذلك اليوم طلب ممدوح من والده ال�صفر برفقتي اإىل 

االأردن، وعندما جاء عمي �صربي اإىل املنزل الإخباري، اختلطت م�صاعر الفرحة باملفاجاأة، 

جهزت نف�صي لل�صفر ب�صرعة واأقام االأهل حفاًل متوا�صعًا، انتقلت بعده اإىل بيت والد ممدوح، 

ومن هناك غادرت اإىل االأردن مع عمي، عندما و�صلنا عمان مل جنده و�صاألنا عنه كثريا االأهل 

واالأقارب ومكتب الكفاح امل�صلح، كانت االإجابة دائمًا �صلبية، مل يكن اأحد يعرف اأين ذهب، 

االأمر الذي جعل الياأ�س والقلق يت�صرب اإىل داخلي، خا�صة اأنني خرجت من فل�صطني بال عودة، 

حينها اتخذت قراري االلتحاق باجلامعة اإذا توا�صل غياب ممدوح، لكن بعد اأيام واأثناء �صريي 

ي�صتقل  قابلناه  االأردن،  كانوا يقطنون  الذين  العائلة،  اأفراد  �صارع عام مع جمموعة من  يف 

�صيارة عائدًا من معركة بيت فوريك �صرقي نابل�س، التي ا�صت�صهد خاللها عدد من املقاتلني، 

وقتل فيها جمموعة من جنود االحتالل، اإثر قتال عنيف ا�صتمر �صاعات طويلة، كما عرفت 

الحقًا، يف ذلك اليوم تفاجاأ اجلميع بظهوره، وعدنا معًا اإىل منزل اأحد االأقرباء، وفيه اأبلغني 

رت على االحتفال بزواجنا  اأبو �صربي اال�صتعداد للمغادرة لياًل اإىل �صوريا، لكن العائلة اأ�صّ

فاأجلنا ال�صفر يومًا اآخرًا، اجتهنا اإىل �صوريا يف �صيارة لقوات العا�صفة، قطعنا خاللها طرقًا 

ع�صكرية ملتوية غري ممهدة، لتجنب احلواجز ال�صورية، لعدم اعرتاف حكومة دم�صق يف تلك 

االأيام ب�صكل كامل باملقاومة، يف ال�صام ا�صتاأجرنا منزاًل مفرو�صًا �صاركنا به �صقيقه حممود 

»اأبو فادي«، يف اليوم التايل عاد ممدوح اإىل االأردن الإمتام مهام ن�صالية هناك، مل اأ�صتغرب 

ذلك، وكنت اأتوقع حتملي م�صوؤوليات جديدة، قررت االندماج اأكرث يف الن�صال الوطني الذي 

يخو�صه اأبو �صربي ورفاقه، اأعطاين زوجي قرار االختيار: اجللو�س يف املنزل كاأي زوجة، اأو 

االلتحاق بالعمل الفدائي، وخاطبني يومها ال ت�صتعجلي وتريثي قبل اأن تقرري ب�صكل دقيق، مل 

يكن لدي خيار اآخر، قررت العمل وم�صاعدة الفدائيني وجتنب االكتفاء باملنزل«.

زواج حتت ر�ضا�ض »الكرامة«

قوات  اعتدت  عندما  االأردن،  يف  الكرامة  معركة  ن�صبت  باأ�صبوعني  الزواج  بعد 
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االحتالل االإ�صرائيلية يف احلادي والع�صرين من مار�س اآذار 1968 على مع�صكرات املقاومة 

اأن  التي اعتقدت  الفل�صطينية، ودارت معركة �صر�صة دحر فيها الفدائيون قوات االحتالل، 

عبورها اجل�صر نحو االأردن �صيكون جمرد رحلة قتل، يتم خاللها اإ�صكات �صوت املقاومة: »فور 

اندالع املعركة حتركت مع جمموعة من االأخوات الفتحاويات من �صوريا اإىل قرية الكرامة 

االأردنية، للم�صاعدة يف ت�صميد جراح املقاتلني وم�صاعدتهم، عندما و�صلنا كانت املعركة قد 

اإىل عمان لغمو�س تطورات  الذي طلب فورا عودتنا  التعمري،  هداأت، هناك قابلنا �صالح 

الو�صع، وقال لنا، رمبا تعود قوات االحتالل لالعتداء على املواقع مرة اأخرى، كانت االإمكانات 

الطبية والتموينية متوفرة لدى الفدائيني، ولهذا طلبوا حتويل جميع امل�صاعدات اإىل م�صت�صفى 

الهالل االأحمر يف عمان، �صاهدنا يف الكرامة عددا من جثامني ال�صهداء تنتظر نقلها اإىل 

عمان، تريثنا قلياًل يف اأر�س الكرامة، ونزل املقاتلون من التالل لل�صالم علينا، ورغم يقيني 

اأن زوجي يف املوقع بني املقاتلني �صعرت بخجل ال�صوؤال عنه، كانت معنا االأخت اأم اللطف زوجة 

فاروق القدومي، التي �صاألت عن زوجها، لكنها مل تت�صلم جوابا �صافيا«. 

مل جتد »اأم �صربي« ورفيقاتها �صالتهن يف الكرامة، فتوجهن اإىل عمان لي�صطدمن باآالف 

املواطنني من ال�صعبني الفل�صطيني واالأردين، وقد هرعوا اإىل مقر الهالل االأحمر لالإطمئنان 

على اجلرحى، والتربع بالدم وتقدمي امل�صاعدة: »�صاألت هناك عن ممدوح ومل اأتلق اأية اإجابة، 

فعدت اإىل �صوريا مع رفيقاتي، ومكثنا يف منزل االأخ اأبو اللطف، �صباح اليوم التايل رن جر�س 

الهاتف، كان االأخ زكريا عبد الرحيم اأبو علي على اجلانب االآخر، فاأخربنا بو�صول اأبو اللطف 

واأبو �صربي اإىل مكان القيادة بعد عناء �صديد«.

لت�صتقبل  منزلها  اإىل  وعادت  زوجها،  �صالمة  على  اطماأنت  اأن  بعد  ال�صعداء  تنف�صت 

ممار�صة  بداأت  املرحلة  تلك  »يف  العمل:  موا�صلة  على  وي�صجعها  دورها  يثمن  منه  ات�صاال 

�صت  كر و  ، لتنظيمي ا عملي 

االحتاد  اإطار  داخل  ن�صاطي 

لفل�صطينية،  ا ة  للمراأ لعام  ا

فرع  �صي�س  تاأ يف  و�صاركت 

جانب  اإىل  �صوريا  يف  االحتاد 

الفل�صطينية  للقوى  مندوبات 

كلفت  �صهر  اأ بعد  خرى،  االأ

ع  فر ت  با نتخا ال د  ا عد الإ با

يف  وبداأت  ال�صورية،  ال�صاحة 

الوقت نف�صه مب�صاركة زميالتي 

التح�صريية  اللجنة  ع�صوات 

للموؤمتر  عداد  االإ لالحتاد، 

الثاين للمراأة الفل�صطينية«.

عملها  فعليًا  ت  اأ بد

وتنقلت  احلركي،  ال�صيا�صي 

واملع�صكرات  املراأة  جلان  بني 

تقيمها  كانت  التي  ال�صيفية 

من  والن�صاء  للفتيات  »فتح« 

ف  بهد  ، ت ل�صتا ا طق  منا

ح  ل�صال ا على  يبهن  ر تد

املواجهات  »بداأت  واملقاومة: 

االأردنية،  ال�صاحة  يف  ت�صتد 

عن  يغيب  �صربي  بو  اأ اأخذ 

فاأقوم  طويلة،  اأ�صابيع  املنزل 

هذه  ويف  هناك،  بزيارته 

االأوىل  بطفلتي  رزقت  الفرتة 

اأدخل   ،1969 عام  ن�صرين 

مولد ن�صرين البهجة وال�صرور 

كرث،  اأ حياتنا  يف  والدفء 

واأ�صبح اأبو �صربي يعود دائمًا 

للمنزل ا�صتياقًا وحنينًا لروؤية 

ا�صتطعت  ال�صغرية،  طفلته 

يف  وليتي  م�صوؤ بني  لتوفيق  ا

العمل احلركي و�صوؤون منزيل 

كنت  كثرية  واأحيانًا  وطفلتي، 

اجلريان  لدى  ن�صرين  اأ�صع 

العمل  اإىل  وانطلق  االأوفياء 

من  ت  جد و ثم   ، ئي ا لفد ا

مربية  فاأح�صرت  ي�صاعدين، 

الكفاحي، ومل  اأقامت معي و�صاعدتني يف رعاية ال�صغرية، كنت �صعيدة بهذا اجلو  اأطفال 

اأ�صعر بامللل لغياب زوجي املتكرر عن املنزل، فقد كان يومي مليئًا بالعمل الن�صايل يف ال�صاحة 

ال�صورية، يف تلك االأيام اأقنعت اأبو �صربي ب�صرورة االلتحاق باجلامعة، توجهت اإىل جامعة 

دم�صق و�صجلت يف ق�صم التاريخ، حلبي و�صغفي بهذا املو�صوع، اأنهيت امتحانات الف�صل االأول 

بنجاح، وخالل الف�صل الثاين لدرا�صتي انفجرت معارك اأيلول 1970 بني املقاومة الفل�صطينية 

والقوات االأردنية، فلم اأ�صتطع موا�صلة الدرا�صة، يف وقت حتمل فيه زوجي كامل م�صوؤولياته 

الكفاحية، االأمر الذي جعل غيابه عن املنزل يطول اأكرث، خا�صة اأنه كان م�صوؤواًل عن غرفة 

العمليات الع�صكرية، اأثناء املعارك بداأ مر�س ال�صرطان ينت�صر يف ج�صده دون اأن يعري ذلك 

انتباهًا، اأخذ يزداد نحواًل ويواجه املر�س بامل�صكنات واالأدوية، وعندما ا�صتد عليه االأمل نقل 

على الفور اإىل اإحدى امل�صت�صفيات االأردنية، ذهبت اإليه هناك وجدته �صاحب اللون، ويومها 

وعدين بالعودة اإىل �صوريا من اأجل متابعة العالج، لكنه �صافر يف مهمة تنظيمية اإىل الكويت 

ثم اإىل ليبيا، لي�صارك يف حفل تخريج دورة ع�صكرية«. 

مواجهة مبكرة مع ال�ضرطان

�صمتت »اأم �صربي« برهة: »«كان ن�صاطه وعمله يف تلك الفرتة على ح�صاب �صحته، 

4

االأمر الذي اأدى اإىل تطور املر�س، اأ�صبح ج�صده �صعيفًا نحيفًا فا�صطر ملراجعة م�صت�صفى يف 

لبنان، وهناك قرر االأطباء اإبقاءه يف امل�صت�صفى، فانتقلت اإىل جانبه برفقة ن�صرين وابني �صربي 

جميلة �ضيدم: البحث عن وطن خمطوف 



9 صوت النساء 29.9.2011

اأيام  ثمانية  عمره  كان  الذي 

يف  الطفلني  مع  ع�صت  فقط، 

منزل مفرو�س يف بريوت قرب 

�صربي  اأبو  رف�س  امل�صت�صفى، 

قرار اللجنة املركزية للحركة 

نقله للعالج يف اخلارج، حر�صًا 

فتح  حتميل  عدم  على  منه 

نه  اأ وقال  �صافية،  اإ نفقات 

وفرجه،  اهلل  رادة  باإ موؤمن 

وعندما كان اأبو �صربي يتلقى 

عالجه يف امل�صت�صفى اللبناين، 

تزايدت االأو�صاع تدهورًا على 

ووا�صل  ردنية،  االأ ال�صاحة 

على  االطمئنان  مر�صه  رغم 

املقاتلني، ومع خروج املقاومة 

�صحته  تدهورت  عمان،  من 

االأطباء  وطلب  كبري،  ب�صكل 

ف�صلهم  بعد  املنزل،  اإىل  نقله 

مل  له،  عالج  اأي  تقدمي  يف 

طباء،  االأ ت�صخي�س  �صدق  اأ

على  بقدرته  منة  موؤ وبقيت 

مواجهة املر�س«. 

العربات  تخنقه  وب�صوت 

عيني،  يف  الدموع  »جفت   :

اأن  يعقل  هل  نف�صي  و�صاألت 

اأفقد الزوج الغايل اأبو �صربي، 

كلما  نتي  طماأ يحاول  كان 

بتكراره  غيبوبته،  من  يفيق 

جميلة  يا  تخايف  ال  بخري  اأنا 

اأنا ب�صحة جيدة، لكن و�صعه 

تدهور ب�صكل �صريع، ودخل يف 

�صماعه  مبجرد  هذيان  حالة 

القائد  رفيقه  ا�صت�صهاد  خرب 

الع�صكري البارز »اأبوعلي اإياد« 

االردنية،  جر�س  اأحرا�س  يف 

كان يفتح عينيه قائاًل: اأبو علي 

نقلناه  بطل،  علي  اأبو  �صجاع 

وحينها  للطوارئ،  جمددا 

بو  اأ امل�صت�صفى  دارة  اإ بلغت  اأ

عمار والقيادة الفل�صطينية، اأن 

رفيق كفاحهم يف حلظاته االأخرية لرحيله االأبدي، بداأت احلركة ا�صتعدادها ال�صتقبال اأبو 

�صربي �صهيدًا، يف الطريق من امل�صت�صفى اإىل �صوريا، كنت اأجل�س معه داخل �صيارة االإ�صعاف، 

كان يحاول جاهدًا بث الطماأنينة يف نف�صي، قال يل �صاأ�صمع كالمك يا جميلة واأهتم ب�صحتي، 

وعندما اأرتاح من املر�س اأعدك بال�صفر واأخذ ق�صط من الراحة يف اخلارج، مل يتحقق وعده، 

وقبل �صاعات من ا�صت�صهاده زاره اأع�صاء القيادة على راأ�صهم اأبو عمار واأبو جهاد، اأخربهم 

ب�صوت �صعيف واهن: خذوا بالكم من اأنف�صكم وابقوا اأيديكم على الزناد، ثم اأ�صلم الروح 

بهدوء، وكنت حتى اآخر حلظة على يقني اأنه لن ميوت بهذه ال�صرعة«. 

مل تبك لكنها تابعت ب�صوت يقطر حزنًا: »كان يتوقع اال�صت�صهاد يف كل حلظة، ن�صبوا له 

الكمائن لكنه مل ي�صت�صهد، وخا�س معارك عديدة وكثرية، لكن ال�صرطان متكن منه وخطفه 

منا، وما زلت حتى االآن اأ�صعر بكل تلك الدقائق والثواين التي ع�صت فيها مع االإن�صان املقاتل 

باأبني ن�صرين و�صربي، وهما  اأنعم اهلل علينا  الوطني الغيور، مل نع�س �صوى ثالث �صنوات، 

االآن كل حياتي«. .

»بعد  حياتها:  يف  عا�صفة  �صنوات  ذكريات  ت�صتعيد  وهي  متما�صكة،  لكنها  متعبة  بدت 

ال�صهداء  ا�صت�صهاد زوجي كانت حركة فتح ت�صرف بع�س امل�صاعدات واال�صرتاكات الأرامل 

من عنا�صرها، حتت بند جتهيز ع�صكري، وكانت امل�صاعدات توزع ح�صب احلاجة، ع�صنا على 

راتب �صغري مل يكن كافيًا، لكنني تاأقلمت معه، خا�صة واأن طفالي كانا �صغريين، مل تتجاوز 

على  نف�صي  عاهدت  والدهما  ا�صت�صهاد  بعد  اأ�صهر،  االأربعة  و�صربي  ون�صف،  عامًا  ن�صرين 

غر�س مبادئه واأحالمه فيهما، كنت اأ�صرد عليهما ما �صمعته منه طوال الفرتة التي ع�صناها 

�صويًا، لكنني حقيقة واجهت متاعب وم�صاق كبرية، وبداأت اأ�صعر بثقل فقدان رب االأ�صرة، 

اأخذ ال�صغريان يكربان وتت�صع اأ�صئلتهما عن �صر غياب والدهما الطويل، يف البداية اأخربتهما 

اأنه م�صافر واأنه �صيعود، لكن املفاجاأة كانت عندما ك�صفا ال�صر مت�صائلني: كيف ي�صافر ونحن 

نزور قربه؟ اإ�صطررت العالن احلقيقة، وقلت لهما اأن كل �صهيد ي�صافر اإىل اجلنة الأنه حي 

ال ميوت، ال اأعرف اإن كانا قد تفهما معنى كلماتي يف ذلك الوقت، اإال اأن عالقة حميمة جدًا 

ربطت بيننا، وظهر لديهما اإح�صا�س مبكر بامل�صوؤولية، واجهت حلظات قا�صية �صعبة، متنيت 

فيها لو كان اأبو �صربي معنا، وكنت اأحيانًا اأغرق يف نوبة بكاء، عندما اأراقب ن�صرين و�صربي 

يكربان يف املنفى بعيدًا عن االأهل والوطن، اإجتهدت بت�صجيلهما يف مدار�س رفيعة امل�صتوى، 

يكونا من ذوي  اأن  يتفهمان معنى  وبدءا  املالية،  الأو�صاعنا  وفقًا  احتياجاتهما  اأرتب  وبداأت 

ال�صهداء، منت مداركهما ووعيهما مبكرًا، االأمر الذي �صهل علّي ن�صاطي ال�صيا�صي والتنظيمي 

اأثناء االجتياحات، التي كانت تنفذها قوات االحتالل لالأرا�صي اللبنانية، يف حماولة يائ�صة 

للق�صاء على الثورة الفل�صطينية«. 

وا�صلت عملها التنظيمي، واأ�صبحت ع�صو اإقليم، ونالت ح�صورًا واحرتامًا بني رفيقاتها يف 

ال�صاحات االأخرى، اإال اأن �صعوبة و�صعها املايل كان همًا، رغم اأن احلركة وّفرت لها م�صاعدة 

قيام قوات االحتالل  املختلفة، ومع  ال�صاحات  تنقالتها وعملها يف  لتغطية م�صاريف  مالية 

تقت�صي  ال�صورية،  ال�صاحة  يف  جديدة  اأعباًء  حتملت   ،1982 عام  لبنان  بغزو  اال�صرائيلي 

م�صاعدة االأ�صر التي هاجرت من لبنان هربًا حتت الق�صف اال�صرائيلي املتوا�صل: »�صكلنا 

�صوريا،  و�صلت  التي  االأ�صر  اأمور  ترتيب  وبداأنا  العدوان،  تبعات  ملواجهة  متخ�ص�صة  جلانا 

ووّفرنا لالأفراد ماأوى يف البيوت واملنازل الفارغة، اأو لدى العائالت التي تربعت با�صتقبال 

اأ�صر مّهجرة، ويف اأحيان كثرية اأقمنا خيامًا ال�صتيعاب املزيد من النازحني«. 

