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َو َع ْز ِ
ف ال ِّر َياح َو َو ْق ِع امل َ َطـر

ي ال َب َ
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« أ َ َيـا أ ُ ُّم هَ ْل َت ْك َر ِه َ
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تعيد الشباب الذي قد غبـر

ومن تعبـ ُد النـو َر أحالمـ ُه
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انتصار الوزير

رئيسة اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية

اإلفتتاحية

املرأة رمز الصمود وصانعة املقاومة الشعبية
لم تكن املرأة الفلسطينية على هذا القدر من التميز كما هي اليوم ..فقد تطورت مسؤولياتها داخل

البيت واالسرة واملجتمع ،واصبحت شراكتها في إعالة االسر تتسع يوما بعد يوم ،بل ان حتملها منفردة

مسؤولية إعالة االسرة في شروط صعبة وقاهرة تثير الفخر واالعجاب .ويتحسن حضور النساء في

مواقع العمل املنتج وبخاصة في املشاريع الفردية.وتتقدم الفتيات الصفوف في التحصيل العلمي
الثانوي ويزداد حضورهن الكمي والنوعي في اجلامعات واملعاهد العليا داخل الوطن وخارجه .ومن
الالفت للنظر احلضور املتزايد للمرأة في مراكز صنع القرار ،فهن يشغلن  8%من عضوية املجلس

الوطني و 5%من عضوية املجلس املركزي ،وعضوة واحدة في اللجنة التنفيذية ،ويشغلن خمس
حقائب وزارية ،إضافة الشغال منصب محافظة ونائب محافظ ،ورئيسة للجهاز املركزي لالحصاء،

ويشكلن  19%من عضوية املجالس احمللية و 13%من عضوية املجلس التشريعي ،ويتبوأن مواقع في

النيابة العامة بنسبة  13%وقاضيات بنسبة .10%

“املرأة حارسة نارنا الدائمة” مقولة شاعر فلسطني الكبير محمود درويش تتأكد يوما بعد يوم

وبخاصة في االيام الصعبة .انها الوهج الذي ال ينطفيء ،تشارك بشجاعة في معركة الدفاع عن بيوت

القدس في سلوان وخيمة االعتصام في الشيخ جراح واملعالم التاريخية احلضارية واملقدسة في البلدة
القدمية كاملسجد االقصى املبارك وكنيسة القيامة .تتقدم الصفوف في املسيرات واالحتجاجات املنتظمة

ضد جدار الفصل العنصري وسرقة االرض واالستيطان في بلعني ونعلني واملعصرة وبيت جاال والبلدة

القدمية في اخلليل وكافة مواقع املواجهة.

جواهر أبو رحمة ..رمز املقاومة الشعبية الباسلة املصممة على دحر االحتالل ،وقفت ببسالة

لتقول ال لغطرسة القوة ،وال جلشع املستوطنني وعنصريتهم ،وسقطت دفاعا عن شعبها لتنضم الى
قوافل الشهداء االبطال الذين فرضوا فلسطني على خريطة العالم .وسلموا راية املقاومة الخوانهم

وأخواتهم لرفاقهم ورفيقاتهم التي ستبقى عالية خفاقة لترتفع رمزا لهم وللسيادة الفلسطينية في دولة
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حرة مستقلة دميقراطية تتساوى فيها النساء والرجال في احلقوق والواجبات.
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تواصل املرأة تقدمها في حقول االدب والفن والثقافة ،فثمة نساء مبدعات تصدرن املشهد الثقافي

وحصلن على جوائز في السينما واالدب والفن التشكيلي والغناء واالعلوم االنسانية وفي مجال إحياء
التراث ،وقدمن الكثير والكثير في مجال الدفاع عن حقوق املرأة واحلريات العامة والرموز الوطنية
والثقافية .يحق لنا ان نفخر باملبدعات اللواتي ينرن الطريق امام االجيال اجلديدة من الشبان والشابات،

ويقدمن مع زمالئهن املبدعني وجه فلسطني احلضاري ،املتفوق إنسانيا وأخالقيا ومعنويا على غطرسة

القوة.

التقدم الكبير الذي حققته املرأة ال ينفي وجود صعوبات اجتماعية ،فبعض القوى املجتمعية

والسياسية ال يروق لها تقدم املرأة وترفض مساواتها بالرجل ،وبناء عليه فإنها حتاول إعاقة طموحها

وتطلعاتها وأحالمها وتسعى الى تقييد حريتها ملصلحة سيطرة ذكورية تسقط من حسابها نصف املجتمع.
وتستعني هذه القوى بالعادات والتقاليد السلبية التى تنتمي لعهود العبودية وجاهلية ما قبل االسالم.
الزواج املبكر ،التسرب من املدارس واحلرمان من التعليم وتعدد الزوجات ،وممارسة العنف ،واحلرمان

من االرث ،والقتل على خلفية مايسمى “شرف” العائلة ،وعدم مشاركة املرأة في التنمية ،وتكريس

تقسيم عمل منزلي مجحف للمرأة ،وإخراج املرأة من سلطة القرار العائلي ،والطالق التعسفي من
طرف واحد ،هذه املظاهر السلبية والرجعية تشكل عقبات حقيقية امام نصف املجتمع.

إن نضال املرأة والنضال الوطني والدميقراطي املشترك ،ودور املؤسسة الفلسطينية -املنظمة والسلطة

واحتاد املرأة واملنظمات النسوية والنخب الثقافية واالكادميية ،-قطع شوطا في تفكيك معوقات تطور

دور املرأة ،من خالل تقدمي منظومة من القوانني ،وثقافة مجتمعية ،ومن خالل خوض جتارب ميدانية
مع النساء ،ومن خالل التدريب تقدمي املشاريع ....الخ

لقد أطلق االحتاد العام للمرأة الفلسطينية مؤخر ًا حملة ملناهضة العنف ضد املرأة ،حيث تطالب هذه

احلملة بحماية املرأة ،وتطوير قانون العقوبات بحيث يجرم القتل على خلفية “الشرف” .ونحن بصدد
وضع خطة شاملة ملناهضة العنف ضد املرأة ،ونسعى لتبني السلطة الوطنية لها .وستبقى املرأة في قلب

النضال الوطني املشترك من اجل احلرية واالستقالل والعدالة واملساواة .إن تضحيات املرأة ونضاالتها
الزالت مستمرة تنطلق من كل بيت فلسطيني يعاني من االحتالل ،وقد استطاعت وعبر سنوات كفاحها
ضد الظلم واالحتالل ،أن تثبت حضورها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية املنشودة وفي صمود

الشعب الفلسطيني على ارض وطنه.
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بناء مؤسسات املجتمع على اسس دميقراطية حقيقية.
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والثقة ،تنتظر يد الرجل سواء كان أب ًا أو أخ ًا أو زوج ًا وابن ًا من اجل نضال مشترك وطني ومن أجل إعادة

..

ال زالت املرأة الفلسطينية اجما ً
ال تعاني من قمع مزدوج وهي الزالت بحاجة إلى مزيد من الدعم،
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 ......موقع املرأة في مراكز صنع القرار

..

حملة مليو
ن توقيع لوقف جرائم
القتل على
خلفية ما يسمى الشرف

في إطار
سعي منتدى املنظمات ا
ألهلية الفلسطينية ملناهضة
العنف
ضد املرأة للمساهمة في احلد
من العنف املبني على أساس
النوع االج
تماعي ،من خالل إثارة ا
لرأي العام والضاغط على
صناع القرار
واعتبار العنف ضد املرأة ق
ضية مجتمعية عامة .فان
املنتدى ي
شارك حاليا في حملة إقلي
مية تشمل عددا من البلدان
العر
بية لتوقيع عريضة تهدف إ
لى
امل
طا
لبة
بات
خاذ
كل
اخلطوات
الضرو
رية لوقف عمليات القتل ع
لى
خل
فية
ما
يس
مى
بال
شرف.
تسعى احل
ملة إلى جمع مليون توقيع
ح
تى
تار
يخ
ا
لثا
من
من
آ
ذار
عام .2011

يرجى
من جميع الصديقات واال
صدقاء توزيع العريضة على
اكبر وأو
سع إطار من األصدقاء واملنا
صرين لقضية املرأة من احل
توقيعها ال
كترونيا .رابط احلملة هو:

..
..

 5وزيرات منذ احلكومة الثالثة عشر في آذار 2009
•عضوة في اللجنة التنفيذية في نهاية  2009الول مرة
• 19%من اعضاء املجالس احمللية
• تعيني محافظة لرام الله والبيرة في 2010
• تعيني نائب محافظ نابلس
• وكالء وزارات  4.9% :من مجموع الذين يشغلون املنصب
•مدير عام :حتتل املرأة نسبة  10.7%من مجموع املدراء العامني
•السلك الدبلوماسي 5.4% :من السفراء
•امرأة على رأس اجلهاز املركزي لإلحصاء
•امرأة على رأس سوق االوراق املالية
•السلطة التشريعية
• 13%من التشريعي
• 8%من املجلس الوطني
• 5%من املجلس املركزي
•القضائية
•عدد احملاميات املزاوالت للمهنة 17% :
•القاضيات 10% :
•النساء في النيابة العامة مبنصب مدعي عام 13% :

com

www.petitionline.
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لم يعد قانون العقوبات يحمي مرتكبي جرائم الشرف بعد اآلن ،إذ مع بداية
العام  2011أصدر الرئيس بشار األسد املرسوم التشريعي رقم  ،1عدل
مبوجبه عدد ًا من مواد قانون العقوبات السوري ،وعلى رأسها االستعاضة
عن املادة  548بأخرى نصت على رفع عقوبة مرتكبي جرمية الشرف من
سنتني كحد أقصى إلى سبع سنوات ،جاء فيها:
‘يستفيد من العذر املخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته
في جرم الزنا املشهود أو في صالت جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم
على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون
العقوبة احلبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل›

الفلسطينية

أزمة حقيقية تنتظر الصحافة الورقية في
ظل انخفاض اإلقبال عليها وتزايد رواج
الصحف اإللكترونية تقول دراسة أجرتها
شركة ميكروسوفت أن العالم سيشهد
طباعة آخر صحيفة ورقية في عام 2018
على األقل في الدول املتقدمة

شتاء  - 2011الفلسطينية
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.....آخر صحيفة ورقية
..
..
عام 2018

سبع سنوات حد أقصى عقوبة مرتكبي
جرائم الشرف في سورية
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الرئاسة
ديلما روسيف أول امرأة في منصب
..
..

..

..
.

..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
.

..

..
..
..

..

تدريبات على حرب العصابات في شبابها ثم انضمت الى
قيادة جبهة التحرير الوطني في الستينات ثم الى حزب
العمال الدميقراطي في اواخرالسبعينات لتتمكن من تقلد
العديد من املناصب بدءا بوزارة الطاقة وصوال الى رئاسة
الديوان في القصر الرئاسي عام .2005
حتكم ديلما روسيف من خالل ائتالف يحظى باألغلبية في
الكونغرس البرازيلي ومن املتوقع ان تواصل ما بدأه داسيلفا
من اصالحات اقتصادية

..
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دعوة لليهوديات لتجنب
الرجال العرب

املرأة املصرية تعزز مشاركتها في
البرملان من خالل الكوتا

.
..

وافق مجلس الشعب املصري على تخصيص  64مقعدا للمرأة
في البرملان بنسبة 12،6%من اصل .... 518
مقعدا .كان اول
....
البرملان...
إسرائيليا بارزا بينهن زوجة احلاخام
زوجات  27حاخاما
عام 1957..حيث اضيفت
مشاركة للمرأة املصرية في ....
..
.
.
.
.
.
والسيدة امينة شكري لعضوية مجلس
السيدة راوية عطية ...
يوقعن على نداء يحذر من الرجال العرب
عوفيديا يوسف ،
..
...
..
الشعب ...
.
مببادرة .من الرئيس جمال عبد الناصر .ارتفعت
اليهوديات على عدم «مواعدة الرجال العرب،
...
ويحث الفتيات ..
.. .
..
...
أو العمل ..
نسبة املشاركة الى  8نساء عام  64وقفزت الى  35مقعدا
معهم» .وجاء في النداء التي تقف وراءه مجموعة من
...
..
...
...
أنه..
باالستناد لنظام الكوتا عام  ،1979ليشكل ما نسبته 9،7%
املتشددة،
اليمينية
ليحافا»
«منظمة
في
البارزات
الزوجات
.. .
...
...
...
...
«يتعني على الفتيات اليهوديات عدم االختالط مع ...
....
من مجموع أعضاء البرملان .ثم تراجع حضور املرأة في البرملان
وثنيني .وفي
نَّ
...
.............
...
إسرائيل..
في التسعينات وحتى عام  2010ليصبح اقل من  10عضوات
جتنب أماكن بعينها،
اإلطار ذاته ،يجب على بنات ...
...
نصفهن يأتي بالتعيني .واالن يعود لالرتفاع بفعل الكوتة
كاملتاجر وأماكن العمل التي...
يرتادها رجال غير يهود».وجاء
...
في النداء« :هنالك ...
مسجال اعلى نسبة .12،6%
الكثير من املوظفني والعمال العرب الذي
...
.
ومن اجلدير بالذكر ان روندا حققت اعلى نسبة متثيل للنساء في
يطلقون ...
على..أنفسهم أسماء عبرية ...وهم يطلبون التقرب
.. .
...
البرملان عامليا  48%من مجموع االعضاء.
منكن ،ويحاولون الطلب منكن أن تسدين لهم معروفا.
...
وخصصت الهند ثلث املقاعد في املجالس احمللية للنساء،
 .....ولكن في اللحظة التي تقعن فيها بني أيدهم ،أو في قراهم،
...
جنوب افريقيا خصصت الثلث ايضا .وفي فرنسا ينص القانون
..
أو حتت سيطرتهم ،فسرعان ما يتبدل كل شيء» .الرسالة جزء
..
..
على تخصيص نسبة النصف في قوائم االحزاب للنساء،
من موجة العنصرية املنفلتة اكثر من اي وقت مضى بتشجيع من
واالحزاب التي ال تلتزم تدفع عقوبة مالية الدول االسكندنافية
اركان حكومة نتنياهو -ليبرمان املتطرفة .يذكر ان وثيقة حتمل
تلتزم االحزاب بترشيح نسبة النصف من النساء على قوائمها
توقيع عشرات احلاخامات صدرت قبل ذلك وتنص على أنه
في السويد يعتبر ذلك ملزما واشتراطيا
ال ينبغي على اليهود اإلسرائيليني تأجير منازلهم أو ممتلكاتهم
للعرب
..

.........
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.

ديلما روسيف أول امرأة في تاريخ البرازيل تشغل منصب
رئيس للجمهورية خلفا للرئيس لوال دا سيلفا.
روسيف وعدت البرازيلني خالل إلقاء أول خطاب لها بعد
انتخابها بتعزيز العمل الذي قام به سلفها.
الرئيسة اجلديدة ،فازت في اإلنتخابات الرئاسية التي اجريت
في البرازيل في شهر اكتوبر /تشرين األول 2010كمرشحة
عن حزب العمال وهو احلزب الذي ينتمي اليه دا سيلفا و
حازت على ستة و ستني باملائة من اصوات الناخبني مقابل
اربعة و اربعني باملائة ملرشح املعارضة اإلشتراكي الدميقراطي

..
..
.
.
ناشطة..يسارية سابقة تلقت
جوزيه سيرا .ديلما ،هي

نشاطــات االحتـاد الع ــام للمـرأة الفلسطينيـة في العام 2010
تقرير األمانة العامة
مقدمة :

التحرير الفلسطينية ،وتضرب في هذه الظروف متكّ ن االحتاد العام
للمرأة الفلسطينية من عقد مؤمتره اخلامس في مدينة رام الله في
الفترة ما بني  24 - 21أيار  2009 /حتت رعاية سيادة االخ الرئيس
محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس السلطة
الوطنية ،ومن انتخاب أمانة عامة جديدة .

حمل املؤمتر االمانة العامة اجلديدة املنتخبة مسؤولية العمل
وقد ّ
احلثيث على تأطير نساء فلسطني وتأسيس الفروع اجلديدة في
أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وتعزيز فروع االحتاد وتفعيل
دور املرأة في الوطن والشتات مبا ميكنها من املساهمة في العمل
الوطني ،سواء على صعيد النضال الوطني او على صعيد تعزيز
دور املرأة ورفع مكانتها في املجتمع مبا ميكنها من املساهمة الفاعلة
في مختلف املهمات.
وانسجاما مع اجتاهات العمل التي أقرها املؤمتر اخلامس ،فقد
تركزت جهود عمل االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ( االمانة العامة
والفروع كافة في الوطن والشتات) على االصعدة املختلفة والتي
ميكن عرضها بايجاز.
شتاء  - 2011الفلسطينية
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يعتبر االحتاد العام للمرأة الفلسطينية أحد الدعائم الهامة
التي ساهمت في تشكيل معالم الهوية الوطنية والثقافية للشعب
الفلسطيني سواء على ارض الوطن او الشتات ،عالوة على
تدعيمه املرتكزات الراسخة ملنظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسه
عام  1965كقاعدة من قواعد املنظمة ،ممث ً
ال للنساء الفلسطينيات
داخل الوطن وخارجه ،ومظلة لكافة املنظمات النسوية غير
احلكومية الفلسطينية.
كان الهدف الرئيسي لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية هو تنظيم
جهود وطاقات املرأة الفلسطينية للمشاركة في جميع النشاطات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية داخل الوطن وخارجه والتي
تسعى للتنمية التي تستهدف تلبية مصالح النساء في التجمعات
الفلسطينية املتعددة .ونظر ًا للتطورات السياسية األخيرة ،اتسع
دور االحتاد الذي كان يركز على جدول أعمال سياسي فقط ليصبح
دوره أكثر شمولية يسعى لتنمية املرأة ومتكينها .
استمر االحتاد على مدى سنوات طويلة من مواصلة نشاطه
الوطني ودعم املرأة الفلسطينية املناضلة التي شاركت بفاعلية في
مسيرة النضال الوطني الفلسطيني بكافة أشكاله ومراحله على
املستويني .الوطني واالجتماعي ،واحملافظة على الوحدة الوطنية
وإقامة شبكة من املنظمات غير احلكومية حتت مظلته املوحدة في
الوطن ،بحيث تغطي كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة
وتصل للمرأة في املدن والقرى ومخيمات االجئني.
و في ظل الظروف الصعبة وا ُملعقدة التي يعيشها شعبنا في
فلسطني والشتات ،جراء مواقف وسياسات حكومة اليمني
االسرائيلي ا ُملتطرف التي تتنكر حلقوقنا الوطنية ،وترفض االلتزام
بالشرعية الدولية والقانون الدولي واالتفاقات املوقعة مع منظمة
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نشاطات االحتاد العام للمرأة
الفلسطينية

أوال  :عمل االمانة العامة والفروع

•إجناز اخلطة االستراتيجية العامة لالحتاد لألربع سنوات
القادمة.

•تشكيل دوائر االختصاص وفقا للتوجهات البرنامجية
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للمؤمتر العام اخلامس لالحتاد .
•استكمال الشواغر بالفروع الناجمة عن انتخاب عضوات من
الفروع لعضوية االمانة العامة ،وذلك في فروع  :نابلس،
رام الله ،بيت حلم ،اخلليل ،وإعادة توزيع املهام في بعض
الفروع.
•تنظيم لقاءات عديدة في فروع االحتاد املختلفة للتعريف
باالحتاد وأهدافه والتشجيع على االنتساب لالحتاد وجتديد
االنتساب.
ووسع عمل االمانة العامة من  21عضوة –  22عضوة بقرار من
•البدء بتشكيل جلان املناطق واحملليات في فروع طوباس ،رام
املجلس االداري .
الله ،رفح
•تفعيل التواصل بني االمانة العامة لالحتاد وفروع االحتاد
ثانيا  :تفعيل املشاركة الوطنية
وهيئاته مبختلف مستوياتها في الوطن والشتات وذلك عبر
•تنظيم حفل استقبال حتت شعار تعزيز الوحدة وانهاء
الزيارات الدورية واملشاركة في بعض االجتماعات الدورية
االنقسام مبناسبة مرور  45عاما على انطالقة الثورة وذلك
للفروع.
بتاريخ 2010/1/4
انعقاد اجتماع املجلس االداري لالحتاد
•تنظيم مسيرة حاشدة استنكارا للعدوان االسرائيلي على
املقدسات الفلسطينية ،وذلك بتاريخ  2010-3-3م
العام للمرأة
• تنظيم مسيرة حاشدة بتاريخ  2010/6/1تنديدا واستنكارا
حتت رعاية سيادة االخ الرئيس محمود عباس ابومازن مت
العتداء قوات االحتالل االسرائيلي علي أسطول احلرية
عقد اجتماع املجلس االداري لإلحتاد العام للمرأة في الفترة ما بني
املساند لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة .
2010/3/8-5
• تنظيم مسيرة مساندة ملقاومة اجلدار االمني املقام علي
وقد استكمل انتخاب هيئة رئاسة املجلس االداري بانتخاب
أراضي املواطنني في مناطق العطاطرة وبيت حانون وشاطىء
رئيسة للمجلس االداري ومقررتني.
البحر وذلك بتواريخ ،2010/3/9، 2010/3/2
وجرى إقرار الالئحة الداخلية الناظمة لعمل األمانة العامة،
2010/3/16
والالئحة الداخلية الناظمة لعمل املجلس االداري في اجتماع
موسع مع جلنة القوى الوطنية الفلسطينية بهدف
املجلس االداري باالجماع.
•عقد اجتماع ّ
متثيل االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في تلك اللجنة وذلك
وأقر النظام االساسي لالحتاد من قبل املجلس االداري
باالجماع .
بتاريخ .2010/6/30
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•املشاركة بإحياء يوم التراث الوطني الفلسطيني بإقامة املعارض
الفنية من رسومات ومطرزات بتاريخ 2010/3/29

•املشاركة والتنسيق مع جلنة فعاليات احياء ذكرى نكبة فلسطني
عبر تنظيم مسيرات  ،ندوات ،لقاءات..........
 -عقد ندوات تثقيفية في املدارس احلكومية.

