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صحيفة شهرية  تعنى بقضايا املجتمع                           معًا من أجل التحرير... معًا من أجل بناء الوطن  2009

طاقم شؤون املرأة

على  امل��رأة  ش��ؤون  طاقم  يؤكد 
في  الثابتة  الشعب  بحقوق  التمسك 
الدولة  وإقامة  املصير  وتقرير  العودة 
وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية 

القدس.

صوتنا

طاقم  شؤون املرأة 

في هذا العدد...

نريد قانونًا يوحدإستمرار اجلدل  حول قانون األحوال الشخصية الفلسطيني ...!!
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  تشكيل  بداية  منذ 
وق��ض��ي��ة اخ��ت��اف ال��ق��وان��ن امل��ع��م��ول ب��ه��ا ف��ي الضفة 
. كثير من  الغربية وقطاع غزة تشكل هاجس اجلميع 
القوانن مت توحيدها في إطار أكثر عصرية، لكن بعض 
تؤثر  التي  أو  ب��امل��رأة،  منها  املتعلق  خاصة  ال��ق��وان��ن، 
وقانون  الشخصية،  األح���وال  ق��ان��ون  مثل  امل���رأة  على 
م��ك��ان��ه��ا، وم���ا زال  قانون  ت����راوح  ب��ق��ي��ت  ال��ع��ق��وب��ات، 
األح��وال الشخصية األردن��ي لعام 1976  يعمل به في 
»قانون  فيه  يطبق  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  الغربية،  الضفة 
العائلة« املصري لعام 1954 في قطاع غزة،إلى جانب 
باألحوال  متعلقة  ونصوص  تشريعات  من  ُيطبق  ما 
والقرارات  العثماني  احلكم  م��ن  الشخصية،مستمدة 

االسرائيلية،في مناطق فلسطن احملتلة عام 1948.
وقانون  ال��ش��خ��ص��ي��ة  األح�����وال  ق��ان��ون  أن  ورغ����م 
العقوبات قد مت تعديلهما في كل من األردن ومصر، إال 
الغربية وقطاع  الضفة  لم توحد في  القوانن  أن هذه 
غزة، ولم يجر أي تعديل عليها وما زالت غير منصفة 
حساسيتها  عدم  من  تشكو  زال��ت  ما  أنها  كما  للنساء، 
مع  تتناسب  ال  الوقت  نفس  وف��ي  اإلجتماعي،  للنوع 
والقانون  اإلستقال  وثيقة  ميز  التي  امل��س��اواة  مبدأ 

األساسي. 
إن الكيفية التي يتم بها النظر للمرأة تلعب دوراً في 
مضامن القوانن. ولذلك، من املهم أن ال يقتصر وضع 
القوانن على فئة محددة، بل من الواجب أن تكون الفئة 
املتأثرة، أكثر من غيرها من القانون، أن يكون لها رأي 
في القانون، ويجب أن تكون شريكة في النقاش حول 
القانون. وهذا يتطلب من احلركة النسوية، ومؤسسات 
حقوق اإلنسان إثارة الوعي مبضمون القانون املقترح، 
أو  س��ل��ب��اً  عليهن  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  تنفيذ  ينعكس  وك��ي��ف 

إيجاباً. 
يوحد  أس��رة  قانون  إلى   ، فقط  ليس  بحاجة،  نحن 
أسرة  قانون  إلى  بل  غ��زة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بن 
بغض  فلسطينية  كمواطنة  امل���رأة  م��ع  يتعامل  موحد 
قانون  إل��ى  أيضاً  بحاجة  أوالطائفة.  الدين  النظرعن 
ع��ق��وب��ات ي��ل��ت��زم ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ك��رام��ة امل�����رأة، وعلى 
لقمة  يجعلها  وال  احلياة،  في  حقها  يحمي  إنسانيتها، 

سائغة للحظة غضب.
ي���وح���د. ف��ك��ف��ان��ا ت��ق��س��ي��م��اً للشعب  ن���ري���د ق���ان���ون���اً 

عامودياً. 

التحرش اجلنسي قضية ال تعترف بحدود املكان والزمان                   صفحـــ4ــــة 
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اخلالفات األسرية... خطر يهدد نفسية وتكوين أطفالنا                  صفحـــ8ــــة 
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إضاءات نسوية

منذ أكثر من عامن و»ألفت عمر« ترفض مصاحبة والدتها لزيارة شقيقها األصغر في سجن النقب الصحراوي، رغم 
مذل  تفتيش  من  زي��ارة  آخر  في  له  تعرضت  ما  حتتمل  »لن  تقول  كما  انها  إال  عليه،  واالطمئنان  لرؤيته  الشديد  اشتياقها 
ومهن«. تقول الفت: »كنت ال أحصل على تصاريح للزيارة لفترة طويلة وحن صدر تصريحي زرت مرتن متتاليتن وفي 

املرة الثالثة كانت اإلجراءات التي رافقت الزيارة مشددة جداً، ومهينة«. 
كنا  حاجز  كل  وعلى  النقب  سجن  إلى  للوصول  احلواجز  عبر  ساعات  ثماني  من  أكثر  قضينا  اليوم  ذلك  »في  تتابع: 
نتوقف للتفتيش، عبر البوابات االلكترونية حيناً وتفتيش جسدي حيناً آخر، إال أن األمر كان محتماً حتى وصلنا إلى نقطة 
التفتيش األخيرة قبل دخول قاعة الزيارة«. تواصل: »حن دخلنا إلى قاعة التفتيش فوجئت مبجندة أإسرائيلية تطلب مني 
أن اخلع كامل مابسي وحن رفضت ذلك هجمت علي وحاولت إرغامي على ذلك وحن رفضت قالت لي انها لن تسمح لي 
بالدخول إلى القاعة بدون ذلك«. ألفت أذعنت ألوامر املجندة حتى ال تستغل ذلك وتفتعل مشكلة معها وبالتالي تلغي زيارة 

العائلة بأكملها، ولكنها قررت في داخلها انها لن تعود مرة أخرى.

سياسة دائمة
وما عانت منه ألفت في زيارتها هو عنوان حال أهالي األسرى واألسيرات وخاصة زوجات وأمهات األسرى واللواتي 
املجندات  أن  ال��زي��ارة  أثناء  ال��ع��اري  للتفتيش  يتعرضن  اللواتي  النساء  وتؤكد  للزيارة.  ال��ع��اري  التفتيش  على  يجبرن 
اإلسرائيليات اللواتي يتولن التفتيش، يتفحصن كل شيء في أجسامهن بشكل استفزازي، األمر الذي يخلق في كثير من 

األحيان مشاكل تنتهي بحرمانهن من الزيارة او بعقاب ذويهن وحرمانهم من الزيارة.
أهالي األسرى  أن  الرابعة فجراً، و  الساعة  تقول وال��دة األسير ساهر خلف من بيت حلم، »إن احلافات يتحركن في 
يعودون في الليل، وتصف مشوار الزيارة إلى السجن بأنه رحلة عذاب حقيقية، ومع ذلك ال يستطيع األهالي تفويت موعد 
أبداً، وكثيراً من املرات وبعد أن يصل  الزيارة، ألن حصول الواحد منهم أو الواحدة منهن على تصريح زيارة ليس سهاً 
األهالي إلى السجون يتم إلغاء الزيارة. وحتدثت عن زيارتها األخيرة إلبنها املعتقل في سجن بئر السبع، قائلة: »عندما 
وصلنا احلاجز العسكري، أجبرتنا املجندات على خلع مابسنا، واملجندات يتمادين في فحص وكشف كافة أجزاء أجسام 
النساء، وذلك حتت تهديد الساح، وبحجج وصفتها بالواهية مثل أن أهالي األسرى قد يحملون مواد مشبوهة أو ممنوعة«. 
وتقول: أحيانا أفكر بأن ال أذهب إلى الزيارة ولكن اعود الى التفكير ان ابني وحيد وال احد من العائلة يستطيع زيارته اال انا 

بسبب رفض ادارة السجون السماح  ألبيه وشقيقاته وأشقائه«.

»وبالرغم من التذمر الذي تبديه النساء أثناء الزيارة من هذا اإلجراء الدوني بحقهن اال ان إسرائيل ماضية في ممارسته 
على النساء اللواتي ال يجدن بدياً عن زيارة أبنائهن وأزواجهن وآبائهن و أشقائهن في املعتقات، لرؤيتهم واالطمئنان 

عليهم في سنوات سجنهم الطويلة.

بسبب سياسة التفتيش العاري

زيارات ذوي األسرى تتحول حملطة إذالل للنساء 
رام الله - مرفت صادق

ستة  ط��وال  عنهم  االحتال  غيبها  اعتقلت،  حن  ورائها  تركت  البنن  من  تسعة 
أبنائها  سنوات ونصف، شغلت زهور حمدان األسيرة احملررة هذه السنوات بتفقد 
وبناتها عن بعد، لتخرج في يوم من األيام لترى أن أوالدها بقوا كما عهدتهم، بل أنهم 

استطاعوا أن يحققوا لها ما ابتغت أن تراه وهم أمام عينيها.
لم تكن زهور حمدان 46 عاما تعرف أن القدر يخبىء لها في الثالث عشر من أيار 
عام 2003 أنها ستساق إلى غياهب سجون االحتال، وأنها ستترك أهلها بضع سنن 
عنها  أفرجت  والتي  زه��ور  وقالت  وأحزانهم.  أفراحهم  تعايشهم  أو  تراهم  أن  دون 
مع  أنفسهم  ليتدبروا  التسعة  وبناتها  أبنائها  تركت  أنها  مؤخرا  االحتال  سلطات 
والدهم، وكان اصغر أبنائها محمد ابن عامن حن اعتقلت، حيث كانت ترعاهم أختهم 
الكبرى وهي نسرين والتي كانت تدرس بإحدى الكليات في مدينة رام الله، والتي لم 

تستطع إكمال دراستها بسبب انتقال أسرتها للعيش معها حيث تدرس لترعاهم.
وأشارت زهور إلى أن زوجها ذاق الويل عقب اعتقالها، حيث كان يقضي جل وقته 
في التنقل بن مدينة نابلس لاطمئنان على والدته العجوز، وبن رام الله حيث يعيش 
أبنائه، إضافة ملعاناته بعدم قدرته على االستقرار في عمل واحد يستطيع من خاله 
االتصال  عبر  وزوجها  أوالده��ا  أخبار  تتناقل  زه��ور  وكانت  وأسرته.  قوته  يوفر  أن 
بهم، وعبر الزيارات لها، وكانت دوما توصي نسرين أن ترعاهم وأن تقدم لهم كل ما 
تستطيع من أجل أن تعوضهم بعض احلنان الذي فقدوه نتيجة غيابها، »كنت اشعر 

كأي أم تبتعد عن أوالدها رغما عنها، فهل سيكون شعورها الفرح والسرور؟!«.

مأساة املعتقل
اقبع في سجن هشارون  املعتقل باملأساوي، »حيث كنت  ووصفت زهور وضع 
الغرف مغلقة، ويضعون كل أسيرتن لوحدهما في غرفة صغيرة،  تلموند، وكانت 
عالية  رطوبة  في  فاملعتقل  للغاية،  صعبة  املعتقل  داخل  الصحية  األوض��اع  وكانت 

وهو ما أصابني بوعكة صحية حتى بعد أن أفرج عني«.
وأضافت زهور »لقد أفرج عني من قبل سلطات االحتال بداية الشهر اجلاري، 
املشفى  إلى  قادتني  احدهما  صحيتن،  بوعكتن  أصبت  حتى  سراحي  أطلق  أن  وما 

حيث أصبت بغيبوبة لعدة ساعات، وكانت ظروف السجن أول أسباب املرض«.
وأشارت زهور إلى أنها أصيب بعدة أمراض كضيق النفس وارتفاع الكولسترول 
والضغط جراء وجودها داخل املعتقل، مؤكدة أنها وغيرها من األسيرات لم يكن يقدم 
لهن الدواء بالشكل املطلوب، »فقد كانت حبة االكامول والتي كنا نحصل عليها بعد 
عدة أسابيع من طلبها هي العاج األوحد لكافة األمراض«. وأكدت حمدان أن معاملة 
املفاجئة  وامل��داه��م��ات  باالقتحامات  وانتهاء  التحقيق  م��ن  اب��ت��داء  سيئة،  السجانن 

نقالة،  هواتف  عن  البحث  بحجة  العاري  التفتيش  على  األسيرات  وإجبار  للمعتقل 
وهو ما كانت األسيرات ترفضه، ومحاولة ابتزازهن النتزاع االعترافات منهن.    

فرحة منقوصة
ووصفت زهور العاقة بن األسيرات داخل املعتقل باجليدة، »خاصة وأن كنت 
أكبرهن وكانوا يعتبروني مبثابة والدتهم، فبينما فقد أمومة خارجة املعتقل وجدتها 
داخله لبنات لم أجنبهن«. ورغم فرحتها باإلفراج عنها، إال أنها ال ترى زهور حمدان 
وأجنبت  تزوجت  الكبرى  ابنتها  وان  خاصة  لها،  بالنسبة  مكتملة  الفرحة  هذه  أن 
أوالدها  وأن  باملعتقل،  وهي  أيضا  خطبتها  متت  األصغر  ابنتها  وأن  باملعتقل،  وهي 
كبروا ودرسوا باجلامعات وهي أسيرة في سجون االحتال، »فهل لهذا اإلفراج طعم 
بعد كل ذلك«. وأضافت »فرحتي الكبرى باإلفراج عني لم تكتمل بعد، فلدي عشرات 
األخوات ما زلن يقبعن خلف قضبان سجون االحتال يعانن األمرين«، داعية الشعب 

والقيادات الفلسطينية بكل أطيافها للعمل على إطاق سراحهن بكل الوسائل.
لكن ما يقلق نسرين هو عدم قدرتها على التواصل مع األسيرات اللواتي كن مع 
صديقات  مبثابة  وأصبحن  لوالدتها،  زيارتها  أثناء  عليهن  تعرفت  والتي  والدتها، 
حميمات لها، آملة أن يتم اإلفراج عنهن جميعا. وكانت زهور حمدان قد أطلق سراحها 
اإلف��راج عن عشرين أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو مصور عن  ضمن صفقة 
اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط سلمته حماس إلسرائيل عبر وسطاء في صفقة 

التبادل املزمع عقدها على شكل أوسع بن حماس وإسرائيل.

زهور حمدان..إفراج تنقصه الفرحة ببقاء أخواتها باملعتقل
ضمن »احتفالية القدس عاصمة نابلس  - حنني السايح

الثقافة العربية 2009« واحتفاء 
باملرأة الفلسطينية املبدعة 

إعالن

حتت رعاية وزارة الثقافة الفلسطينية، يتشرف طاقم شؤون املرأة 
وبالتعاون مع  مركز اوغاريت الثقافي، بدعوتك أختي املبدعة للمشاركة 
في »االسبوع الثقافي للمرأة املبدعة«، الذي ينعقد في الفترة ما بن 21 

-25 من شهر تشرين الثاني  )نوفمبر( في فلسطن. 
ام���راة مبدعة من  امل��ج��ال ف��ي ه��ذا األس��ب��وع لنحو 60  س��وف يعطى 
مختلف املناطق في فلسطن والشتات، ليجتمعن معاً حتت راية األدب 

والفن، ويظهرن إبداعهن األدبي والفني.
وعليه، نرجو ملن ترغب في املشاركة أن ترسل لنا نصاً عن القدس 
أو نثراً( يتعلق باملرأة، مع   أدبياً )شعراً  ال يتجا،ز 1000 كلمة، ونصاً 
ذاتية، ال تتجاوز نصف صفحة،  وص��ورة شخصية، وذلك قبل  سيرة 

19 تشرين الثاني، 2009.   
سوف يتم اختيار بعض النصوص للقراءة ضمن فعاليات احتفالية 
خاص  كتاب  في  إدراج��ه��ا  سيتم  كما  العربية،  الثقافة  عاصمة  القدس 

باملبدعات.
 ،  0097022964746 رق��م  بالفاكس  والوثائق  املعلومات  ترسل 

ويفضل ارسالها من خال اإلنترنيت على اإلمييات التالية:

watc_netwoking@palnet.com

watcorg@palnet.com

ضمن »احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 
2009« واحتفاء باملرأة الفلسطينية املبدعة 

املرأة،  ش��ؤون  طاقم  يتشرف  الفلسطينية،  الثقافة  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع  م��رك��ز اوغ���اري���ت ال��ث��ق��اف��ي، ب��دع��وت��ك��م\ن حل��ض��ور فعاليات 
»االسبوع الثقافي للمرأة املبدعة«، الذي ينعقد في الفترة ما بن 21 - 25 من 

شهر تشرين الثاني  )نوفمبر(، 2009 في فلسطن. 
يرجى  الثقافي  األس��ب��وع  علىبرنامج  ول��إط��اع  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  مل��زي��د 

اإلتصال بهاتف رقم: 022961404

إعالن

ملزيد من املعلومات، يرجى اإلتصال بهاتف رقم: 
0097022961404

مع حتيات اللجنة املنظمة لألسبوع الثقافي للمرأة املبدعة
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قانون مستقل وموحد لألحوال  أهمية وض��رورة وج��ود  أحد في  لم يجادل 
والبنود  النصوص  طبيعة  م��رده  احل��اد  اجل��دل  ولكن  فلسطن،  في  الشخصية 
ال��واردة في  قانون األح��وال الشخصية األردن��ي لعام 1976، واملعمول به في 
لعام  املصري  العائلة”  “قانون  فيه  يطبق  ال��ذي  الوقت  في  الغربية،  الضفة 
متعلقة  ونصوص  تشريعات  من  ُيطبق  ما  جانب  إل��ى  غ��زة،  قطاع  في   1954
االسرائيلية،في  والقرارات  العثماني  احلكم  من  مستمدة  الشخصية،  باألحوال 

مناطق فلسطن احملتلة عام 1948.
هذا التباين الشديد في تلك القوانن، والذي وصل في كثيٍر من األحيان إلى 
درجة االختاف اجلذري في التوجهات والسياسات والقرارات بشأن محتوى 
ومضمون مسودة مشروع  قانون فلسطيني مستقل لألحوال الشخصية ،وجدنا 
شيئاً منه في احلوار املفتوح حول قانون االحوال الشخصية والقضايا النسوية” 
الذي نظمه طاقم شؤون املرأة مؤخراً،مبشاركة قاضي قضاة فلسطن الشيخ د. 
تيسير التميمي ،ونائب األمينة العامة لإحتاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية 
محمد، ومديرة مركز املرأة لإرشاد القانوني واالجتماعي مها أبو دية والباحثة 
نهلة  املرأة  شؤون  طاقم  علي،ورئيسة  أبو  خديجة  املرأة  قضايا  في  والناشطة 
في  وذلك  واملجتمعية،  النسوية  املؤسسات  ممثلي  من  العديد  جانب  قورة،الى 

مقر جمعية إنعاش االسرة في البيرة.

تشتت وإعاقة !
ملناقشة  املشاركن،وإهتمامهم  حضور  قورة  ثمنت  املفتوح  احلوار  بداية  في 
مسألة  وه��ي  الفلسطيني،  املجتمع  ومستقبل  وواق��ع  حياة  في  ج��داً  هامة  قضية 
وموحد.وأعربت  مستقل  فلسطيني  قانون  وجود  وضرورة  الشخصية،  األحوال 
قورة عن أسفها لعدم إقرار العديد من مشاريع القوانن التي تهم املرأة وقضاياها 
املجلس  قبل   املشاريع  من  ه��ذه  مثل  إق��رار  لو مت  أن��ه  ذات��ه  الوقت  في  ،موضحة 
التشريعي لساهمت في رفع مكانة املرأة وتعزيز مكانتها ومتكينها في مجتمعها.

الفلسطينية  ل��ألراض��ي  القانوني  ال��واق��ع  يحكم  ما  أن  محمد  أك��دت  ب��دوره��ا 
عدة قوانن األمر الذي يعكس طبيعة التاريخ السياسي لفلسطن، ففي الضفة 
الغربية ما زال يؤخذ بقانون االحوال الشخصية االردني منذ عام 1967، وفي 
قطاع غزة يطبق قانون العائلة املصري منذ العام 1954، اما في القدس فيطبق 
التي  االسرائيلية  العسكرية  األوام��ر  من  رزمة  الى  االسرائيلي اضافة  القانون 

حتكم مناطق السلطة.

جتارب وإجنازات
وبينت نائب األمينة العامة لإحتاد العام للمرأة الفلسطينية أن أصل هذه 
ابي  مذهب  على  استند  وال��ذي  ف��ي1917  العثماني  العائلة  قانون  هو  القوانن 
أن قانون  إلى  القوانن، مشيرة  املأخوذ به في هذه  الوحيد  حنيفة وهو املذهب 
األحوال الشخصية ينظم العاقة ما بن أفراد األسرة وهو من اهم القوانن التي 
تؤثر على مكانة ودور املرأة في املجتمع، متطرقة في الوقت ذاته إلى  سمات هذه 

القوانن كالتمييز ضد املرأة سواء كانت مسيحية ام اسامية.
وأشارت محمد الى أنه لو متت مقارنة القوانن املتعلقة باألحوال الشخصية 
واملعمول بها في األراضي الفلسطينية بالقوانن السارية حاليا فإنها تتعارض 
ما بعد مجيء السلطة  القوانن  تاريخ  املوجودة، مستعرضة  القوانن  مع هذه 
ودور احلركات النسوية في تضمن حقوق املرأة في هذه القوانن، وأن قانون 
األسرة جاء على رأس اولوياتها من أجل توحيد قوانن األسرة في كل من الضفة 
وغزة والقدس والعمل على فلسطنتها، وتطوير وحتديث هذه القوانن من خال 

قانون موحد.
وتطرقت محمد الى جتربة احلركة النسوية االولى في تعديل القوانن عبر 
على  التعديات  قضايا  يطرح  ب��دأ  وال��ذي   ،1998 العام  في  البرملان الصوري 
االحتكاك  فيها  ج��رى  التي  االول��ى  وكانت املرحلة  الشخصية  االح���وال  قانون 
التجربة  الى  أش��ارت  كما  القرار،  والشارع واصحاب  النسوية  احلركة  بن  ما 
الثانية التي حاولت جتاوز الثغرات في البرملان الصوري في عدم توحد احلركة 
عمل  الى  محمد  ونوهت  موحد،  جماهيري شعبي  اط��ار  وج��ود  وع��دم  النسوية 
االحتاد  من  تشكلت  التي  الفلسطيني املوحد  االس��رة  لقانون  الوطنية  اللجنة 
امل��راة واالط��ر واملراكز النسوية واالح��زاب، حيث خاضت  العام وطاقم شؤون 
توحيد  ومت  احلركة النسوية،  تريده  اس��رة  قانون  أي  ح��ول  موسعة  نقاشات 

الرؤية النسوية عبر ورقة حول احملاور االساسية للقانون.
وأضافت:” مت اإلتفاق على تطوير بعض القضايا كتكافؤ الفرص واملساواة 
أمام  الطاق  قضايا  جانب  ال��ى  التعدد،  وتقييد  ال���زواج  في وحدانية  واألص��ل 
القضاء ورضى الطرفن، وحضانة األطفال بشكل يراعي مصلحة الطفل الفضلى، 
الى جانب سن الزواج وضرورة رفع سن الزواج الى 18 سنه شمسية، كما مت 
التوافق على موضوع الوالية في الزواج وحق املرأة بتزويج نفسها، واألموال 

املشتركة بينهما.

منوذج ورسالة
إل���ى ذل����ك، حت��دث��ت أب���و دي���ة ع��ن إه��ت��م��ام م��رك��ز امل����رأة ل���إرش���اد القانوني 
وقضاياه،  باملرأة  املتعلقة  القوانن  مشاريع  وضع  في  باملساهمة  واالجتماعي 
مؤكدة في اإلطار ذاته على ضرورة وجود قانون فلسطيني مستقل وموحد في 
العادات  املرأة بفعل  التمييز ضد  الشخصية. وقالت: »حتى ال يستمر  األح��وال 
والتقاليد، وحتى ال يهمش نضالها من أجل التحرر الوطني واالجتماعي بادرت 

مجموعة من النساء الفلسطينيات إلى تأسيس املركز«.

القدرات  امل��رأة من  امل��رأة وحقوقها، ملا متثله  وش��ددت على ض��رورة حماية 
املستدامة  التنمية  وحتقيق  املجتمع  رقي  على  القادرة  واملهارات  واالمكانيات 
في  الفاعلة  املشاركة  من  امل��رأة  إقصاء  أن  إل��ى  منوهة  املختلفة،  قطاعاته  في 
احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها ال يصب في خدمة املجتمع 

عموماً،بل على العكس من ذلك، يبطىء من صيروة التنمية ويعيق تطورها.
وأوضحت أبو دية أن املركز تاسس عام 1991 كمؤسسة فلسطينية أهلية 
دميقراطي  فلسطيني  مجتمع  بناء  في  املساهمة  بهدف  وغير ربحية  مستقلة 
على أساس مبادئ املساواة بن اجلنسن والعدالة االجتماعية. ولتحقيق هذا 
الهدف، يعد املركز برامج ومشاريع ذات أجندة نسوية فلسطينية واضحة تقوم 
على املعايير الدولية حلقوق اإلنسان. وتعمل وحدات املركز اخلمس معاً على 

تنفيذ هذه البرامج واملشاريع ومتابعتها.
وذكرت أن املركز متكن خال سنوات عمله، من حتقيق عدد من اإلجنازات 
الهامة في مجال حقوق اإلنسان، وخاصة حقوق املرأة الفلسطينية، وذلك من 
االجتماعية.  والعدالة  املساواة  حتقيق  إلى  تهدف  نسوية  صياغة رؤية  خال 
اإلنسان  حلقوق  السنوية  الفرنسية  اجلائزة   1998 ع��ام  املركز في  منح  وق��د 
على مبادرته للتأثير في صانعي القرار واملشرعن الفلسطينين لتبني قوانن 

وتشريعات وسياسات تكفل املساواة وحقوق املرأة الفلسطينية. 

مشروع دون القانون
الشخصية  االح���وال  أن  على  مداخلته  ف��ي  التميمي  د.  الشيخ  أك��د  ب���دوره 
بجوانب  أحكامها  اللتصاق  زم��ان،  كل  في  االنسان  تهم  التي  املواضيع  أهم  من 
حياته ومساسها بخصوصياته، من قبل مولده الى مماته، ولتنظيمها شؤون 
القاعدة  وألن  واض����اف:«  بها.  املجتمع  يقوم  التي  اللبنة  باعتبارها  االس���رة 
الفقهية تنص على انه ال ينكر تغير االحكام بتغير االزمان، ولتسارع التطور 
في احلياة املعاصرة، فقد دعت احلاجة الى صياغة قانون جديد يرفع احلرج 
ويزيل اإلشكال ويلبي احتياجات الناس احلقيقية، ويعتمد في نصوصه مبدأ 
قواعد  يتفق مع  املسائل احلادثة مبا  الفقهاء، واالجتهاد في  أق��وال  االنتقاء من 

الدين وثوابت الشرع.
 واستعرض الشيخ التميمي بداية االهتمام بوجود قانون مستقل وموحد 
لألحوال الشخصية في فلسطن،حيث ذكر أنه مع دخول السلطة الوطنية في 
عام 1994، عن الرئيس الشهيد املرحوم  ياسر عرفات جلنة مفوضة برئاسة 
التشريعات  توحيد  هدفها  س��ردان��ه،  محمد  القاضي   � حينذاك   � القضاة  قاضي 
هذا  الغربية.  والضفة  غ��زة  قطاع  م��ن  ك��ل  ف��ي  الشخصية  ب��االح��وال  اخل��اص��ة 
الهدف حتقق في فترة الشيخ التميمي)كما ذكر(والذي قام بالعمل على توحيد 
االزدواجية  لهذه  حد  ووض��ع  الشرعي  للقضاء  والتشريعي  القانوني  النظام 
القائمة ووقف هذا التباين. وقد مت تشكيل أكثر من جلنة العداد مشاريع قوانن 
الشرعية بشقيها املوضوعي واالجرائي على  فلسطينية موحدة لعمل احملاكم 
مقدمتها:  وف��ي  القوانن،  مشاريع  من  العديد  اجن��از  مت  فقد  السواء،وبالفعل 

مشروع قانون االحوال الشخصية املوحد. وحول طريقة اعداد هذه املشروع، 
واالخرى  غ��زة  قطاع  ف��ي  واح���دة  جلنتان  »تشكلت  ذل��ك،ف��ق��ال:  التميمي  ب��ن 
في  جامعات  واساتذة  الشرعية  احملاكم  من  قضاة  تضم  الغربية  الضفة  من 
ال��ق��ان��ون. وبعد  ال��ى محامن لصياغة ه��ذا  ب��االض��اف��ة  احل��ق��وق وال��ش��ري��ع��ة، 
صياغة مسودة اولية مت عقد 12 ورشة عمل غطت جميع احملافظات،شارك 

فيها ممثلون عن االطر السياسية واحلركات النسوية.
 ومت تضمن جميع املاحظات التي خرجت بها هذه الورشات في مشروع 
مراجعة  على  عملت  ال��رئ��اس��ة  مكتب  قبل  م��ن  جلنة  تشكيل  مت  وق��د  ال��ق��ان��ون. 
وتعديل املسودة التي مت تقدميها للرئيس للمصادقة عليها«. وناشد في الوقت 
مشروع   بتطبيق  رئاسي  ق��رار  اص��دار  ب��ض��رورة  عباس  محمود  الرئيس  ذات��ه 
قانون االحوال الشخصية اجلديد،على أن يصادق عليه املجلس التشريعي  في 

حال عقد اجتماعاته.

محتوى ومطالبة
وفيما يتعلق مباهية مشروع القانون ذكر الشيخ التميمي أنه تضمن خمسة 
أبواب، احتوت على 333 مادة، وفيه جوانب عديدة تنصف املرأة وتسد العديد 
من الثغرات املوجودة في القانون االردني الساري في الضفة الغربية. ومن أهم 
سنة،   18 الى  ال��زواج  سن  رفع  القانون،  هذا  مشروع  في  املتضمنة  التعديات 
وحدد نظام اخللع، واهمية الفحص الطبي قبل الزواج، كما ويعمل القانون على 
احلد من اج��راءات الطاق، حيث نص على ايقاع عقوبة قانونية اذا مت الطاق 
خارج احملكمة.وأيضاً نص على حق املرأة في املطالبة بالنفقة سنة قبل الطاق، 
الزوجة  اع��ام  وج��وب  تتضمن  ال��زوج��ات،  تعدد  قضية  على  ش��روط  ووض��ع 
الزوجات  بن  العدل  الى  باالضافة  الثانية،  الزوجة  ومعرفة  بالتعدد  االول��ى 

والقدرة على اإلنفاق .
تتعرض  الفلسطينية  امل��رأة  أن  من  ب��دأه  كما  قوله  التميمي  الشيخ  واختتم 
إلى ظلم وإجحاف ،وأن الدين االسامي منحها حقوقها كاملة،وال يوجد دين أو 
مجتمع على وجه االرض أعطى املرأة حقها مثلما فعل هذا الدين،منوهاً إلى أن 

املشكلة في تطبيق النص وليس النص. 
الفلسطينية حتتاج  امل��رأة  أن  أبو علي على  الباحثة  وفي االط��ار ذاته أكدت 
هذه  وحقوقها.  لكرامتها  وصيانة  إلنسانيتها  وإح��ت��رام  وم��س��اواة  عدالة  إل��ى 
التضحيات، س��واء في  الكثير من  الكثير  ت��زال  أبو علي( قدمت وال  امل��رأة)وف��ق 
املجال النضالي أو االجتماعي وحتى االقتصادي، سيما وانها ساهمت في إعالة 
الكثير من العائات، في ظل استشهاد رب االسرة أو اعتقاله أو غير ذلك. وذكرت 
إلى قانون لاحوال الشخصية، يكون  املرأة بحاجة  الفلسطينين، وخاصة  أن 
موحداً وعادالً ومينح املرأة حقوقها دون أن يهضمها، النه في حال هضم حقوق 

املرأة فإن املجتمع سيختل والواقع سيتعرض الى هزات وتطورات سلبية.
املشاركات واملشاركن  في الندوة ابدو العديد من املاحظات على مضمون 
ق��ان��ون االح���وال  أن  ال��ع��دي��د منهن على  اك���دت  ، حيث  م��داخ��ات��ه��م  ف��ي  امل��س��ودة 
على  للرجل  واضحا  حتيزا  يعكس  الغربية  الضفة  في  به  املعمول  الشخصية 
التابعة،  وامل��رأة هي  املسيطر  فالرجل هو  القضايا،  العديد من  املرأة في  حساب 
يتطلب  األم��ر  أن  على  للمرأة،مشددين  املجتمع  لنظرة  واض��ح  انعكاس  وه��ذا 
االسراع في توحيد وتطوير قانون االحوال الشخصية، الن اروقة احملاكم تشهد 
مدى احلاجة له لتعرض املرأة الفلسطينية لظلم كبير في ظل غياب هكذا قانون.