كانت فخورة وهي ت�صف �صمود الثورة يف بريوت، التي قاوم فيها املقاتلون الفل�صطينيون 

واللبنانيون رغم ح�صارها ملدة تزيد عن الثمانني يومًا، لكن �صوتها بداأ يكت�صي بنربة حزن 

وتزايد  اأيار عام 1983،  الذي ع�صف بحركة فتح يف  الكبري  االن�صقاق  عندما حتدثت عن 

كل  رغم  �صوريا  يف  البقاء  »وا�صلت  املن�صق:  الفريق  تاأييدها  �صوريا  اعالن  بعد  م�صاعبها 

ال�صغوط التي تعر�صت لها، و�صاعدين يف ذلك عالقتي اجليدة بف�صائل العمل الوطني، حتى 

بداأت اال�صتعدادات لعقد الدورة ال�صابعة ع�صرة للمجل�س الوطني يف عمان عام 1984، طلب 

اأبو عمار الرحيل من �صوريا، بداعي اإدراج اإ�صمي على الالئحة ال�صوداء  مني االأخ الرئي�س 

لل�صخ�صيات الفتحاوية التي بقيت داخل ال�صاحة ال�صورية، حاولت اإقناعه البقاء يف ال�صام 

حتى ينهي ن�صرين و�صربي تعليمهما الثانوي، لكنه اأ�صر على قراره، تقرر �صفري اىل تون�س 

للم�صاركة يف االعداد الجتماع االحتاد العام للمراأة الفل�صطينية، الذي كان �صيعقد ا�صتعدادًا 

للمجل�س الوطني، عندما �صعدت الطائرة املتجهة اإىل تون�س، و�صل االأمن ال�صوري واأخرجني 

منها وحظر �صفري، عدت اإىل منزيل، ثم كررت فيما بعد حماولة ال�صفر مرة اأخرى، حزمت 

اأنني �صاأعود بعد  اأبلغ اأحدًا بالقرار اإال �صباح يوم املغادرة، وطماأنت ابنّي  اأمتعتي �صرًا ومل 

يومني، وتركتهما لدى اأمي التي قدمت من االأرا�صي املحتلة لزيارتي، �صافرت اإىل تون�س ومنها 

اإىل عمان، و�صاركت يف املجل�س الوطني، واأثناء وجودي يف االردن اأ�صدرت احلكومة ال�صورية 

قرارًا بحظر عودة امل�صاركني يف دورة املجل�س الوطني اإىل �صوريا، غادرت اإىل تون�س وبقيت 

ن�صرين و�صقيقها �صربي يف ال�صام، تدخل االأخ اأبو عمار ثانية وعر�س عّلي اأن يتابع ولداي 

تعليمهما يف احدى املدار�س اللبنانية يف لندن ا�صتعدادًا للجامعة، وهذا ما مت فعاًل، اإلتحقا 

باملدر�صة اللبنانية واأثبتا كفاءتهما وح�صال على عالمات عالية اأّهلتهما لدخول جامعة مميزة 

يف بريطانيا، حاول البع�س اإقناعي باأن درا�صتهما هناك تف�صد اأخالقهما وت�صيع م�صتقبلهما، 

لكني رف�صت هذا املنطق، وقلت لهما اإذهبا للدرا�صة يف لندن وارفعا قامتكما عاليًا وحافظا على 

ا�صم والدكما، وهذا بالفعل ما كان واحلمد هلل جنحا، عندما كان �صربي ون�صرين يتقدمان 

بالدرا�صة، كنت اأتذكر والدهما، واأمتنى من كل قلبي لو كان حيًا لي�صهد تفوقهما«. 

اأفا�صت كثريًا عن زوجها الراحل اأكرث مما حتدثت عن نف�صها، وحني �صاألنا ك�صفت ال�صر: 

»كان وما زال كل �صيء يف حياتي، وبعد ا�صت�صهاده مل اأفكر بالزواج رغم العرو�س العديدة، 

عاهدت نف�صي اأن ال اأتزوج اأحدًا، وتركيز اإهتمامي فقط مبتابعة �صوؤون ن�صرين و�صربي، اللذين 

كربا معي واأ�صبحا قطعة من روحي وكياين«. 

»اأم �ضري«:العودة اإىل الوطن

تون�س  اأعي�س يف  »كنت  عودتها:  قرار  فيها  ا�صتقبلت  التي  اللحظات  بدقة  تذكر 
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عندما اأبلغتني القيادة باإدراج ا�صمي يف ك�صف العودة مع اأخي م�صطفى، الذي كان متفرغًا يف 

الثورة برتبة عقيد، بداأت اال�صتعداد للعودة، واأثناء ذلك ا�صت�صهد اأخي م�صطفى، فا�صطررت 

لتاأخري عودتي من اأجل تدبري اأمور اأ�صرته، وامل�صاعدة يف عودتنا معًا، نهاية عام 1994 عدت 

مع ن�صرين و�صربي، ويف ذلك اليوم اختلطت م�صاعري بني فرحة بالعودة وحزن لغياب اأبو 

�صربي، افتقدت الرجل، و�صعرت باأمل كبري ميزقني ورغبة بالبكاء، تغلبت م�صاعر احلزن على 

كل �صيء، اأذكر عندما اقرتبنا من نهر االأردن الجتياز معرب الكرامة اإىل اأريحا، نظرت اإىل 

النهر وتخيلت اأبو �صربي عائدًا من اأر�س املعركة بعد تنفيذه عملية بيت فوريك مع رفاقه ، 

ت�صورته مبت�صمًا رغم جديته، حلظتها انتابني �صعور اأنه ي�صري يف االجتاه االآخر نحو ال�صرق 

واأنا اأجته غربًا اإىل الوطن، يف تلك اللحظة وبحركة غري �صعورية التفت خلفي باحثًة عنه 

للعودة معنا، ولكنني ا�صطدمت بحقيقة عودتي وحيدة، وا�صلت الطريق عرب اأريحا اإىل غزة، 

عدت اإىل منازل العائلة يف خميم الن�صريات و�صط القطاع، زرت االأقرباء لكنني وجدت كل 

�صيء حويل باردًا يفتقد اأبو �صربي، تاأملت كثريًا وترددت، هل اأبقى اأم اأغادر، لكني ح�صمت 

اأمري بعد اأن �صاألني االأخ اأبو عمار يف اأحد اللقاءات عن اإمكانية بقائي قلت له: �صاأبقى حيث 

اأنت، وبالفعل عدت اإىل تون�س و�صلمت املنزل الأ�صحابه ورتبت اأموري الأ�صتقر نهائيًا يف غزة، 

ثم اأبداأ عملي كمدير عام التاأمينات االجتماعية يف وزارة العمل«. 

مل ت�صتمر طوياًل يف وظيفتها احلكومية، حتى بداأ احلديث عن اإجراء انتخابات للمجل�س 

الت�صريعي الفل�صطيني عام 1996: »حني تقرر اإجراء االنتخابات ترددت طوياًل يف ح�صم اأمر 

خو�صها، لكني بداأت اأفكر جديًا باملو�صوع، خا�صة واأن ن�صبة الن�صاء اللواتي يرت�صحن غالبًا 

قليلة جدًا، عر�صت قيادة التنظيم اقرتاحًا برت�صحي عن دائرة الو�صطى، وبالفعل ح�صمت اأمري 

ور�صحت نف�صي الأجد دعمًا كبريًا من النا�س، كانت جتربة مميزة جدًا خا�صة اأن االنتخابات 

الربملانية جترى الأول مرة يف فل�صطني، ومل يكن قد م�صى على عودتي �صوى �صنة واحدة، لكنني 

وجدت ت�صامنًا �صعبيًا االأمر الذي اأعطاين دفعة لالأمام وعمق �صعوري بامل�صوؤولية، وحني فزت 

مبقعد نيابي اأق�صمت البقاء وفّية للنا�س ولالأهل الذين اأعطوين هذه الثقة«. 

�صكل املجل�س الت�صريعي جتربة جديدة ملعظم االأع�صاء املنتخبني، اإال اأنه كان بالن�صبة لها 

ن�صال من نوع اأخر مل تتعود عليه من قبل: »بداية عملي الربملاين اخرتت اللجنة االقت�صادية، 

ال�صاحة  يف  تتك�صف  بداأت  التي  الف�صاد  مظاهر  بع�س  مواجهة  اأجل  من  ن�صاطي  لرتكيز 

االأ�صخا�س  انتقدت هوؤالء  االحتكارات،  بع�س  متنفذين على  بهيمنة جمموعة  الفل�صطينية، 

ب�صكل مبا�صر، االأمر الذي دفعهم للتاآمر علّي، وحاربوين الإبعادي عن اللجنة االقت�صادية، 

ان�صحبت منها ل�صعوري بانعدام �صروط جناحي جيدًا داخلها بال�صيغة التي اأريدها، بعد ذلك 

الف�صاد،  ن�صاطها يف متابعة ق�صايا  برز  التي  االإن�صان،  الرقابة وحقوق  اإىل جلنة  ان�صممت 

اإىل جانب ع�صويتي يف اطار جلنة الالجئني التي ا�صتلمت رئا�صتها من عام 2003 حتى عام 

2006، واظبت على ح�صور اجلل�صات وامل�صاركة فيها، التزامًا مني بامل�صوؤولية املوكلة يل من 

املواطنني الذين اأمثلهم، وحاولت كذلك تقدمي منوذج باأن املراأة قادرة على حتمل امل�صوؤولية، 

وذلك ال�صتقطاب مزيد من الن�صاء اإىل العمل، واإقناع الرجل بحق املراأة م�صاركته يف الن�صاط 

العام والن�صال �صوية على خمتلف االأ�صعدة، �صكل هذا الن�صاط جمااًل كبريًا لن�صايل ال�صاق 

لت�صريع قوانني ت�صمن امل�صاواة«.

وتفتخر بالدور املتميز الذي لعبته يف اإقرار قانون االنتخابات، خا�صة قانون انتخابات 

امل�صاركة  تكون  اأن  هديف  »كان  املراأة:  مل�صاركة  املجال  اأف�صح  الذي  االأمر  البلدية،  املجال�س 

مفتوحة اأمام املراأة، واإف�صاح املجال اأمامها الأن حتقق ما ت�صتطيعه من اإجنازات، اإال اأن املجل�س 

الت�صريعي وب�صبب روا�صب ال�صنني املا�صية، اأقر متثيل الن�صاء باثنتني يف كل جمل�س بلدي يتم 

انتخابه، عر�صت وجهة نظري باأن تكون املناف�صة مفتوحة، حتى يكون الدافع اأكرب لتحقيق 

ن�صاء  مع  بذلته  الذي  اخلا�س  اجلهد  من  عليها  حر�صت  التي  املطالب  ونبعت  االإجنازات، 

اأخريات، من اأجل اإقرار وثيقة حقوقية باملطالب الن�صوية الفل�صطينية، التي بداأ العمل بها قبل 

العودة اإىل الوطن، وجرى اإقرارها وت�صليمها اإىل الرئي�س يا�صر عرفات عام 1994 يف تون�س، 

اأكدنا يف الوثيقة على حقوق املراأة الفل�صطينية بكل اجلوانب التعليمية واالجتماعية وال�صحية 

واالقت�صادية ورعاية االأطفال، وهذا �صجعنا الحقا على اأن ت�صري معظم القوانني )اأقر املجل�س 

الت�صريعي 108 قوانني( اىل جانب القوانني االأخرى التي اأقرت بالقراءات الثانية والثالثة«.

مل يقت�صر ن�صالها على القوانني التي تخ�س املراأة وحدها، بل نا�صلت وقاتلت من 

اأجل اأن تكون هناك قوانني عادلة للفئات االجتماعية املختلفة: »لعبت دورًا مهمًا يف و�صع 

قانون الع�صكريني، وطالبت باإن�صاف رجال االأمن وال�صرطة، الذين يعانون ويتحملون 

اإن�صافهم  جرى  بالفعل  واملواطنني،  الوطن  حماية  يف  و�صهرهم  عملهم  اأثناء  امل�صاق 

واإجراء تعديل على رواتبهم واإن كان طفيفًا يف نظري، اإال انه كان خطوة مهمة ل�صالح 

رجال االأمن وال�صرطة«. 

خا�صت انتخابات املجل�س الت�صريعي الثانية التي نظمت يف اخلام�س والع�صرين من �صهر 

كانون ثاين عام 2006، كانت تطمح بالفوز ثانية مبقعد برملاين، لكن تفاوؤلها ا�صطدم ب�صخرة 

الواقع، اإذ خرجت من التناف�س.. خ�صرت مقعدها يف املجل�س الت�صريعي الأ�صباب كثرية، لكنها 

مل تخ�صر االإن�صانة واملنا�صلة يف داخلها، وبقيت على درب العمل اجلماهريي، حتلم باأف�صل 

موؤ�ص�صات جمتمعية الأجيال امل�صتقبل، حيث قدم زوجها روحه من اأجل هذا الهدف. 

امراأة مكافحة، كثفت كل التفا�صيل الدقيقة ملجتمع ال زال عر�صة لالأحداث االإقليمية 

العا�صفة: فتاة الجئة اقتلعت من وطنها عام 1948، زوجة ودعت زوجها ال�صهيد عام 1971، 

وظلت متما�صكة، عائدة من املنفى اإىل الوطن عام 1994، لتوا�صل الن�صال الكتمال حترره، 

امراأة يفرت�صها �صعور قوي باأنها ما زالت الجئة تبحث عن وطنها. 

من كتاب »رائدات من بلدي« اإ�صدار طاقم �صوؤون املراأة. حترير ب�صام الكعبي. اأجرى املقابلة ال�صحفية 

يف غزة ح�صن جرب. 

  

جميلة �ضيدم: البحث عن وطن خمطوف 
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نساء وأخبار
ثالث جرائم قتل يف اأقل من اأ�ضبوعني

5  االأردن: �صهدت مدينة العقبة ثالث جرمية قتل »عائلية« يف اأقل من اأ�صبوعني.

االأخ، وكانت املجني عليها يف جميعها االبنة واالأخت.ووجه  الثالثة  ارتكب  بينما  االأب،  اثنتني من اجلرائم  ارتكب   

مدعي عام اجلنايات الكربى يف حمافظة العقبة، تهمة القتل العمد اإىل مواطن اأقدم على قتل ابنته، ا�صتنادًا اإىل ن�س 

املادة 328 من قانون العقوبات.

وبح�صب م�صدر اأمني، فاإن االأب الذي يقطن يف منطقة العاملية يف مدينة العقبة اأقدم على خنق ابنته البالغة من 

العمر 22 عامًا، با�صتخدام حبل �صتارة، ما اأدى اإىل وفاتها ب�صكل �صريع، وبعد ذلك �صلّم نف�صه اإىل رجال ال�صرطة، الذين 

ح�صروا اإىل موقع اجلرمية، فيما با�صر املدعي العام التحقيق ملعرفة مالب�صات اجلرمية.

ووجه املدعي العام يف ال�صاد�س من ال�صهر احلايل تهمتي القتل العمد، وحيازة �صالح ناري دون ترخي�س، اإىل �صاب 

قتل �صقيقته يف حمافظة عجلون، ال�صاب البالغ من العمر 19 عامًا، اأطلق النار على �صقيقته املتزوجة البالغة 21 عامًا يف 

»بلدة ال�صاخنة«، من بندقية �صيد كان ميلكها، ما اأدى اإىل مفارقتها احلياة فورًا.

اأثناء وجودها داخل م�صت�صفى االأمرية اإميان يف لواء  واأطلق مواطن يف الثالث من ال�صهر احلايل النار على ابنته، 

ديرعال يف حمافظة البلقاء. املواطن �صلم نف�صه اإىل رجال ال�صرطة، واأفاد يف التحقيقات، اأن ابنته الع�صرينية اأرملة منذ 

اأربع �صنوات، وعندما علم باأنها يف امل�صت�صفى بحالة والدة، توجه اإىل هناك واأطلق النار عليها من م�صد�صه.

وارتكبت العام املا�صي ع�صر جرائم دفاعًا عن ال�صرف، �صكلت ما ن�صبته 9.11 يف املئة من ن�صبة اجلرائم املرتكبة 

البالغ عددها 109 جرائم، فيما ارتكبت 25 جرمية نتيجة خالفات عائلية، �صكلت ما ن�صبته 22 يف املئة من عدد اجلرائم 

املرتكبة يف العام املا�صي.

نزع الولية عند ثبوت حالة زنى املحارم
 

5  ال�صعودية: طالبت رئي�صة جلنة االأ�صرة يف اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�صان اجلوهرة العنقري، بنزع الوالية عند 

ثبوت حالة زنا املحارم، وربطه مبا�صرة ب�صك احلكم املتعلق بارتكاب الزنى، ويف نف�س ن�س احلكم، وذلك اأن جرميته تثبت 

عدم �صالحيته للوالية، داعية اإىل �صرف النفقة باالإجبار يف حال الطالق وح�صانة االأم لالأبناء، وذلك مبا�صرة من مكان 

العمل، حتى متنع خمالفة ال�صرع و�صياع االأم واالأبناء، م�صددة على �صرورة »تفعيل املحاكم االأ�صرية يف خمتلف مدن اململكة.

وحول �صن احل�صانة، نادت العنقري برفع �صن احل�صانة اإىل 15 عامًا، »فمع املتغريات تكون احلاجة لبقاء الطفل مع 

احلا�صن �صواء كان االأب اأو االأم من منهما االأ�صلح«، موؤكدة احلاجة لوجود »جلان متخ�ص�صة يف املحاكم لدرا�صة بيئة 

االأ�صرة، واإ�صالح الطرفني يف حال الطالق اأو ف�صخ عقد الزواج اأو اخللع حل�صانة االأطفال وحتديد النفقة، اعتمادًا على 

االإمكانات الفعلية لالأب«. وحول االأحكام التعزيرية يف ما يتعلق بالعنف، قالت: »ال بد من تقنني تلك االأحكام، اإ�صافة اإىل 

اإعادة النظر يف ا�صرتاط دفع املراأة املتقدمة بطلب ف�صخ عقد الزواج او اخللع، بناء على ممار�صة العنف واثبات ال�صرر، 

حتى ال يكون الزوج مرتكبًا للعنف واجلرم«، م�صرية اإىل �صرورة »ف�صل احل�صانة اأو امل�صاومة به، يف حال تقدم املراأة 

بطلب االنف�صال بالطالق اأو اخللع، وتكون احل�صانة لالأ�صلح فقط«.

وترى العنقري اأنه يف حال اإثبات العنف، يجب اأن »يخرج املعتدي من منزل االأ�صرة، ولي�س العك�س، لي�صت�صعر مدى ما 

اقرتفته يداه«، م�صيفة: »ال بد من اإعداد مدونة الأحوال االأ�صرة م�صتمدة من ال�صريعة االإ�صالمية، حتدد حقوق وواجبات 

كل فرد من اأفراد االأ�صرة، من الوالدة، حتى الوفاة، تكون جزءًا من الوثائق التي ال بد للمواطن االطالع عليها، وتوزع 

باالإجبار عند احل�صول على البطاقة ال�صخ�صية«.

 احلكومة التون�ضية ت�ضحب حتفظاتها على اتفاقية »�ضيداو«

4  تون�س: رغم اأن املراأة التون�صية نالت حرية اأكرب من غريها يف العامل العربي، منذ اأيام الرئي�س الراحل احلبيب 

بورقيبة، اإال اأن حجم املعاناة واحليف الذي تعر�صت له خالل العقود املا�صية، ك�صفت عنه ثورة اليا�صمني، التي اأطاحت 

بنظام بن علي، وهو ما دعا احلكومة التون�صية موؤخرًا اإىل �صحب حتفظات حكومة اجلمهورية التون�صية امللحقة بالقانون 

ال�صادر �صنة 1985، واملتعلق بامل�صادقة على اتفاقية الق�صاء على كافة اأ�صكال التمييز �صد املراأة، ويوؤكد ن�س البيان 

العام، الذي اأ�صدرته احلكومة موؤخرًا، على اأن »احلكومة التون�صية، لن تتخذ اأي قرار تنظيمي اأو ت�صريعي طبقًا ملقت�صيات 

هذه االتفاقية، والذي من �صاأنه اأن يخالف اأحكام الف�صل االأول من الد�صتور التون�صي«.

