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نزار قباني

آل إسرائيل... ال يأخذكم الغرور 

عقارب الساعات إن توقفت ال بد أن تدور... 

إن اغتصاب األرض ال يخيفنا 

فالريش قد يسقط عن أجنحة النسور.

والعطش الطويل ال يخيفنا 

فاملاء يبقى دائما في باطن الصخور

63النكبــــــــــــــــــــة

طاقم  شؤون املرأة 

خطوة في 
اإلجتاه الصحيح

ص�����ادف ق�����رار ال���رئ���ي���س ب���ش���أن ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
النكبة  ذكرى  إحياء  مناسبة  مع  النافذ  العقوبات 
الفلسطينية، وصادف مع استشهاد 15 فلسطيني 

مارسوا حقهم بالعودة.  
من جهة مت النظر الى قرار الرئيس كاجناز مميز 
إذا نظرنا اليه ضمن الظروف السياسية السائدة، 
النظر  ما مت  إذا  أما  الصحيح.  اإلجت��اه  خطوة في 
احلماية  في  النساء  وحاجات  مطالب  ضمن  اليه 
مساندة  ق��رارات  الى  بحاجة  ق��رار  فهو  والعدالة، 
قانون عقوبات فلسطيني  إق��رار  أخ��رى، بل وإلى 
يتجاوب مع متطلبات حياة النساء الفلسطنيات. 

 من جهة أخرى، جاء القرار في أجواء الفعاليات 
اخل��اص��ة ب��ذك��رى ال��ن��ك��ب��ة، واس��ت��ش��ه��اد 15 ممن 
حقنا  على  للتأكيد  فلسطني  ح���دود  على  ج���اءوا 
احلقيقية  احلالة  عن  يعبر  املشهد  هذا  بالعودة.  
في  طرحنا  ق��د  كنا  حيث  الفلسطينيات،  للنساء 
النسوية والوطني.   الفترة موضوع جدلية  نفس 
وما  ذك��راه��ا،  إح��ي��اء  وض���رورة  النكبة  عالقة  فما 

عالقة هذا بقرار الرئيس؟ 
أن  إن وضعنا كنساء حتت اإلحتالل يحتم علينا 
وما  نسوياً  نعتبره  م��ا  ب��ني  م��ا  ال��رب��ط  ف��ن  نتعلم 
نعتبره وطنياً، وأن نتعامل مع قضايانا جميعاها 
في آن واح��د، وأن ال نسبق واح��دة على األخ��رى. 
هذا الطرح جنده سهل على املستوى النظري، أما 

على املستوى التطبيقي فهو أصعب. 
ف��م��ث��الً، ه��ل ي��ج��وز ل��ن��ا أن ن��ت��ن��اول م��وض��وع قتل 
اإلن�����اث ف���ي ظ���ل اس��ت��ش��ه��اد ش��ب��اب��ان��ا وش��ب��ات��ن��ا 
على احل���دود، وف��ي رف��ح، وف��ي ال��ق��دس؟ وم��ا هي 
نفس  وفي  معاً  القضيتني  تناولنا  ما  إذا  النتيجة 
ب��أن مع  ل��م نفعل؟ وهنا نعتقد  ل��و  م��اذا  ال��وق��ت؟ 
في  القضايا  كل  نتناول  أن  علينا  األم��ر،  صعوبة 
أردن��ا بناء دولة  إذا  الوقت وب��ذات األهمية،  نفس 
فلسطينية حتترم  وتصون حقوقنا كنساء نبني 
ال��وط��ن، قابضات  ال��وط��ن وم��ن أج��ل  ف��ي  ونكافح 
الوطنية  السياسية،  اإلجتماعية،  حقوقنا  على 
واإلقتصادية.  بالرغم من صعوبته آن اآلوان أن 
ندمج عمليا بني ما هو نسوي وما هو وطني في 

برنامج عمل واحد. 



19.5.2011صوت النساء2

اجلنوبية،  احملافظات  ف��ي  العنف  ظ��اه��رة  حجم  على  التعرف  إل��ى  هدفت  ال��دراس��ة  ه��ذه  أن  بالذكر،  جدير 
واستكشاف اآلليات املالئمة ملشكلة العنف من وجهة نظر املبحوثات، وحددت ذلك من خالل:

حتديد أسباب مشكلة العنف، واآلثار الناجمة عن مشكلة العنف، حتديد اآلثار املترتبة على ظاهرة العنف، 
والتعرف على انعكاسات العنف على النساء في املناطق اجلنوبية.

هذا وامتدت الدراسة ثالثة شهور متتالية، من 1 نيسان وحتى نهاية حزيران 2010، حيث ركز العمل امليداني 
على محافظتي رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة. واعتمدت الدراسة على عينة عشوائية للنساء الفلسطينيات 
املتزوجات، القاطنات في املناطق الريفية واملهمشة، من كافة الشرائح، تبدأ أعمارهن من 18 عاماً فما فوق، حيث 
شملت العينة100  امرأة من محافظة رفح، و100 امرأة من محافظة خانيونس، هذا واستمر العمل امليداني مدة 

أسبوع واحد، بدأ في 8 أيار، وانتهى في 12 من نفس الشهر 2010.
البداية  هذا وتنوعت األدوات البحثية للدراسة، حيث مزجت ما بني األدوات الكمية والكيفية، فقد متت في 

مراجعة األبحاث والدراسات األكادميية وأوراق العمل املتعلقة مبوضوع العنف بكافة أشكاله.
كما مت عقد وتنظيم 8 مجموعات مركزة، أي ما يعادل 120 مشاركة، باإلضافة إلى استمارة لقياس املعلومات 

الكمية وحتديد تعريف العنف، حسب وجهة نظر املبحوثات، أسبابه، آثاره.

42% الفقر والديون من أكثر األسباب 
املؤدية لزيادة العنف األسري

أكدت دراسة حديثة، أن النساء في احملافظات اجلنوبية يعانني بنسبة 61.3% من العنف اللفظي، كأحد أكثر أنواع العنف 
انتشاراً، وما يقارب من 20.6% من النساء املبحوثات يعانني من العنف اجلسدي، و18.1% يعانني من العنف النفسي، كما 
وتركت بيت الزوجية 59% من النساء بسبب تعرضهن للعنف من قبل أزواجهن، وهذا يدل على شدة العنف الذي مورس 

جتاه النساء املبحوثات، مما أجبرهن على ترك املنزل ملتجئات إلى بيوت أهلهن.
للتدريب  املرأة في احملافظات اجلنوبية«، جلمعية بنيان  البيانات في دراسة حديثة بعنوان »العنف جتاه  جاءت هذه 
والتقييم والدراسات املجتمعية، في نهاية 2010، وتقع في 151 صفحة من القطع املتوسط، باإلضافة لدراسة أخرى بعنوان 
»الفقر املرتبط بالنساء في احملافظات اجلنوبية«، حيث صدرتا في كتاب واحد، ضمن مشروع تخفيض الفقر من خالل تعزيز 

قدرات املؤسسات القاعدية النسوية في احملافظات اجلنوبية.
وفي معرض اإلجابة حول اآللية التي رجعت بها النساء إلى بيوتهن بعد تركها بسبب التعرض للعنف، أشارت %43 
من   %33.3 أش��ارت  بينما  للمصاحلة،  والوصول  املشكلة  حل  إلى  أدى  والوجهاء  األق��ارب  أحد  تدخل  أن  إلى  املبحوثات  من 
وعدن  أطفالهن  أجل  من  وتنازلن  بأنفسهن  ذهنب  فقد  منهن   %21 أما  أهلها،  بيت  إلى  ملصاحلتها  جاء  ال��زوج  بأن  املبحوثات 
ملنازلهن، فيما أن 3% منهن أجبرن على العودة من قبل أهلهن. وعن ممارسة العنف أمام األطفال، أكدت 24% من املبحوثات 
أنه فعلياً يتم ممارسة العنف جتاههن أمام أطفالهن مما ينعكس بدوره على تنشئتهم، وأشارت 15% منهن أنه يتم ممارسة 

العنف أمام األطفال من وقت آلخر.

هداية شمعون

دراسة حديثة حول العنف 

عن األسباب الكامنة من وجهة نظر النساء، التي تدفع األزواج ملمارسة العنف، رأت 42% منهن أن األسباب االقتصادية كالفقر 
والديون والضغوط في مكان العمل، تأتي في الدرجة األولى لزيادة العنف املوجه ضدهن، ورأت 28% منهن أن األسباب االجتماعية 
تتمثل في أفكار اجتماعية تؤيد العنف بشكل عام، وتعتبره مقبوالً، تأتي في الدرجة الثانية من وجهة نظر النساء، فيما رأت %14 
من النساء املبحوثات، أن األسباب والعوامل الشخصية، مثل األسباب النفسية واملرض النفسي والعقلي، تأتي في املرتبة الثالثة، 

وهذا يفسر طبيعة دوائر العنف، وأن أهم أسبابها تعود للبيئة احمليطة، مثل األسباب االقتصادية واالجتماعية.
ومن أهم احللول التي اقترحتها النساء للخروج من دائرة العنف، هي محاولة حتسني املستوى االقتصادي بنسبة 57% منهن، 
تاله محاولة التأثير عليه من الناحية الدينية، وذلك بنسبة 21%، ومن ثم جاءت التدخالت واحللول األخرى بنسبة أقل منها، مثل 

توعية الرجال بحقوق املرأة بنسبة %9.3. 
أما عن األسباب التي من املمكن أن تساهم في احلد من العنف، اتفقت 33% من النساء أن االستقالل عن أسرة الزوج، يعتبر من 
أهم احللول ملشكلة تعرضهن للعنف من قبل األزواج، األمر الذي يدلل على حدة تدخل األسر في العالقات الزوجية، وما يتسبب 
التدخل مبزيد من املشاكل واخلالفات، احلل اآلخر الذي اعتقدت النساء أنهن بحاجة له لتخفيف درجة العنف، ضرورة التأثير في 
شخصية الزوج، تاله ضرورة تغيير النساء لشخصيتهن، ليكن أكثر قوة وقدرة على الدفاع عن أنفسهن، تاله بالدرجة األخيرة 

تدخل خارجي، سواء من أحد أفراد األسرة النافذين، أو من جهاز الشرطة.
وضمن تداخل وتعقيد مشكلة العنف األسري، فإن إجابات املبحوثات تعطي صورة أكثر وضوحاً وشمولية، في مدى إمكانية 
اللجوء جلهات مساعدة، حيث رأت 43% أنه ال ميكنهن االستعانة بأي طرف خارجي، بينما أشارت 45% بالتجاوب مع أي تدخالت 
أسرية حملاولة مساعدتهن في وقف انتهاكات العنف، ومن ترددن في املوافقة كن بنسبة 12%، وعن األسباب التي منعت املبحوثات 
من طلب املساعدة، أو إخبار أحد، فإن ثلثي املبحوثات أي بنسبة 68%، أن السبب الرئيسي هو جتنب تعقيد املشكلة، بينما السبب 
الثاني كان اخلوف من الطالق والنبذ االجتماعي، وجاء بنسبة 20% من آراء النساء، بينما أشارت 13% من النساء املبحوثات إلى 

خوفهن من العقاب كسبب ثالث، لعدم مطالبتهن بأي مساعدة.
باإلحباط بنسبة 50%، والشعور  بدءاً  املعنفات تتضارب  النساء  فإن مشاعر  االعتداء عليهن،  النساء في حال  وحول شعور 
بالكره جتاه أنفسهن 22%، واإلحساس بالضياع وعدم األمان بنسبة 12%، واإلحساس بالكره جتاه الزوج بنسبة 10.3%، وامللفت 
التي تعيشها، ال تفقد شعورها جتاه أطفالها، حيث عبرت فقط 5% منهن أنهن  القاهرة  لالنتباه أن املرأة املعنفة في ظل الظروف 

يكرهن أطفالهن حني يتم االعتداء عليهن من قبل أزواجهن.
وحول ردود فعل النساء املعنفات حني يتم اإلعتداء عليهن من أزواجهن، فإن ثلثي املبحوثات يغرقن بالبكاء، وأظهرت 14% من 
النساء أنهن يعزلن أنفسهن في غرفة وحدهن، وبينت10% منهن أن هذا اإلعتداء ينعكس على سلوكها اجتاه األطفال، حيث تقوم 

بضربهم ألتفه األسباب، وفضلت 8.4% منهن عدم االختالط باآلخرين.
هذا وتؤيد 48% من النساء محاسبة من ميتهن كرامة النساء بالتعذيب إلنصاف ضحايا العنف، بينما رفضت 35% من املبحوثات 

محاسبة املعنفني العتبارات مجتمعية، وكانت نسبة املترددات %17.
 وأكدت 43% من النساء أن هنالك مساهمة جيدة من املؤسسات احلكومية واألهلية في محاربة ظاهرة العنف ضد املرأة واحلد 

منها، وعبرت بنسبة مقاربة من النساء عن حياديتهن بنسبة 44% بينما لم توافق بنسبة أقل بكثير 13% منهن.
من   %37 تعتقد  إذ  املتابعة،  يستحق  أمر  وهو  واحلكومية،  األهلية  املنظمات  من  مرتفعة  النساء  توقعات  أن  بالذكر  واجلدير 
أن  املبحوثات رأين  العنف، وبدرجة مقاربة 38% من  أن يحل مشكلة  األهلية واحلكومية، ميكن  للمنظمات  اللجوء  أن  املبحوثات 

اللجوء للمنظمات األهلية واحلكومية لن يحدث فارقاً في حل مشكلة العنف.
املؤسسات  بتنفيذها  تقوم  التي  لألنشطة  املركزة  املجموعات  في  ارتياحن  مدى  عن  املبحوثات،  النساء  من  العديد  عبرت  فقد 
األهلية في مناطقهن احمليطة، وأنهن بحاجة دائمة للكثير من هذه األنشطة التي تزيد من وعيهن وثقافتهن على حد تعبيرهن، كما 
أشرن إلى أن هذه األنشطة تغير من نفسياتهن وتساعد في التفريغ النفسي ملا يتعرضن له في أسرهن، كما أنها تساعدهن على 

تبادل اخلبرات واملعرفة.

فقط  ليست  املسيطرة  الذكورية  الثقافة  أن  املركزة  املجموعات  خلصت  للدراسة،  الكيفية  النتائج  أهم  وعن 
بتكريس  يدرين  ال  حيث  من  ويساهمن  الذكورية،  املفاهيم  يتبنني  حيث  النساء،  على  أيضاً  بل  ال��رج��ال،  على 
للتوعية  املكثفة  البرامج  والدراسة، ويتطلب  التركيز  الذي يستحق  األمر  األجيال،  العنف وتوارثها عبر  ثقافة 
أن هنالك غلبة  اللفظي واجلسدي، كما  العنف  انتشاراً  األشكال  للعنف، وأكثر  النساء  والتثقيف، كما تتعرض 
للثقافة الدينية، وتلقي كافة التوجيهات من املساجد والدروس الدينية، باإلضافة للتردد على املؤسسات بهدف 
التوعية واالستفادة بأشكال مختلفة، مما يساهم في تبادل اخلبرات واملعرفة مبا يتعلق بقضايا املرأة واملجتمع.

ولفتت الدراسة أن النساء تلوم النساء ويحملنهن اجلزء األكبر من مسؤولية تعليم وتكريس ثقافة العنف. 
كما أنهن عانني من عنف االحتالل بدرجة كبيرة، وال زلن يعانني من عنف االنقسام، مبا يتضمنه العنف السياسي 

واملجتمعي.
وأشارت النتائج أيضاً أن النساء يعانني من العنف بدرجات متفاوتة، غير أن أغلبهن يشعرن بالغنب والظلم 
ألشكال متعددة من العنف، ويعانني من تراكمات عنف االحتالل والعنف السياسي، الذي يعود مرة أخرى على 
التي تقوم بها املؤسسات  التدريبات والورش والندوات،  أن  النتائج  النساء ليكن هن الضحية األولى، وأكدت 
القصص  وت��ب��ادل  ال��ن��س��اء،  وتثقيف  توعية  ف��ي  وتساهم  واالج��ت��م��اع��ي،  الثقافي  احل���راك  ف��ي  تساهم  األه��ل��ي��ة، 

واخلبرات، وتعلمهن كيفية أخذ الدروس املستفادة.

األسباب واحللول

أهداف الدراسة

أهم النتائج الكيفية للدراسة
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قطاع  في  العاملة  املؤسسات  في  يكون  العاملة  للمرأة  استغالل  »أول 
باستغالل  املؤسسات  ه��ذه  بعض  وتقوم  امل��رأة،  عمل  تقدر  ال  التي  امل��رأة، 
واحملسوبية  الواسطة  أن  عن  عدا  حقوقها،  وانتهاك  قانوني  بشكل  امل��رأة 
والعالقات ال زالت حتكم معايير التوظيف، وال يوجد أية مراعاة لظروف 

املرأة االجتماعية واالقتصادية«.
بهذه الكلمات حتدثت املوظفة »نبيلة«، التي تعمل في إحدى املؤسسات 
النسوية، عن وضعية املرأة العاملة واالنتهاكات التي تتعرض لها من قبل 
بعض املؤسسات، قائلًة: »أقر بأنني شعرت بالظلم واالضطهاد الوظيفي 
انعدام  ظل  في  ولكن  النسوية،  املؤسسات  في  عملي  خ��الل  من  والنفسي 
اخليارات والبدائل علينا نحن النساء أن نحتمل ما ال طاقة لنا به في سبيل 
ظروف  أن  وأضافت  الصعبة«.  واالقتصادية  االجتماعية  ظروفنا  جتاوز 
املرأة  في قبول  كبيرا ورئيساً  املرأة االجتماعية واالقتصادية، تلعب دوراً 

العمل حتت ظروف سيئة، في ظل انعدام فرص العمل.
نبيلة حالة من مئات احلاالت التي تتعرض بشكل يومي إلى انتهاكات 
العمل واملهام، والكثير  وظيفية وعدم مساواة ومتييز في األجر وساعات 
دوره��ن  أهمية  رغ��م  القانونيات  القابالت  شريحة  املسلوبة.  احلقوق  من 
واضح  متييز  من  يعانني  زل��ن  ما  أنهن  إال  والصحي،  االجتماعي  وعملهن 

وعدم اإلنصاف وظيفياً ومجتمعياً.
فيزا الزعانني، أول قابلة قانونية، والتي تعمل في هذه املهنة منذ ثالثني 
عاماً، وحصلت على اجلائزة الدولية لصحة وكرامة املرأة »ريتا هاوزر«، 
املنظمة من قبل صندوق األمم املتحدة للسكان، قالت لصوت النساء: »عدد 
القابالت لم يزد عن 320 قابلة قانونية منذ العام 1987، وهذا يرجع لعدة 
أسباب منها الفهم اخلاطيء لهذه املهنة، وعدم التسويق لها بشكل يتناسب 
اخل��ارج��ي،  العالم  قبل  م��ن  كبير  باهتمام  حتظي  أن��ه��ا  رغ��م  أهميتها،  م��ع 
وتهيئتها  احل��ام��ل  امل���رأة  استقبال  ف��ي  كبير  دور  لها  القابلة  أن  موضحة 
الوالدة  للوالدة، إن كانت طبيعية، وتقوم باالهتمام بها قبل وأثناء وبعد 

ومتابعتها في البيت«.
مشافي  كبرى  الطبي،  الشفاء  مشفى  في  عملت  التي  الزعانني  وتابعت 
م��ا تتعرض  ال��ش��م��ال احل���دودي���ة، وغ��ال��ب��اً  ال��ق��ط��اع، وت��ق��ط��ن ف��ي محافظة 
غ��زة،  قطاع  على  األخ��ي��رة  احل��رب  خ��الل  أنها  اإلسرائيلية،  لالجتياحات 
وكانت  ف��رداً.   )13( من  املكونة  عائلتها  تاركة  حالة،   )53( بتوليد  قامت 
ساعة   )24( م���دار  على  وتعمل  ح��ان��ون،  بيت  مشفى  ف��ي  تقوم بواجبها 

متواصلة وتعتني بالنساء.
وأوضحت الزعانني أن القابالت القانونيات منتهكات احلقوق الوظيفية 
العمل، وقلة احلوافز وانعدام  الذي ال يتناسب مع قيمة  الراتب،  من حيث 
العالوات، وعدم متثيل القابالت في اإلدارات العليا ومواقع صنع القرار في 

املؤسسة الصحية.
هالة هيكل رئيسة قسم في مجمع ناصر الطبي في محافظة خانيوس 

سنوات،  خمس  منذ  ال���والدة  قسم  ف��ي  تعمل  »إن��ه��ا  ق��ال��ت:  القطاع  جنوب 
موضحة أن هناك مفهوماً خاطئاً للقبالة القانونية، ويجب توعية املجتمع 
بأهمية دور القابالت، وأن هذا التخصص بدرجة بكالوريوس، يدرس في 
كلية فلسطني واجلامعة اإلسالمية، وأنه يتطلب معدل يفوق )70( لولوج 

هذا التخصص الهام«.
وتتابع، أن هناك خلطاً في عمل القابلة، فهناك من ينظر للقابلة بأنها 
قانونيات،  قابالت  هو  الوظيفي  وصفهن  أن  موضحة  ممرضة،  أو  »داي��ة« 
ولسن دايات أو ممرضات، ولنا حقوق، مشددًة على ضرورة وجود جسم 
مستقل لهذه املهنة، لتنظيم عملها وإعمال حقوق القابالت فيها، داعيًة في 
فلسطني،  في  للقبالة  وطنية  استراتيجة  وج��ود  ض��رورة  إلى  الوقت  ذات 

وحتديد وصف وظيفي لها، ودعمها من قبل صناع القرار.
في  للتنمية  الفلسطينية  العاملة  امل��رأة  جمعية  منسقة  صيام،  حنان 
من  كبيرة  شريحة  بحق  ترتكب  انتهاكات  ه��ن��اك  أن  ق��ال��ت،  غ���زة،  ق��ط��اع 
النساء العامالت في القطاع غير املنظم، خاصة شريحة رياض وحضانات 
األطفال، حيث تدني معدل الرواتب وزيادة ساعات العمل، عدا عن وجود 
امل��زارع��ات في  النساء تعمل في ظ��روف صعبة، وه��ن  أخ��رى من  شريحة 
املناطق احلدودية اخلطرة، حيث تعمل النساء بأجر متدني للغاية، ال يفي 

باحتياجاتهن، ولكن ظروفهن الصعبة دفعتهن للعمل بهذه املهنة.
وأكدت صيام على ضرورة تطبيق قانون العمل، حلماية هذه الشرائح 
النساء حقوقهن  أدني لألجور، وأن تعي  املجتمع، وحتديد حد  الهامة في 
هذه  ومتابعة  امليداني  بالعمل  تقوم  اجلمعية  أن  موضحة  بها،  وتطالب 

الشرائح، وتنظم ورش العمل التثقيفية والتوعوية بهذا الشأن.
في  البطالة  أن  نسبة  أش��ار  الفلسطيني،  لإلحصاء  امل��رك��زي  اجل��ه��از 
األراضي الفلسطينية بلغت )23.7%(، بواقع)23.1%( بني الذكور، مقابل 
بأن  النتائج  أش��ارت  فقد  املنطقة،  مستوى  على  أما  اإلن��اث،  بني   )%26.8(
بني   )%16.6( بواقع   ،)%17.2( بلغت  الغربية  الضفة  في  البطالة  نسبة 
بلغت نسبة  فقد  غ��زة،  أما في قطاع  اإلن��اث،  مقابل )19.7%( بني  الذكور، 
لإلناث   )%47.8( مقابل  الذكور،  بني   )%36.2( بواقع   ،)%37.8( البطالة 

في العام 2010.
وتتركز أعلى نسبة للبطالة بني الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة لكال 
 اجلنسني، حيث بلغت النسبة 38.8%، بواقع 36.8% للذكور، 49.6% لإلناث.
حسب ما ورد على لسان رئيس  اإلحصاء الفلسطيني، حيث سجلت أعلى 
نسبة بطالة في قطاع غزة في محافظة خانيونس، حيث بلغت )%44.7(، 
يليها ديرالبلح )39.0%(، يليها رفح، حيث بلغت )36.4%(، يليها شمال 
غزة )35.8%(، ثم محافظة غزة )34.5%(. وفي الضفة الغربية كانت أعلى 
نسبة للبطالة في طولكرم )22.3%(، ويليها اخلليل )21.4%(، يليها بيت 
 ،)%16.1( والبيرة  الله  رام  ثم   ،)%19.8( قلقيلية  يليها   ،)%21.2( حلم 

يليها جنني)15.4%(، وكانت أدنى نسبة للبطالة في طوباس )%11.8(.

لدي أخ وحيد، ونحن خمسة من اإلناث، هو أكبرنا، نقوم على خدمته ليل 
نسمعها  ونحن  الدنيا  هذه  على  وعينا  منذ  التي  أمي،  تعليمات  حسب  نهار، 
حد  وتقديسه  السند  ه��ذا  باحترام  جميعاً  فقمنا  سند،   سند،  أخوكم  ت��ردد: 

االستماتة، مخافة عليه من أي خدش يشوه معالم هذا السند املفتخر.
لكن أخي عصبي امل��زاج، ال تتجرأ أي منا على احلديث معه، وإذا جترأت 
عينيه  م��ن  ستنطلق  ف��رمب��ا  عصبيته،   مب���دى  ع��ال��م  وغ��ي��ر  ج��اه��الً  وح��دث��ت��ه 
اجلاحظتني نظرة جتعلك ترجتف خوفاً وفزعاً، ورمبا، كما يحدث في أغلب 
لزيارتنا  أتيت  وإذا  املاشي.  على  ساخن  بكف  تلك  نظرته  سيتبع  األح��ي��ان، 
فسوف تتلقى مئات من التحذيرات املرسلة عبر اجلوال واإلمييل، في محاولة 
لتنبيهك من االقتراب أو حتى السالم عليه من بعد، أو االبتسام، وهو أكثر ما 
يكرهه أخي في حثالة البشر، على حد قوله، وهم من يلقون التحية واالبتسام 

والسالم على الناس مبناسبة وبدون مناسبة، بقلك عصبي عصبي.
كنا نحن البنات نخافه خوفاً مختلف الوصف، ونحاول جاهدات أن نخرج 
إلى مدرستنا ونعود قبل عودته من عمله، ألنه كما قلت لك، عصبي عصبي. وإذا 
جاء في يوم من األيام املكحلة بالسواد، وشاهد إحدانا تقف على الشرفة، أو في 
زيارة إلحدى اجلارات، فأنه يبدأ عويالً وصياحاً، تتخلله بضع ضربات موجعة 
مؤملة، ورمبا تصاب إحدانا على أثرها إصابة خطيرة، ترقد بسببها أسبوعاً في 
غيبوبة بني احلياة وامل��وت، وذلك ملا أوسعه لها من ضرب بكل ما يجده أمامه 
من أحذية ومقتنيات بيتيته، تناوله إياها أمي العزيزة الفاضلة، التي تقف معه 
في كل املواقف، وهي ترجونا دوماً بأن نراعي نفسيته احملطمة، بسبب عصبية 
مزاجه، وضيقة خلقة، وأن نساعده في التفريغ عن نفسه، بأن تضع إحدانا كل 
يوم رأسها حتت يديه، ليفتح لها طريقاً مكوناً من غرزة أو غرزتني، وذلك تعاوناً 

منا ملساعدته في التفريغ والترويح عن نفسه، بقلك عصبي عصبي.
ولكن أمي واحلق يقال، تعمل جاهدة على رفع كل أنواع األسلحة البيضاء، 
املأساة  تنتهي  أمامه، حتى ال  الزجاجية من  األوان��ي  أو  الفخارية،  التحف  أو 
بقية  الذي سيقضي  البكر،  ابنها  بالتالي وحيدة بدون  أحدانا، فتصبح  بقتل 

عمره بالطبع في غياهب السجون.
أو  ن��وع، فإنه سيتسبب في فتح رأس  أي  وإذا حصل وأصابه مرض من 
إياه أمي  جبني أي منا كالعادة بغزتني أو ثالثة على األقل، حسب ما تناوله 
من أدوات حادة، إذا ما عرضنا عليه الذهاب للطبيب لتلقي العالج، فالطبيب 
من وجهة نظره مضيعة للوقت وهدر للحديث والنقاش، مع أناس ال يفهمون 
شيئاً في الدنيا، احلديث عن األطباء، ومن وجهة نظره أيضاً بأنهم سيصفون 
له حبتني أكامول على حبتني انتي بايوتك، بيجيبهم من صيدلية الولد مسعود 
مضطراً، ألنه لن يتحمل طبعاً بأن يقول له مسعود سالمتك هكذا بكل بساطة، 

وبدون أن يدفع الثمن الباهظ لهذه الكلمة، أقصد مسعود طبعاً.
بأن  احلساسة،  نفسيته  لتهدئة  محاولة  في  علينا  اقترحت  أمي  أن  املهم 
أن  يجب  والتي  الوحيد،  أخ��ي  أج��ل  من  ع��روس  عن  والتنقيب  بالبحث  نقوم 
الذي  وامل��زاج��ي  والثقافي  الشخصي  التفرد  مع  تتناسب  صفات  ذات  تكون 
وبشروط:  ومناسبة  مشرفة  زوجة  تكون  أن  يجب  مبعنى  وحيدها،  يحمله 
»طويلة، بيضا، متعلمة، أنيقة، بنت عائلة كبيرة ومحترمة، وال مانع إذا كانت 
إحدى موظفات األنروا«، مع العلم أن أخي يعمل دهني أبواب خشب مع العم 
خليل، إلي فاحت في آخر الشارع، لكن يكفيها شرفاً بأنها سترتبط بأخي، زينة 

شباب الكرة األرضية، من وجهة نظر أمي طبعاً.
وبعد متحيص وبحث دام سنتني من الزمن، وجدنا األب الغافل، الذي رمى 

ابنته رمية كرمية كرة عمياء، وزوجها ألخي املتفرد في صفاته.
عصبي«  »العصبي  املتفرد  أخي  مراجل  من  طبعاً،  العرس  يوم  يخل  ولم 
كما أخبرتكم، وببساطة كما يقول املثل »أجت احلزينة تفرح«. فما أن دخلت 
العروس إلى بيتنا في أول يوم لها، ومن باب »التعليم«، أخذت غرزتني على 
العصبي، ألن والدها حاول احتضانه  أخي  يد  املاشي في مقدمة رأسها على 
بحجة  وقبله  جت��رأ  عندما  بلة،  الطني  وزاد  ال��ع��رس،  مغادرتنا  بعد  بعمق 
التهنئة، فانتقم أخي، ألنه عصبي عصبي، من الوالد، بأن وضع عالمة أبدية 
تنبيهات  وسط  كفاحها،  رحلة  معه  لتبدأ  البياض،  الناصع  ابنته  جبني  على 
»بتنبهي  قائلة:  وقت  كل  وفي  الوقت  ذلك  في  لها  ت��ردد  كانت  حيث  لها،  أمي 
على أبوك الدور اجلاي، بوس فش، سالم فش، زيارات فش، عشان يعرف انو 
أبو  إلها غير زوجها، ال بنفعك  زوجك عصبي، الزم تتعودي، هي الوحدة ما 

وال أخو، بدك تتحملي«.
وألن أخي عصبي امل��زاج، فإن أمي كانت ترجف عليه رجفاً من أي نسمة 
مرعبة،  أصواناً  الليالي  إح��دى  في  سمعنا  عندما  واضحاً  ذلك  وجتلى  ري��ح، 

تصدر عن إحدى الدوريات اإلسرائيلية التي هاجمت حينا في تلك الليلة.
وهي  مرجتفاً  نائماً  أمه  حضن  في  وقفز  احليلة،  الوحيد  خذلنا  أن  وبعد 
تطبطب عليه، مرجتفة خائفة على وحيدها احليلة، الذي خرجت به من هذه 
الدنيا، وكيف ستكون حال الدنيا بعده، وكيف ستصبح هي بدون معيل وال 

ونيس وال حفيد وال سند، وال حيطة وال...الخ.
تصدرنا نحن البنات للهجوم اإلسرائيلي على حارتنا، برفقة زوجة العصبي، 
املغلوبة على أمرها، بينما كان »العصبي«  نائماً في حضن أمه، يتطاير الشرر 
ليختبى  الدافىء  يقوم من سريره  بأن  أمره  على  من عينيه، ألنه اضطر مغلوباً 
في حضنها، وبأن يتنازل مشكوراً ويسمح لها بالولولة عليه، ويعطيها شرف 

الطبطبة على ظهره، السند، الونيس، املعيل، احليطة، العصبي .   

