 30كانون ثاني  - 2014 -العدد360
30 January - 2014 - Issue 360

صحيفة شهرية تعنى بقضايا المرأة والمجتمع

صوتنا
إجابة جميع األسئلة

في هذا العدد
لماذا لم ُيقر قانون العقوبات طوال عقدين من عمر السلطة؟!
ما يتداوله األئمة في المساجد مسؤولية من؟!
ارتفاع نسب الطالق بين صفوف األزواج عام 2013

الصورة مأخوذة عن الوكاالت

نعمل بكل جد والتزام إلحقاق حقوق النساء واألطفال ،وذوي
االحتياجات الخاصة ،والحال على نفسه .نراجع القوانين ونتقدم
�ال داخ��ل وخ��ارج األروق��ة
باقتراحات لتعديلها ،نتناقش بصوت ع� ٍ
المختلفة ،ولم تتغير هذه القوانين .نجري المسوح ،االستفتاءات،
الدراسات والبحوث ،وال نستعملها .نقف بانتظام مرة كل أسبوع لنبذ
والمطالبة بإنهاء االنقسام ،وما زلنا منقسمين ،والمصالحة أبحرت عن
الشواطئ أكثر ،تنتظر منا القرار الصادق .نعقد المؤتمرات الصحافية،
نقف أمام مقر الرئيس ،نكتب العرائض ،نشجب من خالل وسائل
اإلعالم المختلفة ونطلق الصرخة عالية" :ال لقتل اإلن��اث" ،وما زالت
النساء تقتل .نصدر ق��رارات لصالح المرأة واألس��رة ،ونهاجم هذه
القرارات ،وفي ذات الوقت نهاجم المؤسسات النسوية التي ترحب
بهذه القرارات ،نجتمع مرة كل أسبوع للتضامن مع األسرى واألسيرات،
واألسرى ما زالوا خلف القضبان .يزداد عدد المستوطنات ،يقال عنا
أنه ال يوجد بيننا "شريك للسالم" ،وما زلنا نفاوض .نموت جوعًا في
مخيم اليرموك ،قلب من قلوب الثورة الفلسطينية ومن بيوتها ،ولم
نثر .نغني ألحمد قعبور ،نقرأ لمحمود درويش ،ونسمع لمارسيل خليفة
ونحترق أكثر .تركنا الوثائق األولى واألساسية التي رسمت الطريق لنا،
وقالت للعالم من نحن :وثائق منظمة التحرير الفلسطينية ،والقرارات
الصادرة عن المجلس الوطني ،التي تؤكد على أننا نناضل من أجل
دولة فلسطينية علمانية عاصمتها القدس.
من نحن اليوم؟ من منا الثائر ومن منا الخائن؟ إلى أين نحن
ذاهبات وذاهبون؟ ما هي أهدافنا اليوم ،ومن يلتف حولها؟ هذه
األسئلة وغيرها ،علينا اإلجابة عليها اليوم قبل الغد .يوجد بيننا جيل
َ
ينتظر منا توضيح هذه وغيرها من األسئلة ،التي ال تطرح إال نادرا
وبين المجموعات الصديقة فقط .نحن مطالبات ومطالبون بأن نغير
من أساليب عملنا ،لكن أي أساليب نتبنى؟ هذا سؤال آخر.
نخاف من لفظ وذك��ر كلمة علمانية أم��ام أي ك��ان ،إال إذا
كانوا "من المجموعة" ،ومنعنا أنفسنا من التأكيد على أن الدولة
الفلسطينية القادمة ،هي دولة حريات ،تقبل االختالفات ،تحمي
المختلف ،وتؤكد على التعددية ،ولكل واحدة وواحد منا حقوق
تعمل الدولة على صونها وحمايتها.
نسينا أن المحافظة هي الطابع الغالب على مجتمعنا ،وليس
التعصب ،نسينا أن األدب والثقافة عنصران أساسيان للحفاظ
على الهوية ،وأن الدين لله ،وانه ال يوجد كفيل لله على األرض.
وأن ما يقوم به كل واحدة وواحد منا ،إذا كان ضمن المجموع
سيكون أقوى ،وأن الوحدة هي السبيل الوحيد للتحرر .وأكثر
من ذلك ،نسينا كيف نتضامن مع الشعوب األخرى ،نلتقي بهم
ونسرد لهم نكبتنا ،وننسى أن دمهم يسيل في هذه اللحظات،
وأنه من الواجب والصحي لهم ولنا أن نقف معهم ،فما أقوى هذه
الوقفة التي تأتي من شعب تحت االحتالل.
اليوم نحن نعيش مرحلة صعبة ،نمر داخل نفق غامض وقاتم،
حتمًا سينتهي هذا النفق ،سيأتي النور ،لكن قبل هذا ،من األفضل
لنا أن نجيب على األسئلة هذه ،وعلى غيرها من األسئلة ،التي
يسألها جيل الشباب ،وستسألها األجيال القادمة.

إضاءات

قراءة تحليلية لنتائج استطالع أوراد األخير

 %66من نساء الضفة و %35من نساء غزة متفائالت بالمستقبل
رام الله -محمد فيصل الشعيبي
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إن القراءة الصامتة للعنوان األول من نتائج االستطالع ،يمكن تسميتها
"غربة" فلسطينية إزاء المستقبل في هذا الوطن المنقسم على ذاته ،كيف
ال؟ عندما نجد الفروقات بين نساء الضفة وغزة تصل إلى ( 30نقطة) فيما
يتعلق بالتفاؤل بالمستقبل في فلسطين ،حيث صرحت  %66من نساء
الضفة الغربية و %35من نساء قطاع غزة ،بأنهن متفائالت بالمستقبل في
فلسطين .سمها ما شئت "غربة" أو "فجوة" أو "انقسام"..الخ!!.
وهذا ليس فقط على مستوى الفروقات بين نساء الضفة وغزة ،فعلى
صعيد الفروقات بين النساء والرجال ،فإن النتائج مثيرة لالهتمام ،وتصب
في صالح النساء أيضًا ،كما تصل النسبة بين كال الجنسين إلى ( 15نقطة)،
حيث صرحت  %63من عموم النساء بأنهن متفائالت بالمستقبل في
فلسطين ،مقابل  %48فقط من عموم الرجال صرحوا بذلك.
وكذلك فإن الهوة بين نساء الضفة وغزة تزداد اتساعًا عند الحديث
عن المفاوضات ،العملية السلمية والمصالحة ،ولكنها تقل أكثر فأكثر عند
التطرق إلى حلم إقامة الدولة الفلسطينية ،الذي تزول من أمامه كل الفروقات،
سواء المناطقية أو القائمة على أساس الجنس.
وجاءت هذه النتائج ،ضمن استطالع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد
العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" ،في الفترة الواقعة ما بين 22 -20
تشرين األول  ،2013ضمن عينة مختارة بشكل علمي ،ومكونة من  1200من
البالغين الفلسطينيين من كال الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة،
وضمن نسبة خطأ  .%3+وفي هذا التقرير ،تم تحليل النتائج بحسب النوع
االجتماعي والمنطقة الجغرافية ،لفهم توجهات النساء السياسية حول
الوضع الفلسطيني العام ،المفاوضات ،العملية السلمية والمصالحة.

فجوة متعاظمة
ما أوجدته سياسات االحتالل اإلسرائيلي المتقادمة ،وثقافة اإلنقسام
الدخيلة على الفلسطينيين ،زادت من حدة الفروقات بين الضفة وغزة ،وما تعكسه
النتائج ،يؤكد على أن اإلنقسام بين الفلسطينيين أضحى "سيد الموقف" بين
الفصيلين الكبيرين "فتح وحماس" ،وعلى الرغم من المطالبات الحثيثة هنا
وهناك بضرورة رأب الصدع بينهما ،تخوفا من ازدياد الفجوة بين المنطقتين،
بيد أن النتائج تبين أن الفجوة تزداد شيئًا فشيئًا على مستوى الفئات المشكلة
ُلبنية المجتمع الفلسطيني وخصوصًا النساء ،فعلى سبيل المثال؛ صرحت %60
من نساء الضفة ،بأنهن يؤيدن الجولة الحالية من المفاوضات ،في حين ،صرحت
بذلك  %47فقط من نساء غزة (أي بفارق  13نقطة بين نساء المنطقتين) .وأيضًا
عند الحديث عن اآلمال المعلقة على عملية السالم ،فإن نفس السيناريو ينطبق
على ذلك ،حيث نجد ( )%44من نساء الضفة لديهن أمل أكبر بعملية السالم،
مقارنة مع نساء غزة ،حيث وصلت النسبة إلى ( )%33فقط ،أي بفارق ( 10نقاط)
بين نساء المنطقتين .وكذلك فيما يتعلق بالمصالحة ،فقد صرحت  %62من
نساء الضفة بأنهن متفائالت بالمصالحة ،بينما صرحت بذلك  %54فقط من
نساء غزة (أي بفارق بين نساء المنطقتين يصل إلى  8نقاط) .وهذا يقودنا إلى
وجود فجوة متعاظمة بين المنطقتين ،يمكن تفسيرها على أنها تندرج في
سياق اختالف النظم السياسية واإلقتصادية واالجتماعية هنا وهناك ،وهذا
ينذر باختالفات كبيرة قد تزداد بمرور الزمن ببقاء هذا االنقسام ،فهو لم يعد
انقسامًا سياسيًا ،بل اجتماعيًا وثقافيًا أيضًا.
على الرغم من الضعف والمشاركة "الخجولة" للمرأة في الحياة السياسية ،سواء
من خالل المشاركة في صنع القرار أو نسب تمثيليها ومشاركتها في المؤسسات
أو اللجان الوطنية ،بما في ذلك لجان المفاوضات و المصالحة ،نجد أن النساء
األكثر تأييدًا من الرجال الستئناف المفاوضات ،العملية السلمية والمصالحة،
حيث صرحت  %55من النساء بأنهن يؤيدن الجولة الحالية من المفاوضات ،مقابل
 %52من الرجال يؤيدونها .وعندما تم التطرق إلى اآلمال المعلقة على عملية
السالم ككل ،فإن النسب أقل ،ولكن األكثرية للنساء ،حيث رأت  %40من النساء بأن
لديهن أمل أكبر بعملية السالم ،مقابل  %35من الرجال يرون ذلك.
هذا وتتسع الفروقات بين النساء والرجال ،وعلى نحو مغاير فيما يتعلق
بالمصالحة ،حيث صرحت  %59من النساء بأنهن متفائالت بإتمام المصالحة
بين الحركتين ،مقابل  %44فقط من الرجال صرحوا بذلك (أي بفارق  13نقطة)
بين الجنسين.

حلم تزول أمامه الفروقات
عندما جرى التطرق إلى الهدف الوطني العام القاضي بتحقيق حلم
تفاؤال من الرجال
الدولة الفلسطينية ،تظهر النتائج بأن النساء أكثر
ً
بإقامة الدولة الفلسطينية ،ولكن بفروقات ضيلة جدًا ،كما أن النسب
متدنية ،حيث صرحت  %37من النساء بأن الفلسطينيين أقرب ما يكون
من تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة .في حين ،صرح بذلك
 %34فقط من الرجال (أي بفارق  3نقاط) بين كال الجنسين .وعلى نفس
المسطرة فإننا نجد أن التأييد لحل الدولتين أعلى بقليل في صفوف
النساء ،فقد أيدت  %55من النساء حل الدولتين على أساس إقامة دولة
فلسطينية مستقلة ،تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل ،ويشاركهم
التأييد ذاته  %52من الرجال.

وعلى عكس التوقعات ،نجد أن فرص التقاء نساء الضفة وغزة حول العناوين
واألهداف الوطنية العامة ضعيفة ،وهذا ما يجب التحذير منه ،فمن المالحظ
أن نساء الضفة أكثر اعتقادًا من نساء غزة ،بأن الفلسطينيين أقرب ما يكون من
إمكانية تحقيق حلم الدولة الفلسطينية ،والفجوة كبيرة بين المنطقتين تصل
إلى ( 13نقطة) ،حيث صرحت  %44من نساء الضفة بأن الفلسطينيين أقرب ما
يكون عن تحقيق حلم الدولة الفلسطينية ،يشاركهن الرأي ذاته  %31من نساء

غزة .وأيضًا عند الحديث عن التأييد لحل الدولتين ،نجد تقريبًا نفس الفروقات،
حيث تؤيد  %58من نساء الضفة حل الدولتين ،مقابل  %49من نساء غزة يؤيدن
ذلك .وهذا مهم يجب تفسيره وقراءته بعناية تامة ،كون هذه النتائج تؤكد
أن االنقسام لم يعد سياسيًا بين فصليين ،بقدر ما أنه يهدد آمال وطموحات
الفلسطينيين بالتحرر وإقامة الدولة وعاصمتها القدس ،والذي راح ضحيته
مئات اآلالف من الشهداء والجرحى واألسرى والمنفيين.

أهالي اليرموك ...فلسطينيون برسم اللجوء
روان سمارة
"وكأن هجرة واحدة ما بتكفي" .كانت هذه هي العبارة األولى التي بدأت
بها الحاجة خالدة بشر حديثها عن الهجرة الثانية ،التي رمتها هذه المرة
في أحضان مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،وتحديدًا في مخيم
عين الحلوة.
خالدة أو أم حسام كما تحب أن ندعوها ،هي ابنة قرية أم الزينات
القريبة من حيفا ،التي هجر أهلها في عام 1948م ،لتحط رحال اللجوء بها
وعائلتها في مخيم اليرموك في سوريا ،وهي بالرغم من نعومة أظفارها
في ذلك الوقت ،إال أن ذاكرتها ال تزال تحمل تفاصيل الرحيل األول.
تقول" :في هداك الوقت ،كنت بنت ست سنين ،وكنت بنزل مع أبوي
على الكروم ،ولما هاجروا أهل البلد ضلينا في الكروم ،لحد ما أجا االحتالل
وطردنا ،واسمعنا بعدين إنهم حرقوها".
أم حسام التي لن تنسى كروم حيفا وأم الزينات ،كانت محظوظة
بإقامتها في مخيمات سوريا ،تقول" :بعد التهجير رحت مع أهلي على
سوريا ،عشت هناك ،تزوجت وجبت أربعة أوالد ،وما كنا حاسيين بالغربة،
بيتنا كان ملك ،وأوالدي تعلموا في الجامعات واشتغلوا وتزوجوا ،ومع إني
ضليت أشتاق لحيفا وبحرها وكرومها ،بس كنا مرتاحين".
تركت أم حسام بيتها والمخيم عقب األحداث األخيرة التي حصلت في
سوريا ،ورحل معها أبناؤها الثالثة وعائالتهم ،في حين رفض ابنها األصغر
الرحيل معهم ،فهو ال يقوى على حنين جديد .تقول" :إبني الصغير حنون
كثير ،وما رضي يترك سوريا والمخيم ،هي إلنا تسع شهور هون ما حكى
معنا فيهم إال مرتين ،وما بعرف وين عايش وال كيف عايش".
أم حسام وعائلتها ،هي من بين  20000الجئ فلسطيني عبروا من
سوريا إلى لبنان منذ بداية الصراع ،وفقًا لألنوروا ،التي ترى أن دخول هذا
العدد للمخيمات اللبنانية ،التي تعاني العديد من المشكالت الصحية
ونقص الخدمات ،هو كارثة إنسانية بكافة المقاييس.
تصف لنا أم حسام رحيلها الثاني قائلة" :طلعنا من المخيم مثل
كثير ناس ،أوالدي بناتهم صبايا وخافوا عليهن ،طلعنا وتركنا بيوتنا،
ومشينا طرق ما بعلمها إال الله ،ولما وصلنا على الحدود ،الجيش اللبناني

ما رضي يدخلنا إال بعد خمس أيام ،مع أن السوريين كانوا يدخلوا على
طول ،وجينا هون على عين الحلوة ،ألن سلفي ساكن هون ،وقعدنا
ُ
معهم في نفس الدار" .أم حسام تقيم مع أبنائها وعائالتهم وشقيق
زوجها وعائلته ،في منزل ال تتجاوز مساحته  100مترًا مربعًا ،وال يعيلهم
سوى شقيق زوجها الذي ال يتعدى دخله الشهري  300دوالر أمريكي،
تقول" :إحنا  21شخص في بيت غرفتين وصالة ،ما حد بشتغل إال سلفي،
وهو شوفير على سيارة ،وراتبو ما بكفينا خبز .في سوريا كان أوالدي
بشتغلوا وكنا كافيين حالنا ،بس هون الوضع صعب ما في شغل ،حتى
بنت ابني اللي بتشتغل معلمة مع الوكالة ،هون ما بتقدر تشتغل".
سعاد حفيدة أم حسام ،التي تعمل اآلن متطوعة مع مدارس وكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين تقول" :كنت أعمل مدرسة
للغة اإلنجليزية في مدارس الوكالة ،وبقدومنا هنا انخرط عدد كبير من
الطالب والمعلمين في مدارس الوكالة في المخيمات اللبنانية ،وبالرغم
مما نواجه من تحديات ،إال أننا نصر على مواصلة مسيرة التعليم".
أم حسام وعائلتها ،ال تعاني فقط من عدم توفر المسكن المناسب،
أو الدخل الكافي ،هي تواجه أيضًا غياب الخدمات الطبية ،حيث تعاني
هي وابنها من داء السكري ،باإلضافة لما تعانيه هي من مرض هشاشة
العظام ،وحاجتها الماسة إلجراء عملية جراحية في عينها اليسرى .تقول
سعاد" :شهر واحد فقط مر على بدء تقديم األنوروا مساعداتها لالجئين
النازحين من سوريا للبنان ،وهو ما رتب على العائالت النازحة تكاليف
الطبابة والدواء ،التي تعد كبيرة مقارنة مع أوضاعهم المعيشية القاسية".
تحدثنا أم حسام" :في سوريا كنا الجميع مرتاحين ،بس هون إحنا أحسن
من غيرنا ،في ناس عايشين في كراجات تحت األرض ،وبدفعوا إيجارات
غالية ،وما بتدخل عليهم ال شمس وال هوا ،المهم ما يناموا في الشارع".
أم حسام وغيرها ،هم نماذج حية لضحايا هجرة جديدة فرضتها
حرب أخرى على الفلسطينيين ،ليعانوا للمرة الثانية ألم الرحيل ،وفقد
المأوى والذكريات ،وكأن قدرهم الحياة بين الشتات والشتات ،في ظل
وتناس فلسطيني ،وتعتيم مؤسساتي.
تجاهل عربي،
ٍ

ما يتداوله األئمة في المساجد مسؤولية من؟!
فداء البرغوثي
ال زالت الحاجة ملحة لتطوير الخطاب الديني للدعاة وأئمة الجوامع
والواعظين والواعظات ،الذين لم يعط غالبيتهم حتى اللحظة القضايا
المتعلقة بالمرأة ،سواء اإلقتصادية منها واالجتماعية كما السياسية
االهتمام الذي تستحقه .فالخطاب الديني بحسب من تمت مقابلتهم /ن ،ال
ينصف المرأة وال يتناول قضاياها وهمومها كما تعيشها حقيقة على أرض
الواقع ،بداللة الظواهر السلبية التي نسمع عنها في المجتمع الفلسطيني،
حيث الزواج المبكر والطالق المبكر وجرائم الشرف وغيرها من القضايا،
التي تحتاج ألن يتم تناول مضامينها بشكل مقنع ومنطق علمي ،يشخص
وجود هذه الظواهر وأسبابها وطرق معالجتها ،باالستناد إلى روح العقيدة
اإلسالمية وفلسفتها.
التقيت عددًا من المواطنين /ات ،للتعرف على آرائهم/ن فيما يتعلق
بتصوير المرأة في الخطاب الديني ،وإشكالياته وطرق تطويره ،لتضع
مختلف هذه اآلراء على طاولة الوكيل المساعد لدائرة الوعظ واإلرشاد
في وزارة األوق��اف ،في محاولة للوقوف على األسباب من وجهة نظر
الوزارة ،إليجاد حلول ترتقي بمستوى االهتمام الذي تستحقه النساء،
بشكل يمكنهن من تطوير قدراتهن على التجاوب مع مطالب الحياة،
لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة على المستوى الفردي والعائلي
والمجتمعي.
الناشط المقدسي جبر محيسن ،يؤكد من خالل مالحظاته واستماعه
ً
لخطب أئمة المساجد وبعض الدروس الدينية ،أن هناك تداوال لكثير
من قضايا المرأة ،باعتبارها النصف اآلخر للمجتمع ،وتشكل جزءًا أساسيًا
من سالمته ،كما أن هناك تركيزًا على دور المرأة داخل البيت كأم ومربية،
تقع على عاتقها تنشئة جيل واثق بنفسه ،وقادر على استيعاب دوره
في الحياة ،إال أن التركيز األكبر على قضايا المرأة ،تتعلق بكونها تشكل
أداة إغراء للرجل ،وبشكل يؤدي إلى وجود سلبيات في المجتمع ،فالمرأة
من وجهة نظرهم أكثر تعرضًا لإلنتهاكات والتحرشات .وهذا ال يعكس
حقيقة ص��ورة المرأة ،التي كانت تقوم ب��أدوار ع��دة ،تتعدى العالقة
الجسدية مع الرجل ،كونها شريكة في الحياة للرجل ،ولها حقوق في
اإلسالم كفلتها لها الشريعة اإلسالمية ،بداللة اسهاماتها المتعددة في
الحضارة اإلسالمية ،وإذا كان هناك توصيف خاطئ للمرأة من قبل بعض
رجال الدين ،فهذا فهم ناقص وخاطئ لمقاصد الشريعة اإلسالمية.
ويؤكد محيسن أنه إذا تم تصوير المرأة بأنها مصدر لإلغراء والفاحشة
والرذيلة ،فإن ذلك يعمق النظرة السلبية للمرأة من قبل الرجل ،باعتبارها
شر مطلق .وزارة األوق��اف لها مسؤولية مباشرة عن المساجد والخطباء
واألئمة والواعظين والواعظات ،من خالل التأكيد على ضرورة تناول قضايا
المرأة بشكل منصف ،يتعلق بجوهر العقيدة اإلسالمية ،وليس من خالل
الشكليات ،التي قد يفهمها عامة الناس ،على أن المرأة رمز للرذيلة ،فهي
أكبر من ذلك ،واإلسالم أعمق من أي ينظر للمرأة بهذا الشكل ،فهي األم
والزوجة واألخت والبنت وشريكة حياة ،ولها أدوار يجب أن تقدر.
وتشير المواطنة تغريد اللحام ،إلى وجود إشكالية حقيقية بين ما
يتداوله الشيوخ في اإلعالم والزوايا والدروس الدينية وخطب الجمعة،
وبين ما هو أصيل في الدين االسالمي ،مستشهدة بأن النبي محمد صلى
الله عليه وسلم ،تزوج عائشة وهي في الثامنة عشرة من عمرها ،وليس
في سن التاسعة ،وهي الفتوى التي يتداولها رجال الدين هنا ،حتى يتم
تزويج الفتيات في سن مبكرة.
أم��ا اإلعالمي حسن سليم ،فيؤكد على أن الخطاب الديني ،وعلى
وجه الخصوص الصادر عن أئمة المساجد ،والذي يالقي حظًا كبيرًا من
حيث االنتشار ،بحكم الصورة المقدسة للمنابر ،والشريحة المستهدفة
وه��م ال��ذك��ور ،يتسم بالذكورية ،ويركز على مصالح ال��ذك��ور وأهمية
دورهم في «ضبط المرأة وانضباطها» ،من حيث اللباس والمشاركة
المجتمعية واألدوار التي يمكن أن تلعبها ،باعتبارها أرضية خصبة
لإلنحراف أو االستغالل ،متناسين أن الفاعل في الحالتين هو الذكر.
واإلش��ارة في كثير من المناسبات ألهمية الفصل بين الجنسين في
الحياة العامة .كما يتسم الخطاب بخلوه من ما يشير إلى أهمية الشراكة
مع المرأة وف��رص نجاحها ،إذا ما حصلت على الفرصة ،وتأمين البيئة
الصديقة لعملها ومشاركتها ،ناهيك عن التحذير من تبوأ المرأة لمواقع
قيادية ،باعتبارها ناقصة عقل ودين .كما يغيب التوجيه اإليجابي لصالح
قضايا المرأة في المجاالت األخرى ،التي تتعلق بالصحة اإلنجابية وحقوقها
في سالمة بدنها ،كذلك اإلقتصادية ،فيما يتعلق بالميراث ونفقتها وحقها
في التصرف في دخلها المالي .والغريب أن ذلك الخطاب» الذكوري» ال
يستند إلى نصوص شرعية ،بل تفسيرات تتعارض مع الشرع.
أما سهر عمر ،الناشطة النسوية ،فتقول من جانبها ،أن الخطاب
الديني ألئمة المساجد هو خطاب «تشيىء» للمرأة ،وخطاب ذكوري يعاني
إشكالية الربط ما بين المنظومة القيمية المجتمعية المحافظة ،وما
بين الخطاب الديني المحافظ ،على الرغم من أن منابر المساجد ،هي

منابر أساسية في عملية التعبئة
والتأثير ،إال أنه ولألسف أن غالبية
األئ��م��ة ي��س��ع��ون إل���ى تكريس
الصورة النمطية للمرأة وأدواره�ا،
ل���ذا وب��إع��ت��ق��ادي ،ن��ح��ن بحاجة
ماسة إلى أئمة مساجد ،لديهم
الوعي المجتمعي والديني ،أئمة
يستطيعون التفريق م��ا بين
النصوص واالجتهادات والعادات
والثقافة المجتمعية.
ف��راس عالونة المدير المالي
لصندوق النفقة الفلسطيني ،وهو
ممن يرتاد الجامع لصالة الجمعة،
يؤكد وم��ن خ�لال مالحظاته على
خطب الجمعة في قريتهم ،بأن
ث��م ت��أك��ي��د ع��ل��ى ق��ض��اي��ا حقوق
النساء ،تحديدًا اإلقتصادية ،منها
الميراث في خطب الجمعة ،وعلى
ضرورة أن يتم التعامل معها بشكل إيجابي مع النساء ،وذلك من باب
الترغيب للتعاطي بطريقة إنسانية مع المرأة ،والتأكيد بأن اإلسالم حرر
المرأة من العبودية ورفع من مكانتها ،بداللة رفضه لقضية وأد البنات في
الجاهلية ،وقضايا أخرى تتعلق بقضايا قتل النساء ،ال يجوز قتلها بأي
سبب من ااألسباب ،وأن إقامة الحدود هي مسؤولية الدولة ،لكن المشكلة
من وجهة نظره تكمن في التطبيق ،فهناك الكثير من رواد الجامع ،قاموا
بتسجيل ميراثهم بأسماء أوالدهم الذكور ،وحرموا بناتهم من الميراث.