وتطور يف االآونة االأخرية يف تون�س اجلدل حول �صيانة حقوق املراأة وتعزيزها، خا�صة بعد اأن ك�صفت ثورة اليا�صمني 

حجم احليف الذي عانت منه املراأة التون�صية، وتعر�صها لال�صتغالل ال�صيا�صي لتلميع �صورة النظام ال�صابق، لياأخذ هذا 

اجلدل اأ�صكااًل جديدة، من خالل تعبري الن�صاء عن مطالبهن عرب منابر احلوار واالحتجاجات وامل�صريات.

وت�صاعدت االأ�صوات يف االأو�صاط الن�صائية واملدافعة عن حقوق املراأة، مطالبة ب�صرورة رفع كل التحفظات التي و�صعتها 

تون�س، حتى تتمتع الن�صاء بكافة احلقوق التي اأقرتها االتفاقية.

تعاين مئات االأ�صر الفل�صطينية والعربية، لوعة واأ�صى حرمانها من اأب�صط حقوقها االإن�صانية: بت�صييع ودفن اأحباء لهم ممن �صقطوا 

اإ�صرائيل ما تبقى من االأرا�صي الفل�صطينية واأرا�س  اأثناء م�صاركتهم يف اأعمال مقاومة لالحتالل االإ�صرائيلي )بعدما احتلت  �صهداء 

عربية م�صرية و�صورية يف حزيران 1967(، اأو جراء قيام �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي االأمنية باغتيال بع�صهم، اأو �صقوط بع�صهم 

�صهداء وهم اأ�صرى يف �صجون االحتالل، وكذلك جراء ت�صدي قوات االحتالل ملدنيني حاولوا االلتحاق باأ�ُصرهم فاأردتهم قتلى واحتفظت 

 .
1

بجثامينهم، وقد م�صى على ع�صرات من هذه احلاالت عقود من الزمن

فقد داأبت احلكومات االإ�صرائيلية و�صلطاتها االإحتاللية على احتجاز مئات اجلثامني يف مقابر ت�صميها مقابر قتلى العدو، وتقع هذه 

املقابر يف مناطق ع�صكرية مغلقة، حتول �صلطات االحتالل دون الك�صف عنها للتحقق من مدى مطابقتها لل�صروط االإن�صانية واالأخالقية 

وال�صحية لدفن املوتى، وي�صمل هذا املنع املوؤ�ص�صات الدولية ذات ال�صلة وو�صائل االإعالم، وبالطبع فاإن هذه ال�صلطات متنع ذوي ال�صحايا 

من زيارة مقابر اأحبائهم منعًا باتًا. 

على الرغم من الطابع الوطني واالإن�صاين واالأخالقي والقانوين لق�صية ال�صهداء املحتجزة جثامينهم واملفقودين، فاإنها مل تكن تلقى 

احلد االأدنى من االهتمام الوطني الر�صمي منه واالأهلي. فعدا تلك املحاوالت الفردية الأ�صر ال�صهداء واملفقودين، وعدا اإثارة اإعالميني 

لها بني حني واأخر، مل جتر متابعة حثيثة دوؤوبة ومتوا�صلة لهذه الق�صية، اإىل اأن اتخذ جمل�س اإدارة مركز القد�س للم�صاعدة القانونية 

وحقوق االإن�صان، مطلع العام 2008، قرارًا باإطالق احلملة الوطنية ال�صرتداد جثامني ال�صهداء، والك�صف عن م�صري املفقودين، وحتى 

يتمكن ذووهم من ت�صييعهم ودفنهم وفقًا لتقاليدهم الدينية، ومبا يليق بكرامتهم الوطنية واالإن�صانية.  

ففي اأيار من العام 2008 اأعلن املركز عن حملته يف و�صائل االإعالم الوطنية، داعيًا ذوي ال�صهداء اإىل االت�صال على عناوينه الهاتفية 

واالإلكرتونية. وقد القى هذا االإعالن جتاوبًا وا�صعًا من ذوي ال�صهداء واملفقودين، عرّب عن نف�صه باال�صتجابة الوا�صعة لتعبئة ا�صتمارة 

املركز،  لها  التي دعا  الوا�صع لالجتماعات  التوثيق، كما عربوا عن ذلك بح�صورهم  لعملية  املركز خ�صي�صًا  التي و�صعها  املعلومات 

وم�صاركتهم الفعالة يف ر�صم توجهات احلملة وانتخاب قيادتها. 

ووفقًا ملا مت الك�صف عنه من معلومات حتى االآن حول هذه املقابر، فقد تبني وجود اأربع منها تقع جميعها يف مناطق ع�صكرية مغلقة 

وهي: مقربة االأرقام املجاورة جل�صر )اآدم( بنات يعقوب، وقد تكون هذه املقربة خ�ص�صت ملن �صقطوا يف احلروب االإ�صرائيلية على 

لبنان، من الفل�صطينيني واللبنانيني يف �صبعينيات وثمانينيات القرن املا�صي، ويقدر عدد القبور فيها ب 500 قرب.

املقربة الثانية: تقع يف غور االأردن بني مدينة اأريحا وج�صر دامية، ويحيطها جدار له بوابة تعلوها الفتة كتب عليها باللغة العربية 

»مقربة ل�صحايا العدو«، ويوجد فيها اأكرث من 100 قرب، وحتمل اأرقاما من 5003-5107 ومن غري املعروف اإالم ت�صري هذه االأرقام ، بيد 

اأن �صلطات االحتالل تدعي اأنها رموز ت�صري اإىل بيانات اإ�صافية لكل جثة.

اأما الثالثة: ت�صمى رفيدمي وتقع يف �صمال غور االأردن اأي�صًا. واملقربة الرابعة فا�صمها »�صحيطة« وتقع يف قرية وادي احلمام �صمال 

مدينة طربيا، وقد تكون هذه املقربة مكانًا لرفات من ق�صوا يف معارك االأغوار بني عامي 1965-1975، ويوجد بها حوايل 50 �صريحًا، 

ينت�صر يف اجلهة ال�صمالية منها نحو 30 من االأ�صرحة يف �صفني طويلني، فيما ينت�صر و�صطها  نحو 20 �صريحًا.

ومما يثري امل�صاعر، كون هذه املقابر عبارة عن مدافن رملية، ال يتجاوز عمق الواحدة منها 50 �صم، ما يعر�صها لالجنراف بفعل 

العوامل الطبيعية من رياح واأمطار، فتظهر اجلثامني منها، لت�صبح عر�صة لنه�س الوحو�س الربية والكالب ال�صالة، واإمعانًا يف ا�صتهتار 

اإ�صرائيل باإن�صانية وكرامة الفل�صطينيني والعرب حتى يف مماتهم، فاإن  القرب بحجم 80-120 �صم ويقع يف �صف قبور متاخمة لبع�صها، 

اإ�صرائيلية  اأكدته وثائق  التي تف�صل بينها ترتاوح بني 20-50 �صم، فيما امل�صافة بني ال�صف واالأخر نحو 50 �صم، وهذا ما  وامل�صافة 

.  اإن احتجاز حكومة اإ�صرائيل و�صلطاتها االإحتاللية ملئات جثث املوتى بحد ذاته هو جرمية، فكيف اإذا كان احتجازها يف ظل  
 

ر�صمية

هذه الظروف املاأ�صاوية، ولهذه املدة الطويلة جدًا من الزمن!!!!.فهل يبقى ال�صمت �صيد املوقف يف عامل مل يعد فيه من ميار�س مثل 

هكذا جرائم، �صوى اإ�صرائيل الدولة املحتلة؟!

مكان وتاريخ اال�صت�صهادمكان وتاريخ امليالدا�صم ال�صهيدة 

دارين حممد توفيق اأبو عي�صة 

حاجز بيت �صريا / القد�سبيت وزن / نابل�س

1981/6/212002/22/2

دالل حممد �صعيد املغربي 

على الطريق ما بني يافا وهرت�صليابريوت / لبنان

1950/11/51978/11/3

زينب علي عي�صى اأبو �صامل

التلة الفرن�صية / القد�سخميم ع�صكر / نابل�س

1987/10/42004/22/9

هبه عازم �صعيد دراغمة

العفولة / خلف اخلط االخ�صرطوبا�س

2003/19/5حزيران 1984

هنادي تي�صري عبد املالك جرادات

حيفا / خلف اخلط االأخ�صرجنني

1975/21/92003/14/10

وفاء علي خليل اإدري�س

�صارع يافا / القد�سخميم االمعري / رام اهلل 

1971/22/102002/21/1

اآيات حممد لطفي االأخر�س

كريات يوفيل / القد�س خميم الدهي�صة / بيت حلم 

1984/18/32002/29/3

احلملة الوطنية ل�ضرتداد ال�ضهداء الفل�ضطينيني والعرب

لنا اأ�ضماء... ولنا وطن



صوت النساء11 29.9.2011

ا�صرتعى اهتمامي موؤخرًا مبادرة امل�صاحلة واالإ�صالح، التي اأطلقتها الن�صاء الكرد�صتانيات يف اآذار2011، ولفت 

انتباهي يف املبادرة املربرات التي ا�صتدعت اإطالقها، وت�صّور الكرد�صتانيات الآليات اإدماج الن�صوي والوطني، للو�صول اإىل 

اإ�صالح داخلي وم�صاحلة بني اأطياف املجتمع كافة، دون االكتفاء بامل�صاحلة بني الفرقاء، اأو بني الالعبني ال�صيا�صيني.

برّرت الكرد�صتانيات ربط امل�صاحلة باالإ�صالح، الأنه يف ظل غياب االإ�صالح، ال ميكن اأن يكون هناك م�صاحلة جدية. 

وا�صتندت مطالباتهن الن�صوية باالإ�صالح وامل�صاحلة، اأي دمج الوطني والن�صوي معًا، نتيجة االإهمال التاريخي لالأحزاب 

الوطنية واملعار�صة وم�صاريع ال�صلطة حلقوقهن امل�صروعة.

ا�صتملت مبادرة الكرد�صتانيات على عدة مطالب، تهدف اإىل حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني، وتعزيز توجهات ال�صلطات 

واالأحزاب باإدماج حاجات النوع االجتماعي العملية واال�صرتاتيجية يف كافة التوجهات الر�صمية، وغري الر�صمية.

على ال�صعيد الفل�صطيني، قّدمت عدة مبادرات للم�صاحلة الوطنية، من قبل اأطياف جمتمعية خمتلفة، »�صباب، 

االأطراف  وم�صاورات وحماورات بني  اجتماعات  للم�صاحلة عرب  روؤيتها  بلورت  واإ�صالمية،..«،  حقوقيني، قوى وطنية 

املختلفة، ج�ّصدتها من خالل م�صريات رفع فيها العلم الفل�صطيني، وبيانات �صحفية وزعت على و�صائل االإعالم املحلية، 

ومت رفعها اإىل رئي�س ال�صلطة الوطنية، وبع�س اجلهات العربية.

الباعث امل�صرتك لهذه املبادرات، هو تلّم�س اأ�صحاب هذه املبادرات خلطورة ا�صتمرار ال�صراع واالنق�صام وتداعياته 

على الق�صية الفل�صطينية ب�صورة عامة، وا�صتفادة العدو االإ�صرائيلي من هذا ال�صراع، والتغيري يف املحيط العربي. طالبت 

هذه املبادرات باإنهاء االنق�صام ووقف االقتتال الداخلي، وت�صكيل قيادة وطنية متوافق عليها ملرحلة انتقالية، يكون على 

�صلم اأولوياتها اإ�صالح منظمة التحرير الفل�صطينية، وا�صتكمال رزمة الت�صريعات ال�صامنة لتعزيز احلقوق االأ�صا�صية 

لالإن�صان الفل�صطيني، كما كّر�صت هذه املبادرات و�صع اآليات اإ�صالح موؤ�ص�صي، ل�صمان تفعيل العمل املهني البعيد عن 

التقا�صمية احلزبية، و�صمان تفعيل وا�صتقالل املوؤ�ص�صات الرقابية.

اإن اجتزاء امل�صاحلة واختزالها باآليات الإنهاء االحتكار اأو املقا�صمة احلزبية والفئوية يف �صائر موؤ�ص�صات الوطن، 

اإبتداًء من املظلة العليا »منظمة التحرير الفل�صطينية«، وانتهاًء ب�صلم التعيينات، ومرورًا ب�صمان ا�صتقالل الق�صاء، لن 

يحرز تقدمًا ناجعًا للو�صول اإىل حالة امل�صاحلة والت�صالح الداخلي، حتى لو مت اإجنازه.

نتج عن ال�صراع واالإقتتال الداخلي، �صقوط مئات القتلى واجلرحى واملعوقني من اجلن�صني، ومن خمتلف الفئات 

العمرية، وتدمري املمتلكات العامة واخلا�صة، وتق�صيم الوطن اإىل �صطرين، وانقطاع التوا�صل بني الفل�صطينيني، وحرف 

النا�س  حيوات  و�صلل  امل�صاءلة،  وغياب  واملحا�صبي،  واملوؤ�ص�صاتي  الت�صريعي  والرتدي  والتقدمية،  الوطنية  م�صريتهم 

وم�صاحلهم.

 اإن طي �صفحة املا�صي بكافة ما احتوته من االآالم لكافة مكونات ال�صعب الفل�صطيني، وما ت�صببت به من هزمية 

ال�صعور الوطني الفل�صطيني، وال�صعور باخلزي والعار واخلجل نتيجة ا�صتباحة الدم الفل�صطيني من قبل الفل�صطيني ذاته، 

وت�صبب ال�صراع بفقدان االأمل والثقة لدى اجلماهري بقيادته ومبنا�صليه و�صيوخه، والعبث مب�صتقبل الفل�صطينيني اأفرادًا 

وجماعات وق�صية، والبدء ب�صفحة جديدة بي�صاء، دون االإعرتاف باأخطاء املا�صي ومواجهتها وحما�صبـة املنتهكني وتعوي�س 

املت�صررين، وتقدمي االإعتذارات لل�صعب الفل�صطيني، واإ�صالح املوؤ�ص�صات، ي�صبه من يعالج مر�صًا خبيثًا ب »اأكمول«.

من جهة اأخرى، ال ميكن االإكتفاء بتحقيق امل�صاحلة وفق املفهوم ال�صيا�صي، ومعاجلة تداعيات االنق�صام واآثاره، 

دون الرجوع اإىل االعرتاف ملا يرتبط مبفهوم امل�صاحلة من ت�صالح وت�صامح  مع الذات ومع االآخرين، وهذا يقت�صي بث 

الروح يف االإن�صان الفل�صطيني، واالإعرتاف بهويته االإن�صانية، وتغليبها على كافة االإعتبارات االأخرى، عرب الق�صاء على 

العن�صرية والتحزبية والتمييز، واالإعرتاف بوجود املختلف وقبوله، والتعامل معه على اأ�صا�س اأنه اإن�صان فل�صطيني، له 

ذات احلقوق وعليه ذات الواجبات.

يف معظم حاالت ال�صراع والنزاعات، غالبًا ما يكون العنف املبني على النوع االجتماعي قا�صمًا م�صرتكًا بني هذه 

النزاعات واالأنظمة القمعية، بحيث تزداد ن�صبة االنتهاكات بحق الن�صاء، ويتمكن مرتكبي االنتهاكات من االفالت من 

العقاب، وذلك يف الوقت الذي غالبًا ما تكون املراأة مغيبة اأو غري ممثلة مبا فيه الكفاية، يف اجلهود املبذولة للحد من 

هذه االإنتهاكات. لذلك يقت�صي اإعمال امل�صاحلة، الك�صف عن اأمناط االنتهاكات املّت�صلة بالنوع االجتماعي، وتعزيز 

الو�صول اإىل العدالة، واحلث على االإ�صالح، وميكن اأن توؤدي هذه االآليات اإىل حتدي االأ�صباب البنيوية لعدم امل�صاواة، 

التي اأتاحت ارتكاب هذه االنتهاكات.

االإعرتاف مبعاناة الفل�صطيني واآالمه يقت�صي االعرتاف مبعاناة الن�صاء واآالمهن جراء االقتتال الداخلي وانق�صام 

الوطن وت�صرذم موؤ�ص�صاته، االإعرتاف باأنهن �صحايا اأوليات، ولي�س �صحايا حمتملة اأو حتمية لل�صراع واالحتالل. 

اإن ا�صتمرار اجلهود لتحقيق امل�صاحلة، يف ظل اإغفال �صياقات االنتهاكات املمار�صة �صد النوع االجتماعي، يوؤدي 

ب�صورة حتمية اإىل جتاهل الن�صاء يف ا�صرتاتيجيات العدالة االإنتقالية، ويف ا�صتمرار اعتبارهن »رعايا«، ولي�س مواطنات 

واالجتماعية  االقت�صادية  حقوقهن  باقي  تهمي�س  يف  واال�صتمرار  ال�صيا�صية،  امل�صاركة  عملية  يف  كالرجال  فاعالت 

والثقافية وال�صيا�صية.

الحتالل ال�ضرائيلي

املحامية خديجة ح�ضني ن�ضر

مقاربة النوع الجتماعي 

والعدالة النتقالية

املحامية:  خديجة ح�ضني ن�ضر

بدايًة، يعترب مفهوم العدالة االإنتقالية من املفاهيم امل�صتجدة على ال�صاحة احلقوقية العربية، نظرًا حلداثة املفهوم من ناحية، وارتباط 

مفهوم العدالة با�صتقالل الق�صاء، فما زال مفهوم العدالة االنتقالية مفهومًا غام�صًا وملتب�صًا، خ�صو�صًا فيما يتعلق باجلزء الثاين للمفهوم، 

اأال وهو »االنتقالية«.

تعرف العدالة االنتقالية، باأنها تكييف للعدالة على النحو الذي ينا�صب املجتمعات التي تخو�س مرحلة التحوالت، يف اأعقاب مرحلة 

متيزت بكثافة انتهاكات حقوق االإن�صان، وميكن اأن حتدث هذه التحوالت ب�صكل مفاجئ ومت�صارع، كما ميكن اأن حتدث هذه التحوالت على 

مدى عقود طويلة.

تختلف العدالة االنتقالية عن العدالة التقليدية، يف كونها ُتعنى بالفرتات االنتقالية مثل: االنتقال من حالة نزاع داخلي م�صلح اإىل حالة 

ال�صلم، اأو االنتقال من حالة �صراع �صيا�صي داخلي رافقه عنف م�صلح، اىل حالة ال�صلم والتحّول نحو الدميقراطية، اأو االنتقال من حكم 

�صيا�صي ت�صّلطي، اإىل حالة االنفراج ال�صيا�صي واالنتقال الدميقراطي، اأي االنتقال من حكم منغلق بان�صداد اآفاق، اإىل حكم ي�صهد حالة 

انفتاح واإقرار بالتعددية، وهناك حالة اأخرى، وهي فرتة االنعتاق من الكولونيالية، اأو التحرر من احتالل اأجنبي با�صتعادة اأو تاأ�صي�س حكم 

اأ�صرار �صحايا االنتهاكات  حملي، وكل هذه املراحل تواكبها يف العادة بع�س االإجراءات االإ�صالحية ال�صرورية، و�صعي االأطراف جلرب 

.
1

اخلطرية، وبخا�صة ذات االأبعاد اجلماعية

تت�صمن العدالة االنتقالية، العديد من االجراءات التي ميكن اأن تقوم بها الدول، يف �صبيل حتقيق ال�صالم وامل�صاحلة واملحا�صبة منها 

جلان احلقيقة، التي من �صاأنها القيام باإجراء التحقيقات الالزمة ب�صاأن االنتهاكات التي وقعت يف املا�صي، والدعاوي اجلنائية التي ت�صتهدف 

حما�صبة منتهكي حقوق االإن�صان الذين يتحملون القدر االأكرب من امل�صوؤولية »متخذي القرارات«، برامج التعوي�س اأو جرب ال�صرر، وهي 

مبادرات تدعمها الدولة وت�صهم يف جرب االأ�صرار املادية واملعنوية املرتتبة على االنتهاكات التي ارتكبت يف املا�صي، كالتعوي�صات املالية اأو 

االعتذار الر�صمي، االإ�صالح املوؤ�ص�صي، حيث يتم اإ�صالح االأجهزة االأمنية والق�صائية  وغريها من املوؤ�ص�صات املرتبطة باإنفاذ القانون، ويتم 

حتويلها من موؤ�ص�صات �صلطوية قامعة، اإىل موؤ�ص�صات وظيفية ذات م�صداقية عالية، جهود تخليد الذكرى، وت�صمل القيام باإن�صاء املتاحف 

والن�صب التذكارية التي تخلد ذكرى ال�صحايا.