 -املشاركة في الندوات التي عقدت في جامعتي النجاح

الوطنية والقدس املفتوحة.

 -عرض مسرحية «الزاروب» في مركز الطفل الثقافي

بنابلس للفنانة سامية قزموز.

•املشاركة في احلملة الوطنية اخلاصة بتوعية املواطنني بضرورة
مقاطعة البضائع االسرائيلية واستبدالها باملنتجات الوطنية

ومنتجات الدول العربية والصديقة.

• املشاركة باللجنة الوطنية لدعم املخيمات الصيفية عبر
مشاركة اعضاء الهيئة العامة في االحتاد بالعمل في هذه
املخيمات ،وعقد الدورات التدريبية للمشاركني ،وتقدمي

الدعم املالي للمخيمات .

•املشاركة في عضوية املجالس واللجان الوطنية

•املشاركة في املؤمتر الشعبي األول لنصرة احلركة األسيرة
مبناسبة يوم االسير الفلسطيني.
أجنز االئتالف الذي يضم احتاد العام للمرأة الفلسطينية و املراكز
•املشاركة في فعاليات كافة اللجان الوطنية ملواجهة إجراءات النسوية واحلقوقية مشاريع ومسودات القوانني التالية-:
االحتالل وسياساته في القدس احملتلة واملتمثلة بتهويد مدينة
• مسودة تعديل خمسة محاور رئيسة في قانون االحوال
القدس وبخاصة ضاحية الشيخ جراح وحي البستان.
الشخصية ذات أولوية للمرأة واملتعلقة بالطالق ،حضانة
•املشاركة في املسيرات التي نظمتها كافة فصائل العمل الوطني
الطفل ،حتديد سن الزواج ،تعدد الزوجات ،االموال
ملواجهة جدار الفصل العنصري واالستيطان في مناطق بلعني
املشتركة ،املسكن الشرعي للزوجة املطلقة ،وذلك إلقرارها
ونعلني واملعصرة وسلفيت وجيوس وبيت جاال وغيرها.
بقانون الحقا.
•مشاركة عضوات االمانة العامة في اجتماعات املجلس
•مسودة قانون عقوبات يتوخى العدالة واملساواة مبا يحقق
املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية الى جانب العضوية
مقاربات مع الوثائق الدولية ،لتقدميه ملؤسستي الرئاسة
الفاعلة لرئيسة االحتاد ورئيسة املجلس االداري.
ومجلس الوزراء.
•املشاركة في جميع الفعاليات التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا
للدفاع عن األسرى واالسيرات (مسيرات ،اعتصمات،
ندوات ،لقاءات ،بهدف الضغط الطالق سراح االسرى
واألسيرات الفلسطينيات.

ثالثا :املشاركة القانونية-:

شتاء  - 2011الفلسطينية
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• مبناسبة يوم االسير الفلسطيني وباملشاركة والتنسيق مع الهيئة
العليا ملتابعة شؤون االسرى مت تنظيم اعتصام تضامني مع
االسيرات الفلسطينيات امام مقرات الهيئة الدولية للجنة
الصليب االحمر الدولي في كافة محافظات الوطن.
•املشاركة في حملة «أكتب رسالة لألسرى واألسيرات
القابعني في سجون االحتالل االسرائيلي» التي نظمتها وزارة
شؤون االسرى بهدف مناصرة االسرى وخلق تفاعل شعبي
وجماهيري مطالب بحريتهم.
•املشاركة في كافة اللجان املشكلة في الداخل واخلارج للدفاع
عن حق العودة ،و التركيز على واقع املرأة الالجئة ومعاناتها
ووضع املخيمات في الشتات.
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•املشاركة في املؤمتر االستثنائي لالمانة العامة لالحتاد النسائي
العربي الذي عقد في بيروت .

•املشاركة بورقة عمل بعنوان عنف االحتالل االسرائيلي
وأثره على املرأة والشعب الفلسطيني ،وذلك في اجتماعات

املكتب التنفيذي لالحتاد النسائي العربي الذي عقد في بيروت
برعاية «االسكوا» (منظمة االمم املتحدة لتنمية دول غرب

اسيا بينها فلسطني و 12دولة عربية) حتت شعار مناهضة
العنف ضد املرأة .

•املشاركة في ندوة التضامن مع املرأة الفلسطينية التي عقدت

رابعا :تفعيل العالقات اخلارجية

• املشاركة في املؤمتر االقليمي املنظم من قبل املجلس القومي
للمرأة بالقاهرة حتت شعار «دور البرملانيات في صياغة
السياسات من اجل التنمية»وذلك في الفترة ما بني - 20
 ،2010/ 2/ 22ومبشاركة عدد من البرملانيات من الدول
االطراف.
•زيارة االحتاد الوطني التونسي للمرأة والهياكل التابعة له
في الفترة ما بني 2010/1/22-18م بهدف التعرف على
انشطة االحتاد التونسي .
•املشاركة في أعمال املؤمتر الوطني الثالث عشر لنساء تونس
والذي عقد في تونس في الفترة ما بني 2010/4/5 –2
حتت شعار املرأة التونسية طموح ،آفاق ،حتديات ،وذلك
تلبية لدعوة االحتاد الوطني للمرأة التونسية.
•املشاركة بورقة عمل بعنوان املرأة الفلسطينية في مواجهة
العنف» اخلطط واالجنازات « وذلك ضمن أعمال ورشة
العمل االقليمية لتبادل اخلبرات في مجال القضاء على
العنف ضد املرأة العربية والتي عقدت في تونس.
•املشاركة في املؤمتر العربي االقليمي بيجني الذي عقد في
القاهرة بدعوة من اليونيفيم (صندوق االمم املتحدة االمنائي
للمرأة) ورابطة املرأة العربية ومؤسسة كرامة.
•املشاركة في اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد النسائي
الدميقراطي العاملي الذي عقد في البرازيل .
.........
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في البرازيل مبشاركة حشد كبير من اجلاليتني الفلسطينية
والعربية .
•املشاركة مع ابناء اجلاليتني الفلسطينية والعربية في البرازيل
بعرض فيلم بعنوان «املرأة و اجلدار» وبعرض أزياء فلسطينية
تراثية .استقبال وفد التضامن الفرنسي املؤلف من  44امرأة «
عضوات برملان ،رئيسات وعضوات بلديات ،واكادمييات،
وذلك جتسيدا للبرنامج املشترك  :توأمة املدن الفرنسية مع
مخيمات الالجئني.
•استقبال وفد ملتقى نساء فنانات ضد العنف اجلندري
االسباني املؤلف من  27عضوا « يضم نقابيات ،اعضاء
مجالس بلدية ،وذلك بتاريخ  2010 /4/24حيث مت
وضع آليات للعالقة بني االحتاد وامللتقى للنضال ضد العنف
اجلندري.
•استقبال وفد من «اليونيفيم» وصندوق االمم املتحدة للسكان
بتاريخ  2010 /7/11بغرض التباحث في مجال تطبيق
استراتيجية االحتاد والقرار الصادر عن مجلس االمن 1325
واملعيقات التي تعترض تطبيقه في فلسطني.
•املشاركة في االحتفال التكرميي للسيدة ليندا مطر الذي أقيم
في قصر اليونيسكو ببيروت بتاريخ  2010-3-18مبناسبة
يوم املرأة العاملي.
•املشاركة في املؤمتر الستني للمرأة القبرصية ،الذي عقد في
قبرص بتاريخ .2010-3-7

خامسا :رفع القدرات وتأهيل الكادر

•تنفيذ املرحلة االولى من البرنامج التدريبي «العنف املبني
على النوع االجتماعي «اخلاص مبناهضة العنف ضد النساء،

وذلك في مناطق اخلليل ،نابلس ،طولكرم ،جنني ،اريحا،

•طباعة النظام االساسي لالحتاد وتوزيعه على فروع االحتاد

•تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع تقوية قدرات االحتاد العام

•اصدار نشرة دورية بعنوان الفلسطينية مبناسبة يوم املرأة

جلان املرأة الفلسطينية.

•اصدار بوستر بعنوان «الترشح حق  ...االنتخابات
مسؤولية» كدعاية حتث على املشاركة في انتخابات املجالس

بالتعاون مع مركز املرأة للتوثيق والبحوث «اليونسكو «.

للمرأة الفلسطينية وهي " :تنمية القدرات اخلاصة بإعداد
القيادات الشابة في كل من الضفة وغزة ،بالتعاون مع احتاد

وهيئاته بهدف تثقيف الكادر واالعضاء.
العاملي.

•عقد ورشة عمل للهيئات االدارية لفروع االحتاد العام للمراة

البلدية احمللية التي كان من املقرر اجراؤها في متوز .2010/

لعمل االحتاد ،وذلك في  ، 2010-1 -27في قاعة جمعية

بعنوان( :تنمية مهارات االتصال وكيفية التواصل مع

في كل من الضفة وغزة بهدف مشاركتها باعداد اخلطة العامة

انعاش االسرة بالبيرة.
• تنفيذ مشروع تأهيل وتدريب كوادر نسوية في اجلوانب
االدارية ،واجلوانب املعرفية بقضايا املرأة الفلسطينية،
والتشريعات القانونية احمللية والدولية بتعاون ومتويل
مؤسسة «فريدتش ايبرت» وذلك قي محافظات الشمال
 /غزة /الوسطى  /خانيونس  /رفح في الفترة ما بني 1
2010/6/ 30 – 2010/5/
•بتمويل مؤسسة «فريدتش ايبرت»األملانية جرى تنفيذ
املرحلة الثانية من برنامج متكني وتدريب الكوادر الشابة في
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ،مشروع « :تطوير املهارات
املكتسبة من التدريب لدي املتطوعات في االحتاد العام للمرأة
الفلسطينية من خالل األنشطة التطوعية في قطاع غزة في
الفترة ما بني 2010/10/24 -2010/9/29

•عقد دورة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة «فلسطينيات»
وسائل االعالم) ،مبشاركة رئيسات الفروع واملسؤوالت
االعالميات في الفروع بواقع  36ساعة.
• حتديث وتفعيل الصفحة اإللكترونية اخلاصة باالحتاد بغرض
تعميم أخبار االحتاد وأنشطته ،ونشر املعلومات اخلاصة
بقضايا املرأة الفلسطينية .
•اصدار عدة بيانات ومذكرات ونداءات في املناسبات الوطنية
والنسوية واالجتماعية.

سادسا  :النشاط االعالمي

•اصدارعدة تقارير ومذكرات دورية حول واقع املرأة
الفلسطينية حتت االحتالل واالنتهاكات املرتكبة بحقها .
•تغيير صورة املرأة في االعالم الفلسطيني من صورة املرأة
الضحية الى صورة املرأة املنتجة الطموحة املشاركة مع الرجل
في مختلف املجاالت السياسية االجتماعية الثقافية التنموية
التعليمية على اساس الدميقراطية واملساواة.
•نشر وتوثيق وقائع ونتائج املؤمتر العام اخلامس لالحتاد العام
للمرأة الفلسطينية في كتاب كأحد النشاطات االعالمية
املتضمنة في مشروع تقوية االحتاد العام للمرأة الفلسطينية
بالشراكة مع احتاد جلان املرأة ومؤسسة مندوبات واملمول من
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االحتاد العام للمرأة الفلسطينية
نشاط فرع القاهرة
تقوم الهيئة اإلدارية اجلديدة بتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية التي
مت وضعها لتحسني أوضاع املرأة الفلسطينية ،ومتكينها اجتماعي ًا
واقتصادي ًا و ثقافي ًا في جمهورية مصر العربية.
قامت اللجنة االقتصادية بتنظيم دورات مختلفة ،تهدف إلى
إكساب املرأة مهارات في التفصيل واخلياطة و التطريز وإعداد
املأكوالت الفلسطينية ،وذلك في إطار تنظيم مشروعات صغيرة
ترفع من مستوى املرأة االقتصادي ،مثل مشروع «املطبخ
الفلسطيني» ومشروع إنتاج مطرزات صغيرة احلجم متعددة
االستخدامات.
واصلت جلنة التراث مشروعها اخلاص باحملافظة على التراث
الفلسطيني  ،من خالل إنتاج املطرزات الفلسطينية التقليدية،
واملشاركة في األسواق اخليرية باملنتجات الفلسطينية املتميزة .
وفي مجال خدمة الطالبات يواصل االحتاد رعايته للطالبات
الفلسطينيات الدارسات في اجلامعات املصرية ،من خالل إشرافه
على بيت للطالبات الذي أقامه االحتاد منذ أربعني عام ًا الستضافة
الطالبات من الوطن و الشتات.
ويساهم االحتاد في دفع رسوم الدراسة ألبناء االسر الفلسطينية
احملتاجة في املراحل التعليمية األساسية وخالل هذا العام ساعد
االحتاد 190طالب ًا وطالبة في دفع رسوم الدراسة ،ويتم ذلك
من التبرعات التي يجمعها االحتاد من أعضاء اجلمعية العمومية
بجمهورية مصر العربية ،كما يواصل االحتاد احتفاله السنوي
باملتفوقني واملتفوقات من أبناء االحتاد.
يشرف االحتاد على مشروع « التبني باإلنفاق « ،حيث تقوم
بعض األسر الفلسطينية ميسورة احلال بإرسال دعم شهري
ملساعدة األسر احملتاجة ،و تقدمي بعض الهدايا في املناسبات،
وقد وصل عدد األسر املستفيدة حتى اآلن  28أسرة .
قدم االحتاد مساعدات مالية شهرية لبعض األسراحملتاجة،
كما قدم بعض املساعدات املالية والعينية في املناسبات و األعياد
املختلفة.
قامت جلنة العالقات الداخلية بزيارات لعدد من أحياء القاهرة
التي تضم أسر ًا فلسطينية  ،بهدف توسيع قاعدة اجلمعية العمومية
.........
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لالحتاد ،وذلك بتنسيب عضوات جدد ،ومت تنظيم لقاءات موسعة
لألعضاء للتعرف على أنشطة االحتاد و االنتساب للجانه املختلفة.
واصلت اللجنة الثقافية نشاطها بإقامة ندوات تناولت القضية
الفلسطينية ،كما مت عرض أفالم فلسطينية ،وتعمل اللجنة على
تطوير أداء فريق كورال « عباد الشمس « بإشراف فني ،و يشارك
الكورال في معظم املناسبات الفلسطينية ،حيث يقدم أغاني
التراث و األناشيد الوطنية .
شاركت جلنة اإلعالم في برامج تليفزيونية و إذاعية وتنظيم
حضور ندوات خاصة بالقضية الفلسطينية ،وقد أنشأت اللجنة
موقع ًا على الـ  Facebookللتعريف بنشاط االحتاد  ،و للتواصل
مع املرأة الفلسطينية بالوطن و الشتات ،وهو مسجل باسم
( ،)Palestinian WUوأصدرت رزنامة للعام اجلديد 2011
تتضمن التواريخ الهامة للقضية الفلسطينية .
قامت جلنة العالقات اخلارجية بتهنئة املؤسسات و التنظيمات
الشعبية الفلسطينية واملصرية في األعياد املختلفة.
وكان النشاط املميز لالحتاد هو املشاركة في حملة « أكتب
رسالة ألسير « التي نظمتها وزارة شؤون األسرى واحملررين
في السلطة الوطنية الفلسطينية ،مبناسبة يوم التضامن العاملي مع
الشعب الفلسطيني وأسرى السجون اإلسرائيلية ،وقد مت دعوة
مؤسسة « ملتقى املرأة « وهي إحدى املؤسسات النسوية املصرية
للمشاركة في احلملة  ،و التي قامت بنشر احلملة و جمع عشرات
الرسائل من أبناء الشعب املصري الشقيق وإرسالها إلى األسرى
واألسيرات في السجون اإلسرائيلية.
وشارك االحتاد في « مهرجان السويس لدول حوض البحر
األحمر « و كان دور الكورال وجلنتي اإلعالم و التراث مميزاُ.
أقام االحتاد خالل اإلجازة الصيفية للمدارس دورة لتعليم
فن الرسم  ،و كذلك قام باملشاركة في نشاطات «قصر ثقافة
الطفل»التابع لوزارة الثقافة املصرية ،وقد حصل ستة من أبنائنا
على جوائز لتميزهم في مسابقة الرسم التي أجراها املركز
باالشتراك مع اليابان

ملتقى النساء العربيات لنصرة الشعب الفلسطيني
في مواجهة احلصار واالحتالل
حضور فاعل ومميز لوفد االحتاد العام للمرأة الفلسطينية

ومن ثم قامت الوفود بتسليم مذكرة صادرة عن امللتقى الى ممثل األمني
العام في سوريا وهو فلسطيني من جنني وقد أعدت االخت فريال
هذه املذكرة ،بعد ذلك توجهت الوفود الى القنيطرة وموقع عني التينة
وفي املساء جرى االستماع الى البيان اخلتامي والتوصيات.
مالحظات حول امللتقى واملشاركة:
كانت مشاركة أعضاء الوفد الفلسطيني قوية وقد شاركت جميع
األخوات في املداخالت والنقاش بشكل مميز.
أجريت العديد من املقابالت الصحافية والتلفزيونية مع أعضاء وفد
األمانة.
كانت هناك مشاركة من فلسطينيات متثل الفصائل املقيمة في دمشق
وكانت غير مؤثرة.
تاخر وصول األخت اكتمال حمد أكثر من  12ساعة قضتها في مطار
دمشق الدولي.
كان هناك وفد ميثل حركة حماس مكون من زوجة خالد مشعل
وزوجة موسى أبو مرزوق وغيرهن ولم يكن لهن دور مؤثر نتيجة لتدخل
وفد االحتاد منذ البداية الذي أصر على كلمة واحدة لالحتاد هي الكلمة
التي القتها االخت ام جهاد.
لقد ترك وفد االمانة العامة املشارك انطباعا جيد ًا وشهد اجلميع بكفاءة
ورقي أعضاء وفد احتادنا.
جرى تقدمي هدايا للسيدة جناح العطار والسيدة ماجدة قطيط باسم
االحتاد.
توجه جميع اعضاء الوفد الفلسطيني الى مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية
وزيارة ضريح الشهيد خليل الوزير أبي جهاد وقراءة الفاحتة على أرواح
الشهداء مبشاركة من أعضاء القيادة الفلسطينية في سوريا
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قام وفد االحتاد العام للمرأة الفلسطينية برئاسة األخت انتصار
الوزير رئيسة االحتاد وكل من :فريال عبد الرحمن ،فايزة أبو الهيجا،
نعيمة الشيخ ،رميا نزال ،اكتمال حمد ،خالدات حسني.
كما انضمت األخت انتصار مرعي واألخت هدى بدوي إلى الوفد
الذي وصل الى دمشق بعد انتظار دام أكثر من ساعتني على احلدود،
وعند وصول الوفد فوجئنا بوجود ثالث وفود فلسطينية أخرى من
حماس والصاعقة والقيادة العامة وبناء على طلبنا مت اضافتهم لوفدنا
فاصبح الوفد الفلسطيني وفد ًا موحداً.
شارك في امللتقى وفود من 14دولة عربية هي :فلسطني ،سوريا،
االردن ،مصر ،لبنان ،تونس ،اجلزائر ،املغرب ،اليمن ،الكويت،
السودان ،موريتانيا ،البحرين ،وحزب العدالة والتنمية التركي.
رحبت السيدة ماجدة قطيط رئيسة االحتاد النسائي السوري
باحلضور ثم ألقت الدكتورة جناح العطار نائبة الرئيس السوري كلمة
ّقيمة حتدثت فيها عن صمود املرأة العربية والفلسطينية وعن ضرورة
التضامن معها .وأشادت السيدة رمزية االرياني رئيسة االحتاد
النسائي العربي في كلمتها باملرأة الفلسطينية وبصمودها وصمود
الشعب الفلسطيني.
افتتحت اجللسة األولى بكلمة األخت انتصار الوزير رئيسة االحتاد
حتت عنوان “تداعيات احلصار على الشعب الفلسطيني» وقد ألقت
الضوء على كافة الظروف التي يعيشها الشعب واملرأة الفلسطينية.
قدمت السيدة نهى املعايطة رئيسة االحتاد النسائي األردني حول
التوجهات الشعبية والعربية والعاملية لفك احلصار عن األراضي
الفلسطينية والعربية احملتلة.
قدمت السيدة سلوى تارزي رئيسة االحتاد الوطني للمرأة التونسية
ورقة بعنوان حماية املرأة في القانون الدولي اإلنساني بني التشريع
والواقع.قدمت السيدة فاطمة دعنون االحتاد الوطني النسائي
املغربي ورقة بعنوان الدور الفاعل للقيادات النسائية في دعم النساء
الفلسطينيات وأطفالهن احملاصرين في غزة واألراضي احملتلة.
ثم حتدث األسير احملرر من اجلوالن مدحت صالح معاناة أهالي
اجلوالن ومعاناة النساء العربيات في األراضي احملتلة نتيجة ممارسات
االحتالل.عقدت رئيسات الوفود جلسة مع الدكتورة جناح العطار
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احملور القانوني