النساء يسجلن أعلى 
نسبة بطالة عام 2010 

انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
النساء العامالت ما 
زالت سارية املفعول

غزة: ماجدة البلبيسي
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اعتادت كل صباح أن تذهب إلى أرضها وترعاها، حتى أنها مع كل ضربة 
فأس فيها تردد أغنية تواسي بها نفسها على ما ذهب من أراض أخرى كثيرة.

هذا حال احلاجة أم عمر عبد اللطيف من قرية قصره جنوب شرق مدينة 
نابلس شمال الضفة الغربية، مع أرضها التي استعادتها من فترة وجيزة، هي 
التي  آدم«،  »ياش  االستيطانية  للبؤرة  االحتالل  إخالء  بسبب  قريتها  وأهالي 

كانت مقامة على أراضي القرية قبل عدة أسابيع.
هي  مسلوبة،  كانت  التي  أرضها  لعمارة  عمر  أم  احلاجة  عادت  جديد  فمن 
التي  األرض،  من  احلرمان  وي��الت  املستوطنون  أذاقهم  الذين  قريتها  وأهالي 
التي  اخلضراء،  املزروعات  من  بدالً  الشوك  واعتراها  حلجارة،  ترابها  حتول 
كانت أم عمر تزرعها في مثل هذه األوقات من كل عام، قبل سيطرة املستوطنني 
واالحتالل عليها قبل عدة أعوام. أم عمر التي دخلت عقدها السادس تقول، إنها 
لن تتخلى عن أرضها التي تبلع أربعة دومنات مهما كلفها األمر، وأنها ستقف 
بكل قوتها أمام إعتداءات املستوطنني التي لم تنقطع حلظة عن أهالي القرية، 

وحتديداً منذ إخالء البؤرة االستيطانية املذكورة قبل عدة أسابيع.
وتعانق  وغيرها،  األرض  ه��ذه  ح��ب  على  االي��ت��ام  أطفالها  عمر  أم  وت��رب��ي 
العيش هي  لها ما ميكنها من سد رمق  األحمر صباح مساء، كي تنبت  ترابها 

وأطفالها بعيدا عن سؤال الناس.
ال  اخلوف  أن  إال  أرضهم،  الى  بعودتهم  قريتها  وأهالي  هي  فرحتها  ورغم 
زال يعتريهم جميعاً، سيما في ظل اإلعالن املستمر ملجموعات من املستوطنني 

اإلسرائيليني، نيتهم العودة إلى البؤرة االستيطانية املخالة.

مثال آخر
نابلس  ش��رق  بورين  قرية  من  صوفان  أمي��ن  أم  احلاجة  ح��ال  يختلف  وال 
سنوات،  عشر  من  أكثر  ومنذ  تتعرض  األخ��رى  فهي  عمر،  أم  ح��ال  عن  كثيراً 
واملستوطنات  يتسهار  مستوطنة  م��ن  املستوطنني  م��ن  متتالية  القتحامات 
األخرى احمليطة بقريتها. فمن حرق ألشجارها ومحاصيلها، إلى حرق ملنزلها 
الفينة واألخرى  وإطالق نار عليه وإصابة ساكنيه، وإعتداءات بالضرب بني 
عليها وعلى مواشيها، التي تعتاش من ورائها،إلى التهديد بتدمير املنزل لتقم 

بالرحيل عنه، تتنوع أشكال هجمات املستوطنني عليها.
وقالت أم أمين إنه ال يكاد مير يوم، إال ويقع إعتداء علّي وعلى أسرتي من 
املستوطنني، خاصة وأن املنزل يقع على مسافة قريبة من مستوطنة يتسهار 

اإلسرائيلية، إال أن ذلك كله لن يثنيها عن الثبات على أرضها والدفاع عنها.
وفعالً فإن التهجير هو ما يسعى املستوطنون لتنفيذه ضد األهالي، حتى 

يحلو لهم املزيد من السيطرة على األرض.
ال��زراع��ي��ة وال��ن��اش��ط ض��د االستيطان  اللجنة  م��ن  ب��الل عيد  ي��ق��ول  وب��ه��ذا 
ف��ي قريته ب��وري��ن ج��ن��وب ن��اب��ل��س، إن ع��دة ن��س��اء م��ن قريته ك��ان االح��ت��الل 
ومستوطنيه يقفون لهن باملرصاد، الفتاً إلى أن أكثر من مائة إعتداء وقع على 
قريته بورين خالل العام املاضي من قبل املستوطنني، كان جزء كبير منها ضد 
النساء. وأكد عيد أن بضع نساء في القرية أصبح لهن قصصهن وحكاياتهن في 
مقاومة املستوطنني وصدهم عن هجمات ضدهن وضد بيوتهن، مبينا أن املرأة 
أصبحت منوذجاً في مقارعة االستيطان. وأضاف أن ذلك بدا واضحاً من خالل 
مناذج  قريته  في  وأن  معهم،  مواجهة  كل  في  لها  واالح��ت��الل  املستوطنني  قمع 

عديدة لذلك.

أشكال املواجهة
أما خالد منصور، عضد اللجنة الشعبية ضد اجلدار واالستيطان، فرأى أن 
االحتالل ال مييز بني امرأة وشاب أو رجل، في قمعه ضد الفلسطينيني. وقال إن 
املرأة تواجه االستيطان واإلعتقال والضرب والقتل وغير ذلك، خالل تصديها 
ألع��م��ال املستوطنني خ��اص��ة، ومل��م��ارس��ات االح��ت��الل بشكل ع��ام، وق��ال إن ذلك 
باعتبارها  وهجماتهم،  املستوطنني  ألعمال  املباشر  تصديها  خاللها  من  يتضح 
أو  هدمه  املستوطنون  يريد  ال��ذي  املنزل  أو  األرض  صاحب  من  يتجزأ  ال  ج��زء 
أو  زوجها  يصاب  التي  األخ��ت،  أو  ال��زوج��ة  أو  األم  لكونها  إضافة  مصادرته، 
الفلسطينية  امل��رأة  أن  منصور،  وبني  املستوطنني.  بإعتداءات  ابنها  أو  شقيقها 
كان لها مواقف دفاعية عن أرضها ضد االستيطان، مشيراً إلى أن ذلك برز عبر 
مشاركتها في املسيرات الرافضة له، وبوجودها على ساحة املواجهات الفعلية 
»حتى أنها ترمي بجسدها أمام فوهة بندقية االحتالل، وحتت عجالت جرافاته 

العسكرية«.
مشيراً  االستيطان،  ضد  مسيراتهم  في  جيداً  ذل��ك  يلحظون  أنهم  وأض��اف 
رم��زاً  أصبحت  نابلس،  ش��رق  سالم  قرية  من  محفوظة  للحاجة  ص��ورة  أن  ال��ى 
االحتالل  جليش  والتصدي  االستيطان،  ضد  ب��األرض  للتمسك  وعاملياً  محلياً 

ومستوطنيه.
تغول استيطاني

مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، أشار إلى تصاعد 
الضفة  شمال  مناطق  في  وحت��دي��داً  الفلسطينيني،  ضد  املستوطنني  إع��ت��داءات 
الغربية، حيث تشير اإلحصائيات إلى مئات اإلعتداءات التي وقعت خالل العام 

2010 وحتى اآلن.

الفلسطينيات ترسانة صامدة
 في وجه االستيطان

مثال آخر على التضحية

نابلس- حنني السايح

أكثر من 37 بؤرة استيطانية ومستوطنة  يقيم  االحتالل  إن  وقال دغلس 
في منطقة نابلس، ضمن أكثر من 149 مستوطنة و217 بؤرة استيطانية في 

الضفة الغربية. 
في  االستيطاني  التوسع  وت��ي��رة  اش��ت��داد  دغ��ل��س،  بحسب  يعني  م��ا  وه��و 
حالة  ظ��ل  ف��ي  الفلسطينية،  األراض���ي  م��ن  امل��زي��د  وم��ص��ادرة  الغربية،  الضفة 
الوحدة  غياب  ظل  وف��ي  إدان��ت��ه،  وع��دم  أوالً،  االستيطان  على  الدولي  الصمت 
ملواجهة  املوحدة  العربية  وال��ق��رارات  العربية،  الوحدة  وغياب  الفلسطينية، 

االستيطان.

جنوى غامن
استوقفتني مشاهدتها في الصباح الباكر، تنحني فوق أكياس القمامة تنبشها 
اجلرأة  جاءتني  أين  من  أعلم  ال  ما،  شيء  عن  تبحث  وقاية،  أو  حذر  دون  بيديها 
ألتقدم منها وأسألها عما تبحث، فتجيبني دون أن تعرني أي التفاتة: أبحث عن 

أوعية بالستيكية. 
الفارغة  الزجاجات  لها ما عندي من  أن احضر  أن أعرض عليها  أتنحنح قبل 
فتتبسم، وبنغمة من ميارس مهنة بحرفية عالية تردف قائلة: أنا أبحث عن نوع 
معني من البالستيك. ودون أن تعطي فضولي املزيد من الوقت لطرح تساؤالت، 
قمامة  عن  بحثاً  املكان  في  عينيها  جت��ول  بينما  تقول  وه��ي  املكان  مب��غ��ادرة  تهم 
في  متضي  الضرير«.  زوج��ي  وأعيل  للمصنع  ألبيعه  البالستيك  »أجمع  أخ��رى: 

طريقها مبالبسها الرثة وحذائها الرجالي والكوفية معقودة خلف عنقها.
ال��زواج،  بعد  حالها  إليه  آل  ما  لزميلتها  تشكو  بالبكاء،  إجهاشها  استوقفني 
وهي التي كانت تستطيع شراء ما ترغب دون تفكير، قبل أن تقترن بذلك الرجل، 
الذي يصل راتبه ضعف راتبها، لكنه ال يتوان عن إدارة صرف راتبها قبل راتبه، 
إذ يحدد هو شهرياً آليات صرف الدخل، مبا يتفق مع أولوياته هو وعائلته، بينما 
يعطيها  ببذخ  لكنه  األول��وي��ات،  تلك  من  الشخصية  واحتياجاتها  هي  تستثنى 

مصروف يومي ثالثة شواقل، تتضمن ثمن املواصالت.
استوقفني منظرها وهي جتوب الشوارع حتمل صندوقاً ضخماً، تربطه بحبل 
الرابعة عصراً  الساعة  ابنة األحد عشر عاماً، تعمل من  مشدود حول عنقها، هي 
العامة،  احلديقة  في  بكبرياء  يجلس  ال��ذي  والدها  لتعيل  مساًء،  العاشرة  حتى 
بعيداً جداً عنها، ينفث دخان سيجارته مبلل، وينتظر قدومها ليمأل لها الصندوق 
بالبسكويت، ويأمرها بأال تعود حتى تبيع كل ما لديه، فتنطلق هي لتتسول بيع 
ما لديها للمارة، الذين يشفقون عليها في الغالب، ويبتاعون ما لديها من طفولة 

مبتذلة!
استوقفتني صرخاتها، فتسمرت أمام النافذة أتابع بأذني ما أصابها، إذ كنت 
قد أرسلت ابني مببلغ من املال، لففته جيدا مبنديل ورقي حتي ال ينتبه له زوجها 
تطرق  التي  الصدقات  كل  سلبها  في  كعادته  منها  فيأخذه  املخدرات،  على  املدمن 

بابها، لتسد بها جوع أبناءها الستة.
عاد ابني الهثاً، وقبل أن تهدأ أنفاسه أخبرني أنه ما أن وضع املنديل في يدها، 
حتى قبض زوجها على يدها وأخذ يعضها بجنون، بعد أن أحكمت هي قبضتها 

على املنديل، واستطاع في النهاية أن ينتزعه من كفها الذي غطته الدماء.
إذ  الشرعية،  احملكمة  في  تعمل  صديقة  لي  روتها  التي  قصتها  استوقفتني 
أخبرتني بعد أن سألتها عن سر كآبتها، أن امرأة مسنة جاءت إلى احملكمة تشكو 
أبناءها ميسوري احلال، الذين ال ينفقون عليها، والذين أحوجوها لسؤال الناس 
املالبس،  التي قضت عمرها تعمل في حياكة  لتنفق على نفسها، وهي  الصدقات 
حتى كاد نظرها أن يتالشى لتربيهم وتعلمهم، فحكم لها القاضي بعد مفاوضات 

مضنية مع األبناء، مببلغ مائتي شيكل تتقاضاه شهرياً من خالل احملكمة!.
صديقاتي،  إحدى  انتحاب  ألسمع  السماعة  فرفعت  الهاتف،  رنني  استوقفني 
ليشتري  باملال  أمدته  ال��ذي  زوجها،  على  نفقة  دع��وى  لرفع  املساعدة  مني  تطلب 
شقة أخيه، حتى ال يسكن الغرباء في بنايتهم، فأغرته املساحة الفارغة، فتزوج 

عليها وأسكن العروس في شقتها.

وقفات

مستوطنون يلقون احلجارة على بيوت الفلسطينيني
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صدق املثل القائل »احلكي مش مثل الشوف«، واحلديث عن نساء صنعن 
أن  ميلكن  ما  بأقل  استطعن  عنده،  نقف  أن  يستحق  أمر  ش��يء،  ال  من  شيئاً 
ببنني مستقبلهن وأسرهن، حتى أصبحن مثاالً يحتذى بهن، مبا امتلكنه من 

قوة وإرادة وتصميم على النجاح.
عاماً   54 غتيت«  »اورسلت  السيدة  أصرت  وجتلده،  الزمان  قسوة  رغم 
لتربيهما  طفليها  مع  وتركها  زوجها  عنها  تخلى  أن  بعد  الزبابدة،  بلدة  من 
وحدها، وتبحث عن مصدر رزق لها ولهما، لم يكن أمامها سوى خيارين: أن 
تتابع حياتها في ظل وضعها اجلديد، باحثة عن مخرج ألزمتها، أو السقوط 

في الهاوية، فتنتظر من يقدم ملساعدتها.
ف��ي ظل  م��ن اآلخ���ر، ولكن اإلج��اب��ة كانت أس��رع  كالهما أصعب وأق��س��ى 

اإلرادة والعزمية واألمل.
فلم يكن يبعدها عن حلم حياتها بإنشاء مطعم صغير، سوى مبلغ من 
والكفاءة،  والعزمية  اإلرادة  وج��ود  ظ��ل  ف��ي  حتقيقه،  على  يساعدها  امل��ال 
ثماني  قبل  دوالر   3000 بقيمة  عليه  حصلت  صغير  ق��رض  من  فافتتحته 

سنوات، من خالل مؤسسة فاتن لإلقراض وكانت البداية.
بدأت مبطعم صغير وعملت على تطويره باستئجار  إبراهيم:  أم  تقول 
أصبح  حتى  متميزة،  إصالحات  عليه  أج��رت  بالعقود«،  »أشبه  قدمي  مكان 

بناًء يجذب األنظار والسائحني.
وزاد لذة وطيب مذاق طعامها الذي كانت تشرف بنفسها على حتضيره 
بحكم  البلدة،  تلك  في  يكثرون  الذين  الطلبة  إقبال  إبراهيم،  ابنها  مبساعدة 
وال��وف��ود  السياح  إل��ى  باإلضافة  القريبة،  اجلامعة  ف��ي  للدراسة  إقامتهم 
القادمني لزيارة املكان، حتى اسم املطعم كان يرمز لطابع ذو صبغة متميزة، 
ترتبط مع اسم اورسلت وابنها »السلطان إبراهيم«، فكان ذي شهرة وطابع 

خاص، وزاد من حجم اإلقبال عليه.
وما  واملناسبات،  األف��راح  وطعام  السريعة  الوجبات  إبراهيم  أم  وتعد 

حتتاجه املؤسسات من وجبات خالل نشاطاتها التدريبية وغيرها.

تتباهى مبشروعها
عنزة،  ق��ري��ة  م��ن  خضر  فتحية  تقطن  حيث  ال��زب��اب��دة  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ليس 
التي المس عمرها سقف الستينات، بدأت فتحية قبل عشر سنوات بتربية 
»عنزة واحدة وخ��روف«، واآلن أصبح لديها مشروع أغنام، يضم أكثر من 
25 رأس ومزرعة دواج��ن، تربيهم في غرفة مالصقة ملنزلها وتعتني بهم، 
استطاعت من خاللهم أن تلبي مصاريف واحتياجات أبنائها السبعة، الذين 
التي  فتحية  وتقول  أحفاد.  لديها  وأصبح  بعضهم  وت��زوج  تعليمهم  أنهوا 
أصبحت أمينة صندوق في جمعية املرأة التعاونية للتوفير والتسليف، أنها 
ال تشتري شيئاً من السوق، كالبيض واللحم أو احلليب، وهي حتصل عليهم 

من مزرعتها.
وتعرب عن سعادتها الكبيرة مبا وصلت إليه، وأن هذا جاء بفضل جهدها 
وإصرارها أن تكون امرأة فاعلة في األسرة، وما متكنت من صنعه حتى اآلن 
 3500 قيمته  أكبر  مبلغ  إلى  اجلمعية،  من  عليه  حصلت  صغير،  قرض  من 
وتشير  مصاريفها،  وتوفير  حياتها  أمور  تسيير  في  كثيراً  ساعدها  دينار، 
أنها ستعمل على توسيع مشروعها من خالل مبلغ »منحة«، تتوقع تسلمها 
البنها الذي يقبع في سجون االحتالل، حتى تتمكن من تأمني مستقبل أفضل 

له بعد خروجه من السجن.
تتباهى السيدة خضر، وهي حتاول أن جتتذب كل زائر لبلدتها لتطلعه 
على مشروعها، وحتدثه عن أغنامها، وكيف وصلت إلى هذه األعداد، ورغم 

بساطة الفكرة، إال أنها ساعدتها بتوفير حياة أفضل لها وألسرتها.

الفرح وجناح آخر
جهة  في  صبت  النهاية  في  ولكنها  األفكار،  وتنوعت  املشاريع  اختلفت 
واح��دة، وهي متكني للمرأة وحقها في دخل يعود عليها، ميكنها من توفير 

متطلباتها احلياتية لها ولعائلتها.
الشمال،  في  والتسليف  للتوفير  امل��رأة  جمعية  منسقة  هنداوي  إس��راء 
جبع،  بلدة  في  للجمعية  املتميزة  النسوية  املشاريع  إحدى  إلى  اصطحبتنا 
وهي صالة لألفراح مكونة من ثالثة طوابق: األول ينظر له مستقبال على ان 
يكون كافتيريا، واألرض احمليطة به منتزه أطفال، والثاني قاعة للرجال، أما 

الثالث فهو صالة تأجير إلقامة األفراح واملناسبات فيها.
وكأنها  وللجمعية،  للنساء  املتميز  امل��ش��روع  ه��ذا  عن  ه��ن��داوي  حتدثت 

ب��ه وحتقق  م��ن��زل حلمت  أو  ب��ن��اء  ت��ت��ح��دث ع��ن 
عضوات  للنساء  جماعياً  حلماً  كان  ولكنه  لها، 
اجل��م��ع��ي��ة م���ن ب��ل��دة ج��ب��ع، ال��ل��وات��ي مت��ك��ن من 

إقامتها مبساعدة اجلمعية والقروض.
ت��ق��ول ه���ن���داوي: »أص��ب��ح ل��دي��ن��ا ت��وج��ه في 
اجلمعية، وهو خلق مشاريع لها استدامة تعود 
ع��ل��ى ال��ن��س��اء وأس��ره��ن وامل��ج��ت��م��ع اق��ت��ص��ادي��اً، 
في  الغير  مساعدة  عن  االستغناء  من  ومتكننا 
املتطوعات  من  الكثير  لدينا  أن  حيث  املستقبل، 
ال نتمكن من إعطائهن إال مبالغ رمزية، ال تغطي 

سوى تنقالتهن وال تكفي مصاريفهن.
مشروع الصالة عبارة عن 54 سهماً، حصة 
اجلمعية فيها 18 سهماً، قيمة السهم الواحد 6 

آالف دينار.
وت����ش����ارك ال���ن���س���اء م���ن أع���ض���اء اجل��م��ع��ي��ة 
حصصهن  اشترين  وأغلبهن  الباقية،  باألسهم 
ال��ص��ال��ة التي  م��ن خ���الل ق��روض��ه��ا، وق���د كلفت 
 324 بتكلفة  دومن��ا   2.25 مساحة  على  أقيمت 

ألف دينار.
ه���ذا اإلجن����از أش����ارت أص��اب��ع ال��ن��ج��اح فيه 
اجلمعية  صندوق  أمينة  ماليكة  عفاف  للسيدة 
املتمكنات،  النساء  إح��دى  وه��ي  جبع،  بلدة  في 
خطواته،  بكامل  امل��ش��روع  على  وقفن  اللواتي 

حتى أصبح قائماً. 
كامل،  بشكل  املشروع  على  مليكة  وأشرفت 
فهي  املنزل،  في  فقط  تعمل  ال  امل��رأة  ان  وأثبتت 
تعارف  مهناً  وتتابع  أيضاً  تشرف  أن  ميكنها 
وأعمال  العطاءات  فواكبت  للرجل،  أنها  عليها 
ال��ب��ن��اء وال��ت��ص��م��ي��م، ح��ت��ى مت إجن����ازه بأفضل 

صورة.
خرج املشروع إلى احلياة وانطلقت الصالة للعمل، فكانت تؤجر بشكل 
على  زوج��ه��ا  مبساعدة  مليكة  وت��ش��رف  وح��ف��الت،  أع���راس  لتنظيم  يومي 
القاعة في كل حفل، وتديرها على أكمل وجه حتى انتهائه وإقامة  تقنيات 

حفل آخر.
القاعة لإليجار، ويجري  املقامة حتت  التجارية  كما واستغلت احملالت 
العمل فيها من أجل حتويل األرض املجاورة كمنتزه للترفيه عن أطفال البلدة، 
يعتبر متنفساً ترويحياً يخفف عنهم احلصار السياسي واإلقتصادي. ويتم 
حصته  مبقدار  كل  العام،  نهاية  في  واملشاركني  النساء  على  العائد  توزيع 

وأسهمه.
كيانها  املجتمع  ف��ي  تثبت  أن  ق��ررت  النساء،  م��ن  ملجموعة  من��اذج  ه��ذه 
ظروفهن  تسعفهن  ل��م  ن��س��اء  ك��ل،  م��ن  ك��ف��رد  العمل  ف��ي  وحقها  ال��وج��ودي، 
املعيشية والتعليمية على توفير راتب مقطوع لهن، قطعن على أنفسهن عهداً 
أن ال يكن مجرد رقم يزيد من تضخم البطالة والركود والفقر، بل يساهمن 

في دفع عجلة االقتصاد في املجتمع.

أرقام وعمالة ضعيفة
في  النساء  مشاركة  في  ضعف  ن��رى  أننا  إال  احمل���اوالت،  تلك  كل  ورغ��م 
ال��رج��ال أك��ث��ر 4 أض��ع��اف م��ن النساء،  ال��ع��ام��ل��ة، حيث أن م��ش��ارك��ة  ال��ق��وى 
تلك  ح��ول  الفلسطيني  لإلحصاء  امل��رك��زي  اجل��ه��از  طرحها  ال��ت��ي  واألرق����ام 
أنه على  إلى  املناط بها، أشارت  املشاركة، ومدى قدرتها على أخذها للدور 
الرغم من أنها تشكل نصف املجتمع من عدد السكان، والبالغ 2 مليون امرأة 
في فلسطني من أصل 4.1 مليون نسمة، إال أن هذه املشاركة ال زالت ضعيفة 

ومتدنية مقارنة بنسبتها التناصفية السكانية.
فخالل العشر سنوات املاضية، ارتفعت قليالً، إال أن هذه النسبة ما زالت 
متدنية، حيث بلغت نسبة املشاركة في القوى العاملة لألفراد 15 سنة فأكثر 

حوالي41% 67% للذكور و15% لإلناث.
وهذا ال يعتبر إجنازاً، مقابل حوالي 10% نسبة مشاركتهن في العام 2001. 
وتناسب،  كنسبة  بالرجل  مقارنة  امل���رأة  حصة  أن  إل��ى  يشير  كله  ه��ذا 

بني حدي السيف:
 تخلق نساء ناجحات 

جنني -هبه عساف

ليست شافية للصدور، بل هي ال زالت متدنية، كما بلغ معدل األجر اليومي 
البيانات  للرجال، حيث تظهر  احلقيقي للمرأة 60 شيقالً، مقابل 73 شيقالً 

وجود فجوة مبقدار 13 شيقالً لصالح الرجال.
عام  من  ارتفعت  حيث  النساء،  بني  مرتفعة  البطالة  معدالت  زال��ت  وال 
2001 إلى عام 2010 ومبعدل زيادة 91%، وعلى الرغم من ارتفاع معدالت 
البطالة  معدل  أن  إلى  األرق��ام  فتشير  عموماً،  والرجال  النساء  بني  البطالة 

حوالي 24%؛ 23% للذكور و27% لإلناث.
القطاع  في  العليا  للمناصب  للوصول  فرصاً  األق��ل  هن  النساء  أن  كما 
تذكر،  بالكاد  العامة  املؤسسة  في  القرار  صنع  مواقع  في  فتمثيلهن،  العام، 

مقارنة مع نسب متثيل الرجال.
الدرجة الوظيفية وكيل مساعد، مقابل حوالي  إذ بلغت حوالي 4% في   
96% للرجال في ذات الدرجة، بينما تتمركز النسبة األعلى للنساء العامالت 
في وظائف الدرجة1 إلى 10، والتي بلغت في مجملها حوالي 32%، مقابل 
العام  القطاع  في  العامالت  النساء  نسبة  ب��أن  علماً  للرجال،   %68 حوالي 

بلغت حوالي 31% مقارنة بحوالي 69% من الرجال.

بني البقاء والالعودة
أكثر  أرقاماً على واقع قد يكون  األرق��ام واإلحصائيات تبقى مجرد  هذه 
يعود  دخل  لديها  وأصبح  ذاتها،  حتقق  أن  استطاعت  ام��رأة  من  فكم  إيالماً، 
الن  فيه،  التصرف  حق  متلك  ال  هي  حقيقة  ولكن  منتظمة،  بصورة  عليها 

احلجة املعهودة لدى اآلخر أن »اجليبة واحدة«.
نبقى  ولن  بستار،  إخفاؤها  ميكن  ال  الشمس  مثل  احلقيقة  تكون  عندما 
حتولن  النساء  من  فكثير  وتوهمات،  واختراعات  بأكاذيب  وجوهنا  نغطي 
أين  وإل���ى  الشهر،  آخ��ر  راتبهن  م��ق��دار  حقيقة  يعلمن  وال  منتجة،  آل��ة  إل��ى 
يذهب، وإن عرفن ال ميلكن حق السؤال أو التصرف فيه، خوفاً من تهديدهن 
بخيارين أحد من السيف: »إما املكوث في البيت، أو اخلروج من البيت دون 
أكثر  واق��ع  من  خوفاً  املظلم،  الواقع  بهذا  القبول  إلى  يضطرها  مما  ع��ودة«، 

ظالماً وسوداوية، تؤول بها خادمة أو متلقية أو عالة على الغير.
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تكبر الفتاة وتنهي مرحلة اإلعدادية فالثانوية، وتتجه إلى معترك احلياة األكبر 
وهي اجلامعة، لتواجه من خاللها مرحلة علمية أصعب، وحياة اجتماعية أوسع، 
فاملرحلة  عام  وبشكل  الفشل،  أو  باخلير  عليها  تعود  أن  إما  جتارب  في  وتغوص 
اجلامعية تؤثر بشكل أكبر من سابقاتها على شخصية الفرد وعلى مستقبله، سواء 

كان ذكراً أو أثنى.  
وعلى صعيد الدراسة اجلامعية، جند أن نسبة الفتيات امللتحقات باجلامعات 
عام  نكبة  منذ  الفلسطينيون  أدرك  حيث  فترة،  منذ  ب��االزدي��اد  آخ��ذة  الفلسطينية 
1948، أن للتعليم أهمية كبيرة، نتيجة الظروف الصعبة التي عاشها هذا الشعب، 
وأدركوا أن أفضل وسيلة  ملقاومة االحتالل هو التعليم، لذلك جند أن هذا االزدياد 
وهذه  يزيد،  وقد  الطالب  عدد  مقابل  الطالبات  عدد  فيها  تساوى  درجة  إلى  وصل 

خطوة جيدة لصالح املرأة الفلسطينية.