رام الله ـ لبنى األشقر ومحمود الفطافطة

في حوار مفتوح نظمه طاقم شؤون املرأة

استمرار اجلدل  حول قانون األحوال الشخصية الفلسطيني ...!!
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وصفها،  حد  على  امل��ش��ؤوم  اليوم  ذل��ك  )ي(  اجلامعية  الطالبة  تنس  لم 
حينما تعرضت فيه لتحرش من قبل أحد ركاب السيارة، التي كانت تقلها في 
التصرف  وحاولت  الوسطى،  احملافظة  في  منزلها  إلى  اجلامعة  من  طريقها 
بشكل طبيعي، ال يثير انتباه الركاب اآلخرين وكلهم رجال، ورغم محاولتها 
الفعلة، اال أنه لم يكترث  رمي نظراتها الغاضبة واحملذرة واملستنكرة لهذه 

بذلك.
تستذكر  أن  حت��اول  وهي  اإلغماء،  من  بحالة  تشعر  وهي  )ي(  وتضيف 
تفاصيل املوقف املؤلم: »طلبت من سائق السيارة التوقف عن السير وإنزالي 
من السيارة، وأنا منهارة من البكاء، وما زلت أواصل سخطي ونقمتي، وأصب 
سيا من الشتائم والسب على الشاب والسائق املسن، حيث حاولت أن أشرح 
الشرطة،  نقطة  عند  انتباهي  تلفتي  لم  مل��اذا  ل��ي:  ق��ال  وب��داي��ة  حصل،  ما  له 
ذلك،  وفاتني  اخل��وف،  شده  من  مركزة  وغير  مشتتة  كنت  بالقول:  فبادرته 
البتة،  إليه  أتطرق  وال  امل��وض��وع  على  أكتم  ب��أن  نصحني  سمعني  وبعدما 
بالسكوت وقفل  لي  أنني غير مرتبطة، وكرر نصيحته  خاصة بعدما عرف 
املوضوع ألنني بنت، بعدها تفاقمت  صدمتني وواصلت سيل السخط والسب 

والشتم على البشر«.
يومياً  عنها  نسمع  التي  احل��االت  من  املئات  ضمن  من  واح��دة  حالة  ه��ذه 
على  اصطلح  ما  ه��ذا  أعيننا،  ب��أم  نراها  أو  املؤسسات،  أو  األص��دق��اء  قبل  من 
له  ويتعرض  وم��ك��ان،  زم��ان  كل  في  املتواجد  اجلنسي(  )التحرش  تعريفه 
واملراهقة  الطفولة  السيما  العمر،  مراحل  جميع  في  اإلن��اث  خاصة  الكثير 

والشباب، في األماكن العامة، املدارس وأماكن العمل، ويزداد في املناسبات 
واألعياد في مناطق الزحام.

لم يقتصر موضوع التحرش على البنات ولكنه يطول النساء األكبر سناً، 
أطفال،  ثاثة  ولديها  متزوجة  عمرها،  من  الثالث  العقد  في  النساء  فإحدى 
كانت تتعرض لتحرشات من قبل شقيق زوجها، وكان يطاردها حينما تكون 
أن يلمس جسدها، ولكنها كانت في كل مرة تصده، ولم  مبفردها، ويحاول 
حاول  معه،  التعاطي  رفضت  وعندما  زوجها،  تخبر  أن  البداية  في  تتجرأ 
الزوجية  إلى ترك بيت  النهاية  طعنها في سمعتها وشرفها، ما حدا بها في 
واللجوء ألهلها، وأخبرتهم مبا حدث لها، وأصرت أن تعيش في بيت مستقل 
تغوي  التي  هي  بأنها  اتهمتها  التي  حماتها،  وج��ه  في  ووقفت  بها،  خ��اص 
سلفها، ولكن الزوج كان متفهماً للموقف، ويعي أن سلوك شقيقه غير سوي، 
ولم يصدق ما ألصق بزوجته. ولكن آثار املشكلة النفسية لم تنته بعد لدى 
هذه املرأة، فما زال شبح سلفها يطاردها في كل مكان تتواجد فيه حتى فراش 

الزوجية.

التفكك األسري
التحرش  نسبة  وزي���ادة  وج��ود  ف��ي  كبيراً  دوراً  يلعب  األس���ري  التفكك 
اجلنسي، فهذه الطفلة ذات العشر سنوات، كانت ضحية النفصال األبوين، 
فاضطرت أن تعيش مع والدتها عند بيت خالها، ونشبت عاقة بينها وبن 
ابن خالها، امتدت ملمارسة العاقة اجلنسية كاملة معه، حتى أن الفتاة كانت 

جتهز نفسها له، وتلبس له قميص نوم حينما يأتي إليها، ولم تكترث األم لهذه 
التصرفات، وحينما وصلت الفتاة للسن القانونية حلضانة والدها ذهبت إلى 
بيته، وهناك تواصلت املصيبة، حيث أولعت هذه الفتاة بالعاقة اجلنسية، 
وباتت متارس اجلنس مع شقيقها األصغر منها، وفي مرة من املرات شاهدتها 
زوجة أبيها مع ابنها في ذلك الوضع، وبقي املوضوع طي الكتمان، والكارثة 
أكبر من ذلك، حيث إن الطفلة لم تشعر بأنها ارتكبت أي خطأ، وكانت تتعامل 

مع أخيها كأنه زوج لها، وهي ما زالت في املدرسة.
اجلنسي  التحرش  ح��االت  إن  قالت  ج���ودة،  ه��دى  النفسية  األخصائية 
تبقى في املجتمع طي الكتمان، وال ميكن احلديث عنها إال بقدر قليل وبفلتات 
لسان، من قبل من يتعرضون لهذه التحرشات، خاصة األطفال منهم، الذين ال 
يعون بأن ما يحصل لهم وهم صغار هو نوع من التحرش ويتعاملون معه 
كأنه نوع من الدلع، ولكن حينما يكبرون ويصبح لديهم وعي بهذه القضايا 
حتدث هنا الصدمة، حيث يلقون بالائمة في هذه األمور على الوالدين، الذين 
ال يعطيان باالً ألبنائهما، ويحجبان عنهم املعلومات ذات العاقة بالتوعية 
ومبهمة،  مقتضبة  بعبارات  أبنائهم  بتوجيه  ويكتفون  اجلنسية،  والثقافة 

مثال: »إياك أن تسير في الشارع وحدك، أو حتكي مع إنسان غريب«. 
فبات هذا األمر يشكل لهم خوفاً من كل إنسان تقع أعينهم عليه، وهنا يكمن 
اخلطأ. وتضيف: »على األهل خاصة الوالدين، تقع مسؤولية توجيه وإرشاد 
أبنائهم، مع التوضيح لهم بقدر اإلمكان، وعدم حجب املعلومات ذات العاقة 
مع  يتناسب  وما  احمل��دود،  بالقدر  ولكن  عنهم،  اجلنسية  والثقافة  بالتوعية 
ونحمي  نحصن  أن  ميكن  الطريقة  بهذه  ألبنائهم،  والعقلي  الزمني  العمر 
أبناءنا من الوقوع ضحية للخارجن عن األخاق واملبادئ والقيم«. وتسوق 
جودة مثاالً على ذلك، بأن لها صديقة وخريجة، وكان عليها أن تنجز بحث 
التخرج في هذه املوضوعات، وكانت تقرأ في كتاب حول الثقافة اجلنسية، 
ومبجرد أن دخلت عليها والدتها قامت بقذف الكتاب وتخبئته حتت السرير، 
خشية من أن تبادرها والدتها بسيل من األسئلة التي ال تنتهي، التي تندرج 

حتت قائمة العيب واحملرمات والتابوهات االجتماعية.

انتقادات
النفسي  الدعم  جلسات  إح��دى  في  انها  السياق،  ذات  في  ج��ودة  وتتابع 
جوبهت  ولكنها  اجلنسي،  التحرش  ملوضوع  التطرق  حاولت  النساء،  مع 
بانتقادات ورفض وتوبيخ من قبل النساء، وطلنب منها بأن تغير املوضوع، 
وت��ت��ح��دث ف��ي م��وض��وع آخ��ر فيه ف��ائ��دة، وق��اب��ل��ت ه��ذه امل��وج��ة العاتية من 
االنتقادات بقولها: »دعوني أحتدث في هذا املوضوع أوالً، وفي حالة ما عجبكم 
للموضوع  التطرق  أن مت  آخر وفق رغبتكن«. وبالفعل بعد  بنغير ملوضوع 
بجوانبه املختلفة، التي كانت غائبة عنهن، أبدين رغبة في مواصلة النقاش 
إنهن طالنب مبواصلة عقد مثل هذه اجللسات، نظراً  املوضوع، بل  حول هذا 
إلدراكهن ألهميتها، وأصبحن أكثر تقباً لطرح مثل هذه القضايا، بل شاركن 
للتفريغ  اجل��رأة  ميتلكن  أصبحن  من  ومنهن  معها،  وتعاطن  معها،  بفعالية 

عما بداخلهن. 
سلوك  ومراقبة  مبتابعة  للوالدين  نصائح  ج��ودة  األخصائية  وأس��دت 
أبنائهما، وعدم تركهما أسرى اجلهل والغنب، وأن يحاوال إمدادهما باملعلومات 
مرحلة  في  خاصة  اجلنسي،  التحرش  موضوع  حول  واملتوازنة  الصحيحة 
هذه  شيوع  أسباب  أكثر  من  أن  السياق،  ذات  في  مؤكدة  واملراهقة،  الطفولة 
األزواج  املمتدة والطاق، ناصحة  التفكك األسري والعائلة  التحرشات، هو 
بعدم التسرع بإنهاء العاقة الزوجية، والنأي عن التفكير الذاتي عند حدوث 
فلذات  وه��م  الثمن،  سيدفعون  الذين  بالضحايا  أكثر  والتفكير  اخل��اف��ات، 

أكبادهم.  

»لقد  وت��ق��ول  صمتها  ع��ن   »***  « الضحية  ت��خ��رج  ع��ام��ا  ث��اث��ن  م���رور  ب��ع��د 
اغتصبني فان« وحتاول رفع شكوى جزائية على الشخص املتهم في احدى محاكم 
سقطت  قضيتها  ب��ان  إق��راره��ا  من  الرغم  وعلى  الغربية.  الضفة  شمال  محافظات 
للمحكمة،  واللجوء  الشكوى  تقدمي  على  تصر  أنها  إال  القانون  مبوجب  بالتقادم 
تشتكي الشخص الذي اعتدى عليها وقتها بينما لم تكن تتجاوز اخلامسة عشر من 

عمرها ودمر حياتها وتسبب مبعاناتها الطويلة  كما تقول. 
وتضيف الضحية التي أصرت على اإلفصاح باسمها وباسم الذي اعتدى عليها 
غير ان أسبابا كثيرة متنع  صوت النساء من اإلفصاح عن االسماء احلقيقية التي 
سيما  احد  يصدقها  ال  ان  ومن  الفضيحة  من  اخلوف  »ان  األرشيف  في  بها  حتتفظ 
وان املعتدي ميت بصله قرابه  مباشرة باألب هي التي جعلتها تسكت عما تعرضت 
مرتن  فعليا  اغتصابها  على  أق��دم  الشخص  ذل��ك  ان  وتؤكد  وقتها«.  اعتداء  من  له 
متتاليتن قبل ان يقدم ابنه أيضا على اغتصابها مرة أخرى لتكون بذلك تعرضت 

لاغتصاب الفعلي ثاث مرات كما تقول.
الفلسطينية   للسلطة  العام  للنائب  الضحية  قدمتها  استدعاء  رسالة  في  وجاء 
بتحريك  وذلك  أملساعده  راجيا  عطوفتكم   من  أتقدم   »: قائلة  املغني  احمد  األستاذ 
الشكوى اجلزائية  ضد من تسبب بتدمير حياتي ومعاناتي الطويلة  منذ ان كنت 

في عمر الورود وحتى اآلن ...«. 
 وتضيف في الرسالة : »لقد أقدم .... على اغتصابي في العام 1979«.

زالت  وما  كانت  األفعال   هذه  مثل  ان  عطوفتكم  وتعلمون   ...« قائله:  وتتابع   
للعائلة  إذا كان مرتكبها  ميت  بالكم  فما  الفضيحة   الستار خوفا من  يسدل عليها 

بصلة  فبت أنا اجلانية وهم املجني عليهم ..«.
وتقول في رسالتها : »لقد جلأت إليكم يا سيدي  بعد الله وبعد ان ضاقت بي 
السبل ورجائي ان تدرسوا حالتي  وأنا اعلم  ان الزمن قد يضعف حقي في التقاضي  
ومعاقبة من تسببوا في دفني وأنا حيه ....«.  وتختم الضحية رسالتها الى النائب 

العام والتي رفعتها في اخلامس عشر من شهر أيلول املاضي: »كلي رجاء وأمل في ان 
تنظروا حلالي باإليعاز ملن يلزم  باستقبال الشكوى مني ضد كل من ساهم  بوصولي 

ملا وصلت إليه ومن منعي من تقدمي الشكوى في حينه«.
 وتبن الضحية التي تعيش منذ وقت أحلادثه ولغاية اآلن في محافظة بعيدة 
أقدمت  البداية  ففي  لاعتداء،  تعرضت  بعدما  االنتحار  حاولت  أنها  أالم  بلدتها  عن 
ان  قبل  متتاليتن  لسنتن  املستشفى  في  متكث  جعلها  الذي  األمر  نفسها  حرق  على 
حتاول االنتحار مجددا عندما ألقت بنفسها من بناية املستشفى، التي كانت تتعالج 
بها من جراء احلروق . وعن سبب تقدميها الشكوى اآلن وبعد مرور كل  هذا الوقت 
قالت: »ان العادات والتقاليد واخلوف من األهل واملجتمع منعوني طيلة هذه املدة من 
اإلفصاح عما تعرضت له غير إنني اآلن أنها لم اعد احتمل الصمت عما تعرضت له من 
اعتداء فأردت االنتقام لنفسي ولشرفي وبان ياقي املعتدي العقاب جراء ما ارتكبه 
بحقي«. وتؤكد انه وعلى الرغم من األذى - املعنوي طبعا الذي قد يلحق بها  جراء 
خطوتها هذه إال أنها مصرة على املضي قدما بدعواها في احملكمة لإمام لتأخذ حقها 

املعنوي واألدبي ولو بعد طول انتظار.
القضية  بهذه  ان هناك مخاوف كثيرة حتيط  قانون   ويقول حقوقيون ورج��ال 
التي لو أنها رفعت في وقت ارتكاب اجلرمية، لكانت الضحية ربحتها دون أي منازع، 
يحدد  القانون  ان  إذ  بالتقادم  القضية  سقوط  في  القانونين  هؤالء  مخاوف  وتكمن 
أقصى مدة للتقادم بخمسة عشر سنة. غير ان بارقة أمل تنتاب هؤالء احلقوقيون في 
هذه القضية  وتتمثل في االستثناءات التي ميكن من خالها استثناء التقادم مع مرور 
الزمن.  ووفقا للقانون املعمول به في األراضي الفلسطينية فان  الظروف واملواقف 
التي ال تسقط فيها القضية بالتقادم تتحدد مبا يسمى » بالظروف ألقاهره » كارتكاب 
اجلرمية في حاالت احلروب أو الفيضانات أو إذا  اثبت الشخص » الضحية«  انه كان  
واقع حتت تأثير ظروف  لم يستطع بسببها من الوصول للمحكمة خال املده الزمنيه 

التي يدور حولها موضوع االستثناء .

وحيدا  استثناءا  تكون  أن  املمكن  من  التي  هي  أالجتماعيه  األسباب  تكون  وقد 
مباشر  إطاع  على  هم  الذين  القانون،  ورج��ال  احلقوقيون  بنظر  القضية  هذه  أمام 
بحيثيات هذه القضية. وترى األخصائية أالجتماعيه مها سامه  أن طبيعة املجتمع 
عموما،  اجلنسي  التحرش  قضايا  إزاء  وصامتا  مغلقا  مجتمعا  كونه  الفلسطيني 

واالغتصاب حتديدا، هي التي تقف وراء سكوت الضحية عما تتعرض له.
يقل  ال  وج��وده  وأن  مجتمعنا   في  موجود  اجلنسي  االعتداء،  بان  سامه  وتقر 

»لألسف« عن وجود بقية أنواع العنف األخرى .
عديده  ح��االت  فهناك  أنثى  غالبا  يكون  ال  عليه  واملعتدى  الضحية  أن  وتبن 

لاعتداءات أجلنسيه واالغتصاب يكون الضحية فيها  طفا ذكرا .
عندما  اكبر  بشكل  يكون   « والفضيحة  العيب  مفهوم  ان  »غير  سامه:  وتقول 
احلالة  على  لألهالي  بالنسبة  الضحية  مفهوم  يقتصر  وال  أنثى«.   الضحية  تكون 
ملن  »اجل���رم«  في  ي��س��اوون  وإمن��ا  اغتصاب،  محاولة  أو  الغتصاب،  تتعرض  التي 
تتلقى معاكسة أو رسالة أو مكاملة تلفونية والتي تعامل هي األخرى بتحفظ كبير .

أو  االغتصاب  حادثة  عن  السكوت  ان  سامه  أالجتماعيه  االخصائيه  وت��رى   
وان  خاصة  أحل��ادث��ه  ه��ذه  تكرار  على  يشجع  وحتفظ  بصمت  وأحاطتها  االع��ت��داء 

املعتدي في نظر من يفكرون بارتكاب احلدث ال ياقون أدنى عقاب أو حساب.
وال تلقي سامه اللوم فقط على املجتمع  بتحفظه وسكوته على هذه األحداث، 
إذ انه يندر ان نرى  اللوم على وسائل اإلعام مبختلف أنواعها أيضا،  وإمنا تضع 
ف��ي وجودها  ال���ذي يساهم  األم���ر  م��واض��ي��ع، وه��و  ه��ك��ذا  ال��ى  إع���ام تتطرق  وسيلة 

وبازدياد في مجتمعنا كما تقول.
عن  اخل���روج  اجلميع  على  يتوجب  فانه  كأخصائية،  نظرها  وجهة  وم��ن   
الصمت ازاء هذه القضايا والتكلم عنها علنا ليس  لغاية  »التشهير والفضيحه« 
النفوس على تكرارها  وامنا لوقف مثل هذه االعتداءات، وعدم تشجيع ضعاف 

وارتكابها مجددا.

غزة - ماجدة البلبيسي 

بعد 31 عاما تخرج عن صمتها وتقر : اغتصبني 
خاص بصوت النساء

التفكك األسري أحد أسبابها الرئيسية

التحرش اجلنسي قضية ال تعرف حدود املكان والزمان
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لم تكن الطبيبة األخصائية بأمراض النساء، تعلم أن مراجعتها والتي لم تتجاوز 
ال�رابعة عشرة عاماً ونصف العام، هي امرأة متزوجة، ومن يرافقها هو زوجها ووالدته، 

بخاف ما كانت تعتقد أنهما األخ واألم. وأما سبب الزيارة فمختلف هذه املرة.
كان الذهول سيد املوقف للطبيبة، التي آثرت أن ال ننشر اسمها، والتي تبن لها أن 
مراجعتها الصغيرة، جاءت لتحصل على عاج يؤهلها للحمل ودخول عالم األمومة، 

الذي ال زالت اليوم حتتاج إلى عطفه وحنانه. 
يلقنونها الكام!

الزوجة،  »ج��اءت  ج��ًدا:  الصغيرة  امل��رأة  مع  ومتضامنة  محزونة  الطبيبة  تضيف 
الطفلة، إلى العيادة وهي ترتدي ما يفوق الكيلوغرام من الذهب، في محاولة إللهائها عما 
يدور حولها. وقد سبق ذلك سلسلة حتضيرات و»دروس خصوصية«، لنقل الرسائل 
التي ستتحدث بها »األم املنتظرة« لطبيبتها، فقد شعرت والدة زوجها، بأن مضي ثاثة 
أشهر على الزواج بدون حمل، مسألة حتتاج ملتابعة طبية، وال يجب السكوت عنها، ألن 

العقم قد يكون يطاردها، وبالتالي فإن حظ ابنها العاثر يحتاج ملن »يفك نحسه«.
ما  سرعان  لكنها  اجلديدة،  »وال��ع��روس«  اليافعة،  الفتاة  طلب  من  الطبيبة  ذهلت 
اكتشفت أنها تلقنت كل ما حتدثت به لها، واضطرت في نهاية األمر للكشف عن احلقيقة 

املرة، واالعتراف بتلقي تعليمات إرشادية للكام.
»أربعة عشر عاماً ونصف، عمر طفلة افتراضي، يجب أن تكون على مقاعد املدرسة 
األساسية، ال زوجة أو أم«، على هذا النحو تكمل عزيزة إبراهيم، ما سمعته من الطبيبة، 
التي نصحت العائلة باخلجل من نفسها، في طلب كهذا. ألن املكان الطبيعي ملن في عمر 

»عروسهم«، هو حضن أمها الدافئ، أو مقاعد مدرستها على األقل.
إال  ال��ق��ص��ة،  ب��ه��ذه  اج��ت��م��اع  علم  طالبة  وه��ي  إب��راه��ي��م،  الشيخ  ن���داء  سمعت  إن  م��ا 
عمرها  ك��ان  »بطفلة«  ونيف  أشهر  سبعة  قبل  ارتبط  ال��ذي  قريبها،  ح��ال  واستذكرت 
يوم عقد القران، 14 عاماً وسبعة أشهر بالضبط، )ما يوازي 15 عاماً قمرياً، هي املدة 
ابن اخلامسة والعشرين، لم يصغ  الشاب  أن  إال  القران شرعياً(  القانونية إلمتام عقد 
إنه  إذ  الشراكة،  منطقية  وع��دم  الفتاة،  لصغر  اخلطوبة  إكمال  بعدم  امل��أذون  لنصائح 
وبحسب األخير، ثمة عوامل موضوعية يتوجب مراعاتها، وال يعني أن سن اخلامسة 
عشرة القمري، موعد مقدس، وينبغي االلتفات للمخاطر الصحية والنفسية من باب »ال 

ضرر وال ضرار«.
تتصرف  زال���ت  ال  أن��ه��ا  أح��ام��ه،  بفتاة  خطبته  م��ن  شهر  بعد  ال��ع��ري��س  واك��ت��ش��ف 
كاألطفال، وتخجل من احلديث، وتكتفي للتدليل على الرضا أو الرفض بتحريك كتفيها، 
شريكة  ستصبح  كانت  التي  الفتاة  أن  هو  كالصاعقة،  علّي  وقع  ال��ذي  »اخلبر  يقول: 
حياته، ال زالت حتى اليوم تخشى من النوم في غرفتها لوحدها، وتكتفي باالحتماء في 

حضن والدتها التي تشعر فيه بالدفء واحلنان«.
عنها  انفصل  التي  الصغيرة،  خطيبته  أه��ل  أن  عمر،  أحمد  الشاب  ب��رأي  واملفارقة 

الحقاً، سرقوا ابنتهم من حضن أمها، وأجبروها بطريقة أو بأخرى على القبول بفكرة 
اخلطبة والزواج، ألسباب قد تكون، لألسف، اقتصادية. 

جداً  مبكر  عمر  في  ابنتها  تزويج  على  عائلة  إلق��دام  الوحيد  »املعنى  مألوماًَ:  يتابع 
يقع علّي كالصاعقة،  أكتشف شيئاً جديداً  أنه جرمية ال تغتفر، ففي كل مرة  كهذا، هو 
فمثاً: أجبرت عائلة خطيبتي السابقة، على املوافقة من دون إدراك املسؤولية واألعباء 
املترتبة على الزواج، فهو مسؤولية كبيرة. يعرض مراحل من أمله، فبعد خطبته أصبح 
يفهم أنه من الصعب على طفلة تربية طفل آخر، فهذا »رعب اجتماعي«. يتساءل: »هل 
ميكن أن يلقي أحد الوالدين ابنته في النار؟«، ويجيب على نفسه بالنفي، ولكنهم ورغم 

معرفتهم مبعنى الزوجية، يصرون على رميها في هاك، ال يقل رعباً عن النار!.
تروي املوظفة بإحدى الدوائر الرسمية في جنن أمل عبد الله: »تقول النسوة في 
الزواج  أن  على  واضحة،  دالل��ة  الكام  ولهذا  عرسك«  لثياب  تفرحي  »ال  للبنات  القرى 
سن  في  »ال���زواج  تضيف:  أحياناً«.  والهم  واملعاناة  الكبيرة  املسؤولية  للمرأة  يعني 
على  ترتسم  التي  اجلميلة،  والطفولة  والبراءة  لألحام  املبكر  املوت  لي  يعني  مبكرة، 
طفلة  يحملن  أصبحن  أنهن  يكتشفن  فجأة  ثم  عشرة،  الرابعة  سن  في  الفتيات  وج��وه 
أخرى في أحضانهن، في حن إن األم الصغيرة، ال زالت حتتاج حلنان ودفء كبيرين«.

زوجها بعمر والدها
تفيد عا عبد الكرمي: »أقدم أب على تزويج ابنته أو »طفلته«، لرجل يفوقها ضعفي 
عام  نحو  بعد  طفا  أجنبت  والنصف،  عشرة  الرابعة  ابنة  )و.ز(  فالصغيرة  عمرها، 
ونصف من زواجها، بعد أن أجهضت مرتن، وما رافقها من مشاكل صحية، لكنها ابتليت 
بوالدة زوجها. فأخذت تتفنن في تعذيبها، بحرب نفسية واقتصادية واجتماعية. وفي 
مسائل يخجل املرء أو الراوي من سردها، لتفاهة عناصرها وأسبابها املفتعلة من جانب 
أطلقت  كما  عريضة«  »طويلة  مشكلة  لسبب  التلميح  على  ف��راس  أم  تصر  »حماتها«. 
عليها، ال تتعدى قيمة اخلاف من جانب والدة الزوج بنحو )نصف شيكل(، إال أن ردة 
فعل الزوجة الصغيرة جداً، جتسد في إصابتها مبرض خطير، جعلها كمن يفوق عمره 

بأربعة أضعاف، وبدأت كجدتها تعارك الشقاء، وتتمنى املوت، وتازم أسرة الشفاء.
تتذكر عبد الكرمي، كيف أن الزوجة الصغيرة، حتدثت من شدة األلم بالقول والرجاء: 
ال  أن  وأمتنى  احلرية،  ومتنحني  الرعب،  من  تخلصني  حتى  تكفي  ال  وحدها  »دموعي 
يكون مصير زمياتي مماثاً«. تذهل عبد الكرمي بعيداً، وهي تقرأ اتفاقية حقوق الطفل 
التي حددت سن الطفولة ب� 18 عاماً كحد أعلى، أو بخاصة بعدما قارنت أن كثيرات من 
زمياتها أجبرن على الزواج قبل هذا العمر بكثير. تختزل املعاناة بالقول: »إنها أكثر من 
مأساة، فالزواج املبكر جداً يعني القضاء على أحام الطفولة لصغيرة يافعة، وزجها 
في مشاكل ال قدرة لها عليها«. تقول عبير محمود، التي تعمل في تقدمي برامج إذاعية: 
»قد أكون من أشد املعارضن لفكرة الزواج املبكر، ملا فيه من قتل للطفولة. وتتساءل: 
كيف لطفلة ال زالت تتعطش حلنان األم واألب، أن تصبح أماً بعد سنة من الزواج، ففاقد 

الشيء ال يعطيه«. تنهي: »كيف لطفلة أن تربي طفلة!«.
وقائية

اب��ن��ة اخل��ام��س��ة ع��ش��رة، بنشرة إرش��ادي��ة أص��درت��ه��ا منظمة  متسك س��م��اح ي��ون��س 
لتنقل  شقيقها،  صديقة  من  بها  واحتفظت  ق��دمي��اً،  الطبية«  و»اإلغ��اث��ة  »اليونيسيف« 
مخاطر زواج كهذه على املرأة، وبحسب النشرة وسماح »فقد أثبتت األبحاث العلمية، 
اكتمال  لعدم  نتيجة  وال���والدة،  احلمل  مضاعفة  احتماالت  من  يزيد  املبكر  ال���زواج  أن 
هذه  وم��ن  احلمل،  أثناء  حتصل  التي  التغيرات  ويناسب  يتحمل  بحيث  اجلسم،  منو 
كما  القيصرية.  للعمليات  والتعرض  واإلجهاض  احلمل  وتسمم  النزيف  املضاعفات: 
البنية،  الوزن وضعاف  أطفال صغيري اجلسم وقليلي  احتماالت إجناب  يزيد من  أنه 
ما يجعلهم عرضة العتال الصحة واألمراض والتي قد تؤدي إلى الوفاة«. تنهي نداء 
بنصيحة تعلمتها من املدرسة بالوقائية واحلرص، عوضاً عن اتباع عاج ملشكلة كهذه، 
املبكر: »ال��زواج وتكوين أسرة  ال��زواج  وت��ردد في ذاتها مقتبسة عبارة لنشرة مخاطر 

قرار مصيري ومسؤولية عظيمة«.

مني فينا الثرثار؟
من  املصايب  كل  زمل��ة  »ي��ا  لآلخر:  أحدهم  يقول  املقاهي،  أح��د  في 
متر  لسان«.  إال  فيهم  ما  يعني  بيحكوا،  شو  بيتهم  يخرب  النسوان، 
فتاة في تلك اللحظة من أمام املقهى، فيغمز املتحدث لصديقه ويقول: 
»يلعن عمري أنا!! شو هاحلاوة!! وين يا مسهل، أقص إيدي إذا ما 
رايحة على شي موعد غرامي«. ثم يلتفت إلى صديقه ويقول: »اسكت، 

مش سمعت إنو فان لقط اختو بتتمشى مع جارهم!! و...... 

جولة سياحية« 
بالزواج،  يرغب  ال��ذي  الرجل  يقوم  حيث  التقليدي،  ال��زواج  إنه 
ب��ع��م��ل ج���ول���ة ع��ل��ى ك���ل ب���ي���وت ع���رائ���س ال��ب��ل��د، ح��ت��ى ي��ج��د طلبه، 
واملواصفات املطلوبة كالتالي: شقرا، بيضا، طويلة، ويا ريت معها 
شهادة جامعية، وعمرها 18 سنة، طيب من وين جنيب هاملعجزة؟.