مبني على العاطفة
ويعزو عالونة الخلل في التطبيق إلى جملة من األسباب ،التي تتعلق
بالخطاب ذاته ،فالخطاب ذاته موسمي ومبني على العاطفة ،ومرتبط ارتباطًا
شديدًا بدرجة قناعات وثقافة وإيمان األئمة والواعظين والواعظات ،مما
أفقد الخطاب قدرته على اإلقناع ،وقدرته على االنتقال إلى مرحلة التطبيق
لجوهر هذا الخطاب ،وما يزيد األمور تعقيدًا ،أن لخطاب األئمة سلطة إلهية
وروحانية ،مستمدة من رأي إلهي ،ال يناقشهم فيه أحدًا ،وهذا بالتالي
ً
يخلق أجياال تسلم بما يقال دون نقاش ،ودون قدرة على التفكير والتحليل
واالجتهاد ،ودون إدراك لجوهر وفلسفة العقيدة اإلسالمية.
وشبه عالونة الخطاب المبني على العاطفة وليس العقل ،كما الحليب،
يثور بسرعه عند وضعه على النار ويهدأ بسرعة ،أي أنه ال يترك أثرًا في
نفوس من يعتاد ارتياد الجوامع ،على اعتبار أن الخطاب العاطفي الروحاني
ً
الذي يتضمن عناصر الترغيب والترهيب ،ال يمكن أن ينشئ جيال واعيًا،
مدركًا للقيمة الحقيقية وراء الفلسفة اإلسالمية في تناولها لمختلف
ً
القضايا االجتماعية واإلقتصادية والسياسية ،بل ينتج جيال تحركه ردود
األفعال ،بعكس األثر الذي يمكن أن يتركه خطابًا عقالنيًا مبنيًا على التحليل
والتفكير ،إلظهار القاعدة الشمولية والفلسفية ،والمبررات المنطقية
والدوافع واألسباب الحقيقية ألحكام الشريعة اإلسالمية ،التي ال بد ستعمل
في حال إدراك معانيها وصورها على اختالفها ،إلى تحقيق تنمية المجتمع
وتقدمه بالمشاركة مع األف��راد ،كما تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع،
وتغطية احتياجات التضامن االجتماعي.
من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون الوعظ واإلرش��اد في وزارة
األوق��اف ،الشيخ خميس عابدة ،أن الخطباء يتولون مناصب تبلغ من
األهمية بمكان ،فهم عنوان للعقيدة والتراث والتوجيه الديني ،فرسالة
األوقاف هي خدمة اإلنسان حيًا أو ميتًا ،وخدمة أركان اإلسالم .ومطلوب
منا كمؤسسة تعيين أف��راد من ذوي االختصاص ومؤهلين في هذا
المجال ،وهذا التخصص مثله مثل أي تخصص ،إذ يتم تعيين المؤهلين
والمؤهالت بناء على شهاداتهم /ن ،إال أن المشكلة تكمن بما يحمله
هؤالء األشخاص من مفاهيم ،تعكس طبيعة التأثيرات الموجودة في
البيئة المحلية لديهم ،وبالتالي يميلون نحو االتجاهات الدينية دون
تسميتها.
وعليه ،وبحسب عابدة ،المشكلة تكمن بعكس األئمة لمفاهيمهم
الشخصية ،وينسون بأنهم يحملون رسالة عامة ودينية ،وأنهم يتعاملون
مع مجموعات مختلفة من الفئات العمرية والجنسية والثقافية ،كما
أنهم ال ينظرون إلى أنهم أصحاب تخصص ،وظيفتهم خدمة الدين
وتعليم الناس العقيدة والعبادات ومكارم األخالق والقيم ،حفاظًا على
النسيج المجتمعي ،وحفاظًا على تحقيق التنمية المطلوبة في المجتمع،
واالرتقاء بوعي األجيال القادمة ،وليس استخدامه كأدوات تخدم مصالح
بعينها .وهذا ما يتوقع من اإلمام القيام به ،وإذا ما انحرف اإلمام من خالل
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ما نراه من مؤشرات ،فإننا ومن موقع مسؤوليتنا في وزارة األوقاف ،نحرص
على تذكير األئمة في اللقاءات الدورية واإلعتيادية على األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر بالمعروف.

يجب تصويبه
ويشير عابدة ،إلى أن اإلمام يحتمي بكونه رجل دين ،ويحتمي بالصالة
نفسها ،على اعتبار أنه ال يجوز أن يقاطعه أحد .وما ينبغي القيام به في حال
أخطأ اإلمام ،أو إذا ما خالف نصًا واضحًا أو حكمًا شرعيًا ،وجب على المصلين
تصويبه ،وهذا ما فعلته إمرأة في زمن خالفة عمر بن الخطاب ،عندما كان
يخطب في المسلمين لتحديد مهور النساء ،فاعترضه إمراة قائلة :ليس
ذلك لك يا عمر؛ إن الله يقول« :وآتيتم إحداهن قنطارًا من ذهب» .فقال عمر
معلمًا« :أصابت إمرأة وأخطأ عمر» ،أي تراجع عمر عن مقترحه بكل تواضع
وبكل شجاعة ،للتى فهمت دينها فهمًا صحيحًا .مؤكدًا على أنه ال يوجد
في اإلسالم قداسة لألشخاص ،إنما القداسة للنص الشرعي ،باعتبار صحته
ومرجعيته.
وقسم الوكيل المساعد لشؤون الوعاظ والمرشدات والمرشدين ،بحسب
االنتقادات الموجهة إليهم من العامة إلى ثالثة أقسام :القسم األول منهم:
المبدعون الواعون المدركون لجمال وعظمة الدين ،الحريصون على معالجة
القضايا والهموم التي يحيا في ظلها المواطنون ،وتعليمهم أخالق دينهم
وتبسيط األمور وتجميلها ،والقاعدة الشرعية لذلك« ،أن األمر إذا ضاق اتسع،
فالمشقة تجلب التيسير ،وأن الدين إنما جاء رحمة للعالمين.
أم��ا القسم الثاني :فهم ال��دع��اة والخطباء ال��ذي��ن يستجيبون
للتوجيهات والتعليمات ،ويتحسن أداؤهم مع مرور الوقت ،ويستفيدون
من خبرة اآلخرين باعتبار ما تقدمه وزارة األوقاف من دورات ولقاءات
وورش��ات عمل داخلية ومحلية ،بالتنسيق مع مؤسسات أخرى تهتم
بقضايا حقوق الطفل والمرأة ،ومن خالل دورات إع��داد المدربين من
األئمة ،عبر مؤسسات نسوية كمؤسسة تام ،ووزارة الصحة الفلسطينية
ووكالة الغوث ،وكذلك من خالل اللقاءات الدورية الكبرى مع معالي الوزير
والمؤتمرات التي تعقدها وزارة األوقاف على اختالف عناوينها ،باإلضافة
إلى لقاءات مديرية إعداد الدعاة والدورات التخصصية لتطوير أداء األئمة
في الخطاب ،سواء في اللغة أو في المفاهيم أو بعض المواد التخصصية
األخرى ،وذلك تحت إشراف الوزارة.
ً
والقسم الثالث منهم :عبارة عن أئمة ال يحملون تأهيال شرعيًا،
وهم من الجيل الماضي ،ورثتهم ال��وزارة ،ونحاول الوقوف بجانبهم
ومساعدتهم ،وهم أقالء ،وربما ينضم إليهم من أئمة من الجيل الجديد،
ممن ينحرفون عن بوصلة وتوجيه رسالة األوقاف  .
وأخيرا ،أكد عابدة ،أن وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،تتابع المساجد
وشكاوي المواطنين ،أبوابها مفتوحة ،وتستقبل أي توضيح أو شكوى أو
أي مخالفة شرعية والتحقيق فيها ،فمهمتنا خدمة أركان الدين كما أراد
لها الله ،وإبقاء صورة الدين في نقائها وصفائها ،لخدمة اإلنسان وخدمة
قضاياه وهمومه المجتمعية على اختالفها.
ويعتقد الناشط اإلعالمي في قضايا المرأة منتصر حمدان ،أن الحلول
المطلوبة ،ال بد بأن تبدأ بفتح حوار حقيقي مع رجال الدين وشخصيات
وقيادات نسوية ومؤثرة في المجتمع ،لتطوير الخطاب الديني المتعلق
بالمرأة ،ليساهم في إنصاف ظهورها في الخطب والكتابات الخاصة
ببعض أئمة المساجد ،تحديدًا وأن رجال الدين يلعبون دورًا مؤثرًا في
المجتمع.

 24ألف حالة زواج وأربعة آالف حالة طالق

ارتفاع نسب الطالق بين صفوف األزواج عام 2013
عنان الناصر

االستخدام الخاطئ للتكنولوجيا ومواقع التواصل االجتماعي من أسباب الطالق اآلخذة باالرتفاع
الزواج المبكر يؤدي للطالق المبكر في الغالب وسن الزواج ال زال  15عاما هجريا
يوسف ادعيس :مشروع قرار لرفع سن الزواج من  18-15عاما
مفارقات قانونية عديدة منها وجود فتاة متزوجة ومطلقة وهي لم تبلغ سن الرشد
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«أنت طالق» ،مرة أو مرتان أو ثالث مرات ،بمجملها تحمل معنى واحدًا هو
الطالق ،الذي اعتبره الخالق عز وجل أبغض الحالل.
في فلسطين ربما األمور تختلف في عدد من المعطيات ،وتتشابه مع
مختلف الدول في العوامل واألسباب ،التي تؤدي لذات النتيجة.
وامتازت فلسطين عن غيرها من الدول العربية والدولية ،بأنها أعدت
ذات النسبة األقل في عدد حاالت الطالق ،وفق ما أكدته دائرة اإلرشاد
واإلصالح األسري.
ومن الناحية االجتماعية والنفسية ،يعتبر الزواج من أهم أنماط العالقات
اإلنسانية وأشدها قربًا ودفئًا ،وهو االمتداد الطبيعي للفطرة اإلنسانية من
أجل استمرار الحياة البشرية وتطورها مرتبط بهذة العالقة.
وللمحافظة على ديمومة هذه العالقة ،ال بد من مراعاة مجموعة من
العوامل ،أهمها اختيار الشريك وظروف ذلك ،إضافة إلى اإلنسجام الفكري،
كي ال نجد أمامنا فرصة إلغالق الباب ،مجبرين على إنهاء هذه الرابطة بالطالق.

أرقام ومعطيات
ومع نشر التقرير السنوي للمحاكم الشرعية بالضفة الغربية الذي أصدره
ديوان قاضي القضاة مؤخرا ،فقد بدا واضحا وجود ارتفاع ملحوظ في نسبة
الطالق خالل العام  2013م ،خاصة بين األزواج الشابة.
وتبعا للتقرير الذي حصلت «صوت النساء» على نسخة منه فإن العام
الماضي شهد حصول  24ألف حالة زواج منها أربعة آالف حجة طالق وكانت
نسبة الطالق اإلداري حوالي  %16باإلضافة إلى الحكم بما يقارب  1000دعوى
تفريق وفسخ وإثبات الطالق ،بنسبة تتجاوز  ،%4ما يرفع نسبة الطالق في
فلسطين إلى حوالي . %20
وأوضح التقرير أن نسبة الطالق العام الماضي ارتفعت وتحتاج للوقوف
عليها ،خاصة أن نسبة وقوع حاالت الطالق بين األزواج الشابة مرتفعة جدا
وقاربت على  %50من مجمل حاالت الطالق وكانت أعالها في محكمة رام الله
والبيرة الشرعية وأدناها في محكمة جنوب الخليل الشرعية في الظاهرية.
وحسب التقرير فإن قضايا الخلع القضائي المسجلة في المحاكم الشرعية
بلغت قرابة  50قضية خلع قضائي وتم البت في بعض منها ،األمر الذي
كان له األثر الكبير على أصحاب هذه القضايا ،حيث إنها كانت في الفترات
السابقة تأخذ وقتا طويال في المحاكم بسبب عدم توفر قانون خاص بهذه
القضايا يمنح سلطة أكبر للقاضي الشرعي ،وهذا ما لقي ترحيبا وارتياحا
واسعا من قبل المواطنين والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بهذه القضايا.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن ديوان قاضي القضاة فإن المحاكم
الشرعية استقبلت العام الماضي أكثر من عشرة آالف قضية ،تم البت في أكثر
من  %90منها ،وتم تدوير قرابة  1931قضية للعام الحالي 2014م ،باإلضافة
إلى أكثر من  82ألف معاملة وحجة وتوثيق قضايا وغيره من أعمال المحاكم
الشرعية ذات االختصاص المباشر باألسرة الفلسطينية بشكل خاص ،باإلضافة
إلى تسجيل  60حجة إشهار إسالم خالل العام 2013م في المحاكم الشرعية.

أسباب متعددة
تبعا لما يوجد من معطيات بين ملفات الطالق ،سواء أكان ذلك قبل
الدخول أم بعده ،فإن ذلك يدلل على عالقة زوجية قد فشلت ،لوجود خلل في
تقدير الحياة الزوجية.
وتقف الكثير من العوامل واألسباب وراء الوصول لحاالت الطالق وفق
ما أكدته سالفة صوالحة ،مديرة دائرة اإلرشاد واالصالح األسري في ديوان
قاضي القضاة  ،ومن بينها الجهل والبنية الجسدية غير الكافية ،وغياب
االستعداد الكامل ،وغياب التفاهم ،والزواج المبكر ،وعناد الشريك والتسلط .
ومن األسباب األخرى ،ارتفاع المهور والتكاليف الزائدة عن الحد ،األمر
مستقبال بسبب تراكم الديون،
الذي ينعكس سلبًا على العالقة الزوجية
ً
الشك وعدم الثقة ،تدخالت األهل ،السكن المشترك ،الزواج المبكر وعدم
التوافق العاطفي بين الجانبين.
تمتد األسباب لتشمل أيضًا الخيانة ،عدم االنجاب ،غياب التقارب،
الفروقات بين المستويات الثقافية والفكرية واإلقتصادية ،السفر للخارج
للعمل في دول��ة أجنبية ،الظروف اإلقتصادية وس��وء استخدام األجهزة
التكنولوجية واإلنترنت ،وغياب الصراحة والمصداقية.
وقد يكون الطالق أحيانًا بقرار عائلي أو عشائري ،يخرج عن إطار الرغبة
الفردية ألحد األزواج أو كليهما.

زواج مبكر ...طالق مبكر
يتضح تبعا للمعطيات المتوفرة في دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري،
أن الزواج المبكر يؤدي للطالق المبكر ،وذلك نظرًا لسوء تقدير األمور ،حيث
كاف
أن البنية الجسدية واالكتمال األنثوي أو الذكوري ،يعد
عامال غير ٍ
ً
لوقوع الزواج.

تبعا لإلحصاءات قالت صوالحة« :إن فلسطين أقل دولة عربية وأجنبية
بالنسبة لحاالت الطالق ،وهو مؤشر إيجابي ،ونسعى ألن تقل نسب الطالق
في فلسطين أكثر من ذلك ،وقد شهد العام  2013انخفاضًا في حاالت الطالق،
بسبب عدد من التوجهات ،ومن بينها منع الطالق خالل شهر رمضان ،ونظرًا
لدور الدائرة التثقيفي والتوعوي».
بدورها ،قالت األخصائية النفسية واالجتماعية خولة العفوري« :إن هناك
ازدي��اد في حاالت الطالق بشكل يبعث على القلق ،وال سيما الطالق قبل
الدخول بسبب العديد من المشكالت».
وأضافت« :إن اآلثار السلبية التي تنجم عن حل هذا الرباط المقدس
متعددة ،ومنها تشتت األسرة وتفرقة األبناء ،الذين يعتبرون الضحية األولى
من هذا الطالق».
بحسب العفوري ،فإن األطفال يجنون النتائج وتتوالى عليهم اآلثار
السلبية ،كفقدان الحنان وال��دفء واالهتمام األس��ري ،إضافة إلى الشعور
باإلحباط وفقدان األمل ،والرغبة في اإلنعزال وعدم القدرة على التواصل
داخل المجتمع ،عالوة على المشكالت السلوكية ومشكالت الدراسة والشعور
بالعدائية تجاه المجتمع.
أكدت أن اآلث��ار ال تقف هنا ،ولكنها تمتد للمجتمع من خالل نظرته
السلبية عند الحديث عن الطليقين ،وتحديدًا المطلقات ،فهذه النظرة وإن
قلت ،فإنها تتغلغل من خلف الستار.
ترى العفوري ،أن الطالق يمكن أن يكون إيجابيًا ،حين يصبح الحل
معدومًا ،وقد أبيح في حاالت معينة ،ومنها حاالت تعليق الزوجة وهجرانها
وعدم النفقة ،ووجود مشاكل دائمة ،وأن يكون الزوج مجرمًا ومحكومًا عليه
بالسجن .وعدم احترام الزوجين مقاييس الحياة الزوجية.
سردت بعض األسباب التى تدفع الفرد لإلقدام على الطالق ومنها:
عدم التوافق والتفاهم ،اللجوء إلى أنصاف الحلول بدال من الحلول الجذرية
للمشكالت ،االهتمام المبالغ به بالشكليات والمظاهر ،المفاخرة بأشياء ال
تعتبر مهمة لنجاح الزواج ،عدم إدراك المعنى الحقيقي واألهداف األصيلة
ومتطلبات الزواج ،التدخالت األسرية ،غياب التكافؤ بين الطرفين ،الظروف
اإلقتصادية واألوضاع والفروقات االجتماعية أحيانًا.

التكنولوجيا والطالق

بحسب ما ذكرته صوالحة ،فإن الكثير من الزيجات المبكرة وصلت للطالق
المبكر ،حيث أنه ورغم اكتمال البنية الجسدية ،إال أن هذه األمور غير كافية
عند إقرار الزواج ،رغم أن القانون المعمول به حاليًا ،يسمح بالزواج المبكر.
بالعودة لألرقام ،فإن عدد حاالت الطالق التي وقعت بين الذكور الذين
تزوجوا ما بين الفئة العمرية من  18 – 15عامًا ،بلغت  211حالة ،فيما بلغت عدد
حاالت الطالق بين الفتيات اللواتي تزوجن في هذه الفئة نحو  2374حالة.

مفارقات قانونية
في ذات الموضوع ،فإن قانون األحوال الشخصية في مادته الخامسة،
ينص على أن سن الزواج المتاح حاليًا  15عاما هجريًا ،ما يعادل أربعة عشر عام
وستة شهور و 21يوم ميالدي ،وهذا يعني عدم نضوج الفتاة لمثل هذا األمر
المفصلي ،حيث أنها في هذا العمر ووفقًا لكل األعراف والمواثيق واتفاقية
حقوق الطفل ،تعتبر ما زالت طفلة.
قالت صوالحة« :ال أنكر وجود ارتباط مباشر بين الزواج المبكر والطالق
المبكر ،لغياب الوعي لوجود رغبة لحظية باالرتباط أو اإلنفصال».
وأضافت« :ال أنكر أن هناك حاجة فطرية لدى البعض ،ولكن ال بد أن يتم
ضبطها بطرق شرعية وقانونية أكثر من ذلك ،فأنا عندما أجلس مع فتاة بهذا
أصال معنى الزواج الحقيقي،
العمر ،ال استطيع التفاهم معها ،ألنها ال تفهم ً
وال تقدر خطورة الطالق».
وذكرت أنه من المفارقات القانونية ،أن تصبح فتاة بعمر  15عامًا زوجة
ومطلقة ،قبل أن تبلغ سن الرشد البالغ  18عامًا.
من بين المفارقات األخرى ،أن القانون يسمح الزواج في هذه السن ،ولكنه،
وفي حال قررت الفتاة الطالق قبل بلوغ سن الرشد ،فإنه ال يسمح لها بذلك،
وال يسمح لها بالتنازل عن حقوقها المالية أو قبض مهرها ،إال بموافقة الولي
المالي.
وبخصوص دور الدائرة في هذا المجال بينت صوالحة ،أنه يقتصر على
الجانب التوعوي واإلرشادي ألن القانون يسمح بالزواج في هذه السن.

نظرة إيجابية
وفقا لمديرة دائرة اإلرش��اد واإلص�لاح األس��ري ،فإن وجود  24ألف حالة
زواج خالل عام ،يمكن النظر لها بإيجابية كبيرة ،إال أن هناك نظرة تستدعي
االنتباه ،وتتمثل بأن بعض حاالت الزواج كانت نتيجة تسرع دون استعداد
مادي أو تهيئة نفسية ،ودون وعي لطبيعة المرحلة المقبلة ،األمر الذي يدفع
إلى إساءة االختيار.
ولفتت صوالحة ،إلى وجود بعض الحاالت من الزيجات ،التي تأتي نتيجة
خروج الشاب أو الفتاة من تجربة فاشلة ،ما يدفعهما لالرتباط بشخص آخر
للثأر لكرامتهما ،وبالتالي التسرع في ال��زواج ،الذي قد يعني التسرع في
الطالق.

مع تطور التكنولوجيا ،بدا يظهر في فلسطين نتاجًا سلبيًا لها ،يتمثل
بوقوع حاالت طالق بدأت تزداد رويدًا رويدًا ،بحسب معطيات دائرة اإلرشاد
واإلصالح األسري ،نتيجة االستخدام الخاطئ لها.
بينت العفوري ،أن وسائل اإلعالم والفضائيات والتكنولوجيا الحديثة،
ووسائل االتصال والتواصل ومواقع التواصل االجتماعي ،عملت على إحداث
فجوة بين األزواج في بعض األحيان ،ووصل األمر لوقوع الطالق.
قالت« :إن هذه الوسائل ساهمت في خلق حالة من التشويش في مفهوم
الزواج والهدف منه ،حيث أنها تقوم بحصر صورة الزواج بإحدى حالتين،
متجاهلة في ذلك فكرة التوازن».
تتمثل الحالة األولى في حالة القمع والعنف والفقر وفقدان احتياجات
البقاء ،والتركيز على العراقيل المتكررة التي ال تتوقف .والحالة الثانية تتمثل
في الصورة المناقضة ،وهي الصورة الخيالية المفرطة في البذخ والرومانسية
والخالية من المسؤوليات.
وأوضحت أن عملية االستخدام الخاطئ واإلن��خ��راط في التعاطي مع
التكنولوجيا والفيسبوك وغيره من المواقع ،شكل حالة من االنسجام مع
المجتمع اإلفتراضي ،وتسبب بوقوع حالة من اإلغتراب في المجتمع الواقعي،
األمر الذي أصبح يشكل حالة غير سليمة ،ويستدعي االنتباه وأخذ الحيطة
والحذر ،وعدم الوقوع في المحظور ،حتى ال يصل األمر للطالق.
قالت العفوري« :إن ال��زواج رباط مقدس ،وهو استمرار حياة اإلنسان،
ولضمان نجاحه ،ال بد من إدراك الحقوق والواجبات المنوطة به ،وال بد من
تحمل المسؤولية من قبل الطرفين ،ومن مقومات ال��زواج الناجح المودة
والرحمة والمشاركة في المسؤولية والتفاهم والتخطيط».
أوضح الشيخ يوسف ادعيس ،رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي
ورئيس المحكمة العليا الشرعية ،أن القوانين سارية المفعول تعتبر قديمة
وبحاجة للتعديل ،والقاعدة الفقهية تقول «ال ينقص تغيير األحكام بتغيير
األزمان».
وقال ادعيس« :إن قانون األحوال الشخصية مر عليه وقت طويل ،وقانون
أصول المحاكمات موجود منذ العام  .1952ووجدنا من خالل عملنا وما نقوم به،
ضرورة تطوير القوانين للفترة القادمة».
وفيما يتعلق بصالحية مجلس القضاء األعلى الصدار القرارات وقانون
األحوال الشخصية ،أوضح ادعيس ،أنه تم إعداد مشروع قرار لقانون األحوال
الشخصية ،من قبل المكتب الفني التابع لديوان قاضي القضاة ،وتم رفعه
للجهات المختصة ،وهو اآلن في النقاش ،وسيدخل حيز التنفيذ حال إقراره.
هذا وصرح ادعيس ،عن توجه المجلس ،التخاذ مجموعة من التشريعات
الخاصة بالمحاكم الشرعية ،تتمثل بإصدار قوانين خاصة بأصول المحاكمات
الشرعية واألحوال الشخصية ،وتشكيل المحاكم والقضاء الشرعي ،ووضع
قوانين جديدة متطورة ،تلبي احتياجات العصر وتسهل أساليب التقاضي.
وبين أن المجلس األعلى للقضاء الشرعي ،ي��درس ه��ذا العام إج��راء
تعديالت جديدة على القانون القديم ،خاصة فيما يتعلق بالوصاية والوالية
وسن الزواج وآلية التعليم وقضايا التفريق.