مشاكل مادية وقسط مرتفع
األوضاع املادية الصعبة التي تعاني منها العائلة الفلسطينية، وضيق العيش، 
وقلة املردود املادي، أثر سلباً على كثير من العائالت، وقد انعكس هذا على الطالبة 
اجلامعية، نتيجة الرتفاع القسط اجلامعي وارتفاع سعر الساعة الدراسية، فنجد 
وأعربت  اجلامعيات،  الطالبات  منها  تعاني  مشكلة  أكثر  هي  امل��ادي��ة  املشكلة  أن 
مجموعة من طالبات جامعة بيرزيت، أن الوضع املادي هو أكثر معيق لهن، فمنهن 
الفصل، ومنهن من اضطرت للعمل خارج اجلامعة، حتى  من تأخرت في تسجيل 
أو  فصل  لتأجيل  اض��ط��ررن  ومنهن  القسط،  م��ن  بسيط  ج��زء  ول��و  توفير  حت��اول 
»إن قسطي  اإلع��الم:  بلدة عناتا تدرس  قالت طالبة من  التخرج، حيث  التأخر في 
تراكم ليصل إلى دين بحدود 900 دينار«، وقالت الطالبة سلمى في كلية التجارة: 
»مع بداية كل فصل، أواجه مشكلة الرسوم واألقساط املرتفعة«، إضافة لطالبات 
الديون  زي��ادة  إلى  أدى  أكثر من 1000 دينار، وكل هذا  إلى  أخريات وصل دينهن 

والقروض البنكية على أسرهن.
فالديون  العلمي،  وحتصيلها  الطالبة  أداء  على  كبير  تأثير  امل��ادي  وللوضع 
الكثيرة والتأخر في الدراسة، قد ينعكس سلباً على نفسية الطالبة، فينشغل فكرها 
في كيفية توفير القسط، وتنشغل إما بالضغوط العائلية نتيجة الضائقة املالية، 
أن  إال  دراستها،  فتهمل  وعقلياً  جسدياً  مجهوداً  يتطلب  الذي  اإلضافي،  بالعمل  أو 
املرشدة االجتماعية منى احملتسب من جامعة بيرزيت، قالت: »إن اجلامعة حتاول 
أن توفر البدائل لتساعد الطالبة، إما بأن تتوجه لعمادة شؤون الطلبة ملساعدتها، 
الطالبة  أن تقدم  أو  أو خارج اجلامعة،  أو محاولة وجود فرص عمل بديلة داخل 
ملنح ومساعدات من اإلدارة املالية في اجلامعة لتقسيط ديونها«. ولكن هذه احللول 
ال تناسب إال بعض الطالبات، وال تشكل من احلل إال نسبة ضيئلة قد تفي لفصل 
واحد أو اثنني باألكثر، ألن األقساط اجلامعية آخذة باالزدياد في معظم اجلامعات 

الفلسطينية، وهذا أثقل على كاهل الطالبة اجلامعية وأسرتها بشكل كبير.

املشاكل االجتماعية متنوعه
املشاكل االجتماعية حدث وال حرج، والطالبة اجلامعية هي األكثر عرضة لتلك 
املشاكل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكونها أنثى، وال يسمح لها في كثير من 
األحيان ما يسمح للذكر، فكثير من الطالبات يواجهن ضغوطاً مختلفة من األهل، 
واملشاكل األسرية وبني الوالدين تؤثر على الطالبة أيضاً، وهناك فتيات يتزوجن 
في عمر مبكر وينتسنب إلى اجلامعة، ألن مسؤوليات البيت والزوج واألوالد دائماً 
تأخذ املقام األول، وجند هذه النسبة كبيرة في جامعة القدس املفتوحة، ألن نظامها 
نظام انتساب، وهناك بعض الطالبات اجلامعيات اللواتي جلأن لقسم اإلرشاد في 

للعنف مبختلف  أيضاً  قالت منى احملتسب، تعرضن  ما  بيرزيت، حسب  جامعة 
النفسي قد يدمر نفسية  أو  العنف سواء اجلسدي  أن  أشكاله، وكما هو معروف 
الفتاة، وخاصة في تلك املرحلة، ألنها باتت ناضجة وواعية. إضافة إلى املشاكل 

العاطفية مع الزوج أو الزميل، والتي تؤدي إلى عالقات ناجحة أو فاشلة.
طالبات  م��ن  مجموعة  أع��رب��ت  فقد  اجلامعة،  داخ��ل  اجلامعية  املشاكل  وع��ن 
لهن  زميل  مع  وقفن  إذا  مشاكل  يواجهن  أنهن  جنني،  مدينة  في  املفتوحة  القدس 
إرشاد  قسم  وج��ود  عدم  من  املفتوحة  القدس  طالبات  وشكت  للنقد،  ويتعرضن 
اجتماعي أو نفسي في اجلامعة، والذي ميكن أن يساعدهن بشكل كبير في احلديث 
الشبيبة في  الرب منسق حركة  أبو  قال بشار  ذلك  املختلفة، وعن  عن مشاكلهن 
جامعة القدس املفتوحة في جنني: »إن نظام اجلامعة االنتسابي، ال يسمح بوجود 
س��واء  اجلامعة  ح��رم  ف��ي  الداخلية  املشاكل  أن  إال  اجتماعية،  م��رش��دة  أو  مرشد 
مشاكل أكادميية أو اجتماعية، ميكن للمجلس ولإلدارة بالتعاون مع بعضهما أن 
يحلوها، ولكن نسبة إقبال الطالبات على املجلس وعرض مشاكلهن نسبة قليلة 

جداً، خوفاً من اعتبارات خاصة لدى الطالبات«.
بأنفسهن،  الثقة  ميلكن  ال  من  فمنهن  الطالبات،  تواجه  أخرى  مشاكل  وهناك 
وبحاجة لتوكيد الذات وتعزيز الثقة بأنفسهن، ومنهن من ال ميلكن القدرة على 
املستقبل  من  املخاوف  إل��ى  إضافة  املسؤولية،  حتمل  أو  الصحيح  القرار  اتخاذ 
أن يعزز دور  والعمل، وعن ذلك قالت منى احملتسب: »إن قسم اإلرش��اد يحاول 
الفتاة في حتمل املسؤولية كفتاة جامعية، وزيادة ثقتها بنفسها من خالل احلديث 
الشخصي مع الطالبة، والدعم النفسي واالجتماعي، أو من خالل ورشات يعقدها 
في  ومشاركتهم  األه��ل  مع  التواصل  أحياناً  يتم  وقد  اجلامعة،  في  اإلرش��اد  قسم 
الوضع االجتماعي أو املادي أو األكادميي للطالبة، من األخذ بعني االعتبار عدم 
اختراق خصوصية الطالبة، واحلديث مع أهلها ال يكون إال مبوافقتها ووجودها 

هي وأهلها معاً«.
في  والنفسية  اإلرشادية  األقسام  هذه  مثل  لوجود  ض��رورة  هناك  أن  ويذكر 
اجلامعات الفلسطينية، ألن الطالبة ميكن أن جتد في هذا القسم مالذاً لها للحديث 
عن مشاكلها، وتشعر بأن هناك أحد يشاركها تلك القضايا ويبحث معها عن حلول 

لها، مع أن هناك عدد من اجلامعات الفلسطينية يفتقر ملثل هذا القسم.

مشاكلنا أكادميية
املشاكل األكادميية هي التي أخذت الرصيد األكبر من شكاوى طالبات جامعة 
بيرزيت والقدس املفتوحة، فقد قالت طالبة من جامعه بيرزيت: »واجهت مشاكل 
فقمت  ل��ي،  األس��ات��ذة  إحباط  نتيجة  اإلنكليزية،  اللغة  دائ��رة  في  تخصصي  في 
طالبات  أما  السياسية«،  العلوم  لتخصص  أحب  الذي  التخصص  من  بالتحويل 
باحملاضرات،  األستاذة  التزام  عدم  عن  األكثر  شكاويهن  فكانت  املفتوحة  القدس 
إلى عدم وجود  الكافي، إضافة  بالشكل  الدراسية لعدم شرحها  املادة  فهم  وعدم 
التخصص  إل��ى  الطالبة  إلرش���اد  جامعية  سنة  ك��ل  ب��داي��ة  ف��ي  الطالبي  اإلرش���اد 
املناسب لقدراتها، وقالت طالبة تدرس اخلدمة االجتماعية: »نحن بحاجة لعمل 
أنشطة ألكترونية، وفي بيوتنا ال يوجد جهاز حاسوب، واجلامعة تدعي بوجود 
من  تأخذ  اجلامعة  أن  مع  الطالب،  بغير  دائماً  مشغولة  ولكنها  حاسوب  قاعات 
بني  ما  تنوعت  املشاكل  وه��ذه  فصل!«،  بداية  كل  في  تكنولوجيا  رس��وم  الطالب 
ذلك  وإلى  األنسب،  التخصص  اختيار  ومشاكل  التخصص  من  التحويل  مشاكل 
من مشاكل أكادميية، إضافة إلى تطرق الطالبات اجلامعيات باحلديث عن وجود 
نسبة عالية من الوساطة في كل اجلامعات، وهذا يؤثر سلباً على الثقة باجلامعة 

واألستاذ، وقد يؤثر أيضاً على التحصيل العملي احلقيقي للطالبات اجلامعيات.

اجلامعة ترسم مالمح املستقبل

مشاكل عدة تواجه الطالبات اجلامعيات أثناء الدراسة
ميساء األحمد

مجتمع بال امرأة ُحرة… 
مجتمع مهزوم 

 بقلم محمد أبوعبيد 

أكثر األقوال في املرأة مقتاً، هو حني يجهر املرء بأنها ال 
تتقن احلرية، وأنها تسيء لها إذا ُمنحتها. وهذه هي الفكرة 
املهيمنة على عقول الكثيرين من الذكور العرب. لكن ما يزيد 
الفكرة،  اإلن��اث مع هذه  املأساة، هو عندما تتفق بعض  من 

فتصبح مثل املتلذذ باالنتقاص من قدره.
كلما صار حديث عن حرية املرأة، تشرئب رقاب البعض، 
عليها،  الضيم  أنواع  بأسوأ  ويلقون  كثيرين،  يكونون  وقد 
باحث  القفص،  داخ��ل  مفترس  شكل  على  يصورونها  حني 
عن الرذيلة أو الفاحشة، إذا أفلت منه وقعت الواقعة. فكيف 
امل��رأة  حرية  أن  حسبت  إذا  مهزومة  تكون  ال  أن  ملجتمعات 
واألغالل  االجتماعية  القضبان  وأن  ألهلها،  وعار  لها  هالك 

الفكرية هي صون لها وجناة. 
العربي،  الذكر  عليها  ينشأ  التي  والتقاليد  العادات  إن 
القادر  وأن��ه  جنسه،  ش��أن  من  هي  احلرية  أن  يظن  جتعله 
يجب  طفلة،  نظره  في  تبقى  األنثى  بينما  ممارستها،  على 
العقد  عمرها  ناهز  لو  حتى  الذكر،  رقابة  عليها  تتسلط  أن 
بأنها  مجتمعاتنا  ام���ت���ازت  ل��ذل��ك  ال���س���ادس،  أو  اخل��ام��س 
مجتمعات القيود والوصايات، فإذا شاءت املرأة أن تتعلم، 
مثالً، قيادة سيارة، عليها أن تتسلح بعدم ممانعة من ولي 
الدراسة، ولعل بعضهن  أو  السفر  أرادت  إذا  أمرها، وكذلك 
على  حساب  فتح  شئن  إذا  ذك��وري��ة  موافقة  إل��ى  حاجة  في 

الفيسبوك أو تويتر.
أفرادها،  من  كثير  يعتقد  أن  مجتمعاتنا،  على  العار  من 
أن املرأة الباحثة عن حريتها وحتررها من الوصايات غير 
طريقها  ف��ي  أو  فاحشة،  ع��ن  باحثة  ه��ي  إمن��ا  بها،  امل��وص��ى 
نحو الرذيلة الفتراس رجل، وكأن الفضيلة من شأن الذكور 
فحسب. والطامة أن هذا االعتقاد تطور إلى إميان معشعش 
ال  أن  يجب  خطان  واحل��ري��ة  امل��رأة  ب��أن  كثيرين،  عقول  في 

يتقاطعا، فبئس هذا اإلميان. 
في  واختصرها  امل���رأة  حرية  اجل��ائ��ر  البعض  ق��ّزم  لقد 
الضيق  وما  »ال��ب��ودي«،  البلوزة  أو  الضيق  اجلينز  بنطال 
ذاك  م��ن  ضيقاً  أك��ث��ر  ه��و  ب��ل  ال��ط��ري��ق��ة،  ب��ه��ذه  يفكر  عقل  إال 
للمرأة  احل��ري��ة  مفهوم  ظالم  آخ��ر  بعض  وقلص  البنطال، 
على أنها انسالخ عن الدين واألخالق، واستباحة ألنوثتها 
وعرضها، وتفسيرات أخرى، غير الئقة بإنسانيتها، ال ترى 
احلرية األنثوية سوى أنها فتنة، بينما إذا أتى أحدهم على 
ذكر احلرية الذكورية، فال يسمع املرء أياً من تلك التّرهات، 
وك���أن ط��اع��ة اخل��ال��ق واالل��ت��زام بتعاليم دي��ن��ه ف��رض على 

األنثى فقط.
إن احل���ري���ة أب��ع��د م���ن ت��ل��ك ال���ت���أوي���الت ال��ض��ي��ق��ة، إن��ه��ا 
خياراتها  في  بحريتها  تتعلق  التي  هي  بعينها.  اإلنسانية 
في حياتها، بدءاً من تعليمها واختيار تخصصها اجلامعي 
طلب  ف��ي  أو  حياتها،  شريك  باختيار  م���روراً  العمل،  وف��ي 
الشخصية،  وقناعاتها  آرائ��ه��ا  تشكيل  وف��ي  منه،  ال��ط��الق 
زالت  ما  بالية،  تقاليد  على  التمرد  في  حريتها  إلى  وص��والً 
تتعامل معها كما لو ما زالت في زمن الوثنية، أو اجلاهلية، 

وإْن أدنينا عليه الزي العصري.
وأن  حقوقها،  امل��رأة  منح  اإلس��الم  إن  الكثيرون  سيقول 
اإلسالم  منحها  نعم،  غيرها.  من  ح��االً  أفضل  املسلمة  امل��رأة 
به  ت��ب��اه��وا  م��ا  املسلمني  م��ن  الكثير  يطبق  ل��م  لكن  ح��ق��وق��اً، 
بخصوص قواريرهم، فلم تعد املسلمة أفضل حاالً، لذلك بال 
ُتْقتل  ذنب  بال  ولذلك  ُتولد،  حني  الفتاة  حرية  ُت��وأد  جريرة 

العذارى.

mohammad.abuobeid@mbc.net
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دولة   180 ال  يقارب  ما  مع  فلسطني  تشارك   ،2008 عام  ومنذ  عام  كل  في 
في العالم، فعاليات احلملة العاملية في التعليم، والتي يتولى تنفيذها اإلئتالف 
الفلسطيني من أجل بيئة تعليمية تعلمية آمنة. حيث يستعد اإلئتالف في هذا 
العام، للتحضير لفعاليات احلملة العاملية للتعليم، والتي تتمحور حول تعليم 
الفتيات والنساء، ويطالب اإلئتالف من خالل هذه احلملة، تعزيز حق الفتيات 
املجتمع،  في  فاعل  دور  لعب  من  متكينهن  يضمن  نوعي،  تعليم  في  والنساء 

ليؤسس حق التعليم لهن لضمان حقوقهن االجتماعية واإلقتصادية األخرى. 
إي��الء  ب��ض��رورة  احلملة،  ه��ذه  خ��الل  م��ن  الفلسطيني  اإلئ��ت��الف  طالب  حيث 
وصانعي  الفلسطينية،  احلكومة  قبل  من  أكثر  اهتماماً  والنساء  الفتيات  تعليم 
التحليل  أولى تخلو من  الفلسطيني، وبنظرة  التعليمي  للمشهد  املتتبع  القرار. 
يعتبر  املجردة،  األرق��ام  إلى  استناداً  الفتيات  تعليم  وضع  أن  يستنتج  الدقيق، 
جيداً وقفز قفزة نوعية، ولكن بعد التحليل والتشخيص املعمق، واملستند إلى 
التي ما زال  التحديات،  العديد من  النوع االجتماعي، يدرك  حتليل على أساس 
يواجهها تعليم الفتيات، والتي في غالبها، مردها النمطية االجتماعية السائدة 

جتاه النظر إلى املرأة ودورها.
الذي ترفعه  أه��داف احلملة، تنبثق من الشعار  أن  إلى  وهنا ال بد أن ننوه، 

احلملة لهذا العام.
تعمل احلملة على تذكير احلكومات بشكل دائم بأهداف »التعليم للجميع«، 
تلك األهداف التي اتفقت أكثر من 180 دولة عليها في املنتدى العاملي للتعليم في 

2000 في دكار، واملتمثلة ب:
توسيع الرعاية والتعلم في مرحلة الطفولة املبكرة.

توفير التعليم املجاني واإللزامي للجميع.
تعزيز مهارات التعلم واحلياة للشباب والبالغني.

زيادة قدرة البالغني على القراءة والكتابة بنسبة %50.
حتقيق اإلنصاف في اجلندر بحلول 2005، واملساواة في اجلندر بحلول 2015

حتسني نوعية التعليم.
العاملية،  التظاهرة  هذه  في  ودوراً  نشاطاً  البلدان  أكثر  فلسطني  برزت  وقد 
الشرق  ملنطقة  كممثل  ال��دول��ي،  املجلس  ف��ي  فلسطني  وج���ود  إل��ى  أدى  وال���ذي 

األوسط وشمال إفريقيا، وقيادة فلسطني للحملة العربية للتعليم.
امل��دارس،  التسرب من  الفتيات هي نسب  التي تواجه تعليم  التحديات  أهم 
قانون  رغم  تركيز،  إلى  حتتاج  زال��ت  ما  والتي  الثانوية،  املراحل  في  وخاصة 
إال  امل��دارس،  إلى  للعودة  للمتسربات  الفرصة  بإتاحة  والتعليم  التربية  وزارة 
الفتيات  الدراسي 2007/2006، من  العام  أنه ما زال هناك ما نسبته 2.4 في 
في املرحلة الثانوية يتسربن من املدارس. قرار وزارة التربية شجع ما نسبته 
10% من الفتيات امللتحقات باملرحلة الثانوية للعودة إلى املدارس، حيث أن ال 
للمرحلة  العمر  من  أعلى  أعمارهن  متوسط  يبلغ  اللواتي  الفتيات  من  هن   %10
الثانوية، مما يدلل إلى ارتداد هذه النسبة من املتسربات من املدارس للدراسة 
الثانوية، وغالبهن يتوجهن إلى الدراسة اخلاصة، وجتدر اإلشارة هنا، أن عدد 
كبير من الفتيات أقدمن على الدراسة الثانوية )التوجيهي(، في الفترة التي كان 
املنهاج  اعتماد  قبل  االمتحان  ليستغللن فرصة  القدمي،  باملنهاج  يقدم  االمتحان 

اجلديد، والذي لم يسبق لهن دراسته في املدارس. 

تسرب الفتيات في املرحلة الثانوية احد اهم اسبابه الزواج املبكر.
التخصص  ن��وع  الفتيات  تعليم  تواجه  التي  أيضاً  املهمة  التحديات  وم��ن 
الذي تتوجه له الفتيات في اجلامعات والكليات العليا، حيث أن النسبة األكثر 
للتخصصات  منهن  قليل  وع��دد  األدب��ي��ة،  للتخصصات  يتوجهن  الفتيات،  من 
الفتيات في اخيتار  املفروضة على  القيود االجتماعية  إلى  العلمية، وهذا مرده 
تدرس  أن  األه��ال��ي  أغلب  يفضل  حيث  العمل،  لسوق  للتحضير  التخصصات 

بناتهم تخصصات تؤهلن ليعملن في وظائف مقبولة للفتيات مجتمعياً.
رغم أن نسبة الفتيات املتعلمات في املجتمع الفلسطيني تفوق عدد الذكور، 
إال أن نسبة الفتيات العامالت ما زالت قليلة، يالحظ أن حوالي 90% من النساء 

 %60 ونسبة  الدراسة،  سنوات  من  وأق��ل  سنة   12 أنهني  العاملة  القوى  خ��ارج 
منهن أنهني 13 سنة دراسية وأكثر. إن التفرغ ألعمال املنزل كربات بيوت، هو 
من  يستدل  للدراسة.  التفرغ  أو  العمل  قوة  خارج  لوجودهن  الرئيسي  السبب 
في  فرصهن  زادت  كلما  للنساء،  الدراسة  سنوات  انخفضت  كلما  أنه  الدراسات 
العمل. وجتدر اإلشارة أن القوى العاملة غير املتعلمة، تعمل في الوظائف التي 

ال حتتاج إلى مهارات. 
الفتيات  يستوعب  وال  يشجع  ال  العمل  س��وق  أن  على  ت��دل  النتائج  وه��ذه 
يشكل  ،ال  العمل  س��وق  ف��ي  اإلن��خ��راط  ع��ن  النساء  ع��زوف  إن  حيث  املتعلمات، 
ال��س��وق  ب��ظ��روف  مرتبطة  نتيجة  ب��ل  األح���ي���ان،  أغ��ل��ب  ف��ي  اخ��ت��ي��اري��ة  مشكلة 
املدى  على  خطيرة  نتائج  وه��ذه  النسوية.  للمشاركة  فيه  ال��ط��اردة  والعوامل 
البعيد إذا ما أخذنا بعني اإلعتبار أن التعليم أحد ركائز التمكني للبشر، فإذا فقدت 
هذه الركيزة، فإن اخلطورة عزوف الفتيات عن التعليم، وإقبالهن على الزواج 

في السنوات القادمة نتيجة البطالة املستفحلة في صفوف اخلريجات. 
هذه التحديات، يضاف إليها أيضاً البنية التحتية للمدارس، والتي ال تراعي 
من  فيها  الفتيات  حت��رم  التي  املختلطة  امل���دارس  ومشكلة  االجتماعي،  ال��ن��وع 
عديد من امليزات، أيضاً عدم توفر أماكن ترفيهية وثقافية مناسبة للفتيات بعد 

املدرسة، مما يزيد من مهاراتهن الفكرية واحلياتية. 
التي تواجه  التحديات  العام، تركز على كافة  لهذا  للتعليم  العاملية  احلملة 
التوقف  بضرورة  القرار،  صانعي  إلى  رسائل  ستوصل  حيث  الفتيات،  تعليم 
وعدم  الفلسطيني،  املجتمع  في  شمولي  بشكل  والتخطيط  التحديات،  هذه  عند 
التغاضي عن القضايا املتعلقة بالنساء والفتيات، إذا ما أردنا التفكير في تنمية 

مجتمعية شاملة. 
في هذا العام، وكما كل عام، ستشهد األراضي الفلسطينية فعاليات متنوعة، 
أجل  من  الفلسطيني  اإلئتالف  سينظمه  ال��ذي  للتعليم،  العاملي  األسبوع  ضمن 
بيئة تعليمية تعلمية آمنة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة 
فعاليات  ضمن  أي��ار،   8-2 من  الفترة  في  الدولية،  الالجئني  وتشغيل  الغوث 
الفلسطينية،  امل���دارس  ف��ي  فعاليات  ستنظم  حيث  للتعليم،  العاملية  احلملة 
ضرورة  حول  القرار،  صانعي  إلى  مطالبهم  بتقدمي  خاللها،  من  الطلبة  سيقوم 
ضمان حتقيق نوعي للجميع، وخاصة للفتيات والنساء، أيضاً ستركز احلملة 
قصص  أكانت  س��واء  للنساء،  النوعية  القصص  من  ممكن  ق��در  أكبر  نشر  على 
جناح أو وقفت في طريقهن صخور من املعيقات لتحقيق أحالمهن، وهدف نشر 
هذه القصص، هو إعالم املجتمع عامة وصانعي القرار خاصة، بأهمية التعليم 
للنساء، وأيضاً لدق ج��دران اخل��زان حول عديد من احل��االت النسوية، التي ما 

زالت حتلم في مستقبل أفضل. كما وسيتم عقد مؤمترات وورشات عمل وأنشطة 
متنوعة خالل هذا األسبوع. 

انعقاد  للتعليم، تأسست عام 2000، بعد  العاملية  أن احلملة  جدير بالذكر 
املؤمتر الدولي العاملي حول التعليم للجميع في دكار، والذي أكد فيه املؤمترون 
آنذاك، التزام الدول بتحقيق أهداف التعليم للجميع، وبضرورة إجنازها بحلول 
عام 2015، حيث التزموا بتحقيق األهداف الستة للتعليم للجميع، والتي تشمل 
املجاني  التعليم  توفير  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  والتعلم  الرعاية  توسيع 
زيادة  والبالغني،  للشباب  واحلياة  التعلم  مهارات  تعزيز  للجميع،  واإللزامي 
قدرة البالغني على القراءة والكتابة بنسبة 50%، حتقيق اإلنصاف في اجلندر 
بحلول 2005، واملساواة في اجلندر بحلول 2015، إضافة الى حتسني نوعية 

التعليم. 
ومنذ تأسيسها، تسعى احلملة العاملية للتعليم، إلى نشر الوعي بني الناس، 
التعليم  توفير  في  وعودهم  لتنفيذ  احلكومات،  لدى  السياسية  اإلرادة  وخلق 
احلكومات  على  والضغط  التذكير  خ��الل  من  األط��ف��ال،  جلميع  واملجاني  العام 

والدول، لإليفاء بالتزاماتها جتاه أهداف التعليم للجميع.
ففي كل عام، يتم تنفيذ أنشطة عاملية ضمن فعاليات احلملة العاملية للتعليم، 
للفعاليات،  عاملي  أسبوع  في  األنشطة  وتتوج  التعليم،  أه��داف  أحد  على  تركز 
ينفذ في كل الدول األعضاء في احلملة، وتشارك فلسطني سنوياً في هذا احلدث 
منذ عام 2008 وبشكل سنوي، مليون طالب فلسطيني أو يزيد ومئات األهالي 
وعشرات اإلعالميني وعدة مؤسسات مهتمة بالتعليم، يجتمعون معاً للمطالبة 
بتحقيق أهداف التعليم للجميع في فلسطني، ففي عام 2008، ركزت احلملة على 
 ،2009 عام  في  لالستثناء«،  »ال  التعليم  في  التمييز  أشكال  كافة  على  القضاء 
ركزت على املطالبة بفتح الكتب وفتح األبواب أمام الكبار ليتعلموا للقضاء على 
املوازنات املخصصة  األمية، وفي عام 2010 تعالت األصوات بضرورة زيادة 

للتعليم »متويل عادل للتعليم حق للجميع«. 
وال��ن��س��اء في  الفتيات  ت��رف��ع احلملة ش��ع��ار ح��ق  ال��ع��ام )2011(  ه��ذا  وف��ي 
آذار،  الثامن من  الشعار مع مرور 100 عام على حتديد  التعليم، ويتزامن هذا 

كيوم عاملي للمرأة.
اإلع��ت��راف  إل��ى  أدى  للتعليم،  العاملية  احلملة  ف��ي  الفاعل  فلسطني  ن��ش��اط 
بعضوية احلملة العربية للتعليم في املجلس الدولي للحملة العربية للتعليم، 
إبداع  مركز  عام  مدير  صباح  رفعت  وانتخب  دائ��م،  عضوية  مقعد  تثبيت  ومت 
املعلم، في هذا العام ممثالً من فلسطني، كعضو عن احلملة العربية للتعليم في 

املجلس الدولي للحملة العاملية للتعليم. 