غالبًا ما يكون العنف املبني على النوع االجتماعي قا�صمًا م�صرتكًا بني النزاعات واالأنظمة القمعية، بحيث يفلت من العقاب مرتكبي 

االنتهاكات بحق املراأة، يف الوقت الذي غالبًا ما تكون املراأة مغّيبة اأو غري ممّثلة مبا فيه الكفاية يف اجلهود املبذولة ملعاجلة هذه االإنتهاكات.

تقّدم اآليات العدالة االإنتقالية و�صيلة لتحقيق عدالة النوع االجتماعي، عرب الك�صف عن اأمناط االنتهاكات املّت�صلة بالنوع االإجتماعي، 

وتعزيز الو�صول اإىل العدالة واحلث على االإ�صالح، كما وميكن اأن توؤدي هذه االآليات اإىل حتدي االأ�صباب البنيوية لعدم امل�صاواة التي اأتاحت 

ارتكاب هذه االنتهاكات.

عّززت التطورات االأخرية يف القانون الدويل حول االإنتهاكات املّت�صلة بالنوع االجتماعي، والقرارات ال�صادرة )مثل قرارات جمل�س 

االأمن يف االأمم املّتحدة رقم 1325 و1820 و1888 حول املراأة واالأمن وال�صالم( اإلتزام املجتمع الدويل مبكافحة االنتهاكات التي ترتبط 

بالنوع االجتماعي. 

رغم جناح اآليات العدالة االنتقالية وقبولها على �صعيد وا�صع يف م�صارات التحول اإىل الدميقراطية وامل�صاحلات، ال زال جمال النوع 

االجتماعي والعدالة االنتقالية حديث الن�صاأة وم�صاألة النوع االجتماعي، ال تعترب منظورًا يتم عادة من خالله ت�صور اآليات العدالة االنتقالية. 

اأثار بع�س املراقبني املنتقدين من بلدان خمتلفة كجنوب اإفريقيا وبريو ونيجرييا، خماوفهم حول كيفية الك�صف عن جتارب الن�صاء فيما 

يتعلق بالعنف والنزاعات لدى جلنة لتق�صي احلقيقة، وكيف ميكن مثاًل مواجهة وفهم اإرث مناذج العنف املبني على النوع االجتماعي، 

خ�صو�صًا يف ظل ا�صتمرار اعتبار االنتهاكات املمار�صة بحق الن�صاء اآثارًا جانبية حتمية للحرب والنزاعات.

يعترب دور الن�صاء هامًا يف اأوقات ال�صراع والنزاعات وتدهور االأو�صاع االجتماعية وال�صيا�صية واالإقت�صادية، اإذ اأنهن يعملن جاهدات 

للحفاظ على النظام االجتماعي يف و�صط النزاعات، كما تقدم الن�صاء كذلك م�صاهمة فاعلة ومهمة داخل املنزل وخارجه لتعليم مبادئ 

ال�صالم، ولكن غالبًا ما تكون هذه امل�صاهمة غري مرئية، لذلك يعترب الو�صول العادل وامل�صاركة الكاملة للمراأة يف هياكل ال�صلطة، واإ�صراكها 

يف عمليات امل�صاحلة والتحول اإىل الدميقراطية، له اأهمية كبرية يف حفظ ال�صلم واالأمن املحلي، حيث ال تزال الن�صاء غري ممثالت فعليًا 

يف منا�صب �صنع القرار، وال ميكن اأن يتم تفعيل م�صاركة الن�صاء يف عملية العدالة االنتقالية دون متكينهن �صيا�صيًا واقت�صاديًا، ومتثيلهن 

بعدالة على جميع م�صتويات �صنع القرار، عند اإعطائهن الفر�صة املنا�صبة للعب دورهن يف توفري وحفظ ال�صلم.
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مل تن�س املعوقة هبة اأبو فول )25( عامًا، احلادثة التي مرت بها، والتي كانت ال�صبب 

يف اأ�صابتها ب�صلل ن�صفي غري م�صار حياتها، وا�صتذكرت الليايل ال�صوداء التي عا�صتها 

قوات  كانت  حينما  االأوىل،  االنتفا�صة  يف   )1988( العام  يف  الكربى  �صقيقتها  برفقة 

االحتالل االإ�صرائيلي تفر�س حظر التجوال يف املنطقة، فيما خرجت هبة اإىل البقالة 

لت�صرتي بع�س احلاجيات، وتفاجئ باأن اجلنود يالحقونها وانتابتها حالة من اخلوف 

وال�صراخ خ�صية االعتقال، ومكثت و�صقيقتها ال�صغرى عند �صاحبة البقالة، فيما اأفلحت 

�صقيقتها الكربى من القفز عن اجلدران والو�صول للبيت. 

وت�صيف هبة وكاأن الزمن عاد بها ع�صرون عامًا اإىل اخللف: »اأرجعتنا �صاحبة البقالة 

بعد فرتة اإىل البيت، وكنت اأعاين من ارتفاع يف درجة احلرارة التي جتاوزت االأربعني 

درجة، وا�صطحبني اأبي اإىل امل�صفى بعد اأن اأ�صبت بحالة من الت�صنج، وخ�صعت جلملة 

باأنه  االأطباء  قبل  يرحج من  كان  الذي  ال�صبب،  معرفة  تفلح يف  التي مل  التحاليل  من 

عامل نف�صي، جراء اخلوف الذي تعر�صت له، واأ�صبت بال�صلل الن�صفي الذي الزمني 

حتى اللحظة«.

وتتابع اأبو فول �صيناريو حياتها: »لقد خ�صعت لعمليتني يف مدينة بيت حلم، ولكن 

دون جدوى، وتاأخرت اإثر هذه احلادثة عن الدرا�صة، واأ�صبح عمري )9( �صنوات دون 

اأن اأمتكن من دخول املدر�صة، حيث رف�صت مديرة املدر�صة حني ذلك ت�صجيلي، وجلاأت 

اإىل �صقيقتي الكربى يف م�صاعدتي لدخول املدر�صة، وكان لها الف�صل يف حتقيق اأمنيتي، 

وانت�صبت اإىل جمعية املعاقني حركيًا و�صكلت هذه املرحلة نقطة حتول وفاحتة خري بالن�صبة 

يل، حيث اأنهيت هناك مرحلة حمو االأمية وكنت اأنهي ال�صنتني ب�صنة واحدة بف�صل ذكائي، 

اأنهيت ال�صف اخلام�س بتفوق حتولت اإىل  اأن  وا�صتطعت اخت�صار عامل الزمن، وبعد 

املدر�صة اخلا�صة داخل اجلمعية، واملعرتف بها من قبل وزارة الرتبية والتعليم، واأنهيت 

املرحلة االإعدادية وتخرجت اأي�صًا بتفوق«.

وت�صيف اأبو فول: »ا�صتطعت اأن التحق بالثانوية العامة بنف�س العمر الزمني لزميالتي 

كانت  التي  �صقيقتي  فقدت  العام  نف�س  ويف  املدائن مبعدل )%73(،  زهرة  مدر�صة  يف 

الداعمة وامل�صاندة يل يف رحلة تعليمي، ومكثت يف البيت �صنة كاملة بعد الثانوية العامة، 

وقررت اأن اأوا�صل م�صواري االأكادميي والتحقت بكلية املجتمع ودر�صت تخ�ص�س تكنولوجيا 

الو�صائط املتعددة، حيث كنت اأع�صق اأفالم الكرتون واإنتاجها والر�صوم املتحركة، وح�صلت 

على دبلوم يف هذا التخ�ص�س بامتياز، ولكن هذا الق�صم يفتقد اإىل البكالوريو�س اإال يف 

اأفالم الكرتون، ووجدت هناك  اخلارج، والتحقت بعد ذلك مبوؤ�ص�صة جحا تون الإنتاج 

كل الدعم وامل�صاندة، ولكن امل�صكلة تكمن يف عدم تهيئة هذه املوؤ�ص�صات لذوي االإعاقة، 

والتي �صكلت يل م�صكلة يف عدم اال�صتمرار. وتتقن اأبو فول فنونًا متعددة يف هذا املجال، 

منها دبلجة ال�صور واإنتاج الفيديو والت�صميم وغريها.

تقول اأبو فول: »لقد مكثت بعد التخرج مدة )6( �صهور يف البيت، وقدمت للعمل يف 

البطالة يف الوكالة، وا�صتغلت يف م�صروع منهاج حقوق االإن�صان، ومت فرزي على مدر�صة 

وتخوفت من ذلك، خا�صة واأنها مرحلة ابتدائية، ومت اإزعاجي من قبل االأطفال هناك، 

للوكالة ملدة )6( �صهور،  الرئي�س  وطالبت بنقلي من هذه املدر�صة وا�صتغلت يف املبني 

وكانت هذه الفرتة مريحة بالن�صبة يل«.

وحتدثت عن رحلتها اإىل دولة االإمارات، بعد اأن حازت على منحة ملدة عام، يف مركز 

تابع لوزارة الداخلية يف دولة االإمارات، وهو مركز يعني بذوي االإعاقة: »ا�صتقبلنا يف 

البداية بحفاوة بالغة من قبل امل�صوؤولني هناك، وكنا حوايل )20( معاقًا ومعاقة، منهم 

من ت�صرروا بعد احلرب االأخرية على القطاع يف اأواخر عام)2008(، واأكملنا فرتة املنحة، 

ولكننا نحن كن�صاء معاقات مل ن�صتطع اإيجاد فر�س عمل اأ�صوة بال�صباب، وكانت هناك 

معيقات حالت دون ذلك، رغم اأننا تفوقنا يف الدرا�صة، وح�صلنا على امتياز، وتفوقنا 

على اأ�صحاب البلد، ورغم ذلك مل يقبلوا بتوظيفنا هناك«.

ا�صتطعت  وبعدها  غزة،  قطاع  اإىل  ال�صت  زميالتي  برفقة  فول: »عدنا  اأبو  وتتابع 

العام  االحتاد  يف  �صهرين،  ملدة  احلكومة  قبل  من  موؤقتة  عمل  فر�س  على  احل�صول 

ثابتة،  عمل  فر�صة  على  احل�صول  يف  اأبو فول  يراود  طموح  هناك  ويبقى  للمعاقني«. 

كحق اأ�صيل لها، بعد اأن اأنهت تعليمها بتفوق، كي ت�صونها من غدر االأيام، وفق قولها، 

كونها تعي�س �صمن اأ�صرة حمدودة الدخل.

اأما عن ر�صالتها للموؤ�ص�صات العاملة يف قطاع االإعاقة قالت اأبو فول: »اأن ال ت�صاهم 

هذه املوؤ�ص�صات يف م�صاعفة ك�صرنا وهمومنا اإال من رحم ربي منها، حتى ال نبقى نحارب 

طواحني الهواء، واأن ال ت�صتغل ق�صية االإعاقة جللب التمويل والرتبح من ورائها«.

ووجهت اأبو فول دعوة لتلك املوؤ�ص�صات، بالكف عن اللعب مب�صاعر ودم واأرواح ذوى 

وغزة،  ال�صفة  بني  ما  ال�صدع  راأب  اإىل  دعت  كما  املنتهكة،  حقوقنا  واإعمال  االإعاقة، 

مل تكن »ام اأ�صرف حمي�صن« اآخر �صحايا االأخطاء اأو اخلطايا الطبية، التي 

كرثت يف االآونة االأخرية، و�صجلت اأرقامًا ملحوظة، وح�صدت الن�صاء كالعادة ن�صيب 

بالق�صاء  نوؤمن  نحن  وقدر«،  »ق�صاء  واملربرات جاهزة  االأخطاء،  هذه  االأ�صد يف 

والقدر خريه و�صره، ولكن هذا ال مينع اأن نبحث وناأخذ باالأ�صباب، بعدما تعددت 

�صكاوى املواطنني من هذه االأخطاء، والتي اأخ�صى ما اأخ�صاه اأن ت�صبح ظاهرة يف 

عداد الظواهر االأخرى، التي بداأت تغزو جمتمعنا الفل�صطيني عامة، والغزي على 

وجه اخل�صو�س.

منذ �صنوات االنق�صام االأ�صود البغي�س، ونحن يوميًا تقريبًا ن�صمع عن العديد 

من  �صحايا االأخطاء الطبية يف جميع االأق�صام دون ا�صتثناء، بعد غياب اأو ا�صتبعاد 

اخلربات والكفاءات الطبية الفل�صطينية، حيث هاجر جزء منهم خارج الوطن، 

ومنهم من اإلتزم منزله يف  انتظار اإ�صارة ال�صوء االأخ�صر لعودتهم اإىل عملهم بعد 

توقيع اإتفاق امل�صاحلة، والذي ما زال  دون تنفيذ على اأر�س الواقع.

اأم اأ�صرف، التي  اأعود �صريعًا ل�صديقتي واإحدى الن�صاء النا�صطات جمتمعيًا 

تربطني بها عالقة اإن�صانية خالف العالقة املهنية، كونها تعمل يف اإحدى املوؤ�ص�صات 

املجتمعية ال�صهرية، عرفتها عن قرب بدماثة خلقها وطيبة قلبها وحديثها ال�صيق 

و�صعة اأفقها، ما جعلني اأفجع بنباأ وفاتها اأثناء اإجراء عملية جراحية لها بعد اإ�صابتها 

بك�صر يف احلو�س اأواخر �صهر رم�صان الكرمي، وت�صاءلت كيف وملاذا ومتى وهل؟ 

وكل اأ�صئلة وعالمات اال�صتفهام جالت يف خاطري، ولكنني مل اأجد اإجابة �صافية 

وقاطعة لكل هذه الت�صاوؤالت، وعدت قلياًل اإىل الوراء، ال�صتذكر مكاملة ل�صديقة 

يل حدثتني عن عدة حاالت �صهدتها يف م�صفى ال�صقاء الطبي، اأو مذبح ال�صقاء 

اإن جاز يل التعبري والو�صف بذلك، بعد اأن اأ�صبح مرتعا للقتل والذبح واالإهمال، 

واال�صتخفاف بحياة املر�صى، قالت يل: »والدتي مقعدة وم�صابة مبر�س ال�صكر، 

واأ�صيبت مبا يعرف بالغرغرينا يف قدمها الي�صرى، وكادت اأن تفقد قدمها اليمني 

ال�صليمة لوال عناية اهلل واكت�صافنا لهذه احلقيقة، وفورا اأخذنا القرار باإخراجها 

من امل�صفى، خ�صية من تدهور �صحتها والوقوع مب�صيبة جديدة، وبداأنا برحلة عالج 

لها عرب االأع�صاب ما �صاهم يف حت�صن حالتها.

وعادت  بذاكرتي اإىل عهد اجلامعة قبل اأربع �صنوات، و�صاألتني عن زميلة لنا 

يف نف�س التخ�ص�س ا�صتكت من اآالم يف البطن، وقام طاقم طبي بفتح بطنها ظنًا 

منهم باأنها م�صابة باملر�س اخلبيث، ولكن التحاليل بينت فيما بعد عك�س ذلك، 

حينها عاد الطاقم الطبي الإقفال بطنها، ولكنهم  مل ي�صتطيعوا ذلك، وبقيت على 

هذه احلالة اإىل اأن توفاها اهلل يف ريعان �صبابها، تاركة اأ�صرتها خلفها.

وحدثتني اأي�صًا عن حاالت لوالدة قي�صرية، مت فيه قطع راأ�س اجلنني، ووفيات 

اأثناء الوالدة الطبيعة، ناهيك عن االإهمال واالكتظاظ داخل غرف الق�صم.

اأعى، ووفق معلوماتي الب�صيطة، اأن االأخطاء الطبية واردة يف كل دول العامل، 

ولكن حينما تزداد عن حدها ال ت�صبح اأخطاء ولكنها ت�صبح  خطايا، قد توؤدى 

اإىل اإزهاق اأرواح، وبعد ذلك نحمل الق�صاء والقدر م�صوؤولية ذلك، علينا االأخذ 

باالأ�صباب، نحن نفتقد اإىل الت�صخي�س ال�صحيح يف معظم احلاالت، ونرف�س يف 

كثري من االأحيان حتويل احلاالت ال�صعبة للخارج، بحجة وجود كفاءات طبية 

ولكن يف ظل حالة  اإىل ذلك،  وما  النفقات وعدم االعرتاف باخلطاأ  وتقلي�س 

املفرو�س،  واحل�صار  االإمكانيات،  وقلة  ال�صحي،  الو�صع  يف  والرتدي  الرتهل 

علينا اأن نناأى بقطاعي ال�صحة والتعليم عن دائرة اخلالف ال�صيا�صي واالنق�صام 

امل�صوؤولية  م�صتوى  اإىل  نرتقي  اأن  وعلينا  حياتنا،  مبجمل  اأ�صر  الذي  البغي�س، 

االإن�صانية امللقاة على عاتقنا، وهنا اأعني الكوادر والكفاءات الطبية املمتنعة عن 

العمل بدافع �صيا�صي، اأن يتم حل هذه املع�صلة قبل اأن تتحول م�صافينا اإىل مقابر 

جماعية نتيجة االأخطاء الطبية التي كرثت، وقلة اخلربات املوجودة، وعلينا اأن 

نقف اأمام م�صوؤولياتنا و�صمائرنا، باأن كل حالة وفاة نتيجة خلطاأ طبي اأو خطيئة 

�صوف حتا�صبون عليها اأمام اهلل، الأنكم اأق�صمتم اأن تكونوا خمل�صني لهذه املهنة، 

مهما كانت الظروف.

اأمل يئن للذين اخت�صموا اأن يعودوا اإىل ر�صدهم، ويتقوا اهلل يف �صعبهم املكلوم، 

واأن ينهوا هذا االنق�صام، الذي اأ�صبح يفتك ويتغلل باأج�صادنا كاملر�س اخلبيث دون 

هوادة، فعلينا وقف هذا املر�س قبل ا�صت�صرائه بداخلنا. 

وعودة الوحدة ل�صطري الوطن، وهذا من �صاأنه اأن ينعك�س على ذوى االإعاقة باالإيجاب، 

من خالل تطبيق القوانني ويف مقدمتها قانون املعاق.

رويدة الداية ق�صة جناح وحتدي اأخرى الإعاقتها، خا�صة واأنها ولدت مب�صرة، وبعد 

العني ودمرتها،  بعد �صغطًا على  اأحدثت فيما  بي�صاء على عينها،  اأ�صيبت مبياه  فرتة 

وكانت ت�صري بلون لكل عني، ما اأثار �صخرية اأوالد احلارة وال�صارع، ولكنها كانت ال تاأبه 

لهذه ال�صخرية.

