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صحيفة شهرية  تعنى بقضايا املجتمع                           معًا من أجل التحرير... معًا من أجل بناء الوطن  2010

وثيقة حقوق املرأة باب احلقوق اجلنائية رقم 7

للمرأة احلق في أن تكون في مأمن من 
التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالانسانية أو املهينة في املجتمع... . 

طاقم  شؤون املرأة 

صوتنا  آالف العائالت يتهددها التهجير والشتات
هويتنا قرارنًا

ألف   70 إب��ع��اد  يستهدف  ال���ذي  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ق��رار 
إال واحد من  الفلسطينية، ما هو  األراض��ي  فلسطيني من 
القرارات التي تعبر عن السياسة اإلحاللية اإلسرائيلية، 
الفلسطينيني،  سكانها  م��ن  األرض  بتفريغ  تتمثل  التي 
القدس من هدم لبيوت  واحللول مكانهم. وما يحدث في 
وما  ح���دث،  وم��ا  االس��ت��ي��ط��ان،  وتوسيع  الفلسطسينيني 
زال يحدث في غزة من ع��دوان وحصار، يأتي ضمن هذا 
السياق، ويجعل إمكانية الوصول إلى حل عادل، مسألة 

غاية في الصعوبة في الفترة القريبة القادمة.
إسرائيل  تستخدمها  ال��ت��ي  احل��ج��ة  ه��ي  األم���ن  حجة 
الفلسطيني،  املواطن  ضد  اإلنتهاكات  أنواع  بكافة  للقيام 
األم��ن اإلسرائيلي هو  أو طفالً.  إم��رأة، شيخاً  كان رج��الً، 
املنطقة احلرام، التي جتعل املجتمع الدولي يقف ضعيفاً 
أمامها، ولذلك صاغ اإلحتالل خطاب مشروعه اإلحاللي 
بغطاء األمن ومكافحة »اإلره��اب«. ومن يتابع األحداث، 
يدرك أن األمن الفلسطيني هو املَُغيَّب في الواقع، واحلق 

اإلنساني للفلسطيني غير معترف به عملياً. 
ال��ض��ف��ة ج��غ��راف��ي��اً وسياسياً،  ع���ن  غ���زة  ف��ص��ل  ب��ع��د 
والتعامل معها ضمن القرار اإلسرائيلي اجلديد، يتضح ما 
املقصود من هذا القرار وهو تفسيخ الهوية الفلسطينية، 
وتفسيخ األسرة الفلسطينية، بحيث تضطر األسرة إلى 

الهجرة.
بالفلسطينيني،  اخلاصة  اإلسرائيلية  السياسات  كل 
ت��س��ت��ه��دف ج��ع��ل ح��ي��ات��ه��م م��س��ت��ح��ي��ل��ة: ال����وق����وف على 
اإلعتقال  احلديدية،  البوابات  خلف  اإلنتظار  احلواجز، 
واألس���ر، احل��ص��ار واحل��رم��ان م��ن احل��اج��ات األساسية، 
من  منعهم  منازلهم،  وهدم  الفلسطينني  أراضي  مصادرة 
مصادرهم  من  حرمانهم  الزراعية،  أراضيهم  في  العمل 

املائية، ومنع تطور اقتصاد مستقل.
الوحدة الوطنية تشكل مطلباً بل شرطاً ضرورياً ِللَمِّ 
اإلحتالل  سسياسة  فتئت  ما  التي  الفلسطينية،  الهوية 
املهددة،  فلسطينيتنا  يافطتنا  لتكن  جتزئتها.  على  تعمل 

فهي اجلامعة لكل اإلختالفات والكفيلة بتذويبها. 
وإذا كان رئيس الوزراء رفع شعار املقاومة الشعبية، 
الشعب  بوحدة  عملياً  يترجم  أن  يجب  الشعار  ه��ذا  ف��إن 
ومقاومته كشعب واحد، له مستقبل واحد، وهوية واحدة 

يحددها هو، وليس القرارات اإلسرائيلية.  

القرار االسرائيلي 1650  

رام الله: خاص بصوت النساء 
فلسطني  في  عاملة  دولية  مؤسسة  في  عملها  خ��الل  من 
في  يعمل  ك��ان  ال��ذي  زوجها  على  رض���وان«،  »كنانه  تعرفت 
نفس املؤسسة في فرع رام الله، وفي العام 2000 وصلت إلى 
الضفة الغربية بتصريح للزواج، وانتقلت للعيش مع زوجها 

في مدينته.
أسرة،  »كنانه«  أسست  املاضية،  السنوات  م��دار  وعلى 
ورزقت بثالثة أطفال، وكانت تقوم بزيارة أهلها من فترة إلى 
أخرى للتواصل معهم، تقول: »رغم البعد عن أهلي وانتقالي 
للسكن في رام الله، إال أننا كنا نعيش حياة مستقرة، ولكن هذا 

القرار قلب حياتنا وبعثر أفكارنا، وخلق رعباً كبيراً لنا«.
أعلن  ال��ذي  اإلسرائيلي،  القرار  تطبيق  من  تخشى  كنانة 
ع��ن��ه ق��ب��ل أي���ام بتهجير م��ن ه��م م��ن غ��ي��ر س��ك��ان ال��ض��ف��ة إلى 
مناطقهم األصلية، األمر الذي يعني بعدها عن زوجها، ورمبا 

عن أبنائها الثالثة الذين ولدوا في الضفة.
لنا حرية العيش أينما نشاء

املرحلة  في  ال��ق��رار  ه��ذا  تنفيذ  استبعد  »أن��ا  كنانة:  تقول 
احلالية، إال أن القرار مخيف للغاية، فليس من حق أي أحد أن 
يحدد لنا أين نسكن في وطننا، فهذه حرية شخصية، وليس 

من حق إسرائيل حتديد نطاق عيشنا«.
 وتعتبر كنانة أن من حقها أن ترى أهلها في غزة، الذين 
الفترة األخيرة، بسبب عدم وجود  حرمت من رؤيتهم خالل 
التصاريح الالزمة من االحتالل ومنعها من ذلك، ولكن ليس 
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عندما خرجت براءة ملكي ذات ال 15 ربيعاً من السجن، لم تكن تعرف بالضبط 
ما الذي ستقوم به بعد عام من االعتقال في سجون االحتالل، خيارات متعددة وغير 

واضحة، كما تقول، واألهم من ذلك لم تكن تثق أنها ستستطيع أن تكمل الطريق.
 تقول: »جتربة االعتقال ليست سهلة، خالل السجن رأيت ما لم أكن يوماً أتخيله 
في حياتي، كل شئ مختلف ومخيف، وخاصة في فترة التحقيق، وحني اإلفراج عني 

بدا كل شئ مربك لي، ووجدت نفسي غريبة عن مكاني األصلي«.
 براءة من مخيم اجللزون لالجئني القريب من رام الله، طالبة في الصف التاسع 
األساسي، كانت قد اعتقلت ولم تكن أكلمت 14 عاماً من عمرها، على حاجز قلنديا 

القريب من رام الله، وحكمت بالسجن عاماً واحداً قضته في سجن الرملة.
ورغم هذا اإلرباك، استطاعت براءة بعد ستة أشهر من اإلفراج عنها في تشرين 
أول املاضي، أن متضي قدماً، محاولة أن حتول خوفها إلى جناح، متسلحة بتجربة 
فريدة جداً: »بعد فترة من اإلفراج عني، كان ال بد من التحرك إلكمال حياتي بتميز 
التحول في  نقطة  كانت  االعتقال  كان، وسنة  كما  لي  بالنسبة  فلم يعد شيئاً  أكبر، 

شخصيتي«.
 براءة عادت إلى املدرسة، ورغم إصرار إدارة املدرسة أن تعيد نفس الصف الذي 
كانت تدرس فيه قبل االعتقال، وحرمانها من االلتحاق بزميالتها، إال أنها عزمت على 
املضي قدماً: »حاولت كثيراً إقناع إدارة املدرسة أن أكمل مع صديقاتي، اللواتي كن قد 
اكلمن صفهن التاسع، وانتقلن إلى الصف العاشر، ولكني لم أجنح، وللحظة شعرت 
بيأس واحباط شديدين، إال أنني عدت من جديد والتحقت باملدرسة، ألصل إلى هدفي 

الذي تبلور في السجن«.

 براءة حتلم أن تنهي دراستها اجلامعية في مجال الصحافة واإلعالم، لتستطيع 
أن تنقل كل ما رأته وعاشته إلى العالم، ليرى ويسمع، فال تزال الكثير من احلكايات 

التي لم تسمع، والقصص التي تستحق أن تكتب وتنشر.
 وتتابع براءة: »لم أكن أفكر بهذه الطريقة من قبل، اآلن أشعر أنني كبرت كثيراً، 
عشت  فقد  منهن،  األمهات  وخاصة  خلفي،  تركتهن  اللواتي  األسيرات  بعمر  وأنني 

معاناتهن واندمجت معها، حتى أصبحت أشعر أنني جتاوزت الثالثني من عمري«.
 وال تخفي براءة بعض املضايقات التي تعرضت لها بعد اإلفراج عنها، وخاصة 
فيما يتعلق بنظرة املجتمع لألسيرة وسؤاله الدائم عما حصل معها، خاصة كونها 
كانت صغيرة في السن: »إلى اآلن املجتمع الفلسطيني ال يتقبل كون الفتاه معتقلة 
أنني  إال  السجن،  في  علي  اعتدى  إذا  عما  الدائمة،  باألسئلة  ويواجهونني  سابقة، 
واحلمد لله وبدعم من أهلي استطعت جتاوز هذه املرحلة، وأطمح في أن أثبت لكل 

من حولي، أن جتربة األسر جتربة تخلق اإلنسان من جديد وال تهدمه«.
ثقافة االعتقال ال تكفي

وال تختلف جتربة براءة رغم تواضعها، عن جتارب األسيرات السابقات، خاصة 
اؤلئك اللواتي اعتقلن قبل اإلنتفاضة، فتجربة السجن كانت معاناة وصقل للشخصية 
في ذات الوقت، كما تقول األسيرة احملررة »روال أبو دحو« من رام الله، والتي اعتقلت 

في العام 1988 وقضت في سجون االحتالل فترة تسع سنوات متواصلة.
 وترى أبو دحو أن جتربة االعتقال الغنية، بدون التسلح بسالح التعليم والدعم 
العامة،  حياتها  في  مهنية  جناحات  األسيرة  لتحقق  تكفي  ال  والعائلة،  املجتمع  من 
وأصدقاء  بقوة،  ودعمتني  تفهمتني  عائلة  وجدت  كوني  محظوظة  »كنت  ونضيف: 

التي  اجلامعية  حياتي  إكمال  في  رغبتي  بجانب  ذلك  وكل  جيدة،  مادية  وظ��روف 
في  الثالثة  سنتها  في  وهي  اعتقلت  قد  دحو  أبو  األسيرة  عنها«.  وكانت  انقطعت 
وتنهي  البكالوريوس،  دراس���ة  لتكمل  جديد  م��ن  تعود  أن  واستطاعت  اجلامعة، 
فيما بعد دراسة املاجستير، وتعمل في جامعة بيرزيت محاضرة في قضايا املرأة، 

وحتقق جناحات في مجال البحث العلمي.
لتجاوز نظرة  لدعم وعزمية كبيرة،  األسيرة بحاجة  أن  إلى  أبو دحو،  وتشير 

املجتمع لها، التي ال زالت ال تتقبل األسيرة احملررة كما يجب.
لها  أض��اف  ما  والتدريس،  التعليم  مجال  في  تقدمها  رغم  دح��و،  أبو  تخفي   وال 
فيما  خاصة  والتحليل،  النقاش  على  وقدرتها  وتفكيرها  لثقافتها  إغناء  من  السجن 
يتعلق بالعلوم اإلنسانية التي تخصصت بها، فكما تؤكد فإن وسيلة النجاح كانت 

التعليم، اال ان جتربة االعتقال أثرت في إثراء وظيفتها املهنية وإغنائها.
ال مجال للهزمية

األسيرة احملررة »عبير ندى«، كانت قد اعتقلت خالل دراستها لصف الثانوية 
العامة، وقضت في السجن عامني وثمانية أشهر،  استطاعت رغم منع إدارة مصلحة 

السجون اإلسرائيلية، أن جتتاز امتحانات الثانوية العامة بنجاح.
ثالث  بعد  النهائية  االمتحانات  وك��ان��ت  آذار،  شهر  ف��ي  »اعتقلت  عبير:  تقول 
أشهر فقط، حاولت استصدار تصريح ألداء االمتحانات من اإلدارة، أال أنها رفضت 
ذلك خالل عامني متتاليني، وفي العام الثالث وقبل اإلفراج عني، استطعت أن أقدم 

االمتحانات والنجاح«.
السيئة، حيث كانت والدتها  اإلف��راج عنها  أنها ورغم ظروف  إلى  وتشير عبير 
التعليمية، حيث  إكمال مسيرتها  أنها أصرت على  إال  قد توفيت قبل ذلك بشهرين، 

تدرس اخلدمة االجتماعية اآلن في اجلامعة املفتوحة.
 وبحسب عبير فإن جتربة اإلعتقال، كان لها أكبر األثر في إصرارها على النجاح: 
»السجن يربي الشخصيات ويصقلها، بحيث ميكن األسيرة أن تتحدي كل الظروف 
لتجاوز الصعاب التي تواجها، ميكن لو كنت خارج السجن النكسرت من أي جتربة 

سيئة، ولكن في االعتقال ممنوع على األسيرة االستسالم«.
 وال تنكر عبير نظرة املجتمع لألسيرة، وعدم تقبله كما يجب، فال يزال هناك من 
ينظر لألسيرة احملررة نظرة الشك والرفض، إلى جانب »الدعم الرسمي املعدوم«، 

على عكس الوعود التي حتصل عليها األسيرة حلظة اإلفراج عنها.

 في الثاني من حزيران في العام 2002، دق باب عائلة اجليوسي غريب، كانت قوات كبيرة من اجليش تبحث عن صبية، لم يكن 
عمرها قد تعدى 21 عاماً خطفوها من حضن والدها بعيداً، لتواجه سجناً ميتد لسنوات عمرها الطويلة ويزيد. تقول والدة األسيرة 
أصدق  ال  كنت  وأكثر،  استطيع  ما  كل  لها  قدمت  الطاير«،  »الهوى  من  عليها  أخشى  كنت  الوحيدة،  ابنتي  »دع��اء  اجليوسي:  دعاء 
نفسي من الفرحة وأنا أراها تكبر أمامي شيئاً فشيئاً، حتى أصبحت عروس، انتظر بلهفة اللحظة التي أفرح بها، ولكن االحتالل 
سرق تعب عمري وفرحتي باعتقال دعاء«.  وتشير الوالدة التي أصيبت بأمراض عدة بعيد غياب ابنتها عنها: »كيف أعيش وابنتي 
الوحيدة تعيش حياة العدم في السجون، فال رعاية صحية وال أكل وال زيارات وال كانتني، أنها بني يدي سجانني كيف سيطمئن 
قلبي عليها«.  دعاء تلقت حكماً قاسياً، فكانت من بني خمس أسيرات يواجهن حكماً باملؤبد، »السجن املؤبد 3 مرات و 32 عاماً«، إلى 
جانب قاهرة السعدي، أحالم التميمي، آمنه منى وسناء شحادة.  اعتادت دعاء أن تخفي عن والدتها ما تعيشه من معاناة، إال أن 
معاناتها، التي متثل معاناة األسيرات كافة، لم يكن من املمكن أن تخفى، فهي الوحيدة التي تواجه حكماً عالياً وظروف سجن سيئة، 

فاألسيرات الفلسطينيات بشكل عام يواجهن نفس الظروف من السجن واحلرمان واملعاملة السيئة واإلهمال الصحي.
تعذيب جسدي ونفسي

تقول األسيرة احملررة ليلى البخاري 33 عاماً: »معاناة األسيرة تبدأ من حلظة اإلعتقال وحتى يوم اإلفراج عنها، كل مراحل اإلعتقال 
معاناة، وال ميكن أن مير يوماً دون أن ميارس السجان علينا شتى أنواع التعذيب النفسي واجلسدي أيضاً«. وتستذكر البخاري 
يوم اعتقالها قائلة: »اعتقلت من منزلي في املدينة، ونقلوني إلى معسكر حواره القريب، بقيت هناك 11 يوماً أنام على البوابة في 
اخلارج، وال يسمحون لي دخول احلمام إال مرة صباحاً، وكنت كل يوم أتلقى صنوف التعذيب واإلهانة من اجلنود واملستوطنني، 

الذين كانوا يأتون فقط إلهانتي«.
وتتابع البخاري وهي من مدينة نابلس: »في إحدى املرات تعرضت للضرب الشديد، حتى أني أصبت بكسور في وجهي وجسمي، 

وطوال فترة التحقيق كنت معصبة العينيني ومقيدة بالكامل«.
 وبعد فترة التحقيق نقلت ليلى إلى سجن الرملة، مع حكم بالسجن تسع سنوات، قضت منها 7 سنوات وثالثة أشهر، تقول: »احلياة 

داخل السجن صعبة للغاية، فال تدفئة وال غذاء وال أسرة للنوم وال زيارات«.
وتشير البخاري أنها تعرضت حلرمانها من الزيارات لفترة جتاوزت اخلمس سنوات: »لم أر أهلي خالل اخلمس سنوات األولى 
من سجني، حيث كنت ممنوعة من الزيارة بالكامل، كانوا يطمئنون علي وأطمئن عليهم من خالل أهالي األسيرات في الزيارة«. 
إلى جانب اإلهمال الصحي، تعاني األسيرات من سوء التدفئة والوجبات الغذائية املقدمة لهن من قبل إدارة السجن، حيث تقوم 
على  األسيرة  تعتمد  األغلب  وفي  استخدامها،  من  ليتمكن  تصنيعها  إع��ادة  أو  الوجبات،  هذه  برمي  األوق��ات  معظم  في  األسيرات 

الكانتني بشكل كامل، األمر الذي يضيف على عاتق أسرتها أعباء مالية اكبر.
األسيرات في أرقام

وبالرغم من تدني نسبة األسيرات بالنسبة لعدد األسرى الفلسطينيني، التي شكلت 10% فقط، إال أن معاناتهن كانت تفوق معاناة 
األسرى، وحتديداً قدرتهن على التحمل في ظل عدم مراعاة السجان جلنسهن.

وبحسب أخر إحصائية لعدد األسيرات في سجون االحتالل، التي أعدتها مؤسسة مانديال لرعاية األسرى، فإن 36 أسيرة ال زلن 
يقبعن في سجون االحتالل، من بينهن خمس أسيرات يواجهن حكماً بالسجن املؤبد مدى احلياة.

الدامون حيث حتتجز 13 أسيرة، سجن  وتقبع األسيرات بحسب محامية املؤسسة بثينه دقماق، في  ثالث سجون األول سجن 
هشارون وتقبع فيه 22 أسيرة، في حني حتتجز أسيرة واحدة في عزل نفيترتسيا، وهي األسيرة وفاء البس من قطاع غزة. ومن بني 
األسيرات يوجد تسع أسيرات متزوجات، ثمانية منهن أمهات، في حني توزعت احلاالت الشخصية لبقية األسيرات، ما بني مطلقة 
وعزباء ومخطوبة. تتراوح أحكام بقية األسيرات ما بني 25 عاماً وحتى 3 سنوات، في حني أن ثالثة منهم يقضني حكماً إدارياً دون 

تقدمي للمحاكمة، وهن منتهى الطويل، رجاء الغول، هناء الشلبي، في حني أن سبع أسيرات ال يزلن موقوفات دون محاكمة. 

36 أسيرة: ثمان أمهات و خمس يواجهن حكما »باملؤبد«
خاص - صوت النساء

األسيرات الفلسطينيات يحولن جتربة 
اعتقالهن لقصص جناح وحتدي

رام الله: عزيزة نوفل 
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أطفال ولدوا في السجون
وم���ن ب��ني األط��ف��ال األس����رى، أرب��ع��ة أط��ف��ال م��وال��ي��د خ��رج��وا م��ن السجون 
الذي أجنبته والدته  الزق  اإلسرائيلية بعد عامني ونصف، وهم الطفل يوسف 
األسيرة فاطمة الزق في الثامن عشر من شهر كانون الثاني عام 2008، والطفل 
وائل طه الذي أجنبته األسيرة ميرفت طه )21 عاماً( بتاريخ 8 شباط 2003، 
والطفل نور رأى نور احلياة في عتمة الزنازين عندما أجنبته والدته منال ناجي 
بلغ  أن  بعد  عنها  وانفصل   ،2003-10-10 بتاريخ  عاماً(   32( محمود غامن 
العامني ونيف من عمره، وكذلك احلال للطفل األسير براء صبيح الذي أجنبته 
األسيرة الثالثة هي سمر إبراهيم صبيح )22 عاماً( في الثالثني من نيسان عام 

.2006
يد قوات  القمع والتعذيب على  أساليب  األطفال من شتى  األس��رى  ويعاني 
االحتالل اإلسرائيلي، وذكر أحد األطفال احملررين البالغ من العمر )17 عاماً( 
اإلسرائيليني،  اجلالدين  أيدي  على  األسير  لها  يتعرض  التي  التعذيب  أصناف 
املطر  وحت��ت  الصقيع  ف��ي  وشبحوني  مالبسي  خلع  على  “أجبروني  ق��ائ��الً: 
احلديدية  بالسالسل  رجلي  وق��ي��دوا  امل��ب��رح،  بالضرب  علي  واع��ت��دوا  الغزير، 

وربطوهما على قطعة من اخلشب وقاموا بجلدي على رجلي”. 
“قدوميم”، ثم  التحقيق في  إلى غرفة  التعذيب أدخلوني  “بعد هذا  وتابع: 
إلى حتقيق اجللمة، وزادوا الضرب علي بقوة وليومني متواصلني دون شفقة أو 
رحمة، حتى بدأت الدماء تسيل من رأسي وقدمي، كما مت تهديدي باعتقال والدي 

وأشقائي وكل من له صلة قرابة بي”.  
اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلته  عاماً(   15( رض��وان  أحمد  الفتى  وهذا 
ضرب  من  والقمع  العذاب  أل��وان  لشتى  وتعرض  ع��زون،  بلدة  مداهمتها  خالل 

وشبح وغير ذلك.
ويعاني األسرى األطفال من تفشي األمراض وانتشار احلشرات واإلهمال 
األسرى  األطفال  بني  يوجد  حيث  اإلسرائيلية،  السجون  إدارة  قبل  من  الطبي 
الرعاية  من  ومحرومون  مختلفة  أم��راض  ويعانون  مرضى  طفالً  خمسني  نحو 
قلة  األم��راض  انتشار  على  تساعد  التي  العوامل  أهم  ومن  وال��ع��الج،   الصحية 

النظافة، وانتشار احلشرات في األقسام والسجون التي يحتجز بها األطفال.
وذكر األسير السابق والباحث املختص بشؤون األسرى عبد الناصر عوني 
أو  تهمة  دون  اإلداري  لإلعتقال  تعرضوا  قاصر(  طفل   200( نحو  بأن  فروانة 
محاكمة، وأنه ال يزال منهم )338( طفالً يقبعون في سجون االحتالل، بعضهم 

ال يتجاوز الثانية عشر من عمره.
جزء  ه��و  إمن��ا  الفلسطينيني،  األط��ف��ال  اعتقال  استهداف  ب��أن  ف��روان��ة  وأك��د 
وحتطيم  وردعهم  وقمعهم  عامة،  الفلسطينيني  األطفال  استهداف  من  أساسي 

معنوياتهم وسلب طفولتهم.

انقطاع عن مقاعد الدراسة
وبسبب االعتقال، انقطع مئات األطفال الفلسطينيني عن الدراسة، ومستقبلهم 
بات مهدد بالضياع، خاصة وأن مئات األسرى القابعني في السجون اإلسرائيلية 
اآلن، كانوا قد اعتقلوا وهم أطفال، ليكملوا سنوات طفولتهم في السجون، ومنهم 
من أمضى في السجن سنوات طوال من عمره، تفوق ما أمضاه من سنوات قبل 

اإلعتقال.
ويشير مدير دائرة اإلعالم في نادي األسير الفلسطيني »صالح عواد«، أن 
مستقبل األسرى األطفال مهدد، فقوات االحتالل ال تسمح لهم بإكمال دراستهم، 
كثيرة  أحيان  وف��ي  بحقهم،  وجائرة  كبيرة  أحكام  بإصدار  قيامها  إل��ى  إضافة 
بالضرب  م���راراً  عليهم  اع��ت��دوا  الذين  اجلنائيني،  السجناء  بجانب  يوضعون 

بأدوات حادة.
احلائط،  بعرض  الدولية  واملواثيق  اإلتفاقيات  االحتالل  سلطات  وتضرب 
وخاصة تلك املتعلقة بحماية األطفال، فال مير يوم واحد إال وتعتقل خالله عدد 
بحقهم،  واإله��ان��ة  والتنكيل  القمع  أشكال  شتى  مبمارسة  وتقوم  األط��ف��ال،  من 
التهديد والضغط اجلسدي والنفسي،  وتنتزع اإلعترافات منهم بالقوة وحتت 

الذي ال يحتمله األطفال، وكثيراً ما تكون اعترافاتهم كاذبة وغير دقيقة.
يقول األسير السابق والباحث املختص بشؤون األسرى عبد الناصر عوني 
فروانة: »تعتمد سلطات اإلحتالل هذه اإلعترافات كمستندات إدانة لهم، وعلى 
ضوئها تصدر احملاكم العسكرية أحكامها اجلائرة ضدهم وفقاً لقوانني اإلحتالل 
للسجن  تصل  األحيان  بعض  وفي  بل  طويلة،  وسنوات  لفترات  تصل  الظاملة، 
املؤبد، ويتم التعامل معهم كبالغني بخالف القانون الدولي، الذي يتيح اعتقال 
األطفال كمالذ أخير، وُيلزم على أن يكون ألقصر فترة ممكنة، ويضيف:«يتعرض 
األسرى األطفال إلى التعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة ال إنسانية، وحقوقهم 

األساسية تنتهك وُتسلب، مبا يخالف قواعد القانون الدولي وإتفاقية الطفل«.

استغالل وإجبار
إلى  ه��ذا احل��د، ففي رسالة وصلت  األط��ف��ال عند  ول��م تقف معاناة األس��رى 
جمعية األسرى واحملررين »حسام« مؤخراً من األسرى، أكدوا خاللها أن إدارة 
ممارسة  على  إجبارهم  خالل  من  استغاللهم  على  تعمل  اإلسرائيلية  السجون 
أعمال »السخرة«، وإجبارهم على العمل ملدة ثماني ساعات لقاء حصولهم على 

بضعة شواقل يوميا.ً 
حيث  الطعام،  وقلة  العمل  أداء  على  األطفال  األس��رى  معاناة  تقتصر  ول��م 
يجبرهم السجانون على النوم فوق أسرة من الباطون اجلاهز، حيث تخصص 
أربعة أسرة في كل غرفة، وتقدم لألسير فرشة بسمك )5(سنتمترات تقريباً، بل 
وتتخذ سلطات االحتالل من األطفال مورداً للدخل، من خالل استمرار سياسة 
فرض الغرامات املالية اجلائرة والباهظة على األطفال األسرى، فال يكاد يخلو 

حكم إال برفقه غرامة مالية قد تصل إلى 10 أالف شيكل.

األسرى األطفال في سجون االحتالل

فصول من األلم واملعاناة وافتقار ألدنى شروط احلياة 
غزة – حسن دوحان 

األدنى من شروط احلياة  إلى احلد  تفتقر  التي  اإلسرائيلي،  ما يزيد عن 300 طفل فلسطيني معاناة قاسية في سجون االحتالل  يعيش 
األساسية، إضافة إلى تعرضهم للقمع واإلرهاب والعزل في زنازين انفرادية، وحرمانهم من زيارة ذويهم وعدم تقدمي العالج الالزم لهم.

 ورغم التحذير الدولي املتكرر إلسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق األطفال، إال أن االحتالل اإلسرائيلي يرفض تلك اإلتفاقيات، ويتعامل معها 
باستهتار واستخفاف، مما جعل الطفل الفلسطيني هدفاً النتهاكاته وجتاوزاته.