الرجال قوامون على النساء
الِقبلة في  الدين، وال يعرف أخاقياته، وحتى  ال يلتزم بتعاليم 
منزله ال يعرف من أي جهة!! زوجته أجبرها على ارت��داء احلجاب، 
إنه ال رأي له عليها،  اإليه، حيث سيقولون  خوفاً من نظرة املجتمع 
قرار،  أي  وف��ي  النهاية  وف��ي  أكثر،  ورمب��ا  املنزل  نفقات  في  تشاركه 
يقول لها اآلية التي ال يعرف غيرها: »الرجال قوامون على النساء«!! 
نزولها  سبب  لتعرف  كاملة  ال��ك��رمي��ة  ل��آلي��ة  ارج���ع  رج���ل،  ي��ا  طيب 

وتفسير الفقهاء لها.

العنف يولد العنف
انتهت  زوج��ه��ا،  م��ع  كامية  م��ش��ادة  ف��ي  ال��ص��ب��اح  منذ  اشتبكت 
بصفعة منه على وجهها. تذهب بعدها إلى املدرسة حيث تعمل، وفي 
الفصل تزعجها إحدى الطالبات املشاغبات، فا جتد نفسها إال وهي 

تصفعها على وجهها.

نصير املرأة
أنا بفكر غير عن شباب هالبلد، املرأة الزم  امل��رأة،  »أنا مع حرية 
قرارها  إلها  يكون  الزم  وتسافر،  وتشتغل  وتتعلم  البيت  من  تطلع 
و.... دقيقة دقيقة حبيبتي. يضع يده على سماعة الهاتف ويصرخ 

بأخته التي تقف على النافذة: »ولك انضبي جوا وسكري الشباك«. 

اكتشاف علمي جديد
»يا جماعة الزواج املبكر مش منيح، بس أنا كدكتور مع إنو البنت 
اللي عمرها 14 سنة، إذا كانت فايرة وضخمة، فهي الزم تتزوج صغيرة، 

باش حجمها يكبر أكتر وما تاقي عريس بحجمها وتعنس«. 

الفاحتة مرتني
يكفكف  املعزين،  جموع  مع  زوجته  قبر  على  الفاحتة  ق��رأة  بعد 
األرمل دموعه ويصافح حماه ويقول له: »الله يرحمها، مش عارف 
شو بدي أسوي بهالصغار؟ حرام، راح يضيعوا من غير أمهم، الله 
يرحمها، أنا شايف إنوا ما في حدا أحن عليهم من خالتهم، واال شو 
رأيك يا عمي؟«. العم: »اللي بتشوفو يا ابني، هو احنا وين رح ناقي 
»العرس  ويقول:  بحرارة  عمه  األرم��ل  يصافح  لبنتنا«،  منك  أحسن 
ُتقرأ  امل��رح��وم��ة،  روح  على  الفاحتة  بعد  ان��ش��ال��ل��ه«.  ي��وم��اً   40 بعد 

الفاحتة مرة أخرى بهدف اخلطوبة! سبحان الله، دنيا.

من عيوني حبيبتي
مي،  بتسرب  »احلنفية  ال��ت��ل��ف��از:  أم���ام  اجل��ال��س  ل��زوج��ه��ا  ال��زوج��ة 
وبخاف يخلص اخلزان، لو جتيب املصلح«. الزوج: »خلص بكرا، هسة 
أنا بتابع املباراة وتعبان وحالتي حالة، ومش قادر حتى أوصل الباب«. 
الزوج:  املتصلة وهي صديقة  بعد خمس دقائق، يدق جرس احملمول، 
زهقانة؟«.  كتير  ش��وب؟  كوفي  بشي  نقعد  نطلع  رأي��ك  ش��و  »مرحبا، 

الزوج وبكل حيوية: »من عيوني حبيبتي، أعطيني خمس دقايق«. 

»إن كيدهن عظيم«
عاشت مع زوجها على احللوة واملرة، كانت تعمل معه وتشارك 
في مصروف البيت مثلها مثله، حتى الشقة التي ميلكانها، قاما بدفع 
األقساط بالتساوي، مع فرق أن الشقة قد ُسجلت باسمه! فهو الرجل.
وهنا  االنفصال،  وق��ررا  اختلفا  ال���زواج،  من  عاماً  عشر  خمسة  بعد 
املعضلة، ملن الشقة؟ وحسب القانون فالشقة مكتوبة باسم الرجل، 
ويقول  ش��يء.  با  امل��رأة  وخرجت  الشقة،  على  الرجل  حصل  وهكذا 
املجتمع دائماً »إن كيدهن عظيم«، حيث يعود إلى اآلية 28 من سورة 
يوسف، ويتخذها كدليل على كيد النساء، إال أن هذه اآلية لم تنزل في 
النساء بشكل عام، بل نزلت في النسوة اللواتي كدن لسيدنا يوسف 

عليه السام بشكل خاص. 

هيك إحنا 
دميا صالح

تنظر إلى الرجل الراقد بجوارها والذي يغط في نومه تارة، ثم تشيح بنظرها لتنظر 
إلى بطنها املنتفخ تارة أخرى، تتأمل ذلك الكهف العميق املسدود املدخل، الذي ال تعرف ما 
به، ولكنه يثير بداخلها املخاوف. حواديت كثيرة سمعتها عن الكهوف وهي صغيرة، كلها 
تتحدث عن خروج الرعب والذعر واملوت من تلك الكهوف، كهف واحد سمعت عنه قذف 
الفقير علي بابا، ولكنه لم يحصل عليه بسهولة، فقد خاض  من داخله الكنوز للحطاب 

حرباً ال تخلو من مغامرة وخدعة مع اللصوص األربعن، حتى حصل على الكنوز.
على  اجلميع  أجبرها  عمها،  اب��ن  لزوجها،  وتنظر  املكور،  لبطنها  النظر  في  تغرق 
الزواج به، كانت في عامها النهائي في اجلامعة، حن أصر اجلميع على زواجها به، كانت 
تتخيل أن زواجها سيبعدها عن هذه العائلة املمتدة، الصراخ والعويل والسب واللعن 
الطابق  الثاثة، وفي  ال ينقطع ليل نهار، عمارة من أربعة طوابق يعيش فيها أعمامها 
الرابع تعيش عائلتها، العائلة الكبيرة العدد ال تعرف اخلروج عن حدودها، لها عرفها 
العائلة، أن تبتعد عن احملظور واملمنوع،  أن تتزوج خارج  وقانونها، وقد حلمت يوماً 
الذين  الثاثة؟  أعمامها  أم  الذي حتمل اسمه  أمرها؟ والدها  لم تكن تعرف من هو ولي 
جتدهم يتدخلون في كل شيء في حياتها وحياة أمها وشقيقاتها، يختارون لها املدرسة 
الثانوية، يختارون لها اجلامعة التي ستدرس بها، يجب أن تكون أقرب جامعة للبيت، 
والسؤال،  والقال  للقيل  مجاالً  تفتح  ال  وحتى  يومية،  مواصات  أج��رة  تتكلف  ال  حتى 
جميعاً  ه��ؤالء  بأمر  مسيرة  أنها  سخطها  من  زاد  وما  مخيرة،  ال  مسيرة  نفسها  وج��دت 

وليس أمام األب سوى أن يهز رأسه عامة املوافقة.
حن قرروا زواجها من ابن عمها، كان معنى ذلك أن تنتقل للسكن من الطابق الرابع 
في  ويعمل  دراسته  يكمل  لم  عمي  ابن  يسمع،  لم  اعتراضاً  أب��دت  األرض��ي،  الطابق  إلى 
ورشة وال��ده، أخاف من زواج األق��ارب، أريد ال��زواج بعيداً عن هذه »املستوطنة«. لكن 
ثم  األبيض،  الزفاف  بثوب  عروساً  نفسها  وج��دت  االعتراضات،  لهذه  يستمع  لم  أح��داً 
أشهر من  لتكتشف بعد  األول��ى،  ابنتها  قليلة، أجنبت  أشهر  أصبحت ببطن مكورة بعد 
الطفلة نتيجة  أنها ستحيا بقية حياتها معاقة، هناك مرض وراثي أصيبت به  والدتها 
لزواجها من ابن عمها، ولذا فلن ينمو جسمها وستبقى في حجم طفلة، وليت األمر اقتصر 

على ذلك، بل اتضح بعد شهور قليلة أخرى أن الطفلة مصابة بتخلف عقلي شديد، فهي 
تراه  كل شيء  نحو  عدوانية  تظهر عليها سلوكيات  وبدأت  انقطاع،  با  تصرخ وتبكي 
أمامها، تكسر وتسكب، وال تتحكم بفضاتها، مما أحال حياة نسرين إلى  نوبة مستمرة 
من الدوام، ساهرة وماحقة لها طول الوقت، أصبحت تخاف أن تتسبب بكارثة للبيت 
أو لنفسها، حملت إلى جوار نوبة مراقبتها الكثير من احلقد والبغض لهؤالء الذين كانوا 
اجتاهها،  بالذنب  شعوره  اآلخ��ر  هو  يخفي  ال  ال��ذي  عمها،  اب��ن  من  زواج��ه��ا  في  السبب 
ما هو  لها، بعكس  البيت  قيادة  أية مناقشة، وترك  في  الدخول معها  فأصبح يتحاشى 
معروف في عرف العائلة، بل إن أمه حتولت من حماة آمرة ناهية، إلى كائن وديع ال هّم 
البيت  في  قوة  وضعها  ازداد  شكواها،  من  والتقليل  نسرين  غضب  امتصاص  سوى  له 
الطفل  قدوم  التوجس  بعن  ينتظرون  اجلميع  وبدأ  الثاني،  بطفلها  حملت  حن  الكبير 
الذي سرعان ما جاء ليلقي بهم في حرب كبيرة مفتوحة اجلبهات مع نسرين، فالطفل 
الثاني ال يقل وضعه سوءاً عن الطفلة األولى، وبزيادة العبء على نسرين، ازداد والء 
حتى  فيه،  هي  مبا  السبب  بأنهم  الدائم  وإعانها  تذمرها  وازداد  لها،  والصغير  الكبير 
األحاديث  من  الكثير  له  ذك��رت  فقد  بالفشل،  ب��اءت  ذنبهم  من  للتقليل  والدها  محاوالت 

النبوية التي حتذر من زواج األقارب.
يوماً بعد يوم حتاول احلماة واألم معاً، وهما متفقتان كل االتفاق، حتاوالن إرضاء 
نسرين، تطلبان منها مرافقتهما في الزيارات العائلية واملناسبات، ال تتأخران في تلبية 
أي طلب لها، بل أصبح لها احلكم واملشورة في كل صغيرة وكبيرة تخص هذه العائلة، 
ومنحتها احلماة أكبر شقة في العمارة عن طيب خاطر، ووافقت أن تتولى رعاية الطفلن 
التحقت  قليلة حتى  للجامعة إلكمال دراستها، ومرت سنوات  املعاقن وتخرج نسرين 
بالعمل في إحدى املدارس، وأصبح اجلميع ينظر لها نظرة ال جتد الشفقة لها مكانا. كيف 
استطاعت نسرين أن تتحول من ضحية إلى ثائرة وقائدة لهذه العائلة؟ ال أحد يريد أن 
يبحث عن اجلواب، حتى زوجها أصبح يخاف أن يقترب منها ليطلب حقه الشرعي من 
جسدها، وهي نفسها كانت تشعر حن ينالها بأنها كالطفل الذي يختلس قطعة حلوى 
من مطبخ أمه خلسة، ويتلذذ بها للحظات ثم تؤنبه أمه وتترك آثار تأنيبها على جسده 
ضرباً وركاً ألوقات طويلة، ولكنها وافقت أن حتمل للمرة الثالثة، أماً في إجناب طفل 
رحمها،  في  اجلنن  وضع  اكتشاف  لتحاول  األطباء،  أكبر  عيادة  على  وت��رددت  سليم، 
بعد  يوماً  الثالث  بالطفل  انتفاخاً  وي��زداد  يتكور  وبطنها  شافية،  إجابة  جتد  لم  ولكنها 
يوم، إنها ال تكل من النظر إلى هذا الكهف العميق املغلق، وتنظر لزوجها كثيراً، هل تتوعد 
زوجها النائم بجوارها؟ أم تأمل أن تنطفئ نيران ثورتها مبقدم طفل سليم معافى هذه 
املرة؟ هي نفسها ال تعرف إجابة؟ وال تكل من النظر  إلى هذا الكهف، تنظر وتنتظر أن 

تنال شهادة الدكتوراة قريباً أيضاً.

كيف ميكن لطفلة 
أن ُتربي طفلة؟

عبد الباسط خلف

الكــهـــف
سما حسن



19.11.2009صوت النساء6

السيدة نايفة دلول جتاوزت اخلامسة والستن من العمر، مطلقة فقط منذ أربع 
سنوات، تعيش حياتها متنقلة بن منزل أختها ومنازل ابنتيها املتزوجتن، حيث 
أنها لم تنجب أوالداً، تقول بخجل شديد: »عندما طلقني زوجي توجهت إلى منزل 
أخي، الذي لم تتحملني زوجته، فبعد شهر واحد خيرته بيني وبينها، فقام بطردي 
من منزله وألقى مبابسي في الشارع، ورغم أن لي حقاً في املنزل الذي تعود ملكيته 
لوالدي، غير أنني لم أطلب حقي هذا طيلة حياتي، أما اآلن اختلف األمر، فأنا ُطلقت 
ولم أحصل على حقي من زوجي، وال أملك شيئاً، فقد قام زوجي منذ أكثر من أربعن 
عاماً ببيع »صيغتي« ليتزوج زوجة تنجب له أوالداً، وأنا اليوم بحاجة إلى مكان 
الذي  البيت،  يؤويني، عندما قام أخي بطردي، ذكرته بكلمة عابرة أن لي حقاً في 
يرفض بقائي فيه، غير آبه بكوني امرأة عجوزاً مريضة، ال أستطيع أن أتدبر لقمة 

عيشي، لكي أتدبر منزالً أعيش فيه«.
لتطالب  اإلنسان  حقوق  مراكز  إلى  أو  القضاء  إلى  تتجه  لم  ملاذا  سؤالها  وعند 
قائلة  شديد  باستنكار  نايفة  السيدة  صرخت  أخوها،  عليه  يستولي  الذي  بحقها، 
»أنا؟! كيف أفعل ذلك؟ كيف أجترأ على فضح أخي؟ ال أستطيع أن أفعل هذا األمر 
ولو مت في العراء!!«. قصة أخرى ترويها امرأة رفضت ذكر اسمها، كونها من عائلة 
معروفة في غزة، تقول: »نحن خمس شقيقات غير متزوجات، أصغرنا في األربعن 
إذا مت تقسيمها بيننا وبن إخوتنا األربعة  من عمرها، لدى عائلتنا أماك وأراٍض 
الذكور، سيكون نصيب الواحدة منا 13 دومناً من األرض، هذا غير األماك األخرى 
من أموال وعقارات جتارية، رفض أبي قبل وفاته أن يزوجنا، فكان كلما تقدم لنا 
إخوتي  فعل  وفاته  وبعد  املوضوع،  يفشل  كي  عائلته  مع  مشكلة  افتعل  شخص، 
نفس الشيء، فكانت نتيجة ذلك بقاءنا نحن اخلمسة با زواج، وبا أماك فنحن 

ال منلك حق طلب ورثتنا وال حق التصرف فيها«.
ظاهرة  وتعتبر  أساليبه،  وتتنوع  امل���رأة  ض��د  امل��م��ارس  العنف  أش��ك��ال  تتعدد 
حرمان النساء والفتيات من ميراثهن من أكثر أشكال العنف انتشاراً في قطاع غزة، 
وأكثرها تأثيراً على حياة املرأة، مبا تفرضه من واقع اجتماعي واقتصادي مؤلم، 

ومبا تعكسه من آثار نفسية سيئة عليها.
والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  ترتبط  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ج���ذور  متتد 

السائدة في مجتمع ذكوري متسلط لسنوات طويلة ماضية، وتتخذ أشكاالً وأساليب 
السيطرة  بقاء  ضمان  وهي  واح��دة،  نتيجة  إلى  للوصول  تهدف  األهالي،  يختارها 
إلى أسلوب احلرمان  الذكور  العائلة، فقد يلجأ األشقاء  أو نساء  على ميراث فتيات 
املباشر، برفضهم الصريح إعطاء شقيقاتهم نصيبهن من امليراث، هذا إن لم يقم األب 
من  بناته  متاماً  مستثنياً  الذكور،  أبنائه  على  تركته  بتقسيم  وفاته  قبل  األص��ل  في 

القسمة ومتجاهاً حقوقهن الشرعية.
ال��زواج، وإجبارهن على  الفتيات من  الذكور بحرمان  أو األخوة  وقد يقوم األب 
البقاء هن وميراثهن حتت سيطرة العائلة، وهذه ظاهرة منتشرة كثيراً في العائات 
الكبيرة الثرية. في املقابل هناك بعض العائات يتم فيها إجبار الفتيات على الزواج 
تنازل  إذا  أما  العائلة.  أم��اك  نطاق  داخ��ل  ورثتهن  بقاء  لضمان  أعمامهن،  أبناء  من 
األخوة، ووافقوا على تقسيم امليراث بينهم وبن شقيقاتهم، فإن ذلك ال يعدو كونه 
أو  الفتيات ال يحصلن على شيء،  فإن  أفعالهم، لكن عملياً  يتسترون به على  كاماً 
يبقى حق التصرف في ميراثهن لإخوة الذكور، الذين يعينون أنفسهم أوصياء على 
ميراث أخواتهم، الاتي مت حرمانهن من الزواج لهذا السبب، وال يتم تثبيت حقوقهن 

بطريقة رسمية تضمن لهن متلكه أو القدرة على بيعه والتصرف فيه.
ترضية

وفي أحسن احلاالت، يقوم األخوة بترضية أخواتهم مببلغ ضئيل من املال، مقابل 
تنازلهن عن ميراثهن، أو إجبارهن على بيع حصصهن لهم مقابل ثمن زهيد يقرره 
كالشقق  التجارية  العقارات  حالة  في  أما  بالتقسيط،  ويدفعونه  أنفسهم،  األخ��وة 
هذه  وتعتبر  مت��ام��اً،  منها  النساء  فتستثنى  امل��زروع��ة،  األراض���ي  قطع  أو  امل��ؤج��رة 
العقارات  الذكور، وال يعترفون بحق أخواتهم في هذه  العقارات حكراً على األخوة 

وال في األرباح املجنية منها.   
ميراث  ف��ي  جميعهم،  يكن  ل��م  إن  األزواج،  معظم  يتدخل  أخ���رى  ناحية  وم��ن 
في  بحقوقهن  املطالبة  على  وإرغ��ام��ه��ن  عليهن  الضغط  إل��ى  ويلجأون  زوج��ات��ه��م، 

ميراثهن، الستغال هذا امليراث في املصالح الشخصية لألزواج.
ظاهرة حرمان املرأة من امليراث ترجع أسبابها إلى العادات والتقاليد واألعراف 
السائدة في املجتمع، ففي كثير من األحيان ال يكون األهل محتاجن لهذا امليراث، لكن 

عدم قدرتهم على استيعاب فكرة أن يكون لفتياتهم ملكية خاصة، جتعلهم ميارسون 
أساليب مختلفة إلجبار الفتيات أو النساء على التخلي عن فكرة املطالبة بحقوقهن.

باملطالبة  التفكير  م��ج��رد  م��ن  يتمكن  ال  امل��ت��زوج��ات،  غير  للفتيات  وبالنسبة 
بحقوقهن، أما إذا جلأت بعض النساء املتزوجات إلى حتدي العادات والتقاليد، أو 
دفعتهن احلاجة ملطالبة أهاليهن بنصيبهن من ميراثهن الشرعي، أو توجهن للقضاء 
من أجل ذلك، فيجب أن يضعن أمام أعينهن جميع السيناريوهات احملتمل مواجهتها 
من قبل أهاليهن، بدءاً من املقاطعة التامة واحلرمان من الزيارات األسرية والتواصل 
لهن  األهل  باتهام  وانتهاًء  معهن،  املشاكل  وافتعال  واألعياد،  املناسبات  في  معهن 
حتى في شرفهن، لتبرير عدم رغبتهم إعطاءهن حقوقهن. يذكر أن هناك عدة حاالت 
الدافع احلقيقي لعمليات  النساء على خلفية ما يسمى الشرف، بينما  مسجلة لقتل 

القتل هذه، هو التخلص من هؤالء النساء، كونهن طالنب بحقوقهن في امليراث.
نظرة سلبية

بينما ينظر املجتمع إلى املرأة التي تطالب بحقها في امليراث نظرة سلبية، تنبع 
من اتهامه لها بأنها امرأة متسلطة استغالية قليلة األصل وناكرة للمعروف، ترغب 

في االستياء على شيء ال حق لها فيه وانتزاعه من أهلها.
ال يجوز لنا أن نغفل عن الدور السلبي للمرأة جتاه مطالبتها بحقوقها، فإذا مت 
تخيير النساء ما بن احلصول على حقوقهن، أو البقاء على عاقة مودة مع األهل، 
األسرية  والعاقات  الروابط  على  احملافظة  هو  غالبيتهن  لدى  السائد  االجتاه  فإن 
الطرق أن حتافظ على عاقتها بأسرتها خوفاً  مع عائاتهن، فاملرأة حتاول بشتى 
من غدر الزمان، أو غدر الزوج أو وفاته، يتحكم فيها ضعف الشخصية وقلة الثقافة 
الذين  إخوتها،  مع  تواصل  على  البقاء  مقابل  تنازالت  تقدمي  إلى  فتلجأ  والتعليم، 

بحسب اعتقادها، ستكون منازلهم ملجأً لها في يوم من األيام.
أما األسباب األخرى التي متنع املرأة من املطالبة بحقها، فهي اخلوف املسيطر 
اجلهل  ويلعب  لها،  املجتمع  نظرة  من  وخوفها  ألهلها،  حتديها  من  خوفها  عليها، 
عن  التنازل  من  احلالة،  هذه  إلى  امل��رأة  وصول  في  كبيراً  دوراً  واحلقوق  بالقوانن 
ببعض  اإلحساس  مقابل  لها،  شديدة  بحاجة  كانت  وإن  حتى  بحقوقها،  املطالبة 

األمان، الذي تستمده من عاقتها الودية بأهلها.
 

»هم بيت حماي، ربوني على أيدهم ألني عشت معهم أكثر ما عشت مع أهلي« هذا 
ما قالته هيفاء، والتي تزوجت قبل أربعة وعشرين عاماً، حن كانت بعمر اخلامسة 
أن  قبل  عليها  االطمئنان  ويريد  كبيراً  ك��ان  أباها  أن  خاصة  لها،  قريب  من  عشرة، 

ميوت. 
وكانت هيفاء ترفض الزواج، لكن مع إصرار والدها، رضخت لألمر الواقع. بعد 
سنتن  بعد  أجنبت  عمرها،  في  طفلة  أي��ة  مثل  مثلها  باأللعاب  تلعب  كانت  ال���زواج 
في  وال���والدة.  للحمل  مؤهاً  البداية  في  يكن  لم  جسمها  أن  خاصة  السنة،  ونصف 
الوقت احلالي ترفض هيفاء رفضاً قاطعاً أن تزوج بناتها في عمر صغير )هن حالياً 

طالبات في اجلامعة(، خاصة أنها ترى أن جتربة الزواج املبكر جتربة سيئة جداً.
فيما قالت أخرى: »بدي أجتوز واحد إملين ويجبلي ذهب وأواعي«.

هذه العبارات صدرت عن املشاركات في إحدى ورشات التدريب والتوعية حلملة 
الذي  التغيير«،  ب��ذور  »الشباب  مشروع  ضمن  تأتي  التي  الصغيرات«  لتزويج  »ال 
ينفذه طاقم شؤون املرأة، واملمول من املؤسسة دياكونيا السويدية، والذي يستهدف 
الفئات الشابة من كا اجلنسن في عدد من احملافظات منها طولكرم ونابلس وبيت 

حلم ورام الله.
املشروع الذي ينقسم إلى محورين، محور التمكن ومحور املناصرة، ففي املرحلة 
األولى مت العمل على متكن 80 شابا وشابة في مواضيع النوع االجتماعي وحقوق 
املرأة. فيما متثلت املرحلة الثانية بإعداد وتدريب 25 شاباً وشابة ليكونوا مؤهلن/

ق��ي��ادة حمات  م��ن خ��ال  امل���رأة،  ال��وع��ي ح��ول ح��ق��وق  ات لقيادة مجموعات ون��ش��ر 
املناصرة. من خال التدريب الذي استمر 130 ساعة تدريبية، توصل املتدربون/ات، 
وذلك من خال العمل ضمن مجموعة، إلى عدد من القضايا املجتمعية التي تنعكس 
سلباً على وضع املرأة، وحتد من تطورها وتقدمها وعلى تعددها، مت حتديد قضيتن 

أساسيتن وهما، القتل على خلفية الشرف وتزويج الصغيرات.
وبعد أن متت مناقشة القضيتن من قبل القيادات الشابة، ومدى أهمية العمل على 
توعية املجتمع، والوصول إلى صناع القرار لتبني سياسات تكفل احلماية القانونية 
في  ألهميتها  الصغيرات  تزويج  قضية  اختيار  باإلجماع  مت  للنساء،  واالجتماعية 
الصغيرات  تزويج  ظاهرة  أن  خاصة  أس��رة،  عن  ومسؤول  وراش��د  واٍع،  جيل  خلق 

آخذة باالنتشار والتزايد، ما يزيد من أهمية وضرورة العمل للحد منها.

جرمية بحقهن
وم���ن واق���ع ق��ل��ق امل��ؤس��س��ات ال��ن��س��وي��ة واحل��ق��وق��ي��ة م��ن تفشي ظ��اه��رة تزويج 
صحة  على  جسيمة  أب��ع��اد  م��ن  األم��ر  لهذا  مل��ا  الفلسطيني،  املجتمع  ف��ي  الصغيرات 
الفتاة الصغيرة النفسية، والصحية، والتربوية وغيرها، وملا لهذه الظاهر من أبعاد 
بحق  جرمية  يشكل  الصغيرات  فتزويج  ككل.  املجتمع  على  اقتصادية  اجتماعية، 
وضحاها  ليلة  ظرف  في  أنفسهن  يجدن  حيث  لطفولتهن،  وقتل  الصغيرات،  ه��ؤالء 

مسؤوالت عن أسٍر وأزواٍج وأطفاٍل. 

ال��زواج يشكل أساس األس��رة، واألس��رة تعد نواة املجتمع، لذلك فإنه عند  وألن 
عقد الزواج ال بّد من مراعاة مسألة السن املائم لهذه النقلة النوعية في حياة الفرد، 
إذ ال بّد من أن تكون الفتاة قادرة على حتمل العبء املعنوي واملادي الذي يترتب على 

زواجها.
كل  في  واسع  نطاق  على  والضغط  التعبئة  حتاول  الطاقم  ينفذها  التي  احلملة 
تزويج  ظاهرة  محاربة  بهدف  وذل��ك  حل��م(،  وبيت  الله  رام  نابلس،  طولكرم،   ( من 
الصغيرات، من خال رفع الوعي املجتمعي بشكل عام، ورفع وعي الضحية األولى 

بشكل خاص )الفتاة الصغيرة( حول تبعات الزواج املبكر وخطورته.

اختيار مناطق احلملة
الله مناطقهم،  الشباب من محافظات طولكرم ونابلس وبيت حلم ورام  اختيار 
كان ألسباب مختلفة، فعلى سبيل املثال الشباب ضمن مشروع الشباب بذور التغيير 
�� طولكرم ومنطقة قرى غرب نابلس، ألن هذه املناطق تشعر  في منطقة الشعراوية 

باملعاناة على أرض الواقع. فمنطقة الشعراوية �� طولكرم، هي منطقة متأثرة باجلدار، 
وفيها الكثير من القضايا واملشاكل التي متس حياة النساء، وهي بحاجة إلى املتابعة 

من قبل املؤسسات النسوية، خاصة في قضية تزويج الصغيرات.
إيبا  نابلس، والتي تقع بن احلواجز )بيت  بالنسبة ملنطقة غرب  الوضع  كذلك 
وعناب(، ما يعرقل وصول املؤسسات األهلية إليها. عاوة على أن هاتن املنطقتن 
والتي  بزاريا  منطقة  وخاصة  كبير،  بشكل  الصغيرات  تزويج  ظاهرة  من  تعانيان 

يوجد فيها أعلى نسبة زواج مبكر.
مرحلة التوعية باحلملة ومخاطر الزواج، شملت عروضا ملجموعة من املسرحيات 
املبكر  ال��زواج  جتسد  التي  املسرحية  ه��ذه  منى«.  »حكاية  مسرحية  ومنها  الهادفة 
وتبعاته في داخل مجتمعنا الفلسطيني عبر أحداث قوية، يشارك اجلمهور في نسج 
خيوطها. تبدأ املسرحية بدخول »منى« ذات األربعة عشر ربيعاً إلى املنزل سعيدة، 
لتمثيل بلدها في مسابقة علمية، ثم  إلى سورية  السفر  أن حصلت على فرصة  بعد 
يأتي عمها أبو شاكر الذي يسكن في القرية ويهيمن على األسرة، خاصة أن األب يعمل 
في إحدى املدن داخل اخلط األخضر ومتزوج من امرأة ثانية، ويعيش معها، ونادراً 

ما يزور زوجته األولى. 
عندما يعلم العم باملسابقة، يقرر تزويج الفتاة، نظرا لبلوغها سن الرابعة عشرة، 
وذلك بدعوى احلفاظ على السمعة الطيبة للعائلة، وتبدأ املشكلة برفض منى وأمها 

فكرة الزواج وضرورة إكمال حتصيلها العلمي، وإقناع األب الغائب بذلك. 
غرفة  إلى  وحتديداً  املستشفى،  إلى  نقلها  إلى  أدى  ال��زواج،  لفكرة  »منى«  رفض 
الصغير.  جسدها  أنحاء  جميع  في  متواصل  نزيف  من  تعاني  وهي  املكثفة  العناية 
عندما حاولت الباحثة النفسية حنان مساعدة منى، قوبلت بالرفض من قبل العائلة 
االم،  من  خاص  وبرجاء  يرضيه،  ال  ما  لقي  يعنيه  ال  ما  في  تدخل  من  وأن  بكاملها، 
ضرورة عودة منى إلى البيت بأسرع وقت ممكن، الستكمال االستعداد حلفل الزفاف، 
العم املستبد.  تنتفض »منى« على  التهديد بالقتل من قبل  وذلك بدافع حمايتها من 
ترفض  أعماقها  م��ن  صرخة  وتنطلق  ال��زوج��ي��ة،  لقفص  طريقها  ف��ي  وه��ي  العائلة، 
بقتلها،  كفيلة  انهالت على رأسها، كانت  الزفاف، ولكن عدة ضربات  إمتام حفل  بها 

وحتول العرس إلى جنازة، حتت غطاء القتل دفاعاً عن شرف العائلة.
العمل  وسيستمر   ،2009 مت��وز  ف��ي  الطاقم  ب��دأه��ا  التي  احلملة  حت��اول  م��ا  ه��ذا 
الوعي  من  حالة  خللق  الفلسطيني،  املجتمع  إلى  إيصاله   ،2010 شهرآذار  حتى  بها 
الرافض لهذا النوع من الزواج، والذي تدفع املرأة أو الفتاه ثمناً باهظاً له، هذا الواقع 
الشابات  وع��ي  ورف��ع  الشابة،  للقيادات  التدريب  خ��ال  من  أيضاً  احلملة  أوضحته 
مبخاطر الزواج املبكر، إلى جانب رفع وعي النساء واألهالي مبخاطرالزواج املبكر، 
إضافة إلى رفع وعي الفئات املستهدفة بأهمية تعديل السن القانوني للزواج، وربط 
ذلك باألهلية القانونية، وجتنيد حلفاء مناصرين/ات ملقترح مشروع قانون األحوال 
يتضمن  وال��ذي  األس��رة،  قانون  ملشروع  الوطنية  اللجنة  قبل  من  املقدم  الشخصية، 

تعديل السن القانوني للزواج، وتسخير آليات فاعلة لدعم رفع سن الزواج. 