تقول رويدة: »لقد اأنهيت املرحلة االبتدائية واالإعدادية، كنت مب�صرة، ودخلت املرحلة 

الثانوية، ومل اأواجه اأية م�صكالت، يف مقابل رغبتي يف تكوين عالقات اجتماعية وحتدي 

الواقع، وا�صتطعت اأن اأنهي الثانوية العامة بنجاح، وتوجهت لكلية املجتمع للدرا�صة هناك، 

ولكن تعر�صت حلادثة منزلية اأجهزت على ما تبقى من نور عيني، حينما قذفت �صقيقتي 

ال�صغرية حذائها اأثناء لهوها مع �صقيقتي االأخرى، فاأخطاأ احلذاء الطريق وو�صل اإىل 

عيني، واأ�صبت حينها بانف�صال تام يف ال�صبكية«.

وت�صيف الداية: »�صافرت اإىل اخلارج الإجراء عملية جراحية، ولكن كانت ن�صبة النجاح 

ال تتعدي )20%(، فاآثرت اأن اأتكيف مع و�صعي احلايل، واآمنت بقدر اهلل �صبحانه وتعاىل«.

وتتابع: »كنت اأرغب بدرا�صة ال�صكرتارية، ولكن قوبلت هذه الرغبة بالرف�س من قبل 

اإدارة الكلية، وحولت اإىل ق�صم التاأهيل، رغم اأنني كنت قد اجتزت متطلبات اجلامعة يف 

تخ�ص�س ال�صكرتارية، ومتت معادلة ال�صاعات، ويف اأول ف�صل مل يعرف اأحد من الكلية 

اأنني معاقة ب�صريًا، ومت اكت�صاف ذلك وقت االمتحانات، وكنت ا�صتمع لكل املحا�صرات 

بوا�صطة  االأ�صئلة  على  اأجيب  كنت  االمتحانات  وعند  كا�صيت،  على  بت�صجيلها  واأقوم 

م�صاعدة من قبل الكلية«.

وتابعت الداية م�صوار درا�صتها، وا�صتطاعت نقل معدلها من ال�صتينيات اإىل االمتياز 

يف نهاية الف�صل االأول، ورف�صت التعامل معها كحالة ا�صتثنائية واإن�صانية: »كنت اأقوم بكل 

املهام التي توكل اإيل اأ�صوة بزميالتي، ومار�صت حياتي يف الكلية ب�صكل طبيعي، واأقمت 

عالقات اجتماعية جيدة«.

وت�صيف: »بعد التخرج ان�صب تفكريي يف احل�صول على فر�صة عمل، وكانت هنا 

املعاناة يف البحث عن وظيفة، وتوجهت لوزارة ال�صوؤون االجتماعية وح�صلت على فر�صة 

عمل موؤقتة، ولكنها ال ت�صمن وال تغني من جوع، وال ت�صاهم يف �صد احتياجاتي، وما زلت 

حتى اللحظة اأطرق كل االأبواب كي اأظفر بفر�صة عمل، وتوجهت بخطابات لرئي�س الوزراء 

اإ�صماعيل هنية وحممود الزهار ولكن بال جدوى«.

وتعاين اأ�صرة املعاقة الداية من اأو�صاع اجتماعية ومعي�صية �صعبة، حيث لديها �صقيقة 

مطلقة ومعها اأوالدها، يعي�صون يف نف�س البيت، والوالد عاطل عن العمل، حيث كان يعمل 

يف ال�صابق داخل اخلط االأخ�صر، وهناك يف االأ�صرة  ثالث اإعاقات ب�صرية اأي�صًا«.

االأخرية على قطاع غزة، رغم  �صاقها خالل احلرب  والتي فقدت  حنني ب�صل، 

اأن القدر كان  اإال  فرارها من منطقة الزيتون، حيث �صدة العدوان اإىل بيت خالها، 

بنف�صها  حينها  تدر  ومل  املنزل،  باب  على  ي�صقط  ب�صاروخ  وفوجئت  باملر�صاد،  لها 

االأجهزة  حيث  العمليات،  غرفة  يف  امل�صرية  امل�صافى  اإحدى  يف  م�صتلقية  وهى  واإال 

واالأ�صالك. تقول حنني: »حاولت النهو�س فلم ا�صتطع، و�صقطت اأر�صًا ومل اأر قدمي 

االأخرى واأ�صبت بال�صدمة حينها، وانتابتني حالة من البكاء املتوا�صل، وكانت هذه 

اأق�صى اللحظات يف حياتي«.

وت�صيف ب�صل اأن رحلة عالجي امتدت اإىل ما يقارب من عام، ما اأفقدين مقعدي 

تركيب طرف  اإىل حني مت  اإثر ذلك عام كامل  وتاأخرت  العامة،  الثانوية  الدرا�صي يف 

�صناعي يل، اأقوم مبتابعته كل �صتة اأ�صهر.

اأكمل  اأن  »ا�صتطعت  تغطي حمياها:  زالت  ما  اأمل  ونظرة  بنربة حتد  وتتابع حنني 

الثانوية العامة مب�صاندة اأ�صرتي والهيئة التدري�صية، واح�صل على معدل يوؤهلني كي اأدر�س 

مهنة التمري�س اأو العالج الطبيعي، حيث اأع�صق اللون االأبي�س، وبات حلم حياتي، وكون 

هذه املهنة مهنة اإن�صانية بالدرجة االأوىل، ولكنني اأخ�صي باأن ال ت�صعفني ظروف اأ�صرتي 

االقت�صادية ال�صعبة من حتقيق حلمي، �صيما واأنني ال اأتقا�صي اأية خم�ص�صات كوين 

جريحة، رغم الوعود التي تلقيتها من املوؤ�ص�صات املعنية بذلك«.

وحتمل ر�صالة حنني للموؤ�ص�صات باأن يكونوا على قدر امل�صوؤولية، واأن يوفوا بالتزاماتهم 

حيال هذه ال�صريحة الهامة، واإن مل ي�صتطيعوا ذلك فعليهم اإغالق موؤ�ص�صاتهم.

وتاأمل حنني هي وجميع ذوي االإعاقة خا�صة الن�صاء منهم، بتطبيق قانون املعاق، 

وتخ�صي�س ن�صبة )5%( من الوظائف لهذه ال�صريحة، وتاأمني الدرا�صة املجانية لهم، 

وعدم التمييز بني ذوي االإعاقة على اأ�صا�س االنتماء اأو اجلن�س.

تعددت اخلطايا الطبية 

واملوت واحد

معوقات ينجحن يف ولوج  مقاعد الدرا�ضة اجلامعية 

غزة: ماجدة البلبي�ضي

غزة: ماجدة البلبي�ضي 

رغم املعيقات
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»املراأة النموذج« م�صطلح كرث ا�صتخدامه موؤخرًا  يف و�صائل االإعالم العربية، وحتى 

العاملية، كنوع من رد اجلميل لهوؤالء الالتي قدمن العديد من اخلدمات ملجتمعاتهن ب�صكل 

ي�صاهم  ما  تغيري  اإحداث  بهدف  وذلك  خا�س،  ب�صكل  املجتمعات  هذه  يف  وللمراأة  عام، 

بالنهو�س باملراأة من جهة، ويعزز مكانتها من جهة ثانية. 

وملا كانت املراأة الفل�صطينية النموذج االأكرث اإثارة للده�صة واالحرتام، كان ال بد لنا 

من اأن نحتفي نحن بتلك النماذج على طريقتنا، ونكرم عطاءهن، ليكن بذلك مثااًل اأعلى 

تقتدي به كل الن�صاء. فاملراأة الفل�صطينية هي املراأة بكل تفا�صيلها، فهي االأم كما يجب 

اأن تكون، وهي الزوجة واالبنة واالأخت كما يجب اأن تكون، وهي رمز من رموز الت�صحية 

والن�صال كما يجب لها اأن تكون، وهي اأي�صًا نا�صطة �صيا�صية واجتماعية ومفكرة واأديبة، 

للقاء �صيدتني من  التقدير، اجتهنا  اأن تكون. وب�صيء من احلب وكثري من  لها  كما قدر 

بلدتني خمتلفتني، ال يجمعهما �صوى كونهما امراأتني يف جمتمع ذكوري من الطراز االأول، 

خا�صتا جتربة العمل يف الهيئات املحلية والبلديات. وبالرغم من اختالف احليثيات، اإال 

اأن كلتا التجربتني يجمعهما اإ�صرار �صاحبتيهما على النجاح وعدم اال�صت�صالم، وتقدمي كل 

ما ا�صتطاعتا تقدميه للمجتمع واملراأة. ال�صيدة االأوىل هي املهند�صة ن�صرة عزريل، والتي 

كانت اأول امراأة متثل الن�صاء يف املجل�س البلدي يف مدينة �صلفيت. والتي اأجابت على �صوؤالنا 

حول كيفية دخولها وم�صاركتها يف املجل�س املحلي قائلة: »جاءت م�صاركتي بعد �صدور قرار 

من وزارة احلكم املحلي بحل املجال�س املحلية، والتي كانت منتخبة منذ العام 76، وتعيني 

جمال�س اأخرى لت�صيري االأعمال، وذلك ريثما تعقد انتخابات جديدة«.

تتابع: »كان الرت�صيح يف ذلك الوقت يقوم على اأ�صا�س العائلة والكفاءة، ومن هنا جاء 

تر�صيحي. وقد كنت يف ذلك الوقت خريجة من كلية الهند�صة، واأعمل يف هذا املجال«.  

ماذا عن العائلة ودعمها لهذا الرت�صيح؟ 	 

    » العائلة كانت تدعمني ب�صكل كبري، وبالرغم من اأنني كنت يف �صن 27، وبالرغم 

من اأنني اأعي�س �صمن جمتمع ريفي وبالرغم من انتمائي لعائلة حمافظة، اإال اأنني ا�صتطعت 

الو�صول الأن اأكون اأول امراأة يف املجل�س البلدي يف �صلفيت، واأظن اأنني كنت الثانية اأو الثالثة 

على م�صتوى ال�صفة ب�صكل عام«. 

كنت املراأة الوحيدة من بني كم ع�صو من الذكور؟  	 

    » كان االأع�صاء اأحد ع�صر ع�صوًا جميعهم من الرجال. 

اأمل ي�صكل ذلك لك عائقًا ما حتى واإن كان نف�صيًا؟ 	 

    » ال فاأنا اأرى اأن عدم ال�صذوذ عن العادات واالأعراف التي يحرتمها جمتمعك، هو 

الذي �صيوؤمن لك النجاح يف الو�صول ملا تريدين الو�صول له، اأما العك�س ف�صيخلق حالة من 

ال�صراع بينك وبني املجتمع، وهذا لن ي�صل بك اإىل اأي مكان. واأنا �صرت وال اأزال على 

هذه املنهجية، التي اأظن اأنها و�صلت بي اإىل حيث اأنا االآن. فقد كنت يف اجلل�صات اأناق�س 

واأطرح ما لدي من اأفكار واأراء، كما اأنني كنت اأمثل اللجنة الهند�صية يف البلدية مع زميل 

اأنني واجهت �صوى عقبة واحدة ،هي  اأذكر  اأكن اأح�س باأي نوع من االإحراج. ال  يل، ومل 

التاأخر يف انتهاء اجلل�صات، مما كان يجربين على الو�صول للمنزل يف وقت متاأخر، وهو 

ما كان مزعجًا بالن�صبة للعائلة ومع ذلك تغلبت على هذه العقبة. 

وكيف انتهت فرتة ع�صويتك؟	 

    » كان هناك تذمر من اأداء البلدية ب�صكل عام، واللجنة الهند�صية ب�صكل خا�س، 

مما اأدى بي لتقدمي ا�صتقالتي من ع�صوية املجل�س بعد �صتة اأ�صهر فقط، والتفرغ للعمل 

كمهند�صة يف البلدية نف�صها 

وكيف تقيمني جتربتك الق�صرية زمنيًا نوعًا ما يف املجل�س البلدي؟      	 

كانت ق�صرية جدًا، لكنها كانت جيدة، فقد فتحت اأمامي اآفاقًا جديدة، وجعلتني اأكرث 

اإ�صرارًا على الو�صول لهديف. فبالرغم من تركي للمجل�س، اإال اأنني تابعت العمل من اأجل 

النادي  الإن�صاء  اأر�س  البلدية، مبنح قطعة  ا�صت�صدار قرار من  الن�صاء. فقد عملت على 

واقت�صاديًا،  املراأة اجتماعيًا  اأنني حاولت جلب م�صاريع متكن  املدينة، كما  الن�صائي يف 

فقد ح�صلنا على م�صروع بدعم نرويجي هولندي م�صرتك، بتكلفة 13000 دوالر، خللق 

فر�س عمل للن�صاء. كما اأننا ا�صتثمرنا جزءًا من املال يف بناء اأ�صا�صات النادي الن�صائي.

وكيف كان االأثر الذي تركته جتربتك على الن�صاء يف جمتمعك؟

مل تكن الن�صاء يعرفن حتى الطريق ملبنى املجل�س البلدي، ولكن بعد اأن دخلت املجل�س، 

بداأت الن�صاء بالتوافد على املجل�س البلدي �صيئًا ف�صيئًا، كما اأنني فتحت الطريق اأمام غريي 

من الن�صاء للعمل يف املجل�س، فبعد اأن كنت املوظفة الوحيدة، بداأ العن�صر الن�صائي يتزايد، 

حتى اأ�صبح لدينا جلنة امراأة تعمل �صمن اإطار املجل�س البلدي. 

وكيف ترين جتربة الع�صوات الالحقات يف املجل�س البلدي؟	 

املراأة،   تقبال فكرة وجود  واملجتمع  فاملجل�س  �صيواجهن ما واجهت،  باأنهن  اأعتقد  ال 

كما اأن البناء على اأ�صا�س موجود، اأ�صهل من البدء من نقطة ال�صفر. هن ن�صيطات على 

م�صتوى متثيل املجل�س وامل�صاركة يف الن�صاطات والفعاليات، لكن على م�صتوى امل�صاريع، مل 

اأالحظ ما يدعو لالهتمام.

بلدية  رئي�صة  من�صب  ت�صغل  حيث  مكتبها،  يف  ا�صتقبلتنا  اأخرى  المراأة  اآخر  منوذج 

عبوين، ال�صيدة فاطمة �صحويل.

قبل 	  ما  االجتماعية  ن�صاطاتك  و  عملك  بداية حدثينا عن  فاطمة،  �صيدة 

نحو  واحلقوقية،  الن�صوية  املوؤ�ص�صات  ومكاتب  اأروقة  من  الداعية  االأ�صوات  تتعاىل 

متكني املراأة يف مراكز �صنع القرار، وتفعيل دورها كقوة عاملة، ولكن هذه ال�صورة ال 

تعك�س واقع االأمر املعا�س، الذي يدلل على �صعف م�صاركة املراأة الفل�صطينية يف مراكز 

�صنع القرار والقوى العاملة.

فح�صب اإح�صاءات جهاز االإح�صاء املركزي الفل�صطيني لعام 2009، فقد بلغت ن�صبة 

م�صاركة الن�صاء كقوة عاملة ما ن�صبته 15.5%، مقابل 67% من م�صاركة الرجال يف القوى 

العاملة، لتقودنا هذه الن�صبة ال�صيئلة اإىل ت�صاوؤل يعمه القلق، هذا حول ن�صبة م�صاركة 

الن�صاء يف مراكز �صنع القرار.

التعليم هو �ضرط الو�ضول

يف  بها  باأ�س  ال  ن�صبة  ي�صكلن  اللواتي  الريفيات،  الن�صاء  لفئة  خ�صي�صًا  وباالنتقال 

املجتمع الفل�صطيني، الذي يعد جمتمعًا ريفيًا ب�صكل عام، اأجمعت فئة ال�صباب الفل�صطيني، 

�صنع  مراكز  يف  الريفية  املراأة  م�صاركة  اأن  املجتمع،  يف  اإطالعًا  واالأكرث  االأكرب  الفئة 

وانتهاء مبراكز  اجلمعيات،  ورئا�صة  والبلديات  املحلية  باملجال�س  بدءًا  متدنية،  القرار 

�صنع القرار العليا.

حيث راأى ال�صاب معاذ طليب من قرية دير بزيع، اأن م�صاركة املراأة الريفية �صئيلة جدًا 

ومتدنية، واأكد على هذه النظرة اأجمد ح�صني من اإحدى قرى مدينة القد�س، حيث قال: 

)م�صاركة املراأة الريفية لي�صت كما يجب، حيث يوجد �صعف وتق�صري كبري، ونالحظ اأن 

م�صاركة املراأة الريفية ال تكون اإال من خالل اجلمعيات، التي تقوم على اأ�صا�س اإ�صراك الن�صاء 

يف اأعمال ب�صيطة مثل �صناعة املخلالت وما �صابه ذلك، وال تقوم على اأ�صا�س رئا�صتهن(.

وحول ق�صية متكني املراأة الريفية يف مراكز �صنع القرار، اأجمع ال�صباب الفل�صطيني 

على �صرورة وجود جمموعة من اخل�صائ�س متيز هذه املراأة الريفية، حتى ت�صبح قادرة 

على اأن تقود ذلك املركز وتكون اأ�صا�صًا يف �صناعة القرار.

وعقبت على ذلك ال�صابة �صابرين طه من مدينة القد�س، وقالت: »لي�س من املعقول 

اإح�صار اإمراة ريفية غري متعلمة وتن�صيبها يف مركز مهم يف املجتمع، فاملراأة الريفية يف 

مراكز �صنع القرار يجب اأن تكون متعلمة ومثقفة ب�صكل كبري«.

ومع اأن معظم ال�صباب اأكد على اأن املراأة الريفية املتعلمة قادرة على تن�صيبها يف مراكز 

�صنع القرار، اإال اأن البع�س �صكك يف ذلك، نتيجة للعادات والتقاليد التي حتكم االأرياف، 

وجتعل للرجل ن�صيب االأ�صد يف كل �صيء، وهذا ما اأكدته منار حوا�صني من مدينة جنني: 

»املراأة الريفية املتعلمة واملثقفة، من ال�صروري اأن تكون يف مراكز �صنع القرار حتى حت�س 

باأهميتها، ولكن احلقيقة املوجودة يف االأرياف تظهر اأن الرجل هو االأقدر على اال�صتحواذ 

على مراكز اتخاذ القرار العليا، و�صن القرارات وتنفيذها«.

�ضرورة حمالت التوعية

فيما راأى البع�س اأن نق�س الوعي واالإدراك لدى اأهل الريف، حول اأهمية وجود املراأة 

يف مراكز �صنع القرار على م�صتوى البلدة اأو املدينة اأو حتى الوطن، ي�صاهم يف التقليل من 

م�صاركة املراأة يف مراكز �صنع القرار، وعدم اإدراك اأهمية م�صاركتها، ومدى قدرتها على 

اإحداث التغيري والتاأثري. واأكدت على هذا ال�صابة اإ�صراء عبيد من خميم اجللزون، وقالت: 

»م�صاركة الن�صاء يف املدينة اأكرب من الريف، لذلك يجب عمل برامج توعية للنا�س، من 

اأجل خلق وتعزيز الثقة بقدرات املراأة الريفية، وباأن �صوت الن�صاء �صيحدث تغيريًا وفرقًا، 

واملراأة الريفية قادرة على اإثبات دور فعال لها عند تن�صيبها يف مراكز �صنع القرار«.