اعتقلت ما يزيد عن ثمانية آالف طفل منذ  ع��واد«، بأن سلطات االحتالل  الفلسطيني »صالح  اإلع��الم في نادي األسير  دائ��رة  ويفيد مدير 
عسقالن  عوفر،  مورانيوم،  املسكوبية،  النقب،   عوفر،  سجون:  على  موزعني  سجونها،  في  منهم   )338( حتتجز  تزال  وال  األقصى،  انتفاضة 
ومجدو. إضافة إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف اإلسرائيلية، منهم 41 أسيراً أعمارهم أقل من ستة عشر عاماً، مشيراً إلى أن إجمالي 

عدد األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي يبلغ 7300 أسير.
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االستغالل اجلنسى 
لألطفال.. هل من حل؟

»ف���ي ال��ش��ارع ك��ل ال��ع��ي��ال ب��ت��ش��رب، وت��ش��د ُك��لّ��ه ع��ل��ش��ان ن��ع��رف ن��ن��ام بالليل 
كل  وبيحصل  بعض،  جنب  بيناموا  والشباب  البنات  وتالقي  بالبرد،  ومنحسش 
حاجة وده بيتم برضانا. لكن ممكن شباب من حته تانية يتكاتروا عليِك وياخدوِك 
ومش  شاربني  بيكونوا  كثير.  معايا  حصل  وده  تالثة،  اتنني/  ويكونوا  بالعافية 
شايفني قدامهم، ويفتحوا علّي املطاوى وياخدوني بالعافية. فيه ناس خلتنى أنقل 
لهم مخدرات أنا وزمايلي في الشارع، واستغلونا علشان البوليس مش هيشك فينا، 
وعلشان كمان لو امتسكنا، عادي. واشتغلت معاهم، واللي كان بيرفض يشتغل 
معاهم مننا كانوا بيعوروه ويؤذوه، يعني البنت بتتخزن1)1( والواد بيفرجوا عليه 
الكل. وأنا خفت منهم وسمعت كالمهم، لغاية ما جت الشرطة مسكتني وقالولي يا 
سالي قوليلنا مني اللى مسرحك، واتعاونى معانا علشان منسكهم، وسمعت كالم 
الشرطة وقلت عليهم، ومسكوا منهم اثنني، والباقي ملا عرفوا قرروا ينتقموا مني 

ويقتلوني، خفت وجيت سلمت نفسي فى مصر علشان حلفوا ميوتوني«. 
واالستغالل  جتربتها  عن  فيها  تعبر  ال��ش��وارع،  فتيات  إح��دى  كلمات  هي  تلك 
الذي تعرضت له. لم يعد خافياً معاناه العديد من األطفال فى مصر من االعتداءات 
أو  إناثاً  كانوا  س��واء  العرض،  وهتك  واالغتصاب  اجلنسي  كالتحرش  اجلنسية، 
ذكوراً، مع تزايد وبروز ظاهرة بيع األطفال واستغاللهم كسلعة للتجارة، وتكوين 

شبكات إجرامية خلطف األطفال وبيع أعضاؤهم البشرية.
توفير  أج��ل  من  الصغار  أطفالها  ببيع  الفقيرة  األس��ر  من  العديد  أيضاً  تقوم 
فى  لألطفال  اجلنسية  السياحة  ب��رزت  كما  األس���رة.  أف��راد  لباقى  وامل��ش��رب  املأكل 
العالم، بعودة سوق النخاسة في ثوب زواج فتيات صغيرات من أجانب )عرب( 
لفترة محددة، وباملخالفة ألبسط قواعد حقوق الطفلة. وتلك املخالفة تعد إجتاراً 
باألطفال واستغالالً لهم. كل هذه أمور تعكس غياب أدنى مفاهيم حقوق األطفال، 
وسيادة ثقافة تتعامل مع الطفل على أنه وسيلة للتربح املادي عن طريق البيع أو 

االستجداء به.
ويعد »الفقر هو السبب الرئيسى الستغالل األطفال جنسياً«. فقد ثبت أن أغلب 
أسر الفتيات اللواتى تعرضن لالستغالل اجلنسي، ليس لديهم مورد رزق ثابت أو 

مستقر. كما أن الغالبية العظمى من آباء وأمهات الفتيات أميون.
)السادسة،  ج���داً  مبكرة  س��ن  ف��ي  العمل  ي��ب��دأن  الفتيات  أن  ك��ذل��ك  وم��ع��روف 
واآليات  الورقية  للمناديل  وبائعات  البيوت،  في  كخادمات  والثامنة(  والسابعة، 
لها  تتعرض  التى  املتعددة  االنتهاكات  أحد  على  يخفى  وال  الشارع.  فى  القرآنية 
أنواع  لكافة  تعرضهن  وإحتمالية  كخادمات،  عملهن  فى  السن  صغيرات  الفتيات 
اإلعتداءات اجلسدية والنفسية واجلنسية، في سن ُيحرم القانون العمل فيه وترك 
يافطة  الفتيات، فهي مجرد  تبيعها  التي  التافهة  السلع  أما  األسرة.  التعليم وبيت 
تشير إلى كونهن فتيات شوارع، متواجدات في الشارع طوال الوقت، ومعرضات 
لكافة أنواع املخاطر واإلنتهاكات. كما أشارت الدراسة )التي قمت بها( إلى أن ما 
يقارب ثالثة أرباع الفتيات، قد تلقني في أسرهن معاملة سيئة، من ضرب وإهانة 
وكي وحرق وصعق بالكهرباء. تتعرض الفتيات كذلك لإلغتصاب وهتك العرض 
ف��إن النسبة الغالبة من  أف��راد األس��رة، ك��األخ وزوج األم والعم. وم��ن ثم  من أح��د 

الفتيات قد تركن األسرة بسبب العنف األسرى والتعرض لإليذاء بكافه أشكاله.
آليات  وضع  من  فبدالً  الظاهرة،  تزايد  في  املصري  التشريع  يساهم  ولألسف 
العاشرة،  سن  دون  عليهن  القبض  يتم  حقوقهن،  وحماية  الفتيات  هؤالء  ملساندة 
مؤسسات  ف��ي  ب��إي��داع��ه��ن  ويحكم  وال���دع���ارة،  الفسق  على  بالتحريض  ويتهمن 
القاصرات. ونحن نتساءل كيف تستطيع فتاة صغيرة، لم تصل بعد لسن البلوغ، 
ف��ي جرمية  ُيحكم عليها  ال��ف��س��ق! ومل���اذا  ب��إغ��واء رج��ل وحت��ري��ض��ه على  ت��ق��وم  أن 
ستالحقها مدى احلياة! يتجاهل التشريع أن هؤالء الفتيات ضحايا، ضحايا األسر 
التي لم حتتضنهن ومتنحهن األمان، بل كانت هى أول من اغتال براءتهن، وضحايا 
املجتمع الذي لم يستوعبهن ولم يقم بواجبه املبدئي في توفير حقوقهن كأطفال من 
إلى  العودة  أجل  التأهيل من  في منحهن  )مسكن ومأكل وتعليم وصحة(، والحقاً 

املجتمع كأشخاص أسوياء منتجني.
وباإلضافة إلى موقف املشرع السلبي جتاه حقوق هؤالء الفتيات، جند املجتمع 
املرأة  مسئولية  ع��ن  السائدة  الثقافة  وبهيمنة  بالنبذ  حقوقهن،  ينتهك  امل��ص��رى 
األخالقية عن حماية شرفها، بصرف النظر عن الظروف التى أدت إلى قيامها مبثل 
هذه املمارسات. ُينظر إليهن كمنحرفات وساقطات، ويتركهن وحيدات في مواجهه 
ُوصمن  اللواتي  فالفتيات  قائمة،  املشكلة  ستظل  ولألسف  واملجتمع.  القانون  ظلم 
سوف  ال��ق��اص��رات،  مؤسسات  ف��ي  وُحبسن  وال���دع���ارة،  الفسق  على  بالتحريض 
ستدفع  ما  وغالباً  عشر.  الثامنة  سن  ببلوغ  أو  اإلي��داع،  فترة  إنتهاء  بعد  يخرجن 
ظروف احلياة القاسية بهن مرة أخرى إلى طريق االستغالل واإلنحراف، خاصة 
أنهن غير متعلمات أو مؤهالت ملمارسة أى مهنة. املتغير الوحيد بعد عودتهن إلى 
مؤسسات  إيداعهن  عن  ب��دالً  العمومية،  السجون  إح��دى  في  حبسهن  هو  احلياة، 

القاصرات.
* املقال مستوحى من رسالة دكتوراة بعنوان »أثر املتغيرات البيئية احلديثة على 

جرائم االستغالل اجلنسى لألطفال وكيفية حمايتهم«، جامعة عني شمس 2008.

 1التخزين يعنى حبس فتاة الشارع فى إحدى األماكن املهجورة( منزل مهجور-قطعة 
فضاء خالية-شقة بعيدة عن العمران )ملدة تتراوح ما بني األسبوع والعشرة أيام ،وفى هذه 
الفترة يتناول كافة أطفال الشوارع الذكور وأصدقاءهم إغتصابها وهتك عرضها .والغرض 
من التخزين قد يكون تأديبى للفتاة لعدم طاعتها األوام��ر ،وقد يكون بهدف سيطرة القواد 
أو املستغل عليها ،ألنها تعلم أنه هو الذى يقوم بحمايتها من التعرض للتخزين مرة أخرى. 

وغالبا ًما تعرضت أغلب فتيات الشوارع للتخزين.

طالق، اغتصاب، خيانة. كلمات جتسد مراحل عاشتها )ل.ح( من مدينة رام الله، 
بدأت قصتها في أسرة انتهت بعد أسبوع من والدتها بورقة طالق فصلت بني 
خالتها،  زوج  جسد  في  بشري  وحش  استغله  بيت  في  وحيدة  لتكبر  والديها، 
أن  بعد  عاماً،   16 يتجاوز  ال  ال��ذي  سنها،  صغر  رغ��م  طفلة  تكون  أن  من  منعها 
نفسها  تتحدى  ام���رأة  إل��ى  حلظات  ف��ي  وحولها  وعذريتها،  طفولتها  اغتصب 
وألسنة أقاربها، خاصة خالتها التي كذبتها واتهمتها بأنها تريد سرقة زوجها 

منها بعد مراوغته.
لكن )ل( استجمعت قواها واجتهت إلى شرطة الضواحي لتحتمي بهم، وقدمت 
شكوى ضده ليبقى موقوفاً حتى اآلن، ينتظر حكم اعتدائه على قاصر، وبعثت 
هي إلى مركز رعاية الفتيات في بيت حلم، وهربت منه لسوء املعاملة واإلهمال، 
يسمعها  ملن  احلاجة  بأمس  وهي  يحتضنها  ال��ذي  احلنون  البيت  فيه  جتد  فلم 
أعز صديقاتها، ألنها شاركتها  اعتبرتها  ويفهمها، وخرجت منه بصديقة )س( 

همها بعد أن تشابهت مصيبتاهما.
املاضي  من  والهروب  بالوحدة،  جدرانه  تعبقت  ال��ذي  منزلها  إلى  عودتها  لكن 
تليفونية في  قرع جرسه مبكاملة  املجهول، دفعها لتستجدي حباً  واخلوف من 
إحدى ساعات املساء، باحثة عن االستقرار واألمان، اللذين حرمت من تذوقهما، 
متأملة عيشه مع شاب عمره 19 عاماً من جنني، طلب رقماً عشوائياً باحثاً عن 
ويطلب  باالعتذار،  لها  ليعود  هاتفها  أغلقت  ثم  وشتمته  صدته  لكنها  التسلية، 
منها فتح صفحة جديدة، يتعامالن بها كأنهما أخوان، لكن حكم القدر واحتياجات 
الذي  وعريسها  وشهود  والدها  بوجود  مت  ق��ران،  بعقد  عالقتهما  أنهت  البشر 

رفض أهله زواجه.
منها  جتعل  ملصيبة  جديداً،  شرخاً  حياتها  في  تفتح  أنها  تعرف  )ل(  تكن  ولم 
معلقة في أحبال زوجها، الذي يسكن معها في بيت والدتها، التي تصرف عليهما 
في  منظفة  تعمل  التي  ابنتها  لتعاون  البيت(،  وإي��ج��ار  وم��اء  )كهرباء  فواتير 
البيوت، لتعيل نفسها وزوجها العاطل عن العمل، الذي يرفض طالقها، ويريدها 
معلقة يجعل منها دمية للعب والشتم والضرب، ويتذكرها فقط وقت احلاجة 
الشتائم  بإلقاء  يتردد  وال  األخ��رى،  اجلنسية  الرغبات  أو  واملصاريف  للدخان 
البذيئة عليها، ومعايرتها ألنه تزوجها بعد اغتصابها، بالرغم من مصارحتها 
له بكامل قصتها من البداية، في الوقت الذي يتلذذ فيه بخيانتها مع )س( التي 
أسرة  بني  حائراً  سراباً  )ل(  حياة  في  األم��ان  جعل  ما  صديقاتها،  أعز  اعتبرتها 

مفككة، إلى زوج يذلها وصديقة تخونها.
توجد  الديني،  واحلكم  النفسي  واملنظور  االجتماعي  والواقع  القانون  بني  وما 
حقيقة تعلو كل القيم، وهي أن جسد املرأة ليس مشاعاً، بل هو ملك لذاتها، وال 

يحق ألحد أن ينتهكه دون إرادتها. 
ومن الواقع الفلسطيني الذي تنتهك فيه الكرامة اإلنسانية، وتسلب منه احلرية 
من جهات احتاللية، وتغتصب العذرية بأجساد وحشية، في ظل غياب احلماية 
وآث���اره،  وأس��ب��اب��ه  االغ��ت��ص��اب  مفاهيم  ع��ن  الكافي  ال��وع��ي  ينقصنا  القانونية، 
وينقصنا إيصال الرسالة ملن يسند الضحايا ويرعى حق اإلنسان في احملافظة 

على أغلى ماميلك وهو جسده.
م��ن��ى احمل��ت��س��ب، ع��ن تعريف  وم���ن جهتها حت��دث��ت األخ��ص��ائ��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
االغتصاب من املنظور االجتماعي، بأنه االعتداء على الشخص من دون إرادته 
بشرط اجلماع، ومن علم النفس على أنه جرح الروح وإهانتها، وهذا ما يفرقه عن 
التحرش اجلنسي، الذي يعرف على أنه سلوك يحدث إما باملالمسة أو احلركات 

أو النظرات، فهو اعتداء جنسي، لكن دون اتصال جنسي بني الشخصني.
أو  شيوعاً،  األك��ث��ر  وه��و  للمرأة،  أو  القاصر  للفتاة  ال��رج��ل  م��ن  أن��واع��ه  وت��ك��ون 
يقوم  قد  املؤقت،  االنفصال  أو  الطالق  حالة  في  )مثالً  لزوجته  الرجل  اغتصاب 
)أي  للغالم  الرجل  اغتصاب  أو  اجلنس(،  ممارسة  على  زوجته  بإجبار  الرجل 
اغتصاب  السحاقية،  بنموذج  يعرف  ما  وهو  للمرأة،  املرأة  اغتصاب  الشذوذ(، 

املرأة للرجل وتكون نادرة احلدوث.
وتكمن األسباب االجتماعية الرئيسية الدافعة لالغتصاب على اختالف أنواعه، 
أوالً في شخصية املغتصب )مثال قد يكون تعرض لالغتصاب، ما يحدث له رد 
انحراف،  أو  الشخصية،  انفصام في  أو معاناة من  فعل حيث يغتصب غيره(، 
أو وج��ود شهوة جنسية، الرغبة في إي��ذاء اآلخ��ري��ن، أوع��دم وج��ود ت��وازن في 

الشخصية الذهنية )مثل عدم وجود حتكم من العقل(.
وثانياً أسباب في األسرة )مثل معاناته حرمان العطف من األب أو األم، نتيجة 
وجود  وع��دم  واإلهمال  الكبت  حالة  يواجه  وبالتالي  مفككة،  أس��رة  في  نشأته 
وسيط داعم متفهم في األسرة، أو عيشه في دور لأليتام ومعاناته من معاملة 

سيئة من قبل املسؤولني.
املغتصب،  آثار على  أنواعه وأسبابه، بإحداث  االغتصاب على اختالف  ويعود 
في  وضعف  عدوانية،  شخصية  منه  تخلق  التي  النفسية،  االضطربات  منها 
االجتماعية،  العالقات  في  وفشل  جسدية،  ألم��راض  باإلضافة  املناعة،  جهاز 
الثقة واالكتئاب،عدم تقبل الصورة  ال��زواج، عدم  والبرود اجلنسي، عدم قبول 
الذاتية )القرف من اجلسد(، العزلة واالنطواء، عدم الشعور باحلياة والشعور 

بالعجز.
وأشارت احملتسب إلى أنه يجب التعامل مع املغتصب أو املغتصبة بإرسالهما 
إلى أخصائية نفسية أواجتماعية، لتلقي العالج النفسي، للقدرة على استيعاب 

ما حصل والتأقلم مع احلياة وقبول الدخول في حياة جديدة.
وأنهت احملتسب حديثها قائلة: »ما يزيد األمور تعقيداً هو نظرة املجتمع للمرأة 
املغتصبة، فكيفما كان وضعها يضعفها ويلومها، وترافقها نظرات احلقد والرفض 
اسمها  وبضل  طاهرة  ومش  نظيفة  مش  )كمناداتها  املجتمع،  من  والنبذ  والكره 
إلي اغتصبوها، كأنه شرف املرأة مرتبط بالعذرية(، بينما ينظر للمغتصب الذكر 

بنظرة عطف ورحمة، والوقوف بجانبه ودعمه السترجاع حياته«.

»ال يوجد إحصائية حقيقية حول موضوع االغتصاب، وذلك  ألن أغلب اجلرائم 
من  التكتم  ويصاحبها  ال��ن��اس،  عيون  عن  بعيداً  أي  مرئي،  غير  بشكل  مت��ارس 
التصديق،  عدم  من  خوفاً  وذل��ك  األحيان،  من  كثير  في  املغتصب  أو  اجلاني  قبل 
قبل  من  تفهمهم  لعدم  باإلضافة  املجتمع،  أو  العائلة  من  الشخصي  اخل��وف  أو 
اآلخرين، ويكون احلل بنظرهم هو التستر«. بهذه اجلمل بدأ األخصائي النفسي 
كمهنيني  »نحن  أض��اف:  ثم  ع��ام،  بشكل  االغتصاب  عن  حديثة  سحويل  محمود 
جنمل أن احلاالت التي تعالج نفسياً من االغتصاب تقدر من 20% �� 30%من مجمل 
حاالت االغتصاب في فلسطني، وأشار إلى أن حاالت االغتصاب ازدادت في اآلونة 

األخيرة«.
االغتصاب  أن  سحويل  اعتبر  النفسية،  الناحية  من  االغتصاب  أسباب  وحول 
الظروف  العنف أيضاً، يكون نتيجة في ظل  أنواع  هو نتيجة عنف، ونوع من 
السياسية التي يعانيها شعبنا الفلسطيني من قبل االحتالل، سواء بتعذيب أو 
اعتقال أو احلرمان من ممارسة احلياة الطبيعية، ونتيجة الظروف االقتصادية 
االجتماعية  الضغوط  ونتيجة  ال��دخ��ل،  ت��وف��ر  وع���دم  العمل  كفقدان  السيئة، 
ومنها الكبت واحلرمان، أو التأثر بالقدوة األب أو األخ الذي يعاني من مشكلة 
التهديد بأشكاله،  الغالب حتت  تتم في  القربى، والتي  بيولوجية تنتج سفاح 
االنقياد،  سهولة  من  تعاني  التي  الشخصيات  أو  القاصرين  استغالل  ومنها 

وتالقي التستر من العائلة.
في  الرغبة  لعدم  لزوجته،  الرجل  من  االغتصاب  يكون  »قد  سحويل:  وأض��اف 
العالقة  ال��ذي مي��ارس اجلنس ومي���ارس  ال��رج��ل  ال��زوج��ة )فمثالً،  اجل��م��اع عند 
الزوجية مع زوجته دون رغبتها وتقبلها، هو يقوم باغتصابها، حيث يؤثر على 
نفسيتها، كونها ال تكون مهيئة نفسياً في بعض األحيان، ولكن املفاهيم املغلوطة 
للمجتمع، تعتبر أن هذا حق للزوج، وفي هذه احلالة يكون االغتصاب هو نوع 

من أنواع العنف ويسمى العنف اجلنسي«.
نفسية،  صدمة  ب��إح��داث  املغتصب  تصاحب  التي  النفسية  ال��ع��الم��ات  وجتمل 
وفقدان الثقة بالنفس، وإحداث توتر واكتئاب وقلة النوم واخلوف من األحداث 
املشابهة وجتنبها، وقد يسبب حدوث االغتصاب إحداث رد فعل معاكسا، بحيث 

ميارس نفس احلادثة على غيره.
ويتم عالجه بالطريقة الروائية، أي سرد األحداث كاملها بتفاصيل إلعادة ثقته 

بنفسه، ويتم في بعض احلاالت إعطاؤه األدوية الالزمة لتهدئته. 
احمد  النظامي  احملامي  حتدث  الفلسطيني،  القانون  في  االغتصاب  حكم  وحول 
منها  العامة،  واآلداب  باألخالق  املخلة  اجلرائم  في  السابع  الباب  عن  بشتاوي 

الفصل األول )في االعتداء على العرض(. 
املادة 292 )عقوبة االغتصاب(: 1�� من واقع باإلكراه أنثى )غير زوجة( يعاقب 

باألشغال الشاقة املؤقتة خمس سنوات على األقل. 
2�� وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان املعتدى عليها لم تتم اخلامسة 

عشرة من عمرها. 
املادة 293 )اغتصاب أنثى ال تستطيع املقاومة(:يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة 
أو نقص  املقاومة بسبب عجز جسدي  أنثى )غير زوج��ة( ال تستطيع  من واقع 

نفسي، أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب اخلداع. 
املادة 294 )عقوبة مواقعة أنثى دون سن اخلامسة عشرة أو الثانية عشرة(. 

الشاقة  باألشغال  عوقب  عمرها  من  عشرة  اخلامسة  تتم  لم  أنثى  واق��ع  من   ����1
املؤقتة. 

2�� وال تنقص العقوبة عن خمس سنوات، إذا كانت املعتدى عليها لم تتم الثانية 
عشرة من عمرها. 

املادة 295 )عقوبة مواقعة أنثى بني سن 15 �� 18( من أحد املوكلني برعايتها.
الثامنة عشرة من عمرها أحد  أنثى أمتت اخلامسة عشرة، ولم تتم  إذا واقع   ��1
أصولها �� شرعياً كان أو غير شرعي ��  أو زوج أمها أو زوج جدتها ألبيها، وكل من 

كان موكالً بتربيتها، أو مالحظتها عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة. 
أو عامالً  أو مدير مكتب  الفاعل رجل دين،  إذا كان  بالعقوبة نفسها  2�� ويقضى 
من  يستمدها  التي  التسهيالت  أو  السلطة  استعمال  مسيئاً  الفعل  فارتكب  فيه، 

هذه السلطة. 
املادة 296 )هتك العرض بالعنف أو التهديد(. 

1�� كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان، عوقب باألشغال الشاقة مدة ال 
تنقص عن أربع سنوات. 

ل��م يتم  املعتدى عليه  ك��ان  إذا  للعقوبة سبع س��ن��وات،  األدن���ى  2���� وي��ك��ون احل��د 
اخلامسة من عمره. 

الشاقة  باالشغال  املقاومة(:يعاقب  يستطيع  ال  إنسان  عرض  )هتك   297 املادة 
املؤقتة من هتك عرض إنسان ال يستطيع املقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص 

نفسي، او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب اخلداع أو حمله على ارتكابه. 
املادة 298 )هتك عرض بدون عنف(:1�� كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض 
ولد �� ذكراً أم أنثى �� لم يتم اخلامسة عشرة من عمره، أو حمله على ارتكاب فعل 

هتك العرض، يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة. 
لم يتم   �� أنثى  أم  ذك��را   �� الولد  إذا كان  العقوبة عن خمس سنوات  2�� وال تنقص 

الثانية عشرة من عمره. 
املادة 299 )هتك عرض من أمت 15 ولم يتم 18(: كل شخص من املوصوفني في 
املادة )295( يهتك عرض شخص �� ذكرا أم أنثى �� أمت اخلامسة عشرة، ولم يتم 
الثامنة عشرة من عمره، أو يحمله على ارتكاب فعل هتك عرض يعاقب باألشغال 

الشاقة املؤقتة. 
وآثارها، وزادت عقوباتها،  أسبابها  االغتصاب واختلفت  ومهما تكررت حاالت 
ظلم  من  الكلمة  ه��ذه  حتمل  ملا  األب���دان،  لسماعها  تقشعر  كلمة  االغتصاب  يبقى 

وقهر واعتداء.

د. عبير بدران

ما بعد العذرية
نهاية الطيراوي
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بخطى ثابتة، تسير مجدولني حسونة، فقاموسها ال يحتوي على كلمة 
مستحيل، رغم أن خطواتها في مهنة املتاعب ال زالت كعابر سبيل في طريق 
طويل، إال أنها كانت خطوات اإلبداع والتألق، ووضع اللمسات والبصمات 

في مهنة صاحبة اجلاللة.
مجدولني ال زالت طالبة على مقاعد الدراسة في قسم الصحافة في جامعة 
آملة  التخرج،  أعتاب  وعلى  األخير،  عامها  في  وحتديداً  الوطنية،  النجاح 

احلصول على درجة البكالوريوس بتفوق، حيث أنها األولى على قسمها.
»الصحافية  عليها  أط��ل��ق  ك��م��ا  أو  ال��ف��ت��اة،  ال��ص��ح��اف��ي��ة  ت��ل��ك  م��ج��دول��ني 
الفتاة خاصة  أمام  املشاغبة«، تخطت عقبات كثيرة كانت في السابق تقف 
بحنكة  لها  ينظر  مهنة  واختيار  التعليمي  مشوارها  مواصلة  في  الريفية، 

بالغة عند االهالي عموماً، أال وهي مهنة وتخصص الصحافة.
أفراد،  ثمانية  من  مكونة  متواضعة،  ريفية  أسرة  من  تنحدر  أنها  ورغم 
لم تتوان ولم تتراجع، فكان هذا اختيارها ووافقها األهل نزوالً عند رغبتها، 
عندها  وتبلورت  أظفارها،  نعومة  منذ  عينيها  نصب  تضعها  كانت  التي 
الفرع  في  الثانوية  درس��ت  أنها  رغم  العامة،  الثانوية  مرحلة  دخولها  مع 

العلمي.
النجاح  جامعة  ف��ي  واإلع���الم  الصحافة  مجال  ف��ي  مجدولني  انخرطت 
الوطنية، رغم حواجز وعراقيل املجتمع الريفي وحواجز االحتالل، وتفوقت 

في دراستها منذ الفصل األول وال زالت.
رفيقها  احل��اس��وب  وجهاز  معلقة،  كتفها  على  وكاميرتها  بيدها  قلمها 
إلى  تصبو  فهي  وزميالتها،  رفيقاتها  بعض  له  تتطلع  عما  وبعيداً  الدائم، 
غد مشرق مفعم باألمل والتجدد والعطاء، ال ما حتلم به بعض صديقاتها 
تنالها  ووظيفة  وسيارة  جميل  بيت  أو  األنظار،  يخطف  مزركش  بعريس 
احلقيقة،  عن  تبحث  أن  دون  مكتب  خلف  كرسيها  على  وجتلس  بسهولة، 
التي مهما غابت أو غيبت طفت على السطح من جديد، وخاصة في وضعنا 

الصعب واملرير.

كنت قد ترددت في املشاركة في يوم العمل الذي نظمته مؤسستا التنمية 
املستدامة والهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير املؤسسات غير احلكومية، 
في محافظة جنني ما أسمته »career day”، يوم التوظيف لطالبات الصفني 
التاسع والعاشر، وذلك التاحة الفرصة لهن لالطالع على التخصصات واملهن 
املختلفة، وتسهيل اختيارهن للتخصص الذي يرغنب التوجه إليه في دراستهن 
أو  “األدبي  اجلامعية، والذي يعتمد أوالً على اختيارهن أي فرع يدرسن فيه 
للمرأة،  العاملي  اليوم  مبناسبة  نظمت  الفعالية  وهذه  التجاري”،  أو  العلمي 

الذي يتوج في الثامن من شهر آذار.
قد  بأني  أخبرتني  الطبيبة  أن  رغم  للمشاركة،  ودفعني  عاد  الذي  السبب 
أضع طفلي في أي حلظة، فأنا في الفترة األخيرة من شهري التاسع في احلمل، 
للطالبات  ألن��ق��ل   تشجعت  أن��ن��ي  إال  اإلره����اق،  وع���دم  ب��االس��ت��راح��ة  ونصحت 
املشاركات ما يدفعهن على اإلقدام ودراسة مهنة اإلعالم والصحافة، لقلة وتدني 
نسبة العنصر النسائي فيها مقارنة بالذكور، أحببت أن أوصل للطالبات، أن 

الصحافة حلماً حلمت به وعملت لتحقيقه، وأن من يسعى يصل دائماً.
كالصيدلة  مختلفة،  مهن  من  مشاركة  ام��رأة  كل  تتحدث  أن  الفكرة  كانت 
املجتمعي  واإلرش������اد  ال��وظ��ي��ف��ي  وال���ع���الج  وال��ت��ع��ل��ي��م  واإلدارة  واحمل��اس��ب��ة 
واحملاماة، وغيرها العديد من التخصصات باإلضافة الى الصحافة عن طبيعة 

هذا التخصص وابرز التحديات، باإلضافة لقصص النجاح.
حينها  تسعة،  عددهن  وك��ان  الطالبات  من  األول��ى  املجموعة  مني  تقدمت 
حاولت بداية أن اكسر احلاجز بيني وبينهن بالتعارف، ومن ثم بدأنا احلديث 
إنني  أخبرتهن  به،  الذي يرغنب  التخصص  اختيار  عن ميولهن وحيرتهن في 
اخترت مهنتي وأنا في الصف الثامن، حني قررت أن أدرس اإلعالم، ألكتب عن 
مآسي الشعب الفلسطيني، وما يعانيه من ظروف صعبة واستشهاد واعتقال، 

حيث كنا منر باالنتفاضة األولى.
قطعت عليهن ترددهن، بأنهن يجب أن يكون لهن هدف من الدراسة، غير 
الهدف املادي، فتشجعت إحداهن وقالت لي، كيف يكون لنا هدف ونحن نرى 
الذكور،  على  ينطبق  وه��ذا  العمل،  عن  العاطلني  اخلريجني  أع��داد  في  التراكم 
من  تعقيداً  أكثر  ألس��ب��اب  تشغيلهن  ظ��روف  تخضع  اللواتي  ب��اإلن��اث  فكيف 

الرجل؟
وقبل أن أجيب، سألتني أخرى قائلة أنت صحافية، وقد تكونني محظوظة 
بأنك وجدت عمالً بعد فترة قليلة من إنهاء دراستك، اليوم نحن نسمع أن الفتاة 
أن  يجب  احلائط،  على  شهادتها  تبقي  وال  الصحافة،  دراس��ة  في  ترغب  التي 

تتمتع مبظهر جميل، وأن ال تكون محجبة، وأحياناً خارجة عن بعض العادات 
أو  املرأة، وتعيق خروجها ملسافات بعيدة مثالً،  التي تقيد من عمل  والتقاليد 

السفر أو التأخير.
ك��ن��ت تعملني في  أس��أل��ك،  أن  ل��ي  اس��م��ح��ي  ل��ه��ا؟  ب��س��ؤال  أخ���رى  باغتتني 
الصحافة قبل الزواج، وعندما تقدم زوجك لالرتباط بك، وعلم أنك صحافية، 

كيف تقبل األمر؟ وهل رضي به بسهولة؟
يعيشه  ضبابي  لواقع  حياً  منوذجاً  يجسدن  الطالبات،  أولئك  أن  حقيقة 
ويخفي  الظاهر  ع��ن  يبحث  ب��األس��ب��اب،  يأخذ  وال  بالنتائج  يأخذ  مجتمعنا، 
الباطن، هن طرحن أسئلة متس جوهر العمالة في فلسطني، وحقيقة ظروف 
إما  خياران،  أمامها  ليكون  التخرج،  بعد  صعوبة  من  تعانيه  وما  امل��رأة،  عمل 

املنزل والبقاء فيه، أو الزواج والرضى بأول شخص قد يتقدم لالرتباط بها.
ولكنهن عندما حصلن على إجاباتي، التي حاولت أن انتقيها بشكل قد يؤثر 
املجتمعية، وقد تتسبب في بعض  الفكر والتقاليد  على منظومة متوارثة من 
قادم،  هو  مما  مخاوفهن  بعض  تبدد  لديهن  براحة  شعرت  بنسفها،  األحيان 
أطمئنهن  أن  حاولت  باملستقبل،  فكيف  اليوم،  سيحدث  ما  نضمن  ال  أننا  رغم 
أن األمور تتغير، وال يوجد شيء ثابت في القاعدة احلياتية، فما كان مستحيالً 
أمس، غدا اليوم أكثر قبوالً، وأية مشاكل قد تظهر اليوم، ميكن أن جتد حلوالً 

لها في األمد القريب.
واحدة  ام���رأة  س��وى  جنني  ف��ي  تكن  ل��م  الصحافة،  ف��ي  عملت  عندما  ف��أن��ا 
متخصصة وتعمل في املهنة، وكنت أنا الثانية، واليوم جند هناك إقباالً أكثر، 
بسبب اإلعالم احمللي وازدياد أعداد احملطات واإلذاعات احمللية، باإلضافة إلى 
الفضائيات التي غزت املنازل من أوسع األبواب، وتنافست على إبراز أخبارنا 
في فلسطني، من خالل مراسلني ومراسالت، رغم صعوبة الشروط املفروضة 
للعمل بها، إال أنها فتحت أفقاً أوسع للعمل، وجنحت الكثيرات من الصحافيات 
في أدائهن املهني، وحزن على الكثير من اجلوائز الدولية واإلعالمية، مما يعني 
أنها  القول  أكثر ليونة وقبوالً مجتمعياً، وحتى ميكن  أن األمور أخذت طابعاً 

أكثر حماسامًما كانت عليه في السابق.
لديهن نفس  أرى  ت��واردت علي، وكنت  أرب��ع مجموعات  ه��ذا ط��ال  حديثي 
توقفت  واإلره���اق،  بالتعب  شعرت  حتى  مجهول،  هو  مما  والتخوف  الطرح 
جديداً  النسوي  قاموسي  في  يضيف  لعله  حديثهن،  نتاج  معي  ألحمل  بعدها 
وإشراقاً  أمناً  أكثر  الطالبات،  تلك  مستقبل  يكون  أن  على  ونعمل  عنده،  نقف 

وتفاؤالً منا ومما هو قائم.