»ال لتزويج الصغيرات«

حملة توعية مجتمعية يقودها وينفذها الشباب
رام الله ــ لبنى األشقر

احلرمان من امليراث .. عنف آخر
غزة ــ غادة أبو جياب 
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 يعتبر قتل النساء على خلفية ما يسمى الشرف، أحد أشكال التمييز وانتهاك 
عليه  املتعارف  االجتماعي  فالتعريف  خ��اص،  بشكل  ضد امل��رأة  اإلنسان  حقوق 
أن  اعتبار  على  ب��امل��رأة،  فقط  يتعلق  الشرف،  خلفية  على  القتل  ملفهوم  تقليدياً 
العربي  املجتمع  أبوية  تؤكد  التي  احملورية،  االجتماعية  القيم  أحد  هو  الشرف 
قبل  من  معناه  حتديد  يتم  االجتماعية  القيم  كجميع  وه��و  فيه،  ودون��ي��ة امل��رأة 
والافت  فيه.  القوى  ميزان  بتغير  تتغير  مصلحته التي  مع  يتفق  مبا  املجتمع، 
لانتباه أن ذات الظاهرة ميكن أن تتجسد في جميع مستويات الهرم االجتماعي 
القائم، فالقيادات السياسية والوجهاء والقيادات احمللية واملثقفن، وحتى النساء 
أنفسهن، يعطون الشرعية لهذه اجلرمية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على 

اعتبار أنها متثل جزءاً من التقاليد، التي يجب احترامها أو عدم مقاومتها بشدة. 
ولكن الافت لانتباه، بأن احلمات التي تقوم بها املؤسسات التي تعنى بها 
حقوق املرأة إعامياً، لم تؤت أكلها، وظل القتل قتاً، وظلت النساء ضحايا املفاهيم 
الذكورية، يدفعن الثمن وحدهن، فما السبب الذي يقف وراء ذلك؟ صوت النساء 

التقت عدداً من الناشطات النسويات واحلقوقيات للوقوف على تلك األسباب.

أسباب متنوعة
بداية حتدثت إلهام سامي رئيسة وحدة الشكاوي في وزارة شؤون املرأة، عن 
األسباب متنوعة ومتداخلة،  “إن  النساء بقولها:  قتل  األسباب التي  تكمن وراء 
ومنها السياسية واالجتماعية واالقتصادية، أما السياسية فتتعلق بشقن: األول 
القرار  صنع  مواقع  في  هو  من  كل  أن  قاعدة  على  والتحكم،  بالسيطرة  يرتبط 
متحكم وال يرغب في وجود شريك له يتصيد أخطاءه أو ممارساته، أو ينافسه 
في ممتلكاته، أو يشعره بالتهديد، أو يهز مكانته االجتماعية والعامة، لذا يلجأ 
البعض إلى قتل النساء، إذا كان من عائلة معروفة أو ذي مكانة مرموقة حتديداً، 
دائرتها  تقع في  التي  ممتلكاته  عن  أو  عنه  تفاصيل  ب��أي  معرفة  على  كانت  إذا 

بأنه  سامي  تؤكد  السياسية،  األسباب  من  الثاني  بالشق  يتعلق  وفيما  امل��رأة. 
يتعلق بالوضع الوطني، ومنها اإلشاعات من قبل االحتال والعماء حول بعض 
النساء النشيطات وطنياً، وبهذه الطريقة تقع العائلة أو التنظيمات السياسية 
السياسية  املشاركة  من  االحتال  يتخلص  وبذلك  النساء،  قتل أو تصفية  وراء 
أو  السجون  داخ��ل  في  سابقة  ح��وادث  حدثت  وق��د  الوطني،  العمل  في  للنساء 
الشرف  قضايا  ح��ول  النمطية  املجتمعية  ال��ع��ادات  يعزز  فاالحتال  خارجها، 
ال  وبقضايا  اآلخ��ر،  بالنصف  الشعب  نصف  اهتمام  حتويل  قبيل  من  ويغذيها، 

ترتبط البتة بالعمل الوطني«. 
جتميد  أن  ي��درك  الكل  “أن  سامي:  تشير  االقتصادية  األسباب   وبخصوص 
في  مشاركته  وه��ي  االق��ت��ص��ادي،  بالوضع  مرتبط  م��ا،  ح��د  إل��ى  النساء  وج���ود 
الصحة  احلياة،  نفقات التعليم،  مثل  األخ��رى،  أو املصاريف  كامليراث  املمتلكات 
والعمل أو أية مصالح أخرى تكون للنساء، األمر الذي يدفع بالرجال أو النساء 
التهم  العديد من  اختاق  النساء عبر  قتل  إلى  الذكوري،  األبوي  الفكر  حملة  من 

واملبررات لقتلهن«. 

قيم عائلية
أما األسباب االجتماعية فترتبط بحسب سامي بقيم عائلية، تعزز من دونية 
املرأة، ليتم على إثرها قتل النساء، حتديداً إذا ما خرجت عن احلدود التي رسمتها 
العادات والتقاليد لهن، كاختيارها للزوج أو التعليم أو العمل، وبالتالي يتم قتل 
النساء ملبررات متعددة، تدور في مجملها حول تهديد مصالح الرجال أو أصحاب 
امل��رأة ومكانتها، لتصبح  ينتج عنها تغير في وضعية  التي  األسباب  أو  القرار، 
إنهاء  مبكان  السهولة  من  ليس  أنه  مؤكدة  ومتساوياً”.  منافساً  شريكاً  بدورها 
النساء  الذي يجدون في  إذا لم يكن ثمة رادع قوي ألولئك،  النساء،  ووقف قتل 

منافساً قوياً لهم يهدد مصاحلهم”. 

القضاة،  قاضي  دي��وان  في  الفقهية  البحوث  دائ��رة  مديرة  عمرو،  جناح  أما 
املوروثات  من  هو  العائلة،  شرف  خلفية  على  امل��رأة  قتل  “إن  جانبها:  من  قالت 
االجتماعية، التي تعود إلى عهد اجلاهلية األولى، والتي تأصلت في عقل وضمير 
املجتمع منذ فترات طويلة جداً، وليس من املتوقع أن متحى سريعاً من ثقافته 
بحملة تدوم سنة أو سنتن أو ثاثاً أو عشراً، بل حتتاج عماً حثيثاً دؤوباً قد 
بالتغيير  فكيف  ج��داً،  بطيء  االجتماعي  التغيير  “إن  وتضيف:  عقوداً”.  ي��دوم 
الدين  إلى  ميت  ال  أنه  علماً  الدين،  تعاليم  من  جزء  أنه  الناس  عامة  يظن  ال��ذي 
ِبأية ِصلَة، ال شك أنه يحتاج وقتاً أطول لتصويب املفاهيم وتصحيحها، ووقتاً 
آخراً لتغييرها ونزعها من العقول واألذهان والضمائر. لكن من املهم أالَّ منلَّ وال 
نيأس، وأالَّ تتوقف حمات املناهضة لهذه الظاهرة السلبية الظاملة، وال حمات 
واقع،  حتماً  التغيير  إن  منها.  اإلس��ام  مبوقف  والتعريف  والتثقيف  التوعية 

ونعلم أن بيننا وبينه ضحايا كثيرة؛ فالله املستعان”. 
محافظة  منطقة  في  ميدانية  منسقة  القواسمي،  ميسون  تؤكد  جانبها  من 
اخلليل ملشروع النوع االجتماعي، السام واألمن في مؤسسة مفتاح، أن العادات 
القوانن  وغياب  خطأ،  على  كانوا  وإن  للرجال،  دوم��اً  تنتصر  التي  والتقاليد 
الرادعة التي حتمي النساء، لعبت دوراً في تعزيز جرائم قتل النساء، ناهيك عن 
السيء والضغوطات  االقتصادي  املستقر، والظرف  املربك وغير  العائله  وضع 
رجاً  الرجل  سيكون  كيف  متسائلة  لقتلها”،  متهد  الضحية  لها  تتعرض  التي 
غياب  أن  إل��ى  مشيرة  القتل،  ج��رائ��م  ومنها  ع��دة،  بطرائق  ذل��ك  يثبت  أن  ب��دون 
التوعيه باألماكن التي ميكن أن تلجأ لها النساء في حال تعرضن للتهديد بالقتل، 
يساهم في اتخاذ الرد السريع بقتلها. مؤكدة أن الذرائع التي تتعلق بالشرف، 
اختاف  على  مصاحلهم  حلماية  امل��ج��رم��ون  وراءه����ا  يتستر  ال��ت��ي  ال��ه��ال��ة  ه��ي 

أشكالها، باعتبارها الطريقة األفضل لتبرير جرائمهم.
وعقبت خولة عليان بدورها على ذات املوضوع قائلة: »إنه ال ميكن احلد من 
النساء بن ليلة وضحاها، فهي بحاجة إلى جهود واسعة ومثابرة  جرائم قتل 
واجلماعات،  األف��راد  توارثها  التي  والتقاليد  العادات  أن  اعتبار  على  مستمرة، 
تلعب دوراً في تأصيل ذات اجلرائم، إضافة إلى املوروث الديني، الذي يفهم في 
كثير من األحيان بشكل معاكس، وعادة ما يتم تربية الذكور على مفاهيم الشرف 
والعرض والسمعة حتى يبدو »منتفخاً شرفاً«، لكنه في حقيقة األمر ال يفهم وال 
يدرك ما هي أبعاده ومعانيه احلقيقية لقتل فتاة أو امرأة، قد تكون هي الضحية 
نتيجة ظروف »معقدة«، فهذا املنتفخ بالشرف نتيجة لتربيته، ال يحرك ساكناً 

عندما ينتهك شرف الوطن واملقدسات والعباد«.
على  وامل��ال  التمويل  حمات  من  بأكثر  منوط  األم��ر  »ه��ذا  عليان:  وتضيف 
متلفزة  كانت  س��واء  عقدت،  قد  ال��ن��دوات  عشرات  ب��أن  القول  يكفي  فا  أهميتها، 
واحلركات  األطر  رأسها  وعلى  املجتمع،  قطاعات  كافة  من  نشرات  أم  إذاعية  أم 
فا  املتنورة،  والدينية  الوطنية  الفعاليات  جانب  إل��ى  النسوية،  واملؤسسات 
يعقل أن تدفع املرأة ثمن نزوات الرجل وإرهابه الفكري واجلنسي والذكوري«، 
وتتساءل عليان أخيرا بقولها: »ماذا سيفعل هؤالء عندما ينتشر غشاء البكارة 

املزّور، واملعروف اآلن »البكارة الصيني«؟!
وعن مدى تأثير احلمات اإلعامية على احلد من جرائم قتل النساء، نقول 
احملامية فاطمة املؤقت، مديرعام صندوق النفقة الفلسطيني، تعتقد من جانبها 
أنه ال ميكن اجلزم بأن هنالك عاقة وطيدة ما بن احلمات التي تسلط الضوء 
على جرائم قتل النساء وحاالت القتل، وذلك لعدم وجود تفاوت في عدد احلاالت 
التي يتم توثيقها من عام آلخر، إال أننا نستطيع القول بأن مناقشة قضايا قتل 
عموماً،  اإلع��ام  أو  املسيرات،  س��واء باحلمات،  عليها  الضوء  وتسليط  اإلن��اث 
التي تصلهم  البوح بهذه اجلرائم، وخاصة من اجلهات  أن يحفز على  له  ميكن 
بالعادة حاالت القتل، مثل الشرطة، أو حتى الطب الشرعي، أي اجلهات األولى 
أو  يعلمون  الذين  املواطنن  من  حتى  أو  مثاً،  كاألطباء  اجل��رائ��م  تصلها  التي 

يشكون بوقوع جرمية قتل. 

 تراوح مكانها
السام  االجتماعي،  ال��ن��وع  م��ش��روع  ي��اغ��ي، منسقة  أك��دت جن��وى  ب��دوره��ا   
واألمن في مؤسسة مفتاح، أن حاالت القتل ال زالت تراوح مكانها، على قاعدة أنه 
ال يوجد رادع يعمل على احلد من ذات اجلرائم، كما إظهار ذات القضايا املتعلقة 
بجرائم ما يسمى الشرف من قبل املؤسسات النسوية عبر وسائل اإلعام، رمبا 
عزز الشعور لدى من يبيت في نفسه القتل، بالرغم من تعدد دوافع القتل، بأنه 
لن يحظى بعقاب أمام القانون، وأنه أيضاً سيحظى برضى املجتمع، وتالياً، فإن 

أي إنسان يريد أن يقدم على جرميته، فإنه يقتلها بحجة الشرف.
األهمية  “من  بدورها:  فتقول  االجتماعية،  األخصائية  اجلريري  اعتدال  أما 
احلمات  أن  اعتبار  على  النساء،  قتل  مناهضة  حمات  ف��ي  االس��ت��م��رار  مبكان 
حمات  إل��ى  باإلضافة  ال��ق��رار،  صانعي  على  الضغط  وحمات  منها  التوعوية 
املناهضة  للحمات  واملناصرين  احللفاء  دائ��رة  لتوسيع  اجلماهيرية  التعبئة 
مرافقتها  ض��رورة  عن  ناهيك  تراكمي،  وجهد  وقت  إلى  حتتاج  للقتل، احلمات 
باإلميان املطلق بحق النساء في احلياة لدى العاملن والعامات على مثل هكذا 
أن  بالضرورة  يعني  وه��ذا  املمارسة،  عن  بعيدة  النظرية  تكون  ال  كي  حمات، 
احلد  حلمات  بالتخطيط  تقوم  التي  املؤسسات  في  والعامات  العاملن  على 
ومناهضة قتل النساء والفتيات، أن يؤمنوا في دواخلهم أن جرائم قتل النساء، 
ما هي إال جزء من قضاياهم، مبعنى التمشكل باملشكلة، بهدف النضال عن حق 

النساء في احلياة حتى النخاع«. 
اللواتي  احل���االت  ع��دد  زي���ادة  ف��ي  السبب  اجل��ري��ري: »رمب��ا يعود  وتضيف 
يتعرضن للتهديد بالقتل، أو كن ضحايا القتل الفعلي، على اعتبار أن املوضوع 
القضايا  أخ��ذت  وهنا  اإلط��ار،  هذا  في  املؤسسات العاملة  أجندة  في  تداوله  يتم 
»أن ثمة مشكلة حقيقية حتتاج  مؤكدة:  التوعية”،  قبل بفعل  أكثر من  تنكشف 
املفاهيم  للتقييم واملراجعة، مع من يعملن على مثل هذه احلمات، على صعيد 

وعلى صعيد التخطيط«.

 في حديث مطول عن جتربتها في البيت والشارع و العمل »و في كل مكان« 
تؤكد أن هناك عنفاً لفظياً ضد املرأة التي رغم ما وصلت إليه من اجنازات ومكانة، 
إال انها ال تزال تعامل من قبل »املجتمع الذكوري« على انها األقل درجة ومكانة.

تقول الشابة التي رفضت ذكر اسمها واكتفت بتعريف نفسها »امرأة عاملة 
في  زمائها  من  التعليقات  من  الكثير  إلى  وتتعرض  تسمع  انها  فلسطن«  من 

العمل الذين يتباهون بثقافتهم وانفتاحهم الفكري وتأييدهم للمرأة وحقوقها.
 

ازدواجية
جهة  من  فهم  املوضوع،  هذا  في  ازدواج��ي��ة  يعيشون  انهم  »اشعر  وتتابع: 
املواقف  وف��ي  والعطاء،  املنافسة  على  وقدرتها  وحقوقها  امل��رأة  عن  يتحدثون 

العملية يكيلون لها الشتائم واأللفاظ اجلارحة«.
املدير  ارتكبت خطأ ترى  فإذا  العمل،  ففي حالتها تعمل مع رجال في نفس 
يصدر تعليقاته اجلارحة والتي ترد هذا اخلطأ لكونها امرأة فقط، في حن أن 
نفس اخلطأ، وميكن أن يكون اكبر، من زميل لها شاب يؤخذ بسياقه الطبيعي 

وال يتم احلديث عنه.
فقط،  العامات  النساء  على  تقتصر  ال  النساء  ضد  اللفظي  العنف  ومشكلة 
جميع  وفي  العربية،  املجتمعات  ككل  الفلسطيني،  مجتمعنا  في  تنتشر  وإمن��ا 
العملية  ت��ؤث��ر على حياتهن  امل��م��ارس��ات  ه��ذه  ب��ات��ت  ال��ات��ي  ال��ن��س��اء  ق��ط��اع��ات 

والزوجية بشكل كبير.
يقول الباحث واخلبير االجتماعي ماهر أبو زنط إن »العنف اللفظي يعتبر 
نوعاً من أنواع العنف األكثر ضرراً على نفسية املرأة وخاصة النساء العامات 
واملتزوجات فاملرأة تتأثر بالكام السيء واجليد على حد سواء، أكثر من الرجال 

رغم أن الضرب يؤذي املرأة أيضا«.
إلى  األس��رة وينتشر منها  امل��رأة يبدأ في  اللفظي ضد  العنف  أن  أبو زنط  وي��رى 
باستمرار،  له  يتعرضن  اللواتي  الفتيات  على  خطراً  يشكل  مما  والعمل،  امل��درس��ة 

من  ع��ادي��اً  ج���زءاً  ويصبح  يعتدنه  وال��ات��ي  منهن  الشخصية  ضعيفات  وخ��اص��ة 
حياتهن. ويعتبر اخلبير في علم االجتماع انه سواء في العمل أو األسرة، فهذا 
العنف يجب محاربته والعمل على تغيير نظره املجتمع للمرأة األم  النوع من 

واالبنة والعاملة.
 

عنف رسمي
ففي العمل يأخذ العنف اللفظي جانباً رسمياً وخاصة أن املسؤول عنه غالباً 
ما يكون رب العمل، أو املدير املباشر، مما يؤثر على قدرة املرأة في التفاعل مع 

محيطها واالستمرار في العمل واإلبداع فيه.
امل��رأة فيجعلها  آثار نفسية عميقة في نفس  له  ان  أبو زنط: »ال شك  يتابع 
وتصبح  العنف  يولد  فالعنف  املهنية،  حياتها  ويهدد  والعجز  بالنقص  تشعر 

العاقات اإلنسانية مبنية على عدم االحترام والتواصل غير األخاقي«.
وفي األسرة له آثاره الكبيرة أيضا، من وجهة نظر أبو زنط فإن هذا النوع 
من العنف اللفظي يؤثر كثيراً في تربية أطفالها، وخاصة إذا كانت شخصيتها 
ضعيفة، وال جتد سوى أطفالها للتنفيس وتوجيه هذا الضغط النفسي عليهم، 

بحيث متارس عليهم عنفاً مشابهاً.
اإلرشاد  العنف يجب مواجهته من خال  النوع من  أن هذا  أبو زنط  ويرى 
والتوعية للمرأة والرجل على حد س��واء، في أي مجال من مجاالت احلياة في 

العمل واألسرة وللنساء العامات. 
واعتبر أبو زنط أن عملية التغيير في املجتمع، والتي بدأت بالفعل بحاجة 

لعملية تربوية لألمهات واآلباء منذ الطفولة ثم املدرسة ثم مكان العمل. 
ويرى أبو زنط ان املؤسسات النسوية من خال املؤمترات وورشات العمل، 
استطاعت ان تقطع شوطاً كبيراً في هذا املجال بحيث تقوم بالتخفيف من هذه 
أكثر واشمل بحيث  لعمل  األمر بحاجة  الفلسطيني ولكن  املجتمع  الظاهرة في 

يشمل التعامل من الطرفن املرأة والرجل على حد سواء.

العنف اللفظي ضد املرأة حتقير ورفض لهويتها
خاص - صوت النساء
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»أشعر بخوف شديد ملا أمي أو أبوي يتقاتلو، بحاول أوقات أبعد أبوي 
الليل  ما بقدر ألنه كبير وبكون معصب، في  أمي أحسن يضربها، بس  عن 
بضل أحلم إنهم متقاتلن، وبقوم خايف ومفزوع، نفسي أكون متل هاألوالد 

التانين اللي أهاليهم بحبو بعض«. 
لإرشاد  جلسة  في  التقيتهم  الذين  األطفال  أحد  وصف  الكلمات،  بهذه 
النفسي، ما يشعر به جتاه مشاكل أسرته املتكررة بشكل يومي، هذه املشاكل 
التي أصبحت في تزايد في اآلونة األخيرة، نتيجة جلملة من العوامل، ليس 
األس��رة، والتي تعكس نفسها عبر  التي تعانيها  االقتصادية  األزم��ة  آخرها 
مشاكل يومية، لعدم قدرة هذه األسر على تأمن متطلبات أفرادها، ليتحول 
جانب  إل��ى  الضغط،  حل��االت  التفريغ  م��ن  كنوع  خ��اف��ات،  إل��ى  العجز  ه��ذا 
مناحي  ك��اف��ة  ف��ي  أوض��اع��ه��ا  ل��ت��ردي  األس���ر  تعانيه  ال���ذي  النفسي  الضغط 
احلياة، بشكل يسلب األطفال حقهم في حياة أسرية آمنة، كما تشير اتفاقية 

حقوق الطفل اللسطيني.
ال����وح����ي����د  امل����������اذ  إث�������ن�������ان، ع����ل����ى أن األس�����������رة ه������ي  ف������ا ي���خ���ت���ل���ف 
ل���ل���ع���ي���ش ب�����أم�����ان وراح���������ة ب��������ال، وه������ي امل�����درس�����ة ال����ت����ي ي���ت���ل���ق���ى فيها 
ف����ي مستقبله! ع��ل��ي��ه��ا  ي��س��ت��ن��د  ال���ت���ي  ال���ع���ل���ي���ا،  ال���ق���ي���م وامل�����ب�����ادئ   ال���ط���ف���ل 
فاألسرة تصقل شخصية الطفل، وتهيئه للتكيف مع املجتمع، وجتعله قادراً 

على التأقلم مع احلياة بحلوها ومرها. 
يكمن  س��ره  العلمية واالجتماعية،  امل��ج��االت  ف��ي  وتفوقه  امل��رء  فنجاح 
لدى  اإلبداعي والطموح  للجانب  تسمح  التي  اخلصبة  األسرية  البيئة  في 
البنيان ومشتتة؟  هشة  األس���رة  ه��ذه  كانت  ل��و  ف��م��اذا  يتشكل،  ب��أن   الطفل 
كيف ينمو الطفل ويتطور في أسرة مهزوزة؟؟ وما تأثير هذه اخلافات على 

نفسيته وتكوينه؟؟
ح��ن��ان ش��ال��دة األخ��ص��ائ��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، ت��ع��رف اخل���اف���ات األسرية 
األدوار  انهيار  مبعنى  ك��وح��دة،  األس��رة  داخ��ل  العاقات  في  خلل  “بوجود 
والنزاعات  اخلافات  هذه  التزاماتهم،  أداء  في  األف��راد  وفشل  االجتماعية، 
غالباً ما تكون مؤقتة وال تؤثر على األسرة، والبعض اآلخر تكون نوع من 
الزوجن،  بن  اخلافات  وخاصة  األسرية،  العاقات  يهدم  الدائم  الصراع 
التي تؤدي إلى تفكك األسرة، بشكل عام حتدث اخلافات الزوجية نتيجة 
لسلوك أحد الزوجن، مما قد يؤدي إلى الطاق، وقد يؤدي إلى انحراف أفراد 
إذا  فاألطفال  السائدة،  االجتماعية  واملعايير  القيم  عن  وخروجهم  األس��رة 

تعمل دائرة حماية األسرة في القيادة العامة للشرطة الفلسطينية، على تشكيل 
التي تواجهها في احلد  املعيقات  الواقع، بالرغم من كل  إجن��ازات مهمة على أرض 
وآليات عمل، باإلضافة  إج��راءات  األطفال، وهناك  األس��ري على  العنف  من ظاهرة 
إلى االعتماد على مجموعة من القوانن التي تعمل على حماية الطفل، وقد مت إيجاد 
إدارات متخصصة في الشرطة للتعامل مع األطفال، وأيضا هناك مؤسسات شريكة، 
ولاطاع بشكل أوسع على ذلك، التقت »صوت النساء« بالنقيب إميان سامة، من 

دائرة حماية األسرة في القيادة العامة للشرطة.
النقيب إميان سامة حتدثت عن أهم اإلجنازات في أقسام وفروع وإدارات الشرطة 
فقالت: »االجنازات كثيرة، ومن أبرزها تشكيل فريق من الضباط املتدربن في قضايا 
األطفال في كا اجلانبن، األطفال املعنفون واألطفال املخالفن للقانون، واالستمرار 
في تدريب العديد من الضباط داخل الوطن وخارجه، وأيضاً تشكيل دائرة حماية 
األسرة املختصة بقضايا العنف األسري، إضافة إلى وجود عدد من ضباط الشرطة، 
أعضاء في شبكة حماية الطفولة على مستوى احملافظات )شبكة بيت حلم، شبكة 
ونظارات  أح��داث  شرطة  استحداث  وأيضاً  جنن(.  وشبكة  نابلس  شبكة  اخلليل، 

أحداث لألطفال املخالفن للقانون، وهي ما زالت في طور التشكيل«.
مزيج القوانن يخلق تناقضاً

وأشارت سامة إلى املعيقات التي تواجه جهاز الشرطة، في احلد من ظاهرة 
العنف األسري على األطفال، فقالت: »هناك معيقات قانونية، وأهمها مزيج القوانن، 
املواكبة للتطور  التناقض وعدم مسايرة املشكات احلالية  والذي يخلق نوعاً من 

االجتماعي، وعدم وجود قوانن مكملة جتبر األسرة على العاج النفسي االجتماعي، 
في  املتخصصة  املؤسسات  في  نقص  وأيضاً  األس��رة.  حلماية  قانون  وج��ود  وع��دم 
املؤسسات احلالية في  األطفال اجلانحن واملعنفن، وضعف  حماية وعاج وإيواء 
عاج املشكلة، وعدم وجود جهات مختصة وفعالة في تبني مشاريع لعاج ومتابعة 
األطفال  بقضايا  مختص  ق��ض��اء  وج���ود  وع���دم  األس����رة،  ومتابعة  األط��ف��ال  قضايا 
الثقافة واإلعام  نيابة مختصة، وغياب وزارتي  اجلانحن واملعنفن، وعدم وجود 
والصحة النفسية في هذا املجال، ونشاط أجهزة املخابرات اإلسرائيلية واستهدافها 
املناطق  في  تزيد  والتي  اجلنسن،  كا  وم��ن  ع��ام��اً(،   18  ����12( األطفال  لفئة  املباشر 
وتداخل  املبكر  ال��زواج  حال  في  وخاصة  االجتماعية،  الفوضى  ووج��ود  اجلنوبية، 
األدوار في األسرة، وتأثير الوضع االقتصادي والسياسي، وعدم وجود األب بسبب 
التكنولوجي،  التطور  عن  الناجمة  االجتماعية  القيم  وعوملة  السجن،  أو  االستشهاد 
وعدم اجلاهزية ملواجهتها تربوياً وثقافياً، وإضافة إلى وجود العديد من املشكات 
التي يواجهها األطفال املنظورة وغير املتابعة )التسول وعمالة األطفال(، إضافة إلى 
غياب املهنية واجلدية في حل قضايا األطفال، كونها ال تزال في مرحلة النظرية وعدم 

التطبيق العملي.
على سلم االولويات

سامة:  امي��ان  النقيب  قالت  ذل��ك،  ف��ي  املتبعة  العمل  وآل��ي��ات  إج����راءات  وح��ول 
الشرطة  وجهاز  عام،  بشكل  الفلسطيني  املجتمع  تواجه  التي  املعيقات  من  »بالرغم 
الفلسطينية بشكل خاص، فإن حماية الطفل من قبل جهاز الشرطة الفلسطينية على 

نعمل على حماية حقوق األطفال وحل  مشكالتهم 

عاصروا اخلافات في بداية حياتهم، فإن هذا ينعكس على حياتهم املقبلة، 
سلبيات  أكتافهم  على  يحملون  وهم  مستقباً  ألسر  كمؤسسن  فيدخلون 
أسرهم  خافات  برواسب  سلوكيامت  تتطبع  أن  من  يخشى  بحيث  املاضي، 
أسراً  لتنتج  احللقة  تستمر  وهكذا  الزوجي،  التوافق  على  فتؤثر  السابقة، 

مفككة، يعاني أطفالها أوالً وأخيراً.
التفكك األس��ري، ينعكس  شالدة ترى أن الطفل الذي يعيش حالة من 
على شخصيته في املستقبل، فقد يصبح أباً قاسياً أو سيئاً أو شريكاً غير 
ناجح، وقد يؤثر أيضاً على حتصيل الطفل الدراسي في مراحله املختلفة، 
مفككة  خلفية  من  يأتون  املنحرفون  األط��ف��ال  فأغلب  انحرافه،  جانب  إل��ى 

أسرياً، تضعف فيها العاقات ما بن األطفال وآبائهم. 
سماح الشامي أخصائية نفسية في مركز تنمية موارد املجتمع، تشير 
إلى أن “اخلافات األسرية لها تاثير كبير جداً على تكوين شخصية أبنائنا 
وتضيف:  ح��ول��ه��م.  واملجتمع  أهلهم  م��ع  عاقتهم  ناحية  م��ن  وتربيتهم، 
نعمل  الذين  األطفال  على  اخلافات  ه��ذه  تأثير  م��دى  من  التقليل  “نحاول 

معهم، وعلى عاقاتهم مبحيطهم وزمائهم واملجتمع”.
 وتشير الشامي إلى جملة من السلوكيات التي تظهر على الطفل، الذي 
لشخصية  إكتسابه  ومنها  األس��ري��ة،  باخلافات  مليء  محيط  في  يعيش 
االإرادي  وال��ت��ب��ول  األض��اف��ر  قضم  مثل  سلوكيات  إل��ى  إض��اف��ة  ع��دوان��ي��ة، 
يؤذي  وق��د  املستمر  والبكاء  لنفسة  إي��ذائ��ه  إمكانية  جانب  إل��ى  وال��ع��زل��ة، 
جانب  إلى  معهم،  جتاوبه  وع��دم  معهم  العنيف  سلوكه  خال  من  والديه، 
إمكانية ظهور شخصية إنطوائية للطفل، وميلهم للوحدة والشعور بعدم 
األمان، إلى جانب عدم الثقة بوالديه واملمجتمع احمليط، وإميانه بأنهم غير 
فقد  اآلخرين،  األطفال  مع  الطفل  عاقة  على  وتؤثر  حمايته،  على  قادرين 
يضرب أو يسرق أو يتلفظ بألفاظ بذيئة، لغياب النموذج الصحيح الذي 
الفتاة قد تشعر  الذي يعكس نفسه مستقباً، فمثاً  األمر  يقومه ويرشده، 
وعاقاتها،  سلوكها  على  وينعكس  لها،  حماية  يشكل  ال  أيضاً  زوجها  بأن 
لتصبح عاقة يسودها اخلاف وعدم االستقرار، ألن النموذج الذي تربت 

عليه كان كذلك.
شباب  تكون  خ��ال  من  أيضاً  ميتد  قد  التأثير  أن  إل��ى  الشامي  وتشير   
وغياب  يلجأون  ملن  يعرفون  وال  احلياة،  في  هدف  لديهم  ليس  منحرفن، 
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انتهاك حلقهم في حياة أسرية آمنه

اخلالفات األسرية... خطر يهدد نفسية وتكوين أطفالنا
رام الله –لبنى االشقر

مناذجهم احلقيقية.
 وتشير الشامي إلى دور مركز تنمية موارد املجتمع وبرامجه في معاجلة 
هذه احلاالت فتقول: “عندما يكون لدينا طفل يعاني من وجود خافات في 
أسرته، التوفيق بن الوالدين وإنهاء اخلاف، ومحاولة إفهامهم أن أطفالهم 
مستقبل  تدمر  ه��ذه  خافاتهم  وأن  اهماماتهم،  رأس  على  يكونوا  أن  يجب 
ونفسيات أطفالهم”، وتتابع الشامي: “يوجد لدينا برامج لإرشاد األسري، 

حيث نعتني بفئة النساء والشباب واألطفال، ولدينا برامج خاصة بهم”. 
وقد  عدوانياً،  طفاً  يخلق  األس��ري  العنف  أن  ت��رى  حامد،  منى  الشابة 
يضرب األطفال في محيطه وفي مدرسته، أو قد ينعزل، وهذا السلوك الذي 
وترى  الدائم،  سلوكه  ويصبح  املستقبل،  في  سيتعلمه  أسرته  في  مي��ارس 
واحلياة  املجتمع  على  ناقمة  سوية  غير  شخصية  يخلق  العنف  أن  حامد 

واألسرة، وينتفي لديها مفهوم األسرة اآلمنه واحلاضنه ألطفالها.
مركز  في  األطفال  اإلعامين  مجموعة  من  غازي  معاذ  الطفل  يرى  فيما 
مصادر الطفولة املبكرة، أن العنف واملشاكل األسرية تنتج أطفاالً ضائعن، 
أطفاألً ال يعرفون ما يريدون، ويخافون من احمليط الذي يعيشون فيه، ألنهم 
فقدو األمان من والديهم، والتفاهم الذي يجعل حياتهم مستقرة. ويرى معاذ 
أن األهل يجب أن يبعدوا أطفالهم عن أي خاف بينهم، وأن ال تكون خافاتهم 

أمام أبنائهم.