هذه الدعوات ال�صبابية حلمالت التوعية حول ق�صية متكني املراأة الريفية يف مراكز 

املراأة  تعي�صه  الذي  ال�صعب  للواقع  ال�صباب  هوؤالء  نظرة  خالل  من  جاء  القرار،  �صنع 

الريفية، وحاجتها املا�صة ملن يدرك احتياجاتها ويتحدث با�صمها.

الن�صاء  »اأن  قالت:  ما  ح�صب  قريتها  يف  ترى  عناتا،  قرية  من  �صابة  جهالني  وعد 

الريفيات يعانني من نق�س يف احل�صول على اخلدمات من �صحة وتعليم، وبالتايل من 

ال�صروري وجود ن�صاء ريفيات يف مراكز �صنع القرار، الأنهن اأقدر على فهم م�صاكل الن�صاء 

الريفيات االأخريات، والبحث عن حلول لها«. واأكدت على ذلك ال�صابة �صابرين طه، التي 

راأت اأن متكني املراأة الريفية املتعلمة واملثقفة يف مراكز �صنع القرار، ي�صاعدها يف تطوير 

ذاتها، ونقل املعرفة لن�صاء البلد االأخريات، فتكون بذلك منربًا لغريها من الن�صاء.

هل اأن�ضفتهن الكوتا؟

وتطرق عدد من ال�صباب ملو�صوع الكوتا الن�صائية، التي ميكن اأن متثل من خاللها املراأة 

الريفية، حيث قال حممد مرار من قرية بيت دقو: »مع اأن املراأة الريفية بداأت ت�صارك يف 

الفرتة االأخرية يف التمثيل يف مراكز �صنع القرار، اإال اأنه لي�س من املطلوب اإقت�صار دور 

املراأة يف التمثيل يف املوؤ�ص�صات احلكومية واملجال�س وموؤ�ص�صات املجتمع املدين، على كوتا 

ن�صائية متثل ع�صوتني كحد اأدنى، حيث اأن هذا ال يعد كافيًا لتمثيل املراأة بال�صكل املنا�صب«.

فيما راأى ال�صاب نور اأقط�س من قرية بيتا: »اإن الكوتا زادت من ن�صبة متثيل الن�صاء 

الريفيات، خ�صو�صًا يف املجال�س والبلديات ب�صكل جيد وب�صكل ر�صمي، اإال اأنه وعلى ال�صعيد 

االجتماعي والتقاليد فتاأثريها قليل، وهناك حماوالت لتغييب وجودها وتهمي�صها، وهذا 

يف القرى يكون ب�صكل اأكرب«.

املجل�س البلدي؟

 كنت اأعمل مديرة للمدر�صة، وكانت لدي توجهات خلدمة املجتمع.  فبداية قمت باإلغاء 

اأولياء االأمور، وا�صتبدلته مبجل�س لالأمهات، مع احلر�س على تنظيم  ما يعرف مبجل�س 

اجتماعات دورية لهن. كما قمت بالعمل على التاأ�صي�س جلمعية ن�صائية، وجلب بع�س امل�صاريع 

لهن، منها على �صبيل املثال اأجهزة حا�صوب وم�صروع ناد ريا�صي.

من اأين جاءت فكرة الرت�صيح للمجل�س البلدي؟	 

الفكرة،  اإليه، من هنا بداأت  واأ�صعى  التطوعي  العمل  اأحب  واأنا  اأظافري  منذ نعومة 

ثم تعززت، بعد اأن قام اأهايل البلدة باقرتاح تر�صيحي، ال للع�صوية وح�صب، بل لرئا�صة 

املجل�س البلدي. بعد ذلك مت ت�صكيل قائمة ال�صهيد يا�صر عرفات، التي ت�صكلت من ثالث 

بلدات، هي عارورة واملزارع وعبوين، وكان االتفاق على اأن اأ�صتلم اأنا رئا�صة جمل�س بني زيد 

ال�صرقية.  لكن وبعد انتهاء االنتخابات، خالف الطرف الثاين االتفاق، ورف�صوا فكرة اأن 

تكون امراأة هي رئي�صة جمل�س بلدي يخدم ثالث بلدات. ما اأدى ملطالبتنا نحن يف عبوين 

ببلدية خا�صة بنا. وا�صتلمت اأنا رئا�صتها. 

ثم 	  ومن  بداية،  الرت�صيح  واجهت  التي  العراقيل  اأهم  هي  ما  فاطمة  �صيدة 

ا�صتالمك لرئا�صة املجل�س البلدي؟

اأول  بامل�صوؤولية امل�صاعفة، لكوين  اأنني �صعرت  اأية عراقيل �صخ�صية، غري  اأواجه  مل 

رئي�صة للمجل�س البلدي لدينا. فبعد ثمانية �صنوات من ال�صراكة بيننا وبني بلدية بني زيد 

ال�صرقية، كانت البلدة تفتقد حتى للبنية التحتية، مما جعلني اأكون حري�صة على تطوير 

البلدة باأكرب قدر ممكن.كما اأنني كنت حري�صة وال زلت على تثقيف املواطنني بحق البلد 

عليهم، واحلر�س على املمتلكات امل�صرتكة واملال العام.

ماذا عن بقية االأع�صاء وكيف يتعاملون معك؟	 

 نحن جميعًا نعمل بروح الفريق، واخلالفات اإن وجدت فهي خالفات يف وجهات النظر 

لي�س اإال. لكن امل�صكلة التي نواجهها حقًا، هي عدم تفرغ االأع�صاء حتى حل�صور اجلل�صات، 

مما يفر�س علينا االجتماع لياًل، ل�صمان تواجد اأكرب عدد ممكن منهم.

وكيف تغري واقع الن�صاء يف البلدة بعد جتربتك؟	 

 الن�صاء لدينا كالغالبية العظمى من الن�صاء، الالتي ال يجدن من يوجههن ب�صكل جيد، 

نحو ما لهن وما عليهن، ولكن بعد تواجدي يف املجل�س البلدي، بداأت الن�صاء يرتددن على 

املجل�س، كما اأنهن اأ�صبحن اأكرث معرفة ودراية بحقوقهن فمثال كانت املراأة لدينا تخ�صى 

املطالبة بحقها يف املرياث، بينما االآن اأ�صبح االأمر طبيعيًا. 

كيف تقيمني جتربتك؟	 

 اأنا اأرى اأن التجربة كانت جيدة منذ بدايتها، فاأنا مل اأكن اأول رئي�صة جمل�س بلدي يف 

عبوين، ولكنني كنت قد فزت بن�صبة 86% من اأ�صوات الناخبني. وحتى االآن اأرى اأن التجربة 

التي  التجارب،  للعديد من  التجربتان، هما منوذج  املقايي�س. هاتان  بكل  جيدة ومفيدة 

خا�صتها الن�صاء الفل�صطينيات يف العمل �صمن الهيئات املحلية، والتي اأثبتت من خاللها 

متيزها وعطائها، وقدرتها على العمل العام.  

ع�ضوات جمال�ض حملية...واملراأة النموذج

روان �ضمارة 

م�ضاركة ن�ضائية �ضئلية وللرجل ن�ضيب الأ�ضد

مي�ضاء الأحمد

مراكز �ضنع القرار يف الريف



29.9.2011صوت النساء14

    

كما يفعل بعد كل مرة، ها هو يلقي بج�صده عند حافة ال�صرير بعيدًا عنها، وقد اأ�صابه �صيء من االإعياء وكثري من التخمة، وقد ر�صم على وجهه 

ابت�صامة ر�صا، فقد اأثبت لنف�صه مرة اأخرى اأنه رجل، واأنه قادر على اإيذاء امراأة ما، حتى واإن كانت زوجته.

وككل مرة تنه�س هي لتنظر جل�صدها امله�صم يف املراآة، باحثة باأمل عن بقايا ملالمح وجهها و�صط جمموعة من الكدمات، و�صوت من رحم �صمتها 

يردد مثل كل مرة: »لن اأقبل االإهانة من جديد، لن اأ�صمح اأن ي�صحق ب�صهواته كرامتي واآدميتي، �صاأطوي هذه ال�صفحة، ولن اأعود اإليها، فهذه اآخر مرة«.

يعيدها �صوت �صخريه املتعايل من عامل الوعود لعامله، فتحمل اأ�صالءها وجراحها لتلقي بنف�صها ككل مرة يف حو�س من املاء، وكاأنها تود اأن متحي 

ما علق بج�صدها من اأثره. تتح�ص�س ج�صدها ببطء، تبحث عن كل مو�صع اأمل، ترتك نف�صها ملوجة بكاء وتعود لعاملها، عامل الوعود، حتلم بانتفا�صتها 

عليه، وجتي�س اجليو�س لثورة تاأخرت كثريًا. وما  اأن تنهي ح�صد  قواتها، حتى تقوم م�صرعة باجتاه ال�صرير، لتخت�صر بالنوم �صاعات الليل الطويلة، وال 

زال حلم ثورتها املنتظرة يراودها حتى اللحظة، فهو حلم كل مرة 

يتك�صف للباحث عن بع�س امل�صطلحات وجذورها يف لغاتها االأ�صلية، لغٌط كبري قد يحدث 

بتنوعها و�صعة مفرداتها، تغري كل مرتجم  العربية  للعربية، فاللغة  عند الرتجمة خا�صة 

، ثم يتم تعميمه، فال يتبني للقارئ اأو املتابع الفجوة 
ً
بالتفرد مب�صطلح يخ�صه، واإن كان خطاأ

بني املفردتني االأ�صلية واملرتجمة، اإال اإذا بحث يف اللغة االأ�صلية للم�صطلح اإجنليزية فرن�صية 

اأو يونانية..اإلخ. وال يخفى ما حتدثه فو�صى امل�صطلحات هذه من ت�صكل ملفاهيم مغلوطة، 

وا�صتنتاجات مغايرة تخالف املق�صود.

مبدعات ومبدعون اأبدين واأبدوا االآراء حول االأدب/االإبداع الن�صوي اأو الن�صائي. هناك الـ 

)مع( اأو من يقول بال�صد. لكن فو�صى امل�صطلحات �صملت فيما �صملت ما يتعلق بهذا املفهوم 

لنا من م�صطلحات  موؤقتًا، يجمع ما يخطر  واإن كان  �صكل  اأبحث عن  اأو ذاك، ووجدتني 

عربية/اجنليزية ال تتعار�س يف هذا ال�صياق. 

باجلن�س  يتعلق  ما  كل  يخ�س  الذي   )Sexuality( اجلن�صانية  م�صطلح  بدايًة  هناك 

البيولوجي والعملية اجلن�صية، ثم اجلن�صوية )Sexism( وما مييز جن�صًا عن اآخر، وُيطلق 

غالبًا على كل ما يتحيز للذكر على ح�صاب االأنثى، فنقول: هذا الن�س جن�صوي اأي منحاز للذكر 

اأو االأنثى على ح�صاب اجلن�س املخالف. اأما اجلنو�صة فكانت ترجمة الكاتب كمال اأبو ديب 

.)sex( مبعناها املعروف وهو النوع الثقايف املقابل للنوع البيولوجي )gender( لكلمة

وبالنظر لتق�صيمات اإلني �صوالرت يف كتابها »نحو �صعريات ن�صوية«، ن�صتطيع اأن نعتمد معها 

املراحل االأ�صا�صية الثالث التي مر بها االإبداع الذي اأنتجته املراأة: 

- اإبداع اأنوثي )Feminine(: حيث تنتج املراأة ما يكر�س املفهوم التقليدي ل�صورتها، 

فهي وفقًا لهذه النظرة �صعيفة رقيقة، متقلبة، عاطفية، بحاجة حلماية الرجل. ويعمل هذا 

النتاج، واإن كان يف حد ذاته خروجًا عن الدور النمطي لها، على ت�صييء وت�صليع ج�صدها، 

ثم تقزمي وجودها وتربير عدم اإعطاءها حقها الطبيعي.

- اإبداع ن�صوي Feminist((: وهو اإبداع يدعو لثورة حقوق املراأة العاملية، ويتما�صى مع 

تيار حترير املراأة وم�صاواتها بالرجل يف احلقوق والواجبات ككائن اجتماعي كامل من الدرجة 

االأوىل، ويعترب هذا االإبداع يف حد ذاته ن�صااًل ملكافحة التمييز �صد املراأة.

- اإبداع اأنثوي )Female(: ُيعلي من �صاأن االأنثى على ح�صاب الذكر، كردة فعل على عدم 

ح�صولها على حقوقها الآالف ال�صنوات. ويتجلى هذا االإبداع يف حركة التمركز حول االأنثى: 

فتتمركز حول ذاتها وت�صرع الرجل ثقافيًا.

 )by female( ن�صائي اأدب  اأو  اإبداع  من  املراأة  تنتجه  ما  لكل  التق�صيمات هي  وهذه 

يقابله يف ذلك النتاج الرجايل )by male( الذي ينتجه الرجل. و�صواء بيد هذا اأو تلك، 

فالتق�صيم االأخري هنا يعتمد على اجلن�س البيولوجي، وال عالقة له بالتوجه الفكري، فمن 

املمكن اأن تكون كتابة املراأة اأو اإبداعها الن�صائي اأنوثيًا، يتما�صى مع روؤى ورغبات الرجل عن 

املراأة، اأو ن�صويًا داعمًا حلقوق املراأة، اأو اأنثويًا ينت�صر لها على ح�صاب الرجل..اإلخ. وكذلك 

ن�س الرجل قد يكون االأول اأو الثاين اأو الثالث ح�صب توجهه وثقافته.

ومبا اأن االإبداع الن�صائي )by female( يقابله الرجايل )by male(، فاالإبداع الن�صوي 

Feminist(( يقابله االإبداع االأنوثي )Feminine( حيث االأول يكر�س لنظرة ثقافية 
ت�صاوي املراأة بالرجل، والثاين يعزز خنوع املراأة وير�صم لها اأنوثة �صلبية. والتقابل الثالث هو 

االإبداع االأنثوي )Female( امل�صاد لالإبداع الذكوري )Masculine( فاالأول ينت�صر 

لالأنثى على ح�صاب الذكر اأما الثاين فالعك�س.

 ،)Androcentrism( ويتوافق الت�صادان االأخريان مع م�صطلح التمركز حول الذكر

خرًا  موؤ خلق  وذلك   ،)Gynocentrism ( نثى  االأ حول   التمركز  ويقابله 

اخلنوثة  حول  والتمركز   )Androgynism ( اخلنوثة   هو  جديدًا  تيارًا 

 ،)Androgynist( فاالإبداع اأو االأدب اخلنثوي ، )Androgynocentrism(

يدعو لذوبان اجلن�صني يف كيان واحد �صدميي، وهو ما ي�صمى اأي�صًا بالواحدية ال�صائلة، التي 

يتماهى فيها الذكر مع االأنثى والعك�س، حتى تذوب الفوارق وتتقارب التجارب.  

يبقى اأن اأ�صري اإىل م�صطلح اجلنثوية )Gynocriticism(، وهو النقد الذي حتدثت 

 )by female( عنه �صوالرت يف كتابها »نحو �صعريات ن�صوية«، الذي يدر�س االأدب الن�صائي

عمومًا وتاريخه، وُيعنى باالإبداع االأنثوي )Female( فيه حتديدًا.

الن�صوية األي�س ووكر، كانت ت�صتخدم م�صطلح الن�صوية ال�صوداء )Womanism( يف 

ق�صايا حترر املراأة ال�صوداء، فاأن�صار هذا التيار االأخري، راأين اأن الن�صوية يف ن�صاأتها ون�صاطها 

كانت ن�صوية بي�صاء، ويعيبها عدم التفاتها لالأقلية العرقية.

يف كتابه القيم »ف�صول عن املراأة«، ي�صتعر�س هادي العلوي حال املراأة 

يف اجلاهلية واالإ�صالم ويف ال�صني، ويقول يف حديثه عن الع�صر العبا�صي: 

للر�صام  لوحة  و�صلتنا  وقد  امل�صجد وغريه،  التعليم يف  بع�صهن يف  »و�صاهم 

يحيى الوا�صطي من القرن ال�صابع، ت�صور املراأة تلقي درو�صًا على الرجال وهي 

مك�صوفة الوجه حمجوبة ال�صعر، لكن رجال الدين ت�صددوا يف املنع وو�صعوا 

اأحاديث على ل�صان النبي حممد وال�صحابة واأئمة اأهل البيت، باإلزام املراأة 

بيتها، وهو حكم خم�صو�س بن�صاء النبي فقط، وال يعم غريهن، ويت�صل هذا 

اجلن�صوية  وات�صاع  العبا�صي،  الع�صر  مع  االإ�صالمي  املجتمع  بتعقد  االجتاه 

العالقة  فيه عقدة اخلوف من  وقد حتكمت  الرجال،  لدى عموم  الذكورية 

االختالط،  �صد  �صديدًا  حت�ص�صًا  العبا�صي  الع�صر  م�صلمو  واأظهر  املحرمة، 

مفرت�صني ح�صور العالقة اجلن�صية يف اأي ات�صال بني اجلن�صني، وبالغوا يف 

تقديرهم لعنف الغريزة اجلن�صية واإمكان انفالتها، اإذا اأ�صل�س العنان للعالقة 

بني الرجال والن�صاء، ومل يعولوا كثريًا على االن�صباط الذاتي، اإذ افرت�صوا 

اأولوية الغريزة على العقل«.

وبخ�صو�س �صفر املراأة، يقول العلوي: »يتفق الفقهاء على عدم جواز �صفر 

املراأة ثالثة اأيام اإال ومعها اأحد حمارمها، والثالثة اأيام هي مدة الطريق ولي�س 

مدة االإقامة، وتعادل حوايل مئة ميل، فاملق�صود هو ال�صفر خارج مدينتها، 

وال �صبيل للجزم اإذا كان هذا احلكم من االإ�صالم اأم من اإ�صافات الفقهاء 

يف الع�صر العبا�صي«، ويقول بخ�صو�س اآية )الرجال قوامون على الن�صاء(: 

»املتفق عليه عندهم اأنها اأنزلت لتقرير حكم يف حادثة اأو عدة حوادث، �صكت 

اأو اأهلهن من �صرب الرجال لهن، واأن حممد حكم اأول االأمر  فيها الن�صاء 

بالق�صا�س ثم تراجع، فتال اآية القوامة التي اأباحت �صمن حقوق الرجل �صرب 

للمراأة،  العادية  الت�صرفات  ت�صمل  القوامة  العك�س، ومظاهر  ومنعت  املراأة 

وقد اختلفوا يف التفا�صيل لعدم ورود ن�س قاطع يقننها، واجته الذكوريون 

املتع�صبون من الفقهاء اإىل تقييد جميع ت�صرفاتنا باإذن الزوج، حتى الذهاب 

اإىل امل�صجد، واعتربوا طاعة الزوج حكمًا �صابقًا على طاعة اهلل، وتنتق�س 

طاعة الرجل فقط اإذا ت�صمن اأمره مع�صية، كاأن ياأمرها برتك ال�صالة، اأو 

يعملها على الزنا اأو البغاء، وي�صعنا الغزايل يف هذه ال�صيغة املغلقة: »النكاح 

نوع رق، فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج مطلقًا يف كل ما يطلب منها يف 

نف�صها مما ال مع�صية فيه«. 