لتعزيز حق الفتيات والنساء في التعليم 

فلسطني تشارك العالم 
في فعاليات احلملة العاملية للتعليم 
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يعتبر حق املراة في التعليم، من أكثر املوضوعات مثاراً للجدل بني التيارات 
االهتمام  ت��زاي��د  إل��ى  ذل��ك  وي��رج��ع  ال��واح��د،  املجتمع  داخ���ل  املتباينة  الثقافية 
التى  واإلنساني،  الفكري  التحرر  وم��وج��ات  اإلن��س��ان  وحقوق  بالدميقراطية 
يشهدها العالم بأسره حتت تأثير العوملة، وما يرتبط بها من حتوالت هيكلية 
لها  والتى  املختلفة،  العالم  دول  فى  واإلقتصادية  االجتماعية  السياسات  فى 

األثر الكبير فى نشوء حتديات وفرص جديدة أمام املرأة.
احلقوق  منظومة  ج��وه��ر  ه��و  متييز،  دون  التعليم  ف��ي  امل���رأة  ح��ق  يعتبر 
بكافة  للتمتع  امل��رأة  يؤهل  التعليم  ألن  والثقافية،  واالجتماعية  اإلقتصادية 
حقوقها. حيث أن متتع املرأة بحقوقها املدنية والسياسية واإلقتصادية، يتوقف 
التعليم. مثل احلق في اختيار  لها في  املتاحة  على مستوى تعليمها والفرص 
العلمي  التقدم  بفوائد  والتمتع  للرجل،  مساوي  أج��ر  على  واحل��ص��ول  العمل 
املعلومات  استقاء  وحرية  العالي،  التعليم  على  واحل��ص��ول  والتكنولوجي، 
وحرية التعبير وحق الترشح واالنتخاب ،ال ميكن ممارستها بطريقة مجدية، 

إال بعد حصول املرأة على مستوى من التعليم. 
ترتبط التحديات التى تواجه تعليم املرأة الفلسطينية، وكذلك الفرص التى 
العامة  املرأة، ترتبط بالسمات  التعامل معها ملواجهة إنصاف ومساواة  ميكن 
التي  والتحديات  املؤشرات  أهم  يلي  فيما  الفلسطينية.  للمرأة  الراهن  للوضع 

تواجه املرأة الفلسطينية:
  أوالً: التحديات املتعلقة بالثقافة السائدة واملوروث االجتماعي في تعليم 

املرأة الفلسطينية ونيل حقوقها
في  وبخاصة  الفلسطيني  املجتمع  ف��ي  التقليدية  االجتماعية  النظرة  إن 
األرياف وفي املناطق النائية واملهمشة، تعتبر أن الوضع الطبيعي للمرأة هو 
التعليم )فك احل��رف(، وتقسم األدوار  البيت واحلد االدنى من  ال��زواج وحياة 
املرأة  تعليم  في  التحديات  من  عدد  خلقت  النظرة  هذه  التمييز.  هذا  على  بناًء 
أهم  يلي  فيما  بها.  تليق  التي  الوظيفية  للمناصب  تبوئها  وف��ي  الفلسطينية، 

التحديات في هذا املجال:
 حتديات في تغيير منظومة القيم االجتماعية التقليدية القائمة على الطابع 
امل��رأة في خانة  امل��رأة، وال يضع  ال��ذي ال يعترف بقدرات  ال��ذك��وري واألب���وي، 
يعتبر  ال��ذي  الرجل،  على  حكراً  هي  التي  اإلع��ال��ة،  أعباء  حتمل  في  املسؤولية 
بذلت  مهما  التنموية،  اإلنتاجية  للقاعدة  احلقيقي  واملؤسس  التاريخي  الفاعل 
الدولة  الرجال على  إب��داع. ويسيطر فيها  امل��رأة من جهد ومهما متيزت به من 
والنظم السياسية والتشريع ووضع القوانني واملراسيم والتعليمات والقضاء، 
التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك  أي هيمنتهم على السلطات الثالث 

على االقتصاد والثقافة ...الخ.
النمطية  التعليمية، في تغيير الصورة  الفلسطينية   حتديات أمام املناهج 
إلى  التي تصورها كمخلوق ضعيف يحتاج  الفلسطينية في مجتمعها،  للمرأة 

وصايا. 
واإلقليمية  الدولية  واملواثيق  باإلتفاقيات  االلتزام  غياب  فرضها  حتديات   
واحمللية، التي وقعت عليها وشرعتها فلسطني دون أن تطبقها فعلياً على أرض 
ال��زواج وقانون  التعليم وقانون سن  الزامية  قانون  املثال  الواقع، على سبيل 
األحوال الشخصية، فضالً عن اخلطاب املتشدد في أماكن العبادة الذي يحرض 

على هذه القوانني التي تعطي املرأة حقوقها. 
امل���رأة  ل���دى  امل��رت��ب��ط��ة بتخفيض م���ع���دالت األم���ي���ة  ال��ت��ح��دي��ات  ث��ان��ي��اً:    
التعليم  في  الفتيات  التحاق  في  العالية  املعدالت  على  واحلفاظ  الفلسطينية، 

العام والعالي وزيادتها.
حقق الشعب الفلسطيني انخفاضاً ملموساً في معدالت األمية لدى النساء، 
اليونسكو  منظمة  بيانات  تشير  حيث  األخ��رى،  العربية  البلدان  مع  باملقارنة 
إلى  تصل  العربية  البلدان  في  النساء  لدى  األمية  نسبة  أن  إلى   ،2009 لسنة 

نحو 50%. بينما تصل النسبة في فلسطني إلى %9. 
كما حقق التعليم الفلسطيني أيضاً جناحاً كبيراً من ناحية الكم في مجال 
املرحلتني  في  التعليمي  بالنظام  االلتحاق  في  اجلنسني،  بني  املساواة  حتقيق 
األساسي في  والتحدي  العالي،  التعليم  والثانوية، كذلك في مجال  األساسية 
هذا املجال، هو احلفاظ على املعدالت العالية في اإللتحاق للمرحلة األساسية، 

والقضاء على معدالت التسرب فيها، وحتسني اإللتحاق في املرحلة الثانوية.
نوعية  في  يكمن  الفلسطينية،  امل��رأة  تعليم  مجال  في  األس��اس��ي  التحدي 
التعليم ومدى استجابة املناهج ونظام التعليم الفلسطيني للتحديات املفروضة 
آفاق  التعليم العام واجلامعي، وفتح  الفلسطينية، وتطوير مناهج  على املرأة 
املعرفة، مبا يجعلها قادرة على فهم متغيرات العصر من جانب، ومخرجاً لسد 

احتياجات سوق العمل املتجددة من جانب آخر. 
السكان  تعداد  ف��ي   الفلسطيني  لإلحصاء  امل��رك��زي  اجلهاز  بيانات  تشير 
منها  أضعاف  بثالثة  أعلى  اإلن��اث  بني  األمية  نسبة  أن   ،2009 لعام  واملساكن 
لدى الذكور في العام 2008. حيث أظهرت البيانات أن نسبة األمية بني األفراد 
بلغت   ،%5.9 بلغت  الفلسطينية،  األراض��ي  في  فأكثر  سنة   15 أعمارهم  الذين 
هذا  في  التحدي   .%9.1 اإلن��اث  بني  بلغت  حني  في   ،%2.9 الذكور  بني  النسبة 
القاضية بتخفيض معدالت  التعليم للجميع،  التزام فلسطني بخطة  املجال هو 

األمية إلى النصف حتى عام 2015.
املتابعة  )ن��ظ��ام  والتعليم  التربية  وزارة  نفذتها  دراس���ة  نتائج  أظ��ه��رت 

املرحلة  في  اإلجمالي  االلتحاق  معدل  أن   ،)2009 السنوي  التقرير  والتقييم 
املساواة بني اجلنسني  97.6%، ويبلغ مؤشر  للذكور 95% واإلن��اث  األساسية 
103% )نسبة الذكور إلى اإلناثx  100(. يعني ذلك أن الغالبية العظمى من 
األطفال في سن املرحلة األساسية ملتحقني باملدارس. هناك نسبة تتراوح ما 
بني 2.4% لإلناث و5% للذكور، قد تسربوا من املدارس قبل االنتهاء من مرحلة 
املرحلة  في  االلتحاق  معدالت  ارتفاع  رغ��م  القانون.  حسب  االل��زام��ي  التعليم 
بعد  مستوياته  أعلى  إل��ى  يرتفع  التسرب  معدل  أن  إال  اإلل��زام��ي��ة،  األساسية 
يتجهن  اللواتي  الفتيات  وبخاصة  اجلنسني،  لكال  العاشر  الصف  من  اإلنتهاء 
النظام  أمام  التحدي األساسي  العمل.  إلى سوق  املبكر، والفتيان  ال��زواج  نحو 
قانوني  تفعيل  خ��الل  من  العاشر،  الصف  في  اإللتحاق  معدل  رف��ع  التعليمي 
إلزامية التعليم وعمالة األطفال واحلد من زواج الفتيات املبكر، باإلضافة الى 
التحدي املرتبط بتحسني نوعية التعليم لكال اجلنسني وبدون متييز. بحاجة 

إلى نسبة التسرب في الصف العاشر وخاصة لدى الفتيات. 
إقباالً  أكثر  اإلن��اث  أن  الثانوي  التعليم  مرحلة  في  االلتحاق  معدالت  تظهر 
على التعليم في هذه املرحلة باملقارنة مع الذكور. بلغ معدل اإللتحاق اإلجمالي 
لإلناث 85%، وقد فاق معدل الذكور 72% بأكثر من 13% ويبلغ مؤشر املساواة 
مرحلة  في  اإللتحاق  معدالت  في  النسبي  االرتفاع  رغم   .%118 اجلنسني  بني 
اجلنسني  كال  من  الطلبة  من   %21 نسبة  ان  إال  اإللزامي،  غير  الثانوي  التعليم 
)نسبة الذكور 28% واإلناث 15%( ممن هم في سن التعليم الثانوي ال يكملون 
متديد  في  يتحدد  املجال  ه��ذا  في  األس��اس��ي  والتحدي  الدراسية.  املرحلة  ه��ذه 
التعليم  قاعدة  وتوسيع  الثانوي،  التعليم  ليشمل  اإلل��زام��ي  التعليم  مرحلة 
جلذب  املتجددة  العمل  سوق  ومتطلبات  تتناسب  متعددة  مهن  ليشمل  املهني، 
الطالبات والطلبة املتسربني من هذه املرحلة، وخاصة املهن التنموية املتناسبة 
بعد  التعليم  إل��ى  امل��رت��دات  الفتيات  نسبة  معرفة  إل��ى  بحاجة  امل���رأة.  عمل  مع 

التسرب، وتبيان معدل أعمارهن. 
يبدو للوهلة األولى، أن معدالت التسرب منخفضة، وال تثير قلق متخذي 
القرار في وزارة التربية والتعليم، ولكن إذا ما أخذ الرقم التراكمي للمتسربني 
خالل الفترة ما بني )1994-2004( من ااملرحلتني األساسية والثانوية من كال 
اجلنسني، فقد بلغ 157 ألف متسرب ومتسربة، منهم )83 ألف ذكور، 74 ألف 
إناث(. وبلغ العدد التراكمي للمتسربني من املرحلة األساسية 120 ألف طالب 
وطالبة، منهم )69 ألف ذكور، 51 ألف إناث(. وبلغ العدد التراكمي للمتسربني 
ألف   23 ذك��ور،  أل��ف   14( منهم  وطالبة،  طالب  أل��ف   37 الثانوية  املرحلة  من 
غالبيتهم  الدنيا،  األساسية  املرحلة  من  املتسربني  أن  اإلش��ارة  وجت��در  إن��اث(. 

يرتدون إلى األمية، مما يرفع من معدالت األمية ويفاقمها، بدالً من احلد منها.
اجل��ام��ع��ات  ف��ي  ال��ب��ك��ال��وري��وس  ش��ه��ادة  لنيل  املسجلني  الطلبة  ع���دد  ب��ل��غ 
 51.7 منهم   ،2009 العام  في  وطالبة  طالب  ألف   94.6 التقليدية  الفلسطينية 
أما  الذكور.  الطلبة  الطالبات عدد  ألف طالبة، ونسبتهن 54.6%، فقد فاق عدد 
عدد الطلبة املسجلني في الدراسات العليا 5.2 ألف طالب وطالبة، منهم  2.2 

ألف طالبة ونسبتهن %42.4.  
هذا التحسن واإلرتفاع في أعداد اإلناث امللتحقات باجلامعات، ال يقابلة حتسن 

بالتحاق الطالبات بالكليات العلمية، إذ يتجه عدد الطالبات إلى اإلنخفاض في 
برامج  في  متثيلهن  ي��زداد  بينما  التكنولوجيا،  على  املعتمدة  والبرامج  العلوم 
في  والفنون  املعلمني  إع��داد  وب��رام��ج  الصحية  والبرامج  االجتماعية  اخل��دم��ات 
كل من اجلامعات وكليات املجتمع على حد سواء، حيث تشكل الفتيات أكثر من 
1،6%من  يشكلن  بينما  التخصصات،  بتلك  امللتحقني  للطلبة  الكلي  العدد  نصف 
خريجي الهندسة واملهن الهندسية. هذا التوجه في الدراسة واختيار التخصص، 
تواجهها  التي  والصعوبات  امل���رأة،  بعمل  املتعلقة  االجتماعية  للقيم  نتاج  هو 
النساء في احلصول على عمل في القطاعات املهنية، ومحدودية اخليارات املتاحة 
أمامها للعمل، إلى جانب سعيها للحصول على عمل تستطيع من خالله، التوفيق 

بني دورها التقليدي داخل املنزل ورضا املجتمع. 

  ثالثاً: التحديات املرتبطة برفع معدل إلتحاق الفتيات بالتعليم املهني
الثانوي  املهني  بالتعليم  وإناثاً  ذك��وراً  الطلبة  التحاق  نسبة  ع��ام،  بشكل 
بهذا  امللتحقني  الطلبة  أن نسبة  الفلسطينية، حيث  امل��دارس  في  منخفضة جداً 
النوع من التعليم ال تتجاوز 5% من مجموع الطلبة من كال اجلنسني في املرحلة 
إن  التعليم عن %2.  النوع من  امللتحقات بهذا  اإلناث  الثانوية، وال تزيد نسبة 
هو  الثانوية،  في  املهني  بالتعليم  اإللتحاق  نسبة  النخفاض  الرئيسي  السبب 
في  املقصرون  الطلبة  أن  حيث  املهني،  للتعليم  املجتمع  في  السلبية  النظرة 
امللتحقات  الفتيات  غالبية  املهنية.  بالتخصصات  يلتحقون  األكادميي  التعليم 
كالصناعي  األخ���رى  ال��ف��روع  أم��ا  ال��ت��ج��ارة،  ب��ف��رع  يلتحقن  امل��ه��ن��ي،  بالتعليم 
ويعزى  فقط.  الذكور  على  تقتصر  والفندقي،  وال��زراع��ي  املعلومات  وتقنيات 
سبب انخفاض إلتحاق الفتيات بالتعليم املهني، إلى افتقار التخصصات املهنية 

اخلاصة بالفتيات إلى التنوع، ومبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
التحدي الرئيسي هو زيادة إلتحاق الفتيات بالتعليم املهني، والعمل على 
وحتسني  التعليم،  من  النوع  لهذا  املجتمع  نظر  في  النمطية  ال��ص��ورة  تغيير 
امل��ؤس��س��ات  ف��ي  العملي  التطبيق  خ���الل  م��ن  التخصص  م��ج��ال  ف��ي  امل���ه���ارات 
وخاصة  الفتيات،  رغبة  تناسب  متنوعة  تخصصات  ايجاد  كذلك  اإلنتاجية، 
املعلومات واأللكترونيات  املتعلقة باحلاسوب وتكنولوجيا  التخصصات  تلك 
والفندقة والتمريض، وتشجيعهن لإللتحاق بهذه التخصصات من خالل إيجاد 

فرص عمل للخريجات. 
الفلسطينيني  وحرمان  االحتالل  باستمرار  املرتبطة  التحديات  رابعا«:    

من حقهم بالتعليم 
إن للحصار واإلجتياح واإلعتداءات اإلسرائيلية واحلواجز وجدار الفصل، 
له أكبر األثر على العملية التعليمية، وعلى اجلوانب اإلنسانية واملادية، وكذلك 
في  العسكرية  احل��واج��ز  ع��دد  انخفاض  رغ��م  للطلبة.  النفسية  الناحية  على 
أواسط عام 2010، إال ان عددها قد بلغ وفقا ملنظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية 
)بتسليم(، خالل النصف األول من عام 2008 حوالي 62 حاجزاً دائماً قسمت 
 85 ومبتوسط  وحدها،  اخلليل  مدينة  داخل  حاجزاً   16 منها  الغربية،  الضفة 
إعاقة  إلى  أدت  قد  احلواجز  هذه  أن  إلى  التقرير  وأش��ار  طياراً.  حاجزاً   512 و 
احلركة أمام الفلسطينيني بشكل عام، والطالب واملعلمني بشكل خاص، واألكثر 

حق املرأة الفلسطينية في التعليم واملشاركة في احلياة العامة
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تضرراً هن الطالبات، خلوف أهلهن من تعرضهن لألذى على احلواجز. 
أثر  بناءه،  االحتالل  سلطات  تواصل  الذي  العنصري  الفصل  جدار  أن  كما 
املركزي  اجلهاز  نفذها  دراسة  نتائج  أظهرت  حيث  التعليم،  على  سلبي  بشكل 
في  الفلسطينيني  األف����راد  م��ن   %3.4 أن   ،2004 ع���ام  الفلسطيني  ل��إلح��ص��اء 
التجمعات التي تأثرت باجلدار، قد تركوا التعليم بسبب الوضع األمني وجدار 
الفصل، )5.3% يقيمون غرب اجلدار و3.1% يقيمون شرق اجلدار(، فيما يالحظ 
التي  التجمعات  في  التعليم  تركوا  الذين  الفلسطينيني  األف��راد  من   %26.0 أن 
تأثرت باجلدار، قد تركوا التعليم بسبب الوضع اإلقتصادي املتردي ألسرهم، 

)31.7% غرب اجلدار و25.2% شرق اجلدار(.  
أفادت نتائج الدراسة، أن 81.5% من األسر الفلسطينية في التجمعات التي 
طرق  اتبعوا  العالي،  بالتعليم  ملتحقون  أف��راد  لديها  والتي  باجلدار،  تأثرت 
التي  الصعوبات  مع  للتأقلم  كطريقة  الكلية  اجلامعة/  إل��ى  للوصول  بديلة 
األسر  من  و%81.0  اجل��دار(،  شرق  و%81.6  اجل��دار  غرب   %81.1( تواجههم، 
اضطر أفرادها للتعطيل لعدة أيام عن اجلامعة/ الكلية بسبب إغالق املنطقة، 

)77.9% غرب اجلدار و81.6% شرق اجلدار(. 
العمل  في  الفلسطينية  امل��رأة  مبشاركة  املرتبطة  التحديات  خامسا«:    

واحلياة االقتصادية
حقوقها  الفلسطينية  امل��رأة  تعطي  ومواثيق  قوانني  وج��ود  من  الرغم  على 
اإلقتصادية واملشاركة في قوة العمل، إال أن تنفيذ هذه القوانني تعطي مؤشراً 
واقعياً على مدى مساهمة املرأة في التنمية، ومكافحة األسباب احلقيقية وراء 
االستثناء اإلقتصادي الذي تعاني منه. فيما يلي أهم املؤشرات والتحديات التي 

تواجه املرأة الفلسطينية في سوق العمل، واملشاركة في احلياة االقتصادية:
املركزي  الذي نفذه اجلهاز  الفلسطينية،  العاملة  القوى  تظهر نتائج مسح 
لإلحصاء الفلسطيني، 2008/ التقرير السنوي لعام 2009، حول عالقة املرأة 

الفلسطينية بسوق العمل وعدد سنوات دراستها، فيما يلي أهم النتائج:
الغالبية العظمى من النساء الفلسطينيات في سن 15 سنة وأكثر، اللواتي 
قوة  خ��ارج  هن  سنة   )12-0( من  أي  وأق��ل،  سنة   12 دراستهن  سنوات  ع��دد 
نسبة  العمل.  قوة  داخل  منهن   %10 تتجاوز  ال  نسبة   ،%90 ونسبتهن  العمل، 
الرجال من هم خارج قوة العمل ال تتجاوز 42% عند هذا املستوى الدراسي. أما 
اللواتي هن خارج قوة العمل، وعدد سنوات دراستهن 13 سنة  نسبة النساء 
وأكثر، أي مرحلة التعليم العالي، بلغت 58%، ونسبة من هن داخل قوة العمل 
42%. نسبة الرجال من هم خارج قوة العمل 33% عند هذا املستوى الدراسي. 
يالحظ من هذه البيانات، أنه كلما زادت عدد سنوات دراسة املرأة الفلسطينية 
وخاصة التعليم اجلامعي أو كليات املجتمع، كلما زادت رغبتهن في اإلنخراط 

في سوق العمل والعكس صحيح. 
سنوات  ال��ل��وات��ي  الفلسطينيات،  النساء  ثلث  م��ن  أكثر  أن  النتائج  تظهر 
حني  ف��ي  العمل،  ع��ن  ع��اط��الت  ه��ن   ،%35 والنسبة  وأك��ث��ر،  سنة   13 دراستهن 
في  اإلن��خ��راط  عن  النساء  ع��زوف  إن   .%19 إل��ى  الذكور  ل��دى  النسبة  تنخفض 
سوق العمل، ال يشكل مشكلة اختيارية في أغلب األحيان، بل نتيجة مرتبطة 
مجموعة  أن  كما  النسوية،  للمشاركة  فيه  الطاردة  والعوامل  السوق  بظروف 

النساء خارج القوى العاملة مجموعة غير متجانسة، وأنها تختلف باختالف 
املدن  النساء في  املثال  األخ��رى، على سبيل  االجتماعية  اجلغرافيا واملؤشرات 
بعكس  مناسب،  وأج��ر  مناسب  عمل  لهن  توفر  إذا  العمل  على  يقبلن  غالبيتهم 
في  عمل  توفر  إذا  أم��ا  للعمل.  للمدن  اإلنتقال  يتطلب  ال��ذي  ال��ري��ف،  في  احل��ال 

املنطقة الريفية، ففي أغلب األحيان من املمكن أن يقبلن على العمل. 
تشترك املرأة في الوزارات واملؤسسات احلكومية في السلطة الفلسطينية، 
النشاط  في  العامالت  النساء  أوض��اع  استعراض  إن   ،%15 تتجاوز  ال  بنسبة 
املعلمني  أعداد  أن  املجاالت واملؤسسات، يبني  امل��دارس، مبختلف  التعليمي في 
باستثناء  املعلمات،  لصالح  طفيفة  زي���ادة  م��ع  متساوية،  تقريباً  واملعلمات 
رياض األطفال، الغالبية العظمى هن معلمات. نسبة العامالت في اجلامعات 

23.2%، وفي كليات املجتمع %23.3. 
أغلب  الرجل في  امل��رأة متخلفة عن  تزال  للمهن والتخصصات، ال  بالنسبة 
ونسبتهن  الفلسطينيات،  للنساء  جذباً  املهن  أكثر  التمريض  مهنة  إن  املهن، 
63% من مجموع العاملني في هذه املهنة، تليها مهنة الصيدلة، ونسبتهن %52، 
ونسبة الرجال 48%. أما مهنة الطب البشري، ال تتجاوز نسبة الطبيبات %17، 
نسبتهن  تبلغ  األسنان،  طب  مهنة  كذلك   ،%83 والبالغة  األطباء  مع  باملقارنة 
 ،%12 نسبتهن  تتجاوز  ال  القضاة،  ملهنة  بالنسبة  أم��ا   .%77 وال��رج��ال   ،%23

فالرجال هم الذين يتولون القضاء في فلسطني وكذلك احملاماة.
التحدي القائم من أجل متكني املرأة الفلسطينية للمشاركة في العمل، وفي 
مختلف أنواع األنشطة اإلقتصادية، يكمن في توسيع فرصهن في املشاركة في 
عمل مأجور. ألن مشاركتهن هي مساهمة في التنمية اإلقتصادية، ومطلباً هاماً 

في عملية التنمية الشاملة. 
صنع  في  الفلسطينية  امل��رأة  مشاركة  في  وحتديات  مؤشرات  سادساً:    

القرار ورسم السياسات
املوظفني  بني  املساواة  مبدأ  املدنية  اخلدمة  وقانون  األساسي  القانون  كفل 
في مجال التوظيف في الوظائف العامة، ومبدأ املساواة في احلقوق والواجبات 
بني املوظفني حسب فئاتهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي. إال أنه من الناحية 
ال��وزارات والهيئات  العملية، يالحظ وجود خروقات كثيرة من قبل مسؤولي 
العامة في السلطات الثالثة )التشريعية، التنفيذية، القضائية(، حيث مظاهر 
اإلناث،  حساب  على  الذكور  لصالح  العامة  الوظيفة  في  واحملسوبية  التمييز 
وهذا يكرس الفجوة الواسعة بني القوانني والتطبيق العملي على أرض الواقع. 

فيما يلي عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب في صنع القرار الفلسطيني:
منصب  نساء  خمس  تبوأت  فقد  العليا،  السياسية  املناصب  صعيد  على   
وزير في احلكومة الثالثة عشر، وهي وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة 
امل��راة.  ش��ؤون  وزارة  الثقافة،  وزارة  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  السياحة، 

ونسبة النساء اللواتي شغلن منصب سفير للحكومة الفلسطينية %7.4.
القاضيات %11.2،  العمومية، حيث بلغت نسبة  الوظيفة  أما على صعيد   
11%، ودرجة وكيل  ومنصب مدعي عام 12.2%. وموظفات بدرجة مدير عام 
مساعد 16%، ونسبة النساء في املجلس التشريعي 12.9%. كما شكلت النساء 

في الوظيفة العمومية للقطاع العام ما نسبته %37.5.

حق املرأة الفلسطينية في التعليم واملشاركة في احلياة العامة
 نسبة مشاركة املرأة  بنسبة 7.5% في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية 
البالغني 744  الفلسطيني، من بني عدد أعضاءه  الوطني  في مؤسسة املجلس 
أصل  من   5 النساء  فعدد  املركزي  املجلس  في  .أم��ا  النساء  من  عضو  هناك56  
فقد كانت مغيبة  املفاوضات،  امل��رأة في  أما مشاركة    . بنسبة %4  124 عضواً 
البلدية  الدائم، وعلى صعيد تعيني النساء في املجالس  في مفاوضات الوضع 
والقروية وجلان املشاريع، فقد بلغت 15 امرأة من أص��ل3055  بنسبة %0.5 
أصل  من  ام��رأة   40 إل��ى   1999 العام  نهاية  في  العدد  ارتفع   1997، العام  في 
إلى 63  2000، ليصل  العام  العدد مرة أخرى في  3680  بنسبة 1%، وارتفع 
االنتخابات  قاانون  بسبب  االرتفاع  وه��ذا   .%1.7 بنسبة   ،  3597 مقابل  ام��رأة 

الذي فرض كوتا نسائية في االنتخابات احمللية والتشريعية.
للمجالس  االنتخابات  في  أو  التشريعية  االنتخابات  في  امل��رأة  مشاركة 
احلزبية  والفئوية  األس��ري��ة  منها  مختلفة،  اعتبارات  لها  وال��ق��روي��ة،  البلدية 
والعشائرية واجلهوية، باإلضافة إلى االعتبارات الثقافية. بالتالي ليس للمرأة 
الفلسطينية مطلق احلرية في اختيار خوضها لالنتخابات، فعليها أن حتصل 
على  احل��ص��ول  ناحية  م��ن  ليس  والعشيرة،  األه��ل  م��ن  املبدئية  امل��واف��ق��ة  على 
أصواتهم، بل من ناحية إعطائها الضوء األخضر خلوض االنتخابات باعتبارها 
أو  أوالده��ا  أو  التجربة دون موافقة زوجها  أن تخوض  إم��رأة، ومن املستحيل 

ولي أمرها، إال إذا ركبتها نزعة التمرد على األسرة، والتي عواقبها وخيمة.
ال��ف��ق��ر ف��ي املجتمع  ت��أن��ي��ث    س��اب��ع��اً: م��ؤش��رات وحت��دي��ات ف��ي تخفيف 

الفلسطيني
اإلقتصادية  الظروف  ظل  في  وضعها  بهشاشة  الفلسطينية  امل��رأة  تتميز 
باملقارنة  تعليمها  مستوى  ناحية  من  ليس  السائدة،  والثقافية  واالجتماعية 
الفلسطينية يفوق في كثير  امل��رأة  فإن تعليم  العكس من ذلك  الرجل، على  مع 
من التخصصات تعليم الرجل. وكما ذكرنا سابقاً، فإن اإللتحاق بالتعليم لدى 
بحق  يكمن  التمييز  واجلامعي.  الثانوي  التعليم  في  الفتيان  يفوق  الفتيات 
التنمية، املساواة في  الفلسطينية في املساواة فيما يتعلق بتوزيع ثمار  املرأة 
املساواة في  األعمال،  اإلقصاء عن بعض  العمل وحاالت  احلصول على فرص 
األجر، باإلضافة إلى القيود االجتماعية والثقافية التي تكبلها باعتبارها إمرأة. 
أظهرت مؤشرات الفقر التي أصدرها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني كما 

يلي: 
 شكلت األسر التي ترأسها إناث 7.8% من األسر الفلسطينية في العام2006 
، إال أنها تشكل ما نسبته 9% من الفقراء، كما تظهر مؤشرات الفقر، بصرف النظر 
عن املقياس املستخدم في قياس مؤشرات الفقر، أن األسر التي ترأسها إناث أكثر 
عرضة للفقر مقارنة باألسر التي يرأسها ذكور. فقد أظهرت املؤشرات أن نسبة 
 %35.6 بلغت  قد  إن��اث  ترأسها  التي  األس��ر  بني  االستهالك،  ألمن��اط  وفقاً  الفقر 
مقابل 30.3% لألسر التي يرأسها ذكور، في حني بلغت %65.2  مقابل 56% وفقا 
ًلبيانات الدخل لألسر الفقيرة التي ترأسها إناث، تشكل إحدى اجلهات الرئيسية 
التي تتلقى املساعدات، وفي حال انقطاع هذه املساعدات يؤدي إلى انكشاف هذه 
األسر وغرقها في دوامة الفقر. توجد عالقة وثيقة بني الفقر والنوع االجتماعي، 
وخاصة في انكشاف ومحدودية قدرة النساء على احلصول على فرص متكافئة 
في العمل وفي األجور واملناصب. فالنساء هن أكثر عرضة حلاالت اإلقصاء عن 
أو  العاطلني  بقائمة  االلتحاق  أو  محددة،  عمل  قطاعات  في  التركيز  أو  العمل، 

الباحثني عن عمل، أو الذين يعانون من فقر مدقع.

    

خاص - صوت النساء

مواجهة التحديات التى تعترض املرأة الفلسطينية ومتكينها وتعزيز دورها 
فى احلياه العامة، يتطلب توعية ومتكني النساء نحو حقوقهن ودورهن في 

املجتمع، والعمل على ما يلي:
بها  وامللتزمة  امل��رأة،  حقوق  تخص  التي  واملعاهدات  املواثيق  كافة  تطبيق 

السلطة الوطنية، وتغيير القوانني احمللية مبا ينسجم معها. 
متييز إيجابي لصالح النساء في الوظائف العليا. 

املساواة بني النساء والرجال في احلقوق النقابية في القطاع العام واألهلي 
واخلاص، وباألخص إدراج عالوة األبناء للنساء في الوظيفة العمومية. 

الفتيات  تعليم  في  والتنوع  التوزيع  تشجع  تعليم  سياسات  وجود  ضمان 
وخاصة التعليم العالي.

سياسات تشجع الفتيات على اإللتحاق بالتعليم املهني والتنوع في تخصصاته.
االجتماعي.   النوع  ناحية  من  التعليمية  للمراكز  التحتية  البنية  حتسني    
توعوية  برامج  ووضع  الدينية،  واملنابر  اإلعالم  وسائل  مبختلف  االهتمام 
املرأة  أولويات  ووض��ع  امل��رأة،  متكني  إلى  يهدف  م��دروس،  إعالمي  وخطاب 

الفلسطينية فى قمة اهتمامات املجتمع. 
إعادة النظر في مناهج التعليم الفلسطينية ونظم التعليم، بحيث تستجيب 

للنوع االجتماعي، وتؤسس جليل واع لألدوار االجتماعية وحلقوق املرأة.