جلبته التكنولوجيا الحديثة

الطالق عن طريق رسائل الـ «»sms
استهتار بقدسية الزواج
ثائر أبوعون
لم تتوقع "س .و" من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ،أن
مجرد مشادة كالمية مع زوجها ،ستدفعه إلى طردها إلى بيت أهلها ،لكن
ما صدمها أكثر ،أن تصلها منه كلمة الطالق في رسالة نصية على هاتفها
المحمول ،منهيًا بذلك عالقة استمرت  13عامًا أثمرت عن أربعة أبناء.
"س .و" وقعت في حيرة من أمرها ،ما جعلها تلجأ إلى القضاء للتأكد
من وقوع طالقها من عدمه ،عبر هذه الطريقة المستحدثة ،التي لم
جدال واسعًا في أوساط القضاة
يعتد عليها المواطنون من قبل ،وسببت
ً
الشرعيين وعلماء الدين والمواطنين من جهة ،وضحايا هذا النوع من
الطالق من جهة أخرى ،ليس على مستوى قطاع غزة فحسب ،بل على
مستوى الوطن العربي.
عبرت "س .و" عن استهجانها لهذه الطريقة التي تم تطليقها بها،
واصفة إياها بالمهينة لكرامتها ،خصوصًا أن زوجها لم يراع العشرة
الطويلة التي كانت بينهما ،منهيًا إياها برسالة "."sms
"الطالق عن طريق الهاتف المحمول" ،نوع جديد من أنواع الطالق بدأ
ينتشر مؤخرًا في قطاع غزة ،مع تزايد الغزو اإللكتروني لمختلف نواحي
الحياة ،تاركًا وراءه تساؤالت عديدة عن مدى صحته ،وجواز استخدام
الوسائل اإللكترونية في أمر قد ينتج عنه تفكك أسرة بالكامل.
قضية "س .و" ،ليست القضية الوحيدة من هذا النوع في المحاكم
الشرعية والسجالت القانونية ،فغيرها العشرات من النساء ممن طلقن
بهذه الطريقة ،أو بواسطة تقنيات إلكترونية أخرى كالبريد اإللكتروني،
أو حتى مواقع التواصل االجتماعي.
واقعة أخرى المرأة في السابعة والثالثين من عمرها من سكان بلدة
بيت الهيا شمال قطاع غزة ،سافر زوجها للعمل في إحدى الدول العربية،
وبعد مرور عامين على سفره ،وصلها منه رسالة نصية على هاتفها
المحمول ،تفيد بأنها طالق منه دون إيضاح أي سبب أو مبرر لذلك ،وإلى
اليوم تحاول المرأة التبين من صحة هذه الرسالة ،ال سيما أن اتصاالت
زوجها بها انقطعت بعدها تمامًا.
في حادثة أخ��رى من هذا النوع وردت في سجالت دائ��رة اإلفتاء

الفلسطينية في قطاع غزة ،أن امرأة من مدينة غزة ،أرسل لها زوجها
رسالة نصية قال فيها" :أنت طالق مني ومحرمة علي كما تحرم علي
أمي وأختي" ،وأقرت على إثرها دار اإلفتاء على لسان مفتي محافظة غزة
الشيخ حسين اللحام صحة هذا الطالق باعتباره طلقة واحدة واقعة.

الطالق ،مشيرة إلى أن هذا التغلغل القوي للتكنولوجيا في حياتنا ،أفقدها
الكثير من المعاني التي كانت موجودة من خالل التواصل الشخصي بين
الناس ،مما نتج عنه جفاء في العالقات اإلنسانية ،إضافة إلى سطحية
في التفكير من قبل البعض الذين ال يرون في رباط الزواج أي قدسية أو
مكانة مهمة.

رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة ،الشيخ حسن
الجوجو ،أكد أن الطالق يقع بالنطق أو بما يدل عليه كالكتابة ،مبينًا أن
الطالق بواسطة رسالة جوال أو بريد إلكتروني يدخل في هذا المعنى،
أي أنه صحيح في حال تم إثبات أن الزوج اتصل أو أرسل رسالة نصية
إلى هاتف زوجته المحمول ورد فيها طالقه لها ،سواء بعث بذلك إليها
مباشرة أو إلى أهلها ،منبهًا إلى محاذير ذلك ،كأن تكون الرسالة من
هاتف الزوج ولكنها من شخص آخر مؤكدًا أن هذا النوع من الطالق
يتطلب إقرار الزوج بأنه تلفظ به عبر االتصال ،أو أرسل رسالة تفيد بذلك.
وشدد على ضرورة التثبت من هذه الوسائل؛ الحتمال ورود الخطأ
فيها ،مع التأكد من قصد الطالق ،منوهًا إلى أن الطالق اإللكتروني خطير
جدًا ،ال سيما أنه واقع ،فال ينبغي التساهل به.
حالة معتبرة
وأضاف إنه ال يجوز الرجوع عن إقرار الطالق ،إذا كان المقر في ٍ
شرعًا ،أي إذا كان بكامل قواه العقلية ،ولم يكره على إقراره ،مؤكدًا أن المرء
مؤاخذ بإقراره ،وال يجوز نقض ما تم من جهة المقر .ونبه إلى خطر الطالق،
محذرًا من اإلقدام عليه لمجرد الغضب أو اإلحراج أو الضغط أو غير ذلك،
مشيرًا إلى أن الطالق عقد عظيم ،يترتب عليه انفصال بين الزوجين ،وأنه
يجب استنفاد جميع الحلول قبل الطالق ،فإذا رأى الزوجان أن الحياة ال يمكن
أن تستقر ،فحينئذ يتم تنفيذه ،مبينًا أن الله تعالى شرعه لحل هذه األزمة.
الناشطة النسوية وعضو مجلس إدارة مركز فتيات الغد دعاء عبد
اللطيف بينت ،أن وجود مثل هذا النوع من الطالق في قطاع غزة ،مؤشر
خطير على مدى تغلغل وسائل االتصال الحديثة في حياتنا اليومية ،إلى
الحد الذي جعلها تصل إلى موضوع مهم يحدد مصير أسرة بالكامل مثل

مرفوض اجتماعيا

طالق واقع

واضافت إن هذا النوع من الطالق مرفوض اجتماعيًا ،عادة إياه من باب
الحماقة وعدم إدراك قيمة وقدسية الزواج ،الذي يعتبر ميثاقًا غليظًا من
جهة ،وامتهانًا لكرامة المرأة وكينونتها من جهة أخرى.
أشارت إلى أن الطالق ال بد أن تسبقه محاولة لإلصالح ما بين الزوجين،
لكن الطالق عبر الهاتف المحمول برسالة " "smsأو غيرها ،ال يدع أي
فرصة لمثل ذلك ،منوهة إلى أن الطالق له مقدمات وأركان ،وإن كان ال بد
من إنهاء الزواج ،فال بد أن يأخذ حقه وأدواره ،وأن يأخذ أهل الزوجين أو
المصلحين فرصتهم في حماية األسرة من االنفصال.
ُ
ولفتت إلى أن ما حدث للحاالت التي تم تطليقهن عن طريق رسائل الجوال،
هو امتهان لكرامتهن ،ونوع من استهتار الزوج بزوجته وعدم تقديسه للحياة
الزوجية معها ،منبهة إلى أن إنهاء هذه الحياة من قبل الزوج بحاجة إلى تفكير
معمق ،مشيرة إلى أنه ما دام الزواج يتم باتفاق بين الطرفين ،فإن الطالق يجب
أن يكون كذلك أيضًا ،ووسائل االتصال الحديثة ال توفر هذه الفرصة.
جدير بالذكر أن هذه الوسيلة سبقتها وسيلة أخرى في قطاع غزة،
وهي إعالن الطالق على صفحات الجرائد ،خصوصًا إذا كان الزوج يجهل
مكان زوجته أو أي وسيلة لالتصال بها.
الطالق عن طريق رسائل الهاتف المحمول ،وسيلة جديدة من وسائل
الطالق جلبها التطور التكنولوجي ،وعززها استهتار البعض بقدسية
رباط الزواج ومكانته ،تاركًا وراءه العديد من عالمات االستفهام حول
مدى صحة هذا الطالق ،وكيفية الحد من انتشاره في عصر تسيطر عليه
التقنيات الحديثة.

قرارات وقوانين جديدة فهل ستغير واقع المرأة؟
نردين أبو نبعة
تداولت عدد من المواقع واإلذاعات اإلخبارية واالجتماعية
والمجتمع ،قرارات المجلس األعلى للقضاء الشرعي ،بين الرفض
والقبول ،بعد اإلعالن عن توجه المجلس التخاذ مجموعة من
التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ،تتمثل بإصدار قوانين
خاصة بأصول المحاكمات الشرعية واألح���وال الشخصية،
وتشكيل المحاكم والقضاء الشرعي.
في مقابلة مع رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي
الشيخ يوسف ادعيس ،ق��ال" :نحن بصدد وضع قوانين
جديدة ومتطورة ،تلبي احتياجات العصر ،وتسهل على
الناس أساليب التقاضي ،وأن المجلس يدرس هذا العام،
إجراء تعديالت جديدة على القانون القديم ،خاصة فيما
يتعلق بالوصاية والوالية وسن الزواج ،وآلية التعليم وقضايا
التفريق المختلفة ،ورفع سن الزواج إلى سن الرشد ( 18عامًا)
للذكور واإلناث ،بدال من  15عامًا ،مع ترك مساحة للقاضي
لالستثناء في الحاالت الخاصة" .مضيفًا أن هذه القرارات
كانت مشروع قائم منذ فترة في اللجنة الوطنية ،والسبب
الذي َع َجل في إصداره ،هو سؤال وسائل اإلعالم دائمًا عن
أنشطة الوزارة ،فأجبنا أن هناك رزمة من المشاريع ،أهمها
القرارات التي نشرت حديثًا ،وأنا أرى أن الناس متعطشة
لمثل هذه القرارات.

يضيف ادعيس" :ظهر بعد إصدار هذه القرارات ،جهتين مؤيدة
ومعارضة لها ،وهناك من َك َفرني واتهمني بأني تابع ألمريكا،
واعتبرها جريمة ،وأنها مخالفة لتشريع الله ،وأنها تدفع نحو
التفكك األسري ،مشيرًا أنه ال يهتم لمثل هذه األقاويل ،ما دامت
هذه القرارات فكرة صحيحة ومستمدة من الشريعة اإلسالمية،
وتصب في مصلحة الجميع.

آراء متنوعة:
ولإلطالع على رأي الشارع الفلسطيني حول هذه القرارات التقينا
أم محمود مدرسة متقاعدة ترى أنه قرار ممتاز ،لكن تتخوف من
استغالل شرط "مع ترك مساحة للقاضي لالستثناء في الحاالت
الخاصة" ،في أن يتم استغالله ،وبالتالي ال يتحقق الهدف من
القانون وبالتالي تجاوز القانون.
أحمد اسماعيل من طولكرم قال أن "المهم أن يتم تطبيق القرار،
مش يكون قرار بالجرار ،ويكون في ضجة وبلبلة على الفاضي ،المهم
مش إعالن القرار أو القانون ،االشي األهم هو تطبيقه".
رأت ريما سيف ،طالبة جامعية في جامعة بيرزيت أنه قرار جيد وال
بد منه ،لكنه خطوة متأخرة جدًا وال يستحق الثناء ،ألن هناك الكثير
من القضايا والمشاكل العالقة في المحاكم ،وعدد كبير من النساء
اللواتي تضررن من غياب القوانين المنصفة للنساء.

يشير ابراهيم حسام ،موظف حكومي أن هناك الكثير من الدول
األجنبية ،أعلنت قرار رفع سن الزواج لمرحلة الرشد ،وترفض عقد أي
زواج يخالف هذا العمر ،وهو قرار جيد ويصب في مصلحة الفتاة.
علقت آيات القاسم في صفحتها على الفيس البوك "ليش
الشباب مش عاجبهم سن  18للزواج ،بدهم يتجوزوا بنت صف أول
يعني؟ بالعكس هالقوانين كتير منيحة ومفيدة للطرفين وبتحافظ
على حقوق الجميع" .وكتبت سامية داغ��ر" :الزم من زمان عملوا
خطوات مثل هذه ،وخصوصًا رفع سن الزواج ،ألنه اسم الله بتتجوز
على ،15أول سنة وأقل وبترجع لدار أبوها ،هذه قرارات عادلة".
سامي أحمد طالب جامعي في بيرزيت يرى أن القوانين المعلنة
مؤخرًا معظمها مفيد ،مثل رفع سن الزواج ،بينما أعتقد أن السماح
للزوجة بالطالق إذا كان زوجها عقيم ،فهو قرار غير محبذ ،خاصة
قائال" :يال العزابيات يقدروا
أن هناك ارتفاع في نسبة العنوسة،
ً
يتزوجوا ،فما بالك بالمطلقة؟ فأنا ما بشجع على طالقها".
تعبر أي��ات القاسم عن سعادتها إلص��دار مثل هذه
القوانين ،خاصة قانون الزواج ،كون أن ضحايا ظاهرة الزواج
المبكر األساسيات هن فتيات قاصرات ،مشيرة أن أهمية
إصدار مثل هذه القوانين تزداد في الرسالة التي يحملها
للجمهور ،بأن تزويج القاصرين والقاصرات أمر مرفوض
ويجب محاربته.
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كنت ،وما زلت أعاني كثيرًا من تبعات هذه الكلمة
ُ
اإلشكالية" :الكرامة"؛ فقد تعلمت منذ الصغر ،أن
الكرامة هي أغلى ما نملك في هذا العالم المجنون.
وأن الكرامة ليست حكرًا على طبقة دون
سواها ،ولكنها ما يميز طبقة الفقراء تحديدًا.
يدعون ،أن هذه الكلمة
وكان العديد من المقربين ّ
إدعاء صارخًا ،أو مجرد بالغة لفظية،
ليست سوى
ً
وهي كلمة ابتدعها الفقراء تحديدًا ،ليبرروا فقرهم
وخذالنهم.
وما بين التعريفين ،ضاقت بي األرض بما رحبت.
�ذت أف��رز بعض الصور التي م��رت في مخيلتي
أخ� ُ
سريعًا ،ولكنها لم تمر من حياتي أب��دًا :صورة األم
األرملة ،التي تأخذ بناتها "مرتديات الحجاب" وهن
في عمر الزهور ،إلى شيخ الجامع أو شيخ المدرسة
الدينية ،ترسلهن هناك لتتقاضى عنهن في نهاية
كل شهر عشرون دينارًا أو أقل.
وفي األعياد والمناسبات ،تكون أول الواقفات
في طابور طويل مع بناتها "المحجبات قصرًا" لتأخذ
العيدية ،التي ال تتعدى كونها "اوقية لحمة" ،أو
"مالبس يعاد استعمالها للمرة المئة"! ودائمًا ما كنت
أتساءل :ما معنى الكرامة!! وفي صورة أخرى ذكرها
صديق مقرب ،تقوم أم على ناصية إحدى الشوارع،
يتعد الثانية عشرة من عمره،
بجرجرة طفلها الذي لم
َ
مطأطئ الرأس حزين ،مسلوب اإلرادة وأيضًا الدموع.
تقوم والدته بإلصاق وجهه "المحروق جزئيًا" على
نافذة أي سيارة متوقفة عند اإلشارة الضوئية ،وتمد
يدها طلبًا لثمن هذه الرؤية المشوهة ،تمد يدها
للسائق ليعطيها مما أعطاه الله ،وربما بهذا أرادت أن
تنقذ طفلها من هذا التشوه.
ولكن ،من ينقذه من تشويه نفسيته من هذا
الذل! ومن شوائب الدهر التي تراكمت في أعماقه!
وهنا أيضًا أتساءل :ما معنى الكرامة!! وقبل ذلك :ما
هي البدائل المتاحة أمام هؤالء وأمثالهم؟ .وتتوالى
الصور وتتوالى األسئلة ،ولكن يبقى دائمًا هناك ما
ينخز الضمير ويؤرق المشهد أكثر ،صورة فتاة تجلس
بكبرياء األميرات ،تنتظر فارسًا من حلم غابر ،ليأتي
على حصان أبيض فيخطفها ويحلق بها بعيدًا عن
هذه المدينة التي تكره.
فتاة أسلمت الجسد والروح لجياع لم ولن يشبعوا
أبدًا ،لتمأل بطون أخوة لم يعرفوا ولن يعرفوا ماذا تعمل
ليال!! وفي الصباح ينهرها الشيخ عن فعلتها
أختهم ً
ويدعوها للصالح واالبتعاد عن طريق الشيطان ،لترد
عليه كل ليلة :ال كرامة لجائع!! العديد من الصور التي
تجعلني أفكر كثيرًا في معنى الكرامة! وأهميتها!
فعال
ومن الذي يحمي كرامتنا من الضياع! وهل ما زلنا ً
نمتلك هذه الكرامة التي نتحدث عنها ونتشدق بها
ليل نهار!! هل هي فعل جماعي ،أم مبدأ شخصي ال
عالقة لصاحبه باآلخرين وأفعالهم! هل لنا كرامة في
وطن مهدور الكرامة! هل لنا كرامة ،وهنالك عوائل
بأكملها تقضي جوعًا وبردًا في مخيم اليرموك! هل
لنا كرامة وهناك آالف األطفال يموتون جوعًا وعطشًا
في كثير من بلدان هذا العالم الظالم! وآالف األمهات
ليال ،سرًا وجهرًا ،خوفًا من المستقبل الذي
يبكين ً
ينتظرهن!! هذا العالم الذي ابتدع مفاهيم العدل،
وتسامى في المبادئ اإلنسانية ،ورفع راية حقوق
خفاقة في وجه الظلم .هذا العالم الذي أقنع
اإلنسان
ً
الجياع ،بأن لهم الجنة ،كما أقنع الشهداء بالخالص.
هذا العالم الذي ينادي بحقوق المرأة والطفل كل
يوم ،عبر صفحات المجالت والجرائد .لهذا العالم
أقول :أين الكرامة!!.

بحجاب أو بدونه

ستتعرضين للتحرش من رجال ُفقدت لديهم األخالق
صابرين عزريل
كثير من هذه العبارات تمس حرمة الشارع ،فوجود الفتاة كـ"الفاكهة"،
كما يراها كثير من الرجال ،يجعلها عرضة للنظر بشهوة ،أو اللمس ،أو
التذوق ،أو يأكل الصحن كله ،وال يكتفي.
إنه مجتمعنا الذي يعاني من وباء المعاكسة والتحرش ،فهذا يقول،
واآلخر يفعل ،وتقف الفتاة تقتلها الحيرة والخوف واإلحباط بين األمرين.
فيا ويلها إذا أجابته ،ويا خيبتها إذا صمتت .إنه مجتمعنا العربي الذي
أصبح يعاني من هذه الظواهر المشينة المنتشرة في شوارعه بشكل
جنوني ،بل إنها في تزايد مستمر بصورة تتجاوز حدود المعقول .وترتفع
األصوات عاليًا :يجب الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على جميع
نواحي الحياة ،وهي الظاهرة التي يرفضها الدين والقانون والعقل
والمنطق على حد سواء.

الصمت سيد الموقف
إن الوصول إلى فتيات تعرضن للتحرش ،ولديهن االستعداد للحديث
عن هذه المسألة ،والتعبير عن إحساسهن تجاه األشكال المختلفة من
التحرش ،يعد أمرًا بالغ الصعوبة في مجتمعنا .فالفتاة ،ونتيجة األساليب
التربوية التقليدية ،ونتيجة الخوف من النتائج ،تلوذ بالصمت ،وتفضل
أن تجتر األلم ،على أن تبوح ألحد بما يعتمل في صدرها من مشاعر.
ورغم فشل كل المحاوالت للوصول إلى فتاة تتحدث بصراحة عن
تجربتها في تعرضها للتحرش ،تمكنت من مقابلة الفتاة (س) التي عبرت
عن معاناتها بقولها" :إن الوضع الذي مررت به وضع ليس من السهل
التحدث عنه ،فقد كان موقفًا صعبًا علي ،ولكني ،والحمد لله ،تمكنت
من تجاوزه" .واستمرت بسرد ما حدث معها من مواقف في مكان العمل
من تحرشات ومضايقات ،وأوضحت أن التحرش يكون لفظيًا في أغلب
األحيان ،وهو أمر أصبح طبيعيًا بالنسبة للفتاة ،ألن أغلب الفتيات يعانين
من هذه الظاهرة .ولكن كل هذه التحرشات تتحول إلى مضايقات ،وهو ما
يؤدي إلى الكبت النفسي والشعور المؤلم.
وأوضحت هذه الفتاة ،التي فضلت عدم ذكر اسمها ،أنها تعرضت
للتحرش من قبل الموظفين وحتى المدير نفسه .وأضافت أنها قررت
أكثر من مرة ترك العمل ،لكي ترتاح نفسيًا من هذا الواقع اللئيم ،ولكنها
تراجعت عن هذا القرار ألنها تحتاج لهذا العمل .ومن ناحية أخرى تحدثت
عن أهلها وردة فعلهم ،حيث تقول بأنها لم ترغب في أن تخبرهم في
البداية ،خوفًا من حدوث المشاكل و"الفضيحة" ،وألن أهلها سيرغموها
على ترك العمل .فهي ،كما تقول ،تساعد أهلها ماديًا من خالل عملها.
وتضيف أنها اضطرت في النهاية إلى إخبار أهلها بما يحدث.
وفي ما يتعلق بشعورها نتيجة هذه المضايقات ،عبرت الفتاة (س)
عن شعورها بعدم األمان ،وبأنها تشعر بأن الخوف يحيط بها من كل
مكان .وتقول إنها في إحدى المرات ،عندما استدعاها المدير إلى مكتبه،
لم تشعر بالراحة لطريقة نظره إليها ،وكانت هناك نبرة غير مريحة في
ثنايا كالمه.
وفي النهاية قررت إخبار أهلها بالموضوع .فبالرغم من أنها كانت ترغب
في أن تبقيه سرًا ،إال أنه "في بعض األحيان كان يظهر على مالمح وجهي
اإلنزعاج ،وكانت أختي تالحظ ذلك .ولكن عندما زاد الوضع عن حده وضقت
باد على وجهها" :وعندها
ذرعًا ،ولم أعد أتحمل ،تركت العمل .وأضافت واأللم ٍ
بدأ أهلي بالتساؤل حول سبب تركي للعمل ،كانت أختي قد علمت بالموضوع،
ثم تحدثت مع أمي بما حدث ،ورغم أنها كانت متفهمه لألمر ،إال أنها غضبت
ألنني لم أخبرها باألمر منذ البداية .وهكذا أشعر اآلن بالراحة ،ألن المخاوف
والهواجس من كالم الناس انتهى بالنسبة لي".
بصوت خافت في نهاية الحديث،
من الكلمات البسيطة التي نطقتها
ٍ
أن هناك العديد من الفتيات اللواتي يعانين من التحرش ،الذي يبدأ
بالكالم والنظرات ،ثم التلميحات الغريبة ،وأحيانًا يصل إلى أسوأ من هذا
بكثير ،إلى درجة الفعل .وأحمد الله تعالى بأني تركت العمل ،وتخلصت
من تلك التحرشات ،قبل أن يصل بي األمر إلى وضع سيء.

يحق للرجل ما ال يحق لغيره!
حديث آخر مع المرشدة االجتماعية في جامعة النجاح الوطنية،
وفي
ٍ
االستاذة كالرا يعيش قالت" :إن المعاكسة تكون باللفظ ،أما التحرش
فيشمل القول والفعل ،وهو ُمضايقة أو فعل غير مرحب به ،من النوع
الجنسي ،يبدأ من مجموعة من األفعال واالنتهاكات البسيطة ،ويصل
إلى المضايقات الجادة ،التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات
�وال إلى النشاطات الجنسية .ويعتبر التحرش
جنسية أو إباحية ،وص� ً
فعال مشينًا بكل المقاييس ،ومن أشكاله التحرش اللفظي
الجنسي
ً
والتهديد ،حيث ال تشعر الفتاة باألمان .وكذلك يشمل التكلم بألفاظ

سيئة ،ويشمل اللمس ،وأحيانًا يصل إلى حد اإلعتداء عليها جسديًا.
ويكون التحرش أيضًا بنظره معينة ،أو بعض الحركات".
تضيف ,أن التحرش الجنسي في المجتمع العربي يعد ظاهرة
اجتماعية ،ناتجة عن الكبت الجنسي وعوامل اخرىُ .ويعزى كل هذا إلى
أن مجتمعنا هو مجتمع ذكوري يسمح للرجل بأن يفعل ما يريد دون أن
يخضع للمساءلة والمحاسبة .ودور المرأة في هذا المجتمع مهمش ،بحيث
ال تستطيع أن تقول ألحد ما يحدث معها ،في الوقت الذي يتذرع بعض
الرجال باآلية الكريمة "الرجال قوامون على النساء" ،ويفسرونها بشكل
خاطئ على أن السيطرة هي للرجل.
باإلضافة إلى ذلك ،تضيف االستاذة كالرا ،هناك سؤال قد يطرحه
البعض في مسألة التحرش ،وهو :من هو المعتدي؟ أي هل هناك قاعدة
محددة لصفات الشخص الذي يرتكب مثل هذا اإلعتداء؟ علماء النفس لم
يتمكنوا من إيجاد إجابة شافية على هذا السؤال ،بل بقي معضلة ،حيث
أن المعتدي يمكن أن يكون أستاذ مدرسة ،أو شيخ .أي أن المعتدي ال
يكون محصورًا في فئة معينة من الناس .فهذه الظاهرة موجودة في كل
مكان ،وال تقتصر على منطقة بعينها.
في إطار حديثها عن الحلول ،تقول أنه في حال وقوع الفتاة في موقف
كهذا ،فهناك استراتيجيتان مهمتان للتعامل معه:
 -1التفادي :أي تفادي األماكن المكتظة والمزدحمة ،التي يكون فيها
تصادم واحتكاك جسدي مع الرجال.
المتحرش ،إما بنظرة
الشخص
بها
المتح َرش
 -2المواجهة :وفيها تواجه
َ
ِ
حازمة ومهددة ،أو بكلمة رادعة ومقتضبة ،أو بتغيير مكانها ووضعها،
أو بتهديده وتحذيره بشكل مباشر ،أو باالستغاثة وطلب المساعدة
ممن حولها ،أو بضربه في بعض األحيان إذا اقتضى األمر.
وبينت اآلثار النفسية واالجتماعية التي تعاني منها الضحية ،فإذا
كانت الضحية طفل ،تكون نسبة عالجه وتكيفه مع الموضوع بسرعة
بالرغم من تأثره ،أما إذا كانت الضحية امرأة كبيرة ،فيكون التأثير كبيرًا
على النفسية ،وتمثل نقطة تغير في حياة الضحية ،حيت أنها تشعر
بعجزها عن الحصول على حياتها السابقة ،وأن حياتها انقسمت إلى
جزئين :ما قبل التحرش ،وما بعد التحرش.

التوعية هي الحل
تتمثل اآلثار النفسية بتدني تقدير الذات ،وانعدام الثقة بالنفس،
وكراهية ال��ذات .وتصبح أكثر شعورًا بالخجل ،والغضب ،والخوف،
والتشوش ،وأقل ثقة ،وأكثر شعورًا بخيبة األمل.
من الناحية العقلية تعاني من كوابيس وأحالم مزعجة ،استرجاع
الصورة ،انعدام السالم واألمان الداخلي ،اإلحباط واالكتئاب والعصبية،
العدوانية ،االنطواء ،العزلة والكثير من اآلثار األخرى.
يأتي قرار الضحية بالتحدث عن الموضوع من خالل التحدث عن
مشكلة تعاني منها ،دون طلب المساعدة بشكل مباشر .ومن خالل
األعراض التي تظهر ،يستطيع الدكتور النفسي أن ُيشخص الحالة ،وكل
هذا بعد بناء الثقة مع الضحية ،والتوصل إلى نتيجة بأن أغلب األشخاص
الذين ال يتحدثون عن الموضوع مطلقًا ،يودعون هذا العالم ومعهم
أسرارهم الدفينة.
في مجال حماية األه��ل ألطفالهم من التحرش ،أك��دت المرشدة
االجتماعية ،على أنه يكون من خالل التربية الجنسية ،وتوعية األهل
ألطفالهم ،وتعليم الطفل أن جسده هو ملكه ،ال حق ألحد أن يقترب منه
أو يمسه .كما أكدت على أساليب التوعية من خالل القصص الواقعية،
لكي يقوموا بحماية أنفسهم ،وبينت أهمية بناء عالقة وثيقه مع الطفل،
كمقدمة مهمة لبناء شخصيته.