جتربة االحتاد في تطوير قانون األحوال الشخصية
مقدمة:

حاز حتديد املكانة القانونية للمرأة على اهتمام االحتاد العام في
وقت مبكر ،ذلك االهتمام الذي انطلق من االلتزام الكامل مببدأ
املساواة وعدم التمييز املؤسس على املرجعيات الفلسطينية كوثيقة
االستقالل والقانون األساسي .واستند عمل االحتاد على الوضع
القانوني ومتعلقات املرأة القانونية إلى اإلجماع والتوافق النسائي
على قراءة املرحلة التاريخية اجلديدة واستحقاقاتها ،حيث اعتبرت
احلركة النسائية الفلسطينية أن طبيعة وسمات املرحلة السياسية
والوطنية متكن من طرق أبواب القانون وتغييره ملصلحة النساء.
وثيقة حقوق املرأة التي أعلن عنها االحتاد واملؤسسات واملراكز
النسوية عام  ،1994كانت نقطة البدء التي طرحت مرتكزات
الرؤية لسلة القوانني واحلقوق العادلة .بدأ احلراك النسائي على
الصعيد القانوني عبر تنظيم وعقد املؤمترات احلقوقية كمؤمتر العدالة
والقانون ،وكانت الوظيفة املرجوة لطرح املنظور النسوي للقانون
هي طرح املطالب احلقوقية للمرأة وتسليط الضوء على التمييز
القانوني .كما ساعدت بعض األنشطة والفعاليات «كالبرملان
الصوري» في فحص وكشف طبيعة التحديات واإلشكاالت
املتوقعة والتي تتعارض مع الرؤية واملطالب القانونية للمرأة
وتعارض التعديالت املفترض أن يتضمنها القانون املنشود.
اللجنة الوطنية لقانون االسرة:
.........
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نهاية محمد
بادر االحتاد الى عقد لقاءات مع املؤسسات النسوية  :طاقم
شؤون املرأة ،ومركز اإلرشاد القانوني واالجتماعي ،مركز
الدراسات النسوية ،ومؤسسة احلق ومؤسسة مشرقيات في غزة،
اضافة الى مشاركة جميع األطر النسوية .ومتخضت االجتماعات
عن تشكيل «اللجنة الوطنية لقانون األسرة» في عام  1998التي
تضم املؤسسات واملراكز النسوية واحلقوقية ذات االختصاص.
وتوقفت اللجنة عند الدروس والتجارب السابقة واحملطات
التمهيدية واستخلصت ما يلي:
التوجه إلى بناء االئتالفات الواسعة ما بني مؤسسات املجتمع
املدني املتفقة بالرؤية حول القانون ،والى نسج التحالفات العريضة
مع القوى السياسية واملجتمعية التي تتوافق باملنطلقات واملبادئ،
والتي تناهض التمييز ضد املرأة ،وذلك على قاعدة القناعة
املشتركة حول طبيعة النظام الدميقراطي واملجتمعي املنشود ومبا
يعزز قيم املواطنة.
االبتعاد عن التعامل مع قانون األحوال الشخصية ضمن منطق
وعقلية املشروع املؤقت ،بديال للعمل الطويل النفس الذي يرسخ
قيم العدالة واملساواة بني املواطنني.
االستمرار في عملية التثقيف الداخلي في املؤسسات النسوية

األسس واملبادئ:

تعزيز مبدأ الشراكة الكاملة بني الزوج والزوجة في إطار
األسرة على اعتبار ان عقد الزواج ميثل عقدا بني طرفني متساويني
في احلقوق والواجبات.
حق املرأة داخل األسرة في تقرير مصيرها وواليتها على نفسها
متى بلغت السن القانونية ،وهي ثمانية عشر عام ًا ميالدية.
ال يبنى عقد الزواج إال على اساس مبدأ الرضى والقبول التام
لطرفي العقد.أن يكون احلد االدنى لسن الزواج ثمانية عشر عام ًا
ميالدية لكل من الزوجني.
نظر ًا ملا يترتب على تعدد الزوجات من شقاق ومشاكل داخل
األسرة ،وما ينجم عنه من امتهان لكرامة املرأة ،نطالب النظر جدي ًا
في تشريع يضع حدا لهذه الظاهرة قانوني ًا ويقيدها ويراقب االلتزام
من خالل تسجيل عقود الزواج على سجالت احلالة املدنية.
ان يكون الطالق قضائي ًا وبحضور الطرفني ،وذلك منعا لوقوع
الطالق التعسفي والعطاء الزوجني فرصة التفكير واملناقشة قبل اتخاذ
مثل هذا القرار الذي قد يعرض العائلة للتفكك ،وان يتم الطالق بناء
على طلب احد الزوجني ،وان يتم تسجيله لدى احملكمة استحداث
صندوق ضمان النفقة وإجراء الطالق لصالح النساء وأطفالهن؛
على ان يتم وضع قانون إجرائي خاص لتنظيم ذلك.
ضمان املساواة في احلقوق ما بني الرجل واملرأة في حالة انتهاء
العالقة الزوجية مبا فيها احلق في احلضانة والوالية على األطفال،
وتوزيع األموال املتحققة خالل قيام الزوجية ،واعتبار عمل املرأة
داخل البيت ورعاية األطفال عمل منتج يساهم في حتقيق الدخل.

واألسرة خالل قيام الزوجية أو انحاللها ،ويقدر نصيب كل من
الزوجني في حالة الطالق بحسب استطاعته/ها املالية ودخله/

ها ،ويكون ذلك إما بالتراضي أو التقاضي.

لقد عرضت األسس واملبادئ على اجتماع موسع ضم القيادات

األولى لفصائل العمل الوطني عقد في قاعة بلدية البيرة في شهر
آب عام  .2000وبعد نقاش مستفيض أقرت املبادئ واعتبرت

كأساس معتمد من قبل جميع املشاركني يتم تبنيه وإسناد املرأة
بالعمل من أجل إقراره.

ولم مينع التوافق الذي حتقق على أغلبية التعديالت من بروز
بعض وجهات النظر اخلالفية في إطار االئتالف والتي متحورت
حول قضية تعدد الزوجات وامليراث والتي حسمت بالتوافق بتقييد
التعدد من خالل اإلجراءات امللزمة ،ومن خالل االلتزام بحصول
املرأة على ميراثها الشرعي.
املشاركة في اجلهود اإلقليمية لتغيير قوانني األحوال الشخصية:
والى جانب اجلهود احمللية الهادفة الى إقرار قانون لألحوال
الشخصية عصري ودميقراطي ،فقد شارك احتاد املرأة في اجلهد
اإلقليمي العربي باالجتاه والرؤية ذاتها ،انطالقا من التشابه
والتقاطع بني القوانني النافذة ،ومبا يساهم في تعزيز وتوحيد
الرؤية القانونية على صعيد أكثر من دولة عربية ،األمر الذي يقود
الى زيادة الدفع املجتمعي لتغيير القانون على الصعيد الفلسطيني،
ومما يزيد من أزمة القوانني العربية السارية مع قطاع املرأة في تلك
الدول .وعليه ،قام االحتاد في نهاية عام  2007/12باالنضمام
إلى املشروع اإلقليمي لتطوير قوانني األحوال الشخصية ،الذي
يضم األردن ،لبنان ،مصر ،فلسطني .وهو مشروع دعا إلى
تشكيله احتاد املرأة األردنية ،وينسق له في فلسطني مركز اإلرشاد
القانوني واالجتماعي.
وحمل االحتاد التوجهات القانونية املقرة في االئتالف
الفلسطيني الى االئتالف االقليمي مدافعا عنها وداعيا الى تبنيها،
والتي تتضمن القضايا املطلوب تعديلها  :سن الزواج ،الشخصية
القانونية للمرأة «الوالية ،الطالق ،احلضانة ،األموال املشتركة.
وقد ساهم االحتاد بإعداد أوراق العمل للنقاش في املؤمترات التي
عقدتها الورشة اإلقليمية في رام الله وبيروت وعمان حول رؤيته
للتعديالت املراد إقرارها على صعيد الدول األربعة.
شتاء  - 2011الفلسطينية

.........

حول مثالب قوانني األحوال الشخصية السارية املفعول في الضفة
وغزة ،وحول مبررات اجراء التعديل والتغيير القانوني من
جانب ،والتوجه الى استخدام اآلليات والوسائل كافة من اجل
تغيير توجهات الرأي العام بخصوص وضعية املرأة في القوانني
كافة وفي مقدمتها قانون األحوال الشخصية.
ولتحقيق الهدف املتمثل بالوصول الى قانون أحوال شخصية
عصري يستند الى الوثائق واملرجعيات احمللية الضامنة للمساواة،
فقد خاض االحتاد مع باقي الشركاء النقاشات على مدى جلسات
طويلة لالتفاق على املبادئ األساسية التي يفترض أن يستند إليها
القانون ،وعلى احملاور األساسية املقترحة ملشروع « قانون األسرة
الفلسطيني» ،واستند النقاش إلى القواسم املشتركة بني الطيف
االجتماعي والسياسي ،األمر الذي مكن من حتقيق االلتفاف حول
املبادئ واملفاهيم.

ضمان املسؤولية املشتركة فيما يخص النفقة على األطفال
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خامتة:

على الرغم من طول الفترة الزمنية التي تتطلب وضع مسودة
القانون املنتظر لألحوال الشخصية ،اال ان اجلهود لم تتكلل
بعد بالنجاح وبقطف ثمارها .فليس خاف على أحد صعوبة
وإشكالية القانون الذي نحن بصدده ،فباإلضافة إلى اإلشكالية
والتباينات الواقعية بني مختلف االجتاهات الفكرية واالجتماعية
في املجتمع الفلسطيني حول املرجعيات القانونية التي ستعكس
نفسها على البنود التفصيلية ،فان اإلشكالية الراهنة حاليا التي
تعيق إصداره هي اإلشكالية ذاتها التي تعيق إصدار جميع
القوانني الفلسطينية ،والتي تتمثل في غياب املجلس التشريعي
عن عمله وتأديته لوظيفته املنوطة به وعلى رأسها إقرار القوانني
والتشريعات ،وذلك بسبب أزمة النظام السياسي واالنقسام
السياسي بني الضفة وغزة.
وأخيرا ال ندعو الى االستسالم لهذا الواقع األليم الذي ال يوفر بيئة
صاحلة للتقدم مبسودة القانون من أجل إقرارها ،في الوقت الذي ال
ندعو فيه كذلك إلى جتاوز األزمة السياسية العامة والتعالي عليها..
ان الطريق غير ممهدة لكنها قابلة لتحقيق بعض االجنازات ،وحتى
ال «يهلك الذئب وال ميوت الغنم» ،ال بد من التقدم الى مؤسساتنا
التنفيذية ممثلة بالرئاسة ومجلس الوزراء ومبوجب الصالحيات
املسندة لهما ببعض التعديالت اجلوهرية ،التي من شأنها أن تسكن
وجع النساء الناجمة عن قوانني أصبحت بالية ال تتناسب مع الواقع
الذي وصلت اليه املرأة في مجتمعنا ،بانتظار أن حتني الفرصة الوطنية
املناسبة للتقدم بالقانون املنشود الذي يحفظ كرامة املرأة
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جائزة محمود درويش في يوم
الثقافة الوطنية الفللسطينية
منحت جائزة شاعر فلسطني الراحل محمود درويش
للعام  2010مناصفة بني الكاتبة املصرية أهداف سويف
والكاتب اجلنوب افريقي براينت برايتنباخ
قررت جلنة جائزة محمود درويش للثقافة واالبداع» منح
جائزة شاعر فلسطني الكبير الراحل محمود درويش لهذا
العام الى شخصيتني ثقافيتني مرموقتني عربيا وعامليا..
اجلائزة االولى كانت للكاتبة املصرية املعروفة أهداف سويف
والتي متيزت باعمالها االبداعية والتي اهتمت بالدفاع عن
قضية الشعب الفلسطيني وابراز هذه القضية على نطاق
دولي واسع
كما منحت اجلائزة للكاتب اجلنوب أفريقي براينت
برايتنباخ من الكتاب املرموقني في جنوب افريقيا وصديق
محمود درويش ومن املعروفني على النطاق العاملي كمناضل
ومبدع ضد العنصرية ونظام االبارتيد ووقوفه احلازم الى
جانب الشعب الفلسطيني واستقالله.

في املمر اللولبي للقوانني
حيث يصبح التمييز تشريع ًا ودستور ًا

مدير الرقابة اإلدارية /ديوان املوظفني العام
القانونية أعلى سلطة من الالئحة التنظيمية وفي حال تناقضهما
يؤخذ بالسند األقوى وهو املواد القانونية وبالتالي يستمر الصرف
عن االبناء للزوج فقط وهو ما يحصل فعالً ،باستثاء االرامل من
املوظفات أو اولئك الزوجات الالئي يثبنت عجز الزوج عن العمل
ال يصرف للموظفات عن االبناء اذا كان الزوج موظفاً ،ويستحق
الزوج عالوته عن أبنائه باعتبار أنه هو من قام باحلمل واإلجناب
واإلرضاع والسهر ال هي.
وعلى الرغم من أنني شخصي ًا ضد أن تتحول العالقة بني الرجل
واملراة إلى صراع يحاول فيه كل طرف أن يثبت أحقيته وميزاته،
باعتبار أننا متساوون متام ًا في احلقوق والواجبات حتى لو كان لكل
منا خصوصية من حيث التركيب السيكولوجي واجلسدي ،إال اننا
متشابهون في إنسانيتنا على األقل ،وهي ما تعمل هذه القوانني
على جتريدنا من بعضها.
على سبيل املثال ال احلصر يتعامل قانون التقاعد مع املرأة على
أنها مخلوق على الهامش ال أكثر تقوم بوظيفتها على سبيل الترفيه
أو الكماليات ،ليس باعتبارها عنصر ًا كامل املسؤولية تعمل على
بناء أسرة وتتحمل من املسؤوليات ما ترضخ له جبال عالية ،فاملرأة
باالضافة لقيامها بكامل واجباتها كموظفة تقوم بكامل واجباتها
وأكثر كزوجة وأم ومدرسة ألبنائها في معظم احلاالت إال أن
القانون يهضم حقها ويسلب عائلتها احلق في االستفادة من تقاعدها
بعد وفاتها باعتبارها غير معيلة لهم ،فما هو املصدر الذي حدد
املشرعون منه استنتاجهم هذا ،لم أستطع أن أعرف ،فعلى االقل
أنا وكل املجتمع احمليط بي من النساء العامالت نعمل على حتمل
مسؤولياتنا كاملة من الصرف واإلنفاق على العوائل بنسبة مساوية
للرجل متام ًا وفي بعض احلاالت يكون أكثر ،ومن األمثلة على هذه
النصوص القانونية التي تؤكد على التمييز ضد املرأة ما يلي :
شتاء  - 2011الفلسطينية
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هل لهؤالء املشرعني أمهات كأمي ؟
هل ربتهم أمهات بهيبة تشبه هيبة شيبها ووقار صوتها ؟ هذا ما
تبادر لذهني وأنا أتلقى الصدمة تلو الصدمة مجسدة بنص قانوني،
لم اكن أعرف ِمن القوانني التي حتكم املوظفني قبل انضمامي للعمل
بديوان املوظفني العام أكثر من القانون األساسي الذي ينص على
أنه ال يجوز التمييز على أساس الدين أو اللون أو اجلنس أو غيره
 ،ولكن ما سمعته في قاعة احملاضرات التي استمرت شهر ًا كام ً
ال
حمل لي في كل يوم منها إهانة ومس ًا بكرامتي على شكل قانون
يجد له من مبررات احملاضرين ما هو أكثر إهانة من مواد القانون
نفسها ليصبح العذر أقبح من الذنب.
كانت بداية احملاضرات حول قانون اخلدمة املدنية ،وهو القانون
الذي يعمل مبوجبه كافة املوظفني ،واإلجراءات اإلدارية الواجب
اتباعها قبل انطالقنا للعمل كمراقبني إداريني في املؤسسات العامة
بهدف تعزيز فكرة املهنية والبناء املؤسسي واإلصالح اإلداري،
بعض املواد تطل علينا بخجل لتعلن عن متييز مبطن ،مثل تلك
املواد التي تختص باملواصالت والتي تسمح للمرأة باحلصول
على مواصالت اعتماد ًا على هوية زوجها حتى لو بقيت هويتها
في مكان آخر ولم يتم تغييرها ،باعتبار املرأة ملحق ًا بالرجل أينما
كان وبالتالي فال أهمية ملكان صدور هويتها ألن هوية زوجها هي
األساس الذي ينبغي االعتماد عليه.
وعلى الرغم من بعض الصحة في أن املرأة تنتقل للسكن في
بيت زوجها عند الزواج مبا هو متعارف عليه ضمن منظومتنا
الثقافية إال أن هذا ليس بالضرورة ما يحدث .وبالتالي فالقانون
كرس عرف ًا ال أكثر وأعطاه صفة ملزمة ،أما البعض
في هذه احلالة َ
اآلخر من املواد فكان وقح ًا بفجاجة .تطل علينا املواد باتساع
عينيها حتملق فينا وتضحك ضحكتها املستهزئة بكل اجلهود
الرامية إلحقاق املساواة مثل تلك املادة حول عالوة األبناء ،ففي
حال كان «الزوجان موظفني تصرف عالوة األبناء للزوج فقط
«وعلى الرغم من أن الالئحة التنظيمية أشارت إال ان عالوة
االبناء للزوجني املوظفني تصرف الحدهما فقط .إال أن املادة