التوصيات العامة لتمكني املرأة الفلسطينية
 في مواجهة التحديات



                      19.5.2011صوت النساء10
 51

2

3

4

6

نساء وأخبار
قانون سوري يسمح مبساواة املرأة بالرجل في اإلرث والوصية

5  سوريا: جنحت الطوائف املسيحية الشرقية في سوريا، بتمرير قانون يسمح مبساواة املرأة بالرجل من 
املرسوم رقم )7( بتاريخ احلادي عشر من  السوري بشار األسد  الرئيس  اإلرث والوصية. وأصدر  حيث قضايا 
كانون الثاني املاضي، والذي صادق مبوجبه على األحكام املتعلقة »باإلرث والوصية اخلاصة بالطوائف املسيحية 

الشرقية، مع تعديل بسيط على أحكامه، يتعلق بأيلولة تركة من ال وارث له من املسيحيني إلى اخلزينة العامة«.
ومبوجب هذا املرسوم »أصبح بإمكان احملاكم الروحية، تنظيم وثيقة حصر اإلرث والوصية بالنسبة للطوائف 
املسيحية، كما هو حال الطوائف املسيحية الغربية، وباتت املرأة املسيحية تتساوى مع الرجل في مسألة توزيع 
األح��وال  قانون  في  محدد  هو  ملا  السابق  في  تخضع  كانت  أن  بعد  النصف  مبقدار  الوصية  أصبحت  كما  اإلرث، 

الشخصية العام بنسبة الثلث، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة«.
يذكر أن األسد كان أصدر املرسوم رقم 76 بتاريخ 26 � 9 � 2010، قضى بتعديل املادة 308 من قانون األحوال 
اللتني كانتا من  الروحية، اإلرث والوصية  إلى اختصاص احملاكم  التعديل  الشخصية، حيث أضاف مبوجب هذا 

اختصاص احملاكم الشرعية.
ورحب عدد من رجال الدين املسيحيني بهذه اخلطوة، ووصفوها »بالعصرية، ألن املرأة اليوم تعمل الى جانب 
أنه برغم تزايد  إلى  املتداولة  أن يتم انصافها«. وتشير اإلحصاءات  الرجل في كل ميادين احلياة وتنتج، ويجب 
نزيف الهجرة بني صفوف املسيحيني، كسكان أصليني في بالدهم سورية، إال أن نسبتهم ال تزال تتراوح بني 7 إلى 

10% من أصل تعداد السكان، الذي يقترب من 24 مليون نسمة.

جلد ست فتيات سعوديات 
5  السعودية: قال مسؤول أن ست يتيمات تتراوح أعمارهن بني 12 و18 عاماً، جلدن في السعودية، بعد 
إدانتهن باإلعتداء على مديرة دار اليتيمات التي يقمن بها. وجلدت كل فتاة عشر جلدات في سجن النساء في املدينة 
املنورة. وقال محمد العوض مدير عام العالقات العامة في وزارة الشؤون االجتماعية: »ما صدر بحق الفتيات هو 
 حكم شرعي، صادر من احملاكم الشرعية، وليس للوزارة احلق أن تتدخل في أي حكم شرعي صادر من جهة قضائية«.

ولم يذكر تفاصيل عن احلكم، ولكن صحيفة عكاظ التي تصدر باللغة العربية، نشرت أن الفتيات أدن »بالتورط 
في أعمال شغب«، وهاجمن مديرة القرية.

 وأض��اف��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة، أن ال��ف��ت��ي��ات داف��ع��ن ع��ن أنفسهن ق��ائ��الت: »إن��ه��ن ت��ع��رض��ن مل��ض��اي��ق��ات م��ن امل��دي��رة«.
مديرة  على  إلعتدائها  شهرين،  ملدة  والسجن  جلدة،  بتسعني  مراهقة  فتاة  على  حكم   ،2010 الثاني  كانون  وفي 

مدرستها، بقذفها بكوب في رأسها، لسحبها جهاز الهاتف احملمول اخلاص بالفتاة.
اجللد. حكم  تنفيذ  بعد  ال��س��ت  اليتيمات  رع��اي��ة  ستواصل  االجتماعية،  ال��ش��ؤون  وزارة  أن  ال��ع��وض   وق���ال 

وأضاف: »ما تقوم به الوزارة وتعمل في سبيله، هو عمليات إعادة التأهيل والرعاية االجتماعية لهؤالء الفتيات، 
مما يدخل ضمن اختصاصاتها وواجباتها«.

»احلرية والتنمية« تؤيد تولى املرأة والقبطى 
رئاسة اجلمهورية

إنه  التأسيس،  حتت  والتنمية  احلرية  حزب  مؤسسى  وكيل  عويس،  جميل  إبراهيم  الدكتور  قال  مصر:   4
لتأسيسه  انضم  الذى  القادمة لضم نخبة من مفكرى ومبدعى وفنانى مصر للحزب اجلديد،  األيام  يسعى خالل 

نخبة من أساتذة جامعة األزهر، بهدف حتقيق االستفادة القصوى من خبراتهم.
وأض��اف، أن احلرية والتنمية هو حزب الشباب فى املقام األول، وأنه ال يوجد متييز بني عضو وآخر بسبب 
الدين أو اجلنس أو النوع والعرق فاجلميع سواسية، ألن احلزب يؤمن أن املصريني جميعاً سواسية، وأنه ال فرق 
بني مسلم وقبطى أو بني رجل وامرأة، فاجلميع له كل حقوق متساوية وعليه نفس الواجبات، ومن هنا نقر أنه ال 
يوجد ما مينع من تولى املرأة واألقباط رئاسة اجلمهورية، واملناصب العليا فى البالد ألنهم جميعاً مواطنون قبل 
كل شىء. وأشار عويس أستاذ املخ واألعصاب في جامعة األزهر، خالل املؤمتر لإلعالن عن مبادئ احلزب اجلديد: 
شعارنا هو »مصر الوطن ومصر املواطن«، ألن الوطن احلر الذى يتنسم أبناؤه عبير احلرية واإلخاء واملساواة 
أن ثورة 25 يناير جنحت فى استعادة مصر، وإعادتها وإحيائها من  يحيا بقيم عمادها اإلخاء واإليثار، ومؤكداً 
جديد. وتابع، أن حزب احلرية والتنمية حزب سياسى مدنى خدمى، حيث أن حرية الفرد كاملة فى إطار ما كفلته 
األديان السماوية، كما أنه حزب يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب املصرى الذى غابت عنه الكرامة، مستدركاً 
احلرية هى الكرامة، والكرامة ال نعرف لها ثمناً فهى أسمى األثمان، خاصة بعد أن ادعى البعض من النظام البائد 

أنهم أبناء مصر، ثم أذاقوها مر العقوق.
 وأوضح، أن ميزانية احلزب اإلجمالية واملنصرف منها لن تكون حكراً على أحد، أو على أشخاص بعينهم فى 
احلزب، وإمنا هى حق مكفول للجميع، لإلطالع عليها، فليس لدينا ما نخفيه ولن يكون لدينا ما نخفيه، وسيتم 

إتاحة امليزانية على شبكة املعلومات طوال ساعات اليوم، من منطلق مبدأ الشفافية.
وأشار إلى أن متويل احلزب مصدره ذاتى، قائم فى املقام األول على ما يتم حتصيله من اشتراكات األعضاء 

والتبرعات من املؤسسات واألفراد، بإيصال رسمى معتمد من احلزب.
بالقطاع  القومى  النهوض  مشروع  لدعم  عمالق  وطنى  قومى  صندوق  إنشاء  ض��رورة  على  عويس  وش��دد 
على  والعمل  واألي��ت��ام،  واألرام��ل  والعجزة  السن  لكبار  االجتماعى  التكافل  وك��ذا  والعلمى،  وال��زراع��ى  الصناعى 

تشجيع الصناعة احمللية والقومية والنهوض بقطاع الزراعة والقطاع التعليمى. 

ال��ت��ق��ى ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن ن���اش���ط���ات احل���رك���ة ال��ن��س��وي��ة 
الفلسطينية، واالحتاد العام للمرأة يوم 25 نيسان في مقر 
طاقم شؤون املرأة، وعبر الفيديو كونفرانس زهيرة كمال، 
األمني العام لالحتاد الدميوقراطي »فدا«، جاء هذا اللقاء من 
للحزب،  عاماً  أميناً  النتخابها  زهيرة  للسيدة  التهنئة  أجل 
ومن أجل مناقشة أهم القضايا النسوية، التي تأمل احلركة 
النسوية أن تتبناها في موقعها اجلديد، وبشكل يدعم املرأة 

الفلسطينية في املرحلة القادمة.
حيث رحبت سريدا عبد حسني مديرة الطاقم بالسيدة 
أن   الى  اللقاء، ونوهت  زهيرة كمال وبكافة املشاركات في 
وجود السيدة زهيرة في هذا املنصب يشكل منوذج للحركة 
السياسي  الواقع  في  انعكاس  له  سيكون  ال��ذي  النسوية، 
في  ورسالتها  النسوية  احلركة  عكس  عبر  الفلسطيني، 
كافة  في  امل��رأة  وحقوق  االجتماعي  النوع  مفاهيم  تعميمم 
إال بعد كفاح  لم تأت  النماذج  السياسية، فهذه  املستويات 

وإصرار ونضال، للوصول إلى هكذا منصب.
ال��دمي��وق��راط��ي ف��ي حزب  امل��ش��ارك��ات بالنهج  ورح��ب��ت 
»ف����دا«، وت��رس��ي��خ م��ب��اديء ال��دمي��وق��راط��ي��ة داخ���ل احل��زب، 
االنتخاب، وه��ذا يشكل  آلية  املنصب عبر  ت��داول  من خالل 
من���وذج���اً ل��ك��اف��ة األح������زاب ال��ت��ق��دم��ي��ة ل��إلق��ت��داء ب��االحت��اد 

الدميوقراطي الفلسطيني »فدا«.
نادية أبو نحلة، أشارت إلى أن النساء يقدمن العديد من 
االستحقاقات، وعبرت عن فخر احلركة النسوية بها كأول 
احلركة  تأمل  وال��ذي  فلسطيني،  سياسي  حلزب  عام  أمني 
حقوق  على  إيجابي  تأثير  املوقع  لهذا  يكون  ان  النسوية 
املوقف  وحتريك  النسوية،  احلركة  مطالب  ودعم  النساء، 
النسوي اجلامع جتاه العديد من القضايا، فالنساء يوحدن 
تستطيع  امل��رأة  حيث  احلقيقي،  الوطن  رمز  فنحن  الوطن، 
إنهاء اإلنقسام السياسي  الى املهمة األولى وهي  اإلنطالق 
لعمل  عملية  خطوات  هناك  يكون  أن  وأهمية  الفلسطيني، 
املجتمع  في  امل��رأة  لوجود  حقيقية  واستراتيجية  مبرمج 

بشكل عام.
ف��وص��ول ال��س��ي��دة زه��ي��رة إل���ى ه���ذا امل��ن��ص��ب م��ه��م، من 
فاملسؤولية  مطالبها،  وم��س��ان��دة  امل���رأة  دور  تعزيز  أج��ل 
واح��د،  آن  ف��ي  ونسوية  حزبية  مسؤولية  مشتركة،  األن 
مسؤولية بأن تكون املرأة ممثلة في كل احلوارات القادمة 
وفي كل ما هو وطني، ومشاركة املرأة في صنع القرار عبر 

ممارسة جدية، من خالل وصولها ملواقع متقدمة.

يكون  أن  ض��رورة  ال��ى  اللقاء  في  املشاركات  ونوهت 
ه��ن��اك خ��ط��اب ن��س��وي م��وح��د، ورؤي����ة واح����دة وحت��دي��د 
األولويات ما بني النساء بشكل عام، ما بني الضفة وغزة 
إلى  االنتباه  أهمية  ال��ى  أخ��ري��ات  أش���ارت  فيما  وال��ق��دس. 
النسوية بهؤالء  أحزابنا وأطرنا  املهنيات، وإثراء  النساء 

النسويات.
امل��رأة  ش��ؤون  طاقم  كمال  زه��ي��رة  شكرت  جانبها  م��ن 
على هذه املباردة، التي أتاحت الفرصة لإللتقاء بالقيادات 
فدا  حزب  أمانة  إلى  »وصولي  وقالت:  غزة،  في  النسوية 
مناسبة  في  قيل  وكما  لنضاالتي«،  سابق  استحقاق  هو 
أخرى من قبل الزميالت، انني انتظرت اربعني سنة نضال 
حتى وصلت إلى موقعي احلقيقي، نحن النساء نتأخر في 
املرأة  »على  كمال:  وأضافت  امل��واق��ع«،   هذه  الى  وصولنا 
أنها موجودة،  العبور، حتى يسجل تاريخيا  أن تتقن فن 
وليس اتقان فن العبور هو املشكلة، لكن املشكلة األصعب 
أننا نضطر الى العبور عبر حواجز زجاجية غير مرئية، 
تتقدم  فعندما  والتطبيقات،  باملفاهيم  عالقة  لها  حواجز 

املرأة للوصول جتد العديد من املعيقات«.
أن��ه منذ س��ن��وات كنا نطرح كوتا  إل��ى   ون��وه��ت كمال 
أن  نستطيع  لن  لكن  للحزب،  املركزية  اللجنة  في  للنساء 
القاعدة  ف��ي  م��وج��ودة  تكن  ل��م  إذا  للمرأة  مب��واق��ع  نطالب 
من األص��ل، وأش��ارت كمال، إلى أن احلزب طرح مشاركة 
املرأة بنسبة 50 باملائة، واآلن تصل مشاركة النساء إلى 
امل��رك��زي��ة، وأق��ر احل��زب دورت���ني لألمني  39% ف��ي اللجنة 
العام، وهنا يكون تداول للسلطة وفرص تتاح لآلخرين 
ال��ى ج��ان��ب أن ي��ك��ون 50% للشباب ف��ي داخ��ل  ل��ل��وص��ول، 
التغيير  هذا  شباب،  هناك  السياسي  املكتب  وفي  احل��زب 
واحلراك في حزب فدا عمل حراكاً في املجتمع، وأن تأخذ 

املرأة موقعها.
العمل  وسأنقل  جهدي  »سأبذل  قائلة:  كمال  ووع��دت 
طريقة  ع��ب��ر  يعمل  بحيث  احل����زب،  ع��م��ل  إل���ى  امل��ؤس��س��ي 
محلية  ان��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى  مقبلني  اآلن  ون��ح��ن  مم��أس��س��ة، 
وبلدية، وهنا أهمية أن يكون لنا كنساء دور على األرض، 
وصول  نترك  ال  وأن  نسوية،  قيادات  متكني  في  ونساعد 

النساء للصدفة أو للعمل الفردي«.
النسوي  اخل��ط��اب  تطوير  أهمية  على  ك��م��ال  وأك���دت 
عبر  العملية  هذه  وتطوير  الفلسطينيات،  للنساء  املوحد 

خطاب يدعو إلى املساواة احلقوقية.

نسويات من الضفة وغزة يلتقني زهيرة كمال 

األمني العام لالحتاد الدميقراطي 
الفلسطيني »فدا«

رام الله – خاص
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ال يحتاج األمر جهداً مضنياً لإلدراك، بأن نصيب املرأة في اإلعالم 
ينبغي  ما  على  ليس  اخل��ص��وص،  وج��ه  على  والفلسطيني  العربي 
املشاركة  في  أو  واحملتوى  املضمون  في  أكان  سواء  عليه،  يكون  أن 
امل��رأة  ال��ص��ادرة عن  للبحوث  ال��ق��رار.  ففي دراس��ة حتليلية  واتخاذ 
أعدها  2005،)دراس�����ة  ولغاية   1995 ع��ام  م��ن  واإلع����الم،  العربية 
أن  تبني   ،)2006 كوثر،  والبحوث:  للتدريب  العربية   امل��رأة  مركز 
نحو أربعة أخماس ما يقدم عن املرأة في وسائل اإلعالم، هي صور 
األخ��الق  فاسدة  أنها:  على  ُتصور  امل��رأة  ه��ذه  وأن  تقليدية،  سلبية 
وانتهازية،  مادية  اجلنس،  مثيرة  األف��ق،  وضيقة  والطباع  والعقل 
أو ابنة تدور  زوجة وأم وربة بيت ال تعمل، إضافة إلى كونها أختاً 
أن  على  البحوث  وجُتمع  العام.  الشأن  يعنيها  وال  الرجل،  فلك  في 
املهنية  قدراتها  مع  أبداً  يتفق  ال  عملها،  في  العربية  اإلعالمية  وضع 

والتزامها وموضوعيتها. 
في مقابل ذلك، فإن للمرأة العربية نصيب من اإليجابية في هذا 
اإلعالم، حيث ميكن إجمالها في أن: املرأة عاملة وقادرة على القيادة، 
أخ���الق عالية  ال��ع��ام، متعلمة وم��ت��ف��وق��ة، ذات  ال��ش��أن  ف��ي  م��ش��ارك��ة 

ومناضلة.  
إلى ذلك؛ فإن وسائل اإلعالم العربية ال تلبي حاجات املرأة، وال 
تساعدها على التأقلم مع محيطها، وأن بعض هذه الوسائل ال تنشر 
مواضيع عن املرأة أبداً، وأن معظم هذه الوسائل تعالج قضايا املرأة، 
هنالك  كانت  وإن  األخ��رى،  الصحفية  األجناس  دون  اخلبر  باعتماد 
وسائل تسعى أحياناً إلى تقدمي صورة متوازنة عن املرأة. إلى جانب 
كل ذلك؛ فإن أغلب وسائل اإلعالم، تفتقر إلى استراتيجيات واضحة 
في التعامل مع قضايا املرأة، وبعضها يلعب دوراً رجعياً ضد املرأة 

عن قصد.
املرأة  اإلنترنت متنح  أن  فإنه رغم  اإلع��الم اجلديد،  وبخصوص 
أدوات جديدة للمشاركة في الشأن العام، إال أن االنترنت خلضوعه 
ملنطق السوق، ميكن أن يرسخ صورة منطية إضافية عن املرأة، إلى 
جانب الفجوة القائمة بني النساء والرجال في مجال اإلعالم اجلديد، 
إذ متثل النساء 6% من مجمل مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي. 
وإذا كان اإلعالم يساعد أساساً على التأقلم في احمليط، فإن النساء 

سيظلني مع اإلنترنت أقل قدرة على التأقلم مع محيطهن. 
وعندما نتحدث عن آليات وطرق اخلطاب اإلعالمي العربي نحو 
املرأة، جند اجتاهات ثالث، وسائل حتدثت عن اجلمهور: هذه اآللية 
تؤكد أن صورة املرأة في الصحف، هي الصورة املتداولة عند الناس، 

دون أن تسألهم عن تلك الصورة. 
في  النسوي  واملشهد  موجود،  غير  العام  ال��رأي  أخ��رى:  بكلماٍت 
وسائل  فهي  الثاني،  االجت���اه  أم��ا  الكلي.  واإلق��ص��اء  التغييب  حالة 
وغيرها،  استمارة  ف��ي  استنطاقه  طريق  ع��ن  اجلمهور  م��ع  حتدثت 
الضبابية  تشوبه  للمرأة  احلقيقي  الواقع  أن  إال  ذل��ك،  أهمية  ورغ��م 

والغموض، وبالتالي الصعوبة في منح احلقوق والعالج املطلوب.
هذا  للجمهور،  الكلمة  إع��ط��اء  ف��ي  فيتمثل  األخ��ي��ر،  االجت���اه  أم��ا 
امل��رأة، والتعبير  إلى احلقيقية لصوت  العمل هو األصح واألق��رب 
فرق  أو  املطولة  امل��ق��اب��الت  فاعتماد  حقوقها،  ون��ي��ل  مطالبها  ع��ن 
ال��ن��ق��اش امل��رك��زة، متكن ال��ب��اح��ث أو اإلع��الم��ي م��ن احل��ص��ول على 

معلومات أوفر وأدق. 
إلى  التطرق  مقالنا،  نقفل  أن  قبل  نود  العام،  املشهد  هذا  ظل  في 
امل��رأة  قضايا  تفعيل  شأنها  من  التي  املقترحات  أو  التوصيات  أه��م 
إع��الم��ي��اً. وأه���م ه��ذه التوصيات اآلت���ي: ت��ق��دمي ص���ورة م��ت��وازن��ة عن 
امل���رأة، تأهيل اإلع��الم��ي��ات، ال��زي��ادة في امل��واد وامل��ج��االت املخصصة 
للمرأة، وضع سياسات إعالمية للنهوض باملرأة، رصد صورة املرأة، 
األع��م��ال الصحفية  اإلع��الم��ي��ات، تثمني  امل���رأة، دع��م  ض���رورة توعية 
إلى  املعلومات ودعم وصولهن  النساء من  اجليدة وإجازتها، متكني 
في  اإلعالميني  إش��راك  قيادية،  مراكز  بلوغ  اجل��دي��دة،  التكنولوجيا 
األجناس  تنويع  النسائية،  الفئات  بكل  االهتمام  امل��رأة،  قضايا  دعم 
وسائل  مطالبة  القوانني،  تفعيل  الفكري،  املناخ  تغيير  الصحفية، 

اإلعالم بتقدمي حلول ملشاكل املرأة. 

إنتاجه  يتم  كما  اجل��دي��د،  األلكتروني  الفضاء  »أن  إل��ى  دراس���ة  أش���ارت 
وكما هو حالياً، هو أقرب إلى كل أنواع عالقات القوة التقليدية، فيه أقوياء 
حترر  عن  حديث  من  يساق  ما  كل  رغ��م  تابعون،  ضعفاء  وفيه  مسيطرون 

ووصول وانفتاح عالقات بني األفراد«.
سلعية  عالقات  الفيسبوك:  في  »امل���رأة  ب  املعنونة  ال��دراس��ة   وأظ��ه��رت 
صالح  والباحث  اإلع��الم��ي  أع��ده��ا  فاعلية«،  ب��ال  وتفاعل  غامضة  ورق��اب��ات 
واملستخدمات  املستخدمني  خ��وف  تبني  التحليل،  خ��الل  من  أن��ه  مشارقة«، 
املمثالت  ص��ور  باستخدام  املستخدمات  حتجب  وم��ن  تقليدية،  رق��اب��ات  من 
بدل صورهن احلقيقية، إلى جانب خضوع كافة السلوكيات والعالقات إلى 
تصنيف مبني على اجلنس في املواعدات واملراسالت واأللعاب والتسليات، 
التي تعطي هذا الواقع طابعه األعم واألشمل. كما أن تفوق اجلانب العائلي 
الرعائية  النساء  ألدوار  التقليدي  الطابع  عودة  إلى  يشير  االستخدام،  على 

واألمومية. 

خصوصية وانكشاف
وتؤكد الدراسة على وجود ثالثة مستويات للخصوصية في الفيسبوك، 
تعامل  م��س��ت��وى  ي��ح��دد  مب��ا  التطبيقات،  م��واج��ه��ة  ف��ي  اخل��ص��وص��ي��ة  أول��ه��ا 
مواجهة  في  اخلصوصية  أيضاً  وهناك  املستخدم.  معلومات  مع  التطبيقات 
أكثر من دائرة تشبيك. وقد تكون  في  األعضاء؛ فقد يكون املستخدم عضواً 
اخلصوصية هنا حترراً من كل أنواع السلطات، ولكنها في املقابل ال حتمل 
أي مسؤولية، ويترك فيها الفرد املستخدم بال أي مسؤولية أو رقابة على ما 
يتعامل فيه من استهالك اجتماعي، قد يطال قيم وأخالق فعاليات االتصال 

االجتماعي. 
املوقع توفر خصوصية كاملة  أن برمجيات  الدراسة: »ورغم   وتضيف 
للمستخدمني، إال أن هذه اخلصوصية ما زالت غامضة، حيث ميكن االطالع 
على مشاركات وصفحات للمستخدمني على مواقع بحث مثل غوغل. كما أن 
برسالة  يبعث  أن  مستخدم  أي  وبإمكان  بالكامل،  محمية  غير  اخلصوصية 

إلى أي مستخدم آخر، حتى لو كان هذا اآلخر قد أغلق حساب خصوصيته. 

دوافع واهتمامات
حتاول الدراسة قراءة دخول النساء الفلسطينيات، ملا يطلق عليه حديثاً 
اإلعالم اجلديد املتعلق مبواقع الكترونية عامة، حول التفاعل االجتماعي مثل 
إلى  الدراسة  وتهدف  وغيرها.  سبيس  وماي  ويوتيوب  وتويتر  الفيسبوك 
الوصول إلى املساحات التي تدخلها النساء في هذا النوع من اإلعالم اجلديد، 
ومعرفة اهتماماتهن وحتليل دوافعهن واحتياجاتهن. وحتاول الدراسة نقد 
محتوى ومضمون األداة األلكترونية اجلديدة، ومدى مالءمتها الحتياجات 
اخل��اص  تعقيدات  دون  بحرية  فيها  التحرك  على  النساء  وق���درة  النساء. 

والعام، حسب الفهم النظري التقليدي للمجال اخلاص واملجال العام. 
ال��ن��اس رغ��م كثافة االت��ص��ال، يشير إلى  ان��ع��زال  ال��دراس��ة أن  وت��وض��ح 
هذا  كبير.  ألكتروني  ازدح��ام  في  الشديد  انغماسه  رغم  الفرد،  ذات  انعزال 
وسيظل  بذاته،  الفرد  التقاء  إمكانية  يلغي  الباحث(  )وفق  املكثف  االتصال 
الفرد رجالً أو امرأة، في ولع اتصالي باآلخرين وبعواملهم، التي تسود فيها 
الذهني والفكري لألفكار  املادي لألشياء، وليس اإلنتاج  املتعة واالستهالك 

والعالقات اجلديدة.
سنركز  الدراسة،  عليها  اشتملت  التي  واملعطيات  املوضوعات  ولكثافة 
هنا، على النتائج التي متخضت عنها مقابالت الباحث مع عينة املستخدمات 
الرقابة، حيث  للفيسبوك. ومن أهم املعطيات في هذا اإلط��ار، ما ترتب على 

أشارت الدراسة إلى أن عدداً من النساء يشعرن بأنواع مختلفة من الرقابات 
أثناء دخولهن واستخدامهن ل� face book. ومن هذه الرقابة: رقابة ذاتية، 
ورقابة  أخالقية  رق��اب��ة  سياسية،  رق��اب��ة  أمنية،  رق��اب��ة  اجتماعية،  رق��اب��ة 
دينية. وتبني الدراسة أن الرقابة الذاتية هي النوع األكبر واألخطر، وأنهن 
وكتابة  ال��ّص��ور  ونشر  الكتابة  في  كاملة  بحرية  يتصرفن  أن  يستطعن  ال 

التعليقات، مبعزل عن محيطهن الذي يضع محظورات كثيرة.

حرية ولكن!!
ورأى الباحث، أن »ما ملسناه في املقابالت، أن اجلميع في البداية يرون 
في فيسبوك مساحة حرية جديدة للمرأة، وتتحدث احملاورات عنها بارتياح 
شديد، لكن مع األسئلة وحتليل االنطباعات والتبعات التحليلية واحلوارية، 
يبدأ االندفاع للفيسبوك بالتراجع، وتدرك احملاورات بالتحقق أن املوضوع 

ليس بهذه البساطة«.
وقالت بعض احملاورات أنهن ال يستطعن جتاوز احلدود الدينية، وإنهن 
الغلط«،  من  الناس  بتمنع  أحياناً  »ألنها  وقالت:  الدينية،  بالرقابة  معنيات 
وقالت إحداهن، رغم أنها غير متدينة، أن الرقابة الدينية تظل إحدى أوجه 
احلماية للنساء، سواء في الواقع أو في الفيسبوك، وإنها معنية ببقاء هكذا 

رقابة.

دعوة للتغيير
الذكورية مؤبدة،  الهيمنة  أن  الدراسة،  إليها  التي توصلت  النتائج  ومن 
وال يفككها االختراع العلمي أو املستجدات التكنولوجية، وهو ما يستدعي أن 
ترافق هذه االختراعات قراءة املتغيرات في العالقات بني الرجال والنساء. 
توازناً  أكثر  ليكون  للتواصل،  البشري  اإلنتاج  طرق  ونقد  سلوك  وحتليل 
وأكثر معرفة ووعياً بفكرة املساواة، وإلغاء مقاصد اإلتباع والسيطرة، التي 

تنتجها السلطات والقوى املهيمنة واألفراد السائدين في كل املراحل. 
الذي  التقنية  للمستجدات  الفهم  أن  إل��ى  ال��دراس��ة،  خلصت  فقد  وكذلك، 
يظهر من خالل تقييم النساء للفيسبوك، يشير إلى صعوبة التغيير، في ظل 
التواصل  وط��رق  اجلديد  باالختراع  منبهرات  القضية  صاحبات  النساء  أن 
أو  ال��ذات��ي  للتمكني  أخ��رى  أس��اس��ات  وأي��ة  النسوية  الدافعية  وأن  اجل��دي��د، 
اجلماعي، ستكون صعبة التحقيق، وهذا يدفع إلى هيكل جديد من االعتراف 
بالقائم والسائد من عالقات، وال يبعث بأية بارقة أمل عن حتول اجتماعي 

في العالقات بني النساء والرجال.

كيف نفعل قضايا املرأة 
إعالميًا؟!