مجدولني تطوعت وعملت في هذه املهنة من خالل الفرصة التي أتاحتها 
لها جريدة صوت الشباب الفلسطيني، فلم تبخل عليها بانتاجاتها وكتاباتها، 
زالت  وال  وراس��ل��ت  ل��ألخ��ب��ار،  مقدمة  احمللي  سما  رادي���و  ف��ي  عملت  وك��ذل��ك 
الفرصة عندما شاركت في مسابقة مؤسسة  لها  إخباريات، وجتلت  شبكة 
تومسون فاونديشن البريطانية، التي متولها اخلارجية البريطانية، حول 
الفرصة  هذه  وكانت  العرب،  الشباب  لفئة  متقصي  صحافي  حتقيق  أفضل 
النجاح،  جامعة  ف��ي  الصحافة  قسم  ب��ني  م��ا  إتفاقية  على  بناء  وامل��ش��ارك��ة 
املعدل  حسب  امل��ش��ارك��ني  الطلبة  اختيار  مت  وق��د  البريطانية،  وامل��ؤس��س��ة 

التراكمي وعدد الساعات املجتازة ولم يكن عشوائياً.
وخضع اجلميع كما تقول مجدولني، والذين يقارب عددهم زهاء ثالثني 
مجال  في  أسبوع  مدتها  مكثفة  ل��دورة  الصحافة،  قسم  من  وطالبًة  طالباً 
على  قدرتها  تعزيز  في  ساهم  ال��ذي  األم��ر  والتقصي،  الصحافي  التحقيق 

املضي قدماً باختيار املوضوع وبدء العمل.
كانت  امل��وض��وع  اختيار  ففي  مل��ج��دول��ني،  بالنسبة  التحدي  ك��ان  وهنا   
مبوضوع  عاملياً  تنافساً  تخوض  أن  السهل  من  فليس  احلاسمة،  املعركة 
عادي، بل آثرت اختيار حتقيق، البحث فيه يعد ضرباً من اخليال في واقعنا 
الفلسطيني املرير، حيث أن التطرق ملثل هذه املواضيع ميكن أن يلحق األذى 

بصاحبه في بعض األحيان. 
وهو  لها،  بالنسبة  باجلديد  ليس  حتقيق  ف��ي  العمل  اخ��ت��ارت  ذل��ك  م��ع 
في  الطبي  اإله��م��ال  ح��ول  صحافي  حترير  ملساق  قدمته  وأن  سبق  حتقيق 
وتعديله،  وتطويره  كلياً  جتديده  على  فعملت  الفلسطينية،  املستشفيات 

والقيام بجولة جديدة من التقصي والبحث والتحري وإجراء املقابالت. 
ومضت مجدولني خطواتها في التقصي والبحث، رغم بعض التخوفات 
ال  املثال  سبيل  على  ومنها  البيانات،  جمع  صعوبات  بسبب  راودتها،  التي 
احلصر، عدم تعاطي بعض األهالي، ورفض األطباء، والتنصل من الوقوع 
ذات  مواضيع  من  ذل��ك  وغير  البعض،  بعضهم  عن  ودفاعهم  األخ��ط��اء،  في 
صلة في تفاصيل هذا التحقيق، ما زاد من إصرارها على املضي قدماً في هذا 

التحقيق. 
املستشفيات،  من  للعديد  ميدانية  بزيارات  قامت  وإمنا  بذلك،  تكتف  لم 
ل��ق��اءات م��ع أط��ب��اء وم��رض��ى وق��ع��ت بحقهم أخ��ط��اء طبية، وكذلك  وأج���رت 
محامني، وتقدمت بتحقيقها خلوض املنافسة، وهي واثقة بأنه على مستوى 

متقدم.
وب���ن���اء ع��ل��ى ذل���ك ت��وق��ع��ت م��ج��دول��ني ال���ف���وز، ألن اإله���م���ال ال��ط��ب��ي في 
املستشفيات الفلسطينية موضوع كبير، وليس بالسهل، وجوانب احلديث 
فيه متشعبة، لذا فإن اختيار هذا املوضوع للتحقيق تطلب منها كما تقول، 
التقصي والبحث املعمق، وعقد لقاءات اعتبرها بعض زمالئها صعبة، على 

طالبة لم متض طويالً في طريق مهنة املتاعب.
مجدولني  تفرح  لم  البعض،  عكس  وعلى  املسابقة،  نتيجة  ظهور  عند   
كثيراً عند اإلعالن عن فوزها مبسابقة أفضل حتقيق متقصي لفئة الشباب 
العرب، وذلك ألنها كانت متر بظروف صعبة أملت بها نتيجة مرض والدها، 
وسافرت إلى عمان حيث التكرمي، وهي بحالة نفسية صعبة، ومنحت هناك 
الشهادة اخلاصة بهذه املسابقة، ووعدت بحفل خاص لتكرميها في جامعة 

النجاح الوطنية.
مجدولني حظيت بحفل تكرمي لم يحظ به كثيرون، حيث أقيم لها حفل 
اجلامعة  رئيس  مبشاركة  الوطنية،  النجاح  جامعة  ف��ي  النظير  منقطع 
املتحدث  ض��م  املستوى،  رفيع  بريطاني  ووف��د  ال��ل��ه،  احلمد  رام��ي  الدكتور 
االقليمي باسم احلكومة البريطانية، والقنصل البريطاني العام، ووفد من 

القنصلية وأعضاء الهيئة التدريسية وزمالءها الطلبة.
وتروي مجدولني أنه ورغم هذا الفوز وهذا التكرمي، فإن هنالك بالنسبة 
لها غصة، نظراً لعدم مشاركة والدها فرحتها بسبب مرضه، إضافة لتقصير 
وسائل اإلعالم بحقها، من خالل عدم تعاطيها مع تغطية هذا احلدث بالشكل 

املناسب، باستثناء إذاعة صوت النجاح التي غطت كافة هذه الفعاليات.
وأعربت مجدولني عن أملها، في أن تعمل وسائل اإلعالم على تغطية هذه 
الفعاليات بشكل أكبر، وأن تبرز النجاح الفلسطيني دائماً، ألن من شأن ذلك 
أن يشكل رافعة بالنسبة للعاملني في هذا املجال، ودافعاً لإلبداع والتميز، 

وأنه ال يوجد شيء اسمه املستحيل.
حيث  فيه،  ج��اء  ما  أه��م  إل��ى  مجدولني  أش��ارت  الفائز،  التحقيق  وح��ول 
حت��دث ع��ن التقصير امل��وج��ود ف��ي بعض امل��ش��اف��ي، وخ���وف امل��واط��ن��ني من 
باالستمرار  املخطئني  لألطباء  دافعاً  يعطي  ال��ذي  األم��ر  قضاياهم،  متابعة 
املتعلقة  األنظمة  قصور  إل��ى  تطرقت  كما  رقيب،  أو  حسيب  دون  باخلطأ، 

باألخطاء الطبية، وارتفاع أجور احملامني الذين يتابعون هكذا قضايا.
ب��ض��رورة حتسني  األط��ب��اء وامل��ش��اف��ي  امل��ش��اغ��ب��ة،  الصحافية  وط��ال��ب��ت 
املرفوعة في مجال  القضايا  بالنظر في  املرضى، وأن تقوم احملاكم  معاملة 
األخطاء الطبية، وتعزيز وعي املرضى الذين تعرضوا ألخطاء طبية ملتابعة 
بعض  أوض��اع  تصويب  ض��رورة  إل��ى  الصحة  وزارة  دع��ت  كما  قضاياهم، 
وطالبت  ومحاسبتهم،  واملخطئني  املقصرين  األط��ب��اء  ومتابعة  املشافي، 
من  املزيد  تناول  في  قدماً  املضي  إلى  وزميالتها  الفلسطينيات  الصحافيات 

املواضيع اجلريئة ذات العالقة بقضايا املجتمع. 
 جتدر اإلشارة إلى أن قسم الصحافة في جامعة النجاح، يخرج سنوياً 
إعالم  وس��ائ��ل  ف��ي  منهم  كبير  ج���زء  يعمل  وال��ذي��ن  ال��ص��ح��اف��ي��ني،  ع��ش��رات 
في  العاملني  العشرات  وهناك  الدولي،  املستوى  على  ووكاالت  وفضائيات 
بجوائز  كثيرون  منهم  وف��از  ب��دوره��م،  أب��دع��وا  وال��ذي��ن  احمللية،  الصحافة 

متقدمة محلية وعاملية.

الصحافية املشاغبة مجدولني حتظى بجائزة عاملية 
بتحقيق عن  االهمال الطبي في املشافي الفلسطينية

نابلس -عنان الناصر

بانتظار املجهول

طالبات املدارس يطرقن أبواب احلقيقة
جنني- هبه عساف
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ي���زال فيه  ف�������ي2010/4/17، ف��ي وق��ت ال  ي��أت��ي ي��وم األس��ي��ر الفلسطيني 
بالغة  ظروف  في  اإلسرائيلي،  االحتالل  سجون  داخل  يقبعون  املعتقلني  آالف 
وسوء  التعذيب  م��ن  شتى  ألص��ن��اف  يتعرضون  حيث  والتعقيد،  الصعوبة 
اليومية  االعتقال  عمليات  مع  الفلسطيني  األسير  ي��وم  يتزامن  كما  املعاملة. 
واملستمرة ألبناء شعبنا، وحول ما تعانيه عائالت األسرى، أجرينا في صوت 
أس��رى، وذلك  أمهات وزوج���ات وأخ���وات وأب��ن��اء  املقابالت مع  ع��دد من  النساء 
لإلطالع على وضعهم والظروف التي يعيشونها، في ظل حرمانهم من أبنائهم 

األسرى.
أم األسير مهند عدوي، احملكوم عليه بأربعة عشرة عاماً، تبقى منها ثمانية 
فقالت:  ذل��ك،  تلت  التي  والظروف  ابنها،  اعتقال  كيفية  عن  لنا  حتدثت  أع��وام، 
أيام،  ثالثة  بعد  اعتقاله  خبر  ووصلنا  ع��ام��اً،   16 عمره  ك��ان  عندما  »إعتقلوه 
حيث اعتقل على حاجز حوراه في نابلس، وأول زيارة لي كانت صعبة، فأنا لم 
أتعرف على ابني في قاعة احملكمة، ألنه كان في مظهر مزٍر، ولكن ابني هو من 
تعرف علي وناداني من خلف القضبان، »ميا ميا أنا مهند«، وبعد أن مت إصدار 
احلكم على ابني، قدمت التصاريح ومتكنت من زيارة ابني، ولكنني في إحدى 
وأتركه  السجن  في  ابني  أرى  عندما  أعاني  ألنني  ج��داً،  متعبه  عدت  ال��زي��ارات 
وأعود إلى بيتي، وفي اليوم التالي ذهبت إلى عملي كآذنة في الساعة السادسة 
والنصف في إحدى املدارس، وهناك وقعت من أول الدرج إلى آخره، وتكسرت 
عظامي، وأخذت إجازة من عملي، وكل الذي أطلبه من الله ومن اجلهات املعنية 

أن يطلق سراح ابني، وأن أراه بجانبي«.
عندما  إحباط  لدينا  »يصبح  فقالت:  ع��دوي،  مهند  األسير  شقيقة  أماني  أما 
نزوره في السجن، ألننا ال نحب أن نراه بهذا الوضع، كما أنني ال أحب حلظة 
يتقاضاه،  ال��ذي  الشهري  الراتب  ناحية  وم��ن  ال��زي��ارة،  م��دة  انتهاء  عند  وداع��ه 
فإنه ال يكفي لسد احتياجاته داخل السجن، ومن جهة دور املؤسسات الداعمة 
لألسرى، فإنني شاركت في مسيرات خاصة باألسرى على دوار املنارة، ولكن 

مثل  ش��يء  كل  السجون  داخ��ل  لألسرى  يتوفر  أن  وأط��ال��ب  ف��ائ��دة،  هناك  ليس 
الطعام وغيرة، وأطالب بان يخرج أوالدنا من السجون وجميع األسرى«.

وفي بيت أخر من بيوت مخيم قلنديا، التقينا مع  أم األسير فارس أصالن 
أنه  من  بالرغم  اآلن،  حتى  حكمه  إص��دار  يتم  ول��م  ع��ام��اً،   19 العمر  من  البالغ 
قالت:  الثانية،  للمرة  مسجون  وه��و  ش��ه��ور،  خمسة  منذ  السجن  ف��ي  م��وج��ود 
»إعتقلوا ابني من داخل البيت بعد أن فجروا باب البيت، وكانت بناتي الصغار 
نائمات، ومن ثم استيقظن فزعات وخائفات، وبعد إعتقاله تقدمنا بشكوى في 
لم يحضر  بابني  النادي، ألن احملامي اخل��اص  ن��ادي األسير على احملامني في 
محاميه،  يحضر  أن  دون  مرتني  ابني  محكمة  عقدت  حيث  احملكمة،  جلسات 
التزم  النادي  الشكوى في  تقدمي  ابني يعاني من ضغط نفسي، وبعد  وأصبح 
تتدخل  أن  تستطيع  املؤسسات  أن  ب��رأي��ي  احملكمة،  جلسة  بحضور  احمل��ام��ي 
البيت بسبب  الزيارة ألهالي األس��رى، ألن ابني كان ال يدخل من باب  لتسهيل 
وزنه، وعندما زرته لم اصدق أنه هو، كان عبارة عن نصف إنسان، وهو يشكو 

من األكل داخل السجن«.
وتتابع أم فارس قولها: »نواجه مشاكل في التسجيل، ونخرج من بيتنا في 
الساعة السادسة والنصف صباحاً، لكي نحصل على دور في عملية التسجيل 
للزيارة، وباإلضافة إلى مشكلة الوقوف على بوابة السجن من ثالث إلى أربع 
ساعات حتى نتمكن من الدخول، وأحياناً يقولون لنا أن املاكينة عطالنه أو ال 
توجد زيارة، وأكثر مشكله لدي هي البعد عن ابني، فهو حنون جداً، وال يفارق 

ذاكرتي، فإذا طبخت أتذكره وفي أمور أخرى كثيرة«.
الصليب  »ف��ي  ف���ارس:  أم  ق��ال��ت  لها  ال��ت��ي تعرضت  امل��واق��ف  وح���ول بعض 
ومع  معي  حصلت  التي  امل��واق��ف  وم��ن  األم���ور،  بعض  في  إهمال  هناك  األحمر 
ابني،  أس��أل عن ملف  ابني صدر منذ شهر، وكنت  أن تصريح  الناس،  عدد من 
ابني عندهم، وعندما سألت عن التصريح قالوا لي أنني  شهر كامل وتصريح 
أخذت التصريح، وقلت لهم لم آخذه، وفي أخر املطاف قالوا لي أن تصريح ابني 

موجود في ملف ثاني، وهذا ليس ذنبي، وهناك أناس كبار في السن يجلسون 
هناك  يكون  أن  أطالب  وأن��ا  معي،  حصل  ما  مثل  معهم  ويحصل  ساعات  ث��الث 
دور للمؤسسات وفاعلية أكثر لقضية األسرى، وأطالب باإلفراج عن ابني، وأن 

يعيش معي داخل البيت في حياة االستقرار«.
ومن ناحيتها قالت الشقيقة الصغرى لألسير  فارس أصالن: »أقول ألخي 
يجب أن يصبر، ونحن نفتخر بان أخي أسير، وسأقوم بإعداد مادة إللقائها في 
مدرستي في يوم األسير، ألنني أجيد فن اخلطابة، وأطالب اجلهات املسؤولة أن 
تهتم باألسرى أكثر، وأطرح سؤالي هنا ما هو ذنب الطفل الذي يبلغ من العمر 

12 عاماً أن يدخل السجن؟ أنا كطفلة أطالب مبنع سجن األطفال«.
ومن جهتها قالت أم األسير رامي بزيع الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو 
في السجن منذ 5 شهور ولم يتم احلكم عليه بعد: »إعتقلوه من البيت في الساعة 
الثالثة صباحاً، وفي أول زيارة له شاهدته نحيف جداً، وعدت إلى البيت أبكي 
عليه، وفي مرات عديدة مت رفض إعطاء تصاريح زيارة ألخواته ووالده ألنهم 
متعبني  نعود  الزيارة  وبعد  الكبرى.  ابنتي  مع  ابني  وأزور  أمنياً،  مرفوضون 
الرابعة صباحاً،  الساعة  وننام، وكان لدي ولد سجني سابق، وكنا نخرج في 
نتناول طعام  كنا  رم��ض��ان  وف��ي  أح��ي��ان��اً،  احل��ادي��ة عشرة  الساعة  ف��ي  ون��ع��ود 
اإلفطار في السجن، وفي إحدى املرات أصبت بجلطة، وأعاني حالياً من مرض 

القلب«.
ال��ذي مت اعتقاله على أحد  اب��زي��ع  إي��اد  أم األس��ي��ر  م��ع  وك��ان لقاؤنا األخ��ي��ر 
ابني،  إعتقال  قبل  الشديد  باخلوف  أشعر  »كنت  فقالت:  االحتاللية،  احلواجز 
حتى جاء اليوم الذي جاء فيه ابني الكبير لكي يخبرني بان إياد مت اعتقاله على 
أحد احلواجز، حاولت أن أحصل على تصريح لزيارته ولكنني كنت مرفوضة 
أمنياً ولم يستطع أحد زيارته، وما يجعلني أبكي بشده هو تذكري البني عند 
إعداد الطعام في البيت، وأمتنى من كل قلبي اإلفراج عن جميع األسرى، وأن ال 

يحرم الله أم من ابنها«.

أمهات األسرى: دموع تعبر عن ألم الفراق وأمل باإلفراج عن أبنائهن

في يوم األسير الفلسطيني 

رام الله - امتياز املغربي
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أنف بنفسجي وخدود وردية، وأما باروكة الشعر فكانت خضراء، الهيئة 
العامة ال توحي بأن هذا اجلسد الذي بداخل مالبس املهرج رجل، حتى بدأت 
املجتمع  ث��وب  شقت  فلسطينية،  فتاة  إنها  فاكتشفت  الصغار،  مع  باحلديث 
في  حتى  بالرجل،  تراثياً  ارتبطت  التي  املهنة  تلك  امل��ه��رج،  بعباءة  وخرجت 
مختلف أنحاء العالم، لكنها في غزة ركبت موجة التغيير، وقررت ميمي حميد 

»27 عاماً« أن تصبح أول مهرجة فلسطينية.

بصمات التغيير
تدريبة واحدة  لكن دورة  قد تصبح مهرجة،  ما  يوماً  بأنها  تفكر ميمي  لم 
الفتاة  مستقبل  في  التخطيط  موازين  تقلب  ب��أن  كفيلة  كانت  املجال،  ه��ذا  في 
على  ميمي  حياة  في  اجل��ذري«  »التغيير  هذا  في  بصماتها  تضع  وأن  الغزية، 

حد وصفها.
التي حصلت عليها ميمي من إحدى املدربات األجنبيات في مجال  ال��دورة 
الفكاهي لألطفال، كانت بهدف خلق مجموعة شبابية قادرة  التهريج والعمل 
معاناتهم،  من  والتخفيف  املستشفيات،  في  املرضى  األطفال  مع  التفاعل  على 
حيث تقول ميمي: »التحقت أنا وحوالي عشرة فتيات بالدورة، وتدربنا على 
املستشفيات  ف��ي  لألطفال  امل��ه��رج  يقدمها  ق��د  التي  الفكاهية  األش��ك��ال  مختلف 

وحتى املدارس«.
حيث  أدائ��ي،  على  التركيز  ومت  كبير،  بشكل  الفكرة  »أعجبتني  وتضيف: 
التدريب  بدأنا  حيث  واملتدربات،  املتدربني  بقية  عن  فيه  متيزاً  املدربة  ملست 
امليداني في عدد من املستشفيات في قطاع غزة، ثم انطلقنا للعمل ضمن مشاريع 

خاصة بالفكرة«.
تدريبية مشابهة  ب��دورات  اإللتحاق  إلى  تقول ميمي  األمر حسبما  وتطور 
في بعض الدول األجنبية، كايطاليا، التي اكتسبت فيها خبرات وأسس وقواعد 
مختلف  من  املتدربني  من  ومجموعة  هي  استطاعت  العكس  على  بل  التهريج، 
املؤسسات األهلية، أن يجمعوا بعض التبرعات لصالح مؤسساتهم، من أهالي 

األطفال اإليطاليني الذين حضروا عروض حفل اختتام الدورة.

الطبيب املهرج
يخشى معظم األطفال من املستشفيات، خاصة إن كانوا من ذوي األمراض 
املزمنة، حيث يبدو الطبيب لهم »كغول«، حسبما تصفه ميمي، التي يبرز هنا 
نفسياً  وتهيئتهم  األط��ف��ال،  شفاه  على  البسمة  رس��م  في  وزمالئها  هي  دوره��ا 
أشبه  األطفال  قسم  من  جتعل  التي  املضحكة،  باأللعاب  تقوم  حيث  للعالج، 
مبسرح صغير، يشارك فيه حتى أهالي األطفال أنفسهم، تقول ميمي: »نلبس 
املضحكة  اللمسات  نضع  حيث  طريف،  فكاهي  بشكل  ولكن  األطباء/  مالبس 

يكون  وعندما  ل��ألط��ف��ال،  نقدمها  وال��رم��زي��ة  الصغيرة  ال��ه��داي��ا  معنا  ونحمل 
احتفاالً صغيراً حتى  به  العمليات مثالً، نحتفل  إلى غرفة  هناك طفل سيدخل 

يطمئن«.
وترى أن هذه الطريقة، »طريقة الطبيب املهرج«، متحي من عقول األطفال 

فكرة الطبيب املخيف واحلقن واألدوية.
يحاولون  حيث  امل��دارس،  في  يتبعوه  األسلوب  ذات  أن  إلى  ميمي  وتشير 
ترفيهية  بأعمال  والقيام  الدراسة  في  وترغيبهم  املدرسة،  إلى  األطفال  جذب 

وتنشيطية، تدفعهم لاللتزام بالدوام وحب املدرسة.

 حتدي للمجتمع
عشر فتيات أو أكثر التحقن بذات الدورة، التي كانت بداية ميمي كمهرجة، 
العمل الرسمي فلم  أما عند  امليداني،  التزمن بالتدريب  لكن خمس فتيات فقط 
تبق سوى ميمي فقط، ضمن مجموعة أخرى من الشباب الذكور، والسبب كما 
التي تنظر بدونية لهكذا عمل للشاب،  املجتمع،  ترجع ميمي »ع��ادات وتقاليد 

فكيف بالفتاة«.
وعن تقبل أهلها للفكرة، ترددت ميمي عند اإلجابة، لكنها قالت: »بصراحة 
ميدانية  بنشاطات  أق��وم  بأني  علم  على  ه��م  عملي،  طبيعة  يعرفون  ال  أهلي 

لألطفال، أما أمر التهريج فإني أخفيه عنهم متاماً«.
وأضافت: »أهلي كباقي أفراد املجتمع، يرفضون كل ما هو جديد، بالنسبة لي 

كفتاة، فهم يحبون األمور التقليدية، كأن أعمل معلمة أو مرشدة اجتماعية«.
وحسب رواية ميمي، ففي أحد العروض تفاجئت أمامها بصديقة، لكنها لم 
تتعرف على شخصيتها في لباس املهرج، وإال لكانت حدثت لها مشكلة كبيرة، 
فيما لو نقلت الصديقة اخلبر إلى آخرين، وفي موقف آخر تقول ميمي: »دخلت 
فانسحبت  بناتها،  م��ع  جتلس  جارتنا  بعيد  م��ن  فلمحت  ال��ع��رض،  قاعة  ال��ى 

بسرعة، ولم أشارك فيه، خشية أن يروني فيبلغوا أهلي«.
أن  ما  التي  املهنية،  أحالمها  يحاصر  بأن  كفيل  األمر  هذا  أن  ميمي،  وتؤكد 
التقليدي،  تفكيرهم  وأسلوب  أهلها  بسبب  جماحها،  تكبح  حتى  تنطلق  تكاد 
وحتى مستقبالً فيما لو ارتبطت بشاب، فمن الصعب أن جتد في املجتمع من 

يتقبل هكذا عمل.
وتأمل ميمي أن تنجح ولو تدريجياً في تغيير أفكار املجتمع جتاه عملها، 
حيث تقول: »معظم األوقات كنت أجد صعوبة في التعامل مع أهالي األطفال، 
حيث كانوا يسخرون من عملنا، لكن تدريجياً بدأوا بالتفاعل معنا، حتى كانوا 

في نهاية اللقاء يطلبون منا أن ننظم نشاطاً آخراً ألطفالهم«.
وتؤمن ميمي أن التغيير، خصوصاً فيما يتعلق بواقع النساء، دائماً صعب، 

وطريقه موحلة، لكنه ليس باألمر املستحيل.