محاسن البرغوثي
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شروط إضافية لالنتفاع بتقاعد الورثة:
مادة ( )32من قانون التقاعد
 -1يتوقف صرف الراتب التقاعدي لألرملة عند زواجها ،ويعود
من يستفيد من تقاعد املوظف املتوفى ،أرملة أو أرامل املشترك .إليها حقها في الراتب التقاعدي إذا طلقت أو ترملت ألول مرة خالل
البنات واألخوات غير املتزوجات ،مطلقات أو أرامل.
زوج املشتركة ،إذا كان عند وفاتها غير قادر على كسب
مادة ()33
الدخل من الناحية الصحية أو غير قادر على إعالة نفسه  ،وفق ًا
عشر سنوات من تاريخ زواجها ،وإذا كان نصيب األرملة قد رد
لتقرير اللجنة الطبية املشكلة من قبل الهيئة.فبحكم القانون تنتفع
ال من تقاعد الزوج ،بينما ال إلى أوالد صاحب املعاش أو الوالدين فال يعود إليها من معاشها إال
أرملة (أرامل املشترك) بنصيبهن كام ً
يستفيد زوج املشتركة من تقاعدها وحتال حصته لصندوق التقاعد اجلزء الباقي دون رد.
ال أعرف ما الشعورالذي ينتابني في هذه احلالة هل هو شعور
إال إذا كان يعاني من عجز صحي ،فالزوج معيل ألبنائه وزوجته/
بالضحك أو بالبكاء ،فمن وضع هذه املعايير ،ومن افترض أن السنوات
زوجاته وعائلته بينما تصنف املرأة تبع ًا لهذه املادة على أنها امرأة
العشر هي املدة املسموحة للمرأة والتي» ميكنها أن تترمل أو تطلق خاللها
على هامش احلياة وليس لها دور فعلي سواء في عائلتها أو في « لتتمكن من احلصول على نصيبها من راتب زوجها ،علم ًا أن نصيبها ال
عملها ،فما يصرف من تقاعد املرأة ليس أكثر من استقطاعات يعود إليها إذا كان قد صرف لبقية املستفيدين حتى لو كانت قد « ترملت
متت على رواتبها خالل فترة عملها ،فكيف ينتقص حقها في ما ضمن املدة املسموحة لها « وكأنها إذا ترملت أو طلقت للمرة الثانية
مت أخذه من راتبها أصالً ،ومن وظيفة عملت سنوات جاهدة فقد أصبحت في غنى عن معاش زوجها فإذا كانت في غنى عنه عند
واحتملت ابتعادها عن أبنائها ساعات طوال يومي ًا لتقوم بواجباتها طالقها فهي ستكون أحوج عند طالقها الثاني أو ترملها للمرة الثانية .
في هذه الوظيفة ،وحتملت ضغط األعباء اليومية للحياة لتقوم بها -4 .للحصول على تقاعد الورثة يشترط الستحقاق الوالدة أال تكون
ويعامل القانون املرأة على أنها عنصر غير فاعل وسلبي ويستحق متزوجة من غير والد املتوفى .
علم ًا بأن والد املتوفى ميكنه أن يستفيد من راتب ابنه املتوفى
العطف والشفقة حيث أنه يجيز استمرار اإلناث غير املتزوجات /
حتى لو تزوج أربع نساء حتى لو كانت والدة املتوفى مطلقته أو
أرامل /مطلقات في احلصول على نصيبهن من تقاعد املتوفى باعتبار
كانت قد توفيت ،فكيف يعطي املشرع « والد املتوفى نصيب ًا من
أن قدرة املرأة على اإلنفاق على نفسها معدومة وينبغي أن يوجد
امليراث بغض النظر عن زواجه بينما حترم املرأة من نفس احلق .
رجل لإلنفاق عليها فإن لم تكن متزوجة أو مطلقة أو أرملة فهي بال  -5يقطع معاش البنات واألخوات عند زواجهن ،ومتنح البنت أو
مصدر للدخل وبالتالي تعود إعالتها للشقيق أو األب الذي كان ينفق األخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت خالل
عليها قبل الزواج  ،وعلى الرغم من ان هذه القوانني سنت مبراعاة عشر سنوات على األكثر من تاريخ الزواج أو من تاريخ وفاة املنتفع
للوضع االجتماعي للمرأة في مجتمعنا  ،وعلى الرغم من انها حتمل أو صاحب املعاش وذلك دون إخالل بحقوق باقي املستحقني.
في طياتها متييز ًا إيجابي ًا لصالح املرأة إال أنني أرى ومن وجهة نظري  -6يستحق الزوج حال وفاة زوجته النصيب احملدد في اجلدول إذا
املتواضعة أن التمييز اإليجابي يعادل في إهانته للمرأة التمييز السلبي كان وقت وفاتها مصاب ًا بعجز صحي مينعه من الكسب  ،ويثبت حالة
حيث تعامل هذه القوانني املرأة على أنها عنصر ضعيف سلبي وغير العجز بقرار من اللجنة الطبية اخلاصة ويشترط أال يكون له وقت الوفاة
دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في املعاش أو يزيد عليه ،فإذا نقص
قادر على إدارة حياته وتأمني مصدر دخل منفرد األمر الذي قد
الدخل عما يستحقه ،صرف له معاش مبقدار الفرق ،وفي هذه احلالة
يكون صحيح ًا بجذور متتد عميق ًا حيث ال حتصل املرأة على القدر
يوزع باقي املعاش املستحق للزوجة على املستفيدين في حدود األنصبة
الكافي من التعليم وتتزوج مبكر ًا وغيرها من العادات والتقاليد التي املبينة باجلدول املذكور دون وجود الزوج .أغادر فضاء احملاضرات
تغيرت كثير ًا بارتفاع نسبة تعليم اإلناث حتى بنسبة تفوق الذكور ،اخلانق ،وأخرج الستنشق بعض هواء  ،تصفعني ابتسامة أمي املكابرة
وهي قضية ينبغي معاجلتها من خالل تعزيز وترسيخ ثقافة مضادة بكبرياء تطالبني بالدفاع عني وعنها وهي التي علمتني أن أكون كما
تعمل على إبراز الصورة األجمل للمرأة املستقلة القادرة على اتخاذ أريد وأن أحترم روحي وأنوثتي ،ويعود لي سؤالي ،لو كان لهؤالء
القرارات ال أن يتم معاجلتها بسن قوانني تعمل على التأكيد على هذه املشرعني أم كامي ملا جترأت أناملهم وال عقلهم على التفكير بقانون
مييز ضدها  ،فهل لهؤالء املشرعني أم كأمي
الثقافة عبر القوانني.
.........
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في الوقت الذي أغلقت فيه معظم األبواب في وجه املرأة
الفلسطينية لم يتبق لها غير باب األمل لعلها ترى من خالله عاملا
أفضل وحياة أسهل لها وألسرتها ،نساء واجهن في حياتهن
االشواك واملصاعب لكنها لم يستسلمن ،اقتلعن االشواك بأيديهن
الناعمة وخضن في الطرق الوعرة واملوحلة بإرادة قوية وبعقول
مستنيرة ،عملن وأبدعن ،وأصبحن مناذج جديرة باالحترام
أصبحن قوة مثال ملهمة.
وضعت تلك النسوة أقدامهن على أول الطريق بدعم وإسناد
بعض املؤسسات الداعمة التي قدمت لهن مقومات االنطالق
متكن من االعتماد على أنفسهن وغدون
وواكبت جناحاتهن حتى ّ
نساء قادرات على إدارة شؤونهن االقتصادية بأنفسهن .
فاتن» الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية» كلمة مؤنثة
تعود للمرأة وتعني غاية في اجلمال ،وكانت غاية في العطاء منذ
تأسيسها في العام 1999وحتى اآلن .فتحت «فاتن» باب األمل
للمرأة الفلسطينية ولألسرة بشكل عام من خالل برامج اإلقراض
امليسرة التي بلغت  87قرضا بإجمالي  85مليون دوالر.
رؤية الشركة  :السعي لتحسني نوعية احلياة في فلسطني عبر
الوصول بشكل واسع الى خدمات التمويل الصغير واملشاريع
الصغيرة عالية اجلودة واملستدامة وتقدمي قروض لشريحة الفقراء
والنساء في الضفة والقطاع حيث تشكل شريحة النساء املستفيدة
من القروض  87%من محفظة القروض التي تديرها املؤسسة..
متيزت فاتن فاستحقت جائزة اإلبداع والتميز لعام  2010ومتيز
املنتفعون منها فحصلت مشاريع بعضهم على جوائز أيضا ،ملاذا
التميز؟ يقول ضياء األحمد مدير فرع جنني  :إذا رجعنا للوراء قبل
عشر سنوات وقارنا مع ما يحدث اليوم جند اجلواب  ،فقد كانت
محفظة الشركة قبل عشر سنوات ال تتجاوز املليون دوالر واآلن

هبه عساف/جنني
بلغت  21مليون دوالر .
على مستوى محافظة جنني استفادت أكثر من  20ألف أسرة
من حوالي  30مليون دوالر 97% ،منحت ملشاريع إنتاجية تخص
النساء ،مشاريع حولت املرأة من باحثة عن عمل إلى منتجة للعمل
وحازت جنني على أفضل مشروع إنتاجي فازت به املقترضة «أنوار
فراسيني» من قرية رمانة والتي بدأت بقرض قيمته  200دينار أما
اآلن فأعلى قرض للشركة هو  5آالف دوالر.
يقول اخلالدي  :تركز «فاتن» في قروضها على دعم النساء
اللواتي يشكلن ثلثي الفقراء في املجتمع واللواتي تغلق األبواب
بوجههن وال يجدن منفذا لهن من خالل البنوك و وسائل
اإلقراض التقليدية األخرى التي قد تضع شروطا صعبة وال تلتزم
باحتياجاتهن فال يتمكن من توفيرها فيلجأن لفاتن ليجدن أمامهن
فسحة لألمل ترنو حلياة أفضل باستنهاض طاقاتهن في مشاريع
تشغيلية مفيدة لهن وألسرهن ،حيث تفترض سياسة املؤسسة
ان ال تقل نسبة القروض املعطاة للمرأة عن  .% 80بداية كانت
قروض مجموعات وتطورت لتصبح عدة برامج مثل قرض
األسرة والقرض التجاري والقرض الشخصي وقرض الطالب
الذي يستهدف الطالب والطالبات الذي ميكنهم من تسديد
أقساطهم اجلامعية وشراء احلاسب اآللي ،أما القرض الشخصي
الذي قد يحتاجه الفرد للعالج وصرف الدواء ،وما ميكنه من البدء
مبشروع صغير.
حسب قول اخلالدي فان أكثر مشاريع ناجحة هي التي تكون
قريبة من مكان إقامة املرأة « البيتية» البقاالت الصغيرة والتي توفر
أيدي عاملة وتوفر املكان وتستفيد منها جميع األسرة.
كذلك مشروع السيارة العمومية» التاكسي» حتظى بفرصة
متميزة وتعتبر استثمارا ناجحا وذات كفاءة اقتصادية  ،وفي جميع
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لكل امرأة حكاية...
ينسجها األمل و يعلوها النجاح

احلاالت املرأة هي صاحبة الفكرة او املشروع فهي حتصل على
القرض لتدعم به زوجها وتوفر له العمل من خالل قرض السيارة.
وهناك عدة قروض حررت ملشاريع نسوية متعددة و ناجحة
مثل األشغال اليدوية واملطرزات ومشروع معهد تدريبي مصغر
إلعطاء دروس التقوية األكادميية ومشروع مطعم صغير وكذلك
مشاريع مزارع وحيوانات وهناك «ملحمة « ومشاريع « فساتني
وبدل العرائس».

إبداع وجوائز متيز

جناح آخر

«اورسلت غتيت»  54عاما من بلدة الزبابدة حملت مسئولية
طفلني تخلى عنهما والدهما ،أفنت هذه السيدة سنني عمرها في
تربيتهما ،حتى أصبحا شابني متزوجني ،قامت بدور األب واألم
وكل األدوار التي يتطلبها هذا النسيج األسري .
لم تيأس اورسلت من تخلي زوجها عنها وعن ابنيه ،بدأت
تبحث عن عمل يساعدها على شغف العيش ،ففتحت مطعما
صغيرا ،أصبح اليوم مطعما كبيرا يرتاده طلبة اجلامعات واألساتذة
والسياح وبعض الضيوف الذي يزورون بلدة الزبابدة .
تقول اورسلت» أم إبراهيم» التي تتمتع بروح مرحة ساعدتها
على حتمل املشاق وهونت عليها سواد األيام  :كافحت كثيرا حتى
كبر أوالدي ولم أتوان يوما عن مساعدتهما حتى تزوجا ،فتحت
مطعما صغيرا قبل  12عاما وعندما جنح وخاصة بعد افتتاح اجلامعة
العربية األمريكية ،أخذت قرضا من مؤسسة فاتن بقيمة ثالثة
أالف دوالر لتوسيع املطعم باستخدام بيت قدمي» عقد» أجريت
عليه حتسينات كثيرة حتى بدا جميال ،املطعم يقع في شارع الزبابدة
الرئيسي ،استقبل فيه زبائني وأعد الوجبات املطلوبة ،كما اشرف
على كل أمور املطعم وأقوم بها بنفسي مبساعدة ابني .أحيانا يطلب
منا إعداد طعام احلفالت واألعراس ،ونقدم وجبات سريعة لطلبة
اجلامعة ،كما نعد األكالت الشعبية ملن يطلبها.
أهالي البلدة شجعوا «ام إبراهيم» ومنوا لديها روح املثابرة واألمل
والنجاح وعززوا قوة إرادتها واعتمادها على نفسها لتربية أبنائها
دون اللجوء إلى الغير وطلب الدعم ،وفي الوقت نفسه تنافست ام
ابراهيم مع بعض اهالي البلدة ،فأثبت أنها أنها ورقة صعبة وقادرة
على النجاح واملنافسة ،وهي تفخر ألنها وصلت لهذه املرحلة رغم
تردي وضعها الصحي ،بينما لم تدر يوما ظهرها للوراء وللظروف
الصعبة التي تركها فيها أبو إبراهيم ليعيش هو في بلد قريب منها دون
السؤال عن زوجته وأبنائه ،مع ذلك حتترم ام ابراهيم زوجها ألنه
أبو أوالدها « وتعتبر سوء التفاهم « الذي حصل بينهما ال يزيدها
إال إصرارا وتصميما على احلياة الكرمية.تشجع أم إبراهيم جميع
النساء باحلذو حذوها في طريق النجاح وعدم االستسالم وتقول»
مادامت الصحة موجودة كل شيء بيهون».

أنوار فراسيني  37عاما من قرية رمانة مبحافظة جنني ،رغم
صغر سنها إال أنها متتعت بجرأة وقوة وذكاء ساهم في إحداث
نقلة نوعية ألسرتها ،فاستعاضت عن احلاجة والسؤال بقوة قلب
مكنتها من حمل السكني وذبح الدجاج وتنظيفه وبيعه في « محل
دجاج « أسسته بالقرب من منزلها ،تعمل به وتديره بنفسها ويقوم
زوجها الذي تعطل عن عمله منذ  9سنوات حني كان عامال في
إسرائيل وتوقف بسبب احلصار والفصل العنصري وزاد الطني
بلة بعد إصابته بآالم الظهر بسبب «خلل» اثر على حركته وقدرته
على العمل الشاق.استحقت أنوار جائزة التميز ألفضل مشروع
عن العام  2009وكان هذا بفعل كدها وجهدها اخلاص ومبساعدة
أسرتها من حولها» « :انا اشرف على العمل واذبح بيدي ويقوم
زوجي بالتوزيع على القرى املجاورة ،كما أنني احضر صفقات
وأوزعها « ،تقول أنوار التي تفتخر بنجاحها ،فقد بدأت بقرض
صغير .كثيرون حاولوا تقليدها ولكنهم لم ينجحوا اما هي فقد
جنحت ألنها تشرف بنفسها على عملها وتقوم بكل شيء ،تربي
الدجاج وتعتني به حتى يكبر ومن ثم تذبحه للبيوت وتوزع على
قرى السيلة واليامون والطيبة املجاورة وغيرها ،كذلك تدير بقالة
صغيرة قرب منزلها أسستها من خالل القروض الصغيرة .
وتضيف أنوار  :لم احظ بفرصة متابعة الدراسة فأخرجني
والدي من املدرسة عندما كنت في الثانوية وتزوجت ولدي اآلن
ستة أبناء أكبرهم ابنة عمرها  19عاما ومتزوجة.
لم يخل جناح أنوار من العقبات وخاصة في موضوع الذبح
فبعض أهالي القرية بداية األمر شككوا في إجازة أو حرمة ذبح
املرأة للدجاج وترددوا في ا لشراء منها وقالوا لها :ال يجوز لك
من املستفيد؟
أن تذبحي الدجاج  .لكنها لم تتوقف عند ذلك وتوجهت للتشريع
مناذج قررت أن تخرج من قوقعة املجتمع األبوي التقليدي،
واستفسرت من املفتي الشرعي الذي اخبرها بجواز ذبح املرأة
فعقدن العزم أن يكن نساء فاعالت في املجتمع وان يأخذن زمام
للطيور واحليوانات حتى لو كانت حائض او نفساء .
.........
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األمور بأيديهن كجزء من استحقاق مسنود بالقوانني الدولية
واإلنسانية ،ولكن هل استطاعت النساء احلصول على موافقة
املجتمع الذكوري ممثال باألب أو الزوج أو األخ أو االبن ؟
املرأة التي تستطيع اخذ احلق الذي يبلور شخصيتها وتصبح
جزءا هاما في املجتمع ،من خالل املبادرة واالجناز واالنتاج.
ولكن هل غدت حرة في التصرف في كل ما يعود عليها من فائدة
ومسته َل َكة لريع معني
وريع ،أم أن حريتها محدودة كآلة منتجة
َ
َ
األخ»؟
يعود بالفائدة على مالكها « الزوج أو االب أو االبن أو
نساء كثيرات حققن اجنازات مجتمعية وغدون قادرات على
إدارة مشاريع ومؤسسات ناجحة
ولكن قراراتهن بقيت مرهونة باستحسان أو رفض الرجل لها
لتبقى حتت تصرفه وتبقى موافقته هي احملرك واملسير ألمور املرأة
وان كانت عن بعد ،فتكون بذلك مجرد وسيلة لتحقيق هدف
بالنسبة لبعض الرجال الذين يعجزون عن حتقيق ما حتققه املرأة،
فتحرم تلك النساء من التمتع بنجاحاتهن ،بينما يستمتع ويتنعم
بها الرجل ،وهذا حال الكثير من املوظفات اللواتي ال يشعرن
بقيمة رواتبهن الشهرية وزياداتها ألن بطاقة الصراف اآللي بيد

الرجل فهو الذي يسحب راتبها وينفقه دون أن تتجرأ لتسأله عن
راتبها ،الن مجرد السؤال قد يهدد وظيفتها أو عالقتها األسرية،
وإذا جترأت بعضهن تكون احلجة « بان اجليبة واحدة وال فرق بيننا «
ولكن في احلقيقة إن املرأة ال متلك حق التصرف واالستمتاع براتبها
بينما هذا احلق يحتكره بعض الرجال.
التمرد على هذا الواقع
قد جند بعض النساء اللواتي متكن من
ّ
املظلم وقد جند بعضهن يسايره خوفا من واقع اشد ظالما ومرارة
ولكن يبقى األمل وضرورة العمل من اجل اجناز اكبر ونساء
أقوى وهو ما عهدناه في املرأة الفلسطينية التي ما هزمت يوما
وال استسلمت أبدا .ويبقى على الرجل أن ينظر لها من منظار
املرأة األم والزوجة واالبنة واألخت واإلنسانة أوال وأخرا ،تلك
التي تستحق احلياة والتقدير واالعتراف واحلرية ألنها إن حصلت
على هذه األمور ستتمكن من النهوض باملجتمع لعلنا في يوم من
األيام نخرج من سوداوية وظالم واستنزاف اإلنسان لإلنسان
بغض النظر عن اجلنس او اللون او العرق ونرتقي للعيش بحرية
وحترر اقتصادي واجتماعي وثقافي ،لعلنا نتمكن من مواجهة أي
احتالل أخر

مشاركة املرأة في التنمية
عقبات .....وقيود
دميوغرافياً ،حتتل املرأة ما يقارب نصف املجتمع .يندرج

حتت جملة« :نصف العدد» معان كثيرة :نصف اإلمكانات،
نصف املواهب ،نصف القدرات ،نصف القوى العاملة ،هن

نساء .إذن من املفترض أن تناصف املرأة الرجل في كل مناحي

احلياة ،فتشكيلها نصف عدد السكان ،يعطيها حقا نصف

املراكز ،نصف األعمال ،نصف األموال ،ونصف اإلمكانات
املتاحة ،فعالوة على دورها الفسيولوجي الطبيعي ،فهي شريك

مناصف في العدد والقدرات.

إحصائيا ،لم حتظ املرأة الفلسطينية بحقوقها املفترضة بكونها

حتتل نصف أعضاء املجتمع.

املفعل
قراءة هذه اإلحصاءات تظهر دور املرأة «اخلامل» غير ّ

في مجتمع هي تشكل نصفه.

في املجلس التشريعي تشكل املرأة ما نسبته  12،9%مقابل

 87،1%من الرجال .في املجالس احمللية نسبة متثيل املرأة
 20%وفي القوى العاملة تشكل املرأة  12%أما األمية بني

النساء فتشكل  12%مقابل  3%رجال.

الفارق كبير جدا بني ما هو متوقع وما هو واقعي ،رغم

التحسن الذي تعكسه األرقام .لكن اإلحصاءات تدل على

ضعف حضور املرأة كشريك مناصف في املجتمع الفلسطيني.
أين هي املرأة؟ وملاذا حضورها ال يتناسب مع حجمها الفعلي؟

كل النساء يشبهن نادية ،وهي فتاة تسكن اخلليل ،حتمل

شهادة جامعية متوسطة في احملاسبة ،متزوجة من محام ،ولها
ابنتان ،تعيش في بيتها مع أم زوجها املريضة.