وي�صيف العلوي: »وت�صربت دونية املراأة عند الذكوريني امل�صلمني اإىل اللغة، 

ففي تاج العرو�س يكتب الزبيدي )احلذاء: الزوجة الأنها موطوءة كالنعل نقله 

اأبو عمرو املطرز(. وقد ي�صر اللغويون القدماء اللغة العربية يف جمرى ذكوري 

خمالف لتكوينها االأ�صلي، فعربوا عن االإن�صان بالرجل، على طريقة الذكوريني 

الغربيني، وتعززت هذه النزعة يف العربية احلديثة بتاأثري اللغات االأوروبية، 

فهي لغات ذكورية خال�صة لن�صوئها يف جمتمع اأبوي مكتمل«.

ويف حديثه عن ق�صية اخللع يقول العلوي: هذا طبعًا قبل بكثري من زوبعة 

قانون اخللع يف م�صر، »الطالق من حق الرجل، لكن املراأة متلك هي االأخرى 

حق الطالق يف �صيغة املخالفة، والفرق بني الطالق واخللع هو يف املهر، فاإذا 

رغبت يف الطالق تتنازل عن مهرها وي�صمى خلعًا، ويف ق�صية زوجة ثابت 

اأيام حممد كان �صبب التفريق فيها هو دمامة الزوج مع ا�صتقامته دينًا وخلقًا 

وح�صن مداراته لها، وقد ا�صتخل�صوا منها بقول التفريق باخللع لوجود �صبب 

اأو لوجود ما ينفرها  اأو كراهيتها الأخالقه،  مثل الدمامة يف هذه الق�صية، 

منه، هذه اأ�صباب تخ�صها �صخ�صيًا اإذ ميكنها اأن تتحملها وتوا�صل عي�صها 

معه، وميكنها اأن تطلب املخالعة، وعندئذ تتنازل عن مهرها، وقد رف�س عمر 

بن اخلطاب طلب الطالق من رجل الأنه ال يحب زوجته، واملوقف ي�صتند اإىل 

افرتا�س اإمكان بقاء العائلة والرابطة الزوجية مع انعدام احلب الزوجي، 

وبع�س الفقهاء علقوا اإيقاع املخالعة مبوافقة الزوج، خالفًا للمدلول ال�صريح 

يف ق�صية زوجة ثابت، ويرجع ذلك اإىل زيادة تعقيد املجتمع االإ�صالمي يف 

االأطوار املتاأخرة عن القرون االأوىل، وو�صوحه اأكرث نحو جن�صوية متطرفة 

كما راأينا يف تغيري واإلغاء اأحكام اأ�صلية حتت تاأثري هذا التطور«.

ويف مدحه البن ر�صد ملوقفه من املراأة يقول: »وهو يف حديثه عن املراأة 

يخالف اأ�صاتذته اليونان وامل�صلمني معًا، فينكر الفرق الطبيعي بني الرجل 

واملراأة، وي�صاويها مع الرجل يف الكفاءات الذهنية والعملية، ويرى اأن و�صول 

املراأة اإىل رئا�صة الدولة هو من االأمور الطبيعية املمكنة... وال تقل كفاءة املراأة 

عن الرجل حتى يف احلروب«، واأي�صًا يقول العلوي: »جند امل�صلمني يجعلون 

ال�صرائرية  ق�صية  وعن  املراأة«،  حاجة  اأكرثمن  اجلن�س  اإىل  الرجل  حاجة 

اأربع زوجات، خطوة  اإىل  اأي حال  ي�صيف العلوي: »تقلي�س الغرائزية على 

تاأتي يف جمرى االإ�صالح الذي تقوم به الثورات للمجتمعات القدمية، وقد 

مع  ال�صرفة،  الوحدانية  بالعائلة  فالتزما  روزبه  و�صاحبه  ذر  اأبو  ا�صتعجل 

االمتناع عن الت�صري، لكن خطوة كهذه كانت بانتظار ثورة اأخرى يتمخ�س 

االإ�صماعيلية  الثورة  وكانت هذه  االإ�صالمي،  للمجتمع  الالحق  التطور  عنها 

وبنتها القرمطية، التي األغت الزواج ال�صرائري، ولو اأنها مل ت�صتمر �صاأنها 

�صاأن التحوالت الثورية املجه�صة دومًا يف عموم اآ�صيا، ويف دائرة الفكر، كان 

بقيت  االأخرى  هي  ثورته  لكن  الوحدانية،  للعائلة  االأكرب  املروج  هو  املعري 

يف بطون الكتب، وقام الدروز فيما بعد باإبطال ال�صرائرية، وهم فرع من 

الفاطميني ي�صري من بعيد اإىل بقايا الثورة املجه�صة«.

واأخريًا يقول العلوي عن املرياث: »وكان من املنتظر مع تطور املجتمع 

االإ�صالمي اأن يعاد النظر يف احل�ص�س، لتكون مت�صاوية للجن�صني، وهذا ما 

قام به الدروز، االإ�صماعيليون يف االأ�صل، وال�صريعة الدرزية ت�صاوي بني االبن 

واالبنة يف املرياث«.

م�ضطلحات حول املراأة 

�ضماح ال�ضيخ 

اأحالم زوجة مغت�ضبة 

»ف�ضول عن املراأة« لهادي العلوي

قراءة: علي اأبو خطاب
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الثقافية

ال�ضفحة

اإال  الزمني،  ق�صرها  رغم  فنية  حياة  م�صرية  عن  بها  تعرب  التي  الب�صيطة  بكلماتها 

اأنها امتداد لتاريخ غنائي ميتد من جدتها، التي علمتها كيف ت�صتطيع اأن تخدم وطنها 

بطريقتها، التي ترى فيها مالذًا نحو خدمة وطن ما زال اأ�صريًا بيد االحتالل االإ�صرائيلي.

 مل جتد �صلوى خليل عبد الرحمن جرادات تعريفَا لذاتها �صوى اأنها »الفتاة ال�صقية« 

اأو »جمنونة البيت«، وهو النداء الذي تناديها عائلتها به، وهي اأكرث الكلمات التي ت�صمعها 

�صلوى يف بيتها من اأفراد عائلتها التي تتكون من خم�صة اأفراد.

جاءت �صلوى اإىل الدنيا بعد عامني من بدء االنتفا�صة الفل�صطينية، وتنحدر من قرية 

�صعري اإىل ال�صمال من مدينة اخلليل، وت�صفها �صلوى باأنها من اأجمل القرى واأنها تع�صقها، 

وكلما ذهبت األيها ت�صم رائحة ال�صابون والزعرت، وت�صمع �صوت جدتها الذي فية �صوت 

امليجنا والعتابا واأغاين الرتاث الفل�صطيني، الذي مل يفارق �صوتها اجلميل. بلدتها اخل�صراء 

وطابعها االأثري كانت االنطالقة الفنية ل�صلوى، فت�صري قائلة: »كنت اأ�صارك بلدتي يف اأغلب 

االأعرا�س واملنا�صبات التي كانت حت�صل يف البلد، وكنت فيها حبيبة �صتي، كنت اأراقبها كيف 

تغني وكيف توظف �صوتها يف هذه املنا�صبات، ودائمًا يف اآخر �صهرة احلناء، تتجمع احلجات 

الكبار بال�صن وي�صكلن فريقني متقابلني، ويغنني ما ي�صمى )الدحّية(، وهذه اأكرث اأغاين 

الرتاث التي اأحبها، الأنها كانت متثل حتديًا لكل فريق، وكان ي�صاحبها جو من الفكاهة«.

 

النتفا�ضة وال�ضيا�ضة البداية

انتفا�صة احلجارة وال�صيا�صة التي عا�صتها �صلوى يف  بيتها منذ �صنواتها االأوىل، كان 

لها االأثر االأكرب يف حياتها، فمنذ كان عمرها خم�س �صنوات، حرمها االحتالل االإ�صرائيلي 

من العي�س مع والدها، الأنه كان يف معظم االأوقات اأ�صريا ًلدى قوات االحتالل االإ�صرائيلي، 

وهو ما جعلها حتفظ يف ذاكرتها �صورة والدها وهو يف �صجن النقب ال�صحراوي، تقول: 

اأزور والدي يف ال�صجن، وعلى باب ال�صجن اأجمع احلجارة وانتظر الدور لزيارته  »كنت 

والعبور اإليه، وكنت يف الزيارة اأغني اأغاين يع�صقها والدي«. 

تعترب �صلوى التي تربت على حب الفن عائلتها املدر�صة املو�صيقية االأوىل، م�صرية »الرتاث 

كان له احليز االأكرب يف البيت، فاأمي لديها هواية التطريز، وهو االأمر الذي جعلني اكت�صب 

منها ع�صق الثوب الفل�صطيني وارتداءه«. وت�صيف �صلوى: » كان لوالدي االأ�صري املحرر الف�صل 

يل بان اأكون االآن اأمامك، فهو علمني الكثري من االأغاين الرتاثية، التي كنا دوما جنتمع 

مع بع�صنا البع�س يف جل�صات عائلية نغنى فيها الرتاث الفل�صطيني، فعمتي �صوتها جميل، 

واأعمامي وجدتي، باالإ�صافة اإىل اأن اأخي �صامر يعزف املو�صيقي يف فرق خمتلفة، واأختي 

�صماح تدر�س عزف على الكمنجة يف معهد الكمنجاتي، وهو االأمر الذي جعلني غري مقيدة 

باملجتمع وبقدراتي اأمام اجلمهور«. 

ال�ضمت لغة موؤثره

يتوجب  التي  الفل�صطينية،  الثقافية  الهوية  ت�صكل  الرتاثية  االأغاين  اأن  �صلوى  وتعترب 

على كل فل�صطيني التم�صك بها وتطويرها واملحافظة عليها، وهي جزء من الن�صال الإبراز 

�صنوات  عرب  االآالم  من  له  يتعر�س  وما  وانق�صام  احتالل  من  ال�صعب  فق�صايا  ق�صيتنا، 

احتالله، �صكل لنا اأملًا داخليًا ال ميكن التعبري عنه اإال بال�صمت، فكان الرق�س والتمثيل 

ال�صامت يلم�س االأمل الداخلي عند اجلمهور الفل�صطيني، وهو االإح�صا�س الذي مل�صته بعد 

تقدمي عرو�س عدة يف حمافظات الوطن. 

وت�صعر �صلوى بالفخر واالعتزاز وهي قادرة على مزج الرتاث باآدائها من خالل الرق�س 

والتمثيل والغناء والعزف، وهو من اأ�صمى ما ت�صتطيع تقدميه لنف�صها وللمجتمع، فكانت 

م�صرحية ال�صوء االأ�صود، هي التجربة االأوىل ال�صامتة لها، ف�صاركت فيها بالتمثيل والرق�س، 

وتقول �صلوى عنها: »كانت امل�صرحية قريبة من الواقع الفل�صطيني جدًاً، وكنت اأ�صعر باأنها 

نوع يختلف عما يقدم على امل�صرح، فكانت جتربة جديدة يل وعلى اجلمهور الفل�صطيني، 

وكانت م�صاركتي فيها جزء من التحدي الكبري، فهي قريبة من الهم الفل�صطيني، وتتناول 

واقع االإنق�صام الفل�صطيني البغي�س«. 

وترى �صلوى باأنه يجب التفريق بني الرتاث والرق�س املعا�صر، فالرتاث يجب احلفاظ 

علية من خالل الزي وطريقة عر�صه، ليبقى بهويته ور�صالته. وتتمنى �صلوى باأن ي�صبح 

امل�صرح الفل�صطيني درا�صة اأكادميية ولي�س فقط هواية، وتتمنى ال�صابة �صلوى باأن يكون 

ملوؤ�ص�صات ال�صلطة اهتمام بامل�صرح من خالل البحث عن م�صاريع خا�صة يف جمال الدراما، 

واأن ال يقت�صر فقط على املوؤ�ص�صات اخلا�صة«. 

التميز .. هدفها

وتكره �صلوى التقيد، فقد كانت الفتاة ال�صقية يف �صفها املدر�صي، فبدايتها كانت من 

املدر�صة من خالل امل�صاركة يف املهرجانات والفعاليات املدر�صية، �صواء بالغناء اأو بامل�صرح، 

ومن ثم التحقت بامل�صرح ال�صعبي، وكانت م�صاركتها التمثيل والغناء والرق�س. وحتلم باأن 

الفل�صطيني،  الرتاث  بتقدمي  اخلا�صة  ب�صمتها  ت�صنع  واأن  املقايي�س،  بكل  ناجحة  تكون 

�صواء من خالل امل�صرح اأو العزف، واأن يكون لها طريقتها اخلا�صة يف التميز واالإبداع. 

و�صقلت �صخ�صيتها من خالل م�صاركتها يف جتارب م�صرحية خمتلفة وفرق غنائية، 

واندفاعها لتحدي كل ال�صعاب الإثبات نف�صها يف كل حماولة فنية، ف�صاركت يف عرو�س فنية 

خمتلفة يف الوطن ويف الداخل الفل�صطيني وقطر ولبنان واالأردن، ودول اأوروبية خمتلفة .

ودر�صت ال�صحافة واالإعالم يف الكلية الع�صرية يف مدينة رام اهلل، واأتقنت الت�صوير 

كهواية، رغم اأنها ترى بان هواياتها ال حدود لها، فهي تع�صق كل ما هو جديد يف جمال 

الفن، ورغم اأنها تدر�س املو�صيقى يف معهد اإدوارد �صعيد الوطني للمو�صيقى، وحتب الغناء 

والتمثيل والرق�س والعزف واملطالعة وقراءة الروايات والكتب التاريخية والفل�صفية، اإال 

اأنها ت�صعر باأنها يف عط�س دائم لهوايات جديدة وممار�صتها، لت�صبح جزءًا من حياتها، 

لتكون يف �صعور باأنها ت�صتفيد وتفيد االآخرين. 

الفن  جمال  عن  باحثات  اأنف�صهن  يرين  اللواتي  للفتيات  مثااًل  نف�صها  �صلوى  وجتد 

ال�صهيد  وال�صحايف  االأديب  فكان  �صخ�صيتها،  ويف  فيها  املوؤثرين  عن  فبحثت  وامل�صرح، 

غ�صان كنفاين، والثائر ت�صي جيفارا و�صك�صبري، واملخرج الفل�صطيني فتحي عبد الرحمن، 

الذي كان له التاأثري االأكرب يف حبها وتعلمها للم�صرح، وتاأثرت بكتاب عائد اإىل حيفا وعامل 

�صويف، وب�صعر نزار قباين واأحمد مطر.

فل�ضطينية  و���ض��ح��اف��ي��ة  ف��ن��ان��ة 

ت�ضنع لنف�ضها التميز والإبداع

�ضلوى جرادات 

 رام اهلل - عالء كنعان 

ي�َضة د ِحْلِمي الرِّ مَّ َ : حمحُ َتْرَجَمةحُ

وْلَكْر اأَِلي�ْض وحُ

وا الأَْر�َض َيِجبحُ اأَْن َل َيِرثحُ

�صِل،  
َ
ةُ   االأ فريقيَّ

َ
ةٌ   اأ مريكيَّ

َ
ٌة،   كاتبةٌ   ونا�صطةٌ   اأ �صاعرٌة،   روائيَّ وولكر؛  األي�س 

وعِ .  ا�صتهرْت    منْ   مواليدِ    ) 4491 (.  كتبْت   رواياٍت   ومقاالٍت   عِن   العرقِ   والنَّ

رجواينُّ « ) 2891 ( ،   والَّتي فازْت   َعنها 
َ
ذعةِ  » اللَّونُ   االأ ةِ   الالَّ قديَّ  بروايتها النَّ

جريْت   مَعها 
ُ
هريةِ   للّروايةِ .  قالْت   خاللَ   مقابلةٍ   اأ ) بوليرتز (  ال�صَّ بجائزةِ  

ةَ :  ةِ   الثَّانيةِ   اإِيل   غزَّ هاِب   معَ   قافلةِ   احلريَّ للذَّ رُ   نف�َصها  رًا،   وهيَ   حت�صِّ موؤخَّ

نحاءِ   العاملِ « .
َ
مريكا معروٌف   يِف كلِّ   اأ

َ
ٍة،   واإِرهاُب   اأ عظمُ   دولةٍ   اإِرهابيَّ

َ
» اإِ�صرائيلُ   اأ

ِذيَن َي�ْصُعُروَن ِبامَلْوِت ُهُم الَّ

َهَداِء( )اإِىَل ال�صُّ

يِف  َعاٍل  ْوٍت  ِب�صَ َيَتَكلَُّم  َنَف�ٍس  ِمْثَل  امَلْوِت  ِبُقْرِب  َي�ْصُعُروَن  ِذيَن  الَّ ُهُم 

الَغُيوِريَن  االآلهِة  َقِطيِع  َقْبَل  َحٍة  َوا�صِ ِباإِمَياَءٍة  َقاِئَمٍة  ِلُرْدَهٍة  ُمْعِتَمٍة  ُغَرٍف 

رُي ُي�ْصَتْقَبُلوَن يِف الَبْيِت.  َيِجُدُهُم امَل�صِ

َرَخاِت َمْعَرَكٍة َطاِرَئٍة، ْمتًا َطاِرئًا َمَع �صَ لي �صَ ُة الَِّتي جَتْ َغاَبُة املَُحاِرِب الَقامِتَ

ُلوَبًة. ْمِل املُْنَت�ِصِر َم�صْ  اَل ُتَزْعَزُع يِف الرَّ
ٍ
ْو َتِقُف ِبَقَدم

َ
اأ

َهِب �َس ِقيَمَة الذَّ ْن ُنَخفِّ
َ
َنْحُن َوْحَدَنا َن�ْصَتِطيُع َوْحَدَنا اأ

وِق. ِو اْرَتَفَعْت يِف ال�صُّ
َ
ِ اإَِذا َما َهَبَطْت اأ

 االْهِتَمام
ِ
ِبَعَدم

َهُب ُهَناَك، َفُهَناَك �ِصْل�ِصَلٌة، َكَما َتْعَلِمنَي، َواإَِذا َكاَنْت �ِصْل�ِصَلُتِك َحْيُثَما َكاَن الذَّ

َهِب، ِمَن الذَّ

َداُف، َوالَبْحُر َعَلى �َصْكِل ِحَجاَرٍة،  �صْ
َ
ي�ُس، َواالأ  َكِثريًا ِجّدًا َلِك. الرِّ

ُ
�ْصَواأ

َ
َفهَذا االأ

ْن ُنِحبَّ َما ُهَو َوِفرٌي ِبَقْدِر َما
َ
َناِدَرٌة ُكلَُّها. َقْد َتُكوُن هِذِه َثْوَرُتَنا: اأ

ُهَو �َصِحيٌح.