النقيــــب إميـــــــان سالمــــة 
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التالية: أوالً:  سلم األولويات في برنامج عمله، من خال اتباع اإلجراءات واآلليات 
برامج وقائية، يتم من خالها نشر التوعية لألطفال ومن كا اجلنسن داخل املدارس 
النفس  وعلم  القانون  في  مختصن  ضباط  قبل  من  الصيفية،  واملخيمات  والنوادي 
واإلرشاد وهندسة املتفجرات واملرور ومكافحة املخدرات والسياسة، باإلضافة إلى 
الصغير،  والشرطي  الشرطة  أصدقاء  مبخيمات  يعرف  ملا  الصيفية  املخيمات  عمل 
ليتعلم الطفل من خالها القيادة واالنتماء وحتمل املسؤولية. ثانياً: برامج عاجية، 
وذلك أما بالقانون أو باإلرشاد النفسي االجتماعي للطفل واألسرة، حيث يتم اختيار 
الطريقة الفضلى ملصلحة الطفل واألسرة. ثالثاً: اإليواء وتوفير أماكن آمنه لألطفال، 
في حال تعرض حياتهم للخطر داخل محيط األسرة، وذلك في مراكز اإليواء املختصة، 
أو إيجاد أسر بديلة، حيث يتم ذلك بالتعاون ما بن قسم حماية األسرة في الشرطة، 

واألقسام املختصة داخل وزارة الشؤون االجتماعية«.
في  الفلسطينية  الشرطة  جهاز  عليها  يعتمد  التي  القوانن  إلى  سامة  وتطرقت 
لعام  الفلسطيني  الطفل  قانون  منها  قوانن،  مجموعة  »هي  فقالت:  األطفال،  حماية 
حلقوق  الدولية  االتفاقية   ،1954 لسنة   16 رق��م  األردن���ي  األح���داث  قانون   ،2004
الطفل لعام 1989، القانون األساسي املعدل لعام 2003، قانون اإلجراءات اجلزائية 
الفلسطيني رقم 3 لعام 2001، مشروع قانون األحداث لعام 2006، قانون الشرطة 

األردني الساري املفعول ومشروع قانون الشرطة الفلسطينية«.
مع  والتعامل  الشرطة،  في  املتخصصة  اإلدارات  طبيعة  سامة  إمي��ان  ووضحت 
األطفال فقالت: »هناك قسم حماية األسرة، حيث يتم التعامل من خاله مع األطفال ومن 
كا اجلنسن، الذين تتعرض حياتهم لكافة أشكال العنف واإلساءة من داخل األسرة، 

وقسم  األس���رة،  خ��ارج  م��ن  واالس��ت��غ��ال  اجلنسي  لاعتداء  تعرضهم  إل��ى  باإلضافة 
وقسم  القانون،  مع  خاف  في  الذين  األطفال  مع  خاله  من  التعامل  ويتم  التحقيق، 
املباحث العامة في حالة الهروب من املنزل، أو القضايا املجهولة، أو األطفال املتسولن 
ومكافحة اجلرائم وماحقة مرتكبيها، والعاقات العامة، التي تقوم بالتنسيق لبرامج 

التوعية في املدارس واملخيمات والنوادي واملؤسسات املعنية باألطفال«.
وتابعت سامة فقالت: »أما املؤسسات الشريكة، فهي مؤسسات حكومية، مثل 
احملافظة من خال قسم الطفولة، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة العمل، وزارة 
العاملية  احلركة  فهي:  اخلاصة،  املؤسسات  أما  الصحة،  وزارة  والتعليم،  التربية 
القانوني،  ل��إرش��اد  امل���رأة  مركز  املسيحية،  الشبان  جمعية  األط��ف��ال،  ع��ن  للدفاع 

االحتاد العام للمرأة ومراكز اإلرشاد النفسي االجتماعي«.
الشرطة  جهاز  تواجه  التي  املعيقات  على  بناء  سامة  إمي��ان  النقيب  وطالبت 
ما ذكر من معيقات  تتم معاجلة جميع  بأن  األس��ري،  العنف  الطفل من  في حماية 
الدراسات  باسم  املؤسسات، تعرف  أقسام بجميع  اختصاصه، وإحلاق  كل حسب 
والبحوث، للعمل على التوثيق والدراسة والتحليل، حلل مشكات األسرة والطفل، 
وعمل خطط مستقبلية من قبل وزارة الشؤون االجتماعية قابلة للتطبيق ومحددة 
املصلحة  على  وتعمل  مستقبلية،  نظرة  على  وتقوم  األطفال،  بها  حتمي  ل��ألدوار، 
حماية  لشبكة  واض��ح  عملي  دور  هناك  يكون  وأن  كامل،  بشكل  للمجتمع  العامة 
الفلسطينية في حماية  الطفولة  الطفولة على مستوى احملافظات، وشبكة حماية 

الطفل، واخلروج من اإلطار النظري للظاهرة إلى التطبيق امليداني.

األطفال يتحدثون....!!!
رام الله- لبنى االشقر

»السن املثالي للزواج«، سؤال طرحته على مجموعة من األطفال، ألرى مدى فهم أطفالنا لظاهرة الزواج املبكر، فأطفالنا آخر من نسمع رأيهم بهذا الزواج، 
في الوقت الذي هم أول من يعاني من تبعاته، خاصة الفتيات منهم، فتيات يجبرن على الزواج في سن دون الثامنة عشرة، لينجنب أطفاالً وهن ما زلن 
طفات، واقع تتحدث عنه النسب واإلحصاءات، وتشير إلى حضوره في مجتمعنا الفلسطيني بقوة، على الرغم من اآلثار السلبية العديدة لهذه الظاهرة، 
مما يستوجب العمل اجلدي والسريع واملتواصل ملواجهة هذه الظاهرة، من قبل مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات  النسوية واملؤسسات التي تعنى 
بحقوق الطفل، الطفل أسامة محمد 12 عاماَ يقول بكلماٍت تشير إلى الثقافة التي تربى عليها في أسرته والتي تنم عن عدم فهم ألخطار هذا الزواج »البنت 
الزم تتزوج زغيرة وما تكبر كتير عشان ما تروح عليها وتعنس«، فيما توافقه أفنان ابنة ال� 17 عاماَ حيث تخاف على مستقبلها إذا لم تتزوج مبكراً  فتقول: 
»معظم  بنات صفي اتزوجوا وليش مأتزوج أنا وأعيش حياتي أحسن ما اتروح علّي« في املقابل نرى الفرق في فهم األطفال الذين استهدفهم مشروع تفعيل 

وسائل اإلعام في خدمة قضايا الطفل عما قرأناه سابقاً من حيث وعيهم الواضح اجتاه رفض الزواج املبكر وفهمهم ملخاطره ومساوئه. 

املثالي  السن  أن  ي��رى  الله،  رام  ق��رى  إح��دى  غ��ازي سمحان من  3 معاذ 
الفتاه  فما فوق، وذلك حسب وجهة نظره، ألن  الفتيات هو 25 سنه  ل��زواج 
في هذه املرحلة تكون ناضجة نضوجا كامأل من الناحية اجلسمية والعقلية 
والعاطفية، وتكون قد امتلكت خبرة في احلياة، وكيفية التعامل مع املشاكل 
زوجية  حياة  بناء  في  جناحها  لطرق  ووعيها  قدرتها  جانب  إل��ى  األس��ري��ة، 

متكاملة، تسهم في بناء مجتمع فعال ومتعاون ومتكاتف.

ب��اس��ل م��ح��م��د عبد   7
السن  أن  يعتقد  الرحمن، 
امل��ث��ال��ي ل���زواج ال��ف��ت��اة هو 
27 ع��ام��اً، ألن��ه��ا ت��ك��ون قد 
اجلامعي  تعليمها  أمت���ت 
ناضجة  وأصبحت  كاماً، 
املجتمع،  ع��ل��ى  ومنفتحة 
وتستطيع أن تدلي برأيها 
اختيار  ف��ي  وت��ك��ون ح���رة 

أي شيء تريد.

1 الطفل بهاء من رام الله  يرى أن سن القتاة للزواج يجب 
أن يكون 24 عاماً، والشاب 25 عاماً، ألن الفتاة يجب أن تكمل 

تعليمها، والشاب كذلك ليستطيعان إنشاء أسرة ناضجة. 

5 عاء محمد، يرى أن السن املثالي للزواج للفتاة 
متعلمن  يكونوا  لكي  ع��ام،  العشرين  ف��وق  والشاب 

ومكتملي النضوج اجلسمي والعقلي واالجتماعي.

6 حنن غازي أسعد 14 عاماً، ترى أن السن املثالي 
الزواج  الفتاة 22 عاماً، النها تكون واعية ألمور  لزواج 
إعالة  على  ق���ادراً  يكون  لكي   26 وال��ش��اب  ومتطلباته، 

أسرة، ويعمل، ويكون عقلياً متفهم للحياة الزوجية.

عاماً،   13 عويضة  آالء   8
 25-20 م���ن  ال���س���ن  أن  ت����رى 
س����ن����ه، ل���ي���ك���ون���وا ن��اض��ج��ن 

عاطفياً وجسدياً ونفسياً. 

4 اميان درس15  عاماً، تعتقد أن السن املثالي للزواج 
القدرات  الفتاة  ل��دى  تتكون  حتى  العشرين،  سن  ف��وق  هو 

العقلية والفهم الكامل ملعنى الزواج.

السن  درس،  م��ح��م��ود  ن��س��ري��ن  ت���رى  فيما   2
املثالي من 17-18 عام حتى تفهم معنى الزواج. 

نعمل على حماية حقوق األطفال وحل  مشكالتهم 
رام الله ــ خاص صوت النساء
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نساء وأخبار
»جنسيتي حق لي« و »حتالف املساواة«

بيان  في  حتفظ«،  دون  امل��س��اواة  »حتالف  اإلقليمية  واحلملة  وألس��رت��ي«،  لي  حق  »جنسيتي  حملة  دع��ت  لبنان:   5
»اللجنة الوزارية املوكلة صوغ البيان الوزاري، إلى إياء شؤون وحقوق املواطن، وخصوصاً قضايا النساء في لبنان، 
االهتمام الذي تستحقه، وإدراج البيان الوزاري اجلديد إشارات واضحة حول قوانن وبرامج محددة تضمن املساواة في 

احلقوق بن النساء والرجال، وترفع احليف االجتماعي والقانوني التاريخين عن كاهل النساء«.
منح  في  احل��ق  اللبنانيات  للنساء  يصبح  بحيث  اجلنسية،  قانون  تعديل  إق��رار  »ض���رورة  على  احلملتان  وش��ددت 
»الكوتا«  إدراج  اللبنانين،  بالرجال  أس��وة  جنسيته،  أو  ال��زوج  جلهة  استثناءات  أي��ة  دون  وم��ن  لعائاتهن،  اجلنسية 
النسائية في قانون اإلنتخابات البلدية املقبلة، إقرار قانون تشريع حماية النساء من العنف األسري، وذلك متاشياً مع 
أهداف حتالف تشريع حماية النساء من العنف األسري، األخذ في االعتبار جميع توصيات جلنة األمم املتحدة إللغاء جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة، التي صدرت في 1 شباط 2008،إياء موضوع تطوير عمل النساء وحقوقهن االقتصادية اهتماماً 
أساسياً، من خال وضع برامج عملية، وتخصيص ميزانيات محددة لذلك، وتفعيل دور »الهيئة الوطنية لشؤون املرأة«، 

وتعزيز التعاون بينها وبن الهيئات النسائية واملدنية في لبنان«.

96% من النساء ال يشعرن باألمان 
العاصمة نيودلهي، ال يشعرن باألمان.  النساء في  العظمى من  أن األغلبية  الهند،  الهند: أظهر استطاع نشر في   5
ونقلت وكالة األنباء اآلسيوية الهندية عن لورا برابهو، مديرة مركز العدالة واالندماج: »قرابة 96% من النساء في دلهي، 
يعتقدن أن النساء لسن في أمان تام في املدينة، وأن 44% من املشاركات في االستطاع ممن تعرضن لإساءة، اخترن أن 

يلذن بالصمت عقب الواقعة«.
وارتكز التقرير الذي أعده مركز العدالة واالندماج ومركز الدراسات اإلعامية، بناء على استطاع آراء 630 سيدة، 

تتراوح أعمارهن بن 12 و55 عاماً، يعشن في مختلف أنحاء دلهي، وينتمن إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة.
للتحرش  عرضة  العمر  من  العاشرة  دون  الفتيات  بأن  شعورهن  عن  االستطاع،  في  املشاركات  من   %60 وأعربت 
اجلنسي. وقالت 88% منهن، أنه نادراً ما يساعد املارة أي سيدة تتعرض للتحرش في مكان عام. وأعربت 19% فقط منهن، 

عن اعتقادهن بأنه يجب على الضحايا أن يبلغن عن تلك احلوادث للشرطة، التي قلن أنهن ال يثقن بها.
وأشارت سارة بايلوت رئيسة مركز العدالة واالندماج، أنه بينما توجد هناك قوانن تتعامل مع جرائم مثل االغتصاب، 

فإن تنفيذها ال يرقى إلى مستوى الرضا.

عقوبة االغتصاب 100 جلدة وارتداء »البنطلون« 40
4  السودان: قالت الصحفية السودانية لبنى حسن، إنها استطاعت بصفتها الصحفية، ومبساعدة من تضامنوا معها 
من املؤسسات اإلفات من اجللد، ولكنها نوهت إلى أنه مت جلد 13 امرأة أخرى، ُقبض عليهن معها أثناء تواجدهن في صالة 

أفراح وهن يرتدين البنطال.
أو  باحلبس  احلكم  نفس  السودانية  الدستورية  احملكمة  أق��رت  أن  بعد  حتى  حقي،  عن  أتنازل  »ل��ن  لبنى:  وأضافت 
التى  أنها ليست اإلعامية األولى  الغرامة، وسأطالب بحقوقى من احملكمة األفريقية«. وأوضحت الصحفية السودانية، 
يحكم عليها بهذا احلكم، فسبقها 43 ألف امرأة حكم عليهن باجللد الرتدائهن بنطال، وطالبت بإلغاء املادة 152 فى القانون 
السودانى لعام 1991، الفتة إلى أنها مادة مطاطة، ولم تكن موجودة قبل حكم البشير، وال تتوافق مع الدستور السودانى 
أو قواعد الدين االسامى، واعتبرت أن ما تقوم به احلكومة السودانية مجرد محاولة إلخفاء فشلها فى اجلوانب العملية، 
والدليل على ذلك أن ما مت إنفاقه على القانون أعلى بكثير مما مت إنفاقه على املياه امللوثة، كما أن هذا القانون يطبق على 

النساء فقط وبعيد متاماً عن الرجال.
ومعاناة  جيدة،  عمل  ف��رص  توافر  ع��دم  من  ال��س��ودان،  فى  النساء  منها  تعانى  التى  الصعبة  احلالة  لبنى  ووصفت 
غير  القانونية  املادة  واعتبرت  النساء،  بن  السودان  فى  األمية  من  األكبر  فالنسبة  واجلهل،  والفقر،  املستمر،  العنف  من 
صحيحة، والدليل على ذلك أن األفراد الذين قاموا بوضع القانون تراجعوا عنه بعد ذلك ومنهم حسن الترابى، الذى انضم 
القانون، هو أن عقوبة املغتصب مائة جلدة  إن ما يدل على وجود خلط فى  الدفاع عنها والتضامن معها، وقالت  للجنة 

وعقوبة ارتداء البنطال أربعن.

انطالق احلملة العاملية حلقوق النساء
5 فلسطن: أعلنت جمعية »نساء ضد العنف« في أراضي 1948، عن اطاق احلملة العاملية بعنوان »يوم واحد نضال 
واحد«، التي ينظمها »ائتاف اجلنسانية العاملي«، الذي صادف في التاسع من هذا الشهر. ويشارك في احلملة أكثر من 20 

جمعية ومؤسسة نسوية من 11 دولة في العالم، للتأكيد من خالها على حقوق النساء على جنسانيتهن وجسدهن.
النساء،  ضد  والعنف  الشرف،  بجرائم  تتعلق  مختلفة  فعاليات  ستنظم  إنها  عنها،  صدر  بيان  في  اجلمعية  وقالت 
والقوانن التعسفية بحق النساء في احلياة، واحلق في التعلم، واحلق في املساواة اجلنسية واجلسدية في مختلف البلدان 
املشاركة. ويتوقع أن يتجمع في هذا اليوم اآلالف من األشخاص في العالم في حرم اجلامعات في بنغادش، واندونيسيا، 
ولبنان، والسودان، كما عقد مؤمتر صحفي في قبرص ومصر وماليزيا، وتونس وباكستان، وفي شوارع تركيا وفلسطن، 

للتأكيد على حق املرأة على جسدها وجنسانيتها كحقوق إنسان.
واختارت اجلمعية ربط هذه احلملة مع قضية جرائم قتل النساء، لكونها إحدى القضايا التي تعاجلها اجلمعية، من 
بحق  املرتكبة  اجلرائم  ملناهضة  الصوت  ولرفع  السنوات،  مدار  على  تقدمها  التي  واخلدمات  واللقاءات  النشاطات  خال 
بلدان  النساء من  بالغة، لكونها جتمع  أهمية  إن هذه احلملة تكتسب  النساء. وقالت مديرة جمعية عايدة توما سليمان 

مختلفة في العالم، مما يؤكد عاملية قضايا املرأة ولكونها تعاني من التمييز واالضطهاد والعنف.

فيصل  ملعب  م��درج��ات  غصت  امل��اض��ي  أول  تشرين  ف��ي 
احل��س��ي��ن��ي ال���دول���ي ف���ي ب��ل��دة ال�����رام ب�����اآلالف م���ن املشجعن 
الفلسطينية  امل���دن  مختلف  م��ن  ح��ض��روا  ال��ذي��ن  واملشجعات 
ملتابعة مباراة كرة القدم األولى بن منتخب فلسطن النسائي 

واملنتخب األردني.
الرياضة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  امل����ب����اراة ش��ك��ل��ت س��اب��ق��ة  ه����ذه 
بتأييد  استقبلها  ال���ذي  الفلسطيني  واملجتمع  الفلسطينية 
الرياضة  على  ال��ض��وء  وأل��ق��ت  النظير،  منقطعي  وتشجيع 
لكرة  الوطني  املنتخب  رئيسة  تقول  فلسطن.  في  النسوية 
القدم، رقية التكروري إن الوصول إلى هذه املباراة وهذا الدعم 
القدم  ك��رة  يلعنب  لفتيات  احمل��اف��ظ  الفلسطيني  اجلمهور  م��ن 
بعد  انها ج��اءت  إال  إطاقاً«.  لم »يكن سهاً  في ملعب مفتوح 
جهد وعمل طويل من الاعبات واالحت��اد على حد سواء على 
تكريس لعبة كرة القدم النسوية في الباد ومحاربة العادات 

االجتماعية والدينية اخلاطئة في هذا املجال«.
 

البداية بسيطة...
وتتابع التكروري: »الرياضة النسوية كانت موجودة من 
قبل، ولكن بشكل محدود وبعد تفعيل االحتاد العام وانتخاب 
كان  حيث  رسمي  بشكل  املنتخب  بتنظيم  بدأنا  جديدة  هيئة 
املنتخب الوطني مكوناً من سرية رام الله وفريق جامعة بيت 
حلم الى جانب عدد من العبات من بيت ساحور وبيت جاال«. 
وفور ذلك، قام االحتاد بتفعيل االحتاد العام وتوسيع الفكرة 
الظروف  ولكن  غ��زة،  وق��ط��اع  الغربية  الضفة  كامل  لتشمل 
السياسية في غزة حالت دون مشاركتهن فاقتصر األمر على 
ستة أندية من الضفة ممثلة فيها العبات مدينة القدس بأعداد 

بسيطة.
وتشير التكروري الى ان املنتخب الوطني انطلق وشارك 
في مباريات في آسيا وقام بالتدرب في ماليزيا، ثم شارك في 
القدس  اط��ار  املنتخب املغربي حت��ت  م��ب��اراة ض��د  ف��ي  امل��غ��رب 
عاصمة للثقافة العربية ومن هناك انتقل إلى قطر في تدريب 

مكثف في صاالت مغلقة.
دوري���اً  نظم  حيث  ال��وط��ن��ي  املنتخب  مسيرة  وت��واص��ل��ت 
ن��س��وي��اً ه��ذا ال��ع��ام ف��ي ك��ل م��ن رام ال��ل��ه وب��ي��ت حل��م، وشكلت 
نواه جديدة ملنتخب جديد حتت سن 19 عاماً من جنن ورام 
نكون  »بذلك  ال��ت��ك��روري:  وتقول  حل��م.   وبيت  واخلليل  الله 
سيشارك  أحدهما  اثنان  منتخبان  لدينا  يكون  أن  وصلنا  قد 
املنتخب العام في مباريات غرب آسيا في شهر شباط القادم،  
في  مباريات  ف��ي  ع��ام��اً   19 حت��ت  املنتخب  سيشارك  ح��ن  ف��ي 

تشرين اول من نفس العام«.
وبحسب التكروري فقد سعى االحتاد إلى مساعدة األندية 
الرياضة النسوية املهمشة وإيصال صوتها ودعمها من خال 
مواجهة كافة الصعوبات التي تعترضها وخاصة فيما يتعلق 
لم  الدعم  هذا  ان  التكروري  وتؤكد  واملعنوي.  امل��ادي  بالدعم 
النسوية  واألندية  الاعبات  إص��رار  لوال  بنتيجة  ليأتي  يكن 
استطاعت تذليل الصعاب و املشاركة و إطاق صوتها عالياً 
كرسالة نسويه بأن املرأة الفلسطينية املقاومة هي نفس املرأة 
احملافل  ف��ي  عالياً  ب��اده��ا  علم  وت��رف��ع  ال��ق��دم  ك��رة  تلعب  التي 
الدولية. وتؤكد التكروري أيضاً، أن املرأة الفلسطينية أثبتت 
من خال لعبة كرة القدم انها تستطيع إيصال رسالة السام 
واحمل��ب��ة واحل��ي��اة ف��ي ك��ل مكان وخ��اص��ة ف��ي البلدان التي لم 

يستطع السياسيون القيام بذلك.
وت��ش��ي��ر ال��ت��ك��روري ال���ى ان امل��ن��ت��خ��ب ي��ع��م��ل ف��ي ظروف 

املنتخب النسوي الفلسطيني لكرة القدم 

رسالة للعالم: نسعى للسالم باملقاومة 
والسياسة والرياضة أيضًا...

رام الله ــ عزيزة نوفل

سياسية مختلفة عن احلال في البلدان األخرى حيث احلواجز 
فالاعبات يرفعن  ذل��ك،  املختلفة وم��ع  امل��دن  واإلغ��اق��ات بن 

شعار ال جدار وال احتال ميكن ان يوقف حلمهن.
في  األخ��ي��رة  املنتخب  م��ب��اراة  أن  ال��ت��ك��روري  واع��ت��ب��رت 
واستطاعت  اجلهود  ه��ذه  توجت  األردن���ي  املنتخب  مواجهة 
ال��اع��ب��ات ح��ص��د ن��ت��ائ��ج إص���راره���ن ع��ل��ى امل��ت��اب��ع��ة م��ن خال 

العرس الوطني والتأييد املنقطع النظير لهن.  
وبحسب التكروري فقد شكلت هذه املباراة انطاقة جديدة 
للمنتخب وحتفيزه لوضع خطط وتوجهات واستراتيجيات 
الشعبي  التشجيع  مع  وخاصة  جديد،  من  لانطاق  جديدة 
الكبير من املجتمع واألهالي وإقبال الكثير منهم على السماح 
لبناتهم التوجه للعبة كرة القدم. ولهذا، يسعى االحتاد حالياً 
من خال انتدابه ملدرب أردني لتشكيل املنتخب الوطني حتت 
19 ولتشكيل منتخب ثالث حتت 14 عاماً من خال التعاون 
من األندية املختلفة والتربية والتعليم بحيث نصل قبل نهاية 

العام القادم الى ثاثة منتخبات.
 

كابنت املنتخب 
انه بالنسبة  إال  وان كان مشوار املنتخب الوطني قصيراً 
لاعبة »هني ثلجية« كابنت الفريق، لم يكن كذلك، فقد ابتدأت 
مشوارها منذ سنوات طويلة رغم نقص اإلمكانيات وتعقيدات 

األوضاع السياسية واالجتماعية في فلسطن.
العام  ففي  املنتخب،  في  قدم  كرة  العبة  أول  »كنت  تقول: 
بفريق  اش��ت��رك��ت  حل��م  بيت  بجامعة  التحقت  وح��ن   2003
اجلامعة وشكلنا فريق كرة القدم األول«. وتشير ثلجية الى 
أن هذه املسيرة لم تكن سهلة بالنسبة لها وخاصة انها تعيش 
في مجتمع ذكوري أبوي ال يؤمن باملساواة بن الرجل واملرأة، 
اال انها استطاعت بإميانها بقدرتها وموهبتها ان تصل الى ما 

تريد وحتلم به. 
في  ال��ك��رة  م��ع  حكايتها  ب���دأت  ان��ه��ا  كيف  ثلجية  وت���روي 
جيرانها،  أب��ن��اء  م��ن  ال��ك��ورة«  »تلعب  كانت  حيث  »احل����ارة« 
وواصلت هذه الهواية في املدرسة حيث كانت الطالبة الوحيدة 
املشاركة مع زمائها الشبان في فريق املدرسة وكانت تشارك 

في املباريات مع املدارس األخرى.
تقول: »كنت اسمع تعليقات كثيرة ولكني كنت أجتاوز كل 
ذلك، وعلى العكس خلق ذلك إرادة للتحدي واملضي قدماً في 
سبيل الوصول الى ما اريد، ولوال ذلك ما استطعت ان أشارك 
اآلن في املنتخب الوطني. وعن عائلتها ودورهم في مسيرتها 
تقول ثلجية: »العائلة كانت دائماً تنصحني ان أوجه اهتمامي 
لرياضة أخرى اقل خطراً، فقد كنت أتلقى اللوم في كل مباراة 
أتعرض فيها لإصابة«. وتصر ثلجية على انها بلعبة الكرة 
التي واجهتها في حياتها  الصعاب  ان تتحدى كل  استطاعت 
رسالتها  توصل  وان  املجتمع  وقيود  االحتال  ممارسات  من 
إليه  ويحتاجون  السام  في  يرغبون  الفلسطينين  بأن  للكل 
وساحنا إليه كل شيء احلجارة والرياضة وكرة القدم التي 
التي  اللعبة  خشونة  ورغ���م  ع��ادل��ة«.  لعبة  النهاية  ف��ي  ه��ي 
»أنوثتها«  بكامل  فتاه  انها  تشعر  انها  اال  ثلجية  متارسها 
أنثى وبن  الفصل بن كونها  ق��ادرة على  فهي  تقول،  حسبما 

جديتها في امللعب للوصول إلى الفوز وحتقيق هدفها.
كما انها ال ترى انها مضطرة يوماً للتخلي عن هذا احللم 
واستقرار:   وبيت  اس��رة  تكوين  سبيل  في  ومواصلته  الكبير 
»اذا كان شريك احلياة متفهماً ملا اقوم به سأكون قادرة على 

موازنة حياتي واالستمرار«.
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خولة عليان
عضو اللجنة املركزية حلزب الشعب الفلسطيني

النفس،  وُت��س��ت��ع��ب��د  ال���وط���ن،  ي��ت��ش��ظ��ى  ح���ن 
وُيغتصب العقل، وُتشّل اإلرادة، وحُتتجز القلوب 
والضمائر، في ُعلب محكمة اإلغاق، بفعل فاعٍل 
هنا أو هناك، ويكون الصراخ داخل إطار مغلق، 
وَتعجز احلناجر عن طلِب لقمة العيش والعدالة 
املؤسسات  وُتغلق  احلريات،  وُتنتهك  واحلرية 
ال  الشرقية،  والقدس  والضفة  غزة  قطاع  بن  ما 
لشيء إال ألنها تسعى للدفاع عن حقوق اإلنسان، 
والنساء  األطفال  ويفترش  البيوت  ُتهدم  وح��ن 
والشيوخ قارعة الطريق، وُيصبح الوطن شظايا 
االضطهاد،  مظاهر  وتتعدد  اخل��اص��ة،  املصالح 
واالنقسام  االحتال  أنياب  بن  املواطن  وُيحشر 
كانت  أرض  ف��ي  تعيش/ين  أن����ك/ِك  ف��اع��ل��م/ي 

تسمى فلسطن!
فوق  تعشعش  أمست  التي  الهموم  أكثر  م��ا 
وداخ������ل رأس امل����واط����ن، ف����أي ه����مٍّ ه���و األول����ى 
أم  والتشتت،  االنقسام  خطر  هو  هل  باملتابعة، 
هو  أم  واالستيطان،  واجل��دار  االحتال  خطر  هو 
خ��ط��ر ت��ه��وي��د ال��ق��دس وامل��ق��دس��ات؟ أم ه��ي لقمة 
ال��ع��ي��ش وال��ب��ط��ال��ة وال��ف��ق��ر واجل�����وع؟! ك��ل هذه 
األسئلة وغيرها َتدُّق بقوة رأس املواطن، في ظل 
غياٍب واضح لهيئات متثيلية حقيقية، حتمل هذه 

الهموم وتخوض بها شعاب التعقيدات. 
فهل من الطبيعي أن يبقى احلال على ما هو، 
أم أننا فقدنا بوصلة التحرك؟ فمن حق كل مواطن 
واحلال هذه، أن يسأل، بل أن يكسر جدار الصمت 
وأغلفة احلصار، فهذه حياته وحياتنا، فإلى متى 

نبقى أسرى التخلف واالنقسام واالحتال؟.
ال���ق���دس ت��س��ت��ص��رخ اجل���م���ي���ع، وك�����ذا األم���ر 
بالنسبة لعذابات أهل غزة، وعذابات أهل الضفة، 
االستيطان  بفعل  يومياً  أراضيهم  تصادر  الذين 
هناك  أن  ك��ون  البعض  اس��ت��راح  فهل  واجل����دار، 
انتهاكات  ت��ت��ح��رك ض��د  األج���ان���ب  م��ن  م��ج��م��وع��ة 
االحتال املختلفة في القدس والضفة وغزة، على 
يومياً  نشاهد  وإننا  خاصة  ذلك  واحترام  أهمية 
املناضلة األوروبية اإلنسانية، لويزا مارغانتيني 
في  اإلسرائيلية  القهر  آلل��ة  ي��ت��ص��دون  ورف��اق��ه��ا 
تسير  فقط  وللعلم  فهي  والقدس؟  وغ��زة  الضفة 
املتضامنن  وعشرات  ك��وري  راشيل  خطى  على 
ستكون  ه��ل  نتساءل  زلنا  م��ا  األجانب؟! ونحن 
هل  ك��ذل��ك  ك��ان��ت  وإن  غ����زة،  دون  االن��ت��خ��اب��ات 
األجدر  أليس  القدس؟!  دون  الضفة  في  ستكون 
االعتبار ألنفسنا ونضالنا وهويتنا  أن نعيد  بنا 
ال��وط��ن��ي��ة امل���وح���دة، ون����رص ال��ص��ف��وف ونوحد 
امل���واق���ف اح��ت��رام��اً وإج����اال ل��ت��ض��ح��ي��ات شعبنا 
وع���ذاب���ات أس��ران��ا وأس��ي��رات��ن��ا، والن��ق��اذ أنفسنا 

ومستقبل أطفالنا.
هذه صرخة خارج إطار الغرف املغلقة، لعلها 
تصل إلى آذان كل من هو معني، وخاصة اإلخوة 
في حركتي فتح وحماس، كي ال نبقى نردد هنا 
ك��ان��ت ف��ل��س��ط��ن؟! أغ��ي��ث��ون��ا، أغ��ي��ث��ون��ا، ف��ه��ل من 

مجيب!!.