  ولد، أو ولي العهد، أو شقيق للبنات، هذا ما تطلبه عائالت فلسطينية، وجدت ضالتها في مختبر فصل األجنة في »مركز رزان لعالج العقم وأطفال 
األنابيب« في مدينة نابلس، الذي متكن من إدخال تكنولوجيا طبية حديثة منذ أربعة عشر شهراً، ليكون املركز الطبي األول في فلسطني املتخصص في فصل 

األجنة وحتديد جنس املولود.
وتفيد إحصاءات املركز، أن نسبة جناح حتديد اجلنس »ولد أو بنت«، تبلغ بني 35 إلى40 باملئة من نسبة العمليات، مما يجعلها متقاربة مع النسب 

العاملية.
 وتبدأ عملية حتديد اجلنس خالل 72 ساعة من عملية اإلخصاب في املختبر، بإجراء عملية جراحية بالليزر ألخذ خلية ليتم فحصها جينياً، من أجل 
حتديد اجلنس ومعرفة إذا كان اجلنني سليماً من األمراض الوراثية، مثل »املتالزمة« أو »الكالين فلتر«،ويعني أخذ أجنة طبيعيني من خالل األجنة السليمة، 
األم حتى موعد  إلى رحم  أعادة األجنة  من  النجاح بعد 14 يوماً  أو اخلامس، وتتم عملية متابعة احلمل في حال  الرابع  اليوم  األم في  إلى رحم  وإعادتها 

اإلجناب.
الطبيب األخصائي في مركز رزان »أحمد أبو خيزران، واحد من طاقم طبي ومخبري مكون من 20 مختصاً، يدير املركز، قال: »نسبة الطلب على حتديد 
جنس اجلنني بلغت 165 حالة، منذ افتتاح مختبر فصل األجنة قبل أربعة عشر شهراً، وجميع طالبي حتديد اجلنس يبدون رغبتهم بإجناب مولود ذكر 

وخالي من األمراض الوراثية«.
 محمود ذوقان مدرس  يبلغ من العمر 46 عاماً من مدينة القدس، يجلس ويقلب الصحيفة مرات ومرات، في انتظار الكشف الطبي في صالة االنتظار 
قال: »رزقت بحمد الله  بثالث إناث أصحاء وطفل ذكر »منغولي«، وزوجتي ترغب بإجناب طفل ذكر سليم صحياً. وأضاف:« لدي مشكلة وراثية، واملختبر 

احلديث مكنني من التغلب على هذه املشكلة«.  
 من امللفت في سجالت مختبر حتديد جنس اجلنني، أن الغالبية العظمى من زوار املركز يأتون من مدينة القدس أو داخل اخلط األخضر، ومعظم املراجعني 

تزيد أعمارهم عن ال 35 عاماً، وتزيد تكاليف إجراء عملية حتديد اجلنس عن ال 2500 دينار أردني.
 أماني، البالغة 37 عاماً، وتسكن إحدى القرى الفلسطينية داخل اخلط األخضر،  تبتسم عندما يضحك اآلخرون، وتنهمر دموعها بسخاء وهي تتحدث 

عن رغبتها بإجناب طفل ذكر، بعد أن أجنبت 6 إناث قالت: »ال فرق بني البنت والولد ولكن بدي ولد«.   
 مفتي نابلس الشرعي الشيخ أحمد شوباش قال: »ال مانع شرعاً من حتديد جنس اجلنني في املختبر خارج االتصال اجلنسي من خالل األنبوب، وهذا ال 
يتعارض مع إرادة الله، وقد يتم التلقيح وقد يرزق اإلنسان بطفل أو ال«. وتابع املفتي قوله »هذه العملية محددة لألشخاص الذين لديهم إناث فقط أو ذكور 

فقط«. وأضاف املفتي: »العمل مباح وجائز شرعاً، على أن ال تكون العملية عامة، مثل أن يذهب كل الناس لطلب جنس واحد«. 

العادات تكبح جماح أحالمها

مهرجة في غزة تضحك األطفال 
وتبكي من تقاليد املجتمع

غزة-حنان أبو دغيم

في ظاهرة حتديد جنس املولود: الطلب على الذكور فقط
علي دراغمة 

قوانني  وتبني  القانونية،  البيئة  تطوير  ب��ض��رورة  دراس��ة  طالبت 
على  والعمل  األع��م��ال،  ف��ي  ال��رائ��دات  النساء  وحتفيز  لتسهيل  ج��دي��دة 
واملؤسسات  للنساء  القروض  لتقدمي  املالية  للمؤسسات  احلوافز  خلق 
الدراسة  وش��ددت  للنساء.  الصغر  املتناهية  القروض  في  املتخصصة 
التي أعدها معهد »ماس«، بضرورة توسيع البرامج التدريبية عن كيفية 
حتديد  وكذلك  األعمال،  إدارة  أو  التسويق  مجال  في  باملشاريع،  البدء 

مواقع مخصصة ملنتجات النساء الفلسطينيات.

دور وانتماء
فلسطني،  في  األعمال  في  ال��رائ��دات  النساء  أن  إل��ى  ال��دراس��ة  وتشير 
التعاونية  اجلمعيات  من  بدءاً  الفلسطيني  املجتمع  في  مهماً  دوراً  لعنب 
املشاريع  في  األعمال«  »سيدات  مرحلة  حتى  األول��ى،  االنتفاضة  خالل 
أو املنشآت املهمة، وأن معظم النساء الرائدات في األعمال لهن ضلع في 

املنشآت املتناهية الصغر والصغيرة أكثر من الكبيرة.
امل��ت��ن��اه��ي��ة الصغر  امل��ن��ش��آت  ال��ن��س��اء ف��ي  ان���خ���راط   وأض���اف���ت: »إن 
والصغيرة دولياً، أقل من انخراط الرجال فيها، مبينة أن النساء العامالت 
في مجال املنشآت املتناهية الصغر والصغيرة، سواء كن أصحاب هذه 
األكبر  العمرية  الفئات  إلى  ينتمني  الغالب،  في  هن  يدرنها  أو  املشاريع 
من  ويأتني  متواضع،  التعليمي  مستواهن  مطلقات،  أو  متزوجات  سناً، 

املناطق الريفية. 
ذوات  من  األعمال  في  الرائدات  النساء  معظم  أن  الدراسة  وتوضح 
الدخل املتوسط، من النساء العامالت حلسابهن اخلاص وبدوام جزئي 
على  التدريب  أن  تبني  كما  العام.  القطاع  من  أكثر  اخل��اص،  القطاع  في 
كيفية إنشاء املشاريع قد لعب دوراً في زيادة انخراط هؤالء النساء في 

املنشآت املتناهية الصغر والصغيرة«.

دوافع ومجاالت
األعمال،  في  ال��رائ��دات  الفلسطينيات  النساء  دواف��ع  بخصوص  أم��ا 
فأوضحت الدراسة أن معظم النساء في هذا املجال، انخرطن فيه باألصل 
بسبب الضرورة االقتصادية، وأن نسبة دافع احلاجة إلى دافع الفرصة 

في فلسطني، هو األعلى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
وتذكر الدراسة أن النساء الفلسطينيات يعملن في الغالب في املجاالت 
الرائدات في األعمال في املنشآت املتناهية  االستهالكية. توظف النساء 
في الصغر والصغيرة، عدداَ متساوياً من الذكور واإلناث. ولكن، يتباين 
هذا التوزيع حسب عوامل أخرى. منشآت النساء الفلسطينيات املتناهية 
الوظائف  في الصغر والصغيرة حتظى بأقل نسبة منو بالنسبة لعدد 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

عقبات ومشاريع
األعمال،  في  ال��رائ��دات  النساء  تواجه  التي  باملشاكل  يتعلق  وفيما 
املشاريع.  أنشطة  مجاالت  لكل  ج��داً  مكلف  االحتالل  أن  الدراسة  فتبني 
نسبتهن  مل��ن  األس��اس��ي��ة  املشكلة  ه��ي  امل��ش��اري��ع  مت��وي��ل  »إن   وتضيف: 
التسويق  ومشاكل   )%22.1( امل��واص��الت  كلفة  تليها  النساء،  من   %31
املتناهية  النساء  منشآت  في  التطوير  إل��ى  بحاجة  التسويق   .)%18(
الصغر والصغيرة. كما وجدت الدراسة أن 63.5% من النساء الرائدات 
في األعمال، يبعن منتجاتهن فقط في القرى أو البلدات التي يقطن فيها، 
خارج  منتجاتهن  يصدرن  األعمال  في  ال��رائ��دات  النساء  من   %2.7 فقط 
فإن  م��ش��روع،  إن��ش��اء  ف��ي  يرغنب  ال��الت��ي  للنساء  بالنسبة  أم��ا  فلسطني. 
يليه مشكلة نقص  الرئيسي يبقى متويل مشروعاتهن )%61(،  العائق 
املهارات )33.25%( ومعارضة العائلة )21.23%(. عندما تواجه هؤالء 
 ،)%40.7( أزواج��ه��ن  إل��ى  رئيس  بشكل  يلجأن  فأنهن  املشاكل،  النساء 

وأقاربهن )20.3%( واملؤسسات املتخصصة )%30.3(.
التي  باملنشآت  اهتماماً  أكثر  كن  النساء  أن  لتبني  ال��دراس��ة  وجتمل 
الرعاية، كاخلياطة والتطريز  التقليدي كمقدمي  لدورهن  امتداداً  تعتبر 
والتجميل، ولكن هذا ال يعني أنهن لسن حريصات على جتربة مشاريع 
اقتصادياً  سليمة  أو  رش��ي��دة  املشاريع  ه��ذه  كانت  طاملا  تقليدية،  غير 

وميكن أن تدر دخالً كبيراً.

سيدات األعمال الفلسطينيات

دور متميز وإسهام كبير 
في التنمية

محمود الفطافطة
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مع بدء كل يوم جمعة، تتجمع املئات من النسوة من بلدة نعلني إلى الغرب 
الذي  اجل��دار،  األسبوعية ضد  البلدة  للمشاركة في مسيرة  الله،  رام  من مدينة 
التهم أكثر من 90% من أراضي القرية، ولم يبق لها سوى القليل، وما أن تنتهي 
صاله ظهر اجلمعة، حتى تنضم هؤالء النسوة إلى مجموع القرية الكلي إعالناً 
تتخلف  »ال  الناشطات:  السيدات  إحدى  اخلواجة  رميا  جماعي.  تقول  لغضب 
النساء عن املسيرة األسبوعية، بل على العكس كانت جتربة القرية ريادية في 
هذا اإلطار، فاملرأة إلى جانب زوجها الرجل وشقيقها ووالدها تتصدر املسيرات 

في منظر جماعي رائع«.
 

مشاركة تلقائية
الوعي  هناك  يكن  لم  القرية،  في  املسيرات  خ��روج  ب��دء  »م��ع  رمي��ا:  تابعت 
مشاركتها  أصبحت  امل��س��ي��رات،  ه��ذه  تطور  بعد  ولكن  امل���رأة،  ملشاركة  الكافي 
املسيرات  هذه  في  امل��رأة  خ��روج  أهمية  أن  اخلواجا  وتعتبر  وعفوية«.  تلقائية 
الشعبية، تعبيراً عن رفض املصادرة لألرض، ضرورة ملساندة الرجل وإمداده 
الفلسطيني،  النضال  في  أصيل  عنصر  امل��رأة  أن  وإثبات  ومعنوي،  مادي  بدعم 

ومن الصعب إكمال الصورة بدونها«.  
وتعزي اخلواجا هذه املشاركة وتقبل مجتمع القرية لهذا النوع من النضال 
العاملة في  النسوية  اللجان  الذي كانت تقوم به  الدؤوب  العمل  إلى  النسائي، 

القرية، في مجال التوعية وتنمية املجتمع احمللي.
الناشطة في مجال مقاومة اجلدار فاطمة بريجية، من قرية املعصرة بالقرب 
من بيت حلم، التي تخرج في مسيرات أسبوعية ضد اجلدار، تشير إلى أن مشاركة 
النساء في هذه املسيرات، ال زالت خجولة وحتتاج إلى دعم ومساندة لتصل إلى 
الفلسطيني، ولم  النوع من النضال جديد على مجتمعنا  أوجها.  وتتابع: »هذا 
ينتشر كما يجب، ومن الصعب احلكم على جناعته اآلن، ولكن ما أشاهده وأملسه 

بوضوح، أننا أصبحنا أكثر التفافاً حوله وإمياننا قوي بنجاعته«.
 

دفاعا عن مصدر رزقهن
تشير بريجية إلى تضرر النساء بشكل مباشر من اجلدار، حيث يوجد أكثر 
من 180 امرأة في القرية، فقدن مصدر رزقهن الوحيد، بعد مصادرة أراضيهن 

ل��ص��ال��ح ب��ن��اء ج���دار ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري. وح��س��ب بريجية ف���إن ج���دار الفصل 
آثاراً  ترك  القرية،  من  والغربية  اجلنوبية  الناحية  في  بني  ال��ذي  العنصري، 
هذه  في  األكبر  اخلاسر  النساء  كانت  ولكن  عامة،  القرية  سكان  على  تدميرية 

املعاناة.
األراضي  داخ��ل  وأعمالهم  وظائفهم  إل��ى  يخرجون  ال��رج��ال  ك��ان  حني  وف��ي 
احملتلة عام 48، كانت األرض هي ملجأ النساء الوحيد، تضيف بريجية: »كنا 
نطعم  وال��دوال��ي،  والعنبية  وامللنب  الدبس  ونصنع  والعنب،  الزيتون  جنني 
عائالتنا ونبيع الفائض«. ومن هنا، ال بد للنساء من التحرك، ومن تنظيم نساء 
القرية مسيرات نسويه في املناسبات الوطنية والرسمية، من واقع تضررهن 

الكبير من اجلدار ومصادرة األراضي.
 

عنف أكبر
بحسب بريجية فإن اجلنود يواجهون املسيرات النسوية بعنف أكبر: »في 
املسيرات التي تشترك فيها النساء وتنظمها، تكون ردة فعل اجلنود على اجلدار 

أكبر وأقسى، حيث نواجه بقنابل الغاز والقنابل الصوتية«.
جنود  »يتعمد  وتقول:  النقطة  هذه  في  بريجية  مع  اخلواجة  رميا   وتتفق 
والسامة  الغازية  القنابل  خ��الل  من  كبير،  بشكل  النساء  استهداف  االح��ت��الل 
إلخافتهن، وال يراعي اجلنود كون هذه املسيرات سلمية، الهدف منها االحتجاج، 

فال يتورعون عن ضرب رصاصة على أمرأة ال حتمل سوى علم بيدها«.
 

بلعني النموذج األول
ليس بعيداً عن ذلك، كانت قرية بلعني، التي أطلقت منوذج املقاومة الشعبية 
أراضيها باملصادرة لصالح  املهددة  القرى  ضد اجلدار، منوذجاً يحتذى به في 
املنغلقة،  وتقاليدها  القرية  ع��ادات  من  غيرت  األسبوعية  فاملسيرات  اجل��دار، 

وأصبحت أكثر انفتاحاً، وخاصة فيما يتعلق بالنساء.
وخاصة  بيوتها،  في  املتضامنني  من  كبيراً  ع��دداً  القرية  عائالت  تستقبل  و 

أثناء انعقاد املؤمتر الدولي للتضامن مع بلعني، وعلى مدار ست 
سنوات من العمل ضد اجلدار، أصبح مشهد املرأة في املسيرات 

مقبوالً في القرية و أبنائها.

سكانها  ع��دد  يتجاوز  ال  التي  القرية،  حياه  على  التغيير  ه��ذا  مع  ومتاشياً 
اإلعالم  التعامل مع  السكان على  التدريب وتأهيل  بد من  1800 نسمه، كان ال 

واملتضامنني األجانب، الذين يزورون القرية، وخاصة النساء.

تدريب وتأهيل
وتتفق كل من بريجية واخلواجا على ضرورة تقدمي التدريب الالزم للمرأة 
في هذا اإلطار، وعدم ترك هذه املشاركة تلقائية، وضرورة تقدمي الدعم املهني 

الالزم للنساء، للتفاعل واإلبداع في هذا املجال.
متكني  على  العاملة  امل���رأة  مؤسسات  جميع  ندعو  »نحن  بريجية:   تقول 
لتدريبهن  اجل���دار،  مناطق  ف��ي  النساء  على  التركيز  ال��ى  وتدريبهن،  النساء 
ومتكينهن لرفع مستوى مشاركتهن، من خالل ورشات العمل والدورات، حلث 

املرأة على التمسك بقضيتها ومقاومة سرقة أرضها«.
 تابعت: »كل منا ميلك بذرة االنتماء لألرض والوطن، والعمل ضد االحتالل 
واحلفاظ على حقه في األرض والوطن، فلماذا ال يتم رعاية هذه البذرة بالتدريب 

لتنميتها، وتعزيز االنتماء إلى األرض التي تسرق منا كل يوم«.
قريتها  في  النسوية  اللجان  تنفيذ  إلى  السياق،  هذا  في  اخلواجا  تشير   و 
يتعلق  فيما  وخاصة  اجلديد،  الوضع  مع  للتعامل  القرية،  لنساء  دورات  عدة 
باإلسعاف األولي، حيث مت تدريب عدد من النساء في كل أنحاء القرية، ملواجهة 

أي طارئ وتقدمي املساعدة الالزمة.
التعامل مع  النساء على  القرية بتدريب عدد من  املرأة في   كما قامت جلان 
اإلعالم واملتضامنني األجانب، وتقدمي معلومات عن القرية واجلدار واألراضي 
التي متت مصادرتها.  و تركز اخلواجة على ضرورة تأهيل املرأة في هذا املجال، 
من  انطالقاً  األرض،  عن  الدفاع  ومعركة  املسيرات  في  مشاركتها  فعالية  لرفع 

الضرورة وليس لتكون »تكملة عدد«.

مشاركة ضرورية وليس “تكملة عدد”

النساء الفلسطينيات جنبًا إلى جنب مع الرجال ملقاومة اجلدار
رام الله: عزيزة نوفل 
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أح��ش��اء طوره  ف��ي  التي تستقر ج��ذوره��ا  ال��ع��روس«،  حتولت »ش��ج��رة 
الشرقية في محافظة جنني، إلى معرض فني في الهواء الطلق. إذ استضافت 
إلى أحدى أصناف  األربعة قرون، واملنتمية  التي يفوق عمرها  »العروس« 
بشكل  حملت  عبارات  عليها  خطت  كبيرة  ورقة  مائة  نحو  النادرة،  البلوط 
االحتالل،  وممارسات  والتاريخ  األرض  بفلسطني  عالقة  له  ما  كل  رم��زي، 
وكانت نقطة جتمع للمشاركني في فعاليات إحياء الذكرى ال�34 ملناسبة يوم 

األرض اخلالد.

تاريخ
نسوي  مركز  في  اإلداري���ة  الهيئة  ورئيسة  النفسية  األخصائية  ت��روي 
على  القدم  منذ  املواطنون  اتفق  فتقول:  الشجرة،  قصة  قبها،  سائدة  طورة 
اجلليل  شطري  بني  تربط  وكانت  حتتها،  لعرائسهم  وداع  حفالت  إج��راء 
واملثلث من جهة والضفة الغربية من ناحية ثانية مبمر ضيق، وسط أشجار 

كثيفة. 
بحسب قبها ومواطنو القرية، ترتفع حوالي 12 متراً، أما عرضها يتجاوز 
ال� 50 مترا تقريباً، وتنتج قرابة نصف طن من البلوط، ويبلغ محيط قطر 

جذعها نحو ثالث أمتار.
اليوم  وهي  الطويل،  فلسطني  تاريخ  تختزل  باختصار،  »إنها  تضيف: 
الفلسطيني بأرضه،  ارتباط  مبا حتمله من عبارات ورموز تدلل على شدة 
فالبرغم من أن عبارات النكبة والنكسة وممارسات االحتالل قد كتبت على 

ورق كرتوني وربطت بخيوط رفيعة، إال أن الشجرة أقوى«.

تفاصيل
كانت قبها واحدة من املشاركات في املعرض الفني واملسيرة اجلماهيرية 
الفصل  ج���دار  مل��ق��اوم��ة  الشعبية  واحل��م��ل��ة  اإلع����الم،  وزارة  أطلقتها  ال��ت��ي 
القّسام   الدين  عز  الشهيد  سقط  التي  الصغيرة،  القرية  ومجلس  العنصري 

فوق أرضها العام 1936. 
تختتم: »سمعت من أمي وجدتي عن طقوس الشجرة، التي كانت محطة 
لتوديع العرائس، فقد كان وقتها يروج زواج »البدل«، إذ يأتي الناس لتوديع 

بناتهم واستقبال كنائنهم )زوجات أبنائهم( على ظهور اخليل«.
وتقول ازدهار صوافطة، وهي موظفة في وزارة الصحة أمت املعرض: 
»سمعت عن طرائف وأساطير حول الشجرة، ومنها أن العروس كانت تأتي 

حتتها وتلف سبع لفات حتى تدوخ«.
تتابع صوافطة: »اجلميل في أن تتحول الشجرة إلى حتفة فنية جميلة، 
تعبر ع��ن األرض وذك���رى ال��ش��ه��داء وال��ع��دوان وال��ص��م��ود وامل��ق��اوم��ة وكل 

شيء«.
الناس  الشجرة، وكان  أمي وعمتي حتت  الكهل خالد زيد: »زفت   يقول 

يأتون إليها لالستراحة في أيام احلر، وحتتها زير ماء. وبدونها ال تساوي 
طورة شيء«.

فيما يرى الفتى سامح محمد، الذي راح يشاهد الشجرة وما حملته من 
معروضات فنية، بالفعالية ما يشبه التأكيد على أن هذه األرض ألصحابها، 

وليس للمستوطنني القادمني من بالد بعيدة ملصادرة األرض ونهبها.

فنون 
تدلت عشرات اللوحات التي صنعت على شكل أوراق نباتات برية كعصا 
بفلسطني  عالقة  له  ما  كل  رم��زي،  وبشكل  وحملت  أغصانها.  من  ال��راع��ي، 
األرض والتاريخ وممارسات االحتالل، كالقرى املدمرة، ونكبة العام 1948، 
 )194( وأرق���ام  العنصري،  الفصل  وج��دار   ،1967 سنة  ح��زي��ران  ونكسة 
بفلسطني  الصلة  ذات  املتحدة  األمم  لقررات  تشير  التي  و)383(  و)242( 
يوم  شهداء  وأسماء  احلواجز،  عن  حتدثت  عبارات  وبجوارها  وقضيتها. 
األرض قبل 34 عاماً، األسرى، الزنازين، السجون، اجلرحى واملبعدين. عدا 
احلصار،  الرصاص،  العظام،  تكسير  سياسة  عن  عبرت  أخ��رى  طائفة  عن 
االغتياالت، االجتياح، حظر التجول، اإلقامة اجلبرية، الغاز املسيل للدموع، 
اخليمة، هدم املنازل، مصادرة األراضي، التعذيب وكل شيء تقريباً يروي 

تاريخ األرض وقصتها الطويلة.
ووفق منظمو العمل، الذي ابتكره الكاتب والصحافي عبد الباسط خلف، 
فإنه »بخيوطه وأوراقه يؤكد على احلق الفلسطيني الثابت، الذي حتتفظ به 
شجرة »العروس« وزيتونات فلسطني وذرات ترابها في أرجاء الوطن. كما 
يوصل رسالة ثبات ملا متثله هذه الشجرة الضخمة، لم تستطع سياسات 
من  فيها،  الكامنة  القتل  وشهوة  وطأتها  وش��دة  بثقلها  وتعسفه  االحتالل 

جعلها تهتز، بالرغم من اختزالها في عبارات قاسية الداللة واملعنى«.

دالالت
ف��ي ع��ن��ان السماء،  ال��ق��ام��ة، ورأس��ه��ا  ي��ق��ول خ��ل��ف: »ال��ش��ج��رة منتصبة 
والقهر،  بالوجع  ناطقة  االجتثاث،  على  عصية  األرض،  أعماق  في  وأصلها 
عازفة للحرية واألمل، فأغصانها وورقها وظلها العالي وحركتها مع الريح 
التي  واألح��داث  ورمزيتها  للشمس  وتوقها  والندى  املطر  بقطرات  وفرحها 
حتتفظ بها، وزغاريد الفرح التي صدحت حتتها، جتعلها محطة لألمل في 
ذكرى يوم األرض، بأن أرضنا وأمنا الكبرى فلسطني، باقية وأن االحتالل 

الطارئ إلى زوال«.
ظل  في  وبخاصة  وقهرنا،  وجعنا  عن  بالفن  نعبر  أن  »اجلميل  يتابع: 
حجم  ف��ي  خجولة  ص��ارت  فاملسيرات  ش��يء،  ك��ل  إل��ى  تسللت  التي  األزم���ة 
وصرنا  املواطنني،  صفوف  في  اإلحباط  من  حالة  وتفشت  فيها،  املشاركني 

نحيي املناسبات الكبيرة بإعداد متواضعة من املشاركني، وبطرق مكررة«.

اشتمل كلمات خلصت العدوان واالحتالل وتذكرت الشهداء

»شجرة العروس« حتتفل بيوم األرض مبعرض فني مفتوح 
أربع خطوات أو أقل ما بني اجلدار واجلدار، وأربعة أعمار أو 

أكثر ما بني اجلدران واحلرية.
اب��ت��س��ام��ة س��خ��ري��ة ح��زي��ن��ة، وه���و ينظر  ال��ت��وت شفتيه ع��ن 
لعقارب الساعة املشدودة حول ساعده، الذي ترك عليه النضال 
ضد االحتالل عالمات ال متحوها السنني، ماذا سيعني له الوقت 
بعد اآلن؟ وإن هو حاول استعجال مروره سيفقد عقله، قبل أن 
ميضي ما أمامه من وقت، لتتمكن قدماه من اخلطو نحو األحبة. 
النافذة  قضبان  بني  ووضعها  الساعة  حزام  فك  تلقائية  بحركة 
الصغيرة، التي صممت بدقة وقحة أعلى الباب احلديدي للزنزانة 
التي احتجز فيها، معلنة ضيق املساحة املسموح بها للتواصل مع 

العالم اخلارجي. 
النافذة تطل على جدار آخر، بأربع خطوات أخرى، بانتظار 
آخ��ر حلكم مبؤبد أو ي��زي��د. ابتسم م��رة أخ���رى، وه��و ي��ح��اول أن 
يزيد اخلطوات األربعة داخل زنزانته، مفكراً كيف ستكون األيام 
املقبلة، وكيف سيرقب عبر السياج حتليق الطيور، بينما تيبس 
أطالت  طاملا  التي  عينيه،  األي��ام  مع  وت��ذوي  أجنحته،  السنون 

النظر إلى املدى وحلمت بالوصول ملا بعده. 
ل��م يكن ي���درك أن ح��ب ال��وط��ن ج��رمي��ة، ي��دف��ع امل���رء أضعاف 
النضال  طريق  أن  يعلم  يكن  ولم  القترافها.  ثمناً  عمره  أضعاف 
آخره خيارين، إما املوت شهيداً أو املوت وحيداً بعيداً! لكن الوطن 
سواء  البذل،  كل  تستحق  والقضية  وذاك،  هذا  من  أكثر  يستحق 

باألرواح أو احلريات.
ال زال يسير من جدار آلخر، محاوالً زيادة اخلطوات، إذ بدأت 
هذه  في  ليختزل  امل��دى  وينحسر  أمامه،  من  تتالشى  املساحات 
اخلطوات، تعالت في رأسه كل األصوات، وغطت على وقع أقدامه 

التي تصارع الختراق املسافات. 
ص���وت أم���ه ت��ودع��ه ص��ب��اح��اً، وص��ي��ح��ات ص��غ��اره يوصونه 
بإحضار احللوى عند عودته، وصلوات زوجته بتسديد خطاه، 
اجلرحى،  وأن��ني  الثكالى  عويل  الرصاص،  وأزي��ز  الرفاق  هتاف 
اجلدار،  حتت  املصلوبة  األرض  ون��داء  املقتلعة  األش��ج��ار  آه��ات 
صرخات األماكن التي يخنقها احلصار، كل تلك النداءات تستحق 

اإلجابة.
وقع اخلطوات في الرواق، وصرير املفاتيح طغت على خليط 
لقاعة احملاكمة، مخلفاً  الباب ويساق  يفتح  األصوات في رأسه، 
وراءه ساعته حتصى الوقت باعتيادية، بينما يبدأ هو بإحصاء 

وقته بساعة مختلفة، عقاربها ال ترحم أحداً.

متر مربع
بقلم جنوى غامن

خاص بـ صوت النساء
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نساء وأخبار
وفاة طفلة مينية بعد أربعة أيام من تزويجها

5 اليمن: توفيت فتاة مينية في الثالثة عشرة من العمر، بسبب نزيف حاد، ناجم عن تعرضها للعنف اجلنسي، وذلك بعد 
العربي  الشقائق  منتدى  وقال  مينية.  حقوقية  منظمة  أعلنت  كما  البدل«،  ب���«زواج  يعرف  ما  عبر  تزويجها،  من  فقط  أيام  أربعة 
حلقوق االنسان، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن الطفلة إلهام مهدي شوعي العسي، توفيت اجلمعة 2 نيسان 
اجلاري، بسبب »متزق كامل في األعضاء التناسلية، ونزيف مميت، طبقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى الثورة، وذلك بعد أن 
مت زفافها يوم االثنني 29 آذار/مارس«. وكانت الطفلة إلهام، وهي من محافظة حجة شمال غرب صنعاء، زوجت ضمن ما يعرف 

بزواج البدل، إذ زوجت إلى زوجها الثالثيني، مقابل تزويج أخت زوجها إلى أحد أفراد عائلتها.
واعتبر منتدى الشقائق، »الطفلة إلهام شهيدة العبث بأرواح األطفال في اليمن، ومنوذجاً صارخاً ملا يشرعه دعاة عدم حتديد 
سن الزواج، من قتل يطال الطفالت الصغيرات«. ودعا املنتدى الذي يدافع خصوصاً عن حقوق املرأة، إلى: »أن تتحول الطفلة إلهام 

إلى رمز، يؤكد بشاعة اجلرمية، واملخاطر التي تتعرض لها الطفالت الصغيرات بسبب الزواج املبكر«.
الريفية،  املناطق  في  خصوصاً  منتشرة  ظاهرة  وهي  القاصرات،  تزويج  ظاهرة  حول  اليمن  في  مؤخراً  تصاعد  اجلدل  وكان 
وقد نظمت تظاهرات تطالب بتحديد سن أدنى للزواج، بينما نظمت تظاهرات أخرى ضد ذلك، بدعم من التيارات الدينية املتشددة.

وكان البرملان اليمني أقر العام املاضي، مشروع قانون يضع حداً أدنى لسن الزواج هو 17 عاماً للنساء و18 عاماً للرجال، إال 
أن نواباً من أطياف سياسية عدة، قدموا إلى رئيس البرملان طلباً إلعادة مناقشة القانون. ولم تتم املصادقة على هذا القانون، الذي 

يعول عليه من أجل احلد من ظاهرة تزويج األطفال.
ويرى اإلسالميون أن االسالم لم يحدد سناً للزواج، ويتذرعون بأن النبي محمد، صلى الله عليه وسلّم، تزوج عائشة وهي 
في التاسعة من العمر. وتزويج الفتيات وهن في سن الطفولة أمر شائع في اليمن، الذي حتكمه التركيبة القبلية، ويحظى فيه 
اإلسالميون بنفوذ كبير، وخصوصاً في املناطق الريفية. وكانت هيئة علماء اليمن، التي يرأسها رجل الدين املتشدد والنافذ عبد 

املجيد الزنداني، أصدرت بياناً ضد مشروع القانون، واعتبرت أن حتديد سن الزواج، يعني »حترمي ما أباحه الله«.
ويطلق املجتمع املدني والصحافة على الفتيات اللواتي يتم تزويجهن في سن الطفولة، اسم »عرائس املوت« وال سيما بعدما 

توفيت فتاة عمرها 12 عاماً، بينما كانت تضع مولودها األول في أيلول العام املاضي.