نصوص نسوية
عبد الباسط خلف
"يرموكيات"
أطلقت  55إذاعة فلسطينية موجة موحدة ،لنصرة أهلنا في مخيم
اليرموك ،في الحادي عشر من كانون الثاني .تقطر الشهادات الحية،
والقصص التي قدمها ناشطون ومدونون وجعًا وقهرًا .تحاور الفنانة
السورية يارا صبري بعد نشرها تدوينة حزينة" :استشهاد الطفلة "مريم
محمد" ،البالغة من العمر ( 55يومًا) نتيجة انعدام الغذاء في مخيم
اليرموك ،جراء تواصل الحصار لليوم الـ  181على التوالي ،ليرتفع عدد
شهداء الجوع لـ  39شهيدًا".
تسمع للكثير من البوح الحزين ،وتطالع تعبيرات وص��ورًا قاسية
جوعًا .مما تقتبسه الزميلة ميرفيت
لهياكل عظمية مات أصحابها ً
صادق عن أسامة الناشط في مؤسسة جفرا اإلغاثية في المخيم عبر
شهيدًا بالجوع في اليرموك ،والباقيين يواجهون
الموجة اإلذاعية39 :
ً
خطر الموت بالمصير نفسه ،المطلوب تضامن أكثر فعالية ،في غياب
كامل لكل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة وحكومة غزة ،وفد منظمة
التحرير في دمشق لم يزر أي مركز إيواء للنازحين من اليرموك .مئات
حاالت الجفاف ونقص المناعة .أمس توفيت طفلة عمرها  40يومًا بسبب
عدم قدرة والدتها على إرضاعها ،الناس تغلي المياه بالبهارات وتشرب
فقط للبقاء على قيد الحياة .هناك  35ألف محاصر في المخيم بين
فلسطيني وسوري .المطلوب تواجد للمنظمة والفصائل للضغط ،تعالوا
زوروا ضريح الشهيد أبو جهاد في المخيم ،ال تجعلونا نواجه مصير مخيم
درعا ،الذي دمر في بداية األزمة السورية أو مخيم نهر البارد .اليرموك
كان خزان للثورة الفلسطينية ،وسيبقى كذلك ،نتمنى أن ال يخذل أبدًا.
وتنقل الصحافية سونا الديك عن نور " 8سنوات" قولها" :نقوت وال نموت
وبنشرب مية بهار وبنوكل حشيش" .أما أم نورس فتسرد :الصبح أخدت لعمي
الختيار حشيش عشان ياكل ،صار يبكي ،يا ريت يموتونا ونرتاح!.
قبل النوم ،تشاهد بدورك صورة الطفلة آالء المصري ،التي قضت
جوعًا ،فتتعطل لغة الكالم والوصف والنقد والخطاب والبالغة ،وال
ً
تجدي الدبلوماسية نفعًا ،وال حمالت التبرع والبيانات الصحافية ،فآالء
بوجهها المنهك من الجوع ،ستحاكم عجزنا وقصورنا ،وقبلها ستقول
للقتلة من المعارضة الملتحية المتحصنة بالداخل :جسدي ليس إحدى
يحاصر
قصور النظام ،وال من حواجزه العسكرية ،وستخاطب النظام الذي ُ
المخيم :ها أنتم قد أخذتم حصتي في الحياة ،أنا لست معكم وال ضدكم،
ليتكم تخبروني بالتهمة التي أدت إلى قتلي بالجوع.

جرائم
تستمع وسائق المركبة إلعالن إذاعي يقول إن  27سيدة وفتاة فقدن
حياتهن خالل عام  ،2013بدعوى "شرف العائلة" .فيعلق السائق :وشو

يعني؟ ترد عليه :عزيزي ،هذا يعني أن  27مجرمًا قتلوا قريباتهم ،بعد أن
اعتدى عليهن رجال ،أو لإلشتباه في عالقتهن برجال ،أو لمجرد شائعة عن
وجود رجال في حياتهن ،دون محاكمة أو وجه حق .وهذا يعني أيضًا أن
مجتمعنا ُيحاسب الضحية (المؤنثة) ويتستر على الجاني( المذكر) فقط!

جرائم

مشاهد
المشهد األول :بائع خضار في سوق تجاري ينادي على بضاعته ،وال
يخلو ترويجه من تلميحات تطال النساء المارات في الشارع .تقول له:
أليس عيبًا أن ُنضايق من تمر في الطريق بعبارات كالتي تقول؟ يرد:
عادي ،بعضهن ينتظرن سماع هذا! تعيد له السؤال :هل تسمح لتاجر
مثلك أن ُيسمع امرأة تخصك ما يقوله لسانك؟ .يصمت وتغادر.
المشهد الثاني :تستمع إلى زائر سعودي ،خالل مشاركته في مؤتمر
اتحاد اإلذاعات العربية المنعقد في رام الله مطلع الشهر الجاري .مما قاله
في حوار صحافي :السعوديات يأخذن كل حقوقهن في العمل اإلعالمي،
وال توجد أية حواجز تعترضهن!
المشهد الثالث :تمزق طالبات إحدى المدارس األساسية كتبهن،
ودفاترهن ،في أخر يوم في امتحانهن ،تسألهن :لماذا؟ يمكنكن
االستفادة منها الحقًا .يقلن :زهقنا الكتب ،نريد أن نغير ونجدد! تسأل
نفسك :كيف يمكن أن ٌنحبب أطفالنا بالمدرسة والكتب!
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أغوار
نالت تجربتك اإلخراجية األولى المشتركة مع الزميل أحمد الكيالني جائزة
مونديال األفالم بالقاهرة نهاية الشهر الماضي .وحمل العمل الوثائقي الذي
أنتجته وزارة اإلعالم ،اس��م ، 14970:وهو رقم لقرار عسكري مشؤوم ُيالحق
به جيش االحتالل اإلسرائيلي أهالي األغوار ،فينهب أرضهم ،ويحول بيوت
الشعر ،ومساكن الصفيح ،إلى مناطق ممنوعة ،أو مصادرةُ ،وي ّ
ضيق الخناق
ُ
عليهم بكل السبلُ ،وي ّ
حول أراضهم ومراعيهم إلى أماكن رماية ،وساحات حرب
من طرف واحد؛ بحجة أن طبيعتها تشبه جنوب لبنان!
ُيسجل الفيلم ،كل األصوات الطبيعية والصناعية التي ُتسمع في
عالم طفل يعيش في تجمع المالح ،ويرصد األضواء على اختالفها ،في
تداخل للحواس .فيعيش مع الفتى جبريل دراغمة التفاصيل الدقيقة
لحياة األهالي .ثم يحكي بطل هذا الفيلم ،بعفوية" :األطفال اللي قدي
أو من جيلي بيحكوا ألفاظ على قدهم ،وأنا بحكي أنه في معسكر ،وفي
دبابة ،وفي مستوطنة ،وفي تدريب ،وفي ألغام ،وفي منطقة ممنوع
تدخلها ،وفي منطقة ممنوع ترعى فيها".
لكن الراوي ُيقدم حكاية المالح ،التي تصر على البقاء شوكة في حلق
االحتالل.

"يرموكيات"

أغوار

في قلقيلية أنثى في مدرسة ذكور
عند اجتيازك لبوابة مدرسة ذكور قلقيلية األساسية
الثانية ،تبدو للوهلة األول��ى أن مفاجأة ما بانتظارك،
وأن��ت تخطو خطواتك األول��ى داخ��ل عتبات صفوفها
وغرف مدرسيها ،لترسم في مخيلتك صورة مشرقة،
وأنت تتنقل داخل مرافقها كافة ،وتلتقي أساتذتها
الذين أناروا درب طالبهم بالعلم والمعرفة ،إلى أن تصل
لغرفة المدير ،الذي لم تتوقع على اإلطالق أنه "أنثى"،
ليستوقفك المشهد ،وتتوقف لدقائق معدودة قبل
الدخول لمكتبها ،بعد أن تصاب بالذهول كما حدث معنا.
شعورنا بالذهول ،أثار حفيظتنا وفضولنا الصحافي
لمعرفة أسرار نجاح وتألق المدرسة التي تديرها "أنثى"،
وكيف استطاعت مديرتها مسك زم��ام مدرستها
وتحقيق العديد من اإلنجازات ،خاصة وأنها تضم في
هيئتها التدريسية  9معلمين ذكور ومرشد وآذن أيضًا،
ناهيك عن أن الفئة المستهدفة من الطلبة هم من ذكور.
بخطوات واثقة اقتربت مديرة المدرسة ،المربية أمل حسنين،
التي تحتضن أربعة أبناء ،للترحيب بنا وتقديم واجب الضيافة ،ومن
خالل حديثها الذي يعبر عن انتمائها لمنارة علم ،تركت بصماتها
جلية عليها ،استطعنا أن نلمس تحديها لذاتها ومدى إصرارها على
بقاء مدرستها المدرسة األولى من بين مدارس قلقيلية كافة ،حيث
استطاعت بحنكتها ومهارتها الريادية ،كسب ثقة المعلمين الذين
تتعامل معهم كأم وأخت ،حريصة كل الحرص على تأمين مطالبهم

كافة ،لإلرتقاء بمستوى المسيرة التعليمية خدمة للطلبة كافة.
وما يلفت انتباهك ويشد اهتمامك ،قدرة المربية حسنين على قيادة
فريق معلمين من الذكور بروح تعاونية معطاءة ،حيث تحترم جهودهم
وعطائهم ،وألجل ذلك ،استطاعت المرأة الحديدية "حسنين" ،كما أطلق
عليها زميلي الصحافي ،بناء لبنة صلبة لبيئة عمل مبنية على الثقة
واإلخالص والعطاء الالمحدود.
وتعقيبًا على ذلك ،تقول المربية حسنين" :مجتمعنا ذكوري ذو عقلية

همسه التايه

سهال تحقيق النجاح
رجعية منغلقة ،ألجل ذلك لم يكن
ً
وإبراز قدراتي وزرع ثقتي في الجميع ،خاصة وأنني "أنثى"،
لكن السمعة الطيبة وامتالكي لمقومات النجاح ،ووجود
أشخاص داعمين ومساندين لي ،كل ذلك عزز ثقتي بذاتي،
وخلق لدي شخصية قيادية قوية قادرة على المواجهة.
وألنها "أنثى" في مجتمع ذكوري ال يرحم وواقع مرير،
تمكنت بحنكتها وذكائها وق��وة إرادتها ،تذليل كافة
الصعوبات والمعيقات التي اعترضت مسيرتها منذ
بدايات تسلمها لعملها كمديرة للمدرسة في العام ،2002
خالل اإلنتفاضة الفلسطينية ،عن ذلك تقول" :كنت أمام
تحدي ،ونجحت في إدارتي للمدرسة وبشهادة الجميع".
تضيف" :في أول يوم تسلمت فيه مهام عملي ،قمت
بعقد اجتماع لكافة الهيئة التدريسية ،ووجهت دعوة
لآلذن "المراسل" لحضور اإلجتماع ،على إعتبار أن كافة
العاملين مكملين لبعضهم البعض ،مهما كانت طبيعة
عملهم ومهامهم ،وأن القيادة ليست كرسيًا ومركزًا ،بل هي وظيفة
وعمل شاق ومعطاء".
وتحرص المربية حسنين ،على منح جميع النساء الفرصة لالسفادة
من تجربتها ،حيث تسعى جاهدة لتبادل خبراتها العملية في مجال
القيادة واإلدارة واالتصال مع زميالتها كافة ،مؤكدة أنها استطاعت
قطف ثمار نجاحها بإرادتها التي لن تلين ،داعية النساء كافة إلى عدم
الندم على الوقت المهدور ،ألن ذلك يعتبر إهدارًا آخرًا للوقت.
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هنا مخيم اليرموك
مها التميمي
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عظام بارزة ،وجوه شاحبة وعيون غائرة ،كلها صور تشي بمجاعة
حقيقية ،وكارثة حلت على مايزيد عن  20ألف محاصر ،بينهم نساء
حوامل ،يفتقدن للحد األدنى من األكل والشرب والدواء والرعاية،
وبينهم أطفال ومسنين ومرضى وجرحى ،في شروط غير إنسانية.
هؤالء انحصروا في بعض األحياء التي لم تدمر تمامًا ،وفي مساحة
ال تزيد عن نصف كيلو متر مربع ،من أصل  2كيلو متر مربع ،هي
المساحة اإلجمالية للمخيم .مخيم اليرموك ،الذي حمل فيه الجائعون
نعوش ما يقرب من  60شخصًا ،ماتوا ببطون خاوية ،ولم تفلح األحزمة
التي شدوها على بطونهم لتخفيف آالمهم وال إلنقاذهم .الموت
جوعًا ألبناء المخيمات وألشقائهم السوريين في األحياء المحاصرة،
في القرن ال ،21هي بكل المقاييس جريمة بحق اإلنسانية ،وعار
سيظل يجلل جبين النظام العالمي ومؤسساته .جريمة ستضاف
إلى سجل القتلة ،الذين يجب أن تطالهم يد العدالة.
أمهات يبحثن عن حشائش وأعشاب ،علها تسد رمق جوع
أطفالهن ،يبحثن عنها في بساتين قريبة من الحجر األسود ويلدا،
لكن تلك الثمار إن وجدت ،فستكون أثمانها باهظة ،فقد تكلفهن
حياتهن بفعل القناص الذي يقف بالمرصاد ،ليخنق أي محاولة
تجسد الحق في حياة أبرياء ال ذنب لهم ،سوى أنهم اقتلعوا من
وطنهم .المرأة في مخيم اليرموك ،قاومت القهر والموت والحصار
بشجاعة منقطعة النظير ،أعطت جرعات من أمل وهي تعزز القدرة
على التحمل والصبر والبحث عن حلول .أبدعت النساء في صناعة
الغذاء البديل ،الذي أمد األطفال بالحياة مزيدًا من الوقت ،أخر
الجفاف بعض الوقت ،أعطى جرعة أمل ،أعطى فرصة تلو األخرى،
لمحاوالت إنقاذ المخيم بفك الحصار ،أو بإيجاد مالذ آمن .ولألسف
سدى ،ولم تكن التحركات بمستوى مبادراتها ،وال
ذهبت محاوالتها ً
بمستوى الخطر الذي يتهدد حياة المنكوبين.
طوابير من النساء والرجال واألطفال ،يقفون وسط الخراب
ورك��ام بيوتهم ،ينتظرون بيأس وخ��وف بعض المساعدات
الشحيحة ،علها تبعد عنهم شبح الموت جوعًا ،ولكن عبثًا ،ففي
يوم  ،1/25شيع المخيم أربعة ضحايا بسبب الجوع والحصار .وفي
كل يوم يشيع المخيم الشهداء جوعًا أو قصفًا أو قنصًا.
كل يوم ،بل كل ساعة تصدمنا صور ضحايا القصف والقنص
والجوع ،ثالوث الموت لالجئين الفلسطينين في سوريا .نعم أنا
فلسطينية سورية ،وتجعلني الكارثة أهذي وأفقد عالقتي بأيامي
الحالية ،وأذه��ب بعيدًا ألتذكر ص��ورًا من حياتي الماضية ،مع
هائال للثورة الفلسطينية
المخيم وفي المخيم ،كان المخيم خزانًا
ً
المعاصرة ،ولم يبخل بشبابه وشاباته من أجل فلسطين .أثناء
وجود الثورة العلني في لبنان ،كان قطار المتطوعين ال ينقطع،
كان انحياز المخيم المعنوي للثورة ال يوصف ،بالرغم من مالحقات
األمن والمخابرات السورية للشباب .أتذكر يوم الخروج من بيروت،
فتح المخيم ذراعيه وقلبه للمقاتلين العائدين من الحرب المروعة،
فتحت البيوت للمقاومين ،وكانت لهفة أهله عليهم أكثر من
أسرهم وعائالتهم .كان النظام "الممانع" آنذاك يريد حجز العائدين
من الحرب في معسكرات نائية ،لكن لهفة األهل وردود أفعالهم
مستحيال ،فما لبث أن توحد المقاتلون
جعلت هذا الموضوع صعبًا بل
ً
والعائالت في المخيمات .حدث هذا في مخيم اليرموك ،الذي شهد
نشاطًا سياسيًا وثقافيًا ملحوظًا في تلك الفترة .هل يعقل أن
يدفع الفلسطينيون السوريين هذا الثمن الباهظ ،ألنهم احتضنوا
إخوانهم السوريين الهاربين من القصف والدمار؟ هل يعقل أن يتم
قتلهم بدم بارد ،دون أي رد فعل دولي يتناسب مع حجم الكارثة؟
تشير إحصائيات الشهداء الفلسطينين خالل الثورة السورية
لغاية  10كانون الثاني  .2014أن عدد الشهداء الفلسطينين
الكلي  ،1740منهم  149نساء و 139أطفال.
أما عن أسباب االستشهاد فالقائمة طويلة ،تحت التعذيب ،119
إعدام ميداني  ،98قنص  ،176قصف  ،635برصاص األمن أو الجيش
 ،113باألسلحة الكيميائية  ،32اشتباكات  ،106تفجير ،20غرق مراكب
مهاجرين  ،27بسبب الجوع والحصار  ،58أسباب مجهولة  .58هذه
الحصيلة حتى اآلن! كل أسباب الموت تالحق الالجئين الفلسطينين
في سوريا ،عدا مأساة التهجير نفسها ،حيث تمنع الكثير من الدول
المجاورة دخولهم إليها ،ما جعل أمر هربهم من الموت معجزة أخرى،
�واال عن الموت نفسه ،نسمع الكثير من القصص حول
ال تقل أه� ً
استغالل تجار الموت لهؤالء المهاجرين ،فمن المبالغ الطائلة التي
ينبغي عليهم دفعها ،من  5000دوالر أميركي لكل شخص ،بدون أية
ضمانة للوصول بالسالمة إلى المالذ اآلمن.
ما يجري في المخيمات كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة ،وبإعتراف
المنظمات الدولية الحقوقية ،وهو جريمة ضد اإلنسانية ،ينبغي معاقبة
مرتكبيها ومحاكمتهم في المحكمة الدولية ،وقبل كل شيء ينبغي
فك الحصار عن مخيم اليرموك ،وضمان وصول المساعدات اإلغاثية
لسكان المخيم ،وتأمين الحماية اإلنسانية والشاملة لجميع الالجئين
والنازحين ،حسب القانون الدولي للالجئين.

ُ
لماذا لم يقر قانون العقوبات ط
منذ تأسيسه عام  1996وحتى عام ( 2007االنقسام الذي ادى لتعطله)،
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني ما مجموعه  94قانونًا ،بينما علقت على
فضال عن
جدول أعماله خمسة قوانين أخرى ،أقرت بالقراءة األولى والثانية،
ً
 41قانونًا آخرًا قبلت بالمناقشة العامة ،في حين كان قد أحيل ما مجموعه 44
قانونًا آخرًا للجان المختلفة في المجلس ،إلبداء الرأي فيها.
بكلمات أخرى ،فإن الحديث يدور بالمجمل عن  184قانونًا ومشروع قانون،
أقرت أو تم تداولها أو تنتظر ذلك في سبيل إقراراها من قبل المجلس
فضال عن  58قانونًا بقرار (عبر مراسيم رئاسية)
التشريعي الفلسطيني،
ً
أقرت خالل خمس سنوات من ( )2011-2007وذلك بعد تعطل المجلس
التشريعي ،ما يرفع الرقم إلى ما مجموعه  242قانونًا ومشروع قانون.
خلال ساد أولوية إقرار
وبعيدًا عن أهمية مختلف القوانين ،إال أن ً
القوانين ،حيث غاب قانون العقوبات المثير للجدل في المجتمع الفلسطيني
عن قائمة الـ  184سالفة الذكر ،في وقت تم فيه إقرار قوانين ،أو تداول إقرار
قوانين تتصل أهميتها بفئات أو دوائر أو محدودة ،ما يجعل سؤال األسباب
الكامنة وراء إرجاء طرح قانون العقوبات مشروعًا وملحًا ،ال سيما وأن المهمة
الرئيسة التي حددها المجلس التشريعي الفلسطيني لنفسه منذ إنشائه،
تقوم على "توحيد القوانين والتأسيس لنظام قانوني يعبر عن احتياجات
وطموحات الشعب الفلسطيني" ،خاصة وان الشأن الفلسطيني يدار وفقًا
لخمسة أنظمة قانونية ولقوانين قديمة ،لم تعد كثير منها تصلح إلدارة
شؤونه ،ال سيما وأنها لم تشهد أي تعديالت منذ عقود خلت.
بسلم أولويات المجلس التشريعي والسلطة
وتستوقف المتابع فيما يتصل ُ
مثال :قانون اللوازم العامة ،قانون دمغ ومراقبة
الفلسطينية ،في اقرارها القوانين ً
المعادن الثمينة ،قانون المياه (الذي أقر رغم غياب السيطرة الفلسطينية
على جميع مصادر المياه) ،قانون العطاءات لألشغال الحكومية ،قانون
تنظيم مهنة المحاماة ،قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ،قانون المجلس
الطبي الفلسطيني ،قانون مكافحة التدخين ،قانون االتحاد العام للصناعات
الفلسطينية ،قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الفلسطينية ،قانون
رواتب ومكافآت المجلس التشريعي والحكومة والمحافظين ،قانون تنظيم
أعمال الوكالء التجاريين ،قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن ،قانون الخدمة
في قوى األمن ،قانون حرمة العلم الفلسطيني ،وغيرها.

سلم األولويات
ويتضح مما صدر من قوانين عبر مراسيم رئاسية بعد تعطل المجلس
التشريعي (صدر  58قانون بمرسوم) ،إن أي تعديل على سلم األولويات لم
يحدث ،حيث تكشف نظرة سريعة على مجموعة القوانين التي صدرت عبر
مراسيم رئاسية ذلك ،ومن بينهما على سبيل المثال :مرسوم بشأن تعديل
قانون المحامين النظاميين ،مرسوم بشأن الرياضة ،بشأن تعديل قانون
تشجيع االستثمار ،بشأن تعديل قانون االستمالك ،بشأن المصارف ،بشأن
الغرف التجارية والصناعية ،بشأن قانون الصناعة ،بشأن تنظيم ممارسة
حق اإلضراب في الخدمة المدنية ،بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع
االتصاالت ،بشأن التعامل في البورصات األجنبية ،بشأن قانون الكهرباء
العام ،بشأن تعديل قانون التقاعد العام ،بشأن تعديل ضريبة الدخل.
وبين كل هذا ،فإن قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية ،وذلك
الساري في قطاع غزة ،ورغم المطالبات المجتمعية بتغييرهما وتوحيدهما،
لم يحظيا سوى بالتفاتة عابرة ،تمثلت بإجراء تعديل على واحدة من موادهما،
تم عبر مرسوم رئاسي صدر بعد نحو  19عامًا على قيام السلطة الفلسطينية،
(صدر بتاريخ  ،)2011/10/10علمًا أن التعديل لم يحدث أي فارق عملي ،ولم
يتجاوز كونه عملية "تنفيس" لضغوط شعبية تتصل بجرائم قتل النساء،

غاب قانون العقوبات المثير للجدل في المجتمع الفلسطيني عن قائم
قوانين تتصل أهميتها بفئات أو دوائر أو محدودة ،ما يجعل سؤال

أعقبت مقتل إحدى الفتيات ،كما يقول حقوقيون ومنظمات أهلية تسعى
إلقرار قانون عقوبات جديد وعصري ،يأخذ باالعتبار مختلف المستجدات.
ويثير ما سلف بشأن ُسلم أولويات إقرار القوانين منذ قيام السلطة
الفلسطينية ،السؤال حول حقيقة اإلرادة الرسمية لصانع القرار الفلسطيني،
فيما يتصل بهذا الملف وآليات معالجته ،التي يبدو أنها تخضع العتبارات
تبتعد أحيانًا عن األولويات الحقيقية للمجتمع الفلسطيني ،كما هو واضح
في إغفال قانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية طوال عقدين مضيا
على قيام السلطة الفلسطينية ،رغم شبه إجماع على أهمية هذين القانونين.
وتلقي مديرة مركز الدراسات النسوية ساما عويضة ،بالالئمة فيما يتصل
بعدم إقرار قانون عقوبات جديد على المجلس التشريعي األول ،وتقول" :أعتقد
أن التقصير جاء من المجلس التشريعي األول ،الذي استمر نحو عشر سنوات،
فضال عن أن
وكان من المفروض أن يضع األرضية القانونيةِ ،ويؤسس للدولة،
ً
الساحة الفلسطينية لم تكن تشهد تنافرًا سياسيًا بذات الحدة التي برزت في
المجلس الثاني" ،لقد كانت هناك فرصة إلقرار مثل هذا القانون".
وتضيف" :في المجلس الثاني ،كانت هناك مشكلة حقيقية ،حيث
سعت القوى اإلسالمية الستخدام قضايا النساء وفقًا لما قاله أحد قادة
التيار اإلسالمي كـ "مطية" في مواجهة خصومها ،ما جعل فرص إقرار قانون
عقوبات جديد وعصري في ظل هذه األجواء أمرًا أكثر صعوبة.
وتبدو مساعي صانع القرار الفلسطيني لإلبتعاد عن أي صدام مع األوساط
الدينية أو المجتمعية المحافظة واضحة ،ويظهر هذا جليًا في إرجاء معالجة
إثنين من أهم القوانين (العقوبات واألحوال الشخصية) طوال  20عامًا مضت

سية) أقرت خالل خمس سنوات

طوال عقدين من عمر السلطة؟!