غالبية نساء فلسطني والعالم العربي يشبهن نادية ،وإ ّني إذ

أحتدث عنها كنموذج صغير يعطي دالالت واضحة عن مشاركة
.........
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أماني اجلنيدي
املرأة في املجتمع كشريك في التنمية ،فنادية لها دور يحدده
احملد َدة اجتماعيا واملرتبطة مبكانتها،
مجموعة من التوقعات
ّ
وذلك من منطلق دورها كأم وكزوجة وكامرأة حاصلة على
شهادة جامعية .دور نادية مركب ومتشابك ومتعدد ،فهي تقوم
باألنشطة االجتماعية من خالل تربية البنتني ودورها كربة بيت،
وأعباء العمل في تنظيم األسرة وعنايتها بأم زوجها املسنة.
وتقوم بأنشطة اقتصادية من خالل مساعدة زوجها في مكتبه فهي
تنسق ملفاته وحساباته وتقوم بدور احملاسب والسكرتيرة».
وتقوم بنشاط سياسي من خالل تأييد احلزب الذي يؤيده زوجها
وحتمل أفكاره ورؤيته وتروجها بني صديقاتها.
كل هذا تفعله نادية ،لكن دون مقابل.
املجتمع العربي عامة مجتمع إسالمي ،ومع أن الشريعة
أعطت املرأة حقوقها كفرد مستقل ،إال أن املجتمعات اإلسالمية
ما زالت متارس ثقافتها اجلاهلية املتوارثة في تعاملها مع املرأة،
من خالل تبعية املرأة لوليها .ونتيجة لهذه الثقافة لم تطالب نادية
باجرها في العمل كممرضة ،ولم تطلب أجرا لعملها مع زوجها
كمحاسبة ،ولم ُيعط احد نادية أجرها في إسهاماتها املباشرة
وغير املباشرة في تنمية املجتمع من خالل الدائرة الصغيرة التي
حتيط بها وتقوم على رعايتها .كل النساء نادية.
ال يحسب في إحصاءات القوى العاملة وفي القطاع
االقتصادي بشكل خاص مساهمات املرأة في قطاعات مختلفة
كعملها في البيت ،وايضا في الزراعة والرعاية واملشاريع اخلفيفة
التي تعتبر أعماال مساندة للرجل ومهيئة لظروف عمله ،واالهم

تعمل على إبقاء رأس املال بيد الرجل فتخرج املرأة من حسابات «بصفة أجر» على مساهماتها التنموية وعلى أدوارها املتشابكة
سوق العمل كمساهمة فيه باملقاييس املعمول بها هذه األيام ،التي تقوم بها كربة بيت ومربية أطفال حتمي األسرة من املرض

لهذا يحتاج مفهوم املساهمة في التنمية طريقة جديدة في تقييمه والضياع ،لتغيرت خريطة القوى العاملة في املجتمع ولتغيرت

ثقافة املجتمع ولصارت التنمية حقيقية ثابتة راسخة ال تتراجع.
وحسابه ،طريقة تتسم بالعدالة.
إن النظرة السلبية السائدة عن املرأة في كونها «عورة»
اإلحصاءات السابقة تبني أن التنمية في مجتمعنا يقودها
الرجال فهم أصحاب رؤوس املال ،وأصحاب السيادة ،و»ناقصة عقل ودين» ،وهيمنة التقاليد الذكورية على املجتمع

وموقع القرار ،وهم أيضا أصحاب املهن والوظائف ،مع وجود ساهم في حشر املرأة في زاوية التبعية ،حرم املجتمع بأسره على
مشاركة خجولة للمرأة ال تعزز دورها كشريك قوي في التنمية .مدى قرون من طاقات مختلفة من شأنها أن ترفع من مستوى
إن غياب دور املرأة كشريك فاعل أدى إلى غياب التنمية املجتمع وتنهض به .إن استبعاد املرأة دليل على اخفاق التنمية

هذا واجبها ،ومن وجهة نظر العدل لها نصيب في أموال الزوج
مبا يتناسب مع اخلدمات التي قامت بها على مدار  16سنة.
إن القائمني على رعاية العدالة يحتكمون للقوى النافذة في
املجتمع ،والقانون ُيكتب مبا يخدم مصالح املجتمع الذكوري
التي جتحف حقوق املرأة ،فنادية مطلوب منها أن تعطي وان
تضحي وان تبكي زوجها .إنها غير مرئية مع انه لوالها ما
توفرت هذه األموال.
خنوع نادية للمجتمع أدى إلى حرمان املجتمع من قدراتها
كمحاسبة مجازة ،وفي الوقت نفسه حرم املجتمع من إقامة
مؤسسات محترمة لرعاية املسنني.
فلو فرض القانون جزءا من دخل الرجل كحق للمرأة

هي إال تنمية هشة وخاوية.
عندما يكون نصف الدخل القومي من حق النساء فهذا
يستدعي مشاركتهن في إدارة األموال بأنفسهن .فجوات كثيرة
في عمل املرأة ،على سبيل املثال ،إن عمل املرأة في حرف
النجارة واحلدادة يعتبر عمال مشروعا وقانونيا لكنه مرفوض
اجتماعيا .كذلك فإن خوف املرأة من منظومة القيم السلبية
السائدة حرمها من العمل في تلك املهن التي تدر ربحا وتؤدي
الى حتسني دخلها ،وحرم املجتمع من عمل تنموي نسائي في
هذه املهنة.
واقع احلال فإن جل الدخل القومي بإدارة الرجل ،لذلك فإن
جل عمليات التنمية حتت سيطرته.
ّ
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النسوية املنبثقة من رؤى خاصة باملرأة واحتياجاتها .وقد أدى
التهميش إلى ظهور تنمية ثقافية واجتماعية منحازة للرجل
ترسخ الفكر الذكوري ،إنها تنمية «خرقاء» ناقصة تتجاهل
وتغيب حاجاته ،وهذا يتسبب
أذواق وطاقات نصف املجتمع
ّ
في تراجع املجتمع.
بعد  16عاما مات زوج نادية ،وقد ساهم رضوخ نادية
لقوانني املجتمع الى إضعافها وإقصائها وضياع حقها ،وكانت
النتيجة  :تفويت فرصة بناء مؤسسات حتفظ كرامة اإلنسان،
كيف ذلك؟
إن عدم تقاضي نادية أجرا على أعمالها حرمها من حتقيق
حلمها في فتح مكتب محاسب خاص بها ،فبعد وفاة زوجها،
توزعت أمواله مناصفة بينها وبني إخوته الذكور ولم يحتسب
حقها في إدارة أعماله كمحاسبة له ،ذلك الن القانون ال يحمي
حقوقها ،ولم يحسب لها أجرا على كل اعمالها السابقة الذكر.
من وجهة نظر القانون نادية مغفلة ،ومن وجهة نظر املجتمع

السائدة في حتقيق العدالة االجتماعية.
وال شك في أن منظومة القيم الذكورية االجتماعية السائدة
أضعفت ثقة املرأة بنفسها ،فهي تقف باملرصاد لكل امرأة
حتاول اختراق هذه املنظومة وتدفع بها نحو خسارة نفسية
ومعنوية ال تطيق احتمالها .حرمان املرأة جعل األعمال
واملهن منوطة باألذواق الذكورية البعيدة متاما عن رؤية املرأة
وذوقها واحتياجاتها مما حرم املجتمع نوعا آخر من أنواع التنمية
الذي ينجم عن املنافسة بني رؤيتني مختلفتني وذوقني متباينني
وحاجتني متكاملتني ،هذه املنافسة حتقق التنمية احلرة الكاملة
والتي هي عنوان لالزدهار.
إذا كان هدر حقوق املرأة أمرا مقبوال في مجتمعنا وميارسه
األفراد دون أدنى إحساس بالذنب ،فمن الطبيعي أن يتحول
الظلم إلى سلوك اجتماعي مقبول بني جميع أعضاء املجتمع،
ومن الطبيعي أن تتعطل التنمية الثقافية واالجتماعية والسياسية
واالقتصادية .في تغييب املرأة جند التنمية التي نتكئ عليها ما

إن دور املرأة في التنمية مغيب وفاتر لعدم وجود القانون

ملا صرخت نادية مطالبة بحقوقها ،وإعادة حقها من اموال زوجها

الذي يحمي حقوق املرأة كوريثة في األموال ،فالرجل هو امليت ،لم جتد في القانون عدال ،ووصمها املجتمع بأنها امرأة متمردة
الوريث املدلل في الشريعة والوريث املعترف به من املجتمع ،غير وفية لعائلة زوجها ،ولم يعاتب احد اجلهة األخرى.

يورث أسرار مهنته البنته في حني يعلمها
فصاحب املهنة ال ّ
للذكور .عالوة على أن امليراث يذهب في اغلبه إلى رجال آكليه دون حساب ،وال فائدة من التحدث عن حق املرأة في
العائلة وان أعطيت املرأة القليل تكون هي وميراثها حتت الترشيح واالنتخاب ما دام غالبية املرشحني من الذكور ووجود
ال فائدة من التحدث عن حق املرأة في امليراث والقانون يترك

سلطتهم الذكورية .هنا يتم جتاوز احلقوق املنصوص عليها في مرشحات في القوائم االنتخابية ال يتعدى النفاق السياسي
الشرع ،هنا يتم االلتفاف على النص املقدس .وفي حالة كانت واحلزبي بشان املرأة هدفه الترويج وكسب األصوات .أما
املرأة صاحبة مال فهي ال تدير اموالها ،ويكون مالها املوروث أو الناخبات ينتخنب ما ميليه عليهن أزواجهن.

الذي تكسبه بالعمل كأجر في قبضة يد الرجل يديره كيفما شاء
من منطلق فكر ذكوري يرسخ السيطرة ويقصي املرأة ويحولها
الى مستهلكة ال مالكة للمال وال تديره حتى لو انه مالها.
متكني املرأة وحتسني حياتها ضروريتان لتحقيق التنمية وحتقيق
املساواة واإلنصاف بني الرجل واملرأة ،وهذا يتطلب إشراكها
في عملية إقرار السياسات وصنع القرار ،ويتطلب وضع نهج
كامل لالحتياجات الصحية والتعليمية واالجتماعية اخلاصة
بالبنات،ووضع سياسات حلماية املرأة من العنف األسري
واالجتماعي.
وألن النظرة السلبية جتاه املرأة معيق لتطورها فأننا جند أن
الفتيات اللواتي حظني بعائالت ال متارس طقوس السلطة
الذكورية في البيت يصطدمن بعد ذلك مبجتمع ال يتقبل
أفكارهن وأسلوب حياتهن.
هذه النظرة السلبية من املجتمع جتاه املرأة يقابلها سلبية
املرأة في الدفاع عن حقوقها إثر ضخ أفكار مشوهة في رأسها

التحدث عن حرية املرأة يصطدم بقيود االستئذان واحملرم
وولي األمر التي ال ضوابط قانونية حتد من هيمنة الرجل الذي
يتخذ من القوامة مطية ظلمه دون أدنى إحساس بالذنب.
استراتيجية الرجل هي القوة وال وجود الستراتيجيات
أخرى تعتمد التفكير والقدرة على التخطيط طويل األمد .أما
احللول التي تلجأ إليها املرأة فهي حلول متنوعة ومختلفة.
فشل الرجل كقائد حرم املجتمع من نصف قوته ونصف
قدراته ومن احللول النسوية التي تركز على مصلحة املجتمع
بأسره الذي هو أسرتها التي اعتادت أن ترعاها ومستعدة
للموت من اجل متاسكها .فحلول املرأة عادة هي حلول مختلفة
وسلمية وآمنة ونظيفة .حتى يستطيع املجتمع استعادة فاعلية
نصفه األفضل .على النساء جميعا توحيد اخلطاب النسوي،
واالستعداد التام للمشاركة الفاعلة في صنع القرار من خالل
تطوير القدرات واملهارات ،والتركيز على التعليم العالي
واالستقالل االقتصادي وتوفير فرص العمل للنساء وتدريبهن
على إدارة حياتهن.
وعليهن اإلصرار على إيجاد قوانني مشددة حتمي املرأة من
القمع والعنف والتهميش والظلم بكل أنواعه .وبناء ثقافة تقدم
الرجل املتحضر ذلك الذي يؤمن بشراكة املرأة قلبا وقالبا وإنهاء
الصورة النمطية للمرأة .خالصة القول :لن تستطيع املرأة نوال
حقها دون أمرين ،األول :املطالبة باحلق ،والثاني :رفض
اخلنوع للظلم .ووضع فكرة هذا لك وهذا لي في حيز التطبيق.
بالتالي تفرض املرأة على مقاييس الدخل القومي :التغيير،
وعلى معايير حساب التنمية :التكيف مع دورها ،وبهذا
نستطيع أن ندخل في تنمية حقيقية ،وندخل في ركب احلضارة

منذ الصغر ،ما يتسبب في تقويض إرادتها وإضعاف عزميتها.
ليكون جل اهتمامها في الزواج وليس العمل باجر أو الدراسة.
وهذا ميس نواحي املجتمع بأسره ،فتغييب النصف اآلخر
وضع املجتمع في ضائقة التشابه والتماثل « ،نسخ تتكرر
وأفكار متشابهة» تتسبب في تراجع جيل بعد جيل ،ويساهم
في تقويض الدميقراطية كأسلوب حياة لزيادة فرص النجاح
والتميز .اعتاد املجتمع الذكوري على القمع و فرض الرأي،
وعدم تقبل الرأي اآلخر وبذلك خسر املجتمع من قدرته على
التطور والنماء والتواصل .ما دامت نواة املجتمع «األسرة»
مبرمجة على عنصرين :قوي يأمر ويدير املال وضعيف يطيع.
إنها صورة املجتمع ككل.
احلقيقي ال الوهمي .األمر بيدك يا نادية
.........
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واقع املرأة الفلسطينية في قطاع غزة
فقر وبطالة و حصار وغياب سياسي
مقدمة:

الباحثة القانونية /زينب الغنيمي
مستوى األسرة واملجتمع .وذلك ألن تلبية االحتياجات االساسية
للمرأة جلهة حتقيق مكانتها االجتماعية والوصول إلى مجتمع
املساواة والعدالة االجتماعية تظلّ مسألة بالغة الصعوبة والتعقيد،
نظرا لتراجع األدوات الداعمة للمرأة والتي من املفترض ان
تساعدها في تلبية هذه االحتياجات .
تقدم في وضعية املرأة على املستوى
من املؤسف القول أن ثمة ّ
الوطني ،كان قد حتقق في بعض املجاالت إ ّ
ال أن ذلك التقدم
انتكس في عدة مجاالت ومت تسجيل تراجع على كافة الصعد .

الواقع السياسي للمرأة :

سجلت مشاركة املرأة السياسية في مراكز صنع القرار تراجعا
ملحوظا وذلك نتيجة لالنقسام السياسي في الساحة الفلسطينية
ومن مظاهر التراجع :
 غياب دور النساء أعضاء املجلس التشريعي (عدد  )7من قطاعغزة عن متثيل مصالح املرأة بسبب انحيازهن لالستقطاب السياسي
أو إلزامهن باالصطفاف مع مواقف التنظيمات التي ينتمني لها.
 ضعف التعبئة باجتاه مشاركة املرأة في االنتخاباتالتشريعية القادمة كمرشحة وناخبة بسبب االنقسام السياسي،
واقتصارالتوعية والتثقيف على املؤسسات النسوية وبعض
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النساء شأنهن شأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانني من
ظروف سياسية صعبة ومعقدة ،في شروط تصعيد حدة العدوان
واحلصاراالسرائيلي الذي ينعكس سلبا على اجلوانب األمنية
حيث تتصاعد العمليات العسكرية وبخاصة في مناطق التماس،
ويستمر اخلنق االقتصادي مع استمرار تدمير البنية التحتية التي
بقيت على حالة اخلراب منذ عدوان  2009وينعكس ايضا على
اجلانب االنساني في ظل إغالق املعابر من وإلى القطاع معظم
الوقت ،التي ادت الى عزل القطاع مبواطنيه املليون ونصف املليون
عن اخلارج وعن الضفة الغربية ومدينة القدس.
وتزداد حدة معاناة الشعب في ظل استمرار الصراع الداخلي
تعمق االنقسام السياسي واجلغرافي في الساحة الفلسطينية،
و ّ
واستمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة .هذا الصراع
الذي يتفاقم بوتيرة متصاعدة وتتبدى مخاطره في آثاره بعيدة
املدى على مجمل القضية الوطنية الفلسطينية ،النه يضعف قدرة
السلطة والشعب على مواصلة النضال الوطني إلنهاء االحتالل
اإلسرائيلي وحتقيق االستقالل الوطني وبناء الدولة املستقلة.
ّأدى هذا الواقع املرير إلى تدهور الوضع االقتصادي
واالجتماعي والثقافي ،فقد ازدادت معدالت الفقر التي تتراوح
بني  80%-70في القطاع .وانقلبت املعايير االقتصادية نتيجة
تدمير الهياكل االقتصادية والتحول إلى اقتصاد األنفاق ،فافتقد
املواطن األمن االجتماعي واالستقرار .
من الصعوبة مبكان عزل الواقع السياسي عن الواقع االقتصادي
واالجتماعي والثقافي فثمة ترابط وتداخل فيما بينها وما هو اكثر
صعوبة عزل ذلك الواقع عن وضع املرأة التي هي أكثر قهرا ،حيث
تتسارع معدالت العنف األسري واملجتمعي ضد املرأة.
وبالرغم من الدوراملميزالذي تلعبه املرأة لإليفاء باالحتياجات
الضرورية ،مثل توفير املياه ،حتضير الطعام ،الرعاية الصحية،
املشاركة في حتسني دخل األسرة  ..الخ) إ ّ
ال أن جهدها املبذول
لإليفاء بهذه احلاجات لم يؤخذ باالعتبار اثناء تقسيم الوظائف
بني الرجل واملرأة وبالتالي لم يساهم في االرتقاء مبكانة املرأة على

املؤسسات املجتمعية ،إال أن هذه اجلهود تظل رهينة املشاريع
املمولة من اجلهات األجنبية من ناحية و مبستوى التغييرات التي
ّ
ميكن أن حتدث في الوضع السياسي بشكل عام .
 غياب دور املؤسسة التشريعية جلهة عدم إنشاء قوانني منشأنها تعزيز املساواة والعدالة االجتماعية.
 انفراد أعضاء املجلس التشريعي من كتلة حركة حماس فيغزة بإصدار قوانني وتشريعات تعزز ركائز السلطة السياسية حلركة
حماس بالدرجة األولى في ظل تغييب دور املرأة كشريك في بناء
املجتمع .
 غياب دور النساء أعضاء املجالس احمللية املنتخبات والبالغةنسبتهن  17%من مجموع أعضاء املجالس البلدية  ،وذلك إما
إلقصائهن القسري عن مهامهن ألسباب سياسية بعد سيطرة حركة
حماس على املجالس البلدية ،أو بسبب سيطرة الرجال على هذه
املهام .
 إقصاء املرأة عن التفكير في املشاركة باالنتخابات البلدية فيقطاع غزة بسبب تأجيل االنتخابات إلى أجل غير مسمى .
 ندرة وجود املرأة في الهيئات القيادية احلزبية والتنظميةملجمل القوى واألحزاب السياسية ،وضعف دورهن القيادي على
املستوى اإلقليمي في قطاع غزة وتركيز النخب القيادية احملدودة
النسوية احلزبية في الضفة الغربية .
 انحسار انتساب النساء للقوى السياسية الدميقراطية ،ومايدلل على ذلك الضعف الشديد لوجود النساء في الفعاليات
السياسية العامة واخلاصة .
 تراجع فاعلية الدور السياسي لألطر النسوية احلزبية و النساءاملنتسبات فعليا للقوى السياسية واقتصار دورهن على النشاط
االجتماعي .
 زيادة تأثير حركة حماس على النساء من خالل تقدمياخلدمات اإلغاثية مقابل مشاركتهن في الفاعليات السياسية التي
تنظمها احلركة .
 تراجع نسبة النساء في الوظيفة العامة خصوصا في املستوياتالعليا حيث ال يوجد متثيل للمرأة في احلكومة املقالة كوزيرة ،يوجد
إمرأة واحدة بدرجة وكيل وزارة شؤون املرأة ،ومحدودية عدد
النساء بدرجة مدير عام ومدير في الوزارات املختلفة ،باملقارنة مع
ما كانت املرأة تشغله سابقا وهو نحو  29%في الوظيفة العامة كما
كانت تشغل نحو  15%من مجموع الوظائف العليا من درجة مدير
فما فوق وذلك حتى بداية العام  ، 2007وما يدلل على ذلك :
•إقالة ونقل وإقصاء عدد من املوظفات في موقع القرار من
.........
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درجة وكيل مساعد و مدير عام ومدير على خلفية االنتماء
السياسي ،مثال :إقصاء وكيل مساعد وزارة التربية
والتعليم العالي ،إقصاء مدير عام الشؤون اإلدارية في
وزارة الشؤون االجتماعية وتعيني رجال بدال منهن ،ال
يوجد حاليا أي امرأة بدرجة مدير في وزارة الثقافة بينما
كانت موجودة في السابق.
•امتناع (استنكاف) عدد كبيرمن املوظفات عن العمل
تلبية لقرارات احلكومة في السلطة برام الله ومنها مواقع
وظيفية عليا.
• إشغال املواقع الوظيفية بعدد من الرجال  ،أو بقاء املوقع
شاغرا دون إشغال  ،مثال  :مت تعيني قاضية واحدة في
مقابل استنكاف ( )4قاضيات .ومت تعيني ( )2وكيلتني
في النيابة في مقابل استنكاف عدد ( )10من الوكيالت
واملعاونات .
 الضعف الشديد ملشاركة املرأة في اللجان التمثيلية السياسية (املفاوضات – املصاحلة الوطنية ) حيث ال يتم اشراك نساء قياديات
وناشطات نسويات في هذه اللجان.
 غياب دور املرأة في اللجان الشعبية في املخيمات واألحياء . غياب دور املرأة في جلان اإلصالح حيث تقتصر هذه اللجانعلى الرجال املتنفذين عشائريا ،وال يقبل تدخل النساء في حل
النزاعات العائلية.
 محدودية عدد النساء في مجالس إدارة مؤسسات املجتمعاملدني بوجه عام
تركز نسبة النساء في مجالس اإلدارة في عدد محدود من
املؤسسات النسوية وتوفر عدد أكبر في اجلمعيات العمومية .
 تراجع دوراحلركة النسوية املنظمة وهياكلها املؤسساتية بسببالضغوط السياسية من قبل احلكومة في غزة ،وإغالق عدد من
املؤسسات ألسباب سياسية ( االحتاد العام للمرأة الفلسطينية،
احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي ،وفي عام  2010مت إغالق
عدد من مراكز النشاط النسائي في املخيمات ،وإغالق جمعيات
نسوية بهدف االستيالء على مقراتها بذرائع مختلفة مثال  :مركز
إعالم ومعلومات املرأة  ،جمعية املجد وكذلك مؤسسات شبابية
مثل منتدى شارك الشبابي.
 تراجع دور مؤسسات املجتمع األهلي في التصدي لقضاياالدفاع عن املرأة وخصوصا القضايا ذات احلساسية واملتعلقة
باملكتسبات الدميقراطية التي مت احلصول عليها خالل السنوات
السابقة منذ تأسيس السلطة الوطنية بسبب الضغوط السياسية.