محمود الفطافطة
املرأة في الفيسبوك 

غامضة  رقــابــات  سلعية،  عالقات 
وتفاعل بال فاعلية 

قراءة: محمود الفطافطة
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ملستقبل أفضل ألطفالنا فلنوقف العنف ضدهم
كميل أبو شامي 

خرج من البيت مسرعاً، تسمع صوت أنفاسه وكأن شيئاً يالحقه،  يوزع نظراته 
زاوي��ة  يأخذ  ان  هارباً  يحاول  املكان،  يزلزل  وال��ده  ص��راخ  االجت��اه��ات،  كل  في 
لالختباء بها، علها حتميه من عنف والديه، ليجد من يشفع له، ألصق جسمه 
بجدار بجانب بيته، فانكمش خوفاً، ووضع يديه على وجهه إلى أن هدأ والده. 
اقتربت منه ليجيبني بدمعته: »أنا هربت منهم، بدهم يضربوني، أنا بكرههم«. 
بهذه الكلمات بدأ الطفل علي، ابن الثالثة عشر من عمره حديثه معنا، ليضيف 
قائالً: »كل ما أعمل شي بيحملوني املسؤولية وبطلعوني غلطان، بيضربوني، 
وال يتوقف االمر على الضرب فقط  بل يقوموا بتوجيه الشتائم لي أمام الناس، 
وهذا الشي بيزعجني وبيجعلني أخجل«. ويستطرد في حديثه قائالً: »أنا من 
خوفي منهم ما بعمل أي شي قدامهم، وما بحكيلهم شو بيصير معي في املدرسة، 

ألنهم بيحملوني املسؤولية«.
يعيش الطفل علي  بني إخوانه اخلمسة، الذين يكبرهم، وسط أسرة متوسطة 
احلال، وعلى قدر متوسط من التعليم، ويتعرض للضرب املستمر من والديه، 

يصل إلى حد احلرمان والتعنيف املباشر له أمام أقرانه.
أساليب  يتبعون  واألم��ه��ات،  اآلب��اء  أن  التربوي،  املرشد  سلمان،  سميح  ي��رى 
تربوية خاطئة، قد تصل إلى حد التشدد في تربية األطفال، من بينها استخدام 
ملا يسببه  األطفال،  أعنف صور تربية  األطفال يعد من  الضرب، معتبراً ضرب 
من آثار نفسية سيئة وضارة لنمو الطفل تربوياً، وبالتالي تنعكس سلباً على 

حياته عند الكبر.
وأض��اف سلمان، أن قضية ضرب الطفل في حد ذات��ه، أمر غير مقبول، ملا يولد  
ب��أن وال��دي��ة يضربانه، ألن��ه غير م��رغ��وب فيه،  ل��دى الطفل اح��س��اس وش��ع��ور 
ويحدث خلالً واضطراباً في التوازن النفسي للطفل، مؤكداً بان التوازن النفسي 
احلب  من  دفقة  ومنحه  لطفلهما،  الوالدين  دع��م  خ��الل  من  إال  يتوفر  لن  للطفل 
واحلنان.  ويأتي ضرب الطفل من قبل اآلباء واألمهات، نتاج إنفعال ينتاب أحد 
الوالدين، ويرتبط مبفهوم التملك لدى رب األسرة، فالطفل ملك ألبيه، وأنه حر 
ما يساعد في تفشي ظاهرة  تربيته، وهذا  به، وكيفما يشاء ليحسن  التصرف 
التنفيس  محاولة  إال  هي  ما  سلمان  ويعتبرها  ذويهم،  قبل  من  األطفال  ضرب 
هادئة،  لتقديرات  نتاجاً  وليست  لطفله،  ضربه  خالل  من  الوالدين،  نفس  عن 
تستهدف حتقيق هدف تربوي معني. موضحاً أن ضرب الطفل ال يحقق الهدف 
املنشود في تقومي سلوكه اخلاطيء، بل إن ضربه يولد آثاراً نفسيه سيئة لدى 
افقاره وحرمانه من حاجاته  إلى  التربوي، وأن ذلك يؤدي  الطفل تضر بنموه 

النفسية للقبول والطمأنينة واحملبة. 
مستقيماً.  السلوك  يجعل  وال  األف��ك��ار،  يصحح  ال  الضرب  أن  سلمان  وأض��اف 
بل يبعده عن تعلم املهارات احلياتية، ويجعل منه إنساناً عاجزاً عن اكتساب 
املهارات، ويزيد حدة العناء لدى غالبية األطفال، ويحولهم إلى عدوانيني، ويولد 
كراهية لديه جتاه ضاربه، مما يقتل املشاعر اإليجابية، ويجعل الطفل يتجنب 
املبادرة خوفاً من العقاب، ويقوم بالعمل من أجل الكبار، وكالهما انحراف عن 
إضافة  الطفل،  داخ��ل  من  نابعاً  يكون  أن  ينبغي  ال��ذي  السوي،  السلوك  دواف��ع 
عواقب  ح��دوث  إلى  ت��ؤدي  قد  التي  اجلسدية،  اإلس��اءة  عواقب  من  يصاحبه  ملا 
عصبية مثل اإلعاقات الدائمة نتيجة إصابات الرأس، واإلساءة اجلسدية تزيد 
وتعذيب  املفتعلة  واإلصابات  االنتحار  محاوالت  من  األطفال  معانات  احتمال 

العنف  أن  أملانية،  النفس، وحدوث كسور وخلوع وتشوهات.وأكدت دراسات 
إصابتهم  خطر  من  يزيد  بل  فقط،  نفسيتهم  على  بالسلب  يؤثر  ال  األطفال  ضد 
األملاني يوهانيز كروزه، خالل  البروفيسور  فيما بعد. وقال  بأمراض جسدية 
معاملته  تساء  الذي  الطفل  إن  آيسن،  مدينة  في  النفسي  للطب  األملاني  املنتدى 
في سن مبكرة، أو يعتدى عليه جنسياًًًًًًًًًًًًًًًً، يصبح أكثر عرضة فيما بعد لإلصابة 
أو السكر. كما فسر األطباء  القلب  باضطرابات جسدية مؤملة، وبعض أمراض 
املعاملة  األط��ف��ال، ج��راء  ل��دى  ب��أم��راض جسدية  اإلص��اب��ة  ارت��ف��اع نسبة خطر 
ردود  وح��دوث  املعاملة،  هذه  بسبب  سلباً  حياتهم  أسلوب  بتغير  لهم  السيئة 
وأوضح  مزمنة،  واللتهابات  نفسية  لضغوط  املعرض  للطفل  هورمونية  فعل 
د. كروزه أن »الكثير من األطفال املصابني نفسياً، ينتهجون أسلوب حياة ميثل 
غذائياً  نظاماً  ويتبعون  للتدخني،  منهم  الكثير  يلجأ  حيث  حياتهم،  على  خطراً 

غير صحي ويتحركون أقل.
البريطانية(  وذكرت دراسة أخرى أجراها باحثون فى جامعة )نيوهامبشاير 
العام املاضي، على  900 طفل، تراوحت أعمارهم بني السنة األولى والرابعة، أن 
األطفال الذين لم يتعرضوا للضرب من جانب آبائهم، أو تعرضوا له بشكل نادر، 
يتعرضون  الذين  األطفال  مع  باملقارنة  االختبارات،  فى  أعلى  درج��ات  أح��رزوا 

للضرب املتكرر.
أث��ره��ا على  م��ن ح��دة  التخفيف  أو  اإلع��ت��داءات  ه��ذه  وت��ي��رة  م��ن  التقليل  وميكن 
األطفال، عن طريق قنوات اتصال مفتوحة طوال الوقت مع الوالدين، فاحلديث 
أهم الشروط للصحة  املواضيع بدون استثناءات، هو من  مع أطفالنا حول كل 
النفسية السليمة عندهم، والسماح لهم باحلديث واحلوار عما يراودهم ويدور 
في أذهانهم من أفكار وخواطر ومشاعر، وإعطاء شرعّية لكل ما يريد الطفل أن 
يقوله أمام والديه، واالستماع إلى ما وراء الكلمات واملساءلة واالستفسار .           

الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  املعدل  االساسي  القانون  من  امل��ادة29  وحرمت 
تعريض األطفال للضرب واملعاملة القاسيتني من قبل ذويهم. واعتبرت رعاية 
األمومة والطفولة واجب وطني، وضمنت لألطفال احلق في احلماية من اإليذاء 
الرعاية الشاملة وعدم االستغالل ألي غرض  القاسية، وضمنت لهم  واملعاملة 
كان، وعدم السماح بالقيام بأية أعمال تلحق الضرر بسالمة الطفل أو بصحته 

أو بتعليمه.
جميع   ،1989 عام  الصادرة  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   19 رقم  امل��ادة  وطالبت 
والتعليمية  واالجتماعية  التشريعية  التدابير  باتخاذ  عليها،  املوقعة  ال��دول 
املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرب البدنية منها أو العقلية، 
ذلك  في  مبا  استغالل،  أو  وإس��اءة  إهمال  على  تنطوي  معاملة  أية  أو  واإلهمال 
اجلنسية منها، وهو في رعاية والدية أو الوصي القانوني عليه، أو أي شخص 

يتعهد برعاية الطفل.
من  وحمايته  الطفل  رعاية  على  والدولية  احمللية  املواثيق  هذه  كل  حرص  مع 
تفعيل  على  العمل  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  ملؤسساتنا  فهل  يصيبه،  أذى  أي 
وحث  الصلة،  ذات  التثقيفية  البرامج  من  العديد  تنظيم  خ��الل  من  امل��واد،  ه��ذه 
جميع املؤسسات الرسمية واألهلية، على تطبيق ما ورد في القانون األساسي 
املناسبة حلماية  الطفل في مجتمعنا، واتخاذ كافة اإلج��راءات  وإتفاقية حقوق 

أطفالنا من عنف املجتمع، وخاصة عنف ذوي القربي. 
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عندما ُتسيطر فكرة معينة على العقل البشري، تأسره، وجتعله ال يرى إال 
اجلزئيات، لتكون شغله الشاغل، فيصل إليها مهما طال الوقت، أو ُتصبح شغله 

الشاغل، فال يصل إليها أو لغيرها.
على الطاولة في كافتيريا املطار، جلستا متالصقتني، وكأنهما تشاهدان فيلماً 
لم  وحنان  فداليا  إليه.  وصلتا  ال��ذي  احل��ال  في  ساهمتني،  السينما،  شاشة  على 

تأتيا إلى املطار بغرض السفر أو وداع إحداهما لألخرى. 
إحدى  من  جاء  عريساً  هنالك  أن  املكان،  هذا  في  وجودهما  من  الغرض  كان 
دول اخلليج، حيث يعمل، ليختار عروساً خالل  يومني، يوم لرؤية والدته، و4 
ساعات الختيار شريكة حياة، تؤنسه في غربته حتى آخر العمر. لذلك فقد قسم 
الوقت إلى 4 ساعات على 3 فتيات، ولو أنه طلب كتالوج للفتيات العازبات في 
مصر، لوًفر هذه الساعات األربع للبقاء مع أمه أكثر. لكن حنان أصرت على أن 
مع  العريس  ه��ذا  نصيب  يكون  لرمبا  امل��وض��وع،  ه��ذا  في  داليا  عمها  إبنة  ُتقحم 

واحدة منهما، فال يطير في حال نالت حنان استحسانه. 
من  بنتني  فيلم  فلتشاهدي  وال��ن��ك��د،  ب��اإلح��ب��اط  ُتصابي  أن  ف��ي  رغبتي  »إذا 
يكن  ولم  متأخراً،  الوقت  كان  مشاهدته.  قبل  صديقتي  لي  قالته  ما  هذا  مصر«، 
بإمكاني أن أشتريه، لذلك جلست أشاهده على اليوتيوب، وحتت رحمة اإلنترنت 

السلحفائي. 
إلى  ال��ص��ورة  تنتقل  ث��م  م��ا،  سفينة  داخ��ل  تتسرب  مياه  مبشهد  الفيلم  يبدأ 
على  حنان  تظهر  وإعتقاالت.  األم��ن  وق��وات  املتظاهرين  بني  التحام  مظاهرات، 
الشاشة وهي ُتعد شاي الصباح، وتنظر ببؤس وخوف إلى نافذة جارتها التي 

تعيش وحيدة، في الشقة املقابلة وهي تقرأ. 
الطب،  كلية  ف��ي  مكتبة  أمينة  تعمل  ع��م��ره��ا،  م��ن  ال��ث��الث��ني  ف��ي  ف��ت��اة  ح��ن��ان 
وحتصل كل سنة على جائزة املوظفة املثالية. لها جتربة ارتباط )خطوبة( لم 
تكتمل، وهي في السابعة والعشرين. هي وصديقاتها في العمل لم يتزوجن بعد، 

ويحلمن بهذا اليوم، لكنه ال يأتي.
ال��زواج، وكلما جمعت مبلغاً من  تنحصر حياة حنان في فكرة واحدة وهي 
املال، تشتري به قميص نوم، لتضيفه إلى اجلهاز الذي حتضره لليوم املوعود، 
فيظهر على الغالف البالستيكي الذي ُيحيط باملالبس، تواريخ األيام التي بدأت 

فيها بهذه الهواية وهي في العام 2002. 
وق��ت  احل��دي��ق��ة،  ف��ي  ال��ع��ازب��ات  املكتبة  ف��ت��ي��ات  جلست  كلما  اجل��ام��ع��ة،  ف��ي 
نافذة  م��ن  تترصدهن  لشباب،  أع��ني  ت��وج��د  م��ا  دائ��م��اً  أن��ه  يالحظن  االس��ت��راح��ة، 
فتيات  عن  باحثني  هم  الشباب،  ه��ؤالء  أن  يعرفنه،  ال  وم��ا  املسؤولة.  مديرتهن 
محل  واجهة  من  يتنقل  كُمشتري  النافذة،  من  إليهن  النظر  يختلسون  للزواج، 

للمالبس إلى أخرى، لرمبا يجد السلعة التي تناسبه.
النفسية:  أحد احل��وارات لطبيبتها  تتوق حنان للحب والعاطفة، فتقول في 

»إن كان على احلرمان اجلنسي، مقدور عليه، املشكلة في احلرمان العاطفي«.
حتلم في االستيقاظ صباحاً، لتجد بقربها شريك املستقبل، فيعوضها عن كل 

ما هي بحاجة له، وتنتظر اليوم الذي سُتصبح فيه أم.
سُيقال  فعندها  أت���زوج«،  أن  »أري��د  بصراحة:  تقولها  أن  الفتاة  تستطيع  ال 
عنها أنها يائسة، وحيدة، ضعيفة، لذلك فإن املطلوب منها، أن تنتظر حتى يأتي 
الشخص املناسب الذي قد يرحمها ويتوجها زوجة له. ففي مجتمعنا الشرقي، 
تقبل  التي  الفتاة  أن يجد  يا زواج«،  يقول: »يال  أن  أي عمر  الرجل في  يستطيع 
به، حتى وإن بلغ عمر الثمانني. ويحلل لنفسه ممارسة احلياة اجلنسية مبطلق 
احلرية، وحينما يأتي املوضوع لشقيقته أو زوجته املستقبلية، فإنه يفترض أن 

تكون بريئة كطفل رضيع.
بينما ُينظر إلى املرأة كُمنتج غذائي، تنتهي مدة صالحيته خالل فترة محددة. 
فتجد التركيز على قدرتها اإلجنابية املربوطة بسن معني، والتغييرات التي تطرأ 

على جسدها، كظهور الشيب، ترهل النهدين، وكأن الزمن ال يقترب من الرجل.
الوقت،  كل  جسدها  ُتراقب  فهي  الوقت،  ط��وال  حنان  هاجس  يكون  ما  وه��ذا 
إرتخاء  من  خوفاً  كرمياً  تستعمل  اجلامعة،  في  الصغيرات  الفتيات  إلى  وتنظر 
نهديها، فخوفها من تأخر سن الزواج والعمر، جعلها تعيش في دوامة من القلق 

واأللم في الليل والنهار.
أما داليا، إبنة عم حنان وأقرب الناس إليها، فهي طبيبة ورسامة، في الثانية 
والثالثني من عمرها، تتمنى أن جتد االستقرار، لكنها في سعيها عن هذا الهدف، 
تختلف عن حنان، فهي تعمل على رسالة املاجستير، ترسم مشاعرها، وتتعامل 
أخيها  حاجات  ُتقدم  أنها  كما  ه��اديء،  بإسلوب  وال���زواج  احل��ب  في  رغبتها  مع 

الصغير الذي تخرج منذ 3 سنوات ولم يجد عمالً، على حاجاتها. 
وبناًء على توصيات إبنة عمها في ضرورة الظهور في التجمعات الشبابية، 
لكي يجدن فرص زواج، فإنها تندمج قليالً في أنشطة املعارضة، والنضال ضد 
السلطة، فتتعرف على طبيب، تشعر نحوه باإلعجاب، إال أنها تكتشف أنه يعمل 
كعميل مزدوج للسلطة، فتتخلى عنه. وتتجه بعدها إلى املالذ الوحيد، الذي تلجأ 
إليه معظم الفتيات، وهو اإلنترنت، حيث تلتقي في فضاء العالم اإللكتروني، مع 

شاب من شباب مصر الذين فقدوا الثقة واألمل في مصر، ولغى موضوع الزواج 
على  قتقوقع  الغابة.  هذه  في  لهم  يحصل  قد  مما  أطفاله  على  خوفاً  حياته،  من 
عن  للتعبير  الوحيدة  األداة  املقاالت  كتابة  وجعل  املجتمع،  عن  وانعزل  نفسه 
جعل  الذي  »املعفن«،  باملجتمع  املصري  املجتمع  فيصف  القائم،  للوضع  رفضه 

شبابه بسبب البطالة والفقر، يخلع إنسانيته وكرامته. 
صار الشاب بعد التخرج ُيعاني من البطالة لسنوات عديدة، وسعيد احلظ 
من يجد عقد عمل في أحد بلدان اخلارج، وبوظيفة ال تناسب حتصيله العلمي. 
ومع كل هذه الظروف، كانت النتيجة تأخر سن الزواج للرجل وبالتالي املرأة، 
املجتمع  يتقبلها  ال  التي  املمارسات  إنتشار  مثل  أخ��رى  ظواهر  في  إنعكس  مما 
الشرقي، من طبيعة العالقة بني الرجل واملرأة والزواج العرفي واملسيار الخ .. 
من هذه املسميات التي صنعها املجتمع بغرض حتسني صورة ما هو مرفوض أو 

مستهجن خاصة العالقات اجلنسية خارج إطار الزواج.
مجموعة  إل��ى  وتنضم  نفسية،  طبيبة  على  حنان  ت��ت��ردد  ال��وق��ت،  نفس  ف��ي 
ُتشكل  ال���زواج  س��ن  تأخر  قضية  ص��ارت  ال��ل��وات��ي  الفتيات  م��ن  مكونة  عالجية 
هاجس مرضي لهن. تظهر مخاوف كل فتاة في هذه اللقاءات، فهنالك من تتنازعها 
املخاوف من أن ميضي العمر فيها وال جُترب العالقة اجلنسية، وثانية تخشى 
أال تسمع كلمة »ماما«، وثالثة أن ترى نفسها تفقد أفراد أسرتها واحداً تلو األخر، 
أن  ُتريد  وخامسة  أيضاً،  العملية  حياتها  فتخسر  الفكرة  عليها  ُتسيطر  ورابعة 
تتزوج لتحصل على مساحة من احلرية، خاصة أن للمرأة املتزوجة امتيازات ال 

ميكنها احلصول عليها طاملا لم حتظ بلقب مدام.
ُتخطب  والتي  داليا  وكذلك  احلقوق،  جامعة  في  ألستاذ  حنان  خطوبة  تتم   
ملهندس زراعي يعمل على أرض زراعية في منطقة نائية عن العاصمة. ويبدو 
أن الفرح يضيق ذرعاً بالفتاتني، فيتخلى عنهما. حينما يتضح أن خطيب حنان 
إنسان معقد نفسياً، حيث ُيطالبها بإجراء فحص عذرية، بحجة فقدانه الثقة في 
بنات حواء، ورغم الصدمة التي أصابت إبنة عمها داليا، وتوبيخهها لها حينما 
إرض��اًء  الفحص  إج��راء  على  ُتصًر  حنان  أن  إال  يطمن«،  ما  »عمرينو  لها:  قالت 

خلطيبها. 
أما  أن شكوكه ُتسيطر عليه، فيتخلى عنها.  إال  رغم ثبات عذرية حنان، 
داليا، فيضطر خطيبها للهرب إلى قبرص، بسبب رفض احملكمة متديد مدة 
القرض الذي حصل على األرض من خالله، تاركاً إياها في حالة من الصمت 

والذهول.
املادي واملعنوي،  الدعم  يحصل شقيق داليا على عقد في اخلارج، فتقدم له 
حتى يعمل ويشعر أنه ال زال حياً. إال أنه يحدث ما لم يكن في احلسبان، عندما 
بهم  ضاقت  ال��ذي��ن  مصر  شباب  م��ن  الكثير  تًقل  التي  »ال��ع��ًب��ارة«  املركبة  تغرق 
يعرفون  كانوا  وما  بإنسانيتهم،  يشعروا  لكي  األب��واب،  جميع  فطرقوا  احلياة، 
أن لألسماك حياة كرمية أكثر منهم. يغرق معظم الشباب الذين كانوا على ظهر 

العبارة، بينما ينجو شقيق داليا ويعود إلى املنزل، لكن على كرسي متحرك.
ف���ارق إصابة  م��ع  إل��ى نفس احل��ي��اة،  دال��ي��ا وح��ن��ان بنفوس منكسرة  ت��ع��ود 
إلستئصاله،  عملية  إج��راء  ض��رورة  يستدعي  الرحم  منطقة  في  ب��ورم  األخيرة 
طفالً.  وُتنجب  تتزوج  لرمبا  ونصف،  لسنة  مهلة  يعطيها  أن  الطبيب  فتتوسل 
بينما تفشل داليا في أن حتصل على شهادة املاجستير ،بسبب األوضاع السيئة 

التي مرت، وال تزال متر بها.
امل��ط��ار،  كافتيريا  ف��ي  ال��ط��اول��ة  على  جتلسان  وه��م��ا  الفتاتني  قصة  تنتهي 

ساهمتني في البعيد، على أمل أن تبتسم الدنيا لهما، فتجدان احلب والزواج.
األح��داث  أُفكر في  م��رات، وظللت  أرب��ع  م��رات، وتأثرت  أرب��ع  الفيلم  شاهدت 
حتى هذه اللحظة، وسؤال يجول في خاطري، لو كتبت القصة امرأة، هل كانت 
األحداث ستأخذ هذا املنحى؟ صحيح القصة تطرح مشاكل الفتيات وخوفهن من 
فوات قطار الزواج، وحاجاتهن العاطفية اإلنسانية، لكن كان هنالك مبالغة في 
موضوع  عليهن  سيطر  اللواتي  الفتيات  فئة  على  الضوء  ُسلط  فلقد  املوضوع، 
الزواج وشًل تفكيرهن، في املقابل يوجد طرف غائب، وهو منوذج املرأة املستقلة 
التي وضعت قضايا أخرى ضمن أجندتها، غير موضوع الزواج. إضافة لنموذج 
اإلرتباط  فيحاولن  وهبوط،  صعود  حالة  يعشن  اللواتي  الفتيات  وهو  ثالث، 
ويفشلن، فيتجهن ملنحى آخر، ثم يحاولن اإلرتباط مرة أخرى حيث ال تتوقف 

حياتهن عند نقطة معينة.
التي  التغيرات  تراقب  بجسدها،  مهوسة  البطالت  أح��د  الكاتب  يجعل  وأن 
تطرأ عليه كل الوقت، وكأن ال عمل لها إال جسدها، فهذا أمر مبالغ فيه. والنظرة 
السوداوية تبرز بشكل أكبر، عندما ُتصاب البطلة بورم في الرحم، مما يجعلها 
تظهر  وهنا  احل���االت؟  ه��ذه  ع��دد  ك��م  ولكن  ي��ح��دث،  نعم  إلستئصاله!!  مضطرة 
الطروحات الذكورية املنتشرة في املجتمع، من أن للمرأة عمر معني، وخلصوبتها 

وقت قصير، كوردة إن لم ُتقطف فإنها ستذبل ومتوت. 
وفي النهاية، أقول: دعوا املرأة وشأنها، فليست كل النساء ورود، وإن أُعطني 

الفرصة، فإنهن يستطعن أن ُيصبحن بصالبة وقوة نبات الصبار.

ودور  احملاكم  والفتيات  النساء  دخول  مينع  الغزي  القضائي  اجلهاز 
ال���ذي ط��ال غير  امل��ن��ع  ال��ق��ض��اء دون ارت����داء جلباب ك��ام��ل. قبل ذل��ك ك��ان 
احملجبات وألزم جميع املرتادات وضع حجاب الرأس، ما اضطر الكثير من 
احملاميات غير احملجبات الرتداء احلجاب ملزاولة عملهن، وحدا باألخريات 
وقع  ظلم  من  مستغيثة  للقضاء  تتوجه  التي  أم��ا  احلقوقي.  العمل  لترك 

عليها، فهي مرغمة ليس أمامها بديل.
طبعاً من الوارد جداً أن يوبخ محاٍم موكلته التي اختلف معها لدفاعه 
عن اخلصم، لتشميرها عن جزء من ساعدها ال يتعدى عشرة سنتيمترات، 
كان  وإن  حتى  امل��اك��ي��اج،  لوضعها  ض��ده  تقف  محامية  آخ��ر  يبتذل  وأن 
ال��رج��الن -ف��ي امل��ث��ال ال��ذي أج��رؤ وأض��رب��ه- م��ن أص��ح��اب اخللق السيء 

والسمعة غير الطيبة. 
للرجل  تبصم  وأن  ام��رأة،  كونها  ملجرد  وترتعد  تخاف  أن  امل��رأة  على 

حامي احلمى بقوانينه، خوفاً من كونها مصدر فتنة!
مؤخراً مت منع الرجال بشكل مطلق من العمل كمصففي شعر للنساء 
في غزة! ويبدو أن هذا القرار تأخر بعض الشيء، مما يستوجب االنشراح 
يقبل  ال  ديني  قرار  املاضية!!  األربع  السنوات  عملهم  الستمرار  واالبتهاج 

اجلدال، يقطع أرزاقاً ويدعم النظرة املجتمعية الغزية اآلخذة في التزمت.
هذه البقعة الصغيرة العمالقة غزة، احملاصرة مادياً ومعنوياً وفكرياً، 
العقالني  التعاطي  لغياب  أكثر  وتّسلم  بتناقضاتها،  التفرد  ف��ي  توغل 
واالختالف الفكري بني أفرادها. صدقوني ليس األمر حنقاً محضاً مني على 
السعيدة  املناسبات  كثيراً.  »الكوافير«  مرتادي  من  فلست  املذكور،  القرار 
قليلة، وما يستوجب التواجد أقل، وحضورها إما نسائي خالص تختلف 
فيه طريقة االستعداد، أو حضور مختلط نادراً ما يحدث، فال يحبذ كشف 

شعر املرأة سواء محجبة أم ال. 
جماهيرية  م��س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  امل��ب��ارك  ال��س��وء  م��ن  للمزيد  يتجه  األم���ر 
عريضة، وليس فيما أراه تكريساً ملزيد من النفي املبارك أيضاً لهذه الغزة، 
واعتبارها تربة التطرف وموطن املشاكل ومجلب الهموم. ما يحصل هنا 
أن  حتى  احلديثة،  عواملنا  ف��ي  ملحوظ  بشكل  يستشري  فكرية  ِرّدة  م��ن 
ال��ردة!  بهذه  تصطبغ  تكاد  أهميتها-  -على  العربية  ال��ث��ورات  من  الكثير 
غير أن عوامل كثيرة ميكن أن تتضافر لتعزز التراجع كما يحدث في غزة، 

عوامل ليس من املستحيل أن حتدث في الضفة أيضاًً. 
في األشهر األخيرة مت حظر معظم األنشطة الثقافية والفنية، باستثناء 
تلك احملظوظة التي حتظى بترخيص من وزارة الثقافة- غزة، وغالبيتها 
التي طالت  الفكر والتوجه. غير املالحقة الشرطية  واح��داً من  حتمل لوناً 
فيها  استخدم  وال��ت��ي  مناسبة،  غير  ف��ي  ومثقفات  ون��اش��ط��ات  إع��الم��ي��ات 
الضرب اجلسدي لقمع تظاهرات سلمية أو إعتصامات أو غيره. وال ننسى 

إجنازات الشرطة النسائية في غزة في هذا الصدد!
لعل ه��ذا ال��ت��وج��ه ال��ف��ك��ري يجد ل��ه أذرع����اً وأف��رع��اً ف��ي أك��ث��ر م��ن مكان 
ومجال. دائرة تنظيم األسرة في عيادات لوكالة غوث وتشغيل الالجئني، 
بؤرة داعية لزيادة النسل العتبارات »فإني مباهي بكم األمم«، ومن منطلق 
بعض  )املقاومة(.  ملمارسة  العددية  الكثرة  يحتاج  ال��ذي  الشهداء  شعب 
الوكالة  خدمات  من  املنتفعة  السيدة  حترض  الدائرة،  هذه  في  العامالت 
قد  الولد، حتى وإن توالت احمل��اوالت. كما  السعي إلجناب  صراحة، على 
بطريقة  يتعاملن  إداري���ات،  أو  طبيبات  ال��دائ��رة:  خ��ارج  من  أخريات  جند 
مجحفة مع التي تقوم بتنظيم أسرتها بشكل يستنكره اجلهل، كأن تؤجل 
اإلجناب في بداية الزواج، أو تطيل )من وجهة نظرهن( الفترة الزمنية بني 

كل حمل. 
وارد جداً إذا لم تكوني محجبة، أن توفقك إحداهن داخل عيادة الوكالة 
أو احلكومة أو في الشارع، وحتثك أو تسألك أو تنكر عليك ذلك. هذا إذا لم 

تنعتك بصفة مذمومة أو تشتمك أو تدعي عليِك.
الشارع الغزي صعب حقاً. رغم أن حكومة غزة لم تصدر –وال أظنها 
تفعل قريباً- أي قرار بوضع احلجاب على جميع الرؤوس األنثوية املارة 
في الشارع، إال أن املجتمع الغزي في هذه السنوات اقترب من إصدار أمره 
النافذ. املراسلة التلفزيونية أو املمثلة املسرحية أو حتى الباحثة امليدانية، 
امل��ارة، عليها أن تتوقع أن يعايرها  التي قد يعرفها الكثير من األشخاص 
أن  ملجرد  ذات��ه،  للسمع  يسيء  كالماً  تسمع  أن  أو  معروفة،  بأنها  أحدهم 

اسمها متداول!
حالة لم تكن بهذا اإلزع��اج منذ سنوات، بل قبل أشهر. حالة مضجرة 
صدارتها.  االنقسام  يترأس  أخ��رى،  أزم��ات  تصاعد  مع  تتفاقم  وج��ارح��ة 
وينجب  ويتكاثر  ينتشر  ح��ي��اة  وأس��ل��وب  ال��ع��ق��ول  ب��ني  تستشري  ح��ال��ة 
مزيداً من اجلهل مستسلماً لغياب الوعي، ودافعاً باملرأة للجديد من القمع 

واالستالب. 