مة الـ  184سالفة الذكر ،في وقت تم فيه إقرار قوانين ،أو تداول إقرار
ل األسباب الكامنة وراء إرجاء طرح قانون العقوبات مشروعًا وملحًا،

نحو بناء «بنك معلوماتي» للمرأة
غازي بني عودة

واستبعد المستشار براك إمكانية إقرار قانون العقوبات في الوقت
الراهن او القريب وقال" :باعتقادي أنه من المستبعد إقرار قانون العقوبات
في الوقت الراهن ،إال إذا حدث ضغط مجتمعي حقيقي بهذا الخصوص".
ويرى المحامي أشرف أبو حية ،أن هناك عدة اتجاهات تؤثر في موضوع
قانون العقوبات وتعثر إقراره ،ومن أبرزها أن بعض الكتل البرلمانية في
المجلس التشريعي (المعطل) ،ترفض إقرار القانون من خالل مرسوم ،إنطالقا
من أن "مكان إقرار القوانين هو المجلس التشريعي" ،إضافة إلى أن هناك
اتجاهًا قانونيًا آخرًا ،يعتبر قانون العقوبات "أبو القوانين" ،وبالتالي فإنه
يتوجب أن يخضع لنقاش موسع ،تشترك فيه مختلف الدوائر واألوساط،
وعدم اإلكتفاء بنقاش ضيق إلقراره عبر مرسوم.
ويضاف إلى ما سلف ،األمر المتعلق بعقوبة اإلعدام ،وعقد الشراكة
الذي يربط السلطة الفلسطينية باالتحاد االوروبي ،المعروف بمعارضته
مثال،
وجود عقوبة اإلعدام في القوانين" ،وهذا ما يفسر في أحد جوانبه ً
عدم مصادقة الرئيس عباس على أي حكم إعدام" ،وبالتالي فإن إصدار
قانون عقوبات جديد ،يتطلب تناول هذه المسألة (عقوبة اإلعدام) ،سواء
باسقاطها ،وهذا قد يثير الوضع الداخلي الفلسطيني ،أو باعتمادها في
القانون ،وهذا ما سيضع رئاسة السلطة الفلسطينية في مأزق مع االتحاد
االوروبي ،ما جعلها تختار إبقاء المشروع في األدراج دون إقرار.
ويرى أبو حية ،أن ال إرادة لدى صانع القرار الفلسطيني في الوقت الحالي
إلقرار قانون عقوبات ،موضحًا أنه يرفض حتى أو ينأى بنفسه عن إجراء
تعديالت جدية على نصوص قانون العقوبات الساري ،فيما يتصل بموضوع
مثال ،وذلك لتالفي الدخول في صدام أو مواجهة مع الدوائر
قتل النساء ً
واألوساط المحافظة في المجتمع.

تفادي حدوث صدام
خلال بشأن ما يقال عن األولويات.
على قيام السلطة الفلسطينية ،ما يعكس ً
وتوضح عويضة ،أن لجنة كانت قد شكلت إلقرار قانون عقوبات عصري
طويال وأنجزت مشروعًا عرض على الرئيس
برئاسة وزارة العدل ،وقد عملت
ً
محمود عباس ،بعد أن اعتمده مجلس ال��وزراء في حكومة الدكتور سالم
فياض ،مشيرة إلى أن موقف الرئيس عباس حين التقاه وفد من القائمين
على هذا المشروع "كان في حينها إيجابيًا" .وقال (الرئيس) بأنه يريد أن
يدرسه وأن يسأل بشأن قضيتين هما :إلغاء عقوبة اإلعدام ،وسؤال شيخ
األزهر بشأن القتل على "خلفية الشرف".
وأضافت" :قال الرئيس بأننا سنكون الدولة العربية الثانية التي
ستسقط عقوبة اإلع��دام ،حيث سارع في حينها عضو الوفد المحامي
ناصر الريس ،وقال للرئيس بأن الجزائر أسقطت عقوبة اإلعدام ،فقال لنا
الرئيس عباس "إن ثبت ذلك سنسقطها".
ويرى المستشار أحمد براك ،مساعد النائب العام ،بأنه حين تم عرض
المشروع على الرئيس محمود عباس ،كان عنده استعدادًا إلقراره ،لكن وجود
تيارين ،أحدهما يريد إقرار القانون واآلخر يعارض ذلك ،جعل الرئيس
يتردد ،ما حال في حينه دون إقراره بمرسوم.
وقال براك" :حدثت محاوالت لعرقلة إصداره ،إنطالقًا من أنه "ال يجوز أن
يصدر قانونًا بهذه األهمية بمرسوم ،رغم أنه تم إصدار قوانين أخرى هامة
بمراسيم" .مشيرًا إلى أنه ال يجوز وال يمكن أن يبقى المجتمع بدون قانون،
وهو من األهمية بمكان ،ألنه يعالج مختلف القوانين ،وهناك قضايا هامة
استجدت ،ال تعالجها القوانين السارية (وهي قديمة وبالية) تتطلب ذلك.

وكان تم تأجيل البت في مشروع قانون العقوبات الذي قدم للرئيس
وتعليق ذلك ،ال سيما وأن هناك ضغوطًا مارستها وتمارسها دوائر مختلفة
من األوساط الدينية ،بما فيها األوقاف ،كما تقول عويضة ،التي ترى هي
األخرى ،أن سبب تعليق وتأجيل هذا الملف ،يعود إلى تفادي حدوث صدام
حقيقي بين مكتب الرئيس واألوساط المحافظة في المجتمع ،ما أعاد فرص
إقرار القانون إلى نقطة البداية تقريبًا ،ال سيما وأن مشروعًا آخرًا ُقدم الحقًا
"أكثر تخلفًا من القانون الساري".
وأعقب هذا األمر ،اختزال كل شيء ،بإجراء تعديل عبر مرسوم رئاسي
على المادة  340من قانون العقوبات الساري في الضفة ،والمادة  18من
القانون الساري في قطاع غزة ،األمر الذي ترى فيه معظم المنظمات
والمؤسسات النسوية والقانونية ،مجرد محاولة لـ "تنفيس الغضب
المجتمعي" إزاء تعاطي القانون مع جرائم قتل النساء ،علمًا أن التعديل
أجري بعد مقتل الفتاة آية برادعية ،التي تحولت إلى قضية رأي عام على
مدار عدة شهور.
ولم يغير التعديل الذي أجري على هذه المادة من قانون العقوبات
الفلسطيني من جوهر المشكلة ،حيث أنه ال يوجد أي تطبيق قضائي
استند إلى النص المذكور في هذه المادة ،وليس هناك أي حكم قضائي
صادر عن المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية ،منح المخاطبين
محال أو مخففًا على القتل أو اإليذاء في
بأحكام هذا القانون ،عذرًا قانونيًا ً
حال التلبس بالزنا ،نظرًا لصعوبة بل استحالة حصول مثل هذه الحالة،
وأن تركيز التعديل على هذه الجزئية غير مؤثر من الناحية العملية ،في
تحقيق الردع العام في مواجهة جرائم قتل النساء ،كما تخلص دراسة
أعدتها مؤسسة الحق بهذا الشأن.

محمود الفطافطة
يقولون" :إذا ُغيبت الحقيقة تغولت اإلشاعة" .هذه المأثورة
تؤكد على األبعاد السلبية الناجمة عن غياب معطيات دقيقة
وكاملة ،وإحصاءات واضحة ومحددة .هذا الغياب يؤدي إلى
فوضوية المعلومة ،وظنية القرار ،وهشاشة الموقف ،وبؤس
التحليل ،وسوء االستشراف ،ورداءة التقييم .هذا كله يحول
دون الوصول إلى الحقيقة المقاربة ،نظرًا لتغييب التخطيط
السليم والتنفيذ الرشيد.
في هذه الحالة تصبح اإلشاعة هي السيد والسائد ،بينما
الحقيقة تنحصر إلى حد االنصهار ،لتغدو كالغيمة التي فيها
"مطر السوء" ال غيث الرحمة .باالشاعة ُتهشم القيم ،وتتصارع
األمم ،وتتوالد المآسي ،وتضمر اإلرادة ،وتتبعثر الجهود .أما
الحقيقة فتدخل في حيز الغيبوبة ،التي يتكلس فيها ثالوث
اإلرادة والدراية واإلدارة.
الهدف من سوق هذه التوطئة الموجزة ،هو إدراك األبعاد
الخطيرة التي قد تحيط بنسق وسياق أي حقل مجتمعي أو
معرفي ،جراء خصوبة اإلشاعة وتصحر الحقائق وبتر الحقيقة.
وفي حال أسقطنا النص السابق على مضمون عنوان هذا
إبتداء ،أن المعطيات الدقيقة ذات التأثير
المقال ،فإننا نؤكد،
ً
الفاعل المتعلقة بالمرأة الفلسطينية وقضاياها شحيحة إلى
"سيال" عارما من المعطيات المتصلة
حد االنعدام ،في حين أن
ً
بهذه المرأة ،يشوبها التناقض إلى حد الرفض حينًا ،واألدلجة
إلى حد التحيز المرفوض أحيانًا.
نقول ه��ذا ،انطالقًا من التجربة الشخصية كإعالمي
وباحث؛ خاض غمار "الكتابة النسوية" منذ أكثر من  12عامًا،
واجه خاللها صعوبات أثناء عملية الحصول على المعلومات
واإلحصاءات المتعلقة بتاريخ وواقع المرأة الفلسطينية .هذه
الصعوبة أدت ،وال تزال تؤدي إلى خلق إشكاليات للباحثين
والمهتمين بعالم المرأة ،أبرزها :ندرة المعلومة الدقيقة ذات
التأثير الفاعل والكاملة والمتوازنة ،قلة اإلحصاءات والمعطيات
الرقمية ،فقدان تحديث المعطيات وعدم مواكبتها للصيرورة
المجتمعية للمرأة ،ال سيما في ظل التطورات المهولة في بنى
المجتمع والسياسة والتكنولوجيا واالقتصاد.
هذه اإلشكاليات فرضت على الباحثين واإلعالميين
وسواهما ،قيود وتباطؤ في التعاطي مع "الحقل النسوي"،
ما أدى إلى تراجع اإلقبال والقابلية ،صوب الخوض في هذا
فضال عن ركاكة النصوص المنشورة من حيث
المعترك،
ً
المعطى المعرفي والتحليلي واالستشرافي .هذا كله أدى
إلى تهميش وهشاشة الحقل المعرفي النسوي ،والحيلولة
دون الوصول والحصول على مخرجات معرفية يمكن البناء
عليها في صرح عالم النساء ُيضاف إلى كل ذلك الهيمنة
الذكورية ،وما يتعلق بها من هيمنة معرفية تفرض أحيانًا
سياجًا من العتمة والتعتيم على ما يتعلق بقضايا المرأة
من حقائق ومعطيات ،تعززها طبيعة المجتمع وما تفرزه
من دونية النظرة ،وسلبية التحيز ،و"عنصرية" الخدمة ولوثة
الرقابة.
الحديث عن هكذا قضية قد يمتد ويتشابك ،ولكن
المطلوب هو العمل الجاد والسريع على تشكيل "بنك" أو "مركز"
(أو على هذا المنوال من التسميات) ،معلومات تشارك فيه
كافة جهات الشأن واالختصاص بقضايا المرأة الفلسطينية،
بشكل
شريطة أن "تتفلتر" هذه المعطيات وتلك اإلحصاءات
ٍ
دقيق ومتواصل ،ومن ثم تصدر بين الحين واآلخر نشرة دورية
مثال) ،لنطلق عليها حصرًا (المرأة الفلسطينية :ورقة
(أسبوعيًا ً
وصوال إلى الحد من فوضوية المعلومة وتقاطعها ما
حقائق)،
ً
بين التعتيم والتعويم.
نتمنى أن يتحقق ذلك ،وإال ستبقى فوضى المعلومة والرقم
متواصلة ،تواصل ذلك سيبقي سلسلة التخطيط والتنظيم
والتنفيذ والمتابعة والتقييم ،هشة إلى حد التفكك.
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قتلت ألنها
أنجبت بنتًا

 1300شخصية يوقعون نداءًا عالميًا من أجل التضامن مع نساء البحرين

 3500حالة عنف ضد المرأة بينها  70جريمة قتل

علي جرادات

ازدياد عدد النساء المعنفات
جزائري يذبح ابنته الكتشافه صور ممثلين على هاتفها

طفلة تتعرض لإلغتصاب كل  20دقيقة

وأخبار

اليونسكو تقدم  120خريطة للمسار التعليمي

نساء العالم يعانين من التحرش فى المواصالت
جنسيًا

ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة في النرويج

بريطانيا تنشئ صندوقًا

لمكافحة استغالل الفتيات

 705امرأة ضحايا
جرائم الشرف
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عالم إنقلبت فيه المفاهيمَ ،وأصبح الدفاع عن الحق
في ٍ
ُ
يقوم بها إال ذوي الضمير والرقي األخالقي
وظيفة ال
"الطبيعي"،
ٌ
الرفيع ،قد يكون الحديث عن المرأة ومشكالتها اليومية بل
والحياتية ،هو ُ ٌ
محور بالغ األهمية في هذا الوقت "والتوقيت".
ُ
عصر لم يعد الحديث عن المرأة وحقوقها ترفًا ثقافيًا أو
في
ٍ
ُ
يطير إلى التحضر
أخالقيًا ،بل فرضًا وواجبًا حتميًا ،فالعالم اليوم
والرقي بجناحين متساويين هما "الذكر واألنثى" على السواء،
وأ َ
مرتبط إرتباطًا
الحديث عن التحضر اإلجتماعي والسياسي
صبح
َ
ٌ
ُ
تحضرمكانة المرأة إجتماعيًا وسياسيًا .
كاثوليكًا مع
ِ
عامة
ظل هذا الواقع العالمي ،نعاني
نحن في عالمنا العربي ً
في ِ
ُ
لواقع المرأة وطموحاتها
كبير
تغييب
حالة
من
،
خاصة
والفلسطيني
ِ
ً
ٍ
ِ
وقت َأصبحت المرأة
كافة الصعد والمستويات ،في ٍ
المتعددة على ِ
ِ
بلورة حضورها الوجودي ،وإخ��راج ذاتها من
تبحث عن
"عالميًا"
ِ
ُ
عدة جهات ،إلبقائها
الديكتاتوريات
شرنقة
ِ
الممارسة عليها من ِ
ُ
البيت ،وتحت إمرة الزوج ،صاحب األمر والنهي .
حبيسة ِ
ُ
ضغوطات
نصيب األس��د من
وكانت ال��م��رأة ،ال��زوج��ة ،لها
ِ
مشكاة
المستمدة من
ِ
وع��ق� ِ
المجتمعُ ،
�ده المفروضة عليهاُ ،
ِ
المهيمنة اجتماعيًا ،التي فرضت روح الخضوع والخنوع
التقاليد ُ
وفرضت هذه النسقيات
إلرادة الزوج ،الذي ال يتحدث إال بالحقُ .
المجتمعية "بتواطؤ" إجتماعي ،قد ُتساهم وتشارك المرأة فيه
ُ
الذكر َأن يفعل ما يشاء .
لفحولة
طلقية الحق
أحيانًاُ ،م
ِ
ِ
ِ
واجباته
الحقوق ُوأوس��م��ة الشرف ما ف��اق
عطته من
ِ
َوأ ُ
ِ
َ
"الطبيعية" ،في حين عملت بعض المؤسسات النسوية على
كشف وتعرية هذا الوضع ألعين النساء أنفسهن ،وللجان
الحقوق في العالم .
فالمرأة الزوجة تعاني العنف الجسدي والنفسي ،ويمارس
عليها أنواعًا ضخمة من سلب إنسانيتها أحيانًا ،وقد تصل في
بعض البيوت ،وخصوصًا الفاقدة لروح التعلم في َأوساطها ،أن
ِ
وجارية ،ال وظيفة لها غير إعداد
خادمة
تصبح هذه الزوجة في ظلها
ً
ُ
الطعام وتربية األبناء ،وإنتظار الزوج لرؤية ما يريد والوقوف على
مطالبه! والغريب في هذا ،أن هذه المواقف واألعراف ،تتم بتواطؤ
مثال،
ُمعلن ،بل وتحريض أحيانًا من قبل النساء أنفسهن ،الحموات ً
عقل إبنها ،أنه لن تكتمل رجولته
وتجد ُأم الزوج "الحماة" ،تزرع في ِ
إال باحتقار زوجته والتقليل من شأنها ،وقد يكون أمام أبنائها أيضًا .
وقد ُتحرم المرأة وهي متعلمة ،من حقها في العمل ،من أجل
تربية األبناء ،أو لمجرد أنها متزوجة ،فال بد من تفرغها لخدمة
زوجها "ال��ك��ادح" ،ويبرر بأن هذا أهم من عملها واستقاللها
اإلقتصادي ،وفي أحيان أخرى ،يفرض واقع مغاير عليها "العمل
داخل وخارج البيت" ،دون اإللتفات لصعوبة وضغط ذلك على
ومهرمة في عمر مبكر .
هذه المرأة ،مما يسبب لها أمراضًا مزمنة ٌ
وال شك بتعدد هذه األشكال ،الذي أصبح تعدادها محضًا من
الروتين والملل "لواقعيتها اليومية" ،ولكن رغم هذه الممارسات
العنيفة واليومية تجاه المرأة ،ال نجد ذلك االهتمام المسؤول
والجاد لدى الهيثات المعنية" ،سوى بعض اللجان النسوية
التوعية" ،والتي لم تأخذ دورها التثقيفي والتوعوي الكامل في
هذا اإلطار المهم والعاجل ،وذلك بممارسة هذه التوعية على
الجنسين "الذكر واألنثى" ،ونشر وعي مجتمعي بأهمية دور المرأة
ومجتمع متكامل الرؤى ومتعددة الوجهات،
الرائد في بناء بيت
ٍ
"بشكل صحي" ،يحمل روح األنوثة والذكورة .ومساهمتها الفاعلة
في تحضر المجتمع وتقدمه في مستوياته وجوانبه "السياسية،
الدينية ،الفكرية ،اإلقتصادية ،اإلجتماعية" .
إن ال��واق��ع الحياتي المعاصر ،يفرض علينا تشكيل ضمير
مجتمعي واسع ،يتحرك لبناء تصورات داخلية جديدة عن إنسانية
المرأة ،وحقها المطلق بالمشاركة على كآفة الصعد والمستويات،
وإعداد كوادر متعددة التخصصات والحقول ،تحاول تفكيك الظاهرة
المستفحلة في مفاصل مجتمعاتنا العربية .فيتم توجيه خطاب
إعالمي جديد ،يركز على أدوار األديان التوحيدية على إبراز دور المرأة
وتقديرها ،وبناء رأي عام مناقض للمنتشر اليوم على بعض الشاشات
"الدينية الدعوية" ،الداعي للرجوع بالمرأة قرونًا للخلف ،وتجاهل
منجزاتها النضالية الكبرى على مدار هذه األزمنة .
وختامًا أقول ،إن الوضع السيء لحالة المرأة اليوم ،قد ساهم
في بناءه الكثير من العوامل المتداخلة والمركبة ،ولكي نتجاوز
هذه العوامل اإلشكالية ،البد من العمل الجاد والفعلي على
وبناء ،ومع وجود
تفكيك هذه العوامل ونقدها بشكل موضوعي َ
مواز ،يعمل على تشكيل
هذا الحقل التفكيكي ،توفير
ٍ
حقل ٍ
وبناء تصورات جديدة عن دور المرأة الحياتي ،يعزز حضورها
المجتمعي في الوعي الجمعي.

يقتل بناته بلدغات ثعابين لشكه في نسبهن السجن قد يكون
العنف األسري يؤدي إلى خلل جيني مصير من يشتكين
مقررة األمم تحث واشنطن على مراجعة سياستها قرية هندية تحظر على نسائها استخدام الهاتف المحمول من سوء معاملة األزواج

تحويل
الرواتب
الى الزوجات
للحيلولة دون
خيانة األزواج

دول عدم االنياز تؤكد عىل املساواة
بني الجنسني

تحث المالديف على
األمم المتحدة ّ
الكف عن جلد النساء
ّ

األول��������ى ف����ي ال��ت��وج��ي��ه��ي
فلسطينية الجئة من حيفا

مائتا حالة عنف ضد المرأة في مركز األمان األسري

حرمان
 75مليون
فتاة من الدراسة

نساء
أكثر من « 2800جريمة شرف»

إطالق العنان
لثقافة تعنيف المرأة

المرأة الزوجة  ...الواقع والتداعيات

امرأة ترأس حزبًا يساريًا مغربي ًًا ألول مرة

كاتبة أميركية ترفض ترجمة روايتها للعبرية

 %82من المغربيات يتعرضن للعنف الزوجي

استمرار العنف ضد المرأة األفغانية رغم القانون

 218حالة عنف ضد المرأة خالل شهر نيسان

إيطاليا تدرس منح األطفال لقب أمهاتهم
إقترحت الحكومة اإليطالية تغييرًا في قانون األسرة ،للسماح لألطفال بحمل لقب أمهاتهم ،في أعقاب صدور حكم من المحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان ،ضد القواعد األبوية الحالية..
ويحمل األطفال في إيطاليا لقب األب ،إال إذا قبلت السلطات طلبات خاصة خالف هذه القاعدة،
وانتقدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان هذه الممارسة الثالثاء الماضي ،معتبرة أنها "تتنافى مع مبدأ عدم التمييز.
وأفادت وكالة األنباء اإليطالية (أنسا) بأن مشروع القانون المقترح من الحكومة ،يسمح لآلباء باالختيار ،بين منح أطفالهم لقب األب أو
لقب األم،أو منحهم لقب األب واألم معًا ،كما هو الحال في إسبانيا.

تعديل تشريعي يلزم بمعاقبة مغتصب القاصر
صادقت لجنة برلمانية في المغرب ،على مقترح بتعديل تشريعي ،يلزم الجهات القضائية بمعاقبة مغتصب القاصر ،حتى لو تزوج منها.
مقترح التعديل التشريعي ،الذي تقدم به حزب األصالة والمعاصرة المعارض ،وتمت المصادقة عليه من قبل لجنة التشريع وحقوق
اإلنسان في البرلمان المغربي ،ينص على عدم تملص الجاني من المتابعة القضائية عبر زواجه من القاصر ،و»معاقبته بالسجن من خمس
إلى عشر سنوات».
وكانت المادة “ “475المعدلة ،التي تحول دون محاسبة مغتصب القاصر جنائيًا حال زواجه منها ،أحد أكثر مواد القانون الجنائي إثارة
للجدل في المغرب ،حيث تعتبرها جمعيات مدنية وأحزاب سياسية «انتهاكا لحقوق المرأة ،وأحد أشكال التمييز ضدها».
ونصت تلك المادة قبل تعديلها ،على أنه «من اختطف أو غرر بقاصر ،يقل عمرها عن ثمان عشرة سنة ،بدون استعمال عنف ،وال تهديد،
وال تدليس أو حاول ذلك ،يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ،وغرامة من مائتين ( 23دوالر) إلى خمسمائة درهم ( 58دوالر) .ومع
بناء على شكوى من
ذلك« ،فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها ،إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها ،فإنه ال يمكن متابعته ،إال ً
شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ،وال يجوز الحكم بمؤاخذته إال بعد صدور حكم بهذا البطالن فعال».
فيما طالب مقترح التعديل التشريعي الجهات القضائية بأن تتعامل مع «الجنايات المرتبطة باإلغتصاب واإلختطاف والتغرير ،وفق
مقاربة تركز على األخالق العامة ،وليس على الحرية الفردية للفتاة وحرمة جسدها».
ويصبح مقترح التعديل التشريعي نافذًا بعد صدور مرسوم وزاري به ،ونشره في الجريدة الرسمية.
وكانت حادثة انتحار الطفلة أمينة الفاللي في مدينة العرائش (شمال المغرب) في آذار  ،2012بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها،
جدال واسعًا في المغرب ،وتصاعدت عقبها المطالب الحقوقية بإلغاء المادة “ “475المعدلة من القانون الجنائي.
أثارت ً
من جانبها ،قالت النائبة البرلمانية عن حزب األصالة والمعاصرة« :إن تعديل هذه المادة ،يعد خطوة إيجابية ،سيمنع إجبار الفتيات
الالتي تعرضن لإلغتصاب من الزواج بالمعتدين عليهن ،بسبب إعتقادات اجتماعية خاطئة ،وسيمكن من محاسبة كل مغتصب وضمان
عدم إفالته من العقاب».
وأضافت في تصريحات لوكالة األناضول« :أن المنظومة القانونية المغربية ،تحتاج لمراجعة شاملة ،تصب في اتجاه حماية الحقوق
الفردية ومنع ارتكاب جرائم االغتصاب بحق القاصرات».

اإلغتصاب الجماعي عقوبة فتاة
رجال في والية البنغال الهندية ،بتهمة إشتراكهم في جريمة إغتصاب جماعي ،استهدفت فتاة جرى
إعتقلت الشرطة الهندية ً 13
نقلها في حال الخطر إلى إحدى مستشفيات المنطقة.
الغريب في هذه الجريمة ،أنها غير ناتجة عن عملية اغتصاب «عفوية» ،أو غير مخططة أو صدفية ،بل هي نتاج قرار صدر عن مجلس
شيوخ «أعيان» القرية ،التي تقيم فيها.
واتهم المجلس الذي ال يمتلك صفة قانونية ملزمة الفتاة ،بإقامة عالقة غرامية مع شاب يتبع دينا غير دينهًا وتم ضبطهما من قبل
سكان القرية قبل أسبوع ،وتم تقيدهما وربطهما بإحدى األشجار ،ومحاكمتهما من قبل مجلس شيوخ القرية ،الذي حكم عليهما بدفع غرامة
مالية تبلغ  400دوالر لكل منهما ،فقدم الرجل تعهدًا بدفع الغرامة خالل أسبوع ،فقرر المجلس إطالق سراحه فورًا.
لكن عائلة الفتاة أعلنت فقرها وعجزها عن دفع الغرامة ،فقرر المجلس استبدال الغرامة المالية بعقوبة اإلغتصاب الجماعي ،على يد
رجال من سكان القرية.
ً 13
ونقل مصدر في الشرطة المحلية عن الفتاة قولها ،بأنها عجزت عن تحديد عدد الرجال الذين تناوبوا على اغتصابها ،طيلة ساعات
الليلة الرهيبة ،ولم تذكر المصادر الهندية التي أوردت النبأ ،مصير أعضاء مجلس الشيوخ ،وهل تم اعتقالهم أو محاسبتهم على عقوبتهم
الغربية والشنيعة ،التي فرضوها على الفتاة ،التي نقلت إلى المستشفى لتلقي العالج.