تؤكد
 منو منظومة قيم اجتماعية وثقافية مرتبطة بشكل مضطرد ّوتروج لثقافة تبعية
على دور املرأة اإلجنابي باعتباره الدور األمثلّ ،
املرأة للرجل وهو ما يستدل عليه من منو ظواهر اجتماعية كانت قد
سجلت تراجعا في الفترة السابقة  -قبل االنقسام السياسي -مثل
ظاهرة تعدد الزوجات ،والزواج املبكر ،والعنف األسري.
 نشوء مناخ تشكيكي بتوجيه االتهام للمثقفني/ات ودعاةحقوق اإلنسان بأنهم ينفذون أجندات أجنبية .
 اتساع دعوة االجتاهات األصولية للعودة للتمسك بالدينباملفهوم املتزمت والتي متحورت بشكل أساسي باجتاه فرض قيود على
احلريات العامة وزي املرأة ومنع التردد على أماكن الترفيه واألندية.
 سيادة ثقافة الترويج العتبار املؤسسة الدينية وأدواتها (املسجد ،اجلمعيات اإلسالمية ،رابطة علماء املسلمني ،هي
املرجعية الثقافية واالجتماعية الرئيسة واملوثوقة ،والدعوة
حملاربة املرجعيات ذات الطابع الدميقراطي والقانوني كاجلمعيات
واملؤسسات األهلية الدميقراطية والقيادات املجتمعية والسياسية .
 توجيه ضربات موجعة ألدوات الثقافة من قبل احلكومة فيغزة باجتاه مصادرة حرية التعبير  -اعتقال ومالحقة الصحافيني/
ات ،إغالق املؤسسات الصحفية ،واغالقات متكررة حملطات
اإلذاعة احمللية على خلفية االنتماء السياسي ،ومصادرة احلق في
تشكيل الفرق الفنية املختلطة املسرحية والتمثيلية.
 ساهمت األدوات اإلعالمية محليا بالتركيز على صورة املرأةالضحية واملقهورة والباكية في املشهد الثقافي ،والصابرة واألم
ارتباطا بالدور التقليدي للمرأة وتراجع صورتها اإليجابية املرتبطة
بدورها اإلنتاجي مثل :املبدعة واملتفوقة في املشاركة السياسية .
 التركيز اإلعالمي على الوضع السياسي وتهميش القضايااالجتماعية ومنها قضايا املرأة إلى ٍ
حد كبير مثل  :الزواج املبكر،
وحرمان املرأة من امليراث كليا أو جزئيا ،والطالق ،والقضايا
االقتصادية مثل :فقر وبطالة وعمل املرأة  ،وقضايا العنف األسري
واجلرائم املرتبطة بالعنف.

الواقع االجتماعي :

وفق تقارير اجلهاز املركزي لإلحصاء فإن غالبية السكان هي دون
سن  25سنة ،أي أن املجتمع فتي ،كما يوجد منوا سكانيا مضطردا
مبعدل(  ،) 3% - 2،82%ويبلغ متوسط حجم األسرة (، )6،5
وذلك في ظل محدودية املوارد في قطاع غزة جلهة مساحة األرض
البالغة ( 365كم مربع ) ويعيش عليها نحو مليون ونصف املليون.
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الواقع الثقافي للمرأة :

وبالنظر لترابط الوضع السياسي واالقتصادي باالجتماعي فإن
قطاع غزة يشهد تدهورا ملموسا في األوضاع االجتماعية وذلك
جلهة اتساع الفجوة بني الفقراء واألغنياء وزيادة معدالت الفقر
بحيث أصبح ( ثلث السكان ) دون خط الفقر و(وثلث السكان)
محدودي الدخل ضمن حدود خط الفقر ،وخصوصا العائالت
التي ترأسها نساء والتي تشكل ما نسبته  10%من مجموع األسر
تقريبا،
و اعتماد ثلثي السكان على املساعدات الطارئة الغذائية والنقدية
حيث انتشرت ثقافة الكوبونة والتسول ،وهذا ينعكس على النساء
بشكل سلبي حيث يقفن في طوابير تلقي املساعدات ويترددن على
املؤسسات اإلغاثية ،في حني يترفع الرجال رغم كونهم فقراء عن
جلب هذه املساعدات بأنفسهم.
وعلى املستوى الصحي يالحظ طغيان األمراض من نوع
(القلب ،ضغط الدم ،السكري ،السرطان ) كأسباب رئيسة
لالعتالل والوفيات ،هناك  45%من النساء حوامل وأكثر من
نصف األطفال يعانون من فقر الدم ،ويعاني  13%من األطفال
من سوء التغذية ،ويصل معدل وفيات األطفال من  10%إلى
15%
وثمة تردي للصحة النفسية فينتشر( القلق ،اخلوف ،اإلحباط،
العجز ) و ضعف في تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي للنساء
واألطفال.
ويالحظ ضعف نظام وإدارة الرعاية الصحية األولية ،في
ظل نقص األدوية الضرورية واضطرار املرضى لشرائها من
الصيدليات اخلارجية رغم انتسابهم لنظام التأمني الصحي ،و قلة
عدد املستشفيات وضعف التجهيزات اللوجستية في املستشفيات
احلكومية ،وضعف حتويالت العالج للخارج حيث ال يستفيد منه
عموم املرضى نظرا لإلجراءات املعقدة بني حكومتي غزة والضفة
وتدخل الواسطة واحملسوبية في هذا النظام وانعكاس ذلك على
النساء وبخاصة مريضات السرطان والفشل الكلوي.
تردي احلالة التعليمية :بسبب االضرار في البنية التحتية ،وتآكل
نوعية التعليم وعدم مالئمته مع متطلبات سوق العمل والتعلم
النشط ،وضعف مضامني العدالة واملساواة في املناهج .وبالرغم
من أن وكالة غوث وتشغيل الالجئني مسؤولة عن قطاع التعليم في
قطاع غزة للمرحلتني االبتدائية واالعدادية لنحو  66%من الطلبة
لكونهم الجئني إال أننا نالحظ أن الدعم الدولي لقطاع التعليم
ضعيفا باملقارنة مع حجم اخلسائر في هذا القطاع ،وارتفاع تكاليف
التعليم اجلامعي ،وسيطرة احلكومة على املؤسسات التعليمية .

الواقع االقتصادي:

يتميز الوضع االقتصادي في قطاع غزة بانهيار البنية التحتية
لالقتصاد على كافة املجاالت وذلك بسبب احلصار اخلانق
مشوه
املفروض من قبل سلطات االحتالل مما ّأدى إلى منو اقتصاد ّ
وهو اقتصاد األنفاق الذي كرس غياب األمن االقتصادي واألمن
الغذائي ،تقول االحصاءات ان  14%منكشفون غذائيا38% ،
غير آمنني 12% ،أمنون نسبيا.
كما يعاني القطاع من غياب املوارد االقتصادية نظرا لعدم
الوصول لألرض واملياه ،وثمة انخفاض شديد في توفير املواد
اخلام لكافة القطاعات االقتصادية ،وغياب مصادر الطاقة من
كهرباء ووقود.
 كما مت تسجيل انخفاض النشاط االقتصادي بحيث تكادتكون معدومة في أغلب األوقات فهناك  98%من العمليات
االقتصادية غير نشطة ،وأيضا انخفاض معدل املشاركة في قوة
العمل بنسبة  ،38%ويشهد سوق العمل تقلصا مضطردا ،وتزداد
اخلسائر الشهرية التي وصلت إلى  48مليون دوالر منها  12مليون
في القطاع الزراعي.
 وينعكس الوضع االقتصادي بصورة أشد سلبية على املرأةالفلسطينية في قطاع غزة حيث
متثل املرأة نسبة  16%من القوى العاملة الرسمية فقط ،كما أن
ثلثي النساء في سوق العمل يعملن في قطاع اخلدمات .
 عدم توفر إحصاءات رسمية لعمل النساء في القطاع غيراملنظم كالعمل في املنازل ،البسطات ،تسويق البضائع املهربة،
العامالت في املشاريع الزراعية والعائلية الصغيرة
 تبلغ نسبة اإلناث في قوى العمل  15سنة فأكثر  86%منمجموع اإلناث،
ونسبة اإلناث  15سنة فأكثر املتعطالت عن العمل 26،4%
مقابل  24،1%للذكور
نسبة البطالة بني اإلناث اللواتي أنهني  13سنة دراسية فأكثر
 36%من العاطالت عن العمل ،مقابل  17%للذكور من بني
العاطلني عن العمل.
 انخفاض معدل أجر النساء في بعض القطاعات إلى ،50% 80% ،75%من أجر الرجل لقاء العمل املتساوي في سوق العمل
اخلاص زراعة صناعة وخدمات.
 تساوي معدل األجر األساسي بني النساء والرجال فيالوظيفة احلكومية ،و حرمان املرأة من البدالت االجتماعية امللحقة
.........
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باألجور واحتسابها في أجر الرجل ،وغياب تطبيق القانون بشأن
حماية النساء في سوق العمل.
إن هذا الواقع الذي تعيشه املرأة الفلسطينية في قطاع غزة على
كافة الصعد يعتبر واقعا قاسيا ويهدد املكتسبات التي حققتها احلركة
النسوية على مدار سنوات النضال الطويلة ،وإن كنا نرى أن واقع
املرأة في الضفة الغربية ليس بأفضل حاال من نظيرتها في قطاع غزة
بسبب استمرار االحتالل واالنقسام السياسي ،وهو األمر الذي
يستوجب تدخل املرأة بالضغط على صانعي القرار إلنهاء حالة
اإلنقسام السياسي وحتقيق املصاحلة الوطنية ،وإشراك النساء في
مفاوضات املصاحلة الوطنية ألنهن قادرات على لعب دور هام في
منع الصراع وتشجيع املصاحلة ،وإدماج مطالب وحاجات النساء
في خطط التنمية واالعمار ،واملساعدة في إعادة بناء واعمار ما
دمره العدوان اإلسرائيلي

التهميش االسرائيلي
للعامالت العربيات
الفلسطينيات من مناطق الـ 1948في
تبلغ نسبة انخراط النساء
ّ

إضافيا أمام انخراط النساء في سوق العمل .من بني 1600
ً
اليومية لألطفال الذين ال يتجاوزون الثالثة تعمل
للرعاية
حضانة
ّ
التجمعات
العام ،هناك  25حضانة فقط تعمل في
بدعم القطاع
ّ
ّ
الفلسطينية.
ّ
الفلسطينيات
للنساء
املالئمة
التأهيل
برامج
في
النقص
ّ
يشكل عقبة أخرى أمام انخراط النساء في سوق العمل،
املهني في املجاالت
تقدم هذه املدارس التأهيل
ال
ّ
ّ
الفلسطينيات في
تتركز النساء
التكنولوجية ،نتيجة لذلك،
ّ
ّ
ّ
املهني،
للتطور
«أنثوي» حيث ال مجال
مهن ذات طابع
ّ
ّ
ّ
خاصة ،واألجور املمنوحة متد ّنية.
وال متطلّبات ملهارات
ّ
دورا في عدم
اإلسرائيلي
عنصرية املجتمع
ِّ
واملشغلني اليهود ً
ّ
ّ
املشغلني
انخراط النساء
الفلسطينيات في سوق العمل .فكثير من ّ
ّ
سيما النساء ،كما
اليهود ميتنعون عن تشغيل العرب ،وال ّ
الروسية
العسكرية ،ومعرف َة اللغة
املشغلني اخلدم َة
يشترط بعض
ِّ
ّ
ّ
للمتقدمات إلى العمل.
ّ
الفلسطينيات والنساء
 التمييز في األجور بني النساءّ
الفلسطينيات
الشهري للنساء
معدل األجر
اليهوديات .ويبلغ ّ
ّ
ّ
ّ
 4350شيكالً ،مقابل  6112شيك ً
لليهوديات .وتتل ّقى النساء
ال
ّ
أجرا أعلى عن الساعة الواحدة ،يبلغ  41،5شيكال في
ّ
اليهوديات ً
الفلسطينيات.
مقابل  32،3شيكال تتل ّقاها النساء
ّ
وسياسات التهميش والتمييز التي تنتهجها
عنصريةُ الدولة
ان
نَّ
ُ
ّ
تقدم املكانة
العائق
العربية ُتشكّ ل
الدولة جتاه األقل ّّـية
َ
األساسي حيال ُّ
ّ
نَّ
بعامة ،وتساهم
واالجتماعية للمجتمع
االقتصادية
الفلسطيني ّ
ّ
ّ
ّ
الثقافوية كإحدى
املبررات
ّ
هذه السياسات ،باستخدامها غطاء ّ
الفلسطينية معيق ًة بهذا
دونية املرأة
ّ
اآلليات ،في إعادة إنتاج وتعزيز ّ
ّ

مشاركة
سوق العمل االسرائيلي  21%فقط .في حني تصل نسبة
َ
اليهوديات في سوق العمل اليوم إلى ما يعادل  ،60%أي
النساء
ّ
نحو ثالثة أضعاف نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات .و ُتعتبر نسبة
انخراط النساء في العالم العربي في سوق العمل حوالى .33.3%
وفي حني كان الفارق في متوسط عدد سنوات التعليم  7،4بني
الفلسطينيات واالسرائيليات في عام  1961لكنه تقلص في عام
 2007الى  ،1،5وعلى الرغم من هذا االرتفاع بقي االزدياد في
مشاركتهن ال يتالءم مع ارتفاع متوسط سنوات التعليم.،
نسبة
ّ
املشاركة
أسباب
اإلسرائيلية،
معظم الدراسات والتحليالت
وتعزو
َ
َ
ُ
ّ
الفلسطينيات في سوق العمل االسرائيلي إلى
املنخفضة للنساء
ّ
عوامل ثقافوية وإلى ِ
التقليدي ِة ،متجاهلة
الفلسطيني
بنية املجتمع
ّ
ّ
ّ
تتلخص
والبنيوية املرتبطة
السياسية
املعيقات
بعنصرية الدولة ّ .
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني في إسرائيل مجتمع
أن املجتمع
العوامل
الثقافوية ،في ّ
ّ
ّ
تقليدية،
االجتماعية بصورة
وذكوري ُتقسم فيه الوظائف
تقليدي
ّ
ّ
ّ
ّ
بعنصرية
ثمة أسبابا أخرى تتعلّق
بحسب النوع
ّ
االجتماعي؛ لكن ّ
ّ
تتجسد في سياسات التمييز جتاه األقل ّّـية
(العنصرية التي
الدولة
ّ
ّ
الفلسطينية .وهي:
ّ
الفلسطينية حتول
والتجمعات
 شحة أماكن العمل في القرىّ
ّ
دون انخراط النساء في اسواق العمل 2،4% .فقط من املناطق
الفلسطينية.
التجمعات
الصناعية االسرائيلية موجودة في
ّ
ّ
احلكومية املختلفة
  65%من العاملني في املكاتب والوزاراتّ
من النساء االسرائيليات ،مقابل  3%من النساء الفلسطينيات.
العربية ـ منها وإليها ـ
التجمعات
 ضعف شبكة املواصالت داخلّ
ّ
إضافي أمام النساء.
هو معيق
ّ
اليومية لألطفال قد يشكّ ل عائقًا
 انعدام أطر الرعايةحقيقيا
_همت زعبي -
واالقتصادي .املصدر
االجتماعي
تقد َمها
ُّ
ّ
ًّ
ّ
ّ
ّ
.........
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قالئد الياسمني ...لشباب وشابات
ثورة الياسمني التونسية
يوما طوي ً
ال بني رفع
تستجمع املرأة التونسية قواها كي تكمل ً
الشعارات والكر والفر مع الشرطة ومقاومة آثار الغازات املسيلة
للدموع“ .كل هذا لن يزيدني إال إميانًا مبا يدعو له الشباب التونسي”
تقول ناشطة تونسية بصوت مبحوح.
سمية طالبة حقوق شاركت في أولى مسيرات الغضب الشعبي
كثيرا على
بالعاصمة التونسية تقول “ :في البداية كانت أمي تخشى ً
حياتي ،كانت متنعني وبدعوى انني ذاهبة للجامعة ألتحق مبسيرات
الغضب” .بعد مرور األيام لم تعد األم تخشى عليها “حاليا تغيرت
لباسا
األمور” .أولى الصور التي طافت العالم كانت لفتاة ترتدي ً
عصريا حتمل الفتة كتب عليها باللغة الفرنسية «بن علي إذهب إلى
ًّ
حال سبيلك» .هذه الصورة تصدرت كبريات الصحف العاملية
وتناقلتها تلفزيونات العالم .بالنسبة إلى سمية ،تلك الصورة هي
صورة «املرأة التونسية احلقيقية ال كما كان يحاول النظام السابق
تسويقها إلظهار أنه نظام عصري.وكانت املرأة التونسية سباقة إلى
نيل حقوقها في العالم العربي ّأيام الرئيس األسبق احلبيب بورقيبة،
وسبق لتونس أن وقعت على اتفاقية «القضاء على جميع أشكال
تنص على أن «من حق املرأة أن تقوم ،بشروط
التمييز ضد املرأة» التي ّ
مساوية للرجل ،بالتصويت في جميع االنتخابات ،وشغل املناصب
العامة ،وممارسة جميع املهام العامة التي يحددها القانون الوطني.
يوميا من
سمية تقول إنها تخشى أن يتم اجهاض الثورة ،لذا تناضل ًّ
أجل حكومة «وحدة وطنية» .وتخشى عودة الرموز السابقة «
سمية تقول إن الثورة التونسية « قامت في جزء كبير منها بفضل
االنخراط القوي للمرأة «ال اعتقد أن هذه الثورة كانت لتنجح دون
املرأة ،لقد خرجت منذ اليوم األول في جميع املظاهرات التي عجلت
بإسقاط نظام بن علي» ،لكن ثمار الثورة كانت رجالية ،كما تؤكد
علية ،أستاذة في التعليم الثانوي .هذه السيدة املشاركة في واحدة
من مسيرات االحتجاج ضد احلكومة اجلديدة قالت إن «املرأة التي
فالرجل اآلن في الواجهة
خرجت إلى الشارع ،لم تستفد شي ًئاّ ،
اإلعالمية ،املالحظة نفسها تبديها سيدة 28 ،سنة حاصلة على
بكالوريا اقتصادية وتعمل نادلة في إحدى املقاهي التونسية تقول :
حاليا ،فلقد مصادر  :احمد اجنيم – إيالف ،هدا سرحان
«املرأة التي عانت أيام بن علي تستحق أن تقوم بدور أكبر ًّ

حضرت منذ اليوم األول للمظاهرات ،كنت في الصفوف األمامية
ولم أخش شي ًئا ،في األخير نطلع على حكومة ال تضم سوى امرأتني
(مفيدة التالتلي في الثقافة وليليا لعبيدي في «شؤون املرأة»).
كان للمرأة دور أساسي في الثورة التونسية ،وهذا ما الحظته
وذكورا،
زبيدة ،أستاذة جامعية« :اعتقدت في البداية أن الشباب إناثًا
ً
كثيرا ،فهؤالء هم من قادوا الثورة
ال يهتمون بشيء ،لقد كنت مخطئة ً
وليس جيلنا ،ثورة كانت ناعمة لوجود اجلنس اللطيف فيها وحليوية
الرغم من استمرار املرأة في النضال ال يتم
املرأة واستماتتها» وعلى ّ
االهتمام بها
اهتماما ،وما يهم
أن القنوات ال تعيرها
إعالميا ،ح ّتى ّ
ً
ًّ
املصورين الصحافيني هو صور النساء يرفعن شعارات فقط ال غير،
إنها لم تأخذ حظها من الثورة.« ،
هذا الوضع غير الطبيعي» كما تربطه ضحى إعالمية تونسية،
بالعقلية الذكورية في املجتمع التونسي الشرقي التفكير «أعتقد أنه أثناء
تشكيل احلكومة روعي هذا اجلانب لذا منح مقعدين فقط ......
لنصف املجتمع» «االن نشهد محاوالت جتنب استفزاز العقلية
الذكورية»تقول ضحى وتعيد التأكيد أنه «لوال املرأة ملا جنحت الثورة»
وتتقاسم مع زبيدة ،األستاذة اجلامعية الفكرة نفسها بخصوص جتنب
«احلديث عن تقسيم جنسي ،فالثورة «لكل التونسيني».
وتضيف إذا كانت املرأة قد ساهمت بالقدر نفسه مع الرجل في
خصوصا مع
تخوفًا من املستقبل،
ً
إجناح الثورة ،فإن النساء أكثر ّ
إمكانية ترشح حزب «النهضة» اإلسالمي «ما أخشاه هو زحف أخضر
يجهض ما حققته املرأة التونسية ،أخاف من هؤالء الذين غابوا عن
البلد لسنوات وتأثروا بفكر ال عالقة له بالعقلية التونسية» ثم أضافت
«ال نحتاج إلى واعظني جدد ،نريد تونس حرة».
نتمنى ان ال تكون ثورة الياسمني مثاال اخر ملا قاله االديب املصري
جنيب محفوظ :ان الثورات يدبرها الدهاة وينفذها الشجعان ،ثم
يكسبها اجلبناء .ونتمنى ان ال يكسب ثورة الياسمني اجلبناء او جهات
أخرى ال تؤمن مببادئ الثورة :العدالة واحلرية والكرامة والدميقراطية.
كما تقول التونسية هدا سرحان.الى املراة التونسيةاملنتفضة على
الظلم الف حتية فهي تستحق قالئد الياسمني في ثورة الياسمني

.........
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ة
جناح
وعد عصام الطويل
اصغر وأفضل مديرة أعمال في العالم العربي
«عندنا هنا رواد مثل» وعد الطويل» الطالبة البالغة من

العمر  20سنة من «الضفة الغربية» تريد أن تبني مركز ًا رياضي ًا

واجتماعي ًا للشبان الفلسطينيني» ،واعتبر انها متثل «املواهب
الرائعة للنساء رائدات األعمال» ،وانها تذكر «بأن البلدان التي
تعلّم النساء ومتكنهن من حقوقهن هي البلدان املرجحة أكثر من

غيرها لتحقيق االزدهار ،وإنني أومن بذلك» .من كلمة الرئيس

مسابقة «إجناز العرب» على مستوى العالم العربي وحتوز وعد
الطويل على لقب أفضل مديرة تنفيذية شابة في العالم العربي.