جديد غزة نسويًا

سماح الشيخ 
بنتني من مصر

دميا أحمد صالح
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أحاول في هذه املقالة عرض مكانة املرأة في التأويالت الذكورية للدين واملجتمع 
بشكل جزئي، وذلك عبر مالحظات واستعراض لبعض املقاالت والكتب التي حتدثت 
الدين اإلسالمي  الناحية، وأنا أحتدث هنا عن  امل��رأة من هذه  الواقع على  الظلم  عن 
بالذات، وعن املجتمع العربي بعاداته ورذائله وقد ميزت بني اإلثنني، ألنه أحياناً قد 
يعطي الدين حقوقاً للمرأة فيهضمها املجتمع ويسلبها إياها باسم العيب، و ثمة أمر 
أخطر حني يعطي الدين حقوقاً للمرأة، فيسلبها إياها الفقهاء بتفسيراتهم الذكورية 

للنصوص.
تالحظ عرين هواري، في مقالها في جريدة فصل املقال عدد )178(: »أن معركة 
علمانية،  غير  أم  كانت  علمانية  اإلس��الم��ي،  العربي  العالم  ف��ي  النسوية  احل��رك��ة 
األح���وال  مب��وض��وع  يتعلق  فيما  األق���ل  على  ال��ن��س��وي،  نضالها  خ��وض  تستطع  ل��م 
الشخصية، إال ضمن النطاق الديني، من هنا نالحظ أن التسويغات ألي تعديل، وإن 
تستطع  لم  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  املعايير  مع  تتالءم  أن  حتاول  أو  تتفق  كانت 
القرآن والسنة النبوية«. ثم تقول:  أن تناقش أو تعارض املفهوم الديني، وحتديداً 
»إن محاولة اإلصالح والتعديل من خالل السياق الديني وقبوله، يعني عدم جواز 
املناقشة من خارج هذا اإلطار، أي االمتناع عن معارضته أو التشكيك فيه، في هذه 
واسع  فضاء  الشريعة  وه��ذه  اخلطاب  هذا  ضمن  يوجد  »هل  السؤال  يطرح  احلالة 
لالجتهاد والتغيير، مبا يتناسب والظروف احلالية؟ وهل هذا الفضاء كان ملعاجلة 
هناك  أن  نتبني  إجابتها  وف��ي  النسوية؟  املفاهيم  وف��ق  امل���رأة  حترير  قضية  ودف��ع 
إجابتني على هذا السؤال، تقول بصدد األولى: »كتبت إحدى الزميالت من الضليعات 
يلتقيان،  ال  متوازيان  خطان  والنسوية  الدين  أن  الداخل،  في  النسوية  احلركة  في 
الدين في  الدين، ألن  إال في مواجهة  أن تكون  النسوية ال ميكن  وقالت بأن احلركة 
جوهره قامع للمرأة«. وبصدد اإلجابة الثانية تقول: »تقول الفقيهة املغربية فريدة 
بناني في مقالة لها بعنوان )الصوت النسوي في اخلطاب الديني(، أن علينا القيام 
بقراءة جديدة للنصوص بتأويل تقدمي، مبا تسمح به طبيعة النص القرآني، ونرى 
في اجتهاداتنا لتفسير النصوص والسنة، أن هناك مجاالً كبيراً لاللتقاء بني مبادئ 

الشريعة واملعايير الدولية حلقوق اإلنسان«.
وأريد هنا أن أطبق هذا التأويل التقدمي على  ثالث قضايا هي: احلكم وامليراث 
ملادة  امللتحي  أستاذنا  درسنا  فقد  عندي،  قصة  لها  ألن  بالذات  واخترتها  وال��دي��ة، 
الثقافة اإلسالمية في اجلامعة، أن هذه قضايا يثيرها املستشرقون ضد الدين، ولكن 
لإلسالم ردوده عليها، وطبعاً حفظت الردود وكتبتها في ورقة اإلجابة، وحصدت 
أن  ووج��دت  للدين،  الذكوري  تأويله  إجابة  أو  بإجابتي  اقتنع  لم  لكني  العالمات، 
ردوده��م م��ردودة عليهم، فهم إن قلت لهم ملاذا ال حتكم امل��رأة؟ أجابوك أنها عاطفية 
ليس  وه��ذا  وال���والدة،  كاحليض  فسيولوجية،  ألسباب  إضافة  ال��ل��زوم،  عن  زي��ادة 
مبرراً كافياً ملنعهن من احلكم، فكثيراً من الزعماء والقادة مروا بظروف مرضية أشد 
من احلمل واحليض، ومع ذلك لم يطلب أحد تنحيهم عن احلكم، وقد أثبت التاريخ 
كفاءة كثير من النساء، مثل كليوبترا وحتشبسوت وزنوبيا وشجرة الدر وغيرهن 
لدينا نساء  لكان  أن حتكم،  امل��رأة دوم��اً  ك��ان في وس��ع  لو  أن��ه  وأن��ا متأكد  كثيرات، 
أما  خان،  وجنكيز  واإلسكندر  كنابليون  السياسية،  الفتوحات  مجال  في  عظيمات 
مسألتي امليراث والدية حيث تأخذ املرأة نصف ما يأخذه الرجل، كأنها نصف إنسان، 
فهما منافيتني للمنطق واملجتمع العصري، قدمياً قد يكون من املمكن قبول ذلك، ألن 
امل��رأة غالباً هو  ال��ذي يعمل ويكدح، في حني كان مكان  الرجل كان هو رب األس��رة 
بيتها، وبالتالي تأخذ املرأة نصف امليراث، ألن زوجها يصرف عليها، ويدفع ألهالها 
أما اآلن فتطورت املجتمعات اإلسالمية منذ  الدية، ألنها ليست مصدر دخل،  نصف 
التطور  ه��ذا  وتنامي  البنات،  لتعليم  الطهطاوي  رفاعة  ودع��وة  علي،  محمد  دول��ة 
بفضل اإلرساليات التبشيرية ومدارسها، وازدهار الترجمة، حتى وصلنا للمجتمع 
إلى جنب مع الرجل، بل لم يعد باإلمكان ألغلب  احلالي الذي تعمل فيه املرأة جنباً 
البيوت أن تفي بالتزاماتها دون عمل الرجل واملرأة معاً. لذا لم يعد مبرراً ألن تأخذ 
املرأة نصف حقها فقط، قد يقول جاهل ال لزوم لعمل املرأة أصالً، وهذا ما سنتحدث 
عنه الحقاً، متناسياً بذلك الضرر االقتصادي على األسرة، وحق املرأة الطبيعي في 

العمل مثلها مثل الرجل.
وقد  سأختصر،  لكني  احلديث،  طال  للمرأة،  املجتمع  مظالم  عن  حتدثنا  ما  وإذا 
أح��ي��ان��اً، وس��أب��دأ بقضية مهمة هي  ال��دي��ن  ذك��وري��ة رج��ال  املجتمع  ذك��وري��ة  تفوق 
االختالط الذي سمح به الدين في العلم والدين، لكن كثيرين يرون عيباً في االختالط 
ويحاربونه، حتى لو كان سببه العلم، املرأة في مجتمعنا ينظر لها على أنها مجرد 
جسد ال عقل، وأستثني هنا بعض املثقفني، فهي املستهدفة بالنظرات، وكأن النساء 
أو شفافاً فهي ال بد عاهر في نظر املجتمع،  ال ينظرن للرجال، أما إذا لبست قصيراً 
بيته  تخدم  وخ��ادم��ة  اجلنسية،  رغباته  تلبي  ع��اه��رة  فقط  زوج��ت��ه  ي��رى  وال���زوج 
وحاضنة ألطفاله، ويفرض عليها دكتاتورية منزلية، حيث رأي احلزب الواحد أي 
اتفق  لكن  الدين،  علماء  فيه  اختلف  ال��ذي  البنات  ختان  ننسى  وال  طبعاً،  هو  حزبه 
كثيرة،  إسالمية  مناطق  في  اجلرمية  ه��ذه  مت��ارس  حيث  االجتماعي،  العرف  عليه 
بل أن شيخ األزهر السابق  »جاد احلق على جاد احلق« اعتبرها واجب ديني، وإن 
كان كثير من النساء بدافع تعصبهن للدين، يقبلن بأوضاعهن السيئة، ومبا يفرضه 
املجتمع  باضطهادات  يقبلن  فإنهن  تفكير،  دون  اضطهادات  من  الذكور  املشرعون 

رضوخاً وخوفاً من العقاب أو الطالق أو الفضيحة وغيره.
ختاماً ما أريد قوله، أنه لكي حتصل املرأة على حقوقها كاملة، وفي كافة املجاالت، 
يجب أن تأخذ نفس حقوق الرجل، ويكون لها نفس احلرية التي تعطى له، وأقصد 
بكافة املجاالت: الفكرية والسياسية واجلنسية واالقتصادية واالجتماعية وغيره.       

رمبا كان هذا سؤاالً محيراً لدى البعض، ورغبة ملّحة عند البعض اآلخر، 
لنا  ق��ّدم  التاريخ  أن  نعلم  أننا  إال  امل��ب��دأ،  حيث  من  االنتحار  ضد  أننا  بالرغم 
أمثلة كثيرة عن حاالت انتحار، ألناٍس لم يجدوا خيارا آخراً، عندما أُمتحنت 

كرامتهم، ورأوا أن املوت سيحفظ لهم قيمتهم التي حافظوا عليها وهم أحياء.
من هؤالء نذكر على سبيل املثال: القائد العظيم »هنيبعل«، الذي أذل روما 
في مرحلة ما، ثم في معركة الحقة انتصرت عليه، فأخذ ينتقل من بلد إلى آخر، 
حتى استقر في بالد األناضول، ولكن روما لم تكف عن مالحقته، وحني أيقن 

حتمية وقوعه أسيراً، آثر االنتحار على أن يقع في األسر واإلهانة.
وأيضاً امللكة »كيلوباترا«، آخر ملوك األسرة البطلمية، التي ما أن سمعت 
أوكتافيوس،  ضد  حربه  في  أنطونيوس،  الروماني  القائد  زوجها  بهزمية 
واقتراب جحافل األخير من اإلسكندرية، حتى أيقنت أنها سُتساق بني األسرى 
في شوارع روما، فشربت قارورة من السم، وفي رواية أخرى جلبت ثعبانني 
أن  انطونيوس  سمع  وعندما  ال��ف��ور،  على  حياتها  لينهيا  الكوبرا  صنف  من 
كليوباترا قد انتحرت، قرر هو اآلخر أن يضع نهاية حلياته، فغرس السيف 
الفاجعة قصة ح��ب وك��ب��ري��اء،  ال��ن��ه��اي��ات  ب��ه��ذه  م��س��ّج��الن  ف��ي بطنه وم���ات. 

استحقت أن يخلدها الشعراء فيما بعد.
الفوضى  ال��ذي أح��رق روم��ا، وس��ادت في عهده  الطاغية »نيرون«  وحتى 
مجلس  أن  سمع  عندما  ولكنه  ال��ن��اس،  مبعاناة  يعبأ  يكن  ول��م  واجل��رمي��ة، 

الشيوخ أعلنه »عدواً للشعب«، شرب السم ومات منتحراً.
وأيضا امللكة »زنوبيا« ملكة تدمر، التي تصدت جليوش الرومان بقيادة 
اإلمبراطور أورليانوس نفسه، ولكنها بعد معارك ضارية، وقعت في األسر، 
بعزة  حياتها  وأنهت  بالسم،  فانتحرت  التنازل،  رفضت  امللكات  وبكبرياء 
سميث«،  »ادوارد  املثال  سبيل  على  جند  احلديث  التاريخ  وف��ي  وش��م��وخ. 
قبطان سفينة التايتانيك الشهيرة، التي غرقت في احمليط، فّضل املوت على 
أن يغرق بقية عمره في الندم واملعاناة، علماً بأنه كان مبقدوره ركوب أحد 

أطواق النجاة.
كذلك »هتلر«، الذي ما أن وصلت جيوش احللفاء مشارف الرايخ الثالث، 
حيث كان متحصناً، وأيقن أنه مأسور ال محالة، حتى انتحر مع زوجته إيفا 
ب��راون، وكان قبله قد انتحر ثعلب الصحراء »روميل«، وهو صديق ومقرب 
بني  ما  ُخيِّر  اجلنراالت،  مؤامرة  في  متورط  أنه  أُتهم  حينما  ولكنه  هتلر،  من 
محاكمة عسكرية، أو االنتحار، فأختار االنتحار بالسم. رغم أنه كان يكفيه أن 
ينفى التهمه فينقذ حياته، إال أنه اعتبر أن هذا أمراً ال يتفق وشرفه العسكري.

ثالث  ب��الده  ت��رأس  ال��ذي  الليندي«،  »سلفادور  األسبق  التشيلي  الرئيس 
سنوات، قبل أن يطيح به الدكتاتور اوغوستو بينوشيه، في انقالبه في أيلول 
1973. انتحر بإطالق رصاصة على رأسه، وهو في ال65 من عمره، آثراً على 

نفسه الدخول في متاهات احملاكم العسكرية.
ورمبا آخر الرؤساء املنتحرين، كان رئيس كوريا اجلنوبية السابق »روه 
موهيون«، الذي قفز من أعلى جبل قرب قريته بوجنا، ليهوي منه جثة هامدة، 

بعدما ترك رسالة انتحار قصيرة موجهة ألفراد عائلته، مفسراً تصرفه هذا، 
صدمة  انتحاره  سّبب  وقد  فساد.  قضايا  في  اتهامه  خلفية  على  يأتي  بأنه 
حوالي  منذ  انتهى  قد  ك��ان  كرئيس  عهده  أن  علماً  ال��ك��وري.  للشعب  كبيرة 
العام، وقد اعتبره الكثيرون رئيساً فاشالً، لم يحقق أيا من الوعود التي كان 
قد قطعها إبان حمالته االنتخابية، وملا تكشفت الفضائح واملخالفات املالية، 
ت��ورط فيها، شنت عليه وسائل اإلع��الم هجوماً الذع��اً، رغم أن  التي كان قد 
تلك املخالفات كانت ال ُتذكر مقارنة مع غيره، ولكنه لم يتحمل قسوة احلملة 

اإلعالمية، فقرر االنتحار.
ال��زع��م��اء ح��ي��وات��ه��م، ف��ه��ن��ال��ك ق��ل��ة قليلة  ل��ي��س ب��االن��ت��ح��ار وح���ده ينهي 
السودان  في  الذهب«  »س��وار  وه��م  السياسي،  والتقاعد  االستقالة  اختارت 
)االس��ت��ث��ن��اء ال��وح��ي��د ف��ي ق��اع��دة احل��ك��م ال��ع��رب��ي��ة(، و »م��ان��دي��ال« ف��ي جنوب 
لم  وه���ؤالء  تن�زانيا،  ف��ي  »ن��ي��ري��ري«  و  السنغال،  ف��ي  و»س��ن��غ��ور«  إفريقيا، 
يفكروا للحظة بالعودة على الدبابات إلى قصور الرئاسة، ومنهم من تفرغ 
طينة  ومن  مختلفة،  نوعية  فهم  العرب  الرؤساء  أما  الشعر.  وكتابة  للتأمل 
أخرى!! فُهم لم يأتوا للحكم بكفاحهم الشخصي أو عبر االنتخابات، ولم تكن 
خدمة الشعب وبناء األوطان من ضمن أهدافهم، إمنا جاؤوا للقصر على ظهر 
همهم  ُجل  وكان  والكبرياء،  العزة  خصال  ميتلكوا  ولم  بالتوريث،  أو  دبابة 
ومنتهى غايتهم نهب أكبر قدر من ثروات البالد، وضمان استمرار احلكم لهم 
الناس حرصاً على احلياة، حتى  ولعائالتهم من بعدهم، ولهذا جتدهم أشد 
لو كانت بال كرامة! وحتى لو جتمع كل الشعب على بوابة القصر، منادين 
بصوت واحد ال ُلبس فيه وال غموض، بأنهم ال يريدونهم، وحتى لو حتدثت 
وعن  حكمهم  فساد  وع��ن  وعائالتهم،  هم  فضائحهم  عن  الدنيا  صحافة  كل 
هزائمهم وكذبهم وتزويرهم، وحتى لو دخلت البالد بسببهم في حرب أهلية، 
وُقتل فيها املاليني وُشّرد جميع الناجني، وحتى لو صاروا مطلوبني حملكمة 
وحتى  ومخالفاتهم،  جرائمهم  على  الدولي  للبوليس  أو  الدولية  اجلنايات 
مجندة  تصفعهم  بالسالسل،  مقيدين  صاغرين  أذالء  للمحاكم  ُج��رِج��روا  لو 
أمريكية، ويركلهم جندي بعمر أحفادهم، وحتى لو مألت املظاهرات املنددة 
بهم واملطالبة بإسقاطهم كل الساحات وامليادين، مبا في ذلك غرف نومهم، 
كل ذلك لن يدفعهم حتى لالستقالة والتقاعد، وبالتالي لن يدفعهم لإلنتحار.

املرء  يقتل  أن  حرم  الله  أن  االنتحار  من  مينعهم  ما  إن  البعض  يقول  قد 
وهنيئاً  اجل��ن��ة،  لهم  فهنيئاً  اإلمي���ان  ه��ذا  ك��ل  لديهم  ك��ان  ف��إذا  حسناً،  نفسه، 
قتل شعوبهم ونهب  لهم  االنتحار، ويبيح  الذي يحرم عليهم  الدين  لهم هذا 
ما  لهم  وهنيئاً  مستقبلهم،  وتدمير  أبنائهم  وسجن  أعراضهم  وهتك  أموالهم 

أوصلتهم إليه أياديهم من ذل وعار وخزي.
ملاذا ال ينتحر الرؤساء العرب؟ رغم أنهم في أرذل العمر، وهم متأكدون 
ال  التي  الشعب  محكمة  أو  القتل  هو  ينتظرهم  ما  وأن  مخلدين،  غير  بأنهم 
ترحم، أو مصيراً مجهوالً في أحسن األح��وال!! سؤال يحتاج لطبيب نفسي 

قدير.

املرأة بني مطرقة تأويل الدين 
وسندان املجتمع

علي أبو خطاب

ملاذا ال ينتحر الرؤساء العرب؟!
عبد الغني سالمه

 فازت الكاتبة ميسون أسدي من حيفا بجائزة اإلبداع لعام 2010، وذلك 
في حقل األدب والنثر، وقد علمنا بأنها سترصد ريع اجلائزة ملشاريع ثقافية 

وفنية في الوسط العربي.
جائزة  ح��ق��ول:  ع��دة  وف��ي  باجلائزة  ف���ازوا  شخصاً   )11( أن  إل��ى  يشار 
في مجال الترجمة األدبية منحت جلميل غنامي؛ جائزتان في مجال البحث 
الله قبطي؛ جائزتان في  األدبي منحتا للدكتور محمد خليل وللدكتور عطا 
مجال أدب األطفال منحتا ملفيد صيداوي ولروزالند دعيم؛ جائزتان في مجال 
الشعر منحتا ملنير توما ولشفيق قبالن؛ أربع جوائز في مجال األدب والنثر 

منحت ألمني خير الدين، وفهيم أبو ركن، وهادي زاهر وأنا.
وتقول ميسون:  اجلائزة هي )50( ألف شيكل، وسأخصصها ملشاريع 
ثقافية وفنية، والفكرة التي تسيطر على بالي حالياً، هي إقامة صندوق منح 
أن  خاصة  نهائي،  بشكل  األم��ر  في  سأبت  وقريبا  بأنواعها.  الفنون  لتعليم 
طالب الفنون واملوهوبني يجدون صعوبة كبيرة في دراسة هذا املوضوع، 
نتيجة لألفكار النمطية التي كان وما زال العديد من األهالي يحملونها عن 
أوالده��م، ال  الصرف على تعليم  الذين ميكنهم  األه��ل  املواضيع، فحتى  هذه 
يحبذون فكرة الفنون، ولو قرأت السيرة الذاتية ملعظم الفنانني، لرأيت بأن 

أكثرية األهالي وقفوا باملرصاد ألبنائهم عند توجههم لتعلم الفنون، أو أن 
الطالب درسوا املوضوع بسرية دون علم األهل.

هناك  يكون  أن  يجب  لكن  زهيد،  املبلغ  أن  »صحيح  ميسون:  وتضيف 
شخص م��ب��ادر، وأص��ح��اب رؤوس األم���وال م��وج��ودون ط��وال ال��وق��ت، لكن 
غالبيتهم ال يفكرون باملصالح العامة، فقد توجهت بنفسي إلى )50( ممول 
استجاب  شفاعمرو  م��ن  فقط  واح��د  ومم���ول،  آخ��ر،  خيري  مل��ش��روع  عربي 

لذلك«. 
وعن حلمها بإقامة صندوق، تقول: »سأتوجه لكل الفنانني ومحبي الفن 
في جميع املجاالت، وسأستعني بهم لتأسيس مثل هذا الصندوق، وبعدها 
تبرع  فكل  يقنعهم،  األم��ر  لعل  األم���وال،  رؤوس  أصحاب  مع  الكرة  سأعيد 
يقدمه أي ممول، يكون معترف به من قبل مصلحة الضرائب على أنه أحد 

مصاريف املمول املتعددة. 
يتبرعون  اليهود  أغنياء  من  فالكثير  نافعاً،  شيئاً  اليهود  من  ولنتعلم 
ومجهولة،  علنية  بأسماء  وخيرية  تربوية  مؤسسات  لبناء  دائ��م  بشكل 
فنجد مؤسسة على أسم عائلة »كلور« في حيفا والرملة وغيرها، أو جند 

قاعة عروض ضخمة على أسم عائلة »كريغر« في حيفا.. واألمثلة كثيرة.

بعد فوزها بجائزة اإلبداع لعام 2010

الــكــاتــبــة مــيــســون أســــدي ســتــخــصــص ريــع 
جائزتها إلقامة صندوق منح لتعليم الفنون
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الثقافية
الصفحة

الغناء،  في  مختلفة  وطريقة  لنفسها  مميز  درب  بصنع  تفردت  فلسطينية،  فنانة 
فاستطاعت  القدمية،  الفلسطينية  التراثية  الكلمات  في  ال��روح  بث  اختارت  حيث 
التراثية  الكلمات  من  الكثير  في  ال��روح  ودّب  احلياة  إع��ادة  واحتراف  اقتدار  وبكل 
الفلسطينية، وذلك من خالل تلحينها وتوزيعها أو إعادة توزيع بعضها، ومن ثم 
غنائها بصوتها الرقيق، وهي ترتدي ثوباً من األثواب الفلسطينية، خالل مشاركتها 
فذّكرت  فلسطني،  فيها  مثلت  التي  وال��دول��ي��ة،  احمللية  املهرجانات  من  الكثير  في 
املسنني وأسعدت األطفال بتلك األغاني التراثية، الذين باتوا يرددونها ويحفظنوها 

عن ظهر قلب بفضل أغانيها.
   إنها الفنانة املطربة وامللحنة الفلسطينية، رمي بنا من الناصرة، والتي أدرت معها 

احلوار التالي:
هو  ما  وجود  رغم  التراثية،  واألغاني  الكلمات  غناء  اخترت  ملاذا  البسيط:  السؤال 

أسهل من ذلك لُيغّنى؟
من  النوع  هذا  أن  لكون  يعود  التراثية،  األغاني  من  النوع  لهذا  وميلي  اهتمامي    
األغاني يتحدث عن فلسطني، وألنه جزء من املشروع الفني الذي أعمل عليه. بحيث 
أسعى في كل ألبوم يصدر لي، إلى اختيار أغنيتني تراثيتني، أقدمهما بشكل جديد 
إلى حّد ما، مع تغيير طفيف في اللحن، على أن تناسب روح ووحي األغاني التراثية، 
دون املّس بجوهر اللحن، أما النصوص التراثية القدمية، التي ال يكون فيها حلن، 
فأعمل بنفسي على عمل وصناعة حلن وتوزيع يناسب تلك الكلمات. ودون املّس 
هذا  يحبون  الوطن،  خارج  وخاصة  عموماً،  واجلمهور  الكلمات.     بجمالية  أيضاً 
النوع من األغاني، وبالتالي فإن الهدف من غناء أو تلحني وغناء األغاني التراثية، 

هو توثيق لهذه األغاني كإحدى طرق احلفاظ على تراثنا وموروثنا الفلسطيني. 
قال  والتي   سّتي«،  »يا  أغنية  بتأديتها  قمت  التي  املغناه  التراثية  األغاني  بني  من 

البعض حينها أنك ُتقلدين فيها أغاني فيروز، ما ردك على ذلك؟ 
نفسها!  ليست  ولكنها  فيروز،  السيدة  ألغنية  ج��داً  مشابهة  األغنية  أن  صحيح    
حيث أن بها بعض اإلختالف في النص، ومن املعروف أن األحلان واألغاني التراثية 
متشابهة  األغنية  كانت  لو  حتى  وبالتالي  كبير،  حد  إلى  الشام  بالد  في  متشابهه 
من  أخذتها  ألنني  بحته،  فلسطينية  كلماتها  ف��إن  لبنانية،  أو  سورية  أغاني  مع 
التراث الفلسطيني، وأغنية »ياستي«، غنيتها خاصة في بداياتي، إذ كان معروفاً 
أنني أغني التهاليل التراثية الفلسطينية، وكذلك األمر بالنسبة ألغنية »يا ليل ما 
أديب  املخرج  مني  طلبها  كما  باسمي،  مرتبطة  طويلة  لفترة  ظلت  التي  أطولك«، 
وسمى  العنف،  من  يعانني  الالتي  النساء  عن  يتحدث  فيلما  أخرج  حيث  جهشان، 
الفيلم بأسم هذه التهليلة، إضافة لتضمينه األغنية في ذات الفيلم. وقد القت هذه 
التهليلة بكلماتها البسيطة القبول الواسع، لدرجة أنني غنيتها في الغرب مبشاركة 

مطربني أجانب.
يا ليل ما أطولك
مشيتني حافي
ميزان ما أتقلك
هديتلي كتافي

حصلت منذ ما يزيد عن 15 عاماً من مدينة Rovereto اإليطالية  على  درع السالم، 
إياه حتى  اللقب منذ تسلمك  ّغير هذا  السالم، هل  لقب سفيرة  وأطلق عليك حينها 

اآلن، في طريقة تعاطيك مع القضايا القومية والفلسطينية، أم زاد في جتذرها؟  
  في إيطاليا كل عام ُيقدمون إلحدى الشخصيات هذا الدرع، وفعالً اختاروني عام 
1994، ألنني نقلت وال زلت رسالة شعبي الفلسطيني من خالل األغاني التراثية 
التي أقدمها، حيث تسلمت درعاً على شكل جرس ُمصّغر، وهو رمز لدرع السالم، 
إذ يوجد نصب تذكاري جلرس ُبني منذ احلرب العاملية األولى هناك، وقد لقبت في 
ذلك العام كسفيرة السالم، وهو لقب جميل، فيما لو كان هناك سالم عادل وحقيقي، 

أما طريقة التعاطي مع قضايانا الفلسطينية، لم تتراجع بل إزدات عمقاً. 
في  أو  فلسطني  في  تقدمينها  التي  ال��ع��روض  خ��الل  الغناء  تستهل  ما  دائما  لذلك 
أوروبا خصوصاً، بأغنية »كرمل الروح«، التي تتحدث عن األسرى، والتي كتبتها 

والدتك الشاعرة زهيرة صباغ؟  
التي  األغنية،  أبدأ بهذه  أوروب��ا  بالفعل، ففي كل عروضي وحفالتي، خاصة في   
تتحدث عن األلم واجلرح الفلسطيني، املتمثل في قضية األسرى، لذا فأنا دائماً أرسل 
الفلسطينيني  األس��رى  لكل  أغني منها، حتية تضامن مني  التي  البلد  مع هبة ريح 
أمي  دفعوا  فاجئوني،  يوم  »ذات  أغنية:  كذلك  اإلسرائيلية،  السجون  في  والعرب 
وأحلان  القاسم،  سميح  الكبير  الشاعر  كلمات  من  واعتقلوني..«،  جانباً،  وأختي 
اإلعتقال، وسأبقى مستمرة في  أيضاً عن  التي تتحدث  العراقي رعد خلف،  الفنان 
مكان  أي  في  أقدمها،  التي  األغاني  خالل  من  واملضطهدين  لألسرى  التحية  تقدمي 

أتواجد به في العالم. 
 أصرخ من قاع الروح

 يا كرمل الروح
 اجلب له هواء بحر حيفا

 أحضر له نسيم بحر يافا
 يلطف برد زنزانته

 وحرها
 يا كرمل الروح

 كن حنوناً عليه
 فأنت أقرب مني إليه

 يا كرمل الروح
 إنه وحيد

 يا كرمل الروح
إنه روحي 

لكن  األج��ان��ب،  املطربني  بعض  م��ع  الغناء  ف��ي  ت��ع��اون  هنالك  أن  قليل  منذ  ذك��رت 
مع  الغناء  مشاركتك  اخل��ارج،  في  حتيينها  التي  احلفالت  من  الكثير  في  املالحظ 

مطربني إيطاليني بالذات، ملاذا؟
 احلقيقة في فترة من حياتي الفنية عملوا معي موسيقيني إيطاليني من »صقليا«، 
يعزفون  كانوا  و  الفينيقية،  األغاني  من  تقترب  أغانيها  أن  املعروف  املناطق  من 
في حفالتي املقامة في اخلارج، والحظ اجلميع أن املزج بني األغاني اخلاصة بي، 
املأخوذه من التراث الفلسطيني، وأحلانهم الصقلية القدمية املأخوذه من تراثهم، 

جتربه فريدة، فدأبت على االستمرار في هذا النهج. 
معروف أن زوجك »ليونيد« أوكراني األصل، مغني وملحن وعازف غيتار أيضاً. ما 