انتحار واحتراق 20 امرأة خالل ثالثة أشهر في دهوك
5 العراق: كشفت مديرية متابعة العنف ضد املرأة في محافظة دهوك، عن انتحار واحتراق 20 امرأة، وذلك في ثالثة اشهر، 

ما يعد مؤشراً بوجود انخفاض ملحوظ في هذه الظاهرة، مقارنة باألعوام السابقة. 
 12 منها  امل��رأة،  ضد  بالعنف  متعلقة  حادثة   141 املاضية  الثالثة  األشهر  خالل  »سجلت  إنها  لها،  تقرير  في  املديرية  وقالت 

محاولة انتحار و25 حالة احتراق، 14 منهن فارقن احلياة«.
وجاء في تقرير املديرية أن: »حالتني لالعتداء اجلنسي سجلتا في احملافظة«، إضافة إلى »حادث مقتل امرأة أخرى«. هذا، وتراجع 
 العنف ضد النساء في حدود محافظة دهوك بنسبة 29%، استناداً إلى البيانات الرسمية مقارنة بالعام املاضي واألعوام التي سبقته.

املراة بشكل ملحوظ، بسبب  العنف ضد  انخفاض حاالت  أعلنت في مناسبات عدة، عن  العراق،  إقليم كردستان   وكانت حكومة 
للتوعية واملطالبة  الغرض، والتي تنظم بدورها حمالت  لهذا  التي خصصتها احلكومة  النسائية،  العديد من اجلمعيات  انتشار 
األع��راف والعادات  للخالص من حياتهن، بسبب  االنتحار، طلباً  إلى  اإلقليم  النساء في  الظاهرة. وتلتجئ بعض  باحلد من هذه 

العشائرية التي تواجههن.

12 ألف شكوى ضد العنف خالل 2009
5 فلسطني احملتلة: مببادرة مشتركة بني موقع ُبكرا و« كيان- تنظيم نسوي«، سيتم بشكل دوري مع بداية كل شهر، طرح 
عدة قضايا مختلفة تهم  املرأة العربية خاصًة، ومجتمعنا العربي عامًة، التي من خاللها أيضاً ميكن لزوار موقع ُب��كرا إرسال أسئلة 
واستفسارات ستقوم باإلجابة عنها اخلبيرة القانونية السيدة شيرين بطشون - مديرة الوحدة القانونية لدى التنظيم النسوي 
كيان.  املوضوع املقترح تناوله للشهر األول نيسان 2010: عن متضرري املخالفات اجلنائية وجرائم العنف، وضحايا املخالفات 
اجلنائية وخاصة أعمال العنف بكافة أشكاله ومنها القتل، االعتداء اجلنسي، اجلسدي وغيرها من األعمال اجلنائية املشينة التي 
باتت خبراً تتناقله وسائل اإلعالم، كما تتناول حالة الطقس، إلى درجة لم تعد تؤثر بنا في غالب األحيان، أو في أقصاها تدفعنا 

إلطالق عبارة مبتذلة مثل »شو صاير بهالدنيا؟«. 
معطيات الشرطة تشير إلى أنه في عام 2009 حتى تاريخ 1\11 )قتلت 7 نساء على يد أزواجهن، وفي عام 2008 قتلت 11 

امرأة، وفي عام 2009 )كل السنة( قتلت 10 نساء عربيات، وفي عام 2008 قتلت 6 نساء عربيات. 
عدد امللفات التي فتحت على خلفية شكاوى من قبل نساء على خلفية عنف داخل العائلة: 12،891. في األشهر ما بني 9-1\2009، 
النساء العربيات تقدمن 11.8% من الشكاوى، في حني أن نسبتهن السكانية حوالي 20%. هذه الفجوة مرتبطة على ما يبدو، بعدم 

التقدم بشكاوى على هذه اخللفية في املجتمع العربي. تقسيم املعطيات هذا شبيه ملا كان عليه احلال في السنوات املاضية. 

مشروع قانون حلماية املرأة من العنف األسري
5 لبنان: أقر مجلس الوزراء اللبناني الثالثاء املاضي، مشروع قانون حلماية املرأة من العنف األسري، وأحال هذا املشروع 
إلى مجلس النواب للتصديق عليه. وصرح وزير اإلعالم طارق متري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء منتصف الليلة املاضية 
للصحافيني، بأن هذا املشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع اجلهات الشرعية والروحية، بهدف تأمني االنسجام بني صيغته 

واملالحظات املتعلقة باختصاص هذه اجلهات.
وقال رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري، خالل اجللسة، إن لبنان كان من الدول السباقة »في مكافحة التمييز على أساس 
في  حقهن  النساء  إعطاء  في  كثيرة  دوالً  سبق  وقد  والسياسية،  املدنية  احلقوق  في  وامل��رأة  الرجل  بني  املساواة  وتأمني  اجلنس، 
االنتخاب«. وقال إن إقرار هذا املشروع، وإحالته الى مجلس النواب، هو »تأكيد على التزامنا بتنفيذ اإلتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أنواع التمييز ضد املرأة«. وأضاف أن هذا القانون يساهم في القضاء على التمييز ضد املرأة »وهو ما تسعى اليه احلكومة 
على غير صعيد، ال سيما من حيث تشديدها على مشاركة النساء في احلياة السياسية«. وأشار احلريري إلى أن هذا املشروع هو 

»خطوة على طريق تطوير قوانيننا في هذا االجتاه«.

أعلن إئتالف قانون األحوال الشخصية الفلسطيني، 
ل���ت���ع���دي���ل نصوص  اإلق���ل���ي���م���ي���ة  ب���احل���م���ل���ة  اخل�������اص 
التحضيرات  إك��م��ال  ع��ن  الشخصية،  األح���وال  ق��ان��ون 
قانون  لتعديل  اإلقليمية  احلملة  لبدء  واالستعدادات 
في  ب��دأت   التي  احلملة  وتستمر  الشخصية.  األح��وال 
وتهدف  العام.  نهاية  حتى  شباط  من  الثاني  النصف 
إلى إجراء تعديالت لبعض نصوص القوانني املرتبطة 

باألحوال الشخصية، 
األحوال  قوانني  لتعديل  اإلقليمية  احلملة  وتضم 
فلسطني،  ه��ي:  دول  أرب���ع  عضويتها  ف��ي  الشخصية 
فإن  الفلسطيني  الصعيد  وعلى  مصر.  لبنان،  األردن، 
احلملة تشمل عقد مؤمتر وورش عمل في كل احملافظات 
املؤسسات  م��ع  ال��ت��ح��ال��ف  إل���ى  إض��اف��ة  الفلسطينية، 
باجتاه  والضغط  للمشاركة  والصحافيني،  اإلعالمية 

تغيير هذه النصوص.
ترتبط  لتعديلها  احلملة  تسعى  التي  النصوص 
بسن الزواج، احلضانة، الشخصية القانونية للمرأة، 
وتشارك  والطالق.  املشتركة  األموال  الزوجات،  تعدد 
ونسائية،  حقوقية  مؤسسات  اإلقليمية  احلملة  ف��ي 
املرأة  حقوق  جلنة  املصرية،  امل��رأة  قضايا  مركز  مثل 

اللبنانية، احتاد املرأة األردنية. 
ويقوم مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 
بالتنسيق لهذه احلملة في فلسطني، وبدأت عملها منذ 
اإلقليمي  التحالف  إنشاء  بعدها  وج��رى   ،2008 ع��ام 
م��ن ه��ذه امل��ؤس��س��ات، بحيث مت عقد ورش��ت��ي عمل في 
إل��ى م��ذك��رة ح��ول أبرز  ب��ي��روت وع��م��ان، ومت التوصل 
التعديالت التي تسعى احلملة من أجل تعديلها، حيث 
جملة  تنفيذ  الوطني،  املستوى  على  منسق  كل  يتولى 
الوطني، من  النشاطات والفعاليات على املستوى  من 
التعديالت في بعض  أجل الضغط باجتاه إجناز هذه 

نصوص قوانني األحوال الشخصية.
يضم  احلملة،  لهذه  الفلسطيني  اإلئتالف  أن  يذكر 
في عضويته، االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، طاقم 
امل��رأة العاملة،  امل��رأة، مؤسسة احل��ق، جمعية  ش��ؤون 
مركز  املنسق  إل��ى  إض��اف��ة  النسوية،  ال��دراس��ات  مركز 

املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي. 
الفلسطينية،  ل��ل��م��رأة  ال��ع��ام  االحت���اد  يتولى  فيما 
التنسيق مع عدد من املؤسسات العاملة في قطاع غزة 

ضمن هذه احلملة.
وف����ي ورش�����ة ال��ع��م��ل إلئ���ت���الف ق���ان���ون األح�����وال 
اإلقليمية  باحلملة  اخل���اص  الفلسطيني  الشخصية 
حتدثت  الشخصية،  األح��وال  قانون  نصوص  لتعديل 
ن��ه��اي��ة م��ح��م��د، ع��ض��و األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد العام 
للمرأة الفلسطينية، نائبة رئيسة االحتاد، عن الوضع 

انشاء  قبل  ف��ي فلسطني  ك��ان س��ائ��داً  ال���ذي  ال��ق��ان��ون��ي 
السلطة الوطنية الفلسطينية. ورأت أن أولى خطوات 
بدأت  الشخصية،  األح��وال  قانون  موضوع  في  العمل 
ومت  فلسطيني.  تشريعي  مجلس  أول  انتخاب  بعد 
في العام 1998 تشكيل إئتالف من مراكز ومؤسسات 
وف��ص��ائ��ل وق�����وى س��ي��اس��ي��ة، ب���ه���دف حت���دي���د ماهية 
قانون األح��وال الشخصية الذي نريده. وأش��ارت إلى 
استقالل  إع���الن  وثيقة  إل��ى  استند  اإلئ��ت��الف  عمل  أن 
اللذان  الفلسطيني،  األساسي  النظام  وإل��ى  فلسطني، 
ال��ذك��ور واإلن���اث. كما استند  ب��ني  امل��س��اواة  نصا على 
التي  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  إلى  اإلئتالف  عمل 
التي  القضايا  أما  الفلسطينية.  السلطة  عليها  وقعت 
حول:  تتمحور  فكانت  ح��ول��ه��ا،  ال��ن��ق��اش  ي��ج��ري  ك��ان 
وامل��رأة،  للرجل  القانونية  األهلية  ال���زواج،  سن  رف��ع 
ال��والي��ة خ��الل ال���زواج وف��ي ح���االت ال��ط��الق، األم���وال 
إلى  باإلضافة  األط��ف��ال،  حضانة  للزوجني،  املشتركة 
موضوع تعدد الزوجات. وأشارت محمد إلى أن العمل 
األقصى،  انتفاضة  بداية  مع  توقف  املوضوع  هذا  في 
مشروع  إع��داد  مت  حيث   ،2003 ع��ام  به  العمل  وأعيد 
أن  محمد  وبينت  الفلسطينية.  األس���رة  ق��ان��ون  باسم 
العمل في هذا اإلطار شارك فيه طيف واسع من القوى 

والشخصيات الفلسطينية.
الفلسطيني  اإلئ��ت��الف  عضو  ع��ي��س��اوي-  ع��اي��دة   
لتعديل قانون األحوال الشخصية، حتدثت عن أهمية 
تعديل قانون األحوال الشخصية، مشيرة إلى أن ذلك 
ينهي حالة التعدد التي عاشتها فلسطني قبل تأسيس 
الغالب كانت  الفلسطينية، وهي في  الوطنية  السلطة 
أن��ظ��م��ة وق��وان��ني ل��ص��ال��ح ال��ط��رف احل��اك��م. وأش���ارت 
لالتفاقيات  اجلديدة  القوانني  مراعاة  أهمية  إلى  أيضاً 
املساواة  موضوع  في  وخاصة  الدولية،  واملعاهدات 
الهدف  أن  االنسان. ورأت  وامل��رأة وحقوق  الرجل  بني 
التي  التمييزية  النصوص  كافة  إزال��ة  هو  احلملة  من 
مرتبة  في  بانهأ  للمرأة  تنظر  والتي  امل��رأة،  ضد  متيز 

دونية، وأقل من الرجل.
احمل��ام��ي إي���اد ح��الي��ق��ة، امل��ت��ط��وع ف��ي م��رك��ز امل���رأة 
لإلرشاد القانوني واالجتماعي، حتدث عن الشخصية 
النصوص  أن  إل��ى  وأش���ار  وامل���رأة.  للرجل  القانونية 
التي يتم العمل بها حالياً، تعود إلى القانون األردني 

لعام 1976، واملصري لعام 1954. 
مع العلم أنه مت إجراء تعديالت على هذه القوانني، 
سارية  زال���ت  ال  أن��ه��ا  إال  واألردن،  م��ص��ر  م��ن  ك��ل  ف��ي 
املفعول في فلسطني. ومن هنا تأتي أهمية وجود قانون 
فلسطيني لألحوال الشخصية. وأكد حاليقة أن للمرأة 

كامل احلق في اإلعتراف بشخصيتها القانونية. 

بعد اكمال التحضيرات واالستعدادات

بدء احلملة االقليمية لتعديل 
قانون األحوال الشخصية
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حتت رعاية وزارة شؤون املرأة، نظم مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان 
في فلسطني احملتلة، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومركز املرأة لإلرشاد 
اإلنسان، مؤمتراً حول اجلرائم  املستقلة حلقوق  القانوني واإلجتماعي، والهيئة 
املرتكبة على خلفية الشرف حتت عنوان: »أين الشرف في اجلرائم املرتكبة على 

خلفية الشرف«. 
وقامت إيفا تومتش مديرة مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في فلسطني 
ورحبت  البيرة  في  األحمر  الهالل  جمعية  قاعة  في  عقد   ال��ذي  املؤمتر  بافتتاح 
باحلضور، وقدمت الشكر لكل املؤسسات التي ساهمت في تنظيم املؤمتر. وأكدت 
أن  ورأت  فقط.  محلية  وليست  عاملية  ظ��اه��رة  ه��ي  النساء،  قتل  ظ��اه��رة  أن  على 
هناك حاجة لتوحيد اجلهود للتوعية بخطورة هذه الظاهرة، وأهمية العمل على 

إنهائها.
ثم قدمت ربيحة ذياب وزيرة شؤون املرأة كلمة االفتتاح، واشارت إلى اهتمام 
الوزارة بالعمل مع كل اجلهات الرسمية واألهلية، احمللية واالقليمية والدولية من 
أجل التصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لها.  وأشارت إلى أن ظاهرة قتل النساء 
كانت موجودة على الدوام، إال أن عنف االحتالل لم يكن يعطي الفرصة لنا للتركيز 

على هذه الظاهرة، بل كان يتم حلها من خالل التدخالت العشائرية.
وقالت: »لكن اآلن ونحن نحث اخلطى من أجل جتسيد بناء الدولة الفلسطينية، 
عبر بناء مؤسسات وأسس هذه الدولة فإن هناك حاجة لالهتمام بذلك، وخاصة 
اآلونة  في  النساء  قتل  وح��االت  العنف  تزايد  على  مؤشرات  هناك  أن  يظهر  أن��ه 
تعود  النساء  قتل  أسباب  أن  على  تدل  املؤشرات  أن  على  ذي��اب  وأك��دت  االخيرة. 
لعدة مبررات مختلفة، كاخلالفات على قضايا امليراث أو غيرها من القضايا، لكن 
يجري عادة إدراج هذه اجلرائم حتت مسمى القتل على خلفية الشرف«. وأشارت 
ذياب إلى أن وزارة شؤون املرأة  ناقشت هذا املوضوع على عدة مستويات، ومع 
حول  ال���وزراء  ملجلس  مذكرة  وقدمت  وغيرها،  وتنفيذية  تشريعية  جهات  ع��دة 
الرئيس  إل��ى  بالتنسيب  باإلجماع  ق��رار  بأخذ  ال���وزراء  مجلس  وق��ام  امل��وض��وع. 
العذر احملل واملخفف للقتل. ومت رفع  اللتني تعطيان  املادتني  الفلسطيني بإلغاء 

القرار للرئيس للمصادقة عليه وإصداره كقانون بقرار.
قدم  اإلنسان،  املستقلة حلقوق  الفلسطينية  الهيئة  في  ياسر عالونة  الباحث 
عرضاً موجزاً حلاالت القتل التي رصدتها الهيئة، وأشار إلى أنه في عام 2005، 
رصدت الهيئة مقتل 10 نساء، وفي عام 2006 رصدت 14 عملية، وفي عام 2007  
)18( حالة قتل، أما في العام 2009، فقد رصدت 9 حاالت قتل. واستخدمت وسائل 
عديدة للقتل كاخلنق، الطعن، التسميم وإطالق النار وغيرها من األساليب. ورأى 

أن هناك مؤشرات عديدة على ازدياد تعرض النساء للقتل أو التهديد بالقتل.
مها أبو دية- مديرة مركز املرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي، رأت أن ظاهرة 
قتل النساء هي ظاهرة عاملية وإقليمية وليست محلية فقط. ورأت أن اخلالف يدور 
الواقع  النساء. في  بقتل  األمر  األس��رة، عندما يتعلق  حول تعريف مفهوم شرف 
الفلسطيني وبسبب غياب سلطة ذات سيادة فعلية ومتكاملة، تتعدد مسؤوليات 
احلماية، بني مؤسسات املجتمع الرسمية واألهلية، واملؤسسات الدولية وأيضاً 
فإن  ولذلك  االحتالل.  حتت  زلنا  ال  أننا  في  واضح  الدولي  القانون  ألن  إسرائيل، 

توفير احلماية، للمجتمع الفلسطيني بأكمله، ومن ضمنه النساء الفلسطينيات، هو 
مسؤولية مشتركة. وأشارت إلى أن هناك دور كبير للحركة النسوية الفلسطينية، 
تواجهه  ال��ذي  التحدي  يكمن  حيث  النساء،  ومواقف  نظر  وجهة  عن  تعبر  كونها 
إلى املؤسسات احمللية  الفلسطينيات  النساء  النسوية، في إيصال صوت  احلركة 
الوقوف  على  وحثها  االجتماعي،  والسلم  اإلنسان،  بحقوق  تهتم  التي  والدولية 

بحزم أمام عمليات قتل النساء.
الفلسطينية، ومفتي  الشيخ إبرهيم خليل عوض وكيل مساعد في دار اإلفتاء 
رام الله والبيرة، أشار إلى أن ما تعاني منه املرأة، إمنا هو يخص املجتمع بكامله. 
وأكد على أن هناك حاجة  للتمييز بني املبادئ والقيم التي جاء بها اإلسالم وبني 
التطبيق اخلاطىء لها في بعض األحيان. وأشار إلى أن اإلسالم حرم التعدي على 
حياة أي إنسان، رجل كان أو امرأة. هذا يفرض على كل من يعتنق الدين احترام 
هذا املبدأ. وال يسمح اإلسالم باإلستغالل البشع ملبادئه، من خالل استخدام مفهوم 

الشرف. وأكد أن لإلسالم مبادئ وأسس محددة للتعامل مع هذا املوضوع. 
وخلص عوض موقف الدين اإلسالمي بأنه يرفض التعدي على حياة الرجال 
اجلناية  على  املعاقبة  كذلك  ويرفض  الشبهات،  بدافع  القتل  ويرفض  والنساء، 
حتى تثبت. كما ويؤكد على أن إثبات اجلناية ال يجوز إال من قبل جهة قضائية، 
القانون باليد، ويحث على التحلي بالقيم واألخالق. ودعا  كما يرفض الدين أخذ 

اجلميع إلى التحلي بالتقوى في القضايا التي تتعلق بحياة أفراد املجتمع.
املطران عطا الله حنا- رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في القدس 
إال  أعطيت لسيدنا موسى،  الوصية  أن  تقتل، صحيح  تقول ال  قال: »هناك وصية 
أن مصدرها الله، وهذا كالم خالد. هذه الوصية ال تستثني أح��داً، وهذا يعني أنه 
ال يجوز القتل حتت أية ذريعة أو وصف أو مبرر. ورأى أنه في الدين املسيحي، 
فإن الله هو مانح احلياة لإلنسان، وهو فقط صاحب السلطان بأخذها. ولذلك فإن 
قتل اإلنسان، ووضع حد حلياته إمنا هو إعتداء على الله تعالى«. وأضاف املطران 
حنا: »وفي الوقت الذي نطالب فيه بوقف العنف ضد املرأة، فإننا نطالب اجلميع 
أمام محاوالت  املرأة بأن تقف  بالتحلي بالفضيلة واألخالق احلميدة. كما نطالب 

استغاللها كسلعة يجري استخدامها في وسائل اإلعالم والدعاية وغيرها«.
كيرت جورنغ، مدير مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في غزة، أكد على 
أهمية العمل لتوعية املجتمع احمللي حول هذه الظاهرة، وتضافر اجلهود للتصدي 

لها.
املفوض  مكتب  من  السراج،  نيرمني  كونفرنس  الفيديو-  تظام  عبر  وحتدثت 
اإلتفاق على مفهوم  املهم  أنه من  إلى  غ��زة. وأش��ارت  اإلنسان في  السامي حلقوق 
الشرف، ألن ما يجري حتى اآلن هو ربط مفهوم الشرف باملرأة فقط. ورأت أن هناك 
أسباب كثيرة وعديدة لقتل النساء، كامليراث وغيره. ولكن يتم استسهال اإلعالن 
على أن اجلرمية متت على خلفية الشرف، ألن القانون في هذه احلالة يعطي القاتل 
فرصة لالستفادة من عذر محل مينحه عقوبة مخففة. ورأت أنه إذا كانت كل األديان 
السماوية حترم القتل، ومنها قتل النساء، فإن هناك حاجة لفحص األسباب التي 

تؤدي إلى عمليات قتل النساء حتت مختلف التسميات.
في اجللسة الثانية التي ترأستها السيدة جني كوف- مديرة مكتب اليونيسيف، 

حتدثت سلوى هديب وكيلة وزارة شؤون املرأة، عن أن أصعب ما تواجهه املرأة هو 
العنف ضدها. وأشارت إلى أن هناك عدداً من املواثيق واإلتفاقيات التي تنص على 
إلى  الفلسطيني ووثيقة االستقالل. وأشارت  القانون األساسي  املساواة، وكذلك 
حاالت القتل للنساء، مبينة أن اصغر احلاالت التي قتلت عمرها 3 شهور، وأكبرهن 
75 عاماً. كما حتدثت هديب عن دور ومهام اللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد 
املرأة. وأشارت إلى أن وزارة شؤون املرأة تؤكد على التوصيات املتعلقة بتطبيق 
املساواة بني الرجال والنساء، التي نصت عليها القوانني املختلفة، وكذلك العمل 
حول  احمللي  املجتمع  وتوعية  للعنف.  املتعرضات  للنساء  احلماية  توفير  على 

خطورة ظاهرة العنف.
أشار  الفلسطيني،  الرئيس  مكتب  في  التشريعات  مكتب  مدير  شاهني  عامر 
إلى أن الرئيس الفلسطيني صادق على إتفاقية سيداو، وكذلك الوثيقة احلقوقية 
للمرأة. وحتدث عن املادة )340( من قانون العقوبات األردني لسنة 1976، وهو 
قتل  املخفف لعمليات  العذر  تقدم  التي  املادة  الساري في فلسطني. وهي  القانون 

النساء.
اليونيفم،  مؤسسة  ف��ي  امل���رأة  ض��د  العنف  مناهضة  مستشارة  س��ع��ادة  لونا 
حتدثت عن تقرير مت إعداده حول اجلرائم املرتكبة على خلفية ما يسمى بالشرف، 
واإلحصاءات التي تضمنها التقرير. وأشارت إلى أن التقرير مت اجنازه بالتعاون 

مع )33( مؤسسة في الضفة والقطاع، تتعامل مع النساء املتعرضات للعنف. 
فيما حتدثت حنان أبو غوش من مركز املرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي، 
عن أهمية تبني قيم وأخالقيات تقوم على احترام اإلنسان، واملساواة بني الرجال 
املهددات  للنساء  احلماية  توفير  على  تقوم  املركزية  املهمة  أن  ورأت  والنساء. 
بالقتل، من خالل تضافر اجلهود بني املؤسسات املختلفة. وأشارت إلى أن هناك 
حاجة كبيرة لتحويل حركة حماية النساء من العنف، إلى حركة واسعة وقادرة 

على إحداث التغيير املطلوب لتوفير احلماية.
اجللسة الثالثة من املؤمتر، ركزت على دور وسائل اإلعالم في رفع مستوى 
مراسلة  هانكوك  ب��اوال  حتدثت  حيث  امل���رأة.  ض��د  العنف  م��وض��وع  ح��ول  ال��وع��ي 
إلى  مشيرة  احملتلة،  الفلسطينية  املناطق  في  النساء  ضد  العنف  حول   )CNN(
النساء  أن دور وسائل اإلع��الم في هذا املجال، يقوم على شرح معاناة وجت��ارب 
املتعرضات للعنف. كما أن من املهم لوسائل اإلعالم لعب دور يقوم على التوعية 
بخطورة العنف للتصدي له قبل حدوثة. وأشارت إلى أن  وسائل اإلعالم تواجه 

صعوبات في تغطية هذه الظاهرة، بسبب محاوالت التعتيم التي حتاط بها.
املرأة،  قضايا  لنصرة  اإلعالمي  املنتدى  في  الرصد  جلنة  منسق  حت��دث  كما   
الصحافي منتصر حمدان، حول دور وسائل اإلعالم احمللية، مؤكداً وجود إخفاق 
خاصة  النساء،  قتل  جلرائم  الرئيسية  الفلسطينية  الصحف  تغطية  في  ملحوظ 
تقرير  على  ذلك  في  مستنداً  الشرف«،  »خلفية  على  القتل  يسمى  ما  خلفية  على 
رصد جرائم قتل النساء، الذي نفذته جلنة الرصد في املنتدى، بدعم من مركز املرأة 
لإلرشاد القانوني واإلجتماعي. حيث أشارت النتائج إلى حالة ضعف مهني في 
تغطية جرائم قتل النساء، إضافة إلى خرق القانون األساسي وقانون املطبوعات 

والنشر، اللذان يضمنان حق الظهور العادل للمرأة في وسائل اإلعالم احمللية.