املرأة  جت��ارب  من  املخفي  واب���راز  التاريخ  كتابة  في  التوثيق  بأهمية  الوعي  من  انطاقاً 
بتسجيل  حلو«،  »جيهان  لبنان  في  واملقيمة  االص��ل،  الفلسطينية  الباحثة  ب��دأت  الفلسطينية، 
ال��ن��س��اء في  ق��ام��ت بتسجيل رواي����ات  ال��ذاك��رة، حيث  أن تخبو  ال��ن��س��اء قبل  جت���ارب وخ��ب��رات 
التسعينات من القرن املاضي. والهدف من وراء كل ذلك، »بحث تأثير املشاركة السياسية للمرأة 

وفي املقاومة على الواقع االجتماعي الذي تعيشه املرأة املناضلة وأسرتها«.
عبر روايات النساء هذه، تراجع الباحثة حلو مرحلة جديدة من تاريخ شعبنا الفلسطيني، 
وهي مرحلة مليئة بالتحدي واإلصرار على التغيير رغم التضحيات اجلسام. تقول زهيرة كمال 
في تقدمي املركز: »املرأة كما الرجل تناضل من أجل حق شعبها في العودة وتقرير املصير وبناء 
جانب  إلى  »ولكنها  وتضيف:  الفلسطيني«.  الوطني  التراب  على  املستقلة  الفلسطينية  الدولة 
مماثلة  اجتماعية  حتديات  يتطلب  وال��ذي  تعيشه،  ال��ذي  االجتماعي  الواقع  حقيقة  ت��درك  ذلك 
لتتعلم  وخرجت  القيود،  كسرت  امل��رأة  هذه  والصابة.  التحدي  من  الكثير  وأسرتها  تكلفها  قد 
ولتعمل وتنتج، وتسهم في حتمل أعباء األسرة، واكتسبت احترامها لذاتها، واحترام أسرتها 

ومجتمعها«.
إتاحة  أن  إال  اجتماعياً،  برنامجاً  تطرح  لم  املقاومة  فصائل  أن  رغم  أنه  على  كمال  وتؤكد 
الفرصة للمرأة للمشاركة في العمل النضالي قد فجر طاقاتها، وعزز ثقتها بنفسها، فأصبحت 
مشاركة في اتخاذ القرارات التي تعنيها وأسرتها ومجتمعها، وتشارك في صنع تاريخ شعبها، 
املختلفة،  بأشكاله  الوطني  العمل  في  مشاركتها  خ��ال  وم��ن  الفلسطينية،  امل��رأة  أن  موضحة 
استطاعت أن ترسم لنفسها وملجتمعها صورة جديدة، مدركة أن حترر الوطن يجب أن يترافق 
مع حترر اإلنسان. هذه الروايات التي يضمها هذا املجلد، تزخر بالكثير من القضايا التي حتتاج 
إلى دراسة وحتليل؛ مبا يتطلب عماً مماثاً في الضفة الغربية، لتوثيق جتارب النساء خال 
ذات الفترة الزمنية )أواسط الستينيات حتى منتصف الثمانينيات( من القرن املنصرم، ومقارنة 

التحوالت االجتماعية احلادثة من خال دراسة التجربتن معاً.
ت��ؤك��د ال��ب��اح��ث��ة ف��ي م��ق��دم��ة امل��ج��ل��د: »ي��زخ��ر ت��اري��خ احل��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة امل��ع��اص��رة بقفزات 

ومنعطفات، بانتصارات معنوية وبهزائم، إال أن هذا التاريخ يضج بقصص لم ترو، وجتارب 
غنية فريدة لم تدون أو تدرس بعد، حيث أن هذه التجارب إن لم تدون أو تدرس، فإنها ستندثر 
مع من عاشها«.يعتمد هذا املجلد على شهادات مبنية على املقابات الشخصية املسجلة بأسلوب 
التاريخ الشفوي، لكن دون التقيد بتقنياته، وقد أعطيت أولوية املقابات لبعض قيادات احتاد 
املرأة، األمانة العامة، وخاصة من كانت في لبنان، أو أمضت جزءاً من وقتها هناك، ولقيادات 
وكوادر من فرع لبنان، إضافة إلى بعض الشخصيات النسائية املستقلة، أو التي شغلت مراكز 
بعض  مع  محددة  مقابات  متت  كما  العناصر.  بعض  والى  فلسطينية  مؤسسات  في  متقدمة 
الرجال )الكوادر والعناصر( املهتمن باجلانب االجتماعي للثورة الفلسطينية، من الذين ظلوا 

في لبنان، وكذلك بعض زوجات الشهداء من مخيم شاتيا.
صيدا  ب��ي��روت،  دم��ش��ق،  ع��م��ان،  احملتلة،  فلسطن  ف��ي  مت��ت  مقابلة،   )53( امل��ق��اب��ات  ع��دد 
وباريس. )20( مقابلة متت في منتصف التسعينات، بضع منها أعيد روايته بالكامل أو جزء 
منها، ألن املقابلة لم تستوف كافة اجلوانب املطلوبة، أو أن الكادر أعاد النظر بها بسبب العفوية 
إعادة  الشخصية منها، ولم ينشر بعضها الستحالة  القضايا، وخاصة  التي مت تناول بعض 

املقابلة أو تدقيقها من قبل الراوي.
الباحثة حلو، أنه مت استثناء العديد من النساء املناضات والفاعات، والسبب  وتوضح 

يكمن في محدودية الوقت واإلمكانيات، أو لتفادي تكرار التجارب املتشابهة.
وتوثيق  وتأريخ  أرشفة  مجال  في  وكبيراً  نوعياً  اسهاماً  املجلد،  هذا  ميثل  القول:  مجمل 
النجاحات الكثيرة واجلادة للمرأة الفلسطينية، على مدى الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني 
الطويل. هذا االسهام أنقذ قصص وجتارب وجناحات نسوية فلسطينية من الضياع واالندثار. 
نتمنى أن تتكرر احملاولة في مناطق أخرى تتواجد فيها املرأة الفلسطينية، خاصة في فلسطن 
احملتلة، أو في أوروبا وأميركا، حتى نتعرف أكثر على واقع وجناحات املرأة الفلسطينية، التي 

قدمت الكثير من التضحيات، االجتماعية والسياسية والنضالية وغيرها.
تأليف: جهان حلو، منشورات: مركز املرأة الفلسطينية لابحاث والتوثيق 2009.

أيُّ َهمٍّ ُنتابع؟!
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القدامى  اهتمامات  في  كبيراً  حيزاً  احتلت  قد  األزواج،  بن  النهائي  الطاق  ظاهرة  كانت  إذا 
واملعاصرين، وطغت على كثير من كتاباتهم نزعة املبالغة في مناهضتها وبغضها، لغرض ضبط 
العاقات الزوجية، واحليلولة دون تفككها، فإن ظاهرة الطاق العاطفي، لم تلق االهتمام املطلوب 

رغم شيوعها في احلياة األسرية املعاصرة.
والنقد،  بالتحليل  عندها  وقوفي  من  ب��داً  أج��د  فلم  الظاهرة،  لهذه  املتزايدة  للمخاطر  ونظراً 
العائلية،  االختافات  بنار  يكتوون  الذين  لألفراد،  التوازن  يعيد  الذي  املناسب  املخرج  ُمتلمسة 

ويتلظون بتدني احلياة العاطفية األسرية.
الزوجن،  الناشئة بن  الوجداني  االنفصال  بأنه حالة  العاطفي،  الطاق  أعرف  أن  وميكنني 
والقطيعة النفسية الواقعة بينهما، وما ينشأ عن ذلك من ُبعد كل منهما عن اآلخر في أغلب أمور 
احلياة اليومية، وغياب روح التوافق على قواسم مشتركة بينهما في املسائل املصيرية، املتعلقة 
بالتصرف والبرمجة والتربية وبناء العاقات، بسبب ما يشقهما من تنافضات صارخة في السن 
الثقافي واالجتماعي، تناقضات تؤدي  املستوى  أو في  الطباع  أو في  امليول  أو في  الذوق  أو في 
بهما إلى حالة من التنافر الدائم والتشنج املُتجدد، وتعرضهما لدوامة من العنف النفسي واللفظي 
الرمزية  والقيمة  املعنوية  للروح  املتبادل  التدمير  حياتهما  على  ويطغى  اجل��س��دي،  وأحياناً 
لكليهما، دون أن يصا إلى الطاق املباشر العتبارات عديدة، لعل منها اخلوف من تردي وضع 
وحتمل  الطاق  إج��راءات  ملواجهة  االستعداد  وعدم  املجتمع،  أمام  باإلحراج  واإلحساس  األبناء، 
الشكلية، وهي محكومة بقاعدة  الناحية  الزوجن فقط من  لذلك تستمر عاقة  املختلفة،  تبعاته 

القطيعة العاطفية والتأزمي املتبادل.
والطاق النفسي نوعان، األول يكون فيه الزوجان واعين مبا هما عليه من طاق نفسي، ومبا 
يعيشانه من تدهور في بيئتهما العاطفية على النحو الذي فصلته. أما الثاني فيكون فيه طرف 
واحد، وغالباً ما تكون املرأة، غير راضية عن وضعها العاطفي، الصطدامه بتناقضات شتى مع 
شريكها ولشعورها باهتزاز انسجامه معها وفقدانه لثقتها، غير أنها تظل متكتمة على ما تعيشه 

من مشاعر، مخفية ضيقها بطبيعة عاقته غير املتوازنة، اجتنابا للوقوع في الطاق املباشر.
بن  النهائية  القطيعة  دون  حت��ول  التي  الكثيرة،  واالجتماعية  الثقافية  للعوامل  ون��ظ��راً 
أصبحت  إذ  خطيراً،  انتشاراً  املذكورين  بنوعيها  العاطفي  الطاق  ظاهرة  شهدت  فقد  الزوجن، 
تشق أغلب األسر وتلقي بغيومها على جميع أفرادها، مبا ُيخيم عليها من جفاء وصمت وقساوة 
املعاشرة وتشنج وجدال وعناد وخصام ألتفه األسباب، وخيانة وإدمان  وخشونة، وتخّل عن 
على املشروبات الكحولية، وهروب من املنزل وعنف مختلف األشكال، وميل إلى التواكل واإلهمال 
وعدم حتمل املسؤولية، واجلنوح الدائم إلى اإلهانة املتبادلة، وتدمير الطاقة املعنوية، وحتطيم 
جوانب القوة في الشخصية، مبا يؤجج مشاعر الكراهية، ومبا يزرع في بعض األحيان الرغبة 

في االنتقام.
ب��اردة وخصام  بينهما من حرب  ما  نتيجة  متاعب،  الزوجية من  العاقة  يلقاه طرفا  ما  وإن 
املتجددة،  الذات، وقتل طاقاتها  العاطفي، وحتطيم مقومات  التدمير  متجدد، واستسام ملوجات 
ال يرقى إلى مستوى ما يلقاه األبناء من معاناة في ظل هذا املناخ املتأزم، فما يجدونه في وضع 

الطاق العاطفي، ألنكى وأشد مما قد يجدونه في حالة الطاق النهائي بن األبوين.
أم لم يعوا، وهم  يقفون يومياً على أرض من األلغام املتفجرة،  إّن األبناء، وعى اآلباء بذلك 
باستمرار،  احلياة  م��رارة  وليتجرعون  السيئة،  املشاعر  من  ليتشربون  بشظاياها،  ويحترقون 
مع أنهم ال يتجرؤون على اإلفصاح عن ميولهم خليار انفصال األبوين عن بعضهما، رغبة منهم 
في اخلاص من واقع طاملا أربك شخصياتهم الرهيفة، وهز ثقتهم بأنفسهم ومبحيطهم العائلي، 

ورمبا أورثهم هم أيضاً عجزاً عن اتخاذ القرارات الصائبة في حياتهم اخلاصة.
إن الطاق النفسي ميثل فعاً أزمة حقيقية، تعصف بكثير من العاقات الزوجية، كما تعرض 
األبناء ملخاطر تفوق تلك املخاطر املفترضة، التي قد حتصل جراء الطاق النهائي، إذ في غياب 
البيت الطبيعي املُترع بالدفء واحلنان واحلب والسكينة واالنسجام والتفاهم والنجاعة، ينشأ 
الثقة  وفقدان  الشخصية  انفصام  منها  نفسية،  بأمراض  ويصابون  سليمة،  غير  نشأة  األطفال 

بالذات والعجز عن أخذ القرارات املناسبة.
الكارثية،  بنتائجه  واإلن��ذار  املباشر،  الطاق  خطورة  تضخيم  إن  أق��ول:  أن  ميكنني  هنا  من 
أفراد  جميع  على  املفجعة  تأثيراته  عن  واإلفصاح  النفسي،  الطاق  مخاطر  عن  السكوت  مقابل 
األسرة الواحدة، خصوصاً األبناء، يعد تهرباً من مواجهة مشكات األسرة العاطفية، وعجزاً عن 

تبن احللول املائمة لها.
وطاملا استمرت ذهنية تأثيم الطاق الشرعي، والنظر إليه على أنه خطوة عبثية أنانية، طاملا 
ظلت ظاهرة الطاق العاطفي في تضخمها، وطاملا ازدادت تعقيداتها وآثارها السلبية على الفرد 
إذا قلت: إن كثيراً من اجلرائم األسرية منها القتل، مرده تعقيدات الطاق  واملجتمع، بل ال أبالغ 
العاطفي، وما كان ملثل هذه اجلرائم أن تنشأ في نظري، لو اهتدى كل طرف إلى املخرج السليم 
لهم  ويوفر  اجلميع،  كرامة  يحفظ  ال��ذي  املباشر،  الطاق  على  بشجاعة  اإلقبال  في  والشرعي، 

أرضية جديدة، ال حتكمها املشاحنات وروح الكراهية واالنتقام.
إّن ما يخلقه الطاق العاطفي من مآٍس جمة في احلياة األسرية، وفي ظل عجز األزواج عن 
في  اإلسامية،  الشريعة  روح  وفق  واالح��ت��رام،  والتعايش  التوافق  في  واضحة  رؤي��ة  صياغة 
اإلمساك مبعروف أو التسريح مبعروف، يجعلني ال أتردد في الدعوة إلى التحرر منه، باختيار 
ما ارتضاه الله عز وجل من طاق نهائي، على أرضية من التفاهم بن الزوجن، على االستمرار في 

حتمل مسؤولية رعاية األبناء، وتربيتهم بعيداً عن التجاذب والصراع.
الكتاب  أدع��و  فإني  وال��دراس��ة،  باالهتمام  ج��دي��رة  العاطفي  ال��ط��اق  إشكالية  أج��د  إذ  وإن��ي 
واملختصن في علمي االجتماع والنفس، إلعطائها حقها في التحليل والتوعية والتوجيه، عل ذلك 
ُيساعد كثيراً من األسر املعنية على جتاوز ما تتخبط فيه من أزمات ال تنتهي، وما تناولي لهذه 
القضية إال من باب حتريك املياه الراكدة، وإثارة جانب من املسكوت عنه في حياتنا املعاصرة، 

ومساهمة متواضعة مني في التحسيس والترشيد.

انتقلت هدى ملسكنها اجلديد الذي تتقاسمه مع بعض الطالبات، وكانت قد استأجرته بعد أن انفصلت عن زوجها بعد جحيم استمر 
لعدة سنوات، ذاقت خاله كثيراً من الذل واملهانة، االمر الذي أوصلها إلى طلب الطاق. دخلت هدى سكنها اجلديد وأطلقت تنهيدة كبيرة، 

خرجت من أعماقها املمزقة، لتشتم منها رائحة احلزن واأللم على ما حصل لها.
استلقت هدى على سريرها املتواضع، واخذت تتأمل احليطان والزوايا التي ستحتضن آالمها وهمومها اجلديدة، التي ستواجهها في 

أيامها القادمة.
راحت هدى تتقلب مييناً ويساراً، باحثة عن حلظة من الهدوء والسكينة، ولكن كان ذلك عبثاً.

فما بن ذكرياتها املؤملة التي عاشتها مع زوجها املستهتر، وما بن الهموم واملصاعب الكثيرة التي تنتظرها، ومنها نظرة املجتمع 
الصادمة لها، والتي ال ترحم في كثير من االحيان، أخذت األفكار تتقاذفها دفعة واحدة كالسيل اجلارف الذي ال قدرة لها عليه، األمر 
الذي أقض مضجعها، وجعلها تترنح في نوبة متواصلة من البكاء، فلم تكن تتوقع يوماً بأن هذا سوف يحصل لها، ولكن هذا ما آلت إليه 

األمور، بل رمبا هكذا شاء القدر.
تروي هدى قصتها قائلة: »كنت فتاة جميلة ومتعلمة، أرغمتني ظروفي السيئة عند أهلي على القبول بالزواج من رجل دون مستواي 
االجتماعي والثقافي، فلقد عانيت عند أهلي من ظروف قاسية ال ترحم، فلقد ولدت من أم مطلقة، حتمل على عاتقها تربية ستة أوالد، من 
بينهم ثاث بنات وثاثة أوالد  ليكون ترتيبي األخيرة. عاشت أمي حياة مريرة مليئة بالصعوبات، فلقد رحل عنا أبي إلى باد الغربة، 
أثر على حياتنا تأثيراً سلبياً، فلم نلق منه  إليها في إحدى سفراته، ما  أخ��رى، كان قد تعرف  ام��رأة  ليقضي ما تبقى من حياته برفقة 

االهتمام أو الرعاية، بل اكتفى بالسؤال عنا هاتفياً إلى أن توفي وهو على هذا احلال.
له  فتح  من  ومنهم  األكبر،  أخ��ي  وه��و  الهندسة،  ليكمل  ودرس  اشتغل  من  فمنهم  أنفسهم،  على  اعتمدوا  فقد  ألخوتي،  بالنسة  أم��ا 
سوبرماركت صغيرا ليعتاش منه، ولكنه لألسف كان مصاباً مبرض الصرع، ما أثر عليه وجعله يعتزل الناس ويترك عمله ويقعد في 

البيت، ليستلم أخي األصغر مكانه.
أما بالنسبة ألخواتي، فلم يتسن لهن ان يكملن تعليمهن بسبب ضيق احلال، فلم يكن مبقدرة العائلة سوى تدريسي أنا وأخي الكبير. 
تزوجت أختي الكبيرة واستقرت في حياتها، اال ان احلظ لم يرافق أختي الوسطى، التي تزوجت ولكنها قد ترملت بعد فترة وجيزة من 
زواجها، لترجع من جديد لبيت العيلة محملة بالهموم. لقد أثر موت زوجها على نفسيتها، فلم تتحمل الصدمة، لتصاب مبرض نفسي 
أتعبها وأتعبنا معها كثيراً، وبالتالي أثر هذا احلال علي كثيراً، فما بن همومي في البيت وحتملي عبئاً كبيراً في مراعاة شؤون أختي، 
التي كنت غالباً ما أذهب معها عند األطباء مع أمي ملتابعة حالتها وكنت أحضر معها جلسات الصدمة الكهربائية، ما يجعلنا أنا وأمي 

ندخل في نوبة من البكاء على حالها.
ولألسف لم نلق يد املعونة على عاج أختي ال من قريب وال من بعيد، فكثيراً ما كنت أمتنى لو تسمح لي الظروف للسفر ومعاجلة 

أختي وأخي، ولكن ما باليد حيلة، حتى االقارب ومنهم أعمامي من أغنياء البلد، ولكنهم لم يعطفوا علينا وعلى حالنا حتى بالسؤال.
هذا الوضع أثر هذا على دراستي، كنت أدرس ودموعي على خدي، إضافة إلى نظرة املجتمع لنا، فالناس تعليقاتهم كتيرة وال ترحم، 
كنا نسمع حكي على أختي وتصرفاتها، وهذا أثر على نوعية اخلطاب، في البداية، قبل مرض أختي كان يتقدم خطاب من مستوى معن، 
ولكن بعد مرضها انقلب احلال، ما اضطرني الزواج من طليقي، الذي كنت أرجو من الله أن يعوضني به عما عانيته في حياتي، ولكن 
لاسف فلقد تزوجت من رجل غير متعلم، ولكنه شاب كان في نظري قد حاله ومقتدر، توخيت فيه اخلير، وصارحني في البداية أنه 

كانت له عاقات سابقة طائشة، ولكنه ناوي يكمل نصف دينه ويستقر ويعرف الله، ولكن بعد الزواج رجع ملاضيه السابق.
رغم محاوالتي احلثيثة إلصاحه وتغييره، إال أن محاوالتي كانت دائماً تبوء بالفشل، فلم ألق منه سوى االستخفاف والسخرية، 
الفكري، بل كان مجرد عشق رجل المرأة تقتحم حياته  التوافق  أو  البداية، إال أن عشقه لم يكن نابعاً عن االحترام  رغم عشقه لي في 

ويتعرف بها على عالم اسمه عالم النساء.
ورغم أن الطاق كان آخر ما كنت أتوقعه في حياتي، فلم يكن خياري األفضل، بل كان اخليار الوحيد أمامي ألضع به حداً لسخافة 
الزوج وخياناته املتكررة، واآلن بعد حصولي عى الطاق أخذت أصطدم بالواقع املرير، فما بن البحث عن وظيفة تائم وضعي اجلديد، 
من حيث نوع الوظيفة وقدرتها على تلبية كافة احتياجاتي اجلديدة، وبن القرار الذي اتخذته في أن أسكن بعيداً عن األهل، حتى ال 
أحملهم املزيد من الهموم، فيكفيهم هم أخي وأختي األرملة، وبن أحزاني وذكرياتي التي احتبسها في داخلي، والتي متنعني أحياناً من 

التحرك بسرعة ملواجهة الواقع اجلديد«.
وخال ذلك كله أخذت هدى تطرح على نفسها الكثير من األسئلة، هل يا ترى سيرحمني املجتمع ويدعني أمارس حياتي بهدوء، من 

غير حكم مسبق على امرأة مطلقة؟ 
وهل سيمنحني الزمن فرصة ألرتب أوراقي املبعثرة وهمومي املتناثرة، ألتابع مسيرة حياتي من جديد؟

 وهل يا ترى سيضحك لي الزمان ألقابل شريكاً آخر يعوضني عما أصابني من ألم ومآس في حياتي، فيكون لي األب احلنون واألخ 
العطوف والرجل املسؤول، في وقت ندر فيه الصديق وخان فيه احلبيب وغدر فيه القريب؟

وفي صباح اليوم التالي، انطلقت هدى إلى عملها الذي حصلت عليه بعد أشهر من البحث املتواصل، لتبدأ يومها باالتكال على الله، 
ومستبشرة خيراً بأمل جديد، لعل الله يصلح لها ما أفسده البشر.

الطالق العاطفي: 
مخاطر ومحاذير

هموم امرأة مطلقةبقلم: نورية حللو الودغيري

آمال فائق
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عن احلوار املتمدن
االقتصادي،  واستقالها  حتررها  دعائم  وأه��م  أول��ى  من  امل��رأة  عمل  ُيعتبر 
وبالتالي تقّدم وتطور املجتمع. وانطاقاً من ذلك جاهدت وجتاهد معظم النساء 

ألجل العلم والعمل، تساعدها في ذلك التشريعات والقوانن ذات الصلة.
وال ميكننا أن نغفل ما لهذا العمل من مردود مادي ومعنوي، انعكس على 
جلهة  سلبياً  اجت��اه��اً  اتخذ  الوقت  ب��ذات  لكنه  األس���ري،  محيطها  وعلى  امل��رأة 
عمل  ص��ار  جهة  فمن  واحل���االت،  األحيان  بعض  في  ال��زوج،  بالرجل،  عاقتها 
ال  وال��ذي  امل��ت��ردي،  االقتصادي  الوضع  أن  حيث  لزواجها،  عبور  ج��واز  امل��رأة 
ميكن لعمل الرجل منفرداً تغطيته، قد فرض على هذا الرجل البحث عن زوجة 

موظفة، تساعده في حتمل أعباء األسرة واحلياة.
وإلنسانيتها،  لها  وإذالٍل  تعٍب  مصدر  امل��رأة  عمل  يكون  أخ��رى  جهة  وم��ن 
عندما ال يرى فيها الرجل إال ورقة اعتماد مصرفية فقط، متجاهاً ما تعانيه من 
متاعب جسدية ونفسية، ُتفضي بها إلى االكتئاب في كثير من األحيان، عندما 
جتد نفسها محاصرة ما بن أمومتها وأنوثتها من جهة، وعملها ومسؤولياتها 
نظرة  دون  األع��ب��اء،  تلك  كلكل  حت��ت  تنوء  فهي  أخ���رى،  جهة  م��ن  أس��رة  كربة 
احترام أو حنان من الرجل، أو حتى تعامل إنساني ينسيها أو يخفف من تعبها 

وهمومها اليومية.
كان  لو  حتى  عاملة،  أو  موظفة  زوجة  عن  الشاب  يفتش  أن  كثيراً  يفرحنا 
الدافع مادياً بحتاً، ألنه بداية اعتراف بحقها في العمل، وأنها شريكته في إدارة 
قناعة  لتغيير  ضرورية  خطوة  باعتباره  األهم  هو  وهذا  األس��رة،  مسؤوليات 

املجتمع والرجل بأهمية عمل املرأة.
شهرية،  اعتمادات  من  له  تقدمه  مبا  محصورة  فقط  نواياه  تكون  أن  لكن 
فهذا ما هو مرفوض، ألنه ُيلغي العاقة اإلنسانية في تلك الشراكة الزوجية، 
ويحيلها إلى عاقة مادية بحتة تقتل مشاعر املرأة وعواطفها، وتقلل من جدوى 
عملها ودورها في احلياة، وبذات الوقت يكون راتبها مصدر قلق ورعب حقيقي، 
يهدد استمرار العاقة كما يهدد أركان األسرة، السيما إذا عرفنا أن وجودها في 
حياة هذا الرجل، ال يساوي شيئاً بدون راتبها، خصوصاً إذا رفضت استياءه 
أو  لها،  مقايضته  رفضها  إل��ى  إضافة  ال��رات��ب،  خ��ال  من  وجهدها  تعبها  على 
تخييرها ما بن أن تعطيه راتبها أو طاقها. وهذا لألسف ما تتعرض له كثير 

من النساء، ونوال واحدة منهن.
تخرجت نوال من املعهد الطبي وعملت في أحد املشافي، وبالطبع سيكون 
عمرها عند ذلك قد جتاوز العشرين، وألنها من أسرة ميسورة احلال، فقد كان 
راتبها ملكاً لها بالكامل، وبالتالي كان لها رصيد في املصرف، إضافة إلى بعض 
املصاغ الذهبي، حالها حال معظم الفتيات العامات اللواتي ال حتتاج العائلة 

إلى مرتبهن.
ولهذا كانت هدفاً ألحدهم، الذي خطط للزواج منها طمعاً في كل هذا، مع أنها 
قاربت اخلامسة والعشرين من عمرها، أي في مثل سنه، حيث تغاضى عن تلك 
املسألة التي ترفضها أعراف بيئته، التي اعتبرتها عانساً، وفوق ذلك ال تتمتع 
بجمال فائق. وألنها ككل الفتيات حتلم بالزواج واالستقرار والعائلة، وافقت 

الدافع  على الزواج منه دون أن تعلم أن راتبها ورصيدها ومصاغها هم 
يسميها  كما  العنوسة  مرحلة  تصل  ال  أن  ألج��ل  فقط  ال���زواج،  ه��ذا  وراء 

املجتمع.
األسرة  بيت  ترميم  إع��ادة  بحجة  رصيدها،  كل  على  استولى  بدايًة 
ألجل  راتبها  على  اقتراضها  إل��ى  إضافة  ال���زوج(،  أه��ل  مع  تسكن  )فهي 
جتهيز هذا البيت. ومت الزواج، وأجنبت أول طفلة بعد عام على زواجها، 
وطبعاً بقي هذا الزوج احملترم يضغط عليها بن احلن واآلخر، وبحجة 
إقامة مشاريع ألجل حتسن وضعهما األسري، لكي تبيع بعض مصاغها 
وبيتها،  حياتها  تهدم  ال  حتى  له،  ترضخ  أن  إال  بإمكانها  يكن  ولم  وإال، 
السيما ف��ي ظ��ل وج��ود طفلة م��ازال��ت بحاجة ل��وج��ود األب��وي��ن م��ع��اً، مع 
معرفتها بأنه يبتزها فقط، فهو لم يكمل، أو باألحرى لم يقدم على أي من 

مشروعاته املطروحة.
وعندما شارف مخزونها الذهبي على النفاد، بدأ سلسلة الضغوطات 
والتعذيب، التي يعتقد هو وأهله بأنها كفيلة باملزيد من استنزاف راتبها، 
مع أنها ُرِزقت بطفلة أخرى بناًء على رغبته هو، وال ميكننا ذكر كل حاالت 
الضغط والتعذيب التي مارسها عليها، ألنها حتتاج إلى ملٍف كامل. وكان 
توخّياً  قاسية  شروطاً  عليه  يضعون  إليه،  فيها  تعود  مّرة  كل  في  أهلها 

لتجنيبها العديد من املتاعب، التي تهدد استمرار احلياة بينهما.
طريق  في  وحيدة  تركها  ي��وم  كانت  إليها،  أوصلها  حالة  أفظع  لكن 
كان  فما  إذاللها،  في  إمعاناً  أهلها، وذلك  قرية  إلى  بهما  صحراوي يؤدي 
عندهم  وبقيت  إليهم،  الصطحابها  فحضروا  بأهلها،  اتصلت  أن  إال  منها 
مدة شهرين، عاد وحاول فيها إرجاعها إلى البيت من أجل الطفلتن، ومن 
أجل املزيد من ابتزازها، الذي وصل مؤخراً حّد طلب مرتبها بالكامل، بعد 
إعطائها مبلغاً زهيداً كمصروف لها ال يتجاوز اخلمسمائة ليرة سورية. 