تعذيب األطفال الفلسطينيين والمسؤولية الجنائية لدولة االحتالل
المحامي علي أبوهالل
ليس سرًا أن تنتهك دولة االحتالل حقوق األطفال الفلسطينيين،
كما هو حال الفلسطينيين في عموم األراضي الفلسطينية المحتلة ،فقد
انتهجت سلطات االحتالل منذ عام  ،1967سياسة واضحة ،تقوم على
انتهاك كافة الحقوق واالتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق
اإلنسان ،والقانون الدولي اإلنساني.
وقد شملت هذه االنتهاكات أعمال القتل والتعذيب الجسدي
والنفسي والمعنوي ،وشتى صنوف القهر واإلذالل والمعاملة القاسية
والمهينة ،باإلضافة إل��ى عمليات اإلعتقال التعسفي ،وغيرها من
اإلنتهاكات التي ال يمكن حصرها.
تتعارض هذه اإلنتهاكات مع التزامات دولة االحتالل ،التي ينص عليها
القانون الدولي اإلنساني ،وتؤكدها الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.
إال أن دولة
ورغ��م اإلدان��ات الدولية المتكررة لهذه اإلنتهاكاتّ ،
االحتالل ال تزال مستمرة في ممارساتها وسياساتها العدوانية بحق
شعبنا ،ضاربة بعرض الحائط مواقف المجتمع الدولي وهيئات األم
المتحدة ذات الصلة.
لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة ،تتهم إسرائيل
بتعذيب األطفال الفلسطينيين ،وفي هذا اإلطار ،فقد اتهمت لجنة
حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة ،قوات االحتالل اإلسرائيلية ،في
النصف األول من شهر كانون الثاني  ،2014بإساءة معاملة األطفال
الفلسطينيين ،بما في ذلك تعريضهم ألعمال التعذيب الذي
تمارسه بحقهم ،وقد أوردت اللجنة في معرض تقريرها ،العديد من
اإلنتهاكات التي يتعرض لها األطفال الفلسطينيين على يد سلطات
االحتالل ومن أبرزها:

إعتقال األطفال والتحقيق معهم بشكل غير قانوني
ّأكد التقرير ،أن "األطفال الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش
والشرطة ،يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة ،وفي أحيان كثيرة
أيضًا لممارسات تعذيب ،ويجري التحقيق معهم باللغة العبرية ،وهي
لغة ال يفهمونها ،ويوقعون على إعترافات بالعبرية حتى يفرج عنهم".
وقالت كيرستن ساندبرج ،وهي خبيرة نرويجية ترأس لجنة حقوق
الطفل التابعة لألمم المتحدة ،إن التقرير يستند إلى حقائق ،وليس إلى
اآلراء السياسية ألعضاء الفريق الذي أعده.
وقالت لرويترز" :ننظر في أي انتهاكات لحقوق األطفال تحدث في
إطار الوالية القضائية اإلسرائيلية".
وتابعت تقول ،إن إسرائيل ال تعترف بأن لها والية على األراضي
المحتلة ،لكن اللجنة تعتقد أن ذلك قائم ،وهو ما يعني أن على إسرائيل
مسؤولية االمتثال التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.

وذك��رت اللجنة أن أغلب األطفال الفلسطينيين الذين يعتقلون،
يتهمون بإلقاء الحجارة ،التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن  20عامًا.
وجاء في التقرير ،أنه خالل فترة السنوات العشر ،تم اعتقال ما يقدر
بنحو سبعة آالف طفل فلسطيني ،أعمارهم بين  12و 17عامًا ،بل إن
البعض لم تتجاوز أعمارهم تسع سنوات ،وجرى إعتقالهم واستجوابهم.
وأضاف التقرير أن الكثيرين يمثلون أمام محاكم عسكرية وهم مقيدون
أطفاال يحتجزون في الحبس اإلنفرادي لفترات
باألصفاد ،في حين أن
ً
تصل إلى شهور في بعض األحيان.

قتل األطفال واستخدام آخرين دروعا بشرية
أشار التقرير إلى "قتل مئات األطفال الفلسطينيين ،وإصابة آالف
بجروح خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،نتيجة عمليات عسكرية
من جانب الدولة خاصة في غزة ،حيث تمضي الدولة في شن ضربات
جوية وبحرية على مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة ،بها وجود كبير
لألطفال".
وأب��دت اللجنة قلقها الشديد من "استمرار استخدام األطفال
الفلسطينيين دروعا بشرية وللوشاية" ،قائلة إنه تم اإلبالغ عن  14حالة
مماثلة خالل الفترة بين كانون الثاني  2010وآذار  2013وحدها.
أطفاال
وأضاف التقرير أيضًا ،أن جنودًا اسرائيليين ،كانوا يستخدمون
ً
فلسطينيين في دخول مبان ربما تكون بها مخاطر قبلهم ،وللوقوف أمام

مركبات االحتالل العسكرية لمنع إلقاء الحجارة.
وتابع التقرير "تقريبا كل من استخدم األطفال كدروع بشرية أو وشاة
لم يعاقبوا ،والجنود الذين أدينوا بإجبار طفل عمره تسع سنوات تحت
تهديد السالح ،على تفتيش حقائب كان يشتبه أن بها متفجرات ،حكم
عليهم بالسجن ثالثة أشهر مع إيقاف التنفيذ ،وتم خفض رتبتهم
العسكرية".

التوسع االستيطاني وبناء جدار الفصل ينتهك حقوق األطفال
وأكد التقرير "أن استمرار التوسع في المستوطنات اليهودية" ،غير
ّ
المشروعة" ،وبناء جدار الفصل في الضفة الغربية ومصادرة األراضي
وتدمير المنازل وقطع األرزاق" ،تمثل انتهاكات شديدة ومستمرة لحقوق
األطفال الفلسطينيين وأسرهم".
ال شك أن هذا التقرير األممي ال��ذي يتمتع بحياديته ونزاهته،
يضاف إلى السجل الدولي ،الذي يدين حكومة االحتالل على سياستها
وممارستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ،والتي يمكن االستناد
إليها لمعاقبة دولة االحتالل على جرائمها المستمرة بحق الشعب
اتلفلسطيني ،لدى القضاء الجنائي الدولي ،وخاصة لدى محكمة العدل
الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ،التي يجب التوجه لهما من قبل دولة
فلسطين ،بعد قبولها عضوًا مراقبًا في الجمعية العامة لألمم المتحدة
فورًا ودون إبطاء.

عمالة األطفال آفة الطفولة!!
على الرغم من وجود التشريعات والقوانين التي وضعت أساسًا للحد
من ظاهرة عمالة األطفال ،إلى أن الواقع مختلف للغاية ،فمن المؤسف أن
أطفاال تقتل طفولتهم من خالل عمالتهم التي تتفاقم وتتصاعد،
نرى
ً
في ظل غياب مؤسسات وقوانين تمنع نمو هذه اآلفة القاتلة للطفولة.

أرقام وإحصائيات
تعد ظاهرة عمالة األطفال من الظواهر الحديثة التي بدأت
طريقها إلى مجتمعنا العربي ،لتصبح مشكلة تضاف إلى مشكالتنا
المستعصية ،التي تحتاج إلى حل حاسم وسريع ،فالمشكلة تتفاقم
يومًا بعد يوم بال ضابط وال رابط ،ويدل على ذلك اإلحصاءات الرسمية
للعمالة ،التي توضح ارتفاع نسبة أعداد األطفال العاملين ،وبحسب
تقرير للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام  ،2013فقد بلغت
نسبة عدد األطفال الفلسطينيين الملتحقين بسوق العمل ،من الفئة
العمرية من  17 -10عامًا  ،%4,1في حين أنه في تقرير عام  ،2011تم
الحديث عم  65ألف طفل في سوق العمل ،يشكلون ما نسبته  %6من
إجمالي األطفال في الفئة العمرية  14-5عامًا ،وفي آخر تقرير لوزارة
العمل ،أشار إلى أنه يوجد  102ألف طفل فلسطيني يعملون دون
سن  18عامًا.
لعل من أهم األسباب التي أدت إلى استفحال ظاهرة عمالة األطفال
هو الوضع اإلقتصادي السيء ،الذي تعيشه كافة محافظات فلسطين

بال استثناء ،إضافة إلى ممارسات وإعتداءات االحتالل المتمثلة باعتقال
أرباب األسر الفلسطينية ،األمر الذي يدفع األطفال للتوجه لسوق العمل
لسد احتياجات أسرهم ،في ظل غياب المعيل األب ،باإلضافة إلى غياب
الضمان االجتماعي الكافي .أما التفكك األسري والتسرب من المدارس،
فيشكالن تربة خصبه لنمو عمالة األطفال وانتشارها.

انعكاسات وأثار
هذه الزيادة المضطردة ،تدعو إلى االنتباه لها ،ليس فقط ألنها
مشكلة إنسانية ،بل ألنها تمس أطفالنا وهم عتادنا للمستقبل،

أحمد محمد

وتضيف أعداد جديدة لألميين ،حيث أن هؤالء األطفال هم الفئة
المتسربة من التعليم ،وتزيد أعداد األفراد ذوي البنية الضعيفة،
لما لها من آثار صحية تنعكس على األطفال لكونهم يعيشون
في بيئة صحية غير سليمة ،ال تتناسب مع أعمارهم الصغيرة،
باإلضافة إلى اآلث��ار االجتماعية والنفسية التي تسببها هذه
الظاهرة الخطيرة.
بعد اإلط�ل�اع على نتائج تقارير جهاز اإلح��ص��اء المركزي
الفلسطيني ،الذي يظهر أن نسبة التحاق األطفال الفلسطينيين
بسوق العمل تتزايد بشكل ملحوظ وسريع ،نحن بحاجة إلى
خطة استراتيجيه لحماية األطفال من سوء المعاملة واالستغالل
اإلقتصادي ،ويتطلب إحداث تغييرات بعيدة المدى ،وهو خيار
استراتيجي لحل أصل المشكلة من قوانين ناظمة وتعليم أفضل،
كما يتطلب خطة عملية لمكافحة الفقر ،ومساعدة األسر الفقيرة
وكبيرة العدد ،إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر عمل
األطفال ،عن طريق استهداف الناشطين اإلعالميين ،من خالل
تدريبهم ،يحد بشكل كبير من ظاهرة عمالة األطفال ،وكذلك
بالكتابة وعمل التحقيقات الصحفية ،التي من شأنها رفع الوعي
المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة ،عدا عن تشجيع االستثمار في
القطاعات التي تهم األطفال من نوادي رياضيه وثقافيه آمنة،
إضافة إلى تفعيل قانون إلزامية التعليم.
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المرأة ولعبة االنتخابات
عفاف زبدة
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بديال عن المركزية الغربية في
الفلسفة النسوية ً
مواجهة الهيمنة اإلمبريالية
أحمد عرار*

هل صحيح أن االنتخابات لعبة ،وكيف تؤثرهذه العبارة
على تشجيع النساء للترشح ،وهل المرأة تمتلك اإلمكانيات
لتكون العبة سياسية ،وما هي التحديات التي تواجهها
لتكون كذلك.
معظم التجارب االنتخابية للمرأة الفلسطينية ،سواء
الحزبية أو المجالس المحلية أو التشريعية أو النقابية ،تعطي
مؤشرًا على أن المرأة غالبًا ما تخاف خوض االنتخابات ،خوفًا
من لعبة االنتخابات ومن ثم الفشل ،وأن هذا الخوف ليس
مقتصرًا على المرأة ،التي ال تمتلك اإلمكانيات والتجربة فقط،
بل يزيد أحيانًا عند النساء الكفؤات قائلة“ :ال أريد أن أفقد
هيبتي أمام المجتمع إذا ما رسبت” .ولكن كيف تعاملت
النساء مع هذا الخوف؟
رفضت بعض النساء ترشيح أنفسهن إال من خالل الذكور
(العائلة أو الحزب) ،حتى يكون الذكور هم من يخوضون لعبة
االنتخابات وليس هن ،الرجل هو الذي يقرر أن تكون مرشحة
ومع من ،وهو من يفاوض ،ويكون في جميع مراحل العملية
االنتخابية ابتداء من التحضير والتحالفات ،وغالبًا ما تفوز،
وبعد الفوز هو من يحضر االجتماعات ،أو يمنعها من حضورها،
وجميع األجندة والنقاشات يجب أن يعرفها .أما البعض اآلخر
قد رشحت نفسها بناء على التاريخ النضالي واالجتماعي
واإلمكانيات التي تمتلكها ،ولجأت إلى المؤسسات النسوية
والحقوقية التي تؤمن بحقوق المرأة كحقوق إنسان ،هي
والمؤسسات عملت على مساعدتها ودعمها ،وخاضت العملية
بكافة مراحلها ،ولكن النتيجة كانت فشلها أحيانًا ونجاحها
أحيانًا أخرى ،ألن االنتخابات بكافة أشكالها ،ال تعتمد على
هذا المعيار ،الفئوية هي األساس ،والذكورية هي المسيطرة،
والمؤسسات واألط��ر النسوية ،ليس لها الثقل أو االحترام
السياسي واالجتماعي،
والمصالح الخاصة تطغى على المصالح الوطنية والتنموية،
ولكن ما المطلوب من المرأة ومؤسساتها للخروج من هذه األزمة،
وكيف تقف المرأة أمام الذكور في استغالل الكوتا التي ناضلت
كثيرًا من أجل إقرارها ،ومن أجل تعزيز مشاركتها السياسية
وتغيير وجهة نظر المجتمع عن المرأة وقدراتها وحقوقها ،وهل
المرأة ومؤسساتها وحدها قادرة على تغيير هذه المعادلة ،وما
هو دور األحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والحقوقية في
المجتمع ،للوقوف أمام هذا التحدي ،أسئلة كثيرة تحتاج إلى
نقاشها والبحث فيها.
إن المرأة ومؤسساتها ،ال يمكن أن تكون العبة سياسية،
إال إذا خاضت المعركة بوعي وقوة في المعرفة والمهارة ،وأن
الموضوع األخالقي الذي تخاف منه دائمًا ،يجب أن يتحول
إلى موضوع حق وإيمان ،وأن إعادة التفاعل والتواصل وتلبية
احتياجات المجتمع الوطنية واالجتماعية ،ولكافة فئاته ،هو
الطريق األفضل واألنجح ،وكما ان التنوع في الفكر والعمر،
واعتماد منهجية الحوار واالحترام ،هو أفضل طرق الستقطاب
المؤمنين والمؤثرين ،واألهم من كل ذلك ،ال يمكن العمل دون
مؤسسات وأطر نسوية متحالفة وقوية ،والعمل ضمن حمالت
محددة وتراكمية ،ووجود سياسات وإجراءات محددة لتطبيق
القوانين ،وبالذات المتعلقة بالمرأة.

يقول المفكر العربي عبد الله إبراهيم" :إن العولمة تحاول أن ًتظهر
الثقافة الغربية ،على أنها الثقافة الكونية وفوق تاريخية ،وهذا ال يتصل
طبعًا بتقديس الثقافة الكونية ،بل يرتبط بالمصالح الغربية".
ه��ذه الرؤية التي يطرحها عبد الله إبراهيم ،هي ما يشكل
مرجعيات التفكير والعقلية الغربية التي تهمين على مجاالت وعينا،
حيث السلطة الثقافية والمؤسسات اإلعالمية ودور النشر ،كلها
أكسبت الثقافة األوربية في العصور الحديثة عناصر قوة ،واستطاعت
أن تتجاوز بيئتها المحلية إلى بيئات عالمية واسعة ،منها بيئتنا
العربية ،وذلك لظروف كلها تعمل من أجل تكريس الهيمنة الغربية
بنموذجها الرأسمالي ،في ظل تخلف عربي كبير وإمكانيات محدودة
للعمل الثقافي والفكري العربي.
والمركزية في شكلها البسيط ،تعني اعتبار أن أمة ما أو جنس أو
جماعة هي األفضل بين كل الجماعات ،وأن الحكم على اآلخرين على
أساس أن جماعة الفرد هي مرجع هذا الحكم ،إيمانًا بالقيمة الفريدة
والصواب التام للجماعة التي ينتمي إليها ،والترفع عن الجماعات
األخرى ،إلى حد اعتبارها نوعًا من غير نوع جماعته .هذه المركزية
هي ما يصر الغرب فيها على اعتبار اليونان نقطة البدء الحداثي،
تأسيسًا واستمرارًا لنزعة التفوق األوروبي .والتي جعلت عملية إعادة
كتابة التاريخ الغربي ،باعتباره نتاج مميزات الرجل األبيض ،الذي
يمتاز بالسمو والتفوق والعقل .لقد ثارت الفلسفة النسوية العربية
على هذه الرؤية المتمركزة على الغرب ،والتي كانت وال تزال ،كحالة
استمرار لالستعمار الغربي للوطن العربي.
إن الفلسفة النسوية اليوم ،هي من أهم التيارات الفلسفية
التي تراهن على "األنثى" ،من أجل تجاوز الكثير من األزمات التي
تعاني منها الحضارة المعاصرة ،والتي ُترجعها هذه الفلسفة إلى
المركزية الغربية والهيمنة االمبريالية للعقل الذكوري .إن الحركة
النسوية اليوم لم تعد حركة مطلبية سياسية كانت أم اجتماعية،
بل طورت نفسها وخطابها المحلي والعالمي ،لتصبح ذات رؤية
شاملة لها قيمها اإلنسانية واألخالقية تجاه كل القضايا اإلنسانية،
حتى أصبحت جزءًا هامًا من الحركة الخضراء ،أو حركة الحفاظ على
البيئة ،حيث ترى "وارين" أن ما "يميز النسوية اإليكولوجية عن باقي
مذاهب اإليكولوجيا الجذرية ،هو تأكيدها على الترابطات األساسية
بين الهيمنة على الطبيعة والهيمنة على النساء ،وتعدد وارين في
مقدمتها عشر ترابطات أساسية ،منها الترابطات الرمزية والترابطات
اللغوية والترابطات المفاهيمية وغيرها".
كما شملت ال��ح��رك��ة النسوية ال��ي��وم ف��روع��ًا ج��دي��دة مثل
االبستومولوجيا النسوية :والتي انتقدت فيها ﺍﻟﻨﺴﻮياﺕ ﺍﻟﻨظﺮياﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤديث ،ﻋﻠﻰ ﺃساس ﺃنها ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ابستومولوجيا
لم تسمح فقط باستغالل ﺍلطبيعة ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻞ شجعت ﻋﻠﻰ ذلك ،ﻭﺃنه
يمكن ﺍلتغلب ﻋﻠﻰ استغالل الطبيعة ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎء ،بالتغلب ﻋﻠﻰ

االبستومولوجيا الذكورية التقليدية.
ومن الفروع التي شملتها الفلسفة النسوية اليوم :الميتافيزيقا
النسوية ،والتي دعت لتقويض ما عرف بمركزية القضيب ،حيث
أن المشروع الفلسفي لفالسفة االختالف ،يستهدف تقويض
الميتافيزيقا ،من خالل تفكيك األسس الفلسفية لمركزية أو سلطة
القضيب.التي تتجاوز التصور الميتافيزيقي للهوية الجنسية ،والذي
يحصرها في تلك الثنائية الميتافيزيقية.
أما عن الفرع المعني بفلسفة السياسة النسوية ،فهي مجال جديد
في الحركة والفلسفة النسوية ،تؤكد على أن للدولة والسياسات
العامة والمؤسسات ،تأثيرًا على العالقات بين الجنسين .وهذه
النظرية تحلل "السياسات وتأثيرها على العالقات بين الجنسين،
وبالتالي تقدم مساهمات مهمة لتحليل نظام الحكم والعلوم
السياسية بشكل عام.
ولعل فرع فلسفة األخ�لاق النسوية ،من أكثر الفروع أهمية،
والذي يعيد رسم وتشكيل خريطة جديدة لموضوع القيم واإلنسان،
واألخالق تحديدًا ،حيث يعيد صياغة األسئلة األخالقية ،ويقوم على
زحزحة معانيها المترادفة للحداثة والعقالنية واألنوار ،وذلك بإخراج
السؤال األخالقي من ّ
حيز "الماورائيات" ،وجعله منخرطًا أكثر في
تاريخانية الفرد والمجتمع ،نظرًا لما طرأ على حياة اإلنسان المعاصر
من تطور هائل في ميدان العلم والتقنية ،وأمام أفول السرديات
الكبرى ،التي كان اإلنسان يأمل فيها الخالص المنشود ،والتي ّ
تبين
عجزها عن احتواء األلم اإلنساني ،وقصورها كذلك في تقديم جرعة
حقيقية وإقامة حجر صحي لما أسماه نيتشه "عصر العدمية".
إن الفلسفة النسوية ،تطرح نفسها اليوم كبديل للحداثة الغربية،
التي هي نتاج لنموذج من العقالنية ،هي العقالنية الذكورية ،التي
همشت وأقصت واستبعدت الصفات األنثوية ،وكل ما له صلة
باألنثى ،وبذلك أنتجت لنا هذه الحداثة نموذجًا حضاريًا ،تهيمن
عليه المركزية الذكورية ،وهكذا ،فإن الفلسفة النسوية ،تعتبر العقل
الذكوري بأدائيته وموضوعيته وصرامته المنطقية ،مسؤوال عن األزمة
التي انتهت إليها هذه الحداثة.
هذه الرؤية الجديدة للفلسفة النسوية ،التي تخرج من عباءة المطالبة
بالمساواة مع الرجل ،بل أصبح مطلبها يقوم على اإلعتراف باالختالف،
بمعنى اإلعتراف بالصفات األنثوية "التي توجد كامنة في الرجل ،مثلما
توجد في األنثى" ،التي ال ترى فيها عالمة ضعف ،بل عالمة قوة وإثراء،
إذ بهذا ،وبهذا وحده ،يمكن بناء حضارة إنسانية متوازنة ،يتكامل فيها
األنثوي مع الذكوري ،دون هيمنة أحدهما على اآلخر.
إن الوعي المعاصر بقضية المرأة ،تحف به رؤى حضارية متباينة،
وأن الفلسفة النسوية بوصفها فلسفة نقدية للفكر الحداثي،
تنتسب إلى رؤي��ة معرفية أط��رت النقاش حول قضايا إنسانية
واجتماعية وإقتصادية عديدة.

درج الطابونة لسمير الجندي

رواية في سيرة نسائها ورجالها انعكاس للواقع
تحسين يقين
صحيح أن القصص القصيرة جدًا هي قصص المشهد -اللحظة،
لكن تأمل قصص الكاتب المقدسي سمير الجندي المجموعة في "درج
الطابونة" ،قادتني إلى شيء آخر ،ربما يوحي عنوان المقال بها.
على مدار  175صفحة توزعت قصص -نصوص سمير الجندي البالغة
فعال قصص قصيرة جدًا ونصوص قصيرة جدًا.
 128نصًا ،مما يعني أنها ً
أتأمل صورة الغالف ،صورة درج في سياق معماري قديم ،لعله من
القدس في العصر الوسيط ،يوحي لي البناء بالتاريخ ،كذلك يوحي لي
بالحياة اليومية للمقدسيين هنا ،الذين واللواتي ما زالوا يحيون في
المكان نفسه ،يواصلون رحلة األزمنة في القدس العتيقة.
أصعد "درج الطابونة" فأجد جدران هذه البيوت المتالصقة ،ثمة
طابقين ،نوافذ قديمة ،إضافات حديثة ،لكن الدرج يدل على من صعدوا
عليه وما زالوا يصعدون.
ّ
هنا سكان القدس ،سكان حي من أحياء القدس العتيقة ،البلدة
القديمة ،لكن هذه البلدة كمركز تاريخي ،ما زالت معاصرة وحية بسكانها.
سكانها المتآلفين مع مكانهم الخاص في فضاء التاريخ والزمن ،وفي
ّ
فضاء اليوم العادي ،والذي هو -بحكم حالة القدس -صار يومًا غير عادي.
يحيا المقدسيون في حالة العادي ،وغير العادي ،ضمن سياق التاريخ
الممتد من القدم حتى اآلن ،فالمكان يحيلهم إلى الزمان.
المكان يحيلهم إلى الزمان ،والزمان اآلن يبدو بسبب حالة الصراع،
متداخال مع األزمنة ،فيصير الزمان الحالي زمانًا قديمًا ،وحاليا ،فكل
االحتالل،
ً
ما في المكان يأخذنا نحو الزمان ،وفي الوقت نفسه ،فإن الزمان اآلن مستلبًا!
في هذه األجواء ،وضمن هذه السياقات الحياتية في مراكز المدن
التاريخية ،يحيا الكاتب ،وينتج نصوصه ،التي تحاول الفكاك من أسر
األزمنة ،فال تقدر ،والتي تحاول الفكاك من أسر (األسر والحصار) فال تقدر،
فتعيش هذه الحالة الملتبسة.

نصوص المكان
نصوص سمير الجندي الكاتب ابن القدس اآلن وأمس وغدًا ،نصوص
مكانية خاصة جدًا ،إنها ميزة المكان وأثره ،فالمكان هنا هو األولوية وله دور
البطولة ،أما األشخاص الزمنيون اآلن ،فال يمكن الفصل بينهم وبين المكان.
إنها نصوص تجوال وتعايش ،تجوال في المكان عبر األزمنة المطلة
من األسماء والحارات والطقوس والمناسك والعبادات والمباني والروائح
والمالمس وتفاصيل البيوت.
وهي نصوص تربط الكاتب باألمكنة ،فتظهر تداعيات فكره وشعوره
وأفكاره ،هواجسه القلقة ،حزنه وغضبه ،الهوية واإلنتماء ،التاريخ الوطن،
الماضي والحاضر والمستقبل.

الحياة االجتماعية
نساء ورجال درج الطابونة نراهم في الواقع ،فهم قادمون وقادمات
منه ،وتلك من ميزات الصدق األدب��ي ،فالصدق االجتماعي كالصدق
يفسر نجاحه في التعبير
الفني .ويبدو أن عدم تكلف الكاتب هو الذي ّ
عن الرجال والنساء.
وقد جاءت صور كل من الرجال والنساء منطلقة من وحي تذكره أليام
زمان ،حيث نرى الشكل التقليدي لألسرة وتقاسم العمل خارج البيت

أليكسا
نجوى غانم
يهطل المطر ،يغسل األشجار والشوارع وواجهات المباني،
يجرف الغبار الذي يغطي المدينة ،ويحمل وحلها إلى المجاري ،ترعد
الغيوم وتبرق ،يشتد هطول المطر ،تلمع ألواح الصفيح التي تسقف
بيت صابر الصابر تحت ومضات البرق ،يشتد الهطول ،تتشكل
ج��داول صغيرة هابطة من الشوارع العليا إلى السفلى ،تتالحق
ً
ً
الجداول وتشكل جدوال كبيرًا ،تقترن الجداول الكبيرة وتشكل سيال،
يهبط مسرعًا صوب منطقة النفق غرب المدينة ،يوحل شوارعها
فتغوص أقدام مريم ورفاقها فيه ،ويصعب الثبات على األرض

والعمل المنزلي ،كما تظهر صور عصرية ارتباطًا بسياق حياة الراوي من
جهة ،وبتطور الحياة االجتماعية في القدس.
فمن المضمون االجتماعي األول نراه في ذكريات ،ودرج الطابونة
وجدتي وهل تعرفين أمي.
والمضمون العصري تجده في يافا وطيفها ،جدال ام��رأة ،ملل ،نقاء،
المصير المحتوم ،الغريبة ..وغيرها ،وهي توجد في أكثر القصص والخواطر.