مؤمتر »أين الشرف في اجلرائم املرتكبة على خلفية الشرف«

رجال دين وحقوقيون يؤكدون على أهمية التصدي لظاهرة قتل النساء
رام الله- خاص صوت النساء
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القانوني،  املستشار  أخوها  امليراث  في  حقها  من  حرمانها  في  املتسبب  إحداهن 
أخوها  وأخ���رى  أهلية،  مؤسسة  مدير  أخ��وه��ا  وأخ���رى  املساجد،  أح��د  إم��ام  وأخ���رى 
احلاصل على شهادة الدكتوراة، وأخرى وأخرى، إن أغلب املتسببني بحرمان النساء 
من امليراث هم األخوة، يليهم في املرتبة اآلباء، إن حرمان املرأة من امليراث هو أمر ال 
الثقافي، أو حتى درجة التدين، فاألمر  يتعلق باملستوى االجتماعي أو التعليمي أو 
فاملوروث  الضعيفة،  الفئات  منه  وحت��رم  القوي،  يحوزها  أن  يجب  بثروة  متعلق 
وال  عائالتهم،  ث���روات  على  ق��وة  كمركز  ال��رج��ال  فيه  يسيطر  واالجتماعي  الثقافي 
يقبلون مبقاسمة اإلناث، خاصة املتزوجات منهن، ويزداد األمر صعوبة حني يكون 
من  حرمن  نساء  ترويها  التي  القصص  عشرات  إن  عينية،  وأم���الٍك  أراٍض  امل��ي��راث 
ميراثهن كفيلة بدق ناقوس العنف املتالحم على أنفاس النساء، فالقبول االجتماعي 
حلرمانهن من امليراث، يساهم بشكل رئيسي في تكريس وإعادة إنتاج ثقافة العنف 
ميراث  في  والشرعي  اإلنساني  حقهن  عن  بعمد  والتغاضي  النساء،  جتاه  املتعمدة 
بات  أمر  هي  العائلة،  ث��روات  على  االستحواذ  في  والرغبة  السيطرة  إن  عائالتهن، 
تقليداً ذكورياً، فالقلة من يعطون النساء حقهن الذي شرعه الله، فتجد أن محاولة 
احلفاظ على هذه الثروات، قد يدفع بزيادة دائرة العنف ألعلى مستوى، وحاالت القتل 
التي شهدناها عادت لبعض احلاالت ملوضوع امليراث ومحاولة السيطرة عليه، بل 
وقتل النساء في سبيل احلصول على هذا امليراث، وقتل سمعتها وسيرتها باتهامات 
باطلة ال أساس لها من الصحة، وهنالك مستوى العنف اجلسدي، وأقساها العنف 
النفسي، ونبذها من العائلة، والتخلي عنها، وهو األمر الذي يقهر الكثير من النساء، 
ويجبرهن على العودة لظل الرجال في عائالتهن، ليكونوا مصدر حماية لهن، رغم 
يفهمون جيداً طبيعة  الذكور  أن  العنف جتاههن، ويبدو  املتسببني في هذا  أنهم هم 
املجتمع وعالقات القوة فيه، ويدركون أن النساء هن احللقة األضعف في املجتمع، 
وتركهن دون حماية، هو أمر ال تطيقه النساء، لذلك وجدنا في دراسة بحثية حول 
حرمان النساء من امليراث، أن السبب الرئيسي في عدم مطالبة النساء مبيراثهن، هو 

خوفهن من التسبب مبشاكل عائلية،وقطيعة ال قبل لهن بها.
في  حقها  عن  تنازل  ورقة  على  التوقيع  على  الطبيب،  شقيقها  أجبرها  »بثينة« 
الزواج،  التوقيع، حرمها من  بالزواج، وحني رفضت  لها  والدها، كي يسمح  ميراث 
مرور  بعد  زال��ت  وال  ميراثها،  عن  التنازل  على  إلجبارها  ضغوطاً  عليها  ومي��ارس 

ثمانية أعوام على موت الوالد، لم تتزوج ولم تأخذ حقها في ميراثها.
إخوتها  أجبرها  السوء،  في  غاية  االقتصادي  ووضعها  متزوجة،  سيدة  »نهلة« 
على التوقيع على مبايعة للتنازل عن حقها في األراضي وامليراث اخلاص بوالدهم، 

زوجها يعنفها ويحرق مالبسها ويطردها من البيت، ليجبرها هو اآلخر على املطالبة 
بحقها من إخوتها، فوجدت نفسها بني طمع كال الطرفني وهي الضحية، فال هي متلك 
القوة لتطالب بحقها، ألن اإلخوة أيضا هددوها بالقطيعة إن هي طالبت بحقها، بل 
وأجبروها على التنازل بورق رسمي، وال هي قادرة على التعايش مع زوجها، الذي 

ال زال متطلعاً مليراثها.
أما أم محمد، فال زالت قصتها ومعاناتها تنطق بظلم العم وأبناء العم، الذين بدالً 
أن يكونوا دعماً وسنداً وحمايًة، كانوا سبب معاناتها وأخواتها، فقد ترك لهن األب 
وهن 6 أخ��وات، أرض وبيت من جهده اخلاص وجهدهن، حيث أنهن تركن التعليم 
ليساعدنه، وعملن كلهن ليبقى لهن بيت يضمهن، وما أن توفى األب، حتى طمع العم 
وأبناؤه باألرض والبيت، وقاموا بضربهن بالسكاكني، وحاولوا منعهن من الشكوى 
للشرطة، إال أنهن متكن من تسجيل واقعة االعتداء، غير أن املعاناة ال زالت مستمرة، 
في ظل تعنت العم وأبناؤه، وتعديه بني الوقت واآلخر عليهن، إلجبارهن على التنازل 

عن األرض، التي ال حق لهم فيها!! فأي ظلم هذا الذي ينطق بافتراء صاحبه؟
ما يزيد على  أخوالها،  أمها من  منذ 45 سنة، وهي ال زالت تطالب بحقها وحق 
100 دومن، ورثة العائلة، لم تنل أم أحمد شيء منها، وماتت األم وهي مقهورة للظلم 
الذي حلق بها، وال زالت االبنة الكبيرة تطالب، وترسل جاهات، وحتاول أن حتصل 
على شيء من ميراثها، إال أن األخوال وأبناءهم قاطعوها، وحرموها وأخواتها الثالث 
من أي شيء، وهي اآلن جليسة باب البيت، ترفع يديها للسماء، وال تطلب إال الستر 

ألبنائها الفقراء، ولسانها ال يكف عن الدعاء عليهم وعدم مسامحتهم.
دومن   2 بحقها،  للمطالبة  إخوتها  على  قضية  لرفع  اضطرت  التي  سميرة،  أم��ا 
ونصف، بعد أن أجبرها احلال املادي، واستشهاد ابنها في احلرب، وإصابة اآلخر، 
واجلهود  التصالح  م��ح��اوالت  ع��ن  تكف  ل��م  أنها  ورغ��م  جراحية،  لعملية  وحاجته 
السلمية من مخاتير وشرطة ومحامني، إال أن إخوانها لم يرف لهم جفن، بل قاطعوها 
ولم يعطوها حقها، هي ال زالت ممزقة بني جتبر اإلخوة وتخاذل األقارب والصمت 
املجتمعي وإجراءات القانون، التي حتتاج لسنوات أخرى على ما يبدو، لتأخذ حقها 
وتعيش يوما هانئا!. كثيرة هي قصص النساء، وموجعة حد املوت، وأبشعها قصة 
الثالثة  امل��رة  في  وتهجم  بل  أبيها،  من  إخوتها  يد  على  للخطف  تعرضت  التي  هبة، 
أنها  الناس  بني  وأش��اع  أمها،  بيت  في  رأسها  على  بساطور  وضربها  عليها  أحدهم 
الله كتب لها احلياة ووقف معها أهل اخلير،  العار!! لكن  قضية شرف وهو يغسل 
في  حقوقهن  النساء  لسلب  والقسوة  الظلم  على  لتشهد  احلياة،  قيد  على  زال��ت  وال 
امليراث، وشاهداً على طمع وجشع أهل القربى، وبحثهم عن الثروة على جثت النساء 

لم تعرف املواطنة أماني املجدالوي )23 عاماً( من مخيم جباليا، 
بأعمال  وتقوم  يديها  بني  هو  ما  أن  غ��زة،  قطاع  شمال  محافظة  في 
العادي كغيره من  الكاز  الطهي عليه، ليس ببابور يعمل على مادة 
البوابير األخرى املليئة بالكاز، بل هو عبارة عن قنبلة موقوتة، رمبا 
األبيض  بالكاز  مليء  كونه  وح��ني،  وق��ت  أي  في  وجهها  في  تنفجر 
من  اآلالف  ب��ل  امل��ئ��ات  كغيرها  امل��ج��دالوي  البنزين.  مب��ادة  املخلوط 
النساء من سكان القطاع، جلأت حني دقت وما زالت أزمة غاز الطهي 
إلى  استثناء،  دون  القطاع  في  امل��ن��ازل  جميع  ك��أب��واب  منزلها،  ب��اب 
البوابير،  من  النوع  ه��ذا  إلشعال  املخصص  الكاز  من  جالون  ش��راء 
ولزوجها  لها  الطعام  وجتهيز  بيتها،  أم��ور  لتدبير  منها  خطوة  في 

وطفلتها الوحيدة، التي أجنبتها بعد ثالث والدات غير ناجحة.
وبعض  الطعام  جتهيز  من  االنتهاء  على  أماني  شارفت  أن  وما 
البابور،  إشعال  على  ساعة  من  أكثر  بعد  األخ��رى،  املنزلية  األعمال 
ارتفعت درجة حرارته بشكل غير طبيعي، كونه ليس معبئاً  الذي 
في  انفجر  حتى  معاً،  والبنزين  الكاز  مبادتي  بل  فقط،  الكاز  مب��ادة 
وجهها، مخلفاً معه مأساة لم حتسب هي أو أي شخص آخر حسابها، 

إال بعد وقوع الكارثة.
بعد  فرحت  قد  تكن  ول��م  شبابها،  ريعان  في  كانت  التي  أماني 
َحَملت  كونها  شديدة،  معاناة  بعد  أجنبتها  التي  الصغيرة  بطفلتها 
ثالث مرات، ولكن القدر كان يشاء أن ينزل اجلنني في األشهر األخيرة 
من احلمل، لم تكن تعرف أنها في يوم من األيام ستكون ضحية طمع 
وجشع بعض جتار الوقود، الذين باعوا ضمائرهم للشيطان، مقابل 
مادة  خلط  أن  ظانني  ج��وع،  م��ن  تسمن  وال  ُتغني  ال  امل��ال  م��ن  حفنة 
البنزين املهرب من مصر عبر األنفاق احلدودية رخيص الثمن، مبادة 
الثمن،  الغزي والباهض  السوق  الوجود في  نادر  اإلسرائيلي  الكاز 
في  أرصدتهم  قيمة  ويرفع  عماراتهم،  وُيعلي  أرباحهم،  من  يزيد  قد 
رئيس  حسنني  معاوية  ال��دك��ت��ور  يقول  السياق  ه��ذا  وف��ي  ال��ب��ن��وك. 
أماني  املواطنة  »إن  القطاع:  في  والطوارئ  لإلسعاف  العليا  اللجنة 
إلى  خروجها  قبل  اجل��اري،  نيسان  من  األول  في  توفيت  املجدالوي 
املستشفيات اإلسرائيلية، حيث كانت تتواجد في وحدة احلروق في 

مستشفى دار الشفاء في غزة، إثر انفجار بابور كاز في وجهها.

املطالبة باحلفاظ  املرأة هي وحدها  املجتمعية، وكأن  الروابط  وكرامتهن، وعلى كل 
املرأة،  ش��ؤون  مركز  رصد  لقد  اخلطأ.  من  املعصومون  هم  بينما  الروابط،  هذه  على 
100 حالة لنساء حرمن من ميراثهن، في محافظات قطاع غزة، وال زالت معاناتهن 
على اشتعالها، يأتي آذار ويذهب، ويأتي آذار آخر، والثقافة الذكورية والتمييز بني 
اإلناث والذكور يعيد إنتاج نفسه، وال تزال النساء يتعرضن للعديد من أشكال العنف 
في  واملعلومات  األب��ح��اث  لبرنامج  حديثة  دراس��ة  خ��الل  من  تبني  فقد  واإلض��ط��ه��اد. 
مركز شؤون املرأة في غزة، أن 23.8% من إجمالي املشاركات في الدراسة، حرمن من 

ميراثهن، في حني أشارت 76.2% من النساء أنها لم تتعرض للحرمان من امليراث. 
على  منهن،   %42 أك��دت  ام��رأة،   370 ممثلة  لعينة  التوجه  مت  الدراسة  ذات  وفي 
من  منعهن  ال��ذي  الرئيسي  السبب  كانت  األه��ل،  مع  العالقة  خسارة  من  اخل��وف  أن 
أن  اعتبرن  منهن،  و%26  امل��ي��راث،  في  حقهن  على  للحصول  مساندة،  ألي  التوجه 
املطالبة بامليراث يدخلهن في دائرة العيب واخلجل مما سيقوله عنها الناس باملفهوم 
»راحت رفعت قضية ع أهلها في احملاكم«.  وأكدت عينة الدراسة، على آثار احلرمان 
من امليراث، حيث جاء الشعور بالقهر والظلم واإلضطهاد في املرتبة األولى بنسبة 
62.2%، والعداوة والبغضاء بني اإلخوة والعائلة بنسبة 49.5%، وتزعزع العالقات 
وجسدياً  نفسياً  املرأة  على  تأثيراً  امليراث  موضوع  يترك   ،%44.3 وتفككها  األسرية 
بنسبة 31.6%، كما كانت درجة اخلوف حلديث النساء عن معاناتهن عالية بنسبة 

44%، و 14.3% منهن درجة اخلوف لديهن متوسطة.
ولعل  امل��رأة،  لقضايا  املساندين/ات  لكافة  ملح  أمر  هو  عنه  املسكوت  كشف  إن 
آذار القادم مينح النساء شيئاً من حقوقهن، فرغم أن الصورة سوداوية، إال أن العمل 
بحقوق  واملؤمنة  واحلقوقية  النسوية  املؤسسات  بني  احلقيقي  والتشبيك  اجل��اد 
املجتمعي  القبول بالصمت  املجتمعي، فال يجب  ،كفيل بخلق حالة من احلراك  املرأة 
وتعزيزه بصمتنا نحن النساء أيضاً، سواء كن متضررات ومحرومات، أو كن قيادات 

وناشطات، فما ضاع حق وراءه مطالب.

املجدالوي  املواطنة  »إن  ال��ن��س��اء«:  »ص��وت  ل���  حسنني  وأض���اف 
الدرجة  من  بحروق  املاضي  الشهر  من  الثالثني  في  أُصيبت  كانت 
النار  اشتعال  نتيجة  جسمها،  أنحاء  جميع  في  والثالثة،  الثانية 
والبنزين معاً،  الكاز  ابتلت مبادة  التي  البرق في مالبسها،  بسرعة 
بني  الطهي  ألع��م��ال  تستخدمه  كانت  ال��ذي  البابور  انفجار  نتيجة 
الالزمة،  اإلج���راءات  وعمل  املستشفى  إلى  نقلها  استدعيَّ  ما  يديها، 
أنها  إال  اإلسرائيلية،  املستشفيات  إل��ى  التالي  اليوم  في  لتحويلها 

فارقت احلياة خلطورة حالتها.     
ودعا جميع أصحاب محطات الوقود الرسمية، وبائعي الوقود 
على الطرقات بشكل غير رسمي لألسر الفلسطينية، أن يراعوا الله 
في دينهم وأخالقهم وضمائرهم، وأن ال يلجؤوا إلى خلط الكاز مع 
البنزين، ملا قد يسببه ذلك من كوارث إنسانية ال حُتمد عقباها، كالتي 

حدثت للمواطنة املجدالوي وغيرها.
ومن جهته نفى رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود في غزة 
محمود الشوا، نفياً قاطعاً، أن يكون أٍي من أصحاب محطات الوقود 
الرسمية، قد جلأ إلى خلط مادة البنزين املصري أو حتى اإلسرائيلي 
ومفاجئة  مستمرة  رقابة  لوجود  ذلك  مرجعاً  غيره،  أو  الكاز  مبادة 
على هذه احملطات، يتم من خاللها أخذ عينات لفحصها في مختبرات 
معتمدة، للتأكد من خلوها من أي مواد قد تضر باإلنسان أو صحته.

وذك��ر ال��ش��وا ل���«ص��وت ال��ن��س��اء« أن��ه رمب��ا ق��د يلجأ البعض من 
على  احملروقات  هذه  مثل  يبيعون  الذين  والصبية،  التجار  صغار 
الطرق وفي السوق السوداء، إلى مثل هذه األعمال، ولكن هؤالء قلة 
وتتم مالحقتهم باستمرار، حيث أن هذه الظاهرة بدأت باالختفاء من 
ما  ومصادرة  عليهم  والقبض  مالحقتهم  حمالت  لزيادة  ال��ش��وارع، 
بحوزتهم وسجنهم، أو حترير املخالفات لهم، التي قد تفوق أحياناً 
الكاز والسوالر  لتر  أن سعر  الوقود. وبنيَّ  بيع  قد يربحونه من  ما 
الرسمي »احملطات« هو 5.43 شيكل، بينما  السوق  اإلسرائيلي في 
والسوالر  شيكل،   3.5 ه��و  احمل��ط��ات  ف��ي  امل��ص��ري  ال��ك��از  لتر  سعر 
شيكل،   6.25 اإلسرائيلي  البنزين  سعر  أما  شيكل،   1.55 املصري 
املصري  البنزين  سعر  أن  حني  في  شيكل،   1.69 املصري  والبنزين 

من النوع اجليد 3 شواكل.   

املواطنة املجدالوي منوذجا للموت في غزة 
غزة- فايز أبوعون

امليراث دائرة العنف األكثر قسوة
بقلم: هداية شمعون

بهذه الطريقة، وأن يكون ذلك على حساب حياه أسرتها املستقرة. كنانة واحدة من 35 ألف »غزي« يعيشون في 
الضفة، وواحدة من 70 ألف فلسطيني متضرر من القرار بشكل مباشر، جراء تهديد حياتهم العائلية واألسرية 
املتضامنني  جانب  إل��ى   ،1948 ع��ام  احملتلة  فلسطني  من  واملتزوجني  املقدسية  العائالت  وخاصة  بالتشتت، 

األجانب، كل ذلك مبوجب القرار اإلسرائيلي رقم 1650، الذي كان قد صدر قبل عام وأعلن عن تنفيذه قبل أيام.
»ليالي« البالغه من العمر 28 عاماً، أيضاً إحدى املتضررات، تعيش نفس اخلوف الذي تعيشه كنانه، فقد 
تزوجت قبل عامني من قريب لها في الضفة، وانتقلت إلى العيش في منطقة نابلس برفقة زوجها، من خالل فيزا 
زيارة حلملها جواز سفر هولندي.  فقد كانت أسرتها التي تعيش اآلن في هولندا، هجرت عن فلسطني في العام 
1967، انتقلت للعيش في اخلارج، وال متلك بطاقة هوية فلسطينية، ومن خالل التواصل مع أبناء العائلة في 
الضفة، تعرفت على قريب لها وتزوجته، وتعيش معه في الضفة بطريقة قانونية، حيث تقوم بتجديد أقامتها 
العيش في الضفة مع زوجي وابنتي  أنني أجنبية، وليس من حقي  القرار يعني  كل حني. وتقول ليالي: »هذا 

الصغيرة، وإنه في أي حلظة ميكن لسلطات االحتالل ترحيلي إلى هولندا وإبعادي عن أسرتي«.
متسللون

وقد عنون القرار ب«قرار عسكري بخصوص منع التسلل تعديل رقم 2«. وينص القرار على تطوير قرار 
إسرائيلي سابق، اتخذ في العام 1969، على أي شخص من غير سكان الضفة يتواجد فيها، فأنه يعتبر وفقاً 
للقانون متسلالً، »املتسلل هو الشخص الذي دخل املنطقة »الضفة الغربية« بصورة غير قانونية، بعد تاريخ 

محدد، أو شخص متواجد في املنطقة لكنه ال يحمل تصريحاً صادراً بطريقة قانونية« نص القرار.
املنطقة  إل��ى  دخوله  أن  املتسلل  أثبت  وإذا  سنوات،  سبع  االعتقال  هي  ال��ق��رار،  بحسب  التسلل  ه��ذا  عقوبة 
»من  وه��و:  إضافياً،  بنداً  القرار  على  سنوات. وأضيف  لثالث  االعتقال  هي  عقوبته  فإن  قانونية،  بطريقة  كان 
باألمن  اخل��اص  القرار  من   78 البند  حسب  الصادر  االعتقال  كقرار  اإلبعاد  ق��رار  يعتبر  القرار،  هذا  تنفيذ  أجل 
في »يهودا والسامرة«، رقم 378 لعام 1970، وذلك من أجل تنفيذ االعتقال داخل إسرائيل، حسب البند 5 )أ( 
)1( من القرار اخلاص باإلجراءات العقابية )يهودا والسامرة(، قرار رقم 322 للعام 1969/ 5729«. بحسب 
الترجمة احلرفية للقرار.  ويتابع القرار: »بعد االعتقال يتم إصدار قرار باإلبعاد في أسرع وقت ممكن، إال »إذا 
غادر املنطقة مبحض إرادته في وقت مبكر«.  ورغم إعالن حكومة االحتالل عن عدم تنفيذ هذا القرار في الفترة 
احلالية، إال أن آالف العائالت تشعر بعدم استقرار لهذا القرار، الذي ميكن أن يطبق في أي حلظة، ويشمل عائالت 

من القدس والضفة والقطاع.
املتضامنون األجانب أيضاً

هذا القرار ال ميس بوجود الفلسطينيني من القدس وفلسطني الداخل احملتل وأبناء القطاع في الضفة فقط، 
وإمنا يتعبر ضربة قاسية حلركة ملتضامنني الدوليني الذين بات عملهم يؤرق االحتالل ويزعجه.

يقول املتضامن الدولي »مايكل كاني«، من شمال أيرلندا لصوت النساء: »هذا القرار ميكن أن يعرقل عملنا 
ما  وهذا  سنوات،  سبع  عن  تزيد  لفترة  احلواجز،  على  اعتقالنا  في  يتسبب  وأن  الغربية،  الضفة  في  وحركتنا 

يعتبر مخالفاً لكافة القوانني الدولية واتفاقية جنيف، التي تعطينا احلق بزيارة املنطقة«.
 وأشار »كاني« إلى اخلطورة التي يتضمنها القرار، الذي ال يوضح طريقة التطبيق، وبالتالي فإن طريقة 
التطبيق تبقى بيد حكومة إسرائيل، حتددها فيما بعد. وتابع »كاني« أن هذا القرار سيحدد دخول املتضامنني 

األجانب إلى املنطقة، ومينعهم من حرية احلركة في الضفة، وعدم إعطائهم التصاريح الالزمة للدخول.

تتمة
 آالف العائالت يتهددها التهجير والشتات
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هل حق املرأة في الطالق باخللع، يوازي حق الرجل في الطالق بإرادته املنفردة؟ 
رمبا حتتوي بعض املالحظات التي توصلت إليها، من خالل دراسة ميدانية مدتها 

ثالث سنوات على محاكم األسرة، على جزء من اإلجابة على هذا السؤال: 
- حصلت أعداد متزايدة من النساء على اخللع منذ إصدار القانون في عام 2000، إذ 
أن عدد قضايا اخللع ارتفع منذ عام 2004 وحتى 2007، من 2886 إلى 8672 قضية 

)حسب آخر إحصائيات وزارة العدل(.
في  التقاضي  فترة  تطيل  قد  التي  واإلجرائية،  التشريعية  الثغرات  بعض  هناك   -
التي يجب  امل��ه��ر، وع��دم وض��وح اإلج����راءات  ال���زوج بصورية  قضايا اخل��ل��ع، مثل دف��ع 
قانونياً  ح��الً  اخللع  يظل  ه��ذا  م��ن  وبالرغم  احل��ال��ة.  ه��ذه  ف��ي  احملكمة  قبل  م��ن  اتخاذها 

مضموناً وأقل تكلفة وأسرع من طالق الضرر. 
الفئة يجمع بينها  - تلجأ فئة معينة من النساء إلى اخللع بصورة متزايدة، وتلك 
البدنية  اإلس���اءة  )مثل  أزواج��ه��ن  قبل  م��ن  ع��دي��دة  ألض���رار  تعرضهن  مشتركة:  سمات 
أو يعمل  الزوج ال يعمل،  إما ألن هذا  ال��زوج،  إنفاق  واللفظية واجلنسية(. معاناة عدم 
بصورة متقطعة، وأحيانا لغيابه عن منزل الزوجية لفترات طويلة. ضعف أو انعدام 
املستوى التعليمي لبعض هؤالء النساء. املشترك أيضاً في هذه الفئة، هو عنصر العمل 
قبل الزواج )للمشاركة في تكاليف الزواج(، وتوقفهن عن العمل بعد الزواج، استجابة 
التي  والهامشية  الشاقة  األعمال  من  واملعنوي  امل��ادي  امل��ردود  ولضآلة  ال��زوج،  لرغبة 
لإلنفاق  دخل  إلى  للحاجة  ال��زواج،  من  فترة  بعد  العمل  ملزاولة  عودتهن  ثم  بها،  عملن 

على أطفالهن. 
إذن يختلف وضع هؤالء النساء عن امرأة ثابت بن قيس، التي ذهبت إلى الرسول 
)صلى الله عليه وسلم( وقالت أنها ال تعيب على زوجها خلقاً، ولكنها ال تريده وتخشى 
أن ال ترعى حدود الله إذا بقيت معه، فأعطاها الرسول )صلى الله عليه وسلم( حريتها، 
على أن ترد لزوجها احلديقة التي مهرها بها. بالرغم من أنه يحق لهؤالء النساء اللجوء 
إلى طالق الضرر، إال أن هذا اخليار يعني معركة قانونية طويلة ومكلفة وغير مضمونة، 
احلكم  ك��ان  ل��و  وحتى  القانونية(.  األالع��ي��ب  إل��ى  تخضع  ال��ض��رر  إث��ب��ات  عملية  )حيث 
عدم  بسبب  املستحيل،  من  يقترب  املادية  مستحقاتها  على  فحصولها  الزوجة،  لصالح 

فاعلية آليات التنفيذ، وحتايل الزوج لتفادي الدفع أو عدم قدرته.
أنهن  هو  اخللع،  إل��ى  اللجوء  إل��ى  النساء  ه��ؤالء  بعض  يدفع  ال��ذي  اآلخ��ر  والسبب 
يتعدى  ال  به  يقمن  ما  معظم  أن  حيث  االجتماعي،  الضمان  على  احلصول  إلى  يسعني 

أعماالً هامشية وغير دائمة، ال تكفي حاجتهن وحاجة أطفالهن.
أعطى القانون الرجل احلق في إنهاء زواجه، حتى لو لم تكن زوجته طرفاً مشاركاً 
في القرار، ولكن في املقابل يتم تعويض هذه الزوجة عن الضرر الذي يلحق بها من هذا 
القرار املنفرد، فيعطيها املشرع نفقة املتعة، التي يقدرها القاضي بناء على قدرة الزوج 
املادية، على أن ال تقل عن نفقة سنتني من الزواج، وباإلضافة إلى نفقة املتعة، حتصل 

الزوجة أيضاً على نفقة العدة ومؤخر الصداق. 
الزواج،  إنهاء  القانون للزوجة احلق في  النهج في حالة اخللع، مينح  وعلى نفس 
مقدم  له  الزوجة  ترد  املقابل  وفي  ال��زوج،  يوافق  لم  لو  حتى  الطالق،  على  واحلصول 

الصداق، كما تتنازل عن مؤخر الصداق ونفقة العدة واملتعة. 
ورمبا يكون السبب البديهي إلعطاء كل من الزوجني احلق في إنهاء العالقة الزوجية، 
حتى لو لم يوافق الطرف اآلخر، هو أن احلياة الزوجية ال تستقيم، إال إذا كانت مبينة 

على املودة والرحمة، ومن ثم ضرورة رضا الطرفني عن استمرار العالقة. 
الذي استقى  املرأة املصرية حقها في اخللع تبعاً ملنطق املشرع،  ولكن، هل متارس 
البقرة«،  القرآنية رقم 229 في »سورة  الفقهاء لآلية  املقصد من حكم اخللع من تأويل 

ومن احلديث املذكور سلفا للرسول )عليه الصالة والسالم(؟
رمبا أوجد اخللع حالً للنساء، اللواتي يسعني إلى الطالق، ولكن مما ال شك فيه، أنه 
أصبح أيضاً البديل املفروض، وباهظ الثمن على الزوجة الفقيرة املتضررة من زواجها 

أشد الضرر.

وجوب  الالتينية،  أمريكا  دول  بعض  ارت��أت  ال��زم��ان،  من  عقد  منذ 
توفير مظلة إئتمانية تغطى الفقراء، وتعمل على سد الفجوة االجتماعية 
حتصل  التحويالت،  هذه  ومبوجب  االجتماعية.  الطبقات  وباقي  بينهم 
ربة األسرة على مبلغ شهري لكنه مشروط من احلكومة. في هذا اإلطار 
احتياجاتهم  وتلبية  األطفال  تطعيم  مثل  الشروط،  ببعض  األم  تلتزم 
تقل  ال  حضور  بنسبة  الدراسة،  في  استمرارهم  من  والتأكد  األساسية، 
الدولة،  مع  املتعاقدة  هي  األس��رة  رب��ة  تكون  أن  على  شهرياً،   %85 عن 
وتكون التحويالت باسمها هي. فاألم هي املسؤولة األولى عن األسرة، 

وبالتالى ال بد من مساندتها.
يختلف هذا البرنامج من دولة إلى دولة ومن سنة الى أخرى، فنموذج 
البرازيل يختلف عما هو متبع في املكسيك، ويختلف النموذجان عما هو 
اتبعت هذا األسلوب في  التي  ال��دول ال43،  معمول به في كل دولة من 

تنظيم احلماية االجتماعية.
ال��ب��اح��ث��ات وال��ب��اح��ث��ني، ع��ل��ى تصميم برنامج  ف��ري��ق م��ن  ل��ق��د ع��م��ل 
للتحويالت النقدية املشروطة في مصر، حتت رعاية ومبشاركة وزارة 
»مسارات«  برنامج  مشاريع  أحد  إطار  في  وذلك  االجتماعي،  التضامن 
جتربة  تنفيذ  ال��ع��ام،  ونصف  ع��ام  منذ  البرنامج  تبنى  امل���رأة.  لتمكني 
استرشادية في منطقة عني الصيرة وضواحيها، والتي ُدرج على وصفها 

ب«العشوائية«. 
عدا  العربي،  العالم  وفي  مصر  في  نوعه  من  برنامج  أول  هو  وه��ذا 
جتربة استرشادية أخرى في املغرب. يختلف هذا البرنامج عن برامج 
الدول األخرى، من حيث األسس املعنوية والسياسية التى يقوم عليها. 
فالبرنامج يهدف إلى متكني املرأة أو األم الفقيرة، وتوفير دخل متواضع 
وثابت وشهري لها، وهو ما ميثل حق لها كمواطنة وكربة أسرة. هدفت 
التجربة أن يساهم هذا الدخل في تفعيل وترسيخ استقاللية هذه املرأة، 
وتدعيم حقها في قدر من االستقرار املادي، ملا تقوم بها من دور إنساني 
ويتبنى  املواطنة،  فكرة  على  املشروع  يرتكز  أيضاً.  وإنتاجي  وتربوي 
بني  عقد  توقيع  يتم  املستفيدة.  األس��ر  مع  التعامل  في  حقوقياً  مدخالً 
ُتفرض  وال���وزارة، ينص على واجبات وحقوق كل ط��رف. وال  األس��رة 
شروط العقد على األسرة بشكل قمعي، بل يوفر البرنامج سبل املتابعة 
ال����وزارة التجنى  ال��ذات��ي��ة ل��ألس��رة، مب��ا ال يتيح مل��ق��دم اخل��دم��ة م��ن قبل 

الشهرى عن طريق  املبلغ  الشروط. كما يتم صرف  عليهم عند متابعة 
املستفيدة  تتمكن  وهكذا  األهلي،  البنك  من  صرف(  )ك��ارت  بنكى  كارت 
الذى حتتاجه، وحتمى دخلها من سطو اآلخرين  املبلغ  التحكم في  من 
والسرقة. ال يزال هذا املشروع في إطار التجربة، فعدد األسر املستفيدة 
البحث. ولكن تبقى  البرنامج ال تزال في طور  مازال صغيراً، وفاعلية 
التحويالت النقدية املشروطة، فكرة مقترحة، تهدف إلى ترسيخ حقوق 
حتت  أو  معيالت  أمهات  كن  سواء  البيوت،  ولربات  للفقيرات  املواطنة 

رعاية معيل )نظرياً(.
البرنامج،  ف��ي  املشاركة  األس��ر  وجت���ارب  مشاكل  على  تعرفنا  لقد 
وتأكدنا من احتياجهم إلى قدر من االستقرار املادي، في خضم التقلبات 
املادية واالجتماعية، وافتقاد األمان الذي يعانون منه: بعض األطفال ال 
يذهبون إلى املدرسة، لعدم وجود ثمن الساندوتش والكراسة، وآخرين 
أمراضاً  ي��ع��ان��ون  وأزواج  ال��ش��ارع،  وع��ن��ف  األس���ري  العنف  ي��ع��ان��ون 
األسر  من  العديد  أسرهم.  احتياجات  استيفاء  عن  العجز  أو  وعاهات، 
مفككة ودون مكان إقامة ثابت. صحيح أن اجلمعيات األهلية وأهل اخلير 
حقيقية،  جدوى  دون  ولكن  األس��ر،  لهذه  الزكاة  أو  املساعدات  يقدمون 
بسبب عدم استمرارية هذه املساعدات. وضعنا أيدينا على مشكلة ديون 
النساء، اللواتي سعني إلى حتقيق دخل مساعد لألسرة، فأخذن قروضاً 
ووجدن صعوبة فى ردها. منهن من باعت احللل، وأخرى باعت مراتب 
البعض لديهم دخل، ولكنهم يعانون مشاكل  الديون.  البيت كي تسدد 
صحية )السمنة واإلدمان(، ويتعرضون للعنف داخل املنزل. أطفال في 
اإلعدادية ال يستطيعون القراءة والكتابة، وآخرين مجبرين على تلقي 

دروس ومجاميع رغماً عنهم وعن ضعف موارد أسرهم.
للدولة، من حيث تقدمي  إيجابي  إلى دور  املاسة  لنا احلاجة  وتأكد 
فى  عليها  تعتمد  أن  األس��رة  تستطيع  م��ح��ددة،  مل��دة  شهرية  مساعدات 
توفير جزء من احتياجاتها، إلى حني العثور على فرصة عمل أو مشروع 
فترات  أثناء  األطفال  الشهرية كفيلة بحماية  املساعدات  إن هذه  منتج. 
امل���رأة، زوج��ة وأم���اً، ال بد أن  أن  التقلبات وال��ع��وز. وق��د تأكد لنا كذلك 
النقدي(،  الدعم  املساندة واحلماية االجتماعية )من خالل  تتمتع بحق 
املوارد وتربية األوالد  قلة  التعامل مع  املتوقع منها  ألنها عماد األسرة 

وضمان صحة وسالمة األسرة.  