فماذا تتوقعون منها؟ لقد وافقت على طلبه من أجل بقاء طفلتيها في 
حضنها، ألنه في كل مّرة كان يأخذهما منها بتأييد من أهله، عدا عن دفع 

الصغيرتن لسلوكيات فيها عدم احترام لألم. 
ال أعتقد أن احلالة املذكورة حالة نادرة في املجتمع، الذي يعجُّ بأكثر من 
نوال وهيفاء وفاطمة، والكل يقف مكتوف اليدين، إذا لم يكن داعماً للرجل 

من أجل أال تتفكك األسرة، وأولهم أهل الزوجة خشية تسمية مطلّقة. 
فهل بقي من أثر إيجابي لتحرر املرأة االقتصادي في ظل وضع كهذا؟ 

بالتأكيد نحن ال ندعو إلى رفض عمل املرأة، بالعكس، ولكن في مثل 
هذه احلاالت من املسؤول عن هكذا تعامل مع املرأة أوالً، ومع عملها ثانياً، 
والذي من املفترض أن جتد مقابله تقديراً وتثميناً جلهودها املبذولة داخل 

وخارج البيت على حدٍّ سواء، ال سيما عندما تكون أّماً وزوجة.
املرأة  التي ترى في  الذكورية  الذهنية املجتمعية والعقلية  أن  ال شك 
عموماً، والزوجة خصوصاً ملكاً للرجل، بكل أبعاد هذه امللكية، بدءاً من 
حياتها وحريتها، وليس انتهاًء براتبها وعملها، هي املسؤولة أوالً وأخيراً 
املعاملة  لهذه  تستكن  عندما  الحقاً  امل��رأة  وتأتي  احل��االت،  هذه  مثل  عن 

خشية تفكك األسرة أوالً، ورهاب كلمة مطلّقة ثانياً. 

عن احلوار املتمدن
م��ن كل  أعمق  ال��زوج��ة«، فاملوضوع  م��ن ح��ق  »الشقة  م��وض��وع  امل��وض��وع ليس 
ذلك، ألن الشقة من حق الزوجة يكون بدافع الشفقة عليها، ولكن كل ثروة الزوج 
للزوجة نصفها، ألنها ُتساهم في تكوينها عبر السنن، تتحمل اآلالم ومشاق احلياة 
بيتاً،  ألبنائها  لتوفر  احلياة،  متاعب  كل  ال��زوج  مع  وتتجشم  الصعبة،  والظروف 
وبعد طول العمر يأتي الزوج ليطرد الزوجة القدمية، ليسكن محلها امرأة من سن 
وجيل بناتها. وملاذا ال يكون للمرأة حٌق في ثروة األسر ة؟ إذا كانت قد ساهمت في 

دخوالت الزوج وفي بناء منزله.
الزوج  من  قاضية  بضربة  الزوجية  احلياة  نهاية  في  يخرجن  النساء  معظم 
الشرعي  احمل��ام��ي  صديقي  عند  صادفتها  ال��ت��ي  ال��س��ي��دة  م��ع  حصل  كما  واألس����رة، 

واملدني.
طفولياً  واإلنساني  اإلسامي  الفكر  زال  ما  بالرجل،  امل��رأة  مساواة  مسائل  في 
املشاكل  كافة  وض��ع  على  ق��ادرون  أنهم  املسلمن  من  الفقهاء  بعض  ويعتقد  حاملا،ً 
املنبثقة عن امليراث، غير أن املرأة العاملة يجب أن ُتعطى جزءاً من ممتلكات األسرة 

في حالة االنفصال أو عدم االنفصال.
والذي لفت انتباهي في هذه املسألة، هو أن سيدة وابنتها وجدتهما عند صديٍق 
ومطالبته  األس���رة،  رب  على  قضية  رف��ع  وأمها  الفتاة  ف���أرادت  محامياً،  يعمُل  لي 
بنصف العقار املنزلي الذي كانا يقطنان به، قبل أن يتزوج رب األسرة على زوجته 

ويخرجها من منزله.
السيدة طبعاً وابنتها قالتا لي باحلرف الواحد:

»احنا بنينا الدار، وأمي وحنا أوالد صغار أنا وإخواتي، كنا نشاهدها تشتغل يا 
أستاذ في البيت، مثلها مثل الشغيلة، وكانت حتمل احلجارة على كتفها كالرجال، 
وتخلط اإلسمنت من أجل عمل خلطات اسمنتية وسكبها في قوالب خشبية، وكانت 
ماما طوال العمر تقوم بتربية األغنام واألبقار، وجتمع املصاري على شان يكتمل 

بناء البيت ...إلخ.«.
فقال لها صديقي احملامي: طاملا أن األرض والبيت باسم الزوج، فليس لك حق 

املطالبة إال باملهر وتوابعه من ذهب وأثاث.
عندها قاطعته الفتاة غاضبة قائلة على لسان أمها:

شو يا أستاذ صحصح شوي، شو مالك يا أستاذ؟ إنت الظاهر إنك مش عارف 
إنه عقد زواج أمي مت سنة 1965م، يعني كل مهرها بطلعش مع الذهب 50 دينار، 
والبيت إللي بنته أمي من تعبها وشقاها يساوي 50 ألف دينار، طردها منه أبوي 
أُمي اآلن ما  وجاب محلها وحده ثانية، لو سمحت يا أستاذ خليك صاحي، بعدين 
أمها  من  بورثتها  سامحتهم  زم��ان  من  إخوانها  كمان  أهلها،  عند  ش��يء  أي  الهاش 

وأبوها، قال على شان جوزها حالته ميسورة وعنده بيت وأرض.
فتبسم احملامي وقال: »أنا أعرف، بس القانون هيك، وبتقدر أمك تخلع، خليها 

تخلعه«.
فتدخلت وقلْت: »فعاً إنك اليوم مش صاحي، شو تخلعه وتنام بالشارع؟ أصاً 
باعتقادي هو بده هيك، ليش تخلعه، هي ما بدها تخلعه، هي بدها تثبت حقها في 

البيت إللي بنته على أكتافها، فعاً قضيه ُمعقده جداً«.
هكذا هو القانون، يعني زي املصطلح السينمائي »اجلمهور عاوز كده«، وعلى 
فكره معظم النساء ساهمن ببناء بيوتهن، وخصوصاً العامات خارج نطاق األسرة، 

حتى وإن لم تكن األرض والبناء املُقترح القائم عليها باسم املرأة.
ومن امللفت لانتباه أن جميع النساء القرويات يساهمن ببناء بيوتهن، دون أن 

يحفظ القانون لهن حقهن في التعويض في حالة الطاق.
واملرأة العاملة أيضاً ال تساهم في بناء املنزل وحسب، وإمنا في ثروة األسرة 
بالكامل، فاملرأة العاملة تنفق على منزلها كما ينفق الرجل، وإذا ادخر الزوُج شيئاً 
فيكون على حساب ما تنفقه املرأة. وقد شاهدُت ذات مرة امرأة متشي في الشارع 
وهي حتدث نفسها، وكأنها في حالة من الهستيريا، وسألُت جارها عن سبب ذلك 
فقال: »الله يصلح حاله جوزها، بعد ما كانت موظفه وعمرت ه منزالً كبيراً، وكان 

هو يعمل في السعودية، تزوج عليها ووضع مكانها واحدة من جيل بناتها«.
العالم والدول  املرأة متارس في دول  االقتصادي ضد  العنف  وهذه احلالة من 
من  عنفاً  أكثر  املمارسات  أن  يبدو  العربية  ال��دول  في  حتى  كبير،  بشكل  العربية 

غيرها.
إن املرأة في بيت زوجها تعتبر مواطنة من الدرجة الثالثة، تسقط عنها اجلنسية 
كانت  إذا  األس��رة  ممتلكات  في  حقها  من  وحت��رم  األس��ب��اب،  ألتفه  املدنية  واحلقوق 

عاملة، أي أنها حترم من نصف الثروة والتي تعود أصاً لها.
إن ما يدخره الزوج يكون في الغالب على حساب املرأة والبيت واألوالد، فاملرأة 
العاملة والتي تساهم في بناء املنزل لها نصف الثروة، وهذا املوضوع ليس خاصاً 

في امليراث، بل خاصاً مبجموع الثروة عند انفصالها عن الزوج.
حق  من  أن��ه  وه��ي  األس��رة،  ممتلكات  عن  القانونية  االجتهادات  بعض  وهنالك 
املرأة أخذ أي شيء أحضرته هي، بعد أن تقدم أوراقاً على شكل مستندات، تثبت به 

أنها هي التي اشترته من حر مالها.
لقد صدرت القوانن في هذا الشأن في كل من بريطانيا وأوروب��ا الشرقية قبل 
50عاماً تقريباً، بإعطاء املرأة نصف ثروة الرجل عند انفصالهما، إذا كانت الزوجة 

تعمُل خارج البيت، دون أن ُتقدم املرأة أوراقاً ثبوتية على ما أعتقد.

راتب الزوجة استقالل أم إذالل؟
إميان أحمد ونوس 

هل للمرأة حق 
في ثروة الزوج؟

جهاد عالونة 
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1�� للمرأة الفلسطينية احلق في التمتع بحقوق مساوية للرجل، في احلياة 
واحلرية والسامة الشخصية.

قوانن  أح��ك��ام  ك��اف��ة  إل��غ��اء  ع��ل��ى  بالعمل  الفلسطيني  امل��ش��رع  ي��ل��ت��زم   ����  2
العقوبات، التي تنطوي على متييز ضد املرأة، وعلى وجه اخلصوص األحكام 
في  بالرجل  امل��رأة  مساواة  يحقق  نحو  على  والزنى،  الشرف  بقضايا  اخلاصة 

تنظيم هذه التشريعات. 
الرجل،  الزنى على نحو مساو لشهادة  امل��رأة في جرائم  3�� يؤخذ بشهادة 

على اعتبار تساويهما في شروط األهلية القانونية.
على  يقدم  من  كل  على  العقوبة،  تشديد  على  الفلسطيني  املشرع  يعمل   ��4
ارتكاب جرمية إجهاض املرأة احلامل رغماً عنها، وتوفير قدر كبير من املرونة 
إلى إجهاض جنينها  املرأة احلامل  التي تدفع  القانونية فيما يتعلق باألسباب 

برغبتها، باعتبارها أكثر احلريصن على سامته وحياته.
5���� ت��ش��دد ال��ع��ق��وب��ات اجل��زائ��ي��ة امل��ف��روض��ة على ج��رائ��م االغ��ت��ص��اب وهتك 
املشرع  ويعمل  عليها،  يقدم  م��ن  لكل  ال��ع��ام  ال���ردع  يحقق  نحو  على  ال��ع��رض، 
الفلسطيني على جترمي مواقعة الزوج لزوجته رغماً عنها، باعتباره شكاً من 

أشكال العنف األسري الواقع عليها.
البدني  ال��ع��ن��ف  أش��ك��ال  ك��اف��ة  جت���رمي  ع��ل��ى  الفلسطيني  امل��ش��رع  يعمل   �����6
الذي قد يصيب املرأة داخل األسرة، مبا في ذلك الضرب  واجلنسي والنفسي، 
والتعدي اجلنسي على أطفال األسرة اإلناث، والعنف املتصل باغتصاب الزوج 

لزوجته، وغيرها من املمارسات التقليدية التي قد تصيب املرأة داخل األسرة.
�� للمرأة احلق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو املعاملة أو العقوبة   7

القاسية أو الاإنسانية أو املهينة في املجتمع.
8 �� تلتزم السلطة الفلسطينية مبقاومة كافة األعراف والتقاليد واملعتقدات 

�� للمرأة احلق في احلصول على تعويض عن الطاق التعسفي، ومنحها   6
الرجل  إصابة  مثل  لذلك،  املبرر  وج��ود  عند  القضائي  التفريق  طلب  في  احل��ق 
الزوجية، أو تعدد  بالعقم أو مبرض مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته 
رابطة  استمرار  ج��دوى  ع��دم  تبرر  أسباب  أي��ة  أو  لزوجته،  هجره  أو  زوجاته 

الزوجية.
7 �� يعمل املشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة إلعالة النساء، 
الاتي لم يحصلن على نفقتهن نتيجة تغيب الزوج احملكوم عليه بها، أو لعدم 

قدرته املادية على دفع مبلغ هذه النفقة.
8 �� يعمل املشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم األنثى مبا ال يرتب حرمانها 

من نفقتها، كما يعمل على تقرير حق األم في احلضانة. 
9�� للمرأة حق املساواة املطلق مع الرجل في جميع مجاالت القانون املدني، 
حلقها  خاصة  عقود  إب���رام  ف��ي  وحقها  وال��ت��وري��ث،  امللكية  ح��ق  ف��ي  ك��امل��س��اواة 

الشخصي.
10�� يحق للمرأة اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم، وال يجوز حتديد هذا 

احملل بناء على رغبة الرجل لوحده دون االعتداد بواقع املرأة ورغبتها.
وتسيير  باألبناء  املتعلقة  احلقوق  كافة  في  الرجل  مع  امل��رأة  تتساوى   ��11
مقرر  ه��و  مل��ا  األب��ن��اء،  على  وال��وص��اي��ة  ال��والي��ة  لها  يحق  كما  األس����ري،  البيت 

ملصلحتهم، وليس العتبار نوع اجلنس.
12�� للمرأة احلق في ملكية وحيازة ممتلكات األسرة والتصرف فيها، على 

قدر املساواة مع الرجل.
13�� للمرأة األهلية الكاملة في مزاولة األعمال التجارية باسمها ولصاحلها.

14�� يحق للمرأة االحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج.
15�� للمرأة مطلق احلق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون 

احلاجة إلى احلصول على إذن من أحد.
16�� للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط احلصول على إذن من 

أحد، متى بلغت األهلية القانونية املطلوبة لذلك دومنا متييز عن الرجل. 

ثالثًا: احلقوق اجلنائية 

لكل  رادع��ة  قانونية  ت��درج ج��زاءات  امل��رأة، وأن  العنف ضد  التي تبيح  الدينية، 
من ميارس مثل هذه األفعال، مع تعويضها عما أصابها من ضرر وأذى، وكفالة 
والنفسية،  املادية  العنف  هذا  آثار  كافة  من  التخلص  على  ومساعدتها  تأهيلها 
على  للقضاء  العاملة  امل��دن��ي  املجتمع  ملؤسسات  والتسهيات  ال��ع��ون  وت��ق��دمي 

ظاهرة العنف ضد املرأة في املجتمع الفلسطيني.
وهتك  باالغتصاب  املتعلقة  القضايا  في  الشكوى  حتريك  في  احل��ق  للمرأة   ��  9

العرض.

رابعًا:  احلقوق املدنية واألحوال الشخصية  
1 �� للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشرة، حق التزوج وتأسيس أسرة دون 
الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة  أو  أي قيد بسبب العرق أو اجلنسية 

احلقوق عند الزواج وخال قيامه ولدى انحاله.
فيه،  إك��راه  ال  كاماً  رض��اء  طرفيه  برضاء  إال  صحيحاً  ال���زواج  ينعقد  ال   ����2

وبإعرابهما عنه شخصياً دون إكراه املرأة عليه.
3 �� يلتزم املشرع الفلسطيني باعتبار احلد األدنى لسن زواج الفتيات الثمانية 
عشرة سنة شمسية، كون هذا السن متوافقاً مع ما أخذت به أحكام القانون املدني 

من سن األهلية القانونية الازم ملباشرة التصرفات القانونية.
بعد  امل��رأة  حقوق  على  حفاظاً  ال��زواج  عقد  توثيق  في  الرسمية  تشترط   ��  4
الزوجن  لكا  الطبي  الفحص  إج���راء  يشترط  كما  ال��زوج��ي��ة،  راب��ط��ة  ان��ح��ال 
عقد  صحة  ش��روط  من  شرطاً  الفحص  هذا  واعتبار  وجيزة،  بفترة  ال��زواج  قبل 

الزواج.
للقاضي استثناء  الوحدانية والدميومة، ويجوز  ال��زواج  �� األصل في عقد   5
السماح للرجل بالزواج من ثانية، شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة، على 
أن يثبت القدرة على اإلنفاق والعدل، باإلضافة إلى اشتراط علم الزوجة األولى 

بهذا احلق، وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة سابقة.

جدار برلن كان جداراً طوياً يفصل شطري برلن الشرقي والغربي واملناطق احمليطة في أملانيا 
 13 في  بناءه  بدأ  الشرقية،  وأملانيا  الغربية  برلن  بن  امل��رور  حتجيم  منه  الغرض  كان  الشرقية، 
أغسطس 1961، وجرى حتصينه على مدار السنن، ولكن مت فتحه في 9 نوفمبر 1989، وهدم بعد 

ذلك بشكل شبه كامل.
أربعة مناطق محتلة بحسب  إلى  أملانيا  الثانية عام 1945، قسمت  العاملية  انتهاء احلرب  بعد 
اململكة  السوفييتي،  االحت��اد  املتحدة،  األمريكية  الواليات  هي  احملتلة  ال��دول  كانت  يالطة،  اتفاقية 
املتحدة وفرنسا، وكانت هذه الدول املتحكمة واملديرة للمناطق احملتلة من أملانيا، وتبعاً لذلك، قسمت 
الباردة  احلرب  بدأت  احلقبة  ذات  وفي  أيضاً،  مناطق  أربعة  إلى  األملاني  للرايخ  السابقة  العاصمة 
بن املعسكر االشتراكي الشرقي والغرب الرأسمالي، ومثلت برلن مسرحاً للمعارك االستخباراتية 

بينهم.
في عام 1949، بعد قيام جمهورية أملانيا االحتادية )أملانيا الغربية( في املناطق احملتلة من قبل 
)أملانيا  الدميقراطية  أملانيا  جمهورية  وقيام  وفرنسا،  املتحدة  اململكة  املتحدة،  األمريكية  الواليات 
حدود  على  وس��اق  قدم  على  العمل  بدأ  السوفييت،  قبل  من  احملتلة  املنطقة  في  ذلك  بعد  الشرقية( 
الشرقية  أملانيا  وبن  ألملانيا،  السياسي  التقسييم  دعم  كيانن،  وبقيام  احلدود،  لتأمن  البلدين  كا 
وأملانيا الغربية، وضع بشكل أولي شرطة وحرس احلدود، والحقاً على الطرف الشرقي بدء وضع 
األسيجة، رسميا كانت مدينة برلن املقسمة أربعة أقسام منطقة خالية من العسكر، وكانت مستقلة 
برلن  من  الغربية  املناطق  كذلك،  احل��ال  يكن  لم  عملياً  ولكن  اجلديدتن،  االملانيتن  الدولتن  عن 
عاصمة  الشرقية  برلن  أعلنت  للمعاهدات  وخافاً  غربية،  أملانية  والية  كونها  إلى  اقرب  أصبحت 

جلمهورية أملانيا الدميقراطية.
مع زيادة حدة احلرب الباردة، التي من جملة ما أدت إليه تقييد في احلركة التجارية مع املعسكر 
الشرقي، خلقت معارك ديبلوماسية صغيرة مستمرة، باإلضافة لسباق في التسلح، بدء أيضاً تعزيز 
احلدود، وحدود جمهورية أملانيا الدميقراطية لم تعد حدود بن أقسام أملانيا، بل أصبحت احلدود 
سياسيتن  أيدولوجيتن  بن  أي  الناتو،  وحلف  وارس��و  حلف  بن  والغربي،  الشرقي  املعسكر  بن 

مختلفتن، بن قطبن اقتصادين وثقافين كبيرين.
أملانيا  إلى  مواطنيها  من  متزايدة  أع��داد  انتقال  بدأ  االشتراكية،  أملانيا  جمهورية  تأسيس  ومنذ 
الغربية، وعلى وجه اخلصوص عبر برلن، التي كانت من شبه املستحيل مراقبة احلدود فيها، حيث 
إلى 1961، ترك قرابة 3 ماين  املدينة وأحيائها. وبن عامي 1949  كانت احل��دود متر في وسط 
أملاني جمهورية أملانيا االشتراكية! وحيث اأنهم كانوا في معظم األحيان من الفئة املتعلمة، هدد ذلك 
الدولة ككل. وكان سور برلن بذلك الوسيلة ملنع  القدرة االقتصادية ألملانيا الشرقية، وهدد كيان 
هذه الهجرة، وقبل بناء السور أو اجلدار، كانت القوات األملانية الشرقية تراقب وتفحص التحركات 

على الطرق املؤدية إلى غرب برلن، بحثاً عن الاجئن واملهربن.
وال ميكن اهمال حقيقة كون الكثيرين من سكان برلن الغربية، والشرقين العاملن في برلن 
األساسية  امل��واد  على  احلصول  ميزة  على  ال��س��وداء  السوق  في  العملة  بتبادل  حصلوا  الغربية، 
باسعار مغرية، وقلة شرائهم للكماليات العالية القيمة من الشرق، األمر الذي كان يضعف االقتصاد 

في برلن الشرقية أكثر فأكثر.
بتاريخ 9 نوفمبر من عام 1989، بعد أكثر من 28 عاماً على بنائه، الذي اعتبر تقسيم ملدينة 
وتقسيم لشعب، أعلن للصحافة أن قيود التنقل بن األملانيتين قد رفعت، فتوجهت أعداد كبيرة 
اليوم يوم سقوط  الغربية، واعتبر هذا  إلى برلن  املفتوحة  الشرقين عبر احل��دود  األمل��ان  من 

جدار برلن.

جدار برلني
دروب املعرفة

سيدتي البعيدة:
دوار  أصابني  كلما  إليه  اجل��أ  ال��ذي  الوحيد،  الطيب  ج���داري  ي��ا 
احلال الفلسطيني، حتى ال تنهار مناعتي التي جمعتها طوال قرون 
الطيبن في قرانا  الرجال والنساء  وق��رون من األج��داد واآلب��اء، من 
الذين  احل��راث��ن  م��ن  واحل��ص��ادي��ن،  ال��زارع��ن  م��ن  ومنافينا،  ومدننا 
السير خلف  با كلل وال ملل، وال يتأففون من  العمل يومياً  يتقنون 
ث��ور احل��راث��ة س��ن��وات، وال م��ن اإلن��ح��ن��اء لطمر ال��ب��ذرة ف��ي األرض 
ومعاودة االنحناء جلنيها، أولئك الرجال والنساء الذين ال ينحنون 
أبداً إال على تراب أرضهم وعند الصاة، رغم أن البعض من األغبياء 
يعتقد أحياناً، أن ذلك إدمان على اإلنحناء، وباإلمكان االستفادة منه 

في كل احلاالت.
باجلدران  األرض  ام��ت��ألت  أن  ب��ع��د  ال��ط��ي��ب،  وج����داري  س��ي��دت��ي 
وال  باليد  تلمس  ال  التي  تلك  وأخطرها  اإلسمنتية،  وغير  اإلسمنتية 
وأشكال  وبأشكال  العنصرية  الكراهية  ج��دران  إنها  بالعن،  ت��رى 
والعشيرة  والطائفة  وال��دي��ن  اجل��ن��س  عنصرية  ج���دران  مختلفة، 
الناس  قوت  ناهبي  وجدران  واالعتقاد،  والقومية  والفكرة  واملذهب 
إنهم  غيرهم،  نهب  أو  نهبهم  باسم  والوطن،  الشعب  راي��ة  حملة  من 
حملة أكياس املال املسروق من الناس، الستغال الناس وقتل الناس 
ليقيم  املناسبة  األج��واء  كل  وف��روا  من  انفسهم  وه��م  الناس،  بأيدي 
احلاجز  ل��ألرض،  الناهب  العنصري  ج��داره��م  أرضنا  في  احملتلون 
وبن  بيننا  وح��ال  س��ج��ون،  إل��ى  نفسها  بيوتنا  ح��ول  ج��دار  للبشر، 

شجرنا ومائنا وأرضنا.
السماء  تفاجئنا   ،2009 العام  هذا  من  الثاني  تشرين  مطلع  في 
هذه  بكل  امل��ط��ر  ي��أت��ي  ال  أن  اعتدنا  وك��ن��ا  إن���ذار،  س��اب��ق  دون  باملطر 

السرعة وهذا التبكير.

مطر خريفي
ال يغسل قلوب الناس

بل ميسح قذارتهم عن الطرقات
يداوي األرض واألشجار 

يحنو على الزيتون والرمان واحلنون
يعمد جارتنا مباء الرب

مطر خريفي
ال يروي سوى األطفال

ال يغسل جراح القاتلن الفاسقن
بل يغلق شقوق األرض

يروي ظمأ التراب
الن كل التراب طاهر

سيدتي وجداري احلنون
على  وخشيت  وصراعاتنا،  خافاتنا  وم��ن  منا  السماء  تعبت 
األرض أن تدوخ من كثرة ما عبثنا بها فساداً، فجادت مبطرها لعلها 
ترطبها من شدة األذى، وتريحها منه ولو قلياً، فليس بإمكان املاء 
واحلجارة،  األشجار  مع  يفعل  كما  البشر  قلوب  لغسل  يذهب  أن 
وال  علناً،  للشمس  لديها  ما  كل  تعطي  بل  بداخلها،  تدفن  ال  التي 
تدرك شكل اخلاف أو االقتتال أو الصراع على املصالح واملكاسب 

واملناصب، وليس لها لغة للسباب أو الشتائم.
إليك أعود التكىء على أطرافك يا حائطي اجلميل، كلما أمعنت 
بثيران  يفعلون  كما  أعيننا  يغلقوا  أن  دون  فينا،  بالدوران  حياتنا 
على  وال  علينا  ي��ح��رص  أح��د  ال  فنحن  ت���دوخ،  أن  خشية  الساقية 
الذي  الغثيان  على  وال  عروقنا،  في  ال��دم  دوران  على  وال  أعصابنا 
يختلف  أن  اعتدنا  األرض  ه��ذه  وعلى  أفعالهم،  بفعل  يصيبنا  ق��د 
أنفسنا  من  أدوارن��ا  على  نحن  ونختلف  بادنا،  سرقة  على  الناس 
ومن قضيتنا، ولم ميض الوقت الذي يجعلنا ننسى املاضي القريب، 
واخلافات التي كانت تنشب عند كل مرحلة فصلية من تاريخ شعبنا 
االختاف،  على  نحن  نختلف  أن  علينا  األع��داء  اعتاد  وقد  وبادنا، 
أن  وال يختلفون هم على سرقتنا أرضاً وناساً وتاريخاً، والكارثة 
احلالة تتصاعد أكثر فأكثر في كل مرة، وها نحن نصل إلى القمة في 
االختاف، والقمة في تسهيل مهمة األعداء، في نهب البقية الباقية 
من بادنا وترابنا وتاريخنا، وإن كنا نحاول أن نصحو هنا أو هناك 
لنحاربهم في سرقة حبة الفافل أو سدر الكنافة، ونفرح لدخولنا 
موسوعة غينيس في صحن احلمص، وننتقل إلى حبة الفافل، وهم 
ينتقلون من احلرم اإلبراهيمي إلى قبة الصخرة، ومن حتت األقصى 
م��وس��وع��ة غينيس دون  أرادوا  ل��و  األق��ص��ى، وي��دخ��ل��ون  ف��وق  إل��ى 
إال  الناس، ولن يسبقهم إلى ذلك أحد  منازع في نهب األرض ونقل 
قاتلو الهنود احلمر وناهبو أرضهم ووارثو تاريخهم، وهم أنفسهم 
اليوم يحرصون أن يقدموا الهنود احلمر أو ما تبقى منهم، كنماذج 

للدارسن والباحثن والسائحن لسكان الباد األصلين.
ترى يا حبيبتي هل نتعظ مما مر به اآلخرون؟ وهل سيتركون 
ألقاك وأضمك  لكي  من مكان وزم��ان على تراب وطني،  لي متسعاً 
حبيبتي  يا  احلم  ليسرق؟  عربياً  حلناً  لنا  تغني  واألرض  ي��وم��اً، 
عن  أكفنا  تتوقف  ل��م  إن  يكفي،  ال  وح��دي  حلمي  أن  م��درك��اً  ب��ذل��ك، 
ماطمة بعضها، وتلتفت لتاطم مخارزهم وجرافاتهم ويافطاتهم.
الفلسطيني،  للعربي  من��وذج��اً  أص��ب��ح  أن  حبيبتي  ي��ا  أري���د  ال 
الذي ظل يحب عن بعد، ويسكت عن غياب حبيبته، مكتفياً بالقول 
والعويل، دون أن يحرك ساكناً نحو األمام لاقتراب منها فعاً، ال 
الفاشل، بل منوذج  إل��ى درٍس تعليمي عن احمل��ب  أن أحت��ول  أري��د 

للمحب الفاعل املنتصر للحب على األرض، ال في اخليال. 