وحتوز على منحة كاملة لدراسة املاجستير في جامعة بوسطن

بادر الى تقدميها رئيس جامعة بوسطن تقديرا ودعما لتميز الشابة
الفلسطينية.

تقول وعد « :بدأت بتأسيس شركة «  "Teen Touhاللمسة

الشابة» ،وكنت املديرة التنفيذية لهذه الشركة الطالبية التي تعنى

باألعياد واحلفالت واملناسبات .شارك معنا  27طالبة وحاولنا أن

اوباما في «القمة الرئاسية لرواد االعمال» في واشنطن بتاريخ
 ،2010 -4 -26القمة التي حضرها  250شخص ًا من رجال نضفي اللمسة الشبابية املتألقة على األعياد واحلفالت بأسلوب
ونساء االعمال واصحاب املشاريع من الشبان والشخصيات جميل ومميز ،كنا ننسق أعياد األطفال ونعمل كرتات وبطاقات
املعروفة في عالم االعمال كان ابرزهم االقتصادي البنغالي املعايدة ونرسم عليها رسومات جميلة ونزين البيوت واملؤسسات
في أعياد امليالد وعيد احلب وعيد الفطر وعيد االضحى وغيرها،
محمد يونس ،وينتمي املشاركون ل  50دولة اسالمية.
شاركت وعد الطويل الطالبة الفلسطينية من جامعة بير زيت ومبناسبة عيد الشجرة عمدت شركتنا إلى بيع أشجار برتقال
في قمة الريادة مع سبعة فلسطينيني أعتبروا رياديني في أعمالهم .وزيتون وصبر مقزمة متثل أشجار فلسطني التقليدية.»:

وكانت وعد قد أسست مع زميالتها في مدرستها الثانوية في رام

ومع نهاية فترة العمل بالشركة وهي  7أشهر مت توزيع األرباح

من البنك العربي لتحتل املرتبة األولى في مسابقة إجناز فلسطني

خالل  7أشهر حققت شركة «  "Teen Touchالطالبية

الله قبل ثالث سنوات شركة اسمتها «تني تاتش» متخصصة في على املساهمني استعدادا للمشاركة في املسابقة احمللية واإلقليمية
اعداد املناسبات واالحتفاالت ،وبدأت الشركة العمل بإرشاد ومن ثم إلى مسابقة العالم العربي».

شتاء  - 2011الفلسطينية
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للمبادرات الشبابية ،ولتفوز الشركة بعد ذلك باملرتبة األولى في برئاسة وعد الطويل ما لم حتققه الشركات األكبر .ابتكرت
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هم سر بقاءنا على هذه االرض

يعيش املقدسي ديالكتيك االستعمار .فهو مراقَب في كل
حترك يقوم به ،مضطر إلعادة حتديد عالقته مع ذاته ومستعمريه
املعرض للتشرذم املستمر .وفي البلدة القدمية ،يعيش
ومكانه ّ
آالف املقدسيني في غرف خانقة وزوايا تفوح منها روائح ممزوجة
بالرطوبة والبخور والدخان والطهي ورحيق الربيع والنفايات
والبهارات والعطور وقهقهة اجليران وقعقعة األنباء واألسواق امللونة
وضجة ورتابة احلياة اليومية مبراسمها وشعائرها وطقوسها .تكاد
تغيب احلدود الفاصلة بني املساحة اخلاصة واملساحة العامة .فكله
للسواح بعدساتهم الفضولية واجليران بعيونهم امللتزمة
مكشوف
ّ
وأجهزة الرقابة واإلعالم واحتماالت املداهمة .وعلى النقيض من
ذلك ،يأخذ املقدسي بالتجول في أسواق القدس الغربية البيضاء،
وهناك يعيش نشوة افتراضية .يحسد مستعمره على املساحة الرحبة
التي يتحلى بها والشوارع «النظيفة» املؤمنة واملقاهي احلرة .وينظر
إلى اإلسرائيلي نظرة النقيض .فاإلسرائيلي يتحلى باملكان والزمان
والتعليم والرفاهية ويجول بثقة في الشوارع ،بينما يضطر املقدسي
ألن يتخفى.
مكان املقدسي محدود .حتدد السلطات االستعمارية نسله
وامتداده اجلغرافي والدميغرافي والبيولوجي ،فيحترف حيل االمتداد
والتسلل والتكاثر .تريده األيديولوجية الصهيونية أن يرحل بعيد ًا
أو أن يبقى في نفس البقعة دون توسع سكاني أو انتشار إلى املناطق
املكرسة «لليهود فقط» ودون خصوبة سكانية تهدد اإلحصائيات.
املقدسي « .يضطر املرور من سرطان طوابير التفتيش ،وإذا حدث
أن ملّ من احلدود املفرضة وحتركت قدماه إلى اجلانب «اليهودي»
من املدينة تعرض جسده جلهنم الرقابة والفحص العنصري أو تكفير
وطنيته من أبناء شعبه .يعيش املقدسي في حيرة وجودية .لدى
البعض مزاج استهالكي هروبي يشكك مباهية املقاومة في أجواء
تغيب فيها حرية التعبير وفي وقت جرى التنصل منهم.
إن تسرب العربي إلى املساحة احملددة للعرق األوروبي يخيف
ّ
ِ
املستعمر .فتلك املساحة الرحبة من نصيب اليهودي وال يحق

..

مجاالت جديدة للعمل ،وقدمت منوذجا لديناميكية االدارة
والشراكة وجنحت في تغيير النظرة السلبية واملفاهيم اجلامدة.
وبفعل ذلك وصلت إلى لقب أفضل شركة طالبية في فلسطني
وحصلت على جائزة أفضل مديرة تنفيذية في العالم العربي.
«كان اجلميع تقريبا غير مؤمن بقدرة املجموعة على العمل
واالجناز وتنفيذ اخلطة بنجاح على أرض الواقع ،فكان لدينا
صعوبة في إثبات قدراتنا على العمل ،كنا بحاجة الى فرصة عمل
تظهر قدراتنا كشابات.
االبداع والقدرة على الترويج للمشاريع وااللتزام بخدمة
املجتمع والقدرة على القيادة ،منوذج قدمته وعد وثماني رياديات
ورياديني فلسطينيني ،من القدس ورام الله واخلليل وطولكرم
وقلقيلية.
وعد ترفع اسم فلسطني عاليا كانت واحدة من  3أشخاص من
اندونيسيا وتونس التقى بهم الرئيس االميركي اوباما وحتدث معهم
على انفراد قبل القمة ،وحتدثت وعد امام الرئيس عن جتربتها الغنية
باالجناز واملبادرة ،فقدمها الرئيس االميركي كنموذج يحتذى به
امام املؤمترين والعالم.
قصة وعد ،قصة جناح شابات وشبان فلسطينني ميلكون الكثير،
ميلكون إرادة تغيير وحب العمل وقدرة على اإلجناز والتفاؤل
والطموح ،ميلكون العزم ويصنعون الصمود .لن تتوقف وعد
عند هذا االجناز ،بل ستواصل دراسة املاجستير ورمبا الدكتوراة،
وستتقدم مبشاريع جديدة «كاملركز الرياضي االجتماعي للشبان»
وبقصص جناح جديدة .وعد وعشرات بل مئات الشبان والشابات

اليز اغازريان
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للعربي استخدامها .يتحدى املقدسي البسيط هذا النظام .يجد نفسه
متمرد ًا مكانياً .تتحدى النسوة املقدسيات والبروليتاريا املقدسية دون
وعي نظام فصل املدينة .فمع إنشاء جدار الفصل العنصري وسياسة
العزل بني القدس والضفة الغربية يدفع التكاثر السكاني للمقدسيني،
ووجودهم في مساحات ضيقة مزدحمة وعملية البحث عن فرص
العمل الشحيحة إلى االمتداد العملي واجلسدي إلى القدس الغربية.
يتجول املقدسي في املناطق املنفصلة املكرسة لليهود فقط ويلوث
نظام الفصل العنصري .فهو ال يقر بأن غرب املدينة هو ليس جزءا
من مدينته ،بل يجد نفسه يتغلغل أكثر فأكثر فيها .يتحدى االتفاقيات
واملفاوضات التي تقسم مدينته .وكلما زادت اجلدران ونظام الفصل
العنصري وتكرس عزله عن الضفة الغربية ،تزيد ثورة املقدسي على
اجلغرافيا الضيقة وتتطور عنده مهارات االختراق والتسلل والتخفي
ِ
للمستعمر .سيكون لذلك آثار على
واالستمتاع باملساحة املكرسة
القدس في املخيلة اجلماعية للمقدسيني على املدى البعيد ،حيث
سيشعر املقدسي بأن القدس الغربية جزء من مدينته رافض ًا االتفاقيات
الضيقة .سيؤدي ذلك إلى حتوالت في حدود القدس العربية في
الذاكرة املتخيلة للمقدسي على املدى البعيد .فمن جهة ،سيشعر
املقدسيون بأن لهم حق في القدس الغربية ،ومن املفارقة مبكان قيام
بعض املقدسيني باستئجار شقق في مستوطنة بسغات زئيف وتعبيرهم
بأنها «فلسطينية».
معرض لسياسة «الفحص العنصري» .ففي
في كل مرة املقدسي َ
املقاهي واحلافالت واحملالت التجارية واملستشفيات واملساحات
العامة اإلسرائيلية تترقب العيون لغة اجلسد «الشرقية» .ومبا أن
ملون على غرار نظام األبارتهايد االفريقي ،يشيع في
«العربي» غير ّ

إسرائيل التعرف على «العربي» من خالل حتركات جسده ،نبراته،
زيه وميتد ذلك لليهود من أصول عربية .يتم حتديد مكانة اإلنسان
في سلم الرقي العرقي من خالل هذه اآللية .يعيش العامل املقدسي
انفصام ًا داخلياً .فهو يترعرع على مفاهيم ذكورية تزوده مبكانة أعلى
شأن ًا من املرأة في املجتمع الفلسطيني ،تقوم والدته بتزويده بهالة من
التقديس وتفضيله على إخوته من الفتيات ،فإذا بهذه األنا (اإليغو)
تصطدم مبسؤوليات يصعب تلبيتها (إيجاد مصدر دخل) ومعاملة
مختلفة في الطرف اآلخر من املدينة .يبدأ الشاب املقدسي باإلدراك
بأن سطوته أقل شأن ًا مما نشأ .فيعيش هذا االنفصام الداخلي بني
«العربي» في القدس الغربية وبني السيد في أجواء عائلته.
كثير ًا ما يشعر الشاب املقدسي بالتحرر اآلني في القدس الغربية.
فهناك يهرب من وطأة الرقابة االجتماعية الصارمة ومسؤوليات
«الرجل» املعهودة في القدس الشرقية والعادات والتقاليد واملساحة
الضيقة ولكنه سرعان ما يدرك موقعه في سلم عالقات السلطة
ويصطدم بواقع العالقات الكولونيالية.
اآلباء يشعرون بصعوبة ضبط أبنائهم .فاالبن ينشأ على رؤية
والده مهان من قبل السلطات العسكرية .يتمرد األبناء على النظام
القيمي بشكل متناقض .يعيش العامل القيم الدينية الرجولية في
القدس الشرقية ،من جهة أخرى ،يشعر في غرب املدينة مساحة
ملمارسة املمنوع اجتماعي ًا في القدس الشرقية وفسحة لالنحراف
على القيم األبوية التقليدية وعن الدين املتزمت فيؤدي ذلك
لعواقب مختلفة .ومع محاولة احلصول على فسحة من احلرية
في القدس الغربية يتعرض املقدسي للضرب في القدس الغربية
إثر اكتشاف بعض اإلسرائيليني أنه ينتمي إلى قاع سلم «الفحص
العنصري» – عربي ،مسلم ،متدين ،أسمر .فيتم إيقافه مبسوغات
محاولة الكشف عن إرهابيني .يضطر املقدسي حتديد بطاقة هويته
وهويته العرقية باستمرار .في محاوالتها للهروب من قهر املجتمع
الذكوري الفلسطيني ،تشعر املقدسية بنشوة حرية مؤقته من خالل
تذويت حرية مستعمرتها التي تتمتع باملساحة واحلدائق والشوارع
و»السوبرماركت» الرحب «النظيف» حيث تخف فيه الرقابة
املوجودة في املدينة .حتسد األم الفلسطينية نظيرتها اإلسرائيلية على
مساحتها وتبجل باخلدمات االجتماعية املتوفرة للصحة والطفولة
واملرأة التي تقدمها احلكومة اإلسرائيلية .في نفس الوقت تشعر
املقدسية بتهديد البقاء ،فسياسات الهدم وسحب الهويات تهدد
نسل عائلتها ومنزلها .تبدأ املقدسية بالبحث عن االستقرار خوف ًا
من أجهزة الرقابة .فبينما يشدد املقدسي داخل املجتمع املقدسي
على رجولة وهوية سياسية دينية ،تركز أغلب النساء على االستقرار
شتاء  - 2011الفلسطينية 33
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على الهروب لوهلة من سطوته وممارسة «املمنوع اجتماعيا» .وفي
....
....
....
ِ
التسوق تتضايق املستعمرة من وجود زبونة فلسطينية في
عالقات
...
ّ
...
.
موقع آمر وليس مأمور .ففي الالشعور الصهيوني الكولونيالي تشعر
اإلسرائيلية بأن الفلسطينية يجب أن تخدمها ال أن ُتخدم من قبلها.
يتم احتواء وجود زبائن مقدسيني من خالل التشديد على االستغالل
املالي لهم واألرباح التي يجلبونها .ال تعرف اإلسرائيلية كيفية
خدمة الزبونة الفلسطينية وبالتالي تضخم سلطتها على مذاق وجسد
الفلسطينية .وكثير ًا ما تسمح الفلسطينية املقدسية بتغيير شكلها من
اجل تغيير املكانة وإيجاد نشوة افتراضية حلراك إجتماعي من خالل
حتويل نفسها إلى جسد وزي أوروبي «أفضل» .جسد وزي أكثر
تذوت بعض املقدسيات هذا
نفوذا وأعلى في سلم التقسيم العرقيّ .
النظام ،فتتعالى على اخواتهن من الفلسطينيات القاطنات في الضفة
والقضايا االجتماعية .ولكن في اللحظة التي تعيش فيها املقدسية الغربية «احملرومات» من فرص «االرتقاء» باملكانة العرقية املؤسرلة.
ِ
املستعمر يبرر وجوده من خالل دوره التنويري ،في سعي منه لتبرير
جتربة الفقدان فإنها تتمرد على نظام االستقرار ذاته .وفي قرى
املستعمر.
القدس حيث يبدي االحتالل عنجهية من مصادرة األراضي وفرض ممارساته .أشد ما يروع املستعمر هو رؤية ذاته بعدسات
َ
ِ
املستعمر اإلقرار بانتهاكاته ويشدد على كونه ضحية وليس
ال يود
اجلدار ،تنشط املرأة على الصعيد السياسي.
ِ
فاملستعمر في حالة هروب مستمر عن ذاته .يروع اجلالد
على غرار اجلزائرية ،تشعر املقدسية بأنها مكشوفة للنظام جالد.
االستعماري بآليات الضبط والفحص والتقنية والتحديد الشعور بأن تبريراته خاطئة وأن الضحية ليست بربرية كما قد يتخيل.
ِ
املستعمر .فالعربي
املستعمر صورة مشوهة متناقضة عن
الدميغرافي الذي يفرضه .يتعرض جسدها للكشف من قبل النظام في ذهنية
َ
االستعماري ،وكثير ًا ما يؤدي ذلك من جهة إلى ردود فعل مثل في نظر الصهيوني عدو-ضحية ،أحمق -إرهابي خطير ،نشيط
تغطية جسدها ،أوالكشف عنه للتماهي و»املرور» .يشعر املقدسي جنسي ًا اومخصي ،منتهك حلقوق املرأة ،محافظ بشكل مفرط على
أيض ًا بعدم القدرة على ضبط املرأة ،األمر الذي يدفعه إلى الهيمنة التقليد -دون مبادئ ،سارق ،وجاهل وقذر .كلما حاول العربي
املتزايدة على جسدها .ولكنه سرعان ما يكتشف بأنه عاجز عن ابداء النقيض للصور النمطية إزاءه سواء عبر ارتداء ماركات غربية
ذلك ..تتمرد املرأة أكثر فأكثر على هيمنة الرجل عليها ،فيزيد أو إبداء عالمات مغربنة ،فوجئ باستمرار كشفه واحتقاره من قبل
ِ
للمستعمر أن املقدسي
العنف األسرى .ويحاول النظام االستعماري «حماية» املرأة من النظرات العنصرية الفاحصة .وعندما يتبادر
العنف ذاته بينما يستمر العنف والعنصرية من قبل القوات اإلسرائيلية العربي أكثر إنسانية مما كان قد تبادر له ،يبدأ بتصنيفات جديدة مميز ًا
واجلرافات اإلسرائيلية املهددة واملخترقة خصوصية الفلسطينية الفلسطيني املقدسي عن الفلسطيني في الضفة الغربية وبني املناطق
ومساحتها .تقاوم املرأة الفلسطينية ،بطريقتها ،عدة حتديات .والفئات العرقية واإلثنية والطائفية داخل القدس.
املستعمر بتناقضاته
القدس مثال حي على سيكولوجية
فهي في صراع حتد مع ذاتها ،ومع الرقابة االجتماعية ،ومع والدة
َ
زوجها ،ومديرها/مديرتها واملوظفني/ات اآلخرين ،ومع أخيها وجدليته ،أرى إخوتي ينقرضون شيئ ًا فشيئاً ،يتهدد كياننا امللون
أو والدها أو زوجها ،ومع األوضاع االقتصادية ،ومع االحتالل (صوفيني ،فالحني ،الجئني ،خاليلة ،مغاربة ،أفارقة ،سريان،
بأدواته االختراقية والعنصرية .تذوت بعض النساء نظام القمع هذا أرمن ،أكراد ،يونان ،أحباش ،أقباط ،التني ،موارنة.)...،
وتساهم دون مالحظة في إشاعته ،بينما تتمرد أخريات على هذه األماكن تتغير واألفق يضمحل.االستهالك وأجهزة الرقابة
األنظمة بطرق ودرجات متفاوتة .إن تضامن املتمردات في حركة تخترقنا .يتناولوننا مفعوال به بد ًال من فاعلني .اجلغرافيا اخلانقة تزيد
نشد على أيادي إخوتنا
اجتماعية سياسية فاعلة قد يكون له عواقب فاعلة أكثر مما قد نتخيل .واجلغرافيا املقاومة أيض ًا تزيد ،فنجد أنفسنا ّ
ومن املؤسف أن أغلب النساء غير متضامنات في حركة كهذه .تثير ونتابع أيامنا العادية وصداماتنا العادية وتكاثرنا العادي .ومن حيث
هذه الفسحة غضب الشاب املقدسي ويتضايق من قدرة املقدسية ال ندري نغير اجلغرافيا والدميغرافيا ونقاوم احلدود
.........
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املرأة على أبواب انتخابات املجالس احمللية
من املتوقع أن جتري انتخابات املجالس احمللية خالل بضعة