ك��ان��ت وج��ه��ة ن��ظ��رى األول��ي��ة جت��اه امل���راة امل��ص��ري��ة غامضة وغير 
الطاعة،  هو  املصرية  للمرأة  تبينته  الذي  األول  اجلانب  وكان  محددة، 
سواء كانت طاعة األب أو األخ أو الزوج أو حتى أحد األقارب الرجال. 
بهما  تتميز  التى  والقوة  اجلمال  لي  يكشف  أن  كفيال  كان  الوقت  ولكن 

شخصية املرأة املصرية في شتى املجاالت.
الكثير من هؤالء السيدات املصريات يعشن حياة صعبة وقاسية، 
الصامتات  ال��ب��ط��الت  ه���ؤالء  وم��ع  معهن،  التعاطف  قمة  ف��ي  وأج��دن��ي 
النساء  ت��ل��ك  م��س��اع��دة،  أو  اه��ت��م��ام  ب���أي  حت��ظ��ى  ال  ملجموعة  امل��ك��ون��ات 
من  البيوت،  في  كخادمات  يعملن  واللواتي  السن،  صغيرات  املطلقات 

أجل احلصول على وسيلة رزق تعينهن على حتمل أعباء احلياة.
سوف أطرح هنا مثالً واحداً من بني أمثلة عديدة ملعاناة بعض هؤالء 
السيدات، سميرة سيدة مطلقة، تبلغ من العمر 27 عاماً. كان لسميرة 

زواج أول ترملت فيه بعد أن أجنبت طفلة )تبلغ اآلن الثالثة عشرة(.
كي  م��ت��ع��ددة،  ضغوطاً  عليها  سميرة  أس���رة  م��ارس��ت  الترمل  بعد   
الثانية. وبالفعل  تزوجت  للمرة  ال��زواج  جتبرها على خوض جتربة 
سميرة وأجنبت صبياً عمره اآلن 5 سنوات،  تعمل حالياً كخادمة في 
أحد املنازل، وقد كان هذا هو السبب املباشر في طالقها. فاملثير للعجب 
هو أن الزوج )الذي طلقته سميرة( لم يستاء من عمل زوجته كخادمة، 
األول��ى من  السنني  إنه كان يبتزها للحصول على كامل دخلها. في  بل 
فقد  أع��وام  ال��زوج يعمل سائقاً، وبعد ثالثة  الثاني، كان  زواج سميرة 

وظيفته، ولم يهتم باحلصول على وظيفة أخرى يتكسب منها. 
مما  أعلى  كخادمة  البيوت  ف��ى  العمل  خ��الل  م��ن  سميرة  دخ��ل  ك��ان 
يحصل عليه الزوج، وهو األمر الذي شجعه أال يجتهد للحصول على 
عمل، ملاذا يعمل إذا كان دخل زوجته يغطى النفقات واألعباء املنزلية! 
الذى حتصل عليه سميرة من عملها،  العائد  أن توزيع  ذلك  إلى  أضف 
لم يكن عادال، فقد كان الزوج يأخذ النصيب األكبر من األجر، واليسير 
الذي يتبقى ال يغطي نفقات املنزل واألوالد. بعد فترة أدركت سميرة أن 

طالقها واحتفاظها لنفسها وأوالدها بنقودها، أفضل بكثير من اإلنفاق 
على زوج عاطل يبتزها، وال يترك لها وألوالده��ا ما يسد حتى نفقات 
على  فكان  باليسير،  يكن  ل��م  ال��ط��الق  على  احل��ص��ول  ولكن  طعامهم. 
الزوجة الشابة العاملة أن تقوم بالتضحية مبا متلكه من أثاث وأواني 

طعام وما إلى ذلك من أساسيات املنزل، كي حتصل على الطالق.
اآلن تعيش سميرة مع طفليها فى شقة صغيرة مؤجرة، ويستمر 

كفاحها من أجل كيان مستقل وآمن ألسرتها الصغيرة.
متتعها  ألن  احملظوظة،  األمثلة  أح��د  هي  مأساتها،  رغ��م  وسميرة، 
بصفات اإلخالص فى العمل واألمانة قد ساعدها على البقاء فى العمل 
ل��دى ع��دد محدود من األس��ر، وع��دم التنقل من عمل آلخ��ر. كما أن تلك 
األسر قد قدمت يد املساعدة لسميرة، وهو ما يسر عليها بعض املشقة. 
سميرة ليست إال واحدة من آالف الشابات املطلقات، اللواتى يعانني 

جتارب مشابهة وعددهن في تزايد مخيف.
 من السهل نقد الرجل )ال��زوج( الذى ال يفى بأعبائه ومسئولياته 
املادية جتاه أسرته، كما أنه من الطبيعي التعاطف مع املرأة )الزوجة( 
متطلبات  إلى  معظمه  يذهب  أج��ر،  على  احلصول  أجل  من  تعمل  التى 

الزوج الشخصية، مثل السجائر والشاى. 
والزوجة  ال���زوج  م��ن  ك��ل  أن  لنا  يتبني  املشكلة،  تفحص  عند  لكن 
ال���ذي ال يزال  األج����ور،  ت��ف��اوت  ف��ي  ض��ح��اي��ا، وامل��أس��اة احلقيقة تكمن 
األج��ر في سوق  دام  فما  املصرية.  العمل  الظواهر في سوق  أب��رز  أحد 
العمالة غير عادل وغير منتظم، سوف ينعكس ذلك سلباً على اجلوانب 

االجتماعية واملشاكل األسرية في املجتمع املصري.
إن متكني املرأة، ال يعنى أن تقوم النساء بتحمل املسئولية األسرية 
بالوفاء  وال��زوج��ة(  )ال���زوج  ال��ط��رف��ان  يقوم  أن  يعنى  ولكنه  كاملة، 
بالواجبات املادية لألسرة بصورة عادلة، حتى ال يظلم طرف الطرف 
اآلخر، وحتى ال يفقد الطرف املظلوم حقوقه األساسية، أو ُيستغل دون 

مبرر، فيصعب عليه االستمرار. 

اخللع وحق الرجل في
 الطالق بإرادة منفردة

ملكي الشرماني

كيف تسهم املساعدات والتحويالت
 النقدية في متكني املرأة؟

هانيا شلقامي

دخل يفي باحتياجات األسرة أو طالق؟
جونلة سلمان

مت إعداد هذه املواد بالشراكة مع مؤسسة مسارات 
في جمهورية مصر العربية مبناسبة الثامن من آذار
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حني حتمل ذكرياتهم قلباً بني يديك، ومتشي في شوارع البلد وأزقتها القدمية، لتلمح هنا مسجداً توفي فيه جدك، 
أو درجاً ميتد إلى ما قبل 50 عاماً، شهد خطوات أمك أثناء ذهابها للمدرسة، ال تستطيع إال أن تفرح من العمق، فتتوقف 

إال عن سماع صوت نبضات قلبك وبريق عيونهم، ورمبا تذرف دمعة أو دمعتان.
خالتي.. أمي.. أيضاً معلمان

بني خالتي منيرة وأمي نسيج من الذاكرة، يعبق برائحة التعب املمتد بني فرح املاضي وتنفس أحداثه في احلاضر، 
فها هما تصفان لي كل شبر ومتر بني »الصالون األخضر« ومكتبة »االستقالل«، وبني سينما »رغدان« وبوظة »سناك 

توينتي تو«، ومن أمام سوق«منكو« إلى يسار »أمسيات عمان« على مسافة الذاكرة من »مبنى البريد«. 
وها هو بائع »املعاسف« الذي ال يبصر سوى ما تتلمسه يداه، واكتظاظ املارة من حوله في أوقات الذروة، بحاسة 
أكثر جماالً من السادسة، ومثله بائع السجائر، الذي يقبع من نحو أربعني عاماً أمام صندوقه الزجاجي، يبصر ملمس 

العمالت النقدية من زبائنه املعتادين، و رائحة الطريق. 
وأنا.. أكتبني من أمام شجرة »كينا« تطل على شوارع املدينة وبيوتها املعلقة على جباٍل تتنفس الصعداء حني هطول 
 الدمع الصاخب من غيوم السماء البعيدة، التي يحلو لها الرقص على ارجتاف أيدي األطفال الذين ال ميلون اللعب في عرائها.
خالتي، التي تأبى مغادرة بيتها القريب من البلد، و هل يستغني أحٌد منا عن قلبه وضياء روح��ه!؟، ذهبت بشوق 
ملالقاة النبي عليه السالم، لتسلم عليه وتنقل له دموع األحباب الغارقني في الشوق إلى مناجاته، وتلملم العبرات 
على سفح عرفة، الذي يجمع آهات العاشقني، الذين جلؤوا إليه الستحضار قوة الله في أرواحهم، قبل أن يضربوا ما 

تبقى من آثامهم بجمرات احلقد، على من نذر ناره لغواية العباد بعيداً عن رب العباد.
الدنيوي،  التي تنتصب بربطة »منديلها« ووجه يبوح من ضجة الصمت،على إحدى جدران مثواها  أما جدتي، 
أذكرها كيف  فما زلت  بأكمله.  آخر  السنني، فهي حديث  بها  لها، وتغيرات عبثت  ال حصر  أياماً  فوق خزانة شهدت 

استقبلتني بني يديها أول وصولنا األردن قبل 16 عاماً، واسترحت في حضنها الدافئ.
كان الصمت مفتاحها في كالم احلاضرين، تدخن على مقعدها الذي ما زال في نفس املكان، ونفس احلزن، لكن، في 
زمان مختلف، ذهبت جدتي مع سيجارتك، وبقي املقعد ينفث رائحة الغياب. ال أستطيع تذكرها دون دمٍع واختناق 
لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم عيني على بكرا وقلبي معكم تواسيني هذه الكلمات أثناء استماعي لنبض احللم 

بني اآلن، وذاكرة وجه جدتي، التي تنظرني من على بعد ابتسامة، وبريق لفرح مخبأ في دمعتني.
ملجرد ذكر اسم خالتي في فلسطني، يتتابع الدمع من عيني والدتي على وجنتيها، كأنه احلنني!! وحني تلتقيان في 

األردن، تبكيان، كانه اخلوف من الفراق!!
ومررت بشارع بيتهم كيف لم أملح »دخلة« بيت جدي، واملكان الذي طاملا لعبنا بني جنبيه بفرح، ال مبال بحصار 
عني،  والدتي  ذه��اب  حمى  اجتاحتني  حني  السماء،  ح��دود  وصل  طفولي  بوجع  صراخي  وشهد  واالم��ت��داد،  الضيق 
ما  أكن ألص��دق  لم  »ي����اااااااااه.. كم كنت طفلة«،  السنني  فأقول بعد هذه  أعرفه،  دون اصطحابي معها في مشوار ال 
أمام وجهي  أبدت استغرابها  أقولها وقتذاك، حيث  التي تتذكر كل كلمة كنت  جرى حينها، حتى رأيت جارة جدتي 
البارحة!! حصلت  كأنها  تتذكرها  حلالي«،  تاااااااركتيني  و  رايحة  »وي��ن  العمر،  ه��ذا  بعد  تغيرت  التي   وكلماتي 
التي  ال��رائ��ح��ة  إل��ى  أن ال ينبهني  أب��و عيسى«،  »ق��ه��وة  م��ك��ان صنع  إل��ى  ال��ق��اع  م��ن  الطويل مم��ت��داً  ال���درج  ل��ه��ذا  كيف 
إل��ى الرائحة!! ك��ان يصنعها ج���دي، وي��س��أل م���راراً و ت��ك��راراً ع��ن س��ره��ا. رمب��ا ألن��ه تغير، ول��م يعد ذات���ه امل��وص��ل 

 

كيف تهت عن »سيدي« و«ستي«، عن بيتكما الذي لم أنسه يوماً، واكتمل شوقي باختالف معامله، اللعب، املشغل، 
األمانة، نافورة املاء املخبأة على بعد أكثر من طابقني، املصعد الذي توقف بنا مرة، وظننا أن شريط الكاسيت الهارب 

من حتته هو الذي فتحه وحرر خوفنا من االختناق. 
ها هي قهوة »سيدي« حتتفظ بصوره وبعض قصاصات اجلرائد التي كتبت يوماً عن ذاكرته في عمان، ورائحة 
املكان الذي أضحى خارج طياته. أهذا ما تبقى من جدي!!؟؟ كيف أنتم بدونه؟؟ وكيف هو في برزخ الغياب؟ وكيف 

شارع األمير محمد، هل يشتاقه؟ وهل تشتاقونه؟

ستة عشر عامًا تغيرنا !!
رحمة  محمود حجة

قبل خمس عشرة سنة، اجتمعت في بكني مندوبات من 189 دولة في مؤمتر املرأة العاملي الرابع لألمم املتحدة. لقد 
كان هذا االجتماع مبثابة نداء للعمل، نداء موجه إلى املجتمع العاملي، للعمل من أجل إصدار القوانني، وإدخال اإلصالحات، 
والتغييرات االجتماعية الضرورية، لضمان حصول جميع النساء والفتيات في كل مكان، على الفرص التي هن جديرات 
تقدم وازده��ار مجتمعاتهن. وقد استجابت  بالكامل في  لهن، واملساهمة  الله  التي منحها  القدرات  بها، من أجل حتقيق 

النساء حول العالم لهذا النداء. 
املنزلي،  العنف  بالفارات من  النساء املالجىء اخلاصة  املدن والقرى والبلدان والقارات، تدير  اللحظة، في  في هذه 
للفوز  حمالت  ويخضن  كمبوديا،  في  ال��دع��ارة  دور  من  الفتيات  بإنقاذ  يقمن  وه��ن  بالبشر.  االجت��ار  مكافحة  وب��رام��ج 
باملناصب العامة في الكويت، ويساعدن في معاجلة النساء اللواتي يتعرضن لإلصابة أثناء الوالدة في إثيوبيا، ويدرن 
مدارس لالجئني في بورما، ويقمن بإعادة بناء املنازل في أعقاب الزالزل في كل من هايتي وتشيلي. ودون اعتراف بهن 
ومن دون تهويل، وفي أغلب األحيان حتى من دون دعم يذكر، تعمل النساء من أجل حتسني نوعية حياتهن وحياة الناس 

جميعاً.
وها هي جهودهن تتكلل بالنجاح، وتؤتي أكلها، فهناك اليوم عدد أكبر من الفتيات في املدارس في جميع أنحاء العالم، 
وهناك املزيد من النساء اللواتي يعملن في الوظائف، ويشغلن املناصب العامة، وقد سن عدد متزايد من البلدان قوانني 
تقر للمرأة بحقوقها في املساواة، على الرغم من أن الكثير جداً من القوانني، التي مت سنها فعالً، ال تؤثر فعالً على حياتهن 

اليومية.
العظمى  الغالبية  يشكلن  النساء  تزال  ال  إذ  منجزاً،  اعتباره  عن  البعد  كل  بعيداً  يزال  ال  حققناه  الذي  التقدم  ولكن 
بني الفقراء، وغير املتعلمني، وغير املعافني صحياً، والذين يعانون من نقص الغذاء في العالم. ورغم أن النساء يشكلن 
النساء كل يوم  التي تقوم  األراض��ي  العالم، فإنهن يحرمن في أحيان كثيرة من ملكية  املزارعني في  أعداد  الغالبية بني 
بزراعتها، أو من احلصول على االئتمان الالزم جلعل تلك املزارع مربحة. ورغم أن النساء هن الالئي يعتنني باملرضى 
في العالم، فإن النساء والفتيات أقل حظاً في احلصول على العالج عندما ميرضن. ومع أن من النادر أن تتسبب النساء 
في اندالع احلروب، فإنهن دائماً هن الالتي يتحملن عواقبها، وكثيراً ما ُيستبعدن من املشاركة في مفاوضات السالم، وال 

يزال العنف ضد النساء ميثل وباًء عامليا.
إن وضع املرأة في العالم، ليس فقط مجرد مسألة أخالق وعدالة، بل هو أيضاً واجب سياسي واقتصادي واجتماعي. 
واألدلة على ذلك دامغة ال لبس فيها: عندما تكون املرأة حرة في تنمية مواهبها، وتساهم مساهمة كاملة في مجتمعاتها، 

فإن ذلك يعود باخلير على اجلميع. 
استجابة  وأكثر  فعالية  أكثر  احلكومات  تكون  العامة،  للمناصب  والترشح  التصويت  في  حرة  امل��رأة  تكون  فحني 
عندها  جت��اري��ة،  أعمال  مشاريع  وب��دء  عيشهن،  ولقمة  أرزاق��ه��ن  كسب  في  باحلرية  النساء  تتمتع  وعندما  لشعوبها. 
إلى  الوصول  وإمكانية  التعلم  على  احلصول  فرصة  النساء  متنح  وعندما  االقتصادي.  للنمو  احملركة  القوة  يصبحن 
العناية الصحية، عندها تزدهر أسرهن ومجتمعاتهن األهلية، وعندما متلك النساء حقوقاً متساوية تصبح الدول أكثر 
استقراراً وسالماً وأمناً. إن حتقيق املساواة للمرأة وتعزيزها، هو في صلب السياسة اخلارجية للواليات املتحدة، إننا 
التي تتجاهل  التي نواجهها تقريباً، وأن االستراتيجيات  التحديات  املرأة تعتبر حاسمة األهمية في حل كل  نؤمن بأن 
حياة ومساهمات النساء، ال تتوفر أمامها فرص كبيرة للنجاح. ولذلك فإننا نقوم بدمج النساء في جميع ما نقوم به من 
عمل حول العالم. في أفغانستان، تعتبر مشاركة املرأة األفغانية في عملية صنع القرار حول مستقبل بلدها، أمراً حاسم 
األهمية لتحقيق التنمية املستدامة، واحلكم الرشيد والسالم. وهذا هو السبب الذي جعلنا ندرج ضمن إستراجتيتنا ما 
سميناه ب� »خطة عمل املرأة« من أجل تعزيز الدور القيادي للمرأة في القطاعني العام واخلاص، وزيادة فرص حصول 
النساء على التعليم، والصحة والعدالة، واستحداث فرص العمل للنساء، وخاصة في مجال الزراعة. وباختصار، فإن 

املرأة تشكل أهمية حاسمة لضمان مستقبل أفضل ألفغانستان. 
التنمية، كدعامة رئيسية من دعائم  التي نبذلها لالرتقاء مبستوى  اهتمام مركزية في اجلهود  املرأة نقطة  وتشكل 
سياستنا اخلارجية، إلى جانب الدبلوماسية والدفاع. فكما احلال بالنسبة للنساء اللواتي يزرعن غذاء العالم، ويجمعن 
املاء، ويجمعن احلطب، ويغسلن املالبس، وبصورة متزايدة يعملن في املصانع، ويدرن املتاجر، ويطلقن شركات األعمال 

التجارية، ويوفرن الوظائف، فإن النساء يشكلن قوة هائلة في أي منو اقتصادي أو تقدم اجتماعي. 
إن النساء هن محط تركيز ثالث مبادرات رئيسية يجري تنفيذها في السياسة اخلارجية األميركية. 

الصحية في جميع  النظم  الصحة وتعزيز  بليون دوالر لتحسني   63 بقيمة  التزام  العاملية، هي  فمبادرتنا للصحة 
أنحاء العالم، وإحدى أولوياتها الرئيسية هي حتسني صحة األم والطفل. 

وبرنامجنا لألمن الغذائي العاملي، هو التزام بقيمة التزام 3.5 بليون دوالر، لتعزيز اإلمدادات الغذائية في العالم، 
وقدرتها على الوصول إلى األسواق، بحيث يستطيع املزارعون كسب ما يكفي لدعم أسرهم، ولكي يصبح الغذاء متاحاً 
أمام جميع الناس في كل مكان. كما أنه يركز على دعم النساء، اللواتي يشكلن األغلبية بني املزارعني في مزارع الدول 
النامية. واستجابة للتحدي املتمثل في تغير املناخ، تعهدت الواليات املتحدة بتخصيص مبلغ 100 بليون دوالر سنوياً، 
بحلول العام 2020، من أجل معاجلة حاجات التكيف والتخفيف املناخية للدول النامية. ففي الوقت الذي سيشعر فيه 
غالباً  ألنهن  النامية،  ال��دول  في  النساء  على  خاص  بشكل  شديدا  سيكون  تأثيره  أن  إال  املناخ،  تغير  بتأثيرات  اجلميع 
ما يتحملن مسؤولية تأمني املواد الغذائية والوقود ألسرهن. ولهذا فإن خطتنا تهدف إلى متكني هؤالء النساء، من أن 
يصبحن جزءاً من احلل لهذه األزمة العاملية. هذه املبادرات جتسد قيمة أساسية للسياسة اخلارجية األميركية، وهي أن 

العالم ال ميكن أن يحرز أي تقدم، إذا ظلت النساء والفتيات محرومات من حقوقهن، وتخلفن عن اللحاق بالركب.
وهكذا فإنه بغض النظر عما إذا كنا نعيش في نيويورك أو في نيودلهي، أو الغوس أو الباز، فإن النساء والفتيات 
يتشاطرن العديد من النضاالت والطموحات ذاتها. إن مبدأ مساواة النساء هو حقيقة بسيطة ثابتة، ال حتتاج إلى دليل، 
ولكن العمل على حتويل هذا املبدأ إلى ممارسة، نادراً ما يكون بسيطاً. إنه يتطلب سنوات وحتى أجياالً من العمل الصبور 
واملثابرة، ليس فقط من أجل تغيير قوانني دولة ما، بل وأيضاً من أجل تغيير عقلية الناس، ومن أجل دمج احلقيقة غير 

القابلة للمناقشة، حول قيمة املرأة وحقوق املرأة، في الثقافة والتقاليد وفي اخلطاب العام وفي وجهات النظر اخلاصة.
حقوق  هي  امل��رأة  حقوق  وأن  امل��رأة،  حقوق  هي  اإلنسان  حقوق  أن  واح��د،  وبصوت  العالم  أعلن   ،1995 عام  في 
اإلنسان. واليوم، يجب علينا أن نقول بصوت واحد وإلى األبد، أن تقدم املرأة هو تقدم البشرية، وأن تقدم البشرية 

هو تقدم املرأة. 

تعزى احتفاالت عيد األم األولى الى احتفاالت الربيع عند األغريقني، على شرف ريا ام اآللهة.
  في القرن ال�16، احتفلت إنكلترا بيوم سمي أحد األمهات، وهذا األحتفال يأتي في األحد الرابع من الصوم، وقد 

أوجد لتكرمي األمهات في إنكلترا.
األعمال  وأغ��ل��ب  األغ��ن��ي��اء،  عند  ك��خ��دام  يعملون  ال��ف��ق��راء،  األنكليز  العمال  م��ن  الكثيرون  ك��ان  الفترة  تلك  وف��ي 
العمل. صاحب  منزل  في  يقيم  اخل��ادم  كان  وبالتالي  وأوطانهم،  أهلهم  عن  بعيدا  العمل  العمال  على  تفرض   كانت 
وفي أحد األمهات، كان العمال يحصلون على يوم عطلة، وهذا ما شجعهم للعودة إلى منازلهم لالحتفال مع أمهاتهم 
باملناسبة، وكانوا يجلبون معهم كعكة خاصة تسمى )كعكة األمهات(، والتي كانت حتضر إلضفاء أجواء احتفالية 

على املناسبة.
 ومبا أن املسيحية انتشرت خارج أروربا، حتول االحتفال بأحد األم، إلى مناسبة لالحتفال بأم الكنيسة مرمي. 
ومع مرور الوقت، مت دمج احتفاالت الكنيسة مع أحد األم في مناسبة واحدة، وبدأ الناس يكرمون أمهاتهم كما تكرم 

الكنيسة األم.
Julia Ward Howe .في أمريكا أول اقتراح لألحتفال باملناسبة جاء عام 1872، من      كيوم مخصص للسالم 

 عام Ana Jarvis 1907 وهي من والية فالدلفيا، بدأت حملة لنشر عيد األم كمناسبة وطنية.
الذكرى  ف��ي  األم  ب��ي��وم  لتحتفل  ال��غ��رب��ي��ة،  فرجينيا  ف��ي  ج��ارف��س  آن��ا  اليها  تنتمي  ال��ت��ي  األم  الكنيسة  شجعت 
فالدلفيا. في  باملناسبة  أيضاً  احتفل  التالي  العام  وفي  أيار.  من  الثاني  ًلألحد  مصادفا  وكان  والدتها،  لوفاة  الثانية 

 

األم  الوزراء والنواب ورجال األعمال والسياسيني، للطلب منهم بأعالن يوم  واملؤيدون لها بدأوا بالكتابة لها وإلى 
يوماً وطنياً. وجنح ذلك في عام 1911،حيث احتفلت معظم الواليات املتحدة بيوم األم.

الرئيس ودرو ويلسون في عام 1914، أصدر مرسوماً جمهورياً بإعالن عيد األم عيداً وطنياً، ويحتفل به كل سنة 
البلدان  املتحدة، مثالً  الواليات  البلدان حتتفل بعيد األم بتاريخ مغاير الحتفال  الكثير من  أيار.  الثاني من  في األحد 

العربية حتتفل بيوم األم في 21 آذار من كل عام، وذلك اقتراناً ببداية فصل الربيع فصل العطاء.
تركيا،  ايطاليا،  فنلندا،  ال��دامن��ارك،  مثل:  التاريخ  بهذا  املتحدة  ال��والي��ات  مع  تتوافق  البلدان  من  الكثير  وهناك 

استراليا، بلجيكا. 

دروب املعرفة

عيد األم نشأته و تاريخه  تقدم النساء 
هو تقدم البشرية 

بقلم: هيالري كلينتون
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الثقافية
الصفحة

درجة  منه  قطفت  وق��د  إال  ع��ام��اً،  وعشرين  ثمانية  س��وى  عمرها  م��ن  ال��زم��ن  ي��س��رق  ل��م 
الدكتوراه، وغرست في بيدره بذوراً شتى من حقول املعرفة واإلبداع.

منها،  تخرجت  التي  األردن��ي��ة  اجلامعة  في  احلديث  العربي  األدب  بتدريس  تكتِف  لم   
بل نذرت حياتها للعلم وتخليق ما هو جديد، فأبحرت بأشرعتها املخاطة باألمل والتحدي 
والصبر، محيط النقد والرواية والقصة واملسرح وعوالم الطفل والصحافة وحقوق اإلنسان، 
لتقدم لنا وجبات معرفية بديعة وفريدة، مستحقة بذلك لقب »أديبة الروح« ملا لكتاباتها من 

تأثير بالغ على الروح اإلنسانية، وسلها من جمودية النص، وأحادية اللون.
إنها األديبة األردنية ذات األصول الفلسطينية الدكتوره سناء الشعالن، تلك األكادميية 
التي اخترقت جدران القاعات التدريسية، لتشق بسالحها اإلبداعي فضاءات رحبة من عالم 
النساء« حاورتها، طارحة  الرسالة. »صوت  املنطلق وعظمة  الزاخرة بسمو  األدب وفنونه 

عليها جملة من األسئلة:
 من هي سناء الشعالن؟ ومن يقف وراء إبداعها؟.