اإلضافة التي أضافها لك »ليونيد« الفنان في التلحني املوسيقي؟
- احلس املوسيقي لدى ليونيد عالي لكونه فنان، وذلك ميثل إضافة هامة ألعمالي، 
خاصة أن لديه سعة كبيرة في اإلبداع  املوسيقي، مبعنى أنه ليس ضيق األفق، إذ 
أو ذاك، وبالتالي نحن  الشكل  أن يكون بهذا  أريد  يتجاوب ويتأقلم مع أي مقاطع 
التفاهم   الكثير من  الفني، وهناك  بالعمل  التلحني سوياً، ونكمل بعضنا  نعمل في 
فيما بيننا، وذلك أمر غاية في األهمية إلثنني يعمالن على تلحني أغنية، مع ذلك أنا 

القائدة في عملي في التلحني.
األطفال  ألفئدة  الوصول  فهل  لألطفال،  بالكامل  توجهت  ليلة«  أبو  »قمر  ألبوم  في 

أصعب من الوصول لسواهم؟ 
يستحقونه،  ال��ذي  بالشكل  الفن  تقدم  كنت  ما  إذا  قريب  يصبح  لهم   ال��وص��ول    
ال��واق��ع  م��ن  وكلماته  أحل��ان��ه  ك��ل  استحضرت  األل��ب��وم  وه���ذا  امل��ط��ل��وب،  وبالشكل 
الفلسطينية  لهجتنا  استعمال  حاولت  كما  يعيشها،  التي  واحلالة  الفلسطيني، 
كل  رغم  طفولتهم  يعيشوا  ألن  األلبوم  أغاني  خالل  من  ودعوتهم  يومياً،  املعاشة 

شيء، وأعتقد أن هذا ما جعل األلبوم قريباً لالطفال.
من ألبوماتك أيضاً »احللم«، لذا أسألك ختاماً: ما احللم الذي لم يتحقق بعد للفنانة 

رمي بنا؟
 زوال اإلحتالل. هذا احللم الذي آمل رؤيته ونحن أحياء، آمل أن يكون لنا حياه 
أفضل من احلياة التي نعيشها، أما على الصعيد املهني، فآمل أن أستمر في النضال، 
الفن نضال حقيقي ومؤثر جداً، ويخيف اجلانب اآلخر، ولذا نحن  أن  أعتقد  حيث 

كفنانني مستمرين بهذا الشكل من أشكال النضال، إلى أن يزول االحتالل.
haitham9000@gmail.com 

أنا قائدة عملي في التلحني 
وزوجي لديه حس ُيكملني

حاورها: هيثم الشريف

د ِحلِْمي الرِّيَشة** مقطع من القصيدة - َتْرَجَمُة: ُمَحمَّ
.1

. َبلَْغُت الثَّالَِثنَي ِفي َتْشِريَن الثَّاِني احَلاِليِّ
اِبَعِة. أَْنِت َما ِزْلِت َصِغيَرًة، ِفي َسَنِتِك الرَّ

ْفَراِء َتْذَهُب َعلِيلًَة،  َجِر الصَّ َنِقُف ُنَراِقُب أَْوَراَق الشَّ
َتاِء.  َوُتَرْفِرُف ُمَتالَِطَمًة ِفي َمَطِر الشِّ

ُر َتْهِوي اْنِبَطاحاً َوُتْغَسُل. َوأََتَذكَّ
ِك ُكْنِت الَ ُتِقيِمنَي ُهَنا ِفي ُفُصوِل اخَلِريِف الَثالََثِة. ُعُموماً أَنَّ

ًة أُْخَرى.  َقاُلوا َلْن أَْسَتْرِجَعِك أََبداً َمرَّ
ا َلْن َتْعِرِفيَنُه أََبداً:  أُْخِبُرِك َحّقاً مِبَ

بَِّيِة ُكلُّ الَفَرِضيَّاِت الطِّ
املَُتَضاِرَبِة  ه��ِذِه  َجِر  الشَّ أَْوَراُق  َها  َكأَنَّ َصِحيَحًة  أََب��داً  َتُكوَن  َلْن  ِدَماِغي  أَْوَض��َح��ْت  الَِّتي 

املَُغاِدَرِة. 
َتنْيِ أََنا، َمِن اْخَتْرُت َمرَّ

َكْي أَْقُتَل َنْفِسي، ُكْنُت ُقلُْت َلَقَبِك
الً؛  أَْفَواَه الُبَكاِء ِعْنَدَما ِجْئِت أَوَّ

ْشَرَجْت ُحمَّى إَِلى أَْن حَتَ
ِفي َحلِْقِك، َواْنَتَقلَْت ِمْثَل إمَِياَءٍة

. اللَّْوُم، دََّثْت إَِليَّ َفْوَق َرأِْسِك. َمالَِئَكٌة َقِبيَحٌة حَتَ
. َكاُنوا َيْغَتاُبوَن َسِمْعُتُهْم َيُقوُلوَن، َكاَن َعلَيَّ

ِمْثَل َساِحَراٍت ُخْضٍر ِفي َرأِْسي، َوَيْسَمُحوَن ِللَْهالَِك
ِب ِمْثَل ُصْنُبوٍر َمْكُسوٍر؛ ِبالتََّسرُّ

َكأَنَّ الَهالََك َغَمَر َبْطِني َوَمألَ َمْهَدِك،
َوَدْيٌن َقِدمٌي َيِجُب أَْن أَْعَتِبَرُه. 

ا ُكْنُت أَْعَتِقُد. َكاَن املَْوُت أَْكَثَر َبَساَطًة مِمَّ
احَلَياُة الَيْوِميَُّة َجَعلَْتِك َجيَِّدًة َوَصِحيَحًة

اِحَراِت ِبأَْن َيأُْخْذَن ُروِحي املُْذِنَبَة. َلَقْد َسَمْحُت ِللسَّ
ِني َميَِّتٌة َتَظاَهْرُت أَنَّ

َم َخاِرجاً، َجاُل الِبيُض السُّ إَِلى أَْن َضخَّ الرِّ
َوَوَضُعوِني ِفي َعْزٍل، َوَغَسلُوِني ِمْن ِخالَِل الَكالَِم الَفاِرِغ

. ِريِر الَكْهَرَباِئيِّ ِلَصَناِديِق الَكالَِم َوالسَّ
َضِحْكُت ِلُرْؤَيِة احَلِديِد اخَلاصِّ ِفي ذِلَك الُفْنُدِق.

ْفَراُء الَيْوَم َجِر الصَّ أَْوَراُق الشَّ
َتْذَهُب َعلِيلًَة. َسأَْلِتِني أَْيَن َتْذَهُب؟ أَُقوُل آَمَنِت الَيْوَم

ِبَنْفِسَها، ِوإاِلَّ َسَقَطْت َكذِلَك. 
ِغيَرة، »ُجوْيس«،  الَيْوَم، َيا ِطْفلتي الصَّ

أَِحبِّي َذاَتِك َنْفَسَها َحْيُث َتِعيُش.
ُجوِع إَِلْيِه؛ أَْو إَِذا ُوِجَد،  َما ِمْن إِلٍه َخاصٍّ ِللرُّ

َفلَِماَذا َسَمْحُت َلِك ِبأَْن َتْنَشِئنَي
ِفي َمَكاٍن آَخَر. أَْنِت َلْم َتْعِرِفي َصْوِتي

ِق ِعْنَدَما ُعْدُت ألَتَِّصَل. َجِميُع ِصَيِغ التََّفوُّ
ِلَشَجَرِة الَغِد الَبْيَضاِء َوالَهَداِل

اِم الُعَطِل الَِّتي َعلَْيِك َتْفِويَتَها. َلْن ُتَساِعَدِك َعلَى َمْعِرَفِة أَيَّ
ِفي الَوْقِت الَِّذي َلْم أَْعَشْق ِبِه

َنْفِسي، ُزْرُت َنَواِحيِك املَْجُروَفَة؛ َقَبْضِت أَْنِت َعلَى ُقفَّاِزي.
َكاَنْت ُثلُوٌج َجِديَدٌة َبْعَد هَذا.

.2
َساِئَل َمَع أَْخَباِرِك، أَْرَسلُوا ِلي الرَّ

َوأََنا َصَنْعُت أَْحِذَيًة ِبالَ ُكُعوٍب الَ أََودُّ اْسِتْعَماَلَها أََبداً.
ِل ا َيْكِفي ِلَتَحمُّ ِعْنَدَما َنَشأُْت َجيِّداً مِبَ

اِحَراُت. ي، َقاَلِت السَّ َنْفِسي، ِعْشُت َمَع أُمِّ
لِكنِّي َلْم أَْرَحْل. َكاَنْت ِلي ُصوَرِتي

الَقاِئَمُة َبَدالً َعْن ذِلَك.
ِمْن َطِريِق احَليِّ اخَللِْفيَِّة ِمْن »ِبيْدالَْم«
ي ِفي »ْغلُوِسْسِتْر«، ِجْئُت إَِلى َمْنِزِل أُمِّ

اْتُشوِسيتْس«. َوهِذِه ِهَي َكْيِفيَُّة ُحُضوِري ِفي »َماسَّ
ِللَِقاِئَها؛ َوهِذِه َكْيِفيَُّة َفْقِدي َلَها. 

ي: الَ أَْسَتِطيُع أَْن أَْغِفَر َلِك اْنِتَحاَرِك، َقاَلْت أُمِّ
َوَلْم َتْسَتِطْع أََبداً. َكاَنْت َلَدْيَها ُصوَرِتي

الَقاِئَمُة َبَدالً ِمْن ذِلَك.
ْيِف الَغاِضِب، أََقْمُت ِمْثَل الضَّ

ٍق ُجْزئّياً، ِطْفلًَة َكُبَرْت ِبُسْرَعٍة. ِمْثَل َشْيٍء ُمَرتَّ
ُر أَنَّ َواِلَدِتي َفَعلَْت أَْفَضَل َما أَْمَكَنَها. أََتَذكَّ

أََخَذْتِني إَِلى »ُبوْسُطْن«، َوأََعْدُت َتْصِفيَف َشْعِري.
ِك. َنُة: اْبِتَساَمُتِك ِمْثَل اْبِتَساَمِة أُمِّ َقاَلِت املَُزيِّ

. َكاَنْت ِلي ُصوَرِتي َلْم أَُكْن أَْبُدو ألَْهَتمَّ
الَقاِئَمُة َبَدالً ِمْن ذِلَك. 

َكاَنْت ُهَناَك َكِنيَسٌة َحْيُث َتَرْعَرْعُت
َمَع َخَزاِئِنَها الَبْيَضاِء الَِّتي أُْغلَِقْت َعلَْيَنا،

، ِمْثَل املَُتَشدِِّديَن أَْو ُزَمالَِء املاَلَِّح َصّفًا ِتلَْو َصفٍّ
ُنْنِشُد َمعاً. َعَبَر أَِبي َصْحَن الَكِنيَسِة.

اِحَراُت: َفاَت أََواُن الُغْفَراِن اآلَن. َقاَلِت السَّ
اماً. َكاَنْت َلَدْيِهْم ُصوَرِتي  َلْم َيُكْن ُغِفَر ِلي مَتَ

الَقاِئَمُة َبَدالً ِمْن ذِلَك.

وَرُة امُلْزَدَوَجُة الصُّ
آْن ِسيِكْسُتوْن*

رمي بّنا 
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طاقم  شؤون املرأة 

itaf1957@yahoo.com

هموم عادية!!?
بقلم: عطاف يوسف

بدعم من

صحتك
ربيعاً،  وعشرين  واح��د  عن  غ��ادرت  التي  ابنتها  عن  الثكلى،  األم  بتول،  قالت 
زهرة  على  الدموع  ذرف  إال  لها  قوة  وال  حول  ال  جميلتها،  تبكي  أم��اً  قاتل،  يد  على 
غابت غدراً، سبب القتل احلب!!، القاتل رجل، واحلب رجل وامرأة، والضحية امرأة، 
قتلت آيه براذعيه ألنها أحبت، وهل من سامع ومجيب، ضحية تضاف إلى ضحايا 
العادات والتقاليد البائسة في مجتمعنا الفلسطيني.. إلى متى يستمر إضافة ضحايا 
جدد؟! بكاء األم على ابنتها الغائبة احلاضرة لم يرجعها إلى البيت باكراً وعلى قيد 
تصور  هل  والبكاء؟!  الدموع  معنى  القاتل  يعرف  هل  فعلته،  القاتل  فعل  احلياة، 
للحظة مشهد األم وهي تذرف الدموع على ابنتها وتتمزق حسرة وأملاً؟! هل كان من 
املمكن أن يردعه ذلك عن ارتكاب جرميته؟! وردة امتدت اليد التي ادعت مساعدتها 
لقتلها غدراً ودومنا سبب!! كل ما في األمر أن الفتاة أحبت شاباً فدفعت حياتها ثمناً 
أن ندفع حياتنا ثمناً حلب نعيشه وندافع عنه ويكون  لهذا احلب، وهل أجمل من 
سبباً في حياتنا أو موتنا، ما مييزنا عن األجناس األخرى هو مشاعرنا وأحاسيسنا 
وإنسانيتنا، فهل يكون سبباً في موتنا؟! طالبة األدب االجنليزي، لرمبا تأثرت في 
صفها اجلامعي بقصص احلب القدمية عن ويليام شكسبير أو روميو وجوليت، لم 
يخطر ببالها املوت أو القتل، ومتنت أن تنتهي قصتها بنهاية سعيدة مع من حتب، 
دومنا  اآلخرين  أح��الم  في  العابثون  يفعل  هكذا  وحلمت،  متنت  ما  عكس  لها  فكان 
وازع، لم يخطر ببالها أن يديها الناعمتني ستكبل، وصوتها الذي نطق بكلمات احلب 
سيكون مصيره الصمت والسكوت األبدي، هناك من تدخل في مشاعر وأحاسيس 
وعواطف آيه دومنا وجه حق، فقرر أن يقتل حبها وحلمها في املهد، قرر أن يضع حداً 
للحلم فقط، بل حلياتها، وهي مفعمة باحلياة واحلب واألمل وبالغد  ليس  نهائياً 
اجلميل، هناك ثمة قاتل واحد ال غير، لم يخطر ببالها وهي تعد ثيابها اجلميلة في 
األخير،  اتصالها مع حبيبها سيكون  أن  للقاء احلبيب والصديقات،  باكراً  الصباح 
وأنها لن تراه ولن تسمع صوته بعد ذلك، ولن تصل جامعتها كالعادة وحتتضن 
كالعادة  وتعود  اجلامعية  محاضرتها  وحتضر  اجلميلة،  ابتسامتها  في  صديقتها 
فرحة بلقاء صباحي أو مسائي، كانت يد الغدر هناك بانتظارها، ذهبت بال رجعة، 

فغادرت بأناقة عروس تزف إلى حبيبها في ليلة زفافها.
سأضع نفسي مكان الضحية وأسأل املجتمع الفلسطيني فرداً فرداً، ذكوراً وإناثاً 
هل احلب حرام؟! هل احلب رجل؟! ملاذا رفضتم أن أتزوج من حبيبي؟! ملاذا كبلت 
أنا من أحبت كما حتب  امل��اء؟!  وقيدت؟! ملاذا أسكت صوتي؟! ومل��اذا رميت في بئر 
التي دفعت حياتها  أنا املعشوقة  النساء، وال يهمني ماذا يقول اآلخ��رون عني،  كل 
ثمناً حلبها، أنا من أحببت بصدق، فقولوا ما يخطر ببالكم عني، لن يضيرني األمر 

الشباب؟! كرسّي اجلامعي خاٍل، ال يعرف  أنتم من قطف عمري في ريعان  شيئاً، 
منكم  أق��وى  وكنت  وع��واط��ف��ه،  مشاعره  أشهر  م��ن  أن��ا  للذئاب!  جثتي  رم��وا  بأنهم 
أنتم الضعفاء واجلبناء، أنا من صرخ صوتي باحلب ونبض قلبي به، كبلوا يدي 
فرفعتهما نحو السماء طالبة جندتها وجندة حبيبي، ولكن لم يستجيبا لي، فقبلت 
قدري ومت مع  مشاعري وحبي، حاولوا إسكات صوتي فكان له ما يريد سمعه كل 
مواطنني الضفة وغزة ورمبا اجلوار، حاولوا إخفاء حبي وقالوا عيباً، فصار أشهر 
من نار على جبل، قالوا ال حتبي، قلت القلوب متوت إذا غاب عنها احلب، وضعوني 
في بئر املاء ألكون عبرة لألخريات، على حد تعبيرهم، لتأكل الطيور واحليوانات 
املفترسة من جسدي، ففاحت راحة العطر منه، ولم يحدث ما متنوا، صارت قصة 
من  أعلى  صوتاً  يريد،  ما  احلب  لهذا  فكان  والنساء،  الرجال  بني  حديث  م��دار  حبي 
كل أصوات الصمت والسكون، لن يضيرني األمر بأن يقال عن حبيبي غادر وتزوج 
براء،  فكان  بأنه خطفني خلسة  اتهم  األم��ر،  يهمني  لن  قتلي،  لتبرير  أخرى  بامرأة 

عندما خرجت من البيت كنت مليئة بالشوق للقائه، وما كان اللقاء.
في الصباح قلت لكم بأنني سأذهب إلى صفي اجلامعي، لم يخطر ببالي أنني 
نظركم  عن  بعيداً  اخل��الء  في  سأرمى  وأنني  خلسة،  السيارة  خلفية  في  سأوضع 
وعيون حبيبي، فتشوا عن دليل إدانة كما يدعون في أوراقي، لم يجدوا إال كل شيء 
يدل على نقاء حبي وصدق مشاعري ووجودي، ووجدوا صورة لشقيقي أحتمي بها 
عندما أشعر باخلوف من اآلخرين، كبلت صورته معي ورميت في البئر، لم يجدوا 
صورة حلبيبي في محفظتي، كانت صورته في القلب محفورة، قلت لهم ال سر لدي، 

وحبي ليس سراً، عشت من أجله وسأموت من أجله.
نتخيل احلوار الذي دار بني آيه والقاتل، ما بني احلب والقاتل، تساؤله هل 
ذات  سري  لقاء  كان  هل  حبيبة؟!  أو  عشيقه  لديك  كان  هل  يوماً؟!  احلب  جربت 
صباح أو مساء بينكما، بالطبع القاتل ال يجيب على أسئلة الضحية، ويصر على 
أعداء،  فكالهما  والقاتل  احلب  بني  نقاش  ال  الضحية،  دور  وتقمص  اجلالد  دور 
هل  قتلي؟!  تريد  ملاذا  سؤالها  على  آيه  تصر  احلياة،  ضد  والقاتل  للحياة  احلب 
من الشرف أن تقتل حبي وتقتلني؟! هل من الشرف االستعانة يا عمي بالغرباء 
بأعلى  صرخت  املجتمع،  ونظر  بنظرك  الشرف  على  الدليل  ه��ذا  هل  لتقتلني؟! 
شئت  إن  حبيبي  إلى  رسالتي  أنقل  األنثى،  وبغضب  العاشقة  بانفعال  صوتها 
املجتمع  كل  إل��ى  أمانة  بكل  انقلها  األخ��رى  والرسالة  حبه،  ألج��ل  أم��وت  بأنني 
الفلسطيني الذي سيبقى يقتلني كل يوم، بأنه ال شرف في قتل أنثى ألنها حتب، 

آيه حلمت باحلب فقتلت وحبها.  

حلمت باحلب فقتلت وحبهاآيه براذعية
ياسر عالونه

احلرارة الداخلية فى جسم اإلنسان، عادة ما تبرد عن طريق التعرق، وتخرج 
احلرارة عن طريق اجللد. ولكن حتت ظروف معينة مثل درجات احلرارة والرطوبة 
التبريد  نظام  ف��إن  احل���رارة،  شديد  جو  فى  الرياضية  التمارين  وممارسة  العالية 
الطبيعى فى اجلسم قد يعجز عن تأدية مهامه، مما قد يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة 
اجلسم الداخلية عالياً، وبالتالى فقد يصاب الطفل بأحد األمراض الناجتة عن درجة 
والتقلصات  الشمس  وضربات  احلر  من  اإلره��اق  أو  اإلنهاك  مثل  العالية،  احل��رارة 

احلرارية.
التقلصات احلرارية

التقلصات احلرارية هى تقلصات قصيرة املدة، ولكنها حادة، وتأتى في عضلة 
القدم أو الذراع أو البطن بعد ممارسة التمارين الرياضية القاسية فى درجة حرارة 
ألن  يؤدى  القاسية،  الرياضية  التمرينات  ممارسة  عن  ينتج  الذى  فالتعرق  عالية. 
اجلسم  فى  املنخفضة  األمالح  نسبة  فإن  وبالتالى  والسوائل،  األمالح  اجلسم  يفقد 

عرضة  أكثر  األط��ف��ال  وي��ك��ون  اجل��س��م.  عضالت  ف��ى  بتقلصات  الشعور  إل��ى  ت��ؤدى 
للتقلصات احلرارية، خاصة عندما ال يشربون الكمية الكافية من السوائل. وبالرغم 
من أن التقلصات احلرارية تكون مؤملة إال أنها ليست خطيرة. فالتقلصات احلرارية 
يجلس  الطفل  جتعلى  أن  هو  تفعليه  أن  عليك  ما  فكل  خ��اص،  ع��الج  إل��ى  حتتاج  ال 
أن تقومى بتدليك  أيضاً  السوائل، وميكنك  الكثير من  في مكان ليس حارا وتعطيه 

العضالت.
اإلرهاق من احلر أو اإلنهاك احلرارى

قد يصاب الطفل باإلنهاك احل��راري أو اإلره��اق من احلر، عندما يكون موجوداً 
في مكان شديد احلرارة ،أو إذا كان ال يشرب كمية كافية من السوائل. وأعراضه قد 
تتنوع ما بني اجلفاف، والشعور بالتعب واإلره��اق، والضعف، والصداع والرغبة 
في التقيؤ. إذا ظهرت على طفلك أي من أعراض اإلنهاك احلراري، فعليك أن تقومي 
باإلضافة  والشراب  الطعام  بعض  وأعطيه  مظللة  منطقة  ألي  أو  للمنزل  بإدخاله 
املياه معتدلة وليست  أن تكون درج��ة ح��رارة  مع احل��رص على  إعطائه حماماً  إلى 
باردة. وإذا شعرت أن طفلك يعانى من إرهاق شديد وال يستطيع تناول الطعام أو 
عن  بالسوائل  إم��داده  إلى  يحتاج  قد  الطفل  ألن  بالطبيب،  االتصال  فعليك  الشراب، 

طريق احملاليل.
األطفال األكثر عرضة لإلصابة باألمراض الناجتة عن احلرارة

- الرضع واألطفال الصغار، الذين ال تنتظم درجة حرارة جسمهم مثلما يحدث 
إلى  أكبر،  بنسبة  يتعرقون  والذين  سناً،  األكبر  واألطفال  البالغني،  األشخاص  مع 

جانب أن األطفال الصغار ال يشربون كمية كافية من السوائل.
- األطفال الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية، والذين قد ال يعون ضرورة شرب السوائل.

- األطفال الذين يعانون من األمراض املزمنة كالسكر وأمراض القلب.
- األطفال الذين يؤدون التمارين بقوة حتت الشمس احلارقة.

- األطفال الذين يتناولون أدوية معينة، والتى قد تقلل من قددرة اجلسم على تنظيم 
درجة حرارته.

إن الرياضة جزء مهم من أنشطة األطفال فى الصيف، ولكن جتدر اإلشارة إلى أن 
األطفال الذين يؤدون التمارين حتت شمس الصيف، يكونون أكثر عرضة لإلصابة 
بأمراض احلرارة، ألنهم يتعرقون بنسبة أكبر وقد ينسون شرب الكمية الكافية من 
السوائل. إذا كان اجلو حاراً وبه نسبة رطوبة عالية، فعليك بتقليل نسبة متارين 
طفلك. ويجب عليك أن تتأكدي أيضاً من أن يشرب طفلك السوائل أثناء التمرين كل 

15 أو 20 دقيقة.  

أمراض احلرارة وتأثيرها 
على طفلك
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اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن رأي اصحابها

حترير وتدقيق: عطاف يوسف

إلى املعدة  للحزن طعم مر كالعلقم، يحتل الفم واحلنجرة، ويصل عميقاً 
حد الغثيان، وللحزن حرقة في العنينني، ال تبردها إال الدموع، شرط أن تنزل 
بغزارة، لكن دموعي شحيحة، فلم تبرد حرقة عيني بعد، وال استطيع تناول 
احللوى لتغطية املرارة، لذا ال زال فمي وحلقي مران، وإن هدأت مرارة معدتي 

قليالً. 
كأنه لم يكن يرغب أن يفسد على العمال فرحتهم وعطلتهم مبناسبة األول 

من أيار، ورغم تعبه، إال انه اختار الرحيل في اليوم الثاني من أيار.
إنه أبي، الذي مات عن عمر يناهز الثمانية والسبعني عاماً، قضاها ملتحماً 
الدنيا، كان يغادر  أن وعى على  منذ  يفارقها يوماً،  التي أحب، ولم  ب��األرض 
يقلم  يعشب،  ي��زرع،  يحرث،  غيابها،  بعد  ويعود  الشمس،  طلوع  قبل  البيت 
غير  لم يعرف في حياته عمالً  أعمال،  بالزراعة من  ما يتعلق  الزيتون، وكل 

الزراعة. 
نبع صغير في وسط اجلبل، كانت مياهه ضعيفة وشحيحة، يشرب منها 
الزيتون،  أثناء عملهم في أرضهم في موسم احلراثة وأثناء قطف  املزارعون 
لكن أبي فكر وعمل، حفر التراب املتراكم على النبع حتى وصل إلى الصخور، 
وكان العمل شاقاً، لم تكن هناك سوى فأسه وطوريته، لم تكن اجلرافات قد 
عرفت بعد. تبني أن النبع أقوى بكثير مما كان يبدو عليه، وأنه ينفع لزراعة 
األشجار واخلضار، وهكذا بدأ ابي رحلته مع الزراعة، اتقن زراعة كافة أنواع 
الصغار،  أبنائه  أحد  وكأنها  بها  يعتني  كان  احلمضيات،  وأشجار  اخلضار 
لتحمل  احليوانات،  ب��روث  يغذيها  وك��ان  إليها،  بالتسلل  للعطش  يسمح  ال 
الله،  رام  منطقة  في  املعروفني  املزارعني  من  أصبح  حتى  الثمار،  وأل��ذ  أجمل 
على  لإلشراف  ال  إليه،  يأتون  الزراعة،  لدائرة  التابعون  املهندسون  وأصبح 
أبي  أن  بها، رغم  والعناية  املزروعات  ترتيب  للتعلم منه كيفية  عمله، وإمنا 
لم يعرف املدارس وال اجلامعات، كان قد ختم القرآن في الكتاتيب، إال أنه كان 
يقرأ ويكتب ويتابع اجلريدة، التي كان يشتريها كلما ذهب إلى رام الله لبيع 

اخلضار، أو ألي سبب آخر.
تلك اجلريدة التي كانت سبباً لتعلقي بالقراءة منذ أن تعلمت فك احلرف، 
ابي كان يحب التعليم، وما لم يستطع حتقيقه لنفسه، حاول أن يعوضه من 
خالل تعليم عمي الذي يصغره بأعوام، إلى تعليمنا نحن بناته وأبنائه الحقاً.

الله، بعد  أيلول عام 1969، إرسالي للدراسة في رام  أبي في  عندما قرر 
غرفة  ل��ي  استأجر  ق��د  وك��ان  القرية،  م��درس��ة  ف��ي  ال��س��ادس  الصف  أنهيت  أن 
القرية بعيدة وال توجد مواصالت، في ذلك احلني  بها، كون  صغيرة ألسكن 
وكأنهم  عنه،  تخلوا  سجنت  أن  وبعد  وقاطعوه،  العائلة  رجال  قيامة  قامت 
يقولون له: ألم نقل لك، أن احلرية للبنات ليست جيدة؟ لكنه لم يلق باالً لكل 
ما حدث، وعندما تسنت له زيارتي بعد 48 يوماً من اعتقالي، وبعد أن قامت 
السلطات اإلسرائيلية بهدم البيت، وكنت خائفة من مواجهته، ال أنسى أنه قال 
لي: »لعمر البيت، املهم أن تكوني بخير«، وأضاف: »أنت رفعت رأسي عالياً«.

أبي لم يرزق بالذكور في البداية، وكان كلما أجنبت أمي بنتاً وعلى غير 
العادة يفرح ويوزع احللقوم، وعندما كان يقول له أحدهم، وخاصة بعد أن 
بلغ عدد بناته ست بنات، ملاذا ال تتزوج من امرأة أخرى لتنجب لك الصبيان، 

كان يقول: »أنا احب بناتي، وإذا كان لي نصيب في األبناء الذكور سيأتون«.
وكانت  بنات،  وثمانية  ال��ذك��ور  من  باثنني  ونعم  رج���اءه،  الله  يخيب  لم 
وزوجاتهم  وأبناؤه  وأحفاده  وأزواجهن  بناته  جتتمع  عندما  حلظاته  أسعد 
عددنا  جتاوز  أن  بعد  خاصة  بالسعادة،  تشرق  عيناه  كانت  معاً،  وأبناؤهم 

اخلمسون فرداً.
لم يكن ينغص على أبي شيء سوى املستوطنات، التي حرمته من أرضه 
إال منه، فبعد أن منع من  ال��ذي لم يكن يرتوي، ونحن كذلك،  امل��اء،  ومن نبع 
األخيرة  قبل  امل��رة  في  التدهور.  في  صحته  ب��دأت  األرض،  تلك  إلى  الوصول 
أن  التي ذه��ب هناك، كانت في شهر تشرين األول ع��ام 2009،وع��ن��دم��ا وج��د 
املستوطنني قد سرقوا الزيتون وكسروه، تعب فجأة، وبعد عودتنا من هناك 
وذهابه إلى الطبيب، تبني أنه أصيب بجلطة دماغية، اقعدته في البيت، ذهب 
لنا  أن يسمحو  م��رة واح��دة، وك��ان ال يستطيع احلركة، وك��ان ينتظر  بعدها 

بالوصول إلى األرض حلراثتها قبل أن ميوت، إال أن املوعد تأخر.
لك اجلنة يا أبي واحلب في قلوب أبنائك إلى األبد.

للحزن طعم العلقم