نص روائي مواز
وباالعتماد على ما سبق ،يمكننا الوقوف عند عدد من النصوص التي
مواز آخر طوال فترة قراءة المجموعة القصصية.
تتعانق معًا ،إلنشاء نص ٍ
ويمكن للكاتب سمير الجندي والقراء /القارئات ،مالحظة النصوص
التي تحمل العناوين التالية بشكل خاص:
ذكريات ،غني ،البيك ،عند باب الخليل ،إبعاد ،عد إلى أثيوبيا ،باختصار،
اللقلق ،باب خان الزيت ،خيانة ،درج الطابونة ،جولة مقدسية ،جدتي ،هل
تعرفين أمي ،درس...
ويمكن النظر إلى النصوص التي تحمل العناوين التالية بشكل عام:
يافا وطيفها ،جدال امرأة ،ملل ،نقاء ،كآبة ،ثماني وردات ،المصير
المحتوم ،الغريبة ،خورفكان ،في الصين..
ما الذي يمكن مالحظته على مستوى المضمون؟

المنزلقة ،لكن غنائهم ال ينقطع:
يا اليكسا زيدي زيدي
بيتنا صامد وحديدي
يغمر المطر وجوه الصغار ،فيحجب عنهم الرؤية ،وتضل نداءات
أهلهم الطريق إل��ى آذان��ه��م ،لفرط ما ابتعدوا عن بيوتهم .تنزلق
أقدامهم فيسقطون في الوحل ،يحاولون النهوض فيسقطون من جديد
وضحكاتهم مستمرة  .تمتد يد عبر زخات المطر لتقبض على ذراع مريم
وتنتشلها من الوحل ،وتسحبها وتنطلق مسرعة.
تتذمر مريم من سرعة أبيها ،وتحاول اإلفالت من قبضته متوسلة:
«تمهل يا صابر الصابر!».
كفي عن التذمر وال تحاولي اإلفالت وإال انزلقنا في الوحل معا.
يترنح الجسدان بعد أن تصب السماء قربًا مفتوحة من الماء ،يسرعان،
يغوصان في المستنقعات ،يهبطان الطريق المؤدي إلى منزلهم ،يقتربان

يمكن مالحظة أن النصوص األول��ى تتناول مضامين اجتماعية
ونفسية إنسانية ،لها عالقة مباشرة بالمكان من جهة (البلدة القديمة
والقدس بشكل عام) ،ومع الكاتب من جهة أخرى ،كونها تحكي سيرة
ذاتية له ،أو سيرة ذاتية للمدينة التي شاهدها وكان وما زال شاهدًا
عليها ،وهي جميعا في مجملها ،بما تحتوي من وصف وانطباع ،ترفع
النصوص إلى أعلى مستويات السرد ،لتصبح إما سيرة ذاتية للكاتب،
أو رواية ،حيث أن المشاهد اللحظية تتشابك مع ،وفي الزمان والمكان
واألشخاص ،لتحكي سردية خاصة ،بل حميمية جدًا وعزيزة على الكاتب
وعلى المقدسيين والفلسطينيين وعلينا.
بمعنى لو أنه قام بإعادة تشكيلها معًا من منظور الشكل الروائي
األدبي ،لكنا بإزاء مشروع روائي مميز.
أما بالنظر إلى النصوص من الفئة الثانية ،غير المرتبطة مباشرة
بالمكان ،قدر ارتباطها بشعور الكاتب وانطباعاته النقدية ،فإنها يمكن
أن تضيف حيوية على الجزء األول من حديثنا ،أي إضافة البعد اإلنساني
السياسي النقدي العام ،لما هو خاص في الفئة األولى ،مما يمنح النص
المفترض (الرواية -السيرة) حيوية وعمقًا إنسانيًا وأدبيًا.
إنها رواية أو سيرة في النصوص والقصص ،التي اجتهدت هي
بكونها روافع لنص روائي سردي ،أو سيرة ذاتية ،أو سيرة مدينة.
على مستوى اللغة ،كانت لغة النصوص -القصص ،لغة أدبية مكثفة،
ترتقي إلى لغة الشعر والحكمة أحيانًا ،وتندمج في لغة السرد الجيد.
وهي لغة من جنس المكان ومنتمية له ،ومنبثقة من بيئته العامة
والخاصة.
 25نصًا بنت نصًا روائيًا بالنسبة لي كقارئ ،أما باقي النصوص
وعددها  103فهي تتراوح شكليًا ما بين الخاطرة والقصة والحكمة والبوح،
مثال القصة "في المطار ،جواز سفر" ،وهما نصان نقديان سياسيًا ،في
حين شكلت نصوص كثيرة مساحات بوح وشعور مثل "لوزّ ،بر ."...حتى
أن هناك نصوصًا كانت عبارة عن سطر واحد أو سطرين أو فقرة ،لكنها
كانت عميقة جدًا ،وال ينزل من رقيها األدبي أنها من خارج شكل القصة
القصيرة جدًا.
إن الكاتب حساس جدًا للمكان.
وحساس لألزمنة.
ومنتم دون إدعاء ودون مباشرة..والكاتب متوجع من كل ذلك ،وهذا
هو همه واهتمامه ،والتزامه أيضًا.
لقد كان ذكيًا حين صور فوتوجرافيا "درج الطابونة" ووضعه على
الغالفين األول واألخير ،حين دفعنا لنتأمل المكان:
رحوف عيليت راجو تل (باللغة العبرية).
درج الطابونة
PLUG AT HAKOTEL
وللقارئ أن يقرأ في اللوحة -اآلرمة حال القدس التي تتهود يوميًا.
وهذا وجع الكاتب.
وأخيرًا زعم أن القصص القصيرة تدل على نفس روائي جذاب ،كونه
ينطلق من المصداقية في الشعور ،والوصف؛ فهو (ابن مكانه هنا).
إضافة إلى كون القدس بما تحمل من مضامين الزمان ،الذي يحيلنا دائمًا
إلى تاريخ القدس وسردياتها.

من الزقاق الذي يسكناه ،ثمة رجال ونساء يركضون محملين بمتاع
باتجاههما ،يمسح صابر الماء عن عينيه ،يخترق الصراخ والعويل
أذنيهما ،يركضان ،يعترضهما أطفال مذهولون ،يصرخون في وجه
صابر :غرق بيتك يا صابر الصابر! غرق الحي بأكمله!.
لم تكمل أمنيات صابر بتوقف المطر الطريق معه لبيته ،إذ
انحرفت وركضت باتجاه بركة الشيخ رضوان ،التي راهن أهل الحي
على استيعابها سيول المناطق العليا ،وحماية الحي خلفها من الغرق،
وقفت على حافتها األمنيات تشهد إمتالءها وفيضانها على المناطق
المنخفضة خلفها .حل الظالم ،وداخل غرفة صف إحدى المدارس
الحكومية ،التم شمل عائلة صابر الصابر ،حيث تم إجالء باقي أفراد
عائلته بالقوارب من المنطقة المنكوبة ،وفي الصف الملجأ ،أخذ صابر
الصابر يدفئ أطراف أبنائه ببعض األغطية المتبرع بها ،وبكثير من
الوعود بالتعويض واإلصالح والعودة القريبة ،لبيت جاف وآمن.
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يواصل حزب التحرير حملته ضد المؤسسات النسوية تحت عنوان (المرأة عرض
يجب أن يصان ،والكفار وأدواتهم يتآمرون عليها) .التطور الجديد في حملة الحزب،
هو الهجوم على الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي،
ألنه قال« :إن المجلس يدرس إجراء تعديالت جديدة على قانون األحوال الشخصية
القديم فيما يتعلق بالوصاية والوالية وسن الزواج وقضايا التفريق وسن الزواج».
اعتبر الحزب أن التعديالت المذكورة تساير «الحملة التي يشنها الكفار وأدواتهم
على المرأة المسلمة» ،ووصف مطلب «تغيير قانون األحوال الشخصية ،بأنه يستجيب
للداعين إلى انحالل المرأة تحت ستار حريتها وحقوقها» .واتهم المجلس األعلى
بالتساوق مع (اتفاقية سيداو) ،إلزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ،االتفاقية التي
تدعو للفحشاء والمنكر والفساد بين المسلمين ،من وجهة نظر الحزب .وقدم الحزب
ً
دليال على التساوق« ،إصدار المجلس فتوى بتجريم من يدافع عن عرضه».
ً
أوال :ال يمكن القبول بتصنيف الحزب العجيب ،الذي يرى الصراع بين كفار
ومسلمين ،ويساوي بين ثقافة االستعمار وهيمنته ونهبه التي قام بتشخيصها
إدوارد سعيد (االستشراق) ،وكبار مثقفين غربيين أمثال «فرانس فانون» ،في
كتابه (المعذبون في األرض) ،وإيالن بابيه (التطهير العرقي في فلسطين)،
وعشرات غيرهم .يالحظ هنا أن الحزب يخلط بين الثقافة االستعمارية
والعنصرية وثقافة التحرر من اإلمبريالية والتبعية وتجلياتها ،التي تشارك
فيها قوى ونخب ثقافية وحركات اجتماعية ونقابات في كل أصقاع األرض،
وهؤالء حلفاء وأصدقاء للشعب الفلسطيني؟ لماذا يتغافل الحزب عن جوهر
الصراع بين احتالل مدعوم من قوى االستعمار ،وشعوب تناضل من أجل تحررها؟
ثانيًا :الشعب الذي يناضل للتحرر من االحتالل واالستعمار ،ال بد وأن يكون
شعبًا حرًا ،فالحرية يصنعها أحرار ،والتحرر الوطني والتحرر االجتماعي ال ينفصالن،
بل ويلتقيان أيضًا مع نضال شعوب العالم ضد الحروب والهيمنة والعنصرية ،ومع
منظومة القوانين والمواثيق التي تدعم ذلك ،كعهدة حقوق اإلنسان واتفاقية
جنيف الرابعة والهاي «وسيداو» ،اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة .هذه
االتفاقات والمعاهدات ،مستنبطة من التجربة اإلنسانية ومن األديان ،ال سيما
الدين اإلسالمي .تلك المنظومة التي يرفضها حزب التحرير ،ألنها صناعة كفار،
ً
وألنها ضد اإلسالم جملة وتفصيال ،وهي تعتبر من أهم األسلحة التي تملكها
الشعوب في نضالها من أجل اإلنعتاق والتحرر والمساواة والعدالة االجتماعية .كم
هو غريب أن ال يرى حزب التحرير في اتفاقية سيداو إال «الفحشاء والمنكر وإفساد
المسلمين» .الحق في الحياة ليس فحشاء ،والحق في العمل والتعليم ليس منكرًا،
والمساواة أمام القانون ليس إفسادًا للمسلمين والمسلمات ،والحق في الشراكة
السياسية لنصف المجتمع (النساء) في السياسات ليس كفرًا ،ورفض التمييز ضد
ً
النساء وتجريم العنف واإلغتصاب والتحرش ضدهن ،ليس انحالال .والتأكيد على
حق النساء في اإلرث والملكية ال يخالف الشرع .إن أي قراءة موضوعية لنصوص
سيداو ،ستجد أن العناصر الرئيسية تستجيب لحاجة تحرر وانعتاق المجتمعات
العربية واإلسالمية ،وال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية من وجهة نظر مشرعين
ومدارس إسالمية رسمية ،وينحصر الخالف على بعض المواد ،التي دفعت بعض
الدول للتحفظ عليها .أما حزب التحرير ،فهو ينتمي إلى مدرسة ترفض الغرب جملة
ً
وتفصيال ،ومعه المواثيق والمعاهدات والقوانين ،التي أصبحت ملكًا للبشرية.
المشكلة ليس في تلك المواثيق والقوانين ،بل في المعايير المزدوجة وفي سيادة
غطرسة القوة وفي سياسة الجشع واالحتكار والنهب الرأسمالي ،التي تجعل
األغنياء يزدادون ً
غنى والفقراء يزدادون فقرًا.
ثالثًا :أدهش حزب التحرير كثيرين في اعتراضه على إصدار المجلس األعلى
للقضاء ،فتوى بتجريم من «يدافع عن عرضه»« ،تساوقا مع سيداو» .المقصود هنا
تجريم قتل النساء على خلفية ما يسمى «شرف العائلة» ،التي تنتمي لشريعة الغاب،
والتي تبين أن دوافع القتلة غير المعلنة ،تختلف تمامًا عن إدعاء الشرف ،وتبين
بالفحص والتشريح ،أن أكثر من  %92من الضحايا ،بريئات من التهمة .تلك الجرائم
التي تتناقض مع الشريعة ،التي تنص على أحكام محددة بعد المحاكمة ،وتوفر
األدلة القاطعة عبر شهود أربعة .وتتناقض مع القوانين الوضعية التي تستوفي
كل الشروط والدوافع والمرجعيات .هل حزب التحرير ينحاز لتقاليد وأعراف بالية وال
ينحاز للشريعة؟ هل حزب التحرير مع أخذ القانون باليد ،واالنتقال إلى شريعة الغاب،
بمعزل عن سلطة القانون؟ لماذا ال يدافع حزب التحرير عن العرض المهدرة حقوقهن
في اإلرث ،الذي يسرق منهن بشكل مخالف للشريعة والشرع؟
رابعًا :وأده��ش حزب التحرير كثيرين في اعتراضه على رفع سن الزواج
للشابات والشبان من  15سنة إلى سن  18سنة .قافزًا عن حقيقة تطور المجتمع
واحتياجاته .فعندما يناهز عدد البنات في الجامعات  %60من إجمالي عدد
الطلبة ،فهذا يعني أن األجيال الجديدة من البنات ،يتابعن تعليمهن ويشاركن
في تطوير مجتمعهن ،وفي إيجاد عمل من أجل حياة أفضل ،تكون فيها الشابة
شريكة في اإلنتاج وفي تربية األطفال وفي بناء أسرة كريمة .هذا يعني إرجاء
الزواج في الواقع إلى ما بعد  18سنة للفتيات ،باعتباره حاجة .أما زواج الطفالت،
فال أظن أن قيادات حزب التحرير يزوجون بناتهم في سن ال 15عامًا في القرن ال
 .21وال يوجد مبرر واحد يدعو إلى زواج الطفالت ،ومن الضروري منع ذلك بالقانون،
وهذه هي معالجة ثقافية مجتمعية إسالمية ،متوافقة مع معالجة «سيداو».
خامسًا :إن اتهام حزب التحرير كل الذين يدافعون عن حقوق المرأة،
بالعمل لدى دوائ��ر الكفار ،وبتشجيع اإلنحالل والرذيلة وتغريب المرأة
المسلمة ،كل هذا ال يصمد أمام أي محاججة ،وال أمام التجارب النضالية
والتحررية .االتهام والتحريض الدائم برسم الدعاوي المقدمة من المنظمات
النسوية ،وبانتظار أن تأخذ العدالة مجراها.

بانوراما المرأة
أمينة الفياللي ضحية االغتصاب والقانون الرجعي
بعد أن تعرضت الطفلة أمينة الفياللي ،البالغة من العمر ستة عشر عامًا لالغتصاب والضرب ،وأجبرت على الزواج
من مغتصبها ،قتلت نفسها ،هذه هي الطريقة الوحيدة التي فكرت بها للهروب من مغتصبها ،ومن القانون المغربي.
تسمح المادة رقم  ٤٧٥من قانون العقوبات المغربي ،للمغتصب تجنب عقوبة طويلة بالسجن من خالل زواجه من
ضحيته إذا كانت قاصرًا .إن هذا أسوأ كابوس من الممكن لضحية إغتصاب أن تعيشه ،وهو الكابوس الذي أجبرت أمينة
ً
عليه .عندما أغتصبت أمينة ،تقدمت أسرتها ببالغ في بلدتهم ،العرائش .لكن بدال من محاكمة المغتصب ،قدمت له
المحكمة خيار الزواج من ضحيته ،ووافقت عائلة أمينة على هذا اإلقتراح .لكن أمينة فضلت الموت على العبودية والقهر.
المادة رقم  ٤٧٥ليست التحدي الوحيد لحقوق المرأة في المغرب ،لكنه أصبح رمزًا صارخًا لكل ما هو خاطئ .وكانت الحكومة
قد وعدت بتمرير تشريعات شاملة لوقف العنف ضد النساء منذ عام  ،٢٠٠٦والغاء المادة  ،٤٧٥لكن لم يتغير شيء.
وأخيرًا بدأت األمور تتجه نحو الحل ،حيث قامت لجنة العدالة بإلغاء البند األكثر إشكالية ،وتمرير مشروع قانون على
مستوى مجلس النواب من أجل التصويت عليه.

مطالب نساء سوريا لمؤتمر جنيف 2
نحن نساء سوريات مدنيات ،متنوعات في االنتماء من مختلف مناطق سوريا ومكوناتها .ال يمكننا أبدًا السكوت عن
ما يحدث في سوريا من موت يومي ،ودمار مروع وتجويع وتشريد وانتشار اإلرهاب والعنف ،واعتقاالت مستمرة وعمليات
خطف وتدهور للبنى التحتية ،وانتشار األمراض وبشكل خاص عند األطفال .النساء السوريات يدفعن أثمانًا غالية بسبب
هذه األوضاع ،ال يمكننا الصمت عن معاناة شعبنا .ومن حقنا أن نتطلع إلى سوريا ،الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة،
أرضًا وشعبًا ،ومن واجبنا أن نطالب بما يلي:
اعتماد النقاط الست في جنيف 1وهي :وقف فوري إلطالق النار ،إطالق سراح المعتقالت والمعتقلين ،فتح المعابر
والطرقات ،السماح بالمظاهرات السلمية ،السماح بدخول الصحافة) .ويضاف إليها إطالق سراح المخطوفات والمخطوفين
لدى المجموعات المسلحة .وذلك بالتزامن مع إخراج جميع المقاتلين غير السوريين من بالدنا.
فك الحصار وإدخال المساعدات اإلنسانية والصحية لكل المناطق حسب احتياجاتها ،بإشراف هيئة مستقلة تحت
لاَ
غطاء أممي ،وضمان العودة اآلمنة الكريمة ل جئين وجميع المهجرين.
تأمين حماية النساء والطفالت من االستغالل الجنسي والزواج المبكر واالتجار بالبشر واإلغتصاب.
التوقف الفوري عن تجنيد األطفال ،التزامًا بقرارات مجلس األمن  1612 ,1261و.1882
ومحاسبة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
البدء بعملية االنتقال الديمقراطي إلنهاء االستبداد بأشكاله كافة ،والتأسيس لدولة ديمقراطية مدنية تعددية.
وضمان الدستور الجديد المساواة التامة بين النساء والرجال ،وإزالة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
إشراك ممثالت وممثلين عن الحركة النسوية والمجتمع المدني في عملية المفاوضات ،وفي مجمل العملية السياسية
ومخرجاتها ،بما في ذلك تكوين الحكومة اإلنتقالية ولجان صياغة الدستور والقوانين.

مطالب المرأة المصرية بعد االستفتاء
التصويت المميز للنساء المصريات في االستفتاء على الدستور ،لم يكن بال مغزى ،لم يكن إال لدعم دولة مدنية يتساوي
ً
فيها الجميع تحت مظلة المواطنة .ولدعم مشروع تنموي مستقبلي ،تتحول فيه النساء الي طاقة عمل وانتاج ،بدال من التهميش
والتقييد .وانطالقًا من هذا الدعم الذي قدمته المصريات ،فإن االستحقاقات المطلوبة في المرحلة المقبلة هي:
ً
ً
قانون انتخابي يضمن تمثيال سياسيًا عادال للنساء ،فلن تقبل المصريات أن يكون تمثيلهن البرلماني ضعيفًا
أو هامشيًا ،لن نقبل أن يكون تمثيل النساء بندًا في صفقات مع األحزاب السياسية ,كما حدث أثناء صياغة البنود
الدستورية مع حزب النور السلفي ،المعادي للوجود النسوي في الفضاء العام.
دعم عادل من الدولة للنساء في أوضاعهن االجتماعية كافة ،وليس لدورهن اإلنجابي في نطاق األسرة فقط .كما جاء
في النص الدستوري.
استبعاد عامل الجنس في الترقي داخل المؤسسات ،وربط ذلك بمعايير االستحقاق والجدارة ,وتجنب التمييز
المنهجي الذي يتم ضد المرأة في المناصب القيادية.
االهتمام بإصالح مناهج التعليم وتنقيتها من الصور السلبية والهامشية الموجودة حاليا للمرأة ،وإعادة كتابة الدور
الوضاء للمصريات في الحركة الوطنية ،واإلسهام الفعال في قوة العمل.
الزام األحزاب السياسية عبر منظومة قانونية واضحة ،بتفعيل المشاركة السياسية للمرأة والقيام بواجبات تدريبها
على العمل السياسيي والمشاركة في الفضاء العام.
من مادة الماني الطويل ،وكالة أنباء المرأة

لماذا يعتبر المجتمع العربي العازبة امرأة ناقصة؟
أجرى الموقع األوروبي «بارشيب« للتعارف ،دراسة عن األوروبيين العزاب وكيف يعيشون حياتهم ،وعمل في ذلك
على  6آالف عينة ،أظهرت النتائج أن  %46من العزاب األوربيين يقولون إنهم سعداء جدًا بعزوبيتهم .و %75ال يرون
بأنهم غير راضين عن عزوبيتهم .وتقول الدراسة إن  %33من العزاب في أوروبا ،يردون عزوبيتهم إلى رغبتهم .أما %32
منهم ،فيردون السبب الرئيسي إلى تجربة سيئة مرت بهم .ويرى  %71من العزاب ،أنهم غير مستعدين ألي تنازالت كي
ال يعيشون وحدهم ،فاألفضل بالنسبة إليهم أن يعيشوا وحدهم على أن يعيشوا برفقة سيئة.
مقابل ذلك كشفت دراسة أجرتها إذاعة هولندا العالمية ،وجود ثمانية ماليين فتاة عازبة مصرية ألسباب إقتصادية،
و 5.5مليون في الجزائر ،وأربعة ماليين في المغرب ،ومليونين في تونس ،بسبب تكاليف الزواج الباهضة .ويوجد %58
من النساء في لبنان عازبات .بينما تنخفض نسبة العزوبية في فلسطين إلى  %8فقط ،والسبب هو االقبال على الزواج
من أجل ديمومة اإلنتماء إلى األرض .بينما توجد أكبر نسبة من العازبات الخليجيات ،حسب نفس الدراسة ،في اإلمارات
بنسبة  ،%75تليها السعودية بنسبة  45في المئة.
المرأة في العالم العربي اليوم ،أكثر نجاحًا من الشاب ،ولديها رغبة في تحقيق ذاتها ،لكنها تظل أقل حقوقًا منه،
فهي ال تستطيع الخروج للشارع في أوقات معينة ،وال تتمتع بالحرية التي يتمتع بها الشباب« .ألن هوية المرأة مرتبطة
بهوية الرجل ،وال يستطيع المجتمع رؤيتها ككيان منفصل ،وألن النظام االجتماعي يمنعها من التعبير عن نفسها،
وبفعل ذلك تصبح المرأة التي تعيش خارج هذا الغطاء االجتماعي مستفزة وخطرًا على المجتمع ،ألنها تكسر القواعد .إن
مقياس حرية المرأة في المجتمع ،هو قدرتها على العمل ومستوى المساواة والقوانين التي تكرس هذه المساواة« .من
حق المرأة أن تعامل كشريك للرجل» .بسمة كراشة ،بي بي سي.