- أنا من أصول فلسطينية من مدينة اخلليل، أعتقد أّنني امرأة مخلوقة من مادة احلياة 
والسعادة والّرغبة في اجلمال، وقد وجدُت اجلمال في العلم واألدب والكتابة، ولذلك اخترُت 
أن يكون هذا الثالوث اجلميل هو متيمتي املقّدسة في احلياة، وفي سبيل ذلك حصلت على 
في  وشرعت  األردن��ي��ة،  اجلامعة  في  أستاذة  وعملُت  ونقده،  احلديث  األدب  في  الدكتوراه 
مشاريعي الثقافّية واإلعالمّية واإلبداعّية، في مشاريع وشراكات أعتّز بها؛ إذ جميعها تكّرس 
إنتاجاتها  أّول  وأتت  عمري،  من  الّسادسة  في  كنُت  منذ  رافقتني  التي  الكتابة،  في  موهبتي 

املنشورة وأنا في العشرين من عمري.
 ما هي أول مؤلفاتك وآخرها مع تقدمي ملخص عنها؟

- مؤلفاتي غير املنشورة جتاوزت التسع مؤلفات، وقد كانت باكورة إنتاجاتي، وجميعها 
روايات. أّما عملي األّول املنشور فقد كان رواية »السقوط في الّشمس«، أّما عملي األخير فهو 
مجموعة قصصية بعنوان »تراتيل املاء«، وهي ستصدر في القريب ضمن منشورات وزارة 
الثقافة األردنّية، وهي مجموعة قصصية تعتمد على الفنتازيا والتجريب وحتطيم األشكال 
الكالسيكية املكررة، في سبيل تقدمي رؤية تشخيصية للواقع، في ضوء استحضار التاريخ 

واملثيولوجيا واخليال الشعبي.
 ما األسلوب الذي تنتهجينه في كتاباتك؟

- في كتاباتي النقدية أنا معنية باحليادية والّطرح املوضوعي املعتمد على األدلة والتمثيل 
أّما في األعمال اإلبداعّية، فأنا معنية بأن أمّثل دفقتي الشعورية والفكرية بالقالب  والتتّبع، 

اللغوي والتشكيل القالبي، بعيداً عن أّي قيود أو أشكال منطية أو قوالب آسرة ومكررة.
 إلى أين سيصل طموح شعالن؟

- أنا امرأة حتترف األحالم، وعالم آمن جميل هو حلمها األكبر، ولذلك سأسعى ما دمت 
حّية ألن أخلق هذا العالم اجلديد، ولو كان ذلك في حّيز متر مربع واحد، أو في ثنايا سطور 

أخّطها بعيداً عن سلطة الظلم والقهر واالستبداد.
 في أي نوع من األدب جتد شعالن نفسها وملاذا؟

- أجد نفسي في كلمتي أّياً كان جنسها اإلبداعي أو الّنقدي، ال أعرف إخالصاً لقيد شكلي 
اسمه جنس أدبي بعينه، فأنا مستسلمة متاماً حلالتي اإلبداعية والنقدية، منساقة وراءها ما 

دامت متّثلني، وتهبني حلظة االنعتاق التي أنشدها.
 ما املعيقات التي تواجهك وحتول دون تفجير كل طاقاتك اإلبداعية؟

املفترضة  مشاكلها  ف��إّن  الكتابة،  حّس  ومتلك  فعالً،  موهوبة  العربية  امل��رأة  كانت  إذا   -
تنحصر في اصطدامها بتابوهات املجتمع، وانشغالها بأولوياتها، أماً وعاملة وزوجة، التي 

تعيقها عن إبداعها، وعن متطلباته وطقوسه وحاالته.
 إذن إلى ماذا حتتاج املرأة األديبة كي حتقق خطوات متقدمة في مجال الكتابة؟

- حتتاج إلى أن تخلص ملوهبتها، تؤمن بنفسها ابتداًء، وحتّدد أولوياتها ورسالتها من 
والقيم، كي تكون  والعلم واإلميان  بالثقافة  كّل جديد، وتسلّح نفسها  الكتابة، وتّطلع على 
حلقة جديدة في حلقات البناء واإلعمار، ال مجرد عزفاً منفرداً نشازاً خارج اجلوقة، أو بوق 
مقلّد، أو عصا من عصي الشيطان، وثغرة من الثغرات التي يلج منها العدو، من أجل الفتك 

بهذه األمة املستهدفة في الوقت احلاضر من قوى الظالم والظالل.
 أين الشعالن من قضايا املرأة وهمومها وواقعها وأفكارها؟

- على الّرغم من تصّدي الكثير من األدباء واألديبات العربيات لرسم املشهد األنثوي، إالّ 
أّنني أعتقد أّن هذا التّصدي كثيراً ما ظّل مقصوراً على مناذج استثنائية، وأحياناً مقحمة على 
مشهد املرأة العربّية، وبقيْت املرأة العربّية التي تعيش الواقع املعيش، بعيدة عن الّتصوير 
احلالة  ب��إض��اءة  اللتزامي  استجابة  هو  أنتجْت  ما  ك��ّل  إّن  بالقول  أعتّز  ولذلك  والتجسيد، 
األنثوية العربّية، وفضح ما تتعّرض له املرأة من استبداد، حتت قوى تابوات ضاغطة على 

املرأة بالدرجة األولى.
الفرصة إلبراز أعمالهن ومنافسة  العربيات بشكل عام بأّنهن ال يجدن   تشكو األديبات 
الرجل في هذا املجال، فباعتقادك هل مشكلة األديبات العربيات مرتبطة بالنشر أم بإبداعهن؟

هذه  أّن  وأعتقد  مستوية«،  غير  األرض  إّن  تقول  الفاشلة  »الراقصة  يقول:  مثل  هناك   -
وإخفاقاتهم  فشلهم  تبرير  أج��ل  من  البشر،  ينتجها  التي  احلجج  ك��ّل  على  تنطبق  احلكمة 
وكسلهم، وعندما يفشل إي شخص أكان رجالً أم امرأة، في أن ميلك موهبة ما، يرغب في أن 
يجدها في نفسه، يبحث عن مشجب اآلخرين ليعلّق عليه إخفاقاته، فيّدعي أن جنسه سبب 

في أن ال ينشر له على سبيل املثال، وينسى أن قعود موهبته به هو السبب.
 ماذا تقولي للمرأة واألديبة الفلسطينية؟

- املرأة العربية هي امرأة عظيمة، هي املناضلة واملقاومة، هي املرأة التي توازن بني 
عوامل  كل  ونبذ  الرعاية  إلى  امل��رأة  هذه  حتتاج  النضالي.  والواجب  االجتماعي  املطلب 
التنمية  من  واسعة  مساحات  تقع  كاهلها  وعلى  املجتمع،  نصف  فهي  بحقها،  التمييز 
معيقات  ظل  في  كأديبة  وتكافح  كامرأة،  تكافح  فهي  الفلسطينية  األديبة  أما  والتطور. 

تتقاطع ونظيرتها العربية.

 َكم َرجَفًة تكفي ِليَسقط َقلٌب َعلى آثاِر َخوِفِه
َكي َيسَتبِدَل أَكواَم ُدخاِنِه ِبِرَماِل ُسقوِطِه؟

ال َعَدد!
لكن؛ 

َع الّسفَر َبنَي ُشقوٍق  ِمَن املُؤِلِم أن ُتتاِبِ
َتَتربَُّص َلَك ِبَصحَوة الَعَدِم

ُتصِعُد أَنفاُسَك َهباًء
َفتنِي. ِلَتَتساَقَط َطَعناٍت ِبأُفِّ الشَّ

َهَكذا أَُعوُد إلّي؛
ِبُنضوِج ُجرٍح انَتَظَر َطويالً َرِبيَع ِقَطاِفِه

أو َخريَف ُسقوِطِه َطوعاً َعلى إسِفلِت األَهداِب
ِلَتَتشاَبك ُخيوط الذِّكرى،

ِشيَقة،  َوتعوَد ِبُطبوِلها الُتتِقُن َترِقيَص الّريِح الرَّ
َفأَُصّم أُذنّي َعن َضِجيِجَها

َوال أَُسلُِم َلها َحدَقَة الَعنِي، 
ٍة أَطِوي آِخَر َصَفحاِتَها الّتي ُتعلُن َمسؤوليَّتها  َوُكّل َمرَّ

َعن َتَكدُّسي َفوَق األَوِرَدِة.
َكيَف َتسَتطيع أَن َتسَتثِنَيني املُعاَناة؟

أن َتقِذَفِني ِبكاِمِل أَعضاِئي إلى ِجَهِتَها التَّاسعة
ِلَيتبدََّل الَهواء، 

وَيأِتني َقاِضماً َرعَشَة َبرِدِه، َرعَشة الُبعد؟!
َكيَف ِلي أَن أَحَتِفي ِبَفّضِة انِتَصاِري، 

وأُقدَِّم َلها ِوَسادًة ُمَكللَة ِبَغفَوِة ُنَعاِسها؟!
ِبُبخِل الذَّاِكَرِة؛

ُكنُت أَنَتِظُر ُفَتات اللّقاءاِت
أُحاِوُل َحفَر َمكاٍن ِلي ُهناك

لكن،
ُسرعاَن َما أكتِشُف أَِني امَرأُتِه بأَعَضاِئي املَبُتوَرة، 

أَتَهيأُ ِلِلقاٍء َينُثُر َسواَد ُكهوَلِتي َعلى َمقَعِدِه 
أَبحث َعن َمشَهٍد آَخَر ِللصباِح

لئال َيَتَسّرَب َلوُن اللّيِل ِلَساعاِتِه .. 
لئال َيكون أَثَقَل ِمن أَجساِدَنا اخَلاِملة.. 

أَبَحُث للنَّوِم َعن َرغَبٍة باخُلروِج ِمن استَداَرِة أَحالِمه،
وأُبقي الَباب مواِرباً ِلوَساَدِتِه.

ى أَدنى ِمن َياَسميَنِة َجَسِدِه املُسجَّ
أبعُد ِمن َمدى َضوِء ِقنديلِِه اخَلاِفِت 

اّلذي ال ُتغريِه َشهوُة الَكالِم
َتتآَكل أََصاِبُعُه ِبلَهَفِة َلهِثَها، َوَيَتساَءُل:

- َكيَف ُنقَِّدم ِللنَّار َفِتيلََة األَياِم؟
ماِء..  َقطَرٌة َتنَساُب ِمن َرعِد السَّ

قطرات تغسل اللذات
عنَد ُمخَمِل املَساِء

فر اِول أَن َتغوَر ِفي األَعَماِق حيث القراءُة الصِّ حُتَ
مَشبََّعًة باشِتَهاِء الذاِت

ُتذَرُف َشاَماُت َبَياٍض، ُتقاِمُر اجُلرَح َعلى َنزِفِه 
ُتالِحُق ِبُجرَعِتَها َسرَياَن الَوَباِء

واِد  ُتواري ُنتوءاِت السَّ
مَتَتدُّ َبَياضاً ِفي َمعناها 

داخَل اجَلسد الظمآِن
َكم ُكنُت َخاِئَفًة ِمن ُهطوِل املََطِر! 
ِمن َقَطراِت املَاِء الِتي َتهُطُل َعلّي

ألن ُتوِضَح َمالِمَحُه َداِخلِي
أَو أَن أُوَلَد ِمن َجديد ُدوَنُه!

اِت َوَمرَّات؟! َهل ِللَماِء أَن َيلَِدَنا ِمن َجديٍد َمرَّ
] ِلَترِتيِل ِوالَدِتَها 

َسراُب حَلَظة ُتَكلِلَُنا ِفي أَحٍد ُمجاَزٍة َصالَته! 
ننِي َخامت الرَّمل..  ِللسِّ

ار َحطٍب َيشتعُل َغَفوًة َوَتَعباً، ونوَّ
َه�����ل أَوَرَق����������ت َج���َن���ب���اُت 
������خ������وِر َي�����اق�����وت�����اً  ال������صُّ

َوَبيلَسان؟!
َعلى  ِل����َف����راِغ����ِك  َل������وَن  ال 

وء ُشرَفِة الضَّ
��م��ُس ال حَت��َت��م��ُل َبعد  ال��شَّ

إبَعاَدك َعن أِشَعِة
ُحروِفها الدَّاكنة.

وء ال لوَن ِلَفراِغِك َعلى ُشرَفِة الضَّ

رانية ارشيد
األديبة األردنية  سناء شعالن 

األدب سالح السترداد حقوق املرأة 
حاورها: محمود الفطافطة

 كانت باريس
باردة جداً كالثلج

 

 رغم غياب الريح 
 وانحباس املطر

 ووحدها قدماي دوني
 تدب على أرصفة طرقات التيه 
كنت وحيداً كالعادة دوما هناك

 

 وما كنت ... كانت قدماي
 هي األخرى كصاحبها غريبة

 كانت باريس
 باردة الوجه والكفني

 وكنت بحاجة للدفء 
 ودفء الغربة صعب

 وبعدك بردي
 وباريس تضم نساء الدنيا

 وفارغة رغم التخمة حتى املوت
 بدونك أنت

 كانت باريس فارغة
تضج جنوناً... بصراخ الصمت

 

 ولم يكن صوت املتنبي 
 على أي من مقاهيها البعيدة

 وال عزف املغني في احلواري
 وال أنني احلمداني وصليل قضبانه

 رغم وجوه الناس والكراسي
 حيث ال متتد كفيك

 تبقى فارغة... كانت باريس بكل العري 
 وكنت أحمل مصباح عالء الدين

 وأفتش عساك تكوني
 فتوصد أبواب احلارات 

 وتفتح أنفاق الظلمة
 نحو مقاهي املطارات

 وقاعات املغادرة 
 إلى حيث يكون املمكن باحللم... وحيث تكوني

 كانت باريس دون عيون 
 وكنت املغني

 وبال عينني ال تسمع املدن
 وأنت عيون الدنيا 

 والناس في عاصمة النور نيام... ومثلي يوقظ كل الناس
 ويسال عنك

 فاقرأ رد واحد
ً  حلمك مختلف جدا

ال نتقن فك طالسمه... وال يراه النائمون 

كل عام وأنت اقرب
بقلم عدنان الصباح

رسائل فلسطيني  إلى امرأة نائية
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تطبع في مطابع االيام 

لإلتصال أو للمراسلة
املشرفة العامة : روز شوملي مصلح

احملررة املسؤولة: لبنى األشقر 
طاقم  شؤون املرأة 

اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن رأي اصحابها

itaf1957@yahoo.com

هموم عادية!!?
بقلم: عطاف يوسف

  OPEN SOCIETY INSTITUTE بدعم من

  كنت أتابع هبوط الطائرة صوب مدرجها قرب البحر، ويكاد يخيل ملن يتابعها 
أنها سوف تسقط في املاء.  

إرتعش  امل��درج،  أرض  الطائرة  للوصول رعشة مميزة، فعندما المست عجالت 
جسدي بشدة، ال بد أنَّ الوصول إلى مكان كنت ُأحلم بالذهاب إليه هو السبب في 
هذا الشعور اللذيذ. كان بانتظاري أقارب وأصدقاء وقد أبدى اجلميع استعداهم 

لتوصيلي إلى مكان إقامتي في هذا البلد.
أتأمل الشوارع واملباني أثناء سير السيارة التي تقلني، وكل شئ في هذه املدينة 

يدلُّ على حضارتها.
ينبغي أن أبدأ جوالتي في املدينة لكي أرى معاملها، حتسست حقيبتي ألتأكد  من 

وجود الكاميرا.
كل شيء مبهج في هذه املدينة، سكانها منطلقون، وجوههم سعيدة، وقد شرح 
املترو  أماكن محطات  للمدينة محدداً  لي صديق كيف أجتول، وقدم لي خريطة 
وأسمائها. الوقت بالنسبة لي هنا ثمنٌي جداً، وعلىَّ مالحقته بالتجول والتعرف 
أقرب  إل��ى  اخلريطة  ومعي  وخرجت  مبكراً  صحوت  ولهذا  املدينة،  معالم  على 
محطة مترو. أشعر بغربة حقيقية إذا لم أمتكن من السؤال عن أي أمر، في بلد ال 
أتقن لغته، وفي املترو جلست على أول مقعد صادفني في فترة الذروة الصباحية 

هذه، التي ينطلق فيها اجلميع إلى أعمالهم.
من بني الركاب، طالعتني عيناه.

أن��ه ع��رب��ي، ولكن ه��ل ع��رف أنني  ب��ي بطريقة الفتة للنظر، وي��ب��دو  ي��ح��دِّق  ك��ان 
عربية، أم أنني أشبه سيدًة يعرفها؟

ألقي  وكنت  جانبي،  إلى  مثبتة  لوحة  في  احملطات  أسماء  بقراءة  عنه  انشغلت 
عينيَّ  لكن  يغادر،  لعله  محطة،  في  املترو  توقف  كلما  مكانه  إلى  سريعة  نظرة 

كانتا تلتقيان بعينيه مباشرة.
إلى  الصاعد  ال���درج  تسلقت  وبسرعة  امل��ت��رو،  توقف  أري���د،  التي  احملطة  هاهي 

بطانة الرحم الهاجرة  
أثبتت الدراسات أن مرض داء بطانة الرحم الهاجرة يحدث بنسبة  10-35%  للسيدات في عمر 25-35  عاما ًً، وأن 
نصف الالتي يعانني من ألم مزمن في احلوض، يكن مصابات مبرض بطانة الرحم الهاجرة ،  وأن متوسط العمر الذي 
يتم فيه تشخيص املرض هو 27  عاماً تقريباً، كما تقول اإلحصائيات ، إال أن العديد من املريضات يشكني من أعراض 

لعدة سنوات، قبل أن يتم التشخيص .  
ويعتبر  شائع،  امل��رض  هذا  إن  اإلسكندرية،  بطب  والتوليد  النساء  أقسام  رئيس  نعمان  حسن  الدكتور  يقول 
مغطى  أنه  الرحم،  تكوين  في  املعروف  من  أنه  حيث  للسيدات،  احل��وض  منطقة  في  املزمن  لأللم  الرئيسي  السبب 
الرحم  الرحم فقط، وفي حالة مرض بطانة  في  البطانة سوي  الرحم، والتوجد هذه  بنسيج يسمى بطانة  داخلياً 
الهاجرة، فإن البطانة تنمو في أماكن أخرى غير الرحم ،  والبطانة الهاجرة توجد في أماكن كثيرة، منها التجويف 
البطني  واملبايض واألمعاء، أو أعضاء أخرى في البطن . وعندما تتواجد بطانة الرحم في املبيض، فإن حجمه يزداد، 

ثم ميتلىء بالدم، فيصبح عبارة عن كيس ممتلىء بالدم ويسمي كيس الشيكوالته . 
اعتقادات كثيرة، منها خلل في جهاز  املرض مازالت مجهولة ، وهناك  أن أسباب هذا  الدكتور نعمان،  ويضيف 

املناعة، أو عدم توازن في هرمونات اجلسم، مع وجود عوامل وراثية متعلقة باجلينات . 
وهناك نظريتان تفسران كيفية حدوث بطانة الرحم الهاجرة ، كما يقول الدكتور فايز يحيى الدسوقي استشاري 
أمراض النساء والتوليد والعقم،  النظرية األولي األكثر قبوالً تؤكد أن هناك شيئاً يسمى الرجعي ، حيث يحدث تدفق 
لدم الدورة الشهرية مبا يحتويه من خاليا بطانة الرحم، فتتحرك خاليا البطانة إلي اجلسم من خالل قناتي فالوب، 
فتلتصق باملبايض أو املثانة أو األمعاء ، وتستجيب بعد ذلك هذه اخلاليا الهرمونية مثلها مثل خاليا بطانة الرحم 
تلك اخلاليا في  تبدأ  ال��دورة،  حدوث  ميعاد  قرب  الهرمون  يقل مستوي  وي��زداد سمكها،  وعندما  الطبيعية، وتنمو 
النزيف، مما يسبب التهابات والتصاقات في جتويف احلوض والبطن .  أما النظرية الثانية فتبني أن طبقة اخلاليا 
فتكون  بطانة،  خاليا  إلي  والتحول  التغير  علي  ق��ادرة  احل��وض،  منطقة  في  أخ��رى  وخاليا  باملبايض،  حتيط  التي 

متشابهة متاماً مثل نسيج بطانة الرحم ، وسبب حدوث هذا التحول غير معروف . 
ويقول الدكتور رضوان النشار استشاري النساء والتوليد، إن أعراض املرض تتمثل في الشعور بألم في منطقة 
احلوض ، ويشتد األلم قبل حدوث الطمث مباشرة، ويقل مع نهايته، وينتشر علي جانبي منطقة احلوض واجلزء 
السفلي من الظهر والبطن واألرداف، كذلك يحدث ألم خالل أيام الطمث وأثناء اجلماع ،  كما أنه يتسبب في حدوث 
عقم، بسبب االلتصاقات التي حتدث في املبيض وقناتي فالوب ومنطقة احلوض ،  وعلي أي سيدة التوجه فوراً إلي 
الطبيب في حالة تزايد آالم الطمث علي غير املعتاد،  أو مع وجود ألم أثناء اجلماع أو ألم يعوق أداء النشاط اليومي 
للسيدة .  ويضيف الدكتور النشار أنه أثناء الكشف الطبي، قد يجد الطبيب تكتالت في املبايض.  وال ميكن االعتماد 

على األعراض والفحص فقط لتشخيص املرض ، ألن هناك أمراضاً أخري تسبب نفس األعراض.
وأضاف أنه اليوجد عالج شاف نهائياً من املرض، بل لتخفيف األعراض فقط ، والهدف األساسي للعالج الدوائي، 
يكون لعالج األلم الناجت عن املرض وإيقاف أو إبطاء تطور املرض ، وهناك طريقتان مختلفتان للعالج، تستخدمان 
لتغيير مستوى الهرمونات التي تسبب تطور املرض ، األولى تهدف إلي خفض عملية التبويض ، عن طريق استخدام 
وسائل منع احلمل الهرمونية، مثل أقراص منع احلمل ، حقن منع احلمل ، والثانية تهدف إلي خفض مستوى هرموني 
األستروجني واألندروجني في اجلسم ،  ويتم اللجوء للعالج اجلراحي، في حالة عدم الوصول للنتيجة املطلوبة مع 

العالج الدوائي . 

اخلارج، لكنه استوقفني بلهجة عراقية: 
� هل أنت عروبية مدام مجد؟

التفت إليه بنظرة حيرى، وأعجبت بفراسته وقدرته على معرفتي، كيف في بلد 
كبير، وفي هذا الزحام يعرفني؟

أحمل  ولكني  ع��راق��ي،  الرحمن،  عبد  الدكتور  أن��ا  كالمه:  تابع  أجيب  أن  وقبل 
إليَّ بطاقة كتب عليها اسمه وأرق��ام هواتفه قائالً:  اإلنكليزية، ثم مد  اجلنسية 
وأسرع  باالتصال«،  تترددي  ال  خدمة  أي  أو  مجد،  م��دام  شئ  إلى  احتجِت  »إْن 

مغادراً احملطة واملكان.
كدُت أصرخ به ليتوقف، رمبا لشعوري باأللفة جتاه عربي في بالد غريبة. وقد 
تكون حاجتي لدليل يرافقني في التجول في مدينة غريبة، لكن خجلي وحيائي 

منعاني من الصراخ.
معرفة  على  يدل  وه��ذا  اسمي،  لفظ  لقد  اجلميع،  بني  من  عرفني  وكيف  هو  من 
بعض  باستحضار  أو  بتذكره،  تسعفني  لعلها  ذاك��رت��ي  على  أحلحت  أك��ي��دة. 
التقينا بها، لكن دون ج��دوى، ولم  أن نكون قدا  األماكن احملتمل  التفاصيل عن 

تغب صورته من ذهني على مدى يومني.
لي  حدد  الهاتف  وعلى  سؤالي،  عن  وجتيب  تريحني  مبادرة  أخذ  قررت  أخيراً 
بابتسامته  يطلُّ  وأخيراً  وصوله،  انتظار  في  بطيئة  الدقائق  متر  لقاء.  موعد 
الطيبة، ويجلس في الكرسي املقابل، ممعناً النظر إلى صدري، وابتسامة تعلو 

شفتيه. مدام مجد أريد أن أسالك سؤاالً قبل أن يأخذنا احلديث؟
هل قالدتك مشغولة في بلدك؟ 

بحكم االعتياد لم أكن أطالع قالدتي، ولكنه حني سألني نظرت إليها.
لم أمتكن من  انتابتني ضحكة هستيرية  أمامي، وقد  التي  املنضدة  إلى  أطرقت 

كبحها، رغم دهشته الكبيرة ونظرات الناس من حولنا.
قالدتي كانت عبارة عن اسمي مكتوباً باحلرف العربي. 

قالدة الدهشة
ماجدولني الرفاعي

القرار اإلسرائيلي رقم 1650،ال��ذي أعلن عنه مؤخراً، ويقضي بإبعاد 
»املتسللني« إلى الضفة الغربية، هو قرار عنصري، يهدف إلى إفراغ الضفة 
متهيداً  للهجرة،  لدفعهم  السكان  على  والتضييق  سكانها،  م��ن  الغربية 

لتوسيع االستيطان، وملء املناطق الفارغة باملستوطنات واملستوطنني.
واستخدام وصف املتسللني، لوصف األشخاص الذين قدموا من قطاع 
غزة أو من اخلارج، هو وصف غير دقيق، فاملتسلل عادة يدخل عبر احلدود 

بطريقة غير قانونية، وال يستخدم املعابر.
استقروا  الكثيرين ممن  املخاوف تساور  بدأت  القرار،  االعالن عن  منذ 
أخرى،  أو من دول  قدموا من قطاع غزة  أكانوا  الغربية، سواء  الضفة  في 
اجلانب  توقف  بسبب  وذل��ك  سنوات،  منذ  مدتها  انتهت  زي��ارة  بتصاريح 
اإلسرائيلي عن منح تصاريح جديدة، أو جتديد القدمية منها. أو األجانب 
احلق  تعطيهم  ال  إسرائيلية،  دخ��ول  تأشيرة  مبوجب  يحضرون  ال��ذي��ن 

بالدخول إلى الضفة الغربية.
آالف املواطنني ينطبق عليهم وصف »املتسللني«، بالرغم من أنهم دخوا 
التي تسيطر عليها إسرائيل، سواء من املطار، أو من  الضفة ضمن املعابر 
ال��ذي يربط بني الضفة  أي��رز،  أو من معبر  املعابر على احل��دود األردن��ي��ة، 
وقطاع غزة، مرورا باألراضي احملتلة عام 1948، واملسيطر عليه بالكامل 

من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
في  موظفون  هم  غ��زة،  قطاع  من  وأصولهم  الضفة  في  املقيمني  معظم 
أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، أو كانوا طالباً يدرسون في جامعات 
الضفة عند بدء انتفاضة األقصى، ومنهم من لم يستطع العودة إلى القطاع، 
من  ومنعتهم  الالزمة،  التصاريح  إعطاءهم  رفضت  االحتالل  سلطات  ألن 
العودة، ونتيجة لذلك استقروا في مدن الضفة، ووجدوا ألنفسهم وظائف 

وتزوجوا وأنشؤوا أسراً.
القرار اإلسرائيلي إذا مت تنفيذه، سوف يشتت هذه األسر، في حال أقدم 
االحتالل على ترحيل األب أو األم إلى القطاع، وستنتج عنه مآسي كثيرة، 

سيعاني منها آالف األطفال والنساء والرجال.
والقانون  اإلن��س��ان  حقوق  ق��واع��د  ألبسط  مخالف  اإلسرائيلي  ال��ق��رار 
أو  وطنه  داخ��ل  رغب  أينما  السكن  أنسان،  أي  اإلنسان،  حق  فمن  الدولي، 
خارجه، وال يجوز ألي سلطة إجبارة على السكن في مكان معني، أو منعه 
وفقاً  سكنه  مكان  تغيير  للشخص  ويحق  يريد،  مكان  أي  في  السكن  من 

لظروفه الشخصية ومصلحة أسرته.
هذا القرار يسري على الفلسطينيني، إلى جانب منع ماليني الفلسطينيني 
من حق العودة، إلى أراضيهم التي هجروا منها في العامني 1948 و1976، 
ك��ان أص��ل��ه، باحلضور إلى  أي��اً  ال��ذي تسمح فيه ألي ي��ه��ودي،  ال��وق��ت  ف��ي 
أو في  ب��إس��رائ��ي��ل،  ي��ع��رف  ب��ات  م��ا  فلسطني واإلق��ام��ة فيها، س���واء داخ���ل 
املستوطنات املقامة في الضفة الغربية، على األرض املنهوبة من أصحابها 
الفلسطينيني، بل وتسهل لهم اإلقامة في تلك املستوطنات، وتقدم لهم كافة 
أصحاب  على  التضييق  بهدف  ي��ج��ري،  ذل��ك  وك��ل  واإلغ�����راءات،  اخل��دم��ات 
األرض األصليني، بحرمانهم من أراضيهم ومصدر رزقهم، لدفعهم للهجرة 

منها.
الوسائل  بكل  مقاومته  موقعه،  في  كل  اجلميع  وعلى  خطير،  ال��ق��رار 
عن  الدفاع  األمر  يتطلب  ورمبا  الترحيل،  رفض  خالل  من  سواء  املطلوبة، 
عدا  اإلسرائيلي،  اجليش  ومقاومة  بيوتهم  في  بالتجمع  ترحيلهم  املنوي 
عن إثارة املوضوع في كل احملافل العربية والدولية، وعلى كل مؤسسات 
حقوق اإلنسان، والدول املوقعة على وثيقة جنيف واإلعالن العاملي حلقوق 
االنسان واألمم املتحدة بكل تشكيالتها، الوقوف بحزم في وجه اسرائيل، 
آالف  واستقرار  حياة  يهدد  الذي  العنصري،  القرار  هذا  تنفيذ  من  ومنعها 

الفلسطينيني.
القرار،  أن نتوحد في مواجهة هذا  واألهم من ذلك علينا كفلسطينيني، 
الغربية وقطاع غزة عن  الضفة  تنفيذه، فهو سيعزل كل من  ففي حال مت 
أبناء  بني  ما  إنساني  تواصل  أي  وسيقطع  كامل،  بشكل  البعض  بعضهما 
ال��وط��ن ال���واح���د، وي��ك��رس اإلن��ق��س��ام واإلن��ف��ص��ال ال��س��ي��اس��ي واجلغرافي 
واالجتماعي، وهذا ليس في صالح أي تنظيم أو أي شخص، بغض النظر 

عن بعض املصالح الشخصية. 

قرار عنصري