رسائل فلسطيني إلى امرأة نائية

كل عام وأنت أقرب
بقلم: عدنان الصباح

من وثيقة حقوق املرأة صادرة عن احتاد العام للمرأة 
ووزارة شؤون املرأة واألطر واملراكز النسوية 2008 
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التراويح روحك

التراويح روحك

الفذة  بشخصيته  حياتها  طبع  لطاملا  أب��اً  روايتها  خلف  تخفي  كاتبة،  مستغامني  أح��ام 
وتاريخه النضالي، لن نذهب إلى القول إنها أخذت عنه محاور رواياتها اقتباساً، ولكن ما من 

شك في أن مسيرة حياته التي حتكي تاريخ اجلزائر، وجدت صدًى واسعاً عبر مؤلفاتها.
ألمثال  كاسيكية  ميول  ذا  وقارئاً  الفرنسي،  األدب  هواة  من  الشريف«  »محمد  والدها  كان 
)Victor Hugo، Voltaire Jean Jaques، Rousseau،.( يستشف ذلك كل من يجالسه 
ألول مرة، كما كانت له القدرة على سرد الكثير من القصص عن مدينته األصلية، مسقط رأسه 
»قسنطينة«، مع إدماج عنصر الوطنية وتاريخ اجلزائر في كل حوار يخوضه، وذلك بفصاحة 

فرنسية وخطابة نادرة.
أن  اي��ار1945، وبعد  الفرنسية، بسبب مشاركته في مظاهرات 8  األّب عرف السجون  هذا 
أطلق سراحه سنة 1947، كان قد فقد عمله في البلدية، ومع ذلك فإنه يعتبر محظوظاً، إذ لم 
يلق حتفه مع من مات آنذاك )45 ألف شهيد سقطوا خال تلك املظاهرات(، وأصبح ماحًقا من 
قبل الشرطة الفرنسّية، بسبب نشاطه السياسي بعد ان حل حزب الشعب اجلزائري. الذي أدى 
إلى والدة ما هو أكثر أهمية، ويحسب له املستعمر الفرنسي ألف حساب: حزب جبهة التحرير 

.FLN الوطني
وأما عن اجلّدة فاطمة الزهراء، فقد كانت أكثر ما تخشاه، هو فقدان آخر أبنائها، بعد أن ثكلت 

كل اخوته أثناء مظاهرات 1945 في مدينة قاملة.
م��ن خ��ال ماين  اجل��زائ��ر  لكل  ب��ل  فقط،  املستغامني  ألس��رة  ل��م تكن مصيراً  امل��أس��اة  ه��ذه 

العائات التي وجدت نفسها ممزقة، حتت وطأة الدمار الذي خلّفه االستعمار.
أن  لو  كما  تونس،  إلى  وأحزانه  وزوجته  أمه  مع  الشريف  محمد  يتّوجه  قليلة،  أشهر  بعد 

روحه سحبت منه، فقد ودع مدينة قسنطينة أرض آبائه وأجداده.
كانت تونس فيما مضى مقراً لبعض الرفاق األمير عبد القادر واملقراني بعد نفيهما، ويجد 
MTLD و النضال واجلهاد في حزبي  بجٍو ساخٍن ال يخلو من  الشريف نفسه محاطاً  محمد 

PPA بطريقة تختلف عن نضاله السابق، ولكن ال تقل أهمية عن الذين يخوضون املعارك.
في  أح��ام  تولد  األول��ى  وإرهاصاتها  ال��ث��ورة،  مخاض  حتمل  كانت  التي  الظروف  ه��ذه  في 

تونس.
ولكي تعيش أسرته، يضطر الوالد للعمل كمدرس للغة الفرنسية، ألنه ال ميلك تأهياً غير 
تلك اللغة، لذلك، سوف يبذل األب كل ما بوسعه بعد ذلك، لتتعلم ابنته اللغة العربية التي ُمنع 
هو من تعلمها، وباإلضافة إلى عمله، ناضل محمد الشريف في حزب الدستور التونسي )منزل 

متيم(، محافًظا بذلك على نشاطه النضالي املغاربي ضد االستعمار.
وعندما اندلعت الثورة اجلزائرية في أول تشرين الثاني 1954، شارك ابنا اخيه عز الدين 
مع  تضامناً  طابية  مظاهرات  في  والدهما،  قتل  منذ  كنفه  حتت  يقيمان  كانا  اللذان  وبديعة، 
املجاهدين، قبل أن يلتحقا فيما بعد سنة 1955 باألوراس اجلزائرية، وتصبح بديعة احلاصلة 
بالرشاش،  اجلامعة  استبدلن  الاتي  اجلزائريات  الفتيات  أول��ى  من  الباكالوريا،  على  لتوها 

وانخرطن في الكفاح املسلح.
ما زالت حلد اآلن، صور بديعة تظهر في األفام الوثائقية عن الثورة اجلزائرية، حيث تبدو 
بالزي العسكري برفقة املجاهدين، وما زالت بعض آثار تلك األحداث في ذاكرة أحام الطفولية، 
العائدون  أو  باجلبال،  سيلتحقون  الذين  املجاهدون  فيه  يلتقي  مركزاً  أبيها  منزل  كان  حيث 

للمعاجلة في تونس من اإلصابات.
بعد االستقال، عاد جميع أفراد األسرة إلى الوطن، واستقر األب في العاصمة، حيث كان 
وأول  الفاحة،  وزارة  في  م��دي��راً  ثم  اجلمهورية،  رئاسة  ل��دى  تقني  مستشار  منصب  يشغل 
مسؤول عن إدارة وتوزيع األماك الشاغرة واملزارع واألراضي الفاحّية التي تركها املعّمرون 
اجلزائرين،  العمال  احتاد  في  الدائم  نشاطه  إلى  إضافة  اجلزائر،  مغادرتهم  بعد  الفرنسيون 

الذي كان أحد ممثليه أثناء حرب التحرير.
غير أن حماسه لبناء اجلزائر املستقلة لتوها، جعله يتطّوع في كل مشروع يساعد في اإلسراع 
في إعمارها، وهكذا إضافة إلى املهمات التي كان يقوم بها داخلياً لتفقد أوضاع الفاحن، تطوع 
الفاحي، ثم ساهم في  الذاتي  التسيير  الفرنسية(، لشرح خطة  إذاعي )باللغة  إلعداد برنامج 

حملة محو األمية التي دعا إليها الرئيس أحمد بن بلة، بإشرافه على إعداد كتب لهذه الغاية.
وهكذا نشأت ابنته الكبرى في محيط عائلي، يلعب األب فيه دوراً أساسياً. وكانت مقربة 
عبر  األكبر.  كأخيها  كان  الذي  التحرير،  جيش  في  الضابط  الدين،  عز  وخالها  أبيها  من  كثيراً 
التي تطرأ على الساحة السياسية، والتي كشفت لها  هاتن الشخصيتن، عاشت كل املؤثرات 
عن بعد أعمق للجرح اجلزائري )التصحيح الثوري للعقيد هواري بومدين، ومحاولة االنقاب 
للعقيد الطاهر زبيري(، عاشت األزمة اجلزائرية يوماً بيوم، من خال مشاركة أبيها في حياته 

العملية وحواراته الدائمة معها.
لم تكن أحام غريبة عن ماضي اجلزائر، وال عن احلاضر الذي يعيشه الوطن، ما جعل كل 
مؤلفاتها حتمل شيئاً عن والدها، وإن لم يأِت ذكره صراحة، فقد ترك بصماته عليها إلى األبد، 
بدءاً من اختياره العربية لغة لها، لتثأر له بها، فحال استقال اجلزائر ستكون أحام مع أول 
العاصمة،  في  للبنات  معربة  مدرسة  أولى  الثعالبية،  مدرسة  في  تعليمه  يتابع  للبنات،  فوج 
وتنتقل منها إلى ثانوية عائشة أم املؤمنن، لتتخّرج سنة 1971 من كلية اآلداب في اجلزائر، 

ضمن أول دفعة معربة تتخرج بعد االستقال من جامعات اجلزائر.
األب  يقع  بلة،  أحمد بن  الرئيس  انقاب بومدين واعتقال  قبل ذلك، سنة 1967، وإثر  لكن 
ألد  األمس  رفاق  فيها  أصبح  التي  السياسية،  واالنقابات  »القبلية«  للخافات  نتيجة  مريضاً 

األعداء.
بعض  ف��ي  ص��واب��ه  يفقد  جعله  أص��اب��ه،  ال��ذي  العصبي  االن��ه��ي��ار  أو  النفسية،  األزم���ة  ه��ذه 
األحيان، خاصة بعد تعرضه حملاولة اغتيال، ما أدى إلى اإلقامة من حن آلخر في مصٍح عقلّي 

تابع للجيش الوطني الشعبي.
كانت أحام آنذاك في سن املراهقة، طالبة في ثانوية عائشة في العاصمة، ومبا أنها كانت 
حي  في  والواقع  املذكور،  املستشفى  في  والدها  ت��زور  أن  هي  عليها  كان  األرب��ع،  اخواتها  أكبر 

ما طلبُت من اللِّه 
في ليلِة القدر 

سوى أن تكون َقَدري وستري 
سقفي وُجدران ُعمري 
وحالي ساعَة احلشِر 

 
يا وسيَم التَُّقى 

أَتَّقي بالصاِة ُحسنْك 
وبالدعاِء ألتمُس ُقربْك 

أاُلمُس بالسجوِد سجاداً 
عليه ركعَت طوياً 

عساني أُوافق وجهك 
 

مباركٌة قدماك 
بَك تتباَهى املساجد 

وبقامتك تستوي الصفوف 
هناك في غربة اإلميان 

حيُث على حذر 
ُيرفع األذان 

 
ما أسعدني بك 

ُمتربِّعاً على عرش البهاء 
ُمترفِّعاً.. ُمتمنعاً عصيَّ االنحناء 

ُمقباً على احلّب كناسك 
كأّن مهري صاُتك 

 
يا لكثرتْك 

كازدحام املؤمن بالذكِر 
في شهر الصيام 
مزدحماً قلبي بْك 

 
كيف ل��ي 

أن أكون في كّل التراويح روَحْك 
كي في قيامك وسجودك 

تدُعو أالَّ أكون لغيرك.
 

باب الواد، ثاث مّرات على األقل كل أسبوع، كان مرض أبيها مرض اجلزائر، هكذا كانت تراه 
وتعيشه.

قبل أن تبلغ أحام الثامنة عشرة عاماً، وأثناء إعدادها لشهادة البكلوريا، كان عليها أن تعمل 
لتساهم في إعالة اخوتها وعائلة تركها الوالد دون مورد، ولذا خال ثاث سنوات كانت أحام 
تعد وتقدم برنامجاً يومياً في اإلذاعة اجلزائرية، يبث في ساعة متأخرة من املساء، حتت عنوان 
»همسات«. وقد القت تلك »الوشوشات« الشعرية جناحاً كبيراً جتاوز احلدود اجلزائرية إلى 
الذي وجد له سنداً  الشعري،  العربي، وساهمت في مياد اسم أحام مستغامني  املغرب  دول 
في صوتها األذاعي املميز، وفي مقاالت وقصائد كانت تنشرها أحام في الصحافة اجلزائرية، 

وديوان أول أصدرته سنة 1971 في اجلزائر، حتت عنوان »على مرفأ األيام«.
في هذا الوقت لم يكن أبوها حاضراً ليشهد ما حققته ابنته، بل كان يتواجد في املستشفى 
كل  كانت  فقد  كبيرة،  معاناة  ألح��ام  سبب  الوضع  هذا  حالته.  س��اءت  أن  بعد  طويلة،  لفترات 
جناحاتها من أجل إسعاده هو، برغم علمها أنه لن يتمكن يوماً من قراءتها، لعدم اتقانه القراءة 

بالعربية.
حيث  باريس،  في  لتقيم  وذهبت  أح��ام،  عنه  انفصلت  عندما  الثانية،  األب  فاجعة  وكانت 
تزوجت من صحافي لبناني، ممن يكنون وداً كبيراً للجزائرين. وابتعدت عن احلياة الثقافية 
لتتعاطى مع  الثمانينيات  بداية  أن تعود في  قبل  لبضع سنوات، كي تكرس حياتها ألسرتها، 
األدب العربي من جديد. أوالً بتحضير شهادة دكتوراه في جامعة السوربون، ثّم مشاركتها في 
الكتابة في مجلة »احلوار« التي كان يصدرها زوجها من باريس، ومجلة »التضامن« التي كانت 

تصدر من لندن.
أثناء ذلك، وجد األب نفسه في مواجهة املرض والشيخوخة والوحدة، وراح يتواصل معها 
عاشه  الذي  اجلميل  الزمن  وذلك  النضالية،  ذاكرته  عن  وطنية،  مناسبة  كل  في  إليها  بالكتابة 
أنيق  بخط  دائماً  املكتوبة  الطويلة  الرسائل  تلك  ذات يوم توقفت  ثم  الرفاق في قسنطينة.  مع 
وتعابير منتقاة، كان ذلك األب الذي ال يفوت مناسبة، مشغوالً بانتقاء تاريخ موته، كما لو كان 

يختار عنواناً لقصائده.
في ليلة أول تشرين الثاني 1992، التاريخ املصادف الندالع الثورة اجلزائرية، كان محمد 
إلى  يعود  ك��ان  لو  كما  رفاقه،  قبور  عن  بعيد  غير  العلياء،  مقبرة  في  التراب  ي��وارى  الشريف 
األحياء.  وشهدائها  ضحاياها  أحد  كان  فقد  األول��ى،  الرصاصة  بتوقيت  شهدائها،  مع  اجلزائر 
وكان جثمانه يغادر مصادفة املستشفى العسكري على وقع النشيد الوطني، الذي كان يعزف 

لرفع العلم مبناسبة أول تشرين الثاني.
لعدة  املشوهة  اجلثث  املستشفى،  نحو  تنقل  العسكرية  السيارات  كانت  أيضاً،  ومصادفة 

جنود قد مت التنكيل بهم، على يد من لم يكن بعد معترفاً بوجودهم كجبهة إسامية مسلحة.
إحدى  مرة  أده��ش  ال��ذي  الرجل  ذلك  الفاجعة،  متوجساً  بقليل،  ذلك  قبل  عينيه  أغمض  لقد 
املعتقات  بن  قضاه  بعمر  مستخفاً  فأجابها  النضالية،  سيرته  عن  سألته  عندما  الصحافيات 
واملصحات واملنافي قائاً: »إن كنت جئت إلى العالم فقط ألجنب أحام، فهذا يكفيني فخراً. إّنها 

أهم إجنازاتي، أريد أن يقال إنني »أبو أحام« أن أنسب إليها.. كما تنسب هي لي«.
نضالياً  إرث��اً  ابنته  ل  األرف��ع، ولذا حمَّ األبقى، وهي  الكلمة هي  أن  الشاعر،  يدري وهو  كان 
الوطنية  القضايا  في  منغمساً  جاء  الذي  قلمها،  ملياد  التاريخية  الظروف  بحكم  منه،  جناة  ال 
سواه،  أح��ام  تكتب  ولم  يوماً،  يقرأها  لن  لقارئ  وف��اًء  أدبها،  أح��ام  لها  ن��ذرت  التي  والقومية، 

عساها بأدبها ترد عنه بعض ما أحلق الوطن من أذى بأحامه.

أن أكون في 
كلِّ التراويح... 

روَحك

أحالم مستغامني
عن موقع أحالم مستغامني اإللكتروني

أحالم مستغاني
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بقلم: عطاف يوسف

بدعم من منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل احلقوق والتنمية والسالم
WOMEN’S LEARNING PARTNERSHIP 

FOR RIGHTS, DEVELOPMENT, AND PEACE

فئة الدم
من الطبيعي أن يختلف الزوجان في فئة الدم، أي أن تكون احلامل من فئة دم 
اجلنن  يأتي  أن  املفترض  من  التكوين،  عملية  فخال  مثاً،  إيجابية  واألب  سلبية 
إما بفئة )+( أو )-(. إن اخلطورة تكمن في حال لم تتشابه فئة دم اجلنن مع األم، 
داخل  غريباً  جسماً  باعتباره  اجلنن  ضد  مضادات  بفرز  احلامل  جسم  يبدأ  وهنا 
األول ينجو من  الطفل  أن  إال  التخلص من اجلنن.  املضادات هدفها  فهذه  أحشائها، 
عن  ناجم  لنزيف  تعرضها  مثل  مكروه،  ألي  األم  تتعرض  لم  طاملا  امل��ض��ادات،  هذه 
حادث أو سقوط على األرض، ويبقى اخلطر في الوالدة الثانية إن لم تعالج بإبرة 
خال أول 48 ساعة من الوالدة األولى. وفي حال لم تعط للمرأة هذه اإلبرة للقضاء 
على هذه املضادات، ففي الوالدة الثانية تقوم على إفساد دم اجلنن، ما يؤدي به إلى 
إذا  النزيف، ما يدفع إلى إعطائه دماً وهو داخل الرحم، وهذه احلاالت ال حتدث إال 

كانت فئة األم سلبية.
فقر الدم

عوارضه  أم��ا  تغذية.  وقلة  إج��ه��اد  إره���اق،  تعب،  نتيجة  امل���رأة  ل��ه  تتعرض  ق��د 
فهي الدوار واإلنهاك، فإذا كانت املرأة حاماً وتعاني من فقر دم، فعليها أن تخضع 
للمراقبة الطبية، لتكون في حالة جيدة من أجل حمل سليم، ألن فقر الدم قد يسبب 
خطرا على اجلنن، ألن الغذاء ال يصله بالشكل الصحيح والكامل. خصوصاً أنه بعد 
الشهر الثالث يسحب احلديد من األم، فكيف احلال إذا كانت األم تعاني من نقص في 

احلديد أصاً؟
يجب على الطبيب املختص أن يصف للحامل مقويات كافية، وبرنامجاً غذائياً 

كاماً لسد حاجة اجلنن من اللحظة األولى للحمل.
انخفاض اخلاص

وتؤدي هذه املشكلة إلى انسداد باب الرحم، ما مينع فحص احلامل إال عن طريق 
الصور الصوتية، وهذه احلالة تسبب النزيف، والوالدة هنا ستكون قيصرية حتماً، 
وذلك حتى ال يبتلع اجلنن الدم أثناء الوالدة الطبيعية نتيجة ازدياد النزيف. كذلك 
هناك نظريات تقول أن أسباب انخفاض اخلاص ثقل البويضة، فهي إما ستأتي من 
املبيض األمين أو العكس، فبعد أن تتلقح حتتاج إلى أسبوع حتى تعبر مسافة في 
التكوين. فإذا  الغشاء لتبدأ عملية  الرحم، ومن ثم تغرز في  إلى  األنبوب كي تصل 
كانت البويضة ثقيلة، أو هناك حواجز، أي وجود ألياف أو حلمية، فهذا يؤدي إلى 
سقوط البويضة إلى أسفل الرحم، أو إلى مكان منخفض كي تغرز به، حيث يتكون 
البويضة مكاناً تغرز به فتسقط، وهذا ما يسبب حاالت  اخلاص، وأحياناً ال جتد 

االجهاض.
انفصال اخلاص

يؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى فك اخلاص الذي ينقل الغذاء أي الدم إلى اجلنن، 
وإثر هذه احلالة يتوفى اجلنن، لذلك يجب عند اكتشاف هذه احلالة، اإلس��راع في 

إجراء العملية القيصرية النقاذ الطفل واألم معاً.

التصاق اخلاص
املشكلة تكمن أثناء الوالدة الطبيعية، فاألطباء ينتظرون وقتاً معيناً لكي يخرج 
اخلاص نهائياً، فهو يتألف من 16 قطعة وهي على أقسام، فهناك إمكانية أن ال يفك 
اخلاص بأكمله، وتبقى قطعة داخل جدار الرحم، مما يعرض املرأة للبقاء في حال 
مستمرة من النزف، وفي هذه احلالة يدخل الطبيب يده لسحب اخلاص. أما احلاالت 
الصعبة، حن تكون شراين اخلاص ملتصقة بالرحم، وال ميكن سحبها إال بإجراء 
عملية النتزاع الرحم بأكمله. ومن أسباب التصاق هذه الشراين التهابات أو وجود 

عائق كاأللياف أو ترقق في جدار الرحم.
مشاكل الضغط

إذا كانت احلامل تعاني من مرض ضغط الدم، ال سيما ارتفاعه الذي يؤدي إلى 
تعرض  قد  التي  الزاللية،  اإلف���رازات  وزي��ادة  الرجفة  عوارضه  وم��ن  احلمل،  تسمم 
احلامل للدخول في غيبوبة، إال أن هذه احلاالت ال حتدث إال في احلمل األول، وفي 
األشهر األخيرة منه، لذلك يجب متابعتها بدقة، وقد تؤدي بعض احلاالت احلادة، 
إلى الوالدة القيصرية إلنقاذ املولود. وأحياناً ارتفاع الضغط قد يؤدي إلى وفاة األم، 

نتيجة تعرضها لنزيف.
اجللطة

هذه  تتم  فقد  باجلنن،  يحيط  ال��ذي  امل��اء  لتسرب  األم  دم  تعرض  نتيجة  حتدث 
األم، وعند وصولها  الدم داخل عروق  ماء في  ال��والدة، وتدخل نقطة  أثناء  العملية 
إلى الرئة، قد تؤدي إلى إصابتها بجلطة. والعاج هو بتوسيع الشراين، ومنع املاء 

من الدخول إلى الرئة.
اإلجهاض

أسبابه  وتكون  احلمل،  من  األول��ى  األشهر  في  يحدث  األول  نوعان:  اإلجهاض 
نزيف  بشكل  ويظهر  التهابات،  البذرة،  البويضة،  في  ضعف  أو  جنينية  تشوهات 

دموي.
أما اإلجهاض الذي يتم في الشهر الرابع وما فوق، فأسبابه تعود إلى ارتخاء في 
عضات الرحم التي حتمل اجلنن، وذلك بسبب والدات سابقة كثيرة، أو أن يكون 
فترة  ويبقى  األم،  من  يسقط  جنن  عن  عبارة  هو  اإلجهاض  وهذا  وراثياً،  االرتخاء 

ثواٍن على قيد احلياة ومن ثم يتوفى.

يرفعني  يأسرني،   ، أس��ط��وريٍّ بعطر  املمتزجة  حنانك  رائحة  إلى  أح��نُّ  زل��ُت  ما 
جنماً، يلقيني في أحداق الشمس غماماً من نور وضياء.

كان  ليل  في  املطر  أغرقها  وحكايا،  عطراً  اهطل  وزم��رد،  بللور  من  مطراً  اهطل 
رسوَل ساٍم ملباهج صدفتنا. 

الفقراء  أرصفة  ف��وق  بالطبشور  وع��داً  رسمت  رحمة،  من  سماٍء  حتت  نرقُص 
تاحق  األم��س  خيبات  وشظايا  عتباً،  أهطل  فرحاً،  أهطُل  حزناً،  أهطُل  واليتامى، 
أف��راح��ي، أغ��ل��ُق ب��اب��اً، أفتح ب��اب��اً، أه��رب م��ن كسرى ال��واق��ف م��ع ح��ّراس��ه ف��ي خندق 
مدنك  ص��وَب  صوبَك،  أهاجُر  نرحَل،  أن  لزاماً  وص��ار  العهَد،  خنا  أنا  يعلن  هزائمنا، 
املرصوفة خزفاً، أفّتش عن وجهك بن األقمار، بن النّساك، بن األبرار. أقطُف عنباً 
أسوَد من كرمة أيام بيض، كي نشرَب نخب محبّتنا، ألقي في الّيم همومي، فأصير 
أطيُر،  وأطير   ، احل��يِّ قناديل  ضوء  في  صفراَء،  زرق��اَء،  حمراَء،  تغدو  صيف  فراشَة 
أسابُق رفَّ حماٍم يعلو برَج مدينتنا، ويقيم قّداس نهايتنا، ويوّزع قرباناً وكؤوساً 

من مطٍر نشربها، نخب ساٍم لن يحصل. 
أسكب حزني في أنهار تنبع من بن أصابع نيسان، وتصير بحاراً في تشرين، 
فتسقي وجداَن األيام، أحمي أرقي من شيطان الفكر ووسوسة األحام، أحمي شجني 

من شيطاٍن لبَس عباءَة سلطان. 
كْن لي بيتاً، سنداً، ص��دراً، عمراً ورس��وَل س��اٍم، ما بن كفري وإمياني، إمياني 

ببقايا أشرعة في البحر، ما زالت تصارُع عاصفَة النّو في منتصف كانون. 
السفُر  فألقي بوصلتي ومرساتْي، فما عاد  أعبَر نحو األمس،  كي  كْن لي جسراً 
بن الكحل وريف العن يغريني، وما عدت أناجي طيفاً غادر منذ زمٍن شطآني، صار 

سراباً، صار يباباً، وبقايا حطٍب يشتعل في مدفأة اجليران. 
فلتعلم يا رجَل األمس، أني ملكٌة أطاوُل في حزمي زنوبيا. 

أنا لسُت  فلتعلم يا رجَل األمس أني ربيبُة بلقيس، ونقائي موروث من سومر، 
بشاعرٍة، ويكفيني فخراً أني امرأة عربية. 

ُع��لَ��ٍب من صبري، دفنت في  أن��ت، امضي غ��رب��اً، امضي ش��رق��اً، ابحث عن  ارح��ل 
صحراء النسيان، هذا آخر شتاٍء يلبسنا، يغسلنا، ميحو آثار أصابعنا املنقعوعة في 
شريان الزمن األغبر، فلتعبر يا رجَل األمِس نحو ضفاف اخليبة والشجن، واترك لي 

دفة عمري، كي أتوجه نحو املعبر، نحو الشمس، نحو الفجر، نحو أكاليل الغار.
هذا آخر شتاء يلبسنا، من قمة حلم حتى أخمص خيبتنا، فاتركني أعبَر قدري، 
ورداً  أقطُف  بدوياً،  ثوباً  ألبُس  حافيًة،  دمشَق  سأجوٌب  ن��ذٌر،  احلرية،  فنَّ  وأم��ارَس 
جورياً، أكتب شعراً، أصرخ فرحاً، وأدق جداَر الصمت األحمق، معلنًة فجر احلرية، 
فأنا  املبنية فوق رمال زائفة،  اليأس  النصر من أطال األمس، وأعمدة  أقواَس  أبني 
قبل الثورة كنت امرأًة عادية، جتلُس في شرفات القصر، وتعدُّ أساورها الذهبية، لم 

تدرك أنها بضع امرأة يسمونها بالعربية )سبّية(. 
هذا شتاء آخر يلبسنا، فاغسل نفسَك، طّهر قلبَك، أطرق باب اإلنس وباب اجلان، 

وابحث عن حلِّ سحريِّ كي يجعَل في قلبك نبضاً. 
هذا آخَر شتاء يلبسنا، يغسلنا مثل دروب منسيٍة، فابحث عن اسمك بن سطور 
األمس، سطور الغد واحلاضر، كن فعاً مبّنياً، كن حاضراً، كن كما كنَت يوماً رفيقاً، 

صديقاً، حبيبا، وجزءا من قلبي، كْن فارساً، وأغرز خنجرك في قلب املاضي. 
كْن لي أرجوحَة عشٍق، هدهدني، غّني لي حلناً غجرياً، كي أغفَو بدالٍل فوق سريٍر 

من بللور اللهفة. 
جذلى،  معلّقًة  اكتبني  علناً،  أو  ّس���راً  اكتبني  احل��ب،  ج��دار  ف��وق  قلباً  أرسمني 

وانشرها حول حدائق غربتنا. 
هذا آخُر شتاٌء يلبسناً، حباً، عشقاً، صدقاً، وعداً، كن لي بيتاً، أو فارحل.

شتاء آخر يلبسنا
ماجدولني الرفاعي

صحتكمخاطر احلمل

كانت نسرين كعادتها عائدة من املدرسة، وعندما وصلت البيت وقفت تتكلم مع 
ابنة صفها وجارتها، تتفقان معا على موعد اللقاء، من أجل االستعداد المتحان 
البيت  وال��دت��ه��ا على مدخل  أن وق��وف  إال  ال��ري��اض��ي��ات،  م��ادة  ف��ي  التالي  ال��ي��وم 
بن  فاملسافة  موعدها،  عن  تتأخر  لم  فهي  استغرابها،  أثار  الدخول  تستعجلها 

بيتها واملدرسة ال تتعدى الدقائق اخلمس سيراً على األقدام.
لم تكمل اخلامسة عشرة من عمرها بعد، وكانت  أي  التاسع،  الصف  كانت في 
العامة،  الثانوية  في  جيد  معدل  عل  حتصل  بأن  وحتلم  مدرستها،  في  متفوقة 
بها،  وتتفوق  حتبها  التي  الرياضيات  م��ادة  ودراس��ة  اجلامعة  لدخول  يؤهلها 
ممنوعاً  ك��ان  مابساً  لها  جهزت  ق��د  والدتها  لتجد  مسرعة،  البيت  إل��ى  دخلت 
عليها ارتداؤها في السابق، وطلبت منها أن تضع قلياً من املاكياج وأن تسرح 
لها  فقالت  السبب،  عن  واستفسرت  أمها،  طلبات  نسرين  استغربت  شعرها. 
والدتها أن عريساً قد حضر يريد خطبتها، وعليها أن حتضر القهوة التي أعدتها 
أن تعقل وال ترتبك،  أهمها  النصائح،  أختها، وسردت على مسامعها جملة من 

واألهم أن ال تسقط الصينية والفناجن من يدها.
حامت في خيال نسرين صور ثوب الزفاف واملاكياج والذهب، وهي تنظر إلى 
وجهها في املرآة، ولم تنجح في تصفيف شعرها بالشكل املناسب، فاستعانت 
بأختها الكبيرة، وحملت صينية القهوة على عجل ودخلت غرفة الضيوف، لتجد 

شاباً ال يتجاوز عمره التاسعة عشرة يحدق بها كما لو يريد أكلها.
نسيت نصائح أمها وارتبكت، إال أنها حافظت على متاسكها، وتنقلت بن والد 
بنظراتهم،  يتفحصونها  جميعاً  كانوا  شقيقاته،  من  وثاثة  العريس  ووال��دة 
أرادت أن تخرج، إال أن والدها طلب منها اجللوس في مقعد مقابل العريس، حتى 

تنظر إليه، لكنها خجلت ولم تستطع.
في اليوم التالي لم تذهب إلى املدرسة، وعندما سألت املعلمة عن سبب غيابها، 

أخبرتها صديقتها وجارتها، أنها لن تعود فقد خطبت في اليوم السابق.
متت إجراءات العرس بسرعة، وكان طلبه األول منها أن تغطي رأسها ووجهها 
وجسدها كله، ألنه متدين، ويرفض أن يرى الغرباء وجه زوجته، وأن ال تضع 

املكياج على وجهها إال أمامه.
إصابتها  بعد  املستشفى،  نسرين  دخلت  زواجها،  على  أشهر  سبعة  مرور  بعد 
أن  عليه  أن  الطبيب  وأخبرهم  السابع،  شهرها  في  حاماً  وكانت  ح��اد،  بنزيف 
سينفجر،  الرحم  فإن  وإال  اجلنن،  الستخراج  ف��وراً  قيصرية  عملية  لها  يجري 
كون منوه غير مكتمل، ولن يحتمل وجود اجلنن. رفض زوجها ووالده إجراء 
العملية، ولم يوقع الزوج األوراق الازمة، خوفاً على طفله األول، وأصر على 

أن تكمل زوجته حملها حتى نهاية الشهر التاسع.
كان التفاوض يتم مع الزوج ووالده على باب الغرفة التي توجد بها نسرين، 
بينما كانت والدتها تقف إال جانب سريرها، متسح دموع وعرق ابنتها، الحظت 
كانت  النجدة.  طالبة  فصرخت  عينيها،  أغمضت  وقد  تتحرك  تعد  لم  ابنتها  أن 
مت  أن  بعد  بيدها  متسك  السرير،  م��ن  اآلخ��ر  اجل��ان��ب  إل��ى  تقف  الكبيرة  أختها 
استدعاءها على عجل، لم تتمالك األخت نفسها، بعد أن ظنت أن اختها قد ماتت، 
بكت وصرخت. وعندما دخل الطبيب وجد نسرين قد دخلت في حالة غيبوبة، 
وأن النزف قد ازداد، فصرخ في وجه زوجها قائاً: »سوف أجري لها العملية 
دون موافقتك للضرورات الطبية، وتستطيع أن تقاضيني، فإن لم أفعل سوف 

متوت األم واجلنن«.
أدخلت نسرين إلى غرفة العمليات، وخرج الطبيب بعد حوالي الساعة بوجه 

شاحب ليقول اجلملة املشهورة: »عملت الازم والباقي على الله«.
الزوج لم يسأل عن وضع زوجته، هكذا قالت لي أختها، سأل فقط عن املولود، 
وما أن هم الطبيب باملغادرة، حتى استوقفه ليسأله عما إذا كانت زوجته قادرة 

على احلمل مجدداً.
القيصرية،  العملية  بسبب  شديدة  آالم��اً  عانت  أن  بعد  بأعجوبة  نسرين  جنت 
ورغم طلب الطبيب الواضح منها ومن زوجها، بأن ال حتمل قبل مرور أكثر من 
سنتن، إال أنها وبعد سنة أجنبت ابنها الثاني، واآلن أصبح لديها ثمانية أبناء، 
تنهي  لم  أنها  رغم  عمرها،  من  اخلمسن  في  ام��رأة  أنها  يعتقد  إليها  ينظر  ومن 
ابنة صفها  أما  أبنائها،  التعب في تربية  أن هدها  الثالث من عمرها، بعد  العقد 
وجارتها، فقد أنهت دراستها اجلامعية، وأصبحت محامية مشهورة، تدافع عن 

حقوق النساء وخاصة ضد الزواج املبكر. 

جنت من املوت بأعجوبة