حضور أحالم بشارات وأحالم الفتى النحيل وغياب أحالم
عماد موسى

أشجار للناس الغائبين ،كانت المحطة األخيرة في الورشة التي نظمتها
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي حول أدب اليافعين ،إلطالق حفل التوقيع على
الرواية ،والذي أميل أن أطلق على الورشة عنوانًا هو(نحو تجنيس الخطاب الروائي
لليافعين) ،خصوصًا أن الغرب قد سبقنا في تقديم انتاج روائي لليافعين ،أما في
مقال.
فلسطين والبالد العربية ،ما يزال اإلنتاج الروائي لليافعين ولألطفال ً
فهناك معيقات تقف أمام إنتاج هذا الجنس من األدب الروائي ،صعوبة ترجع
إلى طبيعة التجنيس ،وهو القيام بعملية انبتات لفئة عمرية تنتمي إلى األطفال
وتضعها لوحدها ،بحيث تقع ما بين مرحلة الطفولة ومرحلة الكبار (الشباب) ،ألنه يوجد
اجتهادات نفسية لدى علماء التربية والنفس ،على تحديد هذه الفئة العمرية ،والتي
يمكن حصرها بعيدًا عن القيد الزمني الصارم ،هي الفئة التي تقع مابين  14إلى 22
سنة .ومن هذ المعيقات هو اللغة ،والتي تتطلب اإلجابة عن أسئلة اللغة ،هل نكتب
باللغة المعيارية الرسمية ،هل نكتب في مستويات السرد بالعامية ،وكيف يكون
توظيف اللغة التراثية واللغة السياسية واللغة المعرفية والعلمية في السرد ،وما
هي حدود استعمال اللغة البورنوغرافية (اإليروتيكية واإليروسية والمثلية) في البناء
اللغوي للسرد .وكيف يراعي الكاتب/ة النمو اللغوي والنمو السيكولوجي والفسيو
لوجي عند هذه الفئة .هل يمكن توظيف اللغة التجريدية الفلسفية والتاريخية
في األنساق اللغوية لنقل معرفة ما ،أم يرتحل الكاتب/ة إلى اللغة الثالثة الواقعة
بين الفصحى والعامية .إن اللغة والعمر والموضوع ،أي ماذا نقدم لهم ،يطرح محاولة
تجنيسية لهذا النوع من األدب ،فمن هنا ،علينا أن نشير إلى أن الخطاب الروائي
لليافعين (أدب اليافعين) ،هو مصطلح جديد ،يسعى بعض كتاب األدب الطفلي
وكتاب أدب الكبار في فلسطين والبالد العربية ،إلى إخراجه من حقل األدب الطفلي،
إلى حقل وسط ،يقع ما بين الطفولة وبين الكبار ،استنادًا إلى التطور اللغوي ،والنمو
الفسيولوجي والنمو السيكولوجي ،عند هذه الفئة العمرية ،والتي يطلق عليها علماء
التربية والنفس بالمراهقين ،حيث تبدأ مرحلة تحول فسيولوجي على هذه الفئة
العمرية ،بحيث يصبحون كائنات جنسية ،تتحسس جسديتها ،وتبدأ بطرح األسئلة،
خصوصًا مع ظهور مشاعر عاطفية مختلفة عن مشاعر الطفولة ،ويهدف أولئك من
مستقال بنفسه،
وراء محاولتهم هذه ،إلى تجنيس هذا النوع ،ليصبح جنسًا ادبيًا
ً
من حيث البناء اللغوي ،والمحتوى المضموني ،والبناء الفني ،لهذا الجنس األدبي
الجديد في عملية انبتات جنسوي ،مع اإلبقاء على الجسورممدودة والقنوات مفتوحة
بين هذا الجنس وأدب االطفال من جهة ،وبينه وبين أدب الكبار من جهة أخرى.
بإمكاننا أن نصل إلى تعريف ألدب اليافعين فنقول :أنه األدب المنتج من الكبار إلى
اليافعين ،هذا األدب المنتمي إلى أدب األطفال ،والمنفتح على أدب الكبار ،لمعالجة
قضاياهم وطرح مشاكلهم ،وتناول اهتماماتهم .بتكتيك فني يالئم تطور ذوقهم
األدبي ،وباستعمال غير مقيد للغة السردية ،بقصد تحقيق المتعة األدبية من جهة،
والغايات والمقاصد التي يحملها الخطاب الروائي من جهة ثانية ،والتي يريد منتجو
هذا األدب من إيصال رسالتهم إلى هذه الفئة .ومنها هيمنة وسائل االتصال على
الفضاء الكوني :ويمكننا القول أن هناك هيمنة جبارة لإلعالم الفضائي والشبكة
العنكبوتية على الفضاء العالمي ،على جميع المستويات ،وخصوصًا الفضاء العربي،
مستقبال مندهشًا أو مصدومًا ،مما يضخ إليه من رسائل سلبية
الذي غالبًا ما يكون فيه
ً
عن نفسه ومجتمعه ،وسلبية بمعنى أنها ال تتالءم مع تطوره ومع ومعتقداته ،وحصة
السلبي من الرسائل أكثر من اإليجابي ،مما ينذر بدق ناقوس الخطر لمواجهة هذا
التحدي في حياة المجتمعات ،وخصوصًا أنه يشكل خطورة على إعادة تكوين الذات

اإلنسانية ،وخصوصًا على األطفال
دون الحادية عشرة ،وعلى اليافعين
من الحادية عشرة سنة ولغاية سن
الرابعة والعشرين.
وقد يكون تأثيرها على اليافعين
أكبر ،بعد أن تمكنت من زرع البذور
القيمية المعولمة ،ألن هذه الفئة
ال��ع��م��ري��ة األك��ث��ر ع��رض��ة للتأثر
واالن��زي��اح نحوها ،أو اإلنجراف في
مياهها ،بحكم التطور الفسيولوجي
والسيكولوجي .إن هذه المتغيرات
ال��ح��اص��ل��ة ع��ل��ى ال��ن��م��و العقلي
والفسيولوجي والتنظيم الوجداني،
تتزامن مع مرحلة النضج ،وتترافق
أيضًا مع سطوة وسائل االتصاالت
وهيمنتها ،ففي مرحلة االنتقال من
الطفولة ،أي مرحلة االنتقال من كائن
غير جنسي إلى كائن جنسي.
هنا تبدأ المحاوالت إلعادة تنظيم
وج��دان��ه اإلنفعالي ،بحيث يصبح
أكثر تقبال للرسائل المرسلة إليه
دون مناقشة أو معالجة لمضمونها،
فهي تخاطب رغباته المتفجرة
بحكم التطور الفسيولجي ،وتخاطب
عواطفه وعقله م��ن ه��ذه البوابة
وقنواتها ،وبما أنه يتغير من الداخل ويعيش في بيئة متغيرة ،ويمتلك االستعداد
للتغير ،فهو سوف يتغير باتجاه التعاطي مع البيئة المحيطة به.
وكذلك تبرز أيضا مسألة حول كيفية المالمسة من كتاب اليافعين ،لما ما
يشعر به اليافع/ة مع مراعاة الكاتب/ة لحالة عدم االستقرار النفسي والذهني التي
يمر بها ،نتيجة التطور والنمو الحادث على جسده من الداخل ومن الخارج ،خصوصًا
أن اليافع/ة يواجه متغيرات فسيولجية يقوم بفحصها واكتشافها ،وهي تشغل
تفكيره ،ويرصد بعين ثاقبة ردود أفعال المجتمع إزاء نموه واتجاه سلوكه.
وهناك معيق يتعلق بعزوف اليافعين عن القراءة ،الرتدادهم إلى ذواتهم
وانشغالهم بالتطور الحاصل داخل أجسادهم .وترى الكاتبة تغريد النجار ،أن
»سبب عزوف اليافعين العرب عن القراءة (يرجع إلى) وجود خيارات أخرى لديهم،
بل تجد لغة الخطاب المطروحة معهم ال تكون مجدية بشكل كاف ،لكي يتشكل
لديهم عالقة حقيقية مع الكتاب والقصة».
وتبرز مسألة العالقة بين الكتاب واليافعين ،فنجدها تتسم بقلة الحوارات مع
اليافعين للتعرف على احتياجاتهم ،وبهذا الخصوص اقترحت الكاتبة األلمانية
جابي هوم ،من خالل تجربتها في التعامل مع كتب اليافعين" ،إدارة حوار مباشر
مع األطفال واليافعين في أماكن تواجدهم ،سواء في المدارس أو األماكن العامة،
للوقوف على اهتماماتهم واحتياجاتهم من الكتب ،ال سيما أن اليافع لديه القدرة
على التعبير وتحديد رغباته ،كما يجب ترك حرية اختيار الكتب التي يفضل اليافع
قراءتها ،من دون التدخل المباشر من قبل األهل.
والمعيق األبرز ،قد يكون في قلة االنتاج العربي في هذاالجنس األدبي الجديد،
والمولولود من رحم الجنس األدبي الطفلي.
ولما كان التجنيس جنينيا ،ذهب الناس في محاوالتهم لإلحاطة بالمصطلح
كل مذهب ،فوجدنا أن هناك من يسميه أدب األحداث ،غير مراعين لما تحمله
هذه الكلمة اإلصطالحية من معنى بعد دخولها القاموس اللغوي القانوني للطفل،
وفي قانون العقوبات ،والبعض حلق بعيدًا في عالم التربية والنفس ،فوجد نفسه
ميالة إلى تبني مصطلح أدب المراهقين ،وإن كان هناك ملفوظ مناسب ،فهو
بدال من (حدث ومراهق) ،لدالته ومعناه على صفة األجساد الغضة اليانعة،
يافع ً
وعلى اليوفعة السلوكية اللغوية والثقافية والمعرفية ،فالشخصية في طور
النماء ،وكل ما يحتاج إليه المصطلح ،هو وضع دالالت داخله ،ليتم تجاوز المعنى
ثراء عند تحويله إلى مصطلح سردي .وفيما يتعلق
اللغوي القاموسي ،ليصبح أكثر ً
بالخطابين الروائيين لمحمود شقير وأحالم بشارات ،فقد جاءت اللغة في خطاب
أحالم محتشمة في األنساق اللغوية التي تتحدث فيها عن األجساد العارية في
حمام النساء ،أو العارية لالغتسال الطهري للذهاب عن الدنيا ،ألنها شيأت اللغة
وسحبت منها العاطفة والمشاعر الجنسية ،سواء باإليحاء أو بالمباشرة ،كأنك ترى
أجسادًا عرية لمنيكان في فترينة مالبس ،ال روح فيها ،وال هي تنبض بالحياة،
وأما اللغة عند شقير ،فكانت سيميائية ،تركت لتأويل القارئ ،فالنص حسب بول
ريكور ،يحمل عدد من القراءات ،وكل قراءة لها معنى .وكل قارئ يؤول النص واللغة
حسبما يراه ويفهمه،
وإننا نتعبر أن رواية "احالم الفتى النحيل" لمحمود شقير ،ورواية "اشجار للناس
الغائبين" ألحالم بشارات ،عملين أدبين ،يدخالن في الخطاب الروائي لليافعين،
وتجربتين إبداعيتين جديرتين باالهتمام ،ويؤسسان للكتابة في الخطاب الروائي
لليافعين ،باإلضافة ألعمال إبداعية في الحقل ذاته ،بطبيعة الحال.

رسائل إلى الفقراء
الرسالة ()1
إلى أن يصبح الحبر خبزًا واألقالم معاول
عدنان الصباح
ليست تنفع التحيات في رسائلنا ،فكل ما
يقلقني هو كيف يمكنني الوصول إليكم ،ومن
أي الجهات أتوقع ردًا ،ولستم تقرؤون ما أكتب،
فال الصحف تصل إليكم ،فثمن الصحيفة يسرق
أصال ،والحروف حتى
ثمن الخبز الذي ال تجدونه
ً
تقرؤونها كانت بحاجة منكم إلضاعة سنوات
وسنوات على مقاعد الدراسة ،والخبز كان وال زال
غائبًا ،فأي العقول كانت ستقرأ والجوع ينهش
األمعاء؟.
أي��ن إذن يمكنني أن أنشر رسائلي لعلكم
تقرؤونها ،وبيوتكم إن وجدت ،فهي بال حيطان ،أو
أن حيطانها ال تحتمل الحروف ،وأدرك أن الحواسيب
ال تعرفونها ،فهي خارج احتماالتكم ،وأي كالم دون
الوصول إليكم ال قيمة له ،فمن سيقرؤوني يعرفون
ما أقول ويغلقون آذانهم ،وفقط مثلي يملكون
أفواها قادرة على الكالم المنمق ،ويكبلون أياديهم
بافتعال العجز وتضخيم الكارثة ونفخ قوة األعداء،
وكل ذلك حتى ال يجدون أنفسهم مجبرين على
اإلجابة عمليًا على المعلن من قولهم ،مجبرين يومًا
على التحرك نحو الفعل لوقف الجرائم المرتكبة
بحقكم ،مجبرون يومًا على أن يجدوا أنفسهم
ينضمون إليكم في طوابير الكفاح ،لطرد الجوع من
عالمنا ،وحينها ،أي حين يجد المثقف نفسه خارج
الحرف وداخل الفعل ،سيفقد دفء البيت ودفء
الخبز ودفء األمان مثلكم ،وهم دعاة الثقافة ،أجبن
من أن يفعلوا ذلك.
جبناء نحن ممتهني حذلقة الحروف ،وإال ما نفع
تغن في سهراتكم العارية ،ما نفع
القصائد إن لم َ
الشعارات إن لم تتحول إلى قماش يقيكم البرد ،ما
قيمة األقالم إن لم تصبح حرابًا تفضح تحت الشمس
جرائم سارقيكم ،أو أعمدة لبيوت تقيكم المطر وحر
الشمس ،في حين نتغنى نحن برومانسية المطر،
وتلعنون أنتم ساعتها ،فأي تفاهة هي قصائد
المطر التي نغنيها؟.
ليست تجدي الكتابة في غ��رف دافئة وعلى
سطح أملس دافئ ،وعلى وقع تصاعد دخان سيجارة
أمريكية فاخرة ،وب��ن أمريكي وحاسوب أمريكي،
ليست تجدي الكتابة وصباح الغد اآلتي سنذهب مرة
أخرى لندور في دواليب سارقي قوتكم وقاتليكم،
كل ما تريدونه اليوم منا ،ليس حذلقة في اللغة وال
استنهاض طاقات الكالم ،فلن تقرؤوه ،وما نفعله
نحن بكل صراحة ،ليس فعل الكتابة الكفاح لكم
عنكم ،بل فعل استغالل جوعكم ،لننتفخ بالحروف
ونستغل عريكم ،لنكتسي بمدائح التفوق في رسم
صوركم العارية ،وفضح عوراتكم ال عورات سارقيكم
ما تحتاجونه منا أن نكسر األقالم ،فالمنفوخين
بالتخمة ال يقرؤون إال أسعار العمالت وحركات
األسهم وحسابات البنوك ،ومن مثلنا يستعرض
العضالت على بعضنا ،ونغفو خائفين من أن
نستيقظ في صباح اليوم التالي وقد أصبحنا
منكم ،وحالمين بأن نصبح من سارقي قوتكم حتى
لو متم أنتم.
ما تحتاجونه أن نغلق دفاترنا الورقية ،ونحمل
أقالمنا على أكتافنا ونتبعكم ،نرسم الخبز الغائب
على كروشهم ،والبيوت التي ال تعرفونها على
حيطان قصورهم ،ونبصق قبلكم على هاماتهم ،لعل
بصاق الجوع يدفنهم ،وتأكلون خبزًا حين يغيبون
تحت البصاق.
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رغم صغر سنهم ونعومة أظافرهم ،أصبحت التكنولوجيا
المتقدمة األقرب إليهم ،حيث باتت أجهزة اإلنترنت واآليباد
والهواتف المحمولة بكل تطبيقاتها المتقدمة في متناول
األطفال والمراهقين ،بدال من "الباربي" والسيارة والطائرة
الورقية وغيرها من األلعاب التقليدية ،وتعدت ذلك لتدخل
إل��ى م��دارس��ه��م وصفوفهم ال��دراس��ي��ة ،وحتى ّ
أسرتهم
وأفرشتهم الدافئة.
هي ظاهرة في المجتمعات الغربية والعربية ،ومثار للتفاخر
لدى األهل ،فتتغنى أم بأن ولدها الذي يبلغ من العمر ثالث
سنوات أو أرب��ع سنوات ،يجيد استخدام اإلنترنت واآليباد
والمحمول ،إضافة إلى البلي ستيشن واأللعاب الليزرية.
ظاهرة لقيت رواج��ًا وتشجيعًا ل��دى الكثيرين ،على
اعتبارها تساعد على توسيع م��دارك األط��ف��ال ،وتجعل
مستقبال ،ومواكبين لعصر تكنولوجيا
منهم أناسًا مثقفين
ً
المعلومات ،دون أدنى انتباه لما قد تحدثه من أثر على
فضال عن تعرضهم
صحتهم وتفاعلهم مع المحيط،
ً
للضغوط النفسية واالجتماعية والتحرش واالستغالل ،عبر
تصفح مواقع ضارة أو شبكات للتواصل االجتماعي أصبحت
هدفًا لمجرمي اإلنترنت.
يذكر أن ثلث األطفال البريطانيين يعانون من الحرمان
من النوم بسبب إرسال الرسائل القصيرة ،وأن عدد مشتركي
فيسبوك في الواليات المتحدة من الشبان والفتيات ممن
تقل أعمارهم عن  13عامًا ،وصل إلى  7.5مليون مشترك،
خمسة ماليين منهم تقل أعمارهم عن عشر سنوات،
بحسب ما أورده موقع "كمبيوتر وورلد" المختص بشؤون
التكنولوجيا عام .2012

هي وهو
هل أنت عذراء؟
نجالء عطا الله
رجاء أخبرني حقيقة ما خالجك ،عندما قرأت السؤال؟
سؤاال عابرًا وعاديًا؟؟
سؤاال استفزازيًا ،أم وجدته
هل وجدته
ً
ً
هل تحركت بداخلك الكينونة النائمة ،واستدعيت المخزون
الثقافي المرتبط بهذا المصطلح ( العذرية) ،إنها صفة تنسب
إلى الفتاة التي لم يسبق لها أن مارست ( الحب) أو بمعنى
آخر الجماع ،هو موضوع عادي جدًا ،ويناقش بانفتاحية في أي
مجتمع ،يعتبر أن العالقات شيء طبيعي وروتيني في الحياة.
لكن ماذا تعني هذه الكلمة (فتاة شرقية)؟.
قبل فترة كان لي لقاء مع أحد األصدقاء االجانب ،وقد أحب أن
دليال له ،وكان ال يتردد
يتعرف على غزة ،ويسير في شوارعها وأكون ً
أن يسأل عن كل شيء مرتبط بعاداتنا وثقافتنا ،أجاوبه بلغتي
اإلنجليزية المتواضعة ،عما أعرف ،وكان معنيًا أن يعرف عن نمو
العالقات ،عن الحب ،عن كل شيء في ثقافتنا ،وبسالسة أثناء الحوار
قال لي :إذن أنت لم تتزوجي ،وهذا يعني أنك عذراء؟
وأكمل ،أنت في  25وال تفكرين في األم��ر ،بداية شعرت
بالحرج ،وأخرجت مخزوني الثقافي كما فعلتم أنتم عند قراءة
المقال ،وقلت.
ماذا قلت؟؟
ليس مهمًا ما قلت،
ما أريد أن أطرحه ،والفكرة من عرضي للسؤال ،هو أننا نتربى
على مفاهيم منذ صغرنا ،وال نتجرأ أن نسأل أو أن نتحقق منها،
أو حتى نعرف كنهها؟
الكثير من المفاهيم التي تورث إلى للفتيات وحتى الشبان،

جريمة مع سبق اإلصرار
عطاف يوسف

السكر في غذائنا ..يضر أم يفيد؟
يلجأ الكثير منا إلى تناول كميات كبيرة من السكر ،عبر
إضافته إلى السوائل مثل الشاي والقهوة والعصائر ،ناهيك
عن تناوله بعد وجبات الغذاء كنوع من التحلية ،عبر أشكال
الحلوى المختلفة ،والتي كثيرًا ما نتباهى بها في موائدنا
الشرقية ،كنوع من الضيافة والترحيب باآلخرين ،دون إدراك
الضرر الذي قد ينجم عنه داخل أجسامنا ،سواء كان أبيض اللون
أو بني اللون (أبيض مضاف إليه دبس السكر).
فالسكر بكل ألوانهُ ،يعد مضرًا ألجسامنا ،ب��دءًا بضرره
وانتهاء بما ينجم عن
على األسنان وتسببه في تسوسها،
ً
سعراته الحرارية العالية ،ناهيك عما يمكن أن يسبب من ضرر
للمصابين بمرض السكر.
وبمقارنة السكر ب��أن��م��اط ال��غ��ذاء األخ����رى ،كالفواكه
والخضراوات والحبوب الكاملة ،التي تحتوي على األلياف
والفيتامينات ،يأتي السكر في مؤخرة الطعام الذي يجب علينا
تناوله ،رغم بعض ما يقال عنه إنه يسبب الشعور بالسعادة.

تورث بالعموم دون الخصوص ،مثل باب مغلق يطلب فتحه،
وهو بال أكرة.
إن التنشئة على ترداد مصطلحات كثيرة ،دون ثقافة واعية
فيها ،تبعث في النفوس إحدى األمرين ،إما اختراقها والمغامرة
بكشف النقاب عن النتائج ،أو الخوف من االقتحام ،والجهل
بفحوى وطبيعة ما يتولد عن هذه الرؤى ،ويصبحون إما مخترقين
للحاجز ومطرودين من رحمة المجتمع وما ُبني عليه ،أو خلف
الحاجز و مغمضين أعينهم عن أي تساؤل يرتبط بها.
العالم يتقدم ،والعلم ينقل الدماغ من التيه إلى المعرفة،
األولى أن تكون الموروثات الفكرية منهجًا متدارسًا مشرفًا عليه،
وموضوعًا عاديًا يشرحه أرباب األسر والمجتمع ،عوضًا عن تكميم
األفواه والتستر حتى عن النطق به.
إن للعالم اآلخر غير المسلم أو الشرقي ،احتفاظ الفتاة
بعذريتها إل��ى حين ال���زواج ،أم��ر مستهجن كما إقامة
ُ
العالقات المفتوحة بالنسبة لنا كذلك ،حري بنا أن نتنبه إلى
االختالفات المجتمعية بين األمم ،ونتنبه أيضًا إلى كيفية
توريث األفكار وتبينها ،هل هي ديانة نستدين بها ،أم أن
األمر مجرد أشياء فقط تنتقل من جيل إلى جيل ،كما إسقاط
لفكرة بالتداول.
إن المناظرات بين الثقافات ،ونبوغ ثقافة على ثقافة ،ينبع
من القيم التي تولد في أنفسنا ونوليها اهتمامًا لتتناقل أو
تعبر عما كانت األمة وعما ستكون.
العذرية فكرة ،أو ربما مبدأ ،أو ربما كلمة،أو أي شيء آخر لكل
من يفكر ،ولكن علينا أن نعرف ماذا نريد أن نورث أبناءنا :كلمات،
أم مبادئ ،وحين يسألون ،أنريدهم أن يجيبوا عن تساؤل ،أم
ينقلوا ثقافة يعتزون بها.

عندما ذهبت في المرة األولى إلى سوريا عام  ،1978كانت زيارة سرية تقريبًا،
ولم يكن من المحبذ معرفة األماكن التي ذهبت إليها ،وذلك بحكم سرية العمل
التنظيمي في تلك األيام ،وكانت القاعدة تقول ،كلما عرفت أقل كان أفضل لك،
وخصوصًا إذا تعرضت للتحقيق من قبل قوات االحتالل.
لذا ذهبت ثالث مرات ،ولم أكن أعرف أنني في كل مرة ذهبت فيها هناك ،كنت
أذهب إلى مخيم اليرموك في دمشق ،العاصمة السورية ،لم يكن لدي حينها الوقت
للتسوق ،ولو توفر الوقت ما كانت الظروف تسمح بذلك ،ألنني كنت أذهب دون علم
األهل ،فال أستطيع شراء شيء يمكن أن يكشف مهمتي التنظيمية.
المرة األولى التي ذهبت فيها إلى سوريا علنًا ،كانت في منتصف شهر شباط
من عام  ،1985أي بعد زواجي بحوالي شهرين ،وكانت فرصة لي لشراء مالبس لي
ولزوجي ،حيث أننا كنا قد خرجنا من السجون اإلسرائيلية منذ مدة قصيرة ،ولم نكن
نملك الكثير من المالبس ،وخاصة الشتوية منها.
ً
وصلنا المطار ليال ،كنت قادمة برفقة رفيقات وزميالت من اإلم��ارات العربية
المتحدة ،بعد أن شاركنا في حلقة دراسية عن السجينات الفلسطينيات ،نظمها
االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع اإلمارات ،لم أعرف إلى أين ذهبت ،لكني عرفت
أنني في دمشق العاصمة السورية ،وفي الصباح عندما أطللت على الحي من خالل
الشرفة الصغيرة ،وجدت أن جميع البنايات تشبه بعضها البعض ،وأن الطرق ضيقة
بين البيوت ومتشابهة ،وعندما سألت أجابوني ،أنني في مخيم اليرموك .في األيام
التالية ،وبعد ان تجولت في المخيم ،عرفت أن مكاتب جميع التنظيمات تقريبًا موجودة
في المخيم ،وأن معظم قادة التنظيمات يسكنون المخيم أيضًا ،واكتشفت أنه ال لزوم
للذهاب إلى أشواق دمشق القديمة للتسوق ،ففي مخيم اليرموك توجد سوق فيها
أحدث الموديالت وبأسعار مناسبة ،فكنت أشتري احتياجاتي كلها من المخيم ،وأذهب
إلى سوق الحميدية والمنطقة القريبة من الجامع األموي ،فقط للفرجة والمتعة ،ألنني
أعشق األسواق القديمة ،وخاصة تلك التي تذكرني بأسواق القدس العتيقة.
هذا ما حصل معي أيضًا عندما ذهبت في تموز العام الماضي إلى مدينة
اسطنبول ،لم يكن لدي وقت طويل فسألت أحد العاملين في الفندق ،إلى أي
األماكن استطيع الذهاب ،فسألني إن كنت أريد الذهاب إلى البجر ،أم إلى األماكن
القديمة ،فاخترت الثانية ،فدلني على منطقة بها بازار كبير ،وعنما دخلته ،خلت
نفسي في دمشق أو القدس.
توالت زيارتي لمخيم اليرموك ،وفي كل مرة كنت أذهب إلى شارع «لوبيا»
للتسوق ،وأسير في شارعي اليرموك وفلسطين ،وفي إحدى المرات ذهبت إلى
منطقة تسمى الحجر األسود ،وهو أحد أحياء مدينة دمشق ،لزيارة أقارب لي ،ولم
يكن يختلف كثيرًا عن مخيم اليرموك ،بل شعرت أن العالقات كانت قوية جدًا بين
المخيم وذلك الحي ،بل إن السكان تزاوجوا واختلطوا ببعضهم البعض ،فكنت ترى
سوريين يسكنون مخيم اليرموك ،وفلسطينيين يسكنون منطقة الحجر األسود
وغيرها من المناطق السورية ،وكان الجميع يعيش في وفاق وانسجام.
اليوم وأنا أرى واستمع إلى أخبار مخيم اليرموك ،ال تستطيع عيناي تصديق ما أراه
من دمار ،طال جميع أنحاء المخيم ،فال األسواق بقيت على حالها ،وال البيوت وال البشر،
ً
كل شيء أصبح مدمرًا ويثير الحزن واأللم ،وكأن زلزاال أو كارثة طبيعة قد حصلت هناك،
لم يبق من المخيم شيئًا ،حتى البشر ،من تسنى له الهرب ترك المخيم ،ومن بقي
مات ،أو هو على وشك الموت جوعًا في المخيم المحاصر .والذين يحاصرون المخيم،
كانوا وال زالوا من أكثر الناس صراخًا عن حبهم لفلسطين وكرههم إلسرائيل ،فهل
هم يحبون فلسطين ويكرهون الفلسطينيين؟ ربما! فالوجوه في المخيم شاحبة
والعظام بارزة ،واألطفال والنساء وكبيري السن يحتضرون جوعًا وعطشًا ،في القرن
الواحد والعشرين ،بينما من يحاصرون المخيم يتنعمون باألكل والشرب وكل شيء،
فأي جريمة هذه؟ التي تحدث أمام سمع وبصر العالم ،وال أحد يبذل أي مجهود إلنقاذ
أهالي المخيم من محنتهم؟ إنها جريمة بكل المقاييس ،ومع سبق اإلصرار.
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