ْعِرُف
َ
َنا اَل اأ

َ
ًة، َلْي�َس �َصْعُرَها َفَقْط، َواأ ُل َرَماِديِّ ِديَقٌة َتَتَحوَّ ٌة َلَديَّ �صَ َرَماِديَّ

رُي هَكَذا. َهْل ُهَو َنْق�ٌس يِف ِفيَتاِمنْي )هـ(،ِحْم�ِس )الَباْنُتوْثِنيك(،  مِلَاَذا َي�صِ

ْو )ب 12(؟
َ
اأ

ُموَمًة َوَوْحَدَها؟ ْم ُهَو ِمْن َكْوِنَها حَمْ
َ
اأ

ُلَها:
َ
�ْصاأ

َ
اأ

يُب: »َثاِنَيًة َداِفَئًة«. بَّي �َصْخ�صًا َما؟« جُتِ »َكْم َي�ْصَتْغِرُقِك ِمَن الَوْقِت ِلَكْي حُتِ

�ْصُهٍر«.
َ
ِة اأ يِّ َمَكاٍن ِلِعدَّ

َ
وْه، يِف اأ

ُ
يَنُه؟« »اأ بِّ »َوَكْم ِمَن الَوْقِت حُتِ

ِتِه؟« بَّ ْكرَثَ ِمْن حَمَ
َ
وِل َعَلى اأ »َوَكْم ِمَن الَوقِت َي�ْصَتْغِرُقِك ِلْلُح�صُ

ْي�صًا
َ
ينَّ اأ

َ
ْعَلى َتْقِديٍر«. َهْل َذَكْرُت اأ

َ
�َصاِبيَع، َعَلى اأ

َ
َقاَلْت: »َثاَلثَة اأ

ًة؟ ُل َرَماِديَّ وَّ حَتَ
َ
اأ

ِريَقِة. ُر يِف احُلبِّ ِبهِذِه الطَّ ِتي ُتَفكِّ َة الَّ
َ
ُر* هِذِه امَلْراأ َوقِّ

ُ
ِني *اأ نَّ

َ
هَذا الأ

َمْن؟

َنا.
َ
ْعُب: َل�ْصُت اأ َمِن الَِّذي مَلْ ُيْغز ِمْن ِقَبِل )َوا�ِصي�ُصو(؟ َقاَل ال�صَّ

َنا.
َ
ُخوُر: َل�ْصُت اأ َنا. َقاَلِت ال�صُّ

َ
َنا. َقاَلِت امِلَياُه: َل�ْصُت اأ

َ
�ْصَجاُر: َل�ْصُت اأ

َ
َقاَلِت االأ

َنا. الَقَمُر!
َ
َقاَل الَهَواُء: َل�ْصُت اأ

َماٍن.
َ
َك ُكْنَت ِباأ نَّ

َ
َمُل اأ

ْ
ا َناأ ُكنَّ
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االآراء الواردة يف ال�صحيفة تعرب عن راأي ا�صحابها

حترير وتدقيق: عطاف يو�صف

مل تكن تغريد مهدي تعلم، وهي ابنه الثمانية ع�صر عامًا، والتي كانت جتهز نف�صها 

بفرح طفويل، لتزف اإىل رجل اأحالمها حممود ال�صريف، اأن كل تلك املاآ�صي تنتظرها على 

بعد ثالثة اأ�صهر فقط من زفافها. حيث عا�صت مع زوجها الذي كان يحبها اأجمل ثالثة 

اأ�صهر من املمكن اأن تعي�صها عرو�س، وقد اأح�صت تغريد خالل تلك الفرتة اأنها اأكرب حب 

ي�صكن قلب زوجها، اإىل اأن عرفت بعدها اأن هناك حبًا اأكرب كان ي�صغف به قلب زوجها، 

اأال وهو حب الوطن، الذي �صرعان ما لبى نداءه، وانطلق يقدم روحه من اأجله، يحمل يف 

جنبات قلبه مبادئ ال يخلو قلب فدائي منها.

كانت تغريد جتهل تر�صد االأقدار لها، حيث كانت توارب الباب وتنظر لها خل�صة، 

حتى تاأكدت اأنها منحتها ال�صعادة ملدة ثالثة اأ�صهر كاملة، دون اأي منغ�صات. ثالثة اأ�صهر 

مل تكن من وجهة نظر تغريد كافية لتمنحها ال�صرب، على الفقد واحلرمان وال�صياع ملدة 

خم�صة وع�صرون عامًا، كانت االأقدار تعدها الحتمالها! حيث حكم زوجها بال�صجن املوؤبد 

الرتكابه جرمية ع�صق الوطن، ولتنازله عن روحه يف �صبيله، فكان جزاءه اأن ا�صتعاد حياته 

من اأبواب ال�صهادة، وحرم حريته ملدة ربع قرن، كانت حكم القا�صي الذي اأعلنه بت�صٍف، 

يرهب به كل من �صولت له نف�صه اأن يحذو حذو حممود ويخطو خطاه!

مل يكن الربع قرن ليم�صي دون اأ�صى اأو حزن، وال حتى دون ياأ�س من وقت الآخر،  فقد 

كان ينتاب قلبها الب�س الذي خ�صنت جوانبه نائبات الزمن، نوبات من الياأ�س وفقدان 

االأمل باللقاء من وقت الآخر، وم�صى قطار العمر بتغريد يقلها من بيتها لبيت اأهلها، ثم 

اإىل املعتقل، حيث ترى زوجها كلما منت عليها االأقدار عرب �صياج بينهما،، كادت توؤمن 

اأفادت درا�صة ن�صرت موؤخرًا يف الواليات املتحدة، اأن الوالدة القي�صرية ي�صاحبها خطر 

االإ�صابة بربو االأطفال، عند االأطفال الذين يولدون يف وقت مبكر، بينما ال يكون االأطفال 

الذين اأكملوا فرتة احلمل معر�صني لهذا اخلطر. واأجريت الدرا�صة باإ�صراف فريق من 

اأ�س ديبلي، ون�صرت نتائجها يف  جامعة وا�صنطن ب�صياتل، يرتاأ�صه الربوفي�صور جاي�صون 

عدد ال�صهر اجلاري من جملة »اأنالزز اأوف األرجي«، وهي جملة علمية ت�صدر عن الكلية 

االأمريكية الأمرا�س احل�صا�صية والربو وعلم املناعة. وتوفر الدرا�صة التي اأجراها الفريق 

روؤية جديدة، لل�صبب الذي يجعل االأطفال املولودين بعملية قي�صرية اأكرث عر�صة للربو. 

واختلفت الدرا�صات ال�صابقة التي اأجريت حول العالقة بني طريقة الوالدة والربو، ومل تاأخذ 

بعني االعتبار اآثار الوالدة املبكرة والربو عند االأمهات، كما يقول الباحثون يف هذه الدرا�صة. 

واأجريت الدرا�صة على اأكرث من 10 اآالف طفل ترتاوح اأعمارهم بني 6 و12 عامًا، با�صتخدام 

معطيات امل�صت�صفيات من قاعدة بيانات والية وا�صنطن.

وتوؤدي الوالدة القي�صرية كما هو معلوم، اإىل تغيريات يف امل�صتعمرات البكتريية يف البطن، 

الذي يحدث ب�صورة طبيعية بعد الوالدة، وقد يكون له اأثر يقي من التعر�س للربو واأمرا�س 

انتظار طويل

جنوى غامن

اأنه لن يزال من طريقهما اإال باملوت! والذي كانت تطرد �صوره من خميلتها، حتى ال حتِمل 

قلبها املتخم بالهم، همًا اإ�صافيًا ال تقوى على احتماله.

كان ال بد حلياتها اأن تنعطف بعيدًا عن منعطفات املعتقل، بعد اأن منعت  من قبل 

احلكومة االإ�صرائيلية من زيارة حممود، الذي اكتفى ب�صوتها اأني�صا له يف ظلمة املعتقل. 

مرت ال�صنتان بطيئتان من عمرها، وتخرجت حتمل �صهادة الدبلوم يف اخلدمة االجتماعية، 

كانت قد نوت خاللهما اأن ت�صتكمل درا�صتها لتح�صل على �صهادة البكالوريو�س يف علم 

االجتماع، اإال اأن منعطفًا جديدًا مل يكن يف ح�صبانها، م�صت خطواتها م�صرعة اإليه! انه 

تغريد  االأمل، ظلت  ونفاذ  اأكرث  االنتظار  القدرة على  الياأ�س من احلياة وعدم  منعطف 

ت�صري لفرتة لي�صت ب�صيطة يف هذا املنعطف، اإىل اأن اأطلت عليها رحمة ال�صماء، بعد اأن 

مت اختبار �صربها على البالء وثبات اإميانها برحمة اهلل، رغم الياأ�س الذي كان يهاجمها 

من وقت الآخر. 

اإدراج ا�صمه �صمن  كاد خرب احتمال االإفراج عن حممود اأن ي�صلها فرحًا، فلقد مت 

اال�صرتحام التي يقدم لهيئة املحكمة بخ�صو�س احلاالت ال�صحية للمعتقلني، وذلك ب�صبب 

يعتربها  كان  والتي  االأوىل،  االنتفا�صة  اأثناء  لر�صا�صة  تلقيه  اإثر  ل�صاقه،  اإ�صابة قدمية 

و�صامًا حفر يف عظامه لن يبارحه، حلبه للوطن ون�صاله يف �صبيل حريته. وخالل اأيام 

اأ�صبح االحتمال اأمر موؤكد احلدوث. حيث مت تبليغ حممود باأنه �صيحرر مع بع�س االأ�صرى 

خالل �صهر رم�صان املقبل، وبذلك يكون قد حرر قبل اإمتامه ملدة املحاكمة بثمان �صنوات. 

ما اأكرم االأقدار التي تخت�صر ثمان �صنوات من االنتظار من عمر تغريد وحممود! وهكذا 

حتولت خطط تغريد من الذات اإىل االأ�صرة والبيت، ف�صرعت جتدد املنزل وت�صلح ما فعله 

الزمن يف جدرانه. كانت ترتب املنزل وكاأنها عرو�س تنتظر زفافها الأول مرة، وهكذا بدت 

عندما زرتها الأول مرة الأهنئها بتحرير زوجها، وهي جارتي التي يطل �صباكي على �صباكها، 

دون اأن اأعرف هويتها اأو حكايتها، تقدمت �صوبي عرو�س تتزين مب�صاغها، تنري الفرحة 

وجهها، وكادت تتال�صي اخلطوط اخلفيفة التي ظهرت بجوار عينيها، معلنة زفافها مرة 

اأخرى، بعد م�صي �صبعة ع�صر عامًا من االنتظار!

الأطفال املولودون بقي�ضرية 

اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة بالربو

احل�صا�صية. ويقول بع�س الباحثني، اإن هذا التغري يف البطن ب�صبب الوالدة القي�صرية، قد 

يقلل من قدرة حتمل الطفل للمواد املثرية للح�صا�صية، ويزيد من خطر اإ�صابته بالربو. 

وعند حتليل العالقة ب�صكل منف�صل، وجد الدكتور ديبلي وزمالوؤه عالقة قوية بني الوالدة 

القي�صرية ودخول االأطفال املولودين يف وقت مبكر اإىل امل�صت�صفى ب�صبب الربو، بينما ال 

يحدث عند االأطفال الذين يتمون مرحلة احلمل. 

تنظيف اال�صنان يحمي القلب!

تنظيف االأ�صنان ال يحافظ على �صحة اللثة والفم فقط، بل يحمي القلب من االأمرا�س 

الباحثون يف جامعة ميني�صوتا االأمريكية، يف درا�صة حديثة ن�صرت  اأكده  اأي�صًا. هذا ما 

موؤخرًا. فقد وجد هوؤالء اأن �صاللة معينة من البكترييا املوجودة يف الفم، قد تزيد خطر 

االإ�صابة باأمرا�س القلب، حيث تبني اأن معدالت ت�صلب ال�صرايني ال�صباتية وزيادة �صماكتها، 

التي تعترب موؤ�صرًا قويًا على االأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية، كانت اأعلى عند كبار 

ال�صن الذين يعانون من وجود م�صتويات عالية من البكترييا امل�صببة الأمرا�س اللثة وما حول 

االأ�صنان يف اأفواههم. ولفت الباحثون اإىل اأن هذه الدرا�صة، تعترب االأوىل التي تثبت وجود 

ارتباط مبا�صر بني اأمرا�س القلب الوعائية والبكترييا امل�صببة اللتهابات اللثة واالأ�صنان.

املزمنة،  اللثة  امل�صببة النتانات  البكترييا  اأن  »�صريكيولي�صن«،  االأطباء يف جملة  واأو�صح 

تدخل اإىل الدورة الدموية، وت�صاهم يف اإ�صابة القلب واأع�صاء اجل�صم احليوية االأخرى 

اأن  اأو البوؤري، التي ت�صري اإىل  باالأمرا�س، وتعرف هذه الظاهرة بنظرية االنتان املركز 

وجود ن�صبة كبرية من البكترييا املوؤذية يف الفم، يزيد احتماالت ت�صّيق االأوعية الدموية، 

وخ�صو�صا املغذية للقلب والدماغ.

  زيت الزيتون يقي من �صرطان الثدي

قال باحثون اأمريكيون، اإن زيت الزيتون قد ي�صاعد يف الوقاية والعالج من �صرطان الثدي. 

جاء ذلك يف درا�صة ن�صرتها جملة حوليات علم االأورام االأمريكية يف عدد هذا ال�صهر. 

واأجرى اأع�صاء فريق بحث كلية طب فاينربغ يف جامعة نورث وي�صرتن، �صل�صلة جتارب 

معملية على خاليا م�صتخل�صة من اأورام �صرطانات الثدي، ووجدوا اأن حم�س االأولييك 

املوجود بوفرة يف زيت الزيتون، اأدى اإىل نق�س م�صتويات جني مورث وم�صرطن يرمز له بـ

neu/2-Her بن�صبة 46% تقريبًا. واجلني امل�صرطن هو الذي يوؤدي اإىل حتول اخلاليا 
الطبيعية اإىل خاليا �صرطانية. 

وذكر الدكتور خافيار منينديز الذي قاد الدرا�صة، اأن هذه النتائج رمبا تف�صر انخفا�س 

معدل اإ�صابة �صعوب البحر املتو�صط ب�صرطان الثدي واأمرا�س القلب وال�صيخوخة، وذلك 

نتيجة اتباعهم اأمناطًا غذائية ت�صتمل على تناول كميات كبرية ن�صبيًا من زيت الزيتون. 

مل يكن يوم الثامن والع�صرون من اأيلول �صنة 1970، كغريه من االأيام، على االأقل بالن�صبة 

يل، فقد �صكل منعطفًا تاريخيًا يف حياتي، ونقلني من عامل الطفولة اإىل عامل ال�صباب، 

رغم اأنني كنت ال زلت يف الثالثة ع�صر من عمري، وكنت قبل ذلك التاريخ تلك الفتاة 

التي اقتلعت من قريتها وجاءت اإىل املدينة لتنهي درا�صتها الثانوية، الأن تلك الدرا�صة مل 

تكن متوفرة للفتيات يف القرى ال�صغرية والبعيدة.

كنت من �صغري اأحب جمال عبد النا�صر، وكانت �صورته معلقة على اجلدار يف بيتنا 

حتى عام 1967، عندما جاء االحتالل االإ�صرائيلي، واأ�صبح جمرد تعليق �صورة جلمال 

عبد النا�صر، يعترب تهمة ممكن اأن تقود مرتكبها اإىل ال�صجن.

مل  لكنها  اجلدار،  على  من  ال�صورة  بتنزيل  اأمي  قامت  ال�صفة،  واحتالل  احلرب  بعد 

 يف ال�صن�صلة املجاورة للبيت.
ً
ترمها، بل و�صعتها مع �صور اأخرى يف �صرة واأودعتها خمباأ

يوم التا�صع من حزيران عام 1967، عندما اأعلن عبد النا�صر تنحيه عن احلكم، حمماًل 

نف�صه امل�صوؤولية الكاملة عن الهزمية التي ح�صلت، واأ�صفرت عن احتالل ال�صفة الغربية 

والن�صاء، رغم  الرجال  بكى من  بكيت مع من  �صيناء،  وقطاع غزة واجلوالن و�صحراء 

اأنني كنت �صغرية، ومل اأدرك حينها ملاذا كان البكاء، وما الذي يعنيه التنحي، اإال اأنني 

اأح�ص�صت من خالل ردات الفعل من حويل، اأن كارثة اأ�صد هواًل من االحتالل قد ح�صلت.

كنا يف ذلك الوقت حائرين، هل نبقى يف الوطن ونتعر�س لظلم االحتالل وكابو�س مذابحه، 

واالعتداء على اأعرا�س الن�صاء كما كان ي�صاع وقتها، اأم نغادر الوطن اإىل املنفى ونتعر�س 

لظلم اأكرب، الأن ال ظلم اأكرب واأ�صنع من اقتالع االإن�صان من وطنه.

اأبي رحمه اهلل، بعد جدال طويل وافق على اإر�صايل اأنا واختي التي تكربي بثالثة اأعوام 

اإىل االأردن، على اأن يبقى هو واأمي واأختّي ال�صغريتني، على اعتبار اأنه ال خوف عليهما، 

عندها بكيت كما مل اأبِك من قبل، وتعلقت بطرف ثوب اأمي، رغم اأن ال�صاحنة التي كانت 

تقل عدد كبري من اأهايل القرية الهاربني اإىل االأردن، كانت تقف يف ال�صاحة الرئي�صية 

االأردن، مرددًا  اإىل  واأختي  اأنا  ار�صالنا  لتو�صالتي، وقرر عدم  اأبي  ا�صتجاب  البلدة.  يف 

االآية الكرمية التي تقول: »قل لن ي�صيبنا اإال ما كتب اهلل لنا«. ويبدو اأن ما كتب لنا كان 

كبريًا وطوياًل، حيث توالت االأحداث وامل�صائب منذ ذلك احلني وحتى يومنا هذا، فقدنا 

فيها كثريًا من االأعزاء واالأحبة، وذقنا الكثري من املرارة، وعانينا من القهر واالإحباط، 

وال زالت امل�صرية م�صتمرة، مل يعد االحتالل احتالاًل ع�صكريًا فقط، بل اأ�صبح ا�صتيطانيًا 

يجثم بني بيوتنا وفوق اأرا�صينا الزراعية، يحرمنا منها، مينعنا من جني ثمارها، ويرتك 

وكالبهم  هم  االأ�صجار،  يقطعون  يحرقون،  يخربون،  ويجولون،  ي�صولون  امل�صتوطنني 

وخنازيرهم. اأما نحن، اأ�صحاب االأر�س ال�صرعيني، فحرام علينا وعلى بالبلنا الدوح، 

وحالل للم�صتوطنني من كل جن�س.

بقينا يف الوطن وكربنا فيه، اإال اأن جاء اليوم الذي اأعلن فيه عن موت جمال عبد النا�صر،  

فقرية  قروية  كفتاة  و�صعي  علي  فر�صها  التي  واالنطوائية،  اخلجل  ثوب  عني  فخلعت 

اأح�صانها، وعاملتني بناتها بدونية، ورردت على ذلك  و�صغرية، يف مدينة مل تفتح يل 

بتفوقي الدرا�صي، وقلت للجميع ل�صت اأقل منكن ذكاًء.

يف ذلك اليوم �صالت دموعي بغزارة، واأح�ص�صت باليتم مبوت عبد النا�س،ر لذلك خرجت 

االإ�صرائيلي باحلجارة، وتعر�صت  االأ�صود ور�صقت قوات اجلي�س  لب�صت  يف املظاهرات، 

للماء ال�صاخن الذي كانت قوات االحتالل تر�صه على املتظاهرين من خراطيم عمالقة 

لتفريقهم، اإال اأن امل�صرية مل تتوقف، وا�صتمرت املظاهرات فرتة طويلة، خا�صة اأن موت 

عبد النا�صر، جاء يف خ�صم احلرب ال�صر�صة �صد الفل�صطينيني يف االأردن، وما متخ�صت 

عنه من ماآ�ٍس وخروج املقاومة الفل�صطينة من االأردن، بعد اأن ا�صفرت تلك احلرب عن 

ع�صرات اآالف ال�صهداء واجلرحى. هذه املظاهرات فتحت عينّي على الظلم التاريخي 

الذي تعر�س له ال�صعب الفل�صطيني، وال يزال، وبداأت م�صرية الن�صال الطويل وال�صاق، 

الذي قادين اإىل ال�صجن واالإبعاد واأ�صياء كثرية اأخرى، ال ميكن ن�صيانها اإىل اآخر العمر.

لي�ض كباقي الأيام