شهور ،وذلك بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا يكلف فيه وزير
احلكم احمللي بتقدمي تصور احلكومة لكيفية إجراء االنتخابات،

وقد جاء القرار احلكومي في أعقاب صدور قرار محكمة العدل
العليا برفض قرار مجلس الوزراء في  2010-6-10القاضي

رميا كتانة نزال
اجلماعي للعمل وأخالقيات الفريق الواحد وإرادته في العمل،
إضافة إلى موقف األعضاء ونظرتهم ملشاركة املرأة ،ومدى متتعهم
باملفاهيم االجتماعية االيجابية جتاه مشاركة النساء بالعمل العام.
ومن جانب آخر ،فالصورة ال تكتمل دون التعرض إلى جملة
العوامل الذاتية ذات العالقة بالعضوات ومبواصفاتهم الفردية
 ،ومن بينها كيفية فرزهن ،واملفاهيم التي يحملنها ،ونظرتهن
ألنفسهن وملشاركتهن وإلدوارهن املنتظرة .،وعلى خلفياتهن
األكادميية والعملية.
* العوامل املوضوعية  :ال ميكن جتاوز اآلثار التي يولدها
االحتالل على مجمل الواقع الفلسطيني ،ومن بينها أثر ممارساته
العدوانية على مسار وواقع الهيئات احمللية التي تشارك بها املرأة.
لقد قام جيش االحتالل باعتقال عدد من رؤساء وأعضاء املجالس
احمللية ،مما أثر في بعض األحيان على نصاب اجتماعات املجالس،
كما حدث في نابلس وقلقيلية وغيرها ،وتعرضت عضوتان من
بلدية نابلس لالعتقال املتكرر .كما ال ميكن جتاوز واقع اخلالف
السياسي واالنقسام وتأثيره السلبي على جتربة املجالس ،وحتديدا
ذلك األثر الذي شوهد في بلديات قطاع غزة ،وبشكل أقل وطأة في
الضفة حيث استبدلت حركة حماس أعضاء املجالس التي ال سيطرة
لها عليها في غزة ،وتفاقمت العالقة بني أعضاء بعض املجالس
املختلطة في الضفة ما أدى الى شلَ أعمالها احيانا ،أو إلى فقد
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بإلغاء االنتخابات.
قرارات احملكمة ومجلس الوزراء يضعا الشعب الفلسطيني أمام
االستحقاق االنتخابي املنتظر للمجالس احمللية ،وهو االستحقاق
االنتخابي الثاني بعد التجربة االنتخابية األولى التي جرت عامي
 2004و  ، 2005حيث أجريت انتخابات في ثالثمائة مجلس
على أربع مراحل دون استكمال املرحلة اخلامسة ،والتي أسفرت
نتيجتها عن مشاركة املرأة بحوالي خمسمائة عضوة ويعود ارتفاع
عضوية املرأة في املجالس لنظام «الكوتا النسائية».
استقطبت جتربة املرأة اإلسناد والدعم من املجتمع بشكل عام
دون ان نتجاهل بأنها جلبت النقد كذلك .فقد أولت املؤسسات
الرسمية وغير الرسمية االهتمام بتجربة النساء السابقة في
االنتخابات .وهذا يطرح تساؤال فيما إذا كانت املرأة أكثر استعدادا
وحتضيرا وجاهزية خلوض االنتخابات القادمة .وفيما اذا كانت
املؤسسات النسوية واالحزاب السياسية قد استخلصت الدروس
والعبر من التجربة السابقة مبوضعية بعيدا عن التعصب .هل
ستذهب النساء الى االنتخابات القادمة لتكرر التجربة السابقة مبا
في ذلك جتربة العضوات في املجالس احمللية؟
ال نذيع سرا عند القول بأن التجربة االنتخابية والعملية قد
تراوحت بني التقييم االيجابي والقدرة على حتقيق األهداف ،وما
بني التقييم السلبي الذي أحاط بالتجربة االنتخابية األولى وولد
نوعا من اإلحباط وخيبة األمل .فما هي أبرز محددات التجربة
النسائية في احلكم احمللي ونحن على أبواب انتخابات جديدة.
البيئة العامة احمليطة بالتجربة
للوقوف مبوضوعية أمام التجربة األولى للمرأة ال بد من املرور
على العوامل املوضوعية احمليطة مبا فيها بيئة العمل ،وأمام العالقة
املتبادلة بني العضوات ومجالسهن ،ومدى متتع املجلس باحلس

نصابها بسبب االستقاالت ،وجلوء وزارة احلكم احمللي إلى تعيني
جلان تسيير األعمال البديلة اخلالية في معظمها من مشاركة املرأة.

العوامل الذاتية

فرز العضوات :من الطبيعي أن تقوم القوى السياسية واحلزبية

بفرز عضواتها لدى تنظيم أول انتخابات للهيئات احمللية.
فاألحزاب هي املكون الرئيس للحياة السياسية والعامة ،وال

بد لها ان تستهدف إظهار قوتها التنظيمية وترشح من أعضائها

لعضوية املجالس ،وفي ضوء تبني نظام «الكوتا النسائية»؛
قامت التنظيمات بترشيح األعضاء والعضوات .وفي الوقت

ذاته ،ساهمت العائالت والعشائر في ترشيح ممثليها وممثالتها
بهدف الوصول بقوة الى عضوية املجالس .وباحملصلة ،فقد

أفرزت االنتخابات نوعني من العضوات  :نساء بدرجة كافية

من الوعي واملعرفة واخلبرة أهلتهن للتقدم واملشاركة الفاعلة على
قدم املساواة ،واستطعن ان يصمدن في وجه التسلط واإلقصاء

والتهميش ،وحملن أعباء النهوض في املجتمع احمللي وعملن
بجوهر ووظيفة مهام املجالس ،دون أن يقبلن بالتمييز في املهام
أو تهريب املهام األساسية املناطة باملجلس ،ولم يتهربن من املهام
ذات الطبيعة التخصصية  -بسبب نقص في الكفاءة  -الى املهام

املرتبطة تقليديا باملرأة ،وكذلك رفضن التعالي عليها .وفئة من
النساء فرزن من خالل الفصائل او العائالت ،ممن ُرشحن في
إطار استكمال عدد القوائم بسبب الفئوية واإلفراط في التسييس،
هؤالء النساء تفاجأن باالنتخابات وحتمسن للمشاركة في التجربة
دون أن تفحص قدراتهن أو استعدادهن ،وبالتالي لم يستطعن

الصمود في وجه املتاعب واملصاعب ،سواء بسبب بيئة العمل

املعقدة ،او بسبب التسلط واملمارسات الذكورية ،فكانت النتيجة
االستقالة او االستنكاف عن احلضور؛ وفي أحسن األحوال اقتصر

األمر على حضور االجتماعات والتواجد الشكلي.
أضواء على محصلة جتربة املرأة في املجالس

 .1تطورت جتربة املرأة في املجالس من عام آلخر ،حيث
بدأت بشكل عام ضعيفة ومن ثم أخذت بالتقدم
التدريجي الى األمام بعد تلقي املزيد من التدريب وتعلم
املهارات ذات العالقة بعمل املجالس ،األمر الذي ساهم
في تعديل وتصويب الصورة إزاء املشاركة النسائية في نظر
.........
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أعضاء املجالس واملجتمع احمللي.

 .2عكست عضوات املجالس احمللية خالل ورش العمل
املنظمة من وزارة احلكم احمللي أو منظمات املجتمع
املدني جتارب متفاوتة في نسبة عمقها وقوتها ،حيث
أثبتت املرأة قدرة وكفاءة بشكل عام وحتديدا في املجالس
التي انتظمت أعمالها ،وعلى وجه اخلصوص تلك التي

جتنبت الوقوع في اخلالفات من أي مصدر كان ،حيث
واظبت العضوات ومتيز أداءهن ،واستطعن املساهمة

في تطوير وتقدم املجالس بتولي املهام وتقدمي املقترحات

وفقا لالحتياجات املجتمعية التي متلك النساء احلساسية
والقدرة على تلمسها.
 .3لم يقتصر دور املرأة على االنخراط االيجابي في عمل
املجالس بكل تفرعاتها ،اال انها متكنت أيضا من جلب
املشاريع التطويرية والتنموية من خالل جتربتها السابقة
في مجاالت عمل أخرى ،األمر الذي ساهم في تغيير
الصورة النمطية للمرأة وفي تغيير املواقف املسبقة منها.
 .4تعايش األعضاء مع واقع وجود العضوات في املجالس
واعترفوا بأهليتهن الى حد كبير في غالبية املجالس
املنتظمة ،وحتديدا تلك التي استقرت تركيبتها طوال
املدة ،لذلك متكنت العضوات من املشاركة الالئقة ومن
أداء املهام املختلفة امللقاة على عاتق املجالس دون متييز،
وقاومت حصرها باملهام النمطية.
 .5على الرغم من مواجهة العضوات محاوالت حصرهن في
مهام منطية ذات صلة باملرأة ،اال انها ايضا لم تغيب البعد
النسوي عن برامجها ،فحرصت على تنظيم اللقاءات
الدورية بالنساء ،لالستماع الى آرائهن ومطالبهن من
جهة ،وإلشراكهن في الدورات املنظمة من قبل املجالس
ملساعدتهن على امتالك مهارات جديدة ( لغات،
كمبيوتر ،)..او جلهة املساعدة في حتسني دخلهن.
(تنظيم املعرض وتسويق املنتجات).
 .6ساهمت املشاركة النسائية في صقل شخصية العضوات،
وفي تعزيز ثقتهن بأنفسهن ،وفي متكينهن ملزيد من
االندفاع نحو املهام ،وفي متليكهن أدوات معرفية جديدة،
ووسائل وآليات تقدمي أنفسهن وتوكيد ذاتهن ،وفي
القدرة في الدفاع عن آرائهن واإلقناع بها.

 .7ساهمت التجربة واحتالل املوقع القيادي في املجتمع
احمللي في تقوية شخصية ونفوذ العضوات في املجتمع،
حيث بدأ التعامل معهن على أساس من كونهن شخصيات
عامة في املجتمع ،يتم اللجوء إليهن في القضايا واملشاكل
وفي احلصول على املعلومة واالستشارات.

 .8ساهم وصول املرأة الى املجالس احمللية الى تقوية موقع
املرأة في األسرة جلهة مشاركتها في أخذ القرارات األسرية

الهامة.
 .9ال شك بأن املواصفات الفردية للعضوات ( قوة اإلرادة

والعزمية والثقة بالذات) قد لعب دورا مفصليا في جناح
العضوات ومتايزهن وثباتهن وانتزاع حقوقهن إضافة الى
الكفاءة والقدرة القيادية والتجربة واخلبرة السابقة.
 .10ساهمت مشاركة املرأة في تخفيف حدة اخلالفات بني
األعضاء ،حيث ساهم وجودها ومالحظاتها النقدية في
جعل احلوار أكثر هدوءا وموضوعية في إطار املجلس،
وفي منع تفجر اخلالفات.
 .11على الرغم من التقدم احلاصل في استيعاب املشاركة
النسائية في الهيئات احمللية ،واالحترام الذي أبداه
األعضاء جتاه جتربة املرأة العملية ،إال أن املوقف السلبي
من املشاركة ال زال يطل برأسه في النقاش ،وال زال بعض
األعضاء الذين يخفون موقفهم التقليدي من املشاركة
النسائية في املجالس يعبرون عن مواقفهم الفعلية اجتاهها
بطرق مواربة ،حيث جلأ البعض إلى تسليط الضوء على
النماذج النسائية السلبية والفاشلة لالستشهاد واالرتداد
على املكسب بدعوى نقص الكفاءة ،أو التذرع بأن املشكلة
تكمن باملرأة ذاتها وبإفشالها بنات جنسها بسبب الغيرة.
االستخالصات
 .1لقد أبرزت التجربة أهمية تبني الكوتا في القانون للحفاظ
على املشاركة النسائية ودفعها لألمام ومنع االرتداد

عليها .وتبني بأنها ال زالت ضرورية في الواقع الفلسطيني

وبأنها اآللية املناسبة والوحيدة لوصول املرأة إلى املجالس
احمللية ،وان االستغناء عنها سيعيد املشاركة النسائية الى
حيز الوجود الديكوري والرمزي .لقد اكدت التجربة

لكنه تغيير ال يرقي الى مستوى االستغناء عن الكوتا كآلية
لوصول النساء الى عضوية الهيئات احمللية.
ُ .2أبرزت احلاجة الى تعميم التثقيف املدني على جميع
األعضاء رجاال ونساء للتسريع في اجناز عملية التغيير
املجتمعي بشكل عام ،حيث شكل حصر التثقيف باملرأة
على الرغم من خدمته لألهداف املرجوة ،بتوسيع الفجوة
القائمة بني األعضاء والعضوات على صعيد املفاهيم
واملبادئ احلقوقية ،كما أبرزت التجربة احلاجة امللحة
خلضوع األعضاء لدورات وتدريبات ذات صلة بالنوع
االجتماعي.
 .3حفزت جتربة املرأة الناجحة ووصولها الى املجالس الرغبة
لدى العضوات في تكرارها وذلك بعد اكتساب اخلبرة
واالحتراف ،كما شجعت التجربة نساء أخريات على
التقدم من أجل خوض التجربة.
وأخيرا ،نحن على موعد جديد مع استحقاق انتخابي
منتظر ،ال بد من التوحد النسائي على املعايير املفترض توفرها في
عضوات املجالس احمللية وااللتزام بها ،فاملشاركة احلقيقية الفاعلة
للعضوات بعيدا عن املشاركة التجميلية والديكورية ،هي وحدها
الكفيلة بتحقيق التخلي عن الكوتا كآلية ملشاركة املرأة في العمل
العام ،وهي من سيسهم في تغيير النظرة النمطية لألدوار املناطة
باملرأة القائمة على أساس اجلنس ،وستسهم في جعل املواطن
يتوجه النتخاب املرشحني واملرشحات على أساس املواطنة
والكفاءة ،فلنتقدم من خالل استيعاب التجربة الواقعية ،ولنقدم

حدوث تغيير نسبي مفاهيمي بخصوص مشاركة النساء ،أحسن ما عندنا

.........
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املرأة األردنية حترز تقدم ًا في البرملان

تعود بدايات اهتمام املرأة األردنية للمشاركة في العمل

السياسي إلى منتصف القرن العشرين املاضي ،وقد عبرت النساء

عن هذا االهتمام بوضوح في عقد اخلمسينات مع تنامي النضال

الوطني املناهض لالستعمار واملطالبة بإلغاء املعاهدة البريطانية

لعام  ،1948وتعريب اجليش األردني وظهور معارضة منظمة
تطالب باحلريات العامة مبا في ذلك حرية التنظيم احلزبي والنقابي

واالجتماعي .في ظل هذه الظروف تأسس أول احتاد نسائي أردني
عام  1954بقيادة السيدة املي بشارات أول محامية أردنية ،حتت

اسم « احتاد املرأة العربية « ،ومن أهم شعارات هذا االحتاد :
«حقوق وواجبات متساوية ،أمة عربية واحدة» مما يدل على اهتمام

سياسي واضح ،لدى مؤسسات االحتاد .وجاء في مقدمة مطالب

اإلحتاد  :منح املرأة األردنية حقوق املشاركة في االنتخابات،

تعديل قانون األحوال الشخصية وقانون العمل ،توفير فرص
أكبر للتعليم والعمل أمام املرأة .لكن هذا االحتاد توقف مع فرض

األحكام العرفية في األردن في نيسان  1957وحل األحزاب

السياسية ،ولوحقت قيادات االحتاد مع مالحقة قيادات األحزاب
وكوادر العمل االجتماعي والنقابي ،ولم يبق أمام املرأة إال العمل

في اجلمعيات التطوعية اخليرية طوال فترة األحكام العرفية التي
هيمنت على األردن ألكثر من ثالثة عقود من الزمن.1
.........
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خديجة حباشنة أبو علي
بعد عودة األردن للحياة النيابية عام  ، 1989سادت األوساط
السياسية والثقافية واالجتماعية موجة من التفاؤل وخاصة في
األوساط النسائية التي وجدت في حالة االنفتاح السياسي مناخ ًا
مناسب ًا لتسليط الضوء على قضايا املرأة ،وتقوية مشاركتها في
احلياة العامة وفي العمل السياسي ،لدرجة أن تقدمت  12سيدة
للترشح لالنتخابات البرملانية ،لكن أي ًا من هؤالء النساء لم تتمكن
من الوصول إلى مقعد نيابي .وقد أصيبت املرأة األردنية بخيبة أمل
كبيرة ،أثارت موجة من اجلدل في األوساط النسائية والثقافية
والسياسية حول سبل وآليات تطوير مشاركة املرأة في العملية
الدميقراطية ،وطرح للنقاش مفهوم الكوتا النسائية ( تخصيص
حصة من مقاعد البرملان للمرأة ) ،ألول مرة في بداية العام 1993
إال أنه قوبل بالرفض حتى من املنظمات النسائية  .2ورغم تزايد
احلراك السياسي وحدة اجلدل مع اقتراب موعد انتخابات 1993
وخاصة بعد اعتماد نظام الصوت الواحد ،ولكن كل ذلك اجلدل
واحلراك السياسي لم يؤدي إال إلى ترشح ثالث نساء خلوض
االنتخابات النيابية ،للتنافس على املقاعد املخصصة للشيشان
والشركس ،ومتكنت واحدة منهن فقط من الوصول إلى قبة البرملان
عن مقعد الشركس والشيشان في الدائرة الثالثة في العاصمة عمان.

الكوتا وجتربة املرأة في االنتخابات

غالبية األحزاب السياسية في البالد لالنتخابات.

وجاءت نتائج انتخابات عام  1997بفشل أي من السبعة عشر
األردنية :3
كان من الطبيعي واملتوقع أن يثير طرح مبدأ الكوتا اجلدل وأن مرشحة بالفوز مبقعد نيابي ،مخيبة جد ًا آلمال املجتمع األردني
يواجه بسوء الفهم ،عندما طرح للنقاش ألول مرة في األردن عام وآلمال النساء وجلميع املراقبني للتجربة الدميقراطية في األردن.
 .1993فرغم اخليبة التي أصابت النساء بعدم فوز أي من  12مما حدا اللجنة الوطنية للمرأة إلى دعوة الفعاليات النسائية مبا فيها
عام  ،1989ورغم اتساع دائرة النقاش حول قانون االنتخاب

والتعديالت التي طرأت عليه باعتماد نظام الصوت الواحد ،في
خضم اإلعداد لالنتخابات النيابية لعام  .1993لكن طرح مفهوم
الكوتا النسائية لم يلقى أذن ًا صاغية من أطراف العمل السياسي في
البالد سواء منها الرسمية أو األهلية ،وحتى أطراف العمل النسائي
ناقشته على استحياء وانقسمت في الرأي حول املفهوم .رمبا نتيجة

حلداثة التجربة الدميقراطية وااللتباس احمليط مبفهوم الكوتا في

عالقته باملساواة والدميقراطية.

في عام  1996شهد املجتمع األردني نشاط ًا واسع ًا لإلعداد

لالنتخابات القادمة عام  1997ولتعديل قانون االنتخاب ،من

جميع الدوائر السياسية ومنظمات املجتمع املدني ومراكز البحث
والدراسات .وشاركت املنظمات النسائية بفعالية في جميع
النشاطات باإلضافة للجهود اخلاصة من أجل دعم وتطوير مشاركة

املرأة في االنتخابات ،التي قامت بها اللجنة الوطنية للمرأة األردنية
واالحتادات واجلمعيات النسائية ،على خلفية جتربة املشاركة

األردنية في اإلعداد والصياغة لوثيقة بكني  ( 1995الصادرة عن

املؤمتر الدولي الرابع للمرأة ) .وتشكل حتالف نسائي مببادرة من
برنامج املرأة في مركز األردن اجلديد للدراسات ،وشارك في

التحالف عدد من املنظمات والشخصيات النسائية للمطالبة بتعديل
قانون االنتخاب واعتماد كوتا مفتوحة بنسبة  20%من مقاعد

مجلس النواب ،وبالرغم من العقبات التي واجهها التحالف
النسائي فقد متكن من التأثير في الرأي العام األردني وفي كثير من

األوساط السياسية في البالد .وامتد النشاط املجتمعي في جميع
احملافظات وحتى موعد حل البرملان قبل انتخابات  ،1997الذي
رافقه حل احلكومة القائمة وتشكيل حكومة جديدة لإلشراف على
االنتخابات ،بدأت أعمالها باإلبقاء على قانون االنتخاب كما
هو ،ورفض إدخال أية تعديالت عليه .مما أدى إلى إحباط عام

لدى منظمات املجتمع املدني ولدى النساء كما أدى إلى مقاطعة

 ،1997ومت التوصل إلى مذكرة رفعت إلى أصحاب القرار

للمطالبة بتخصيص كوتا للنساء ال تقل عن  20%من مقاعد
املجلس النيابي ،كما قامت اللجنة التنسيقية للمنظمات النسائية

غير احلكومية بجمع أكثر من  15ألف توقيع على املذكرة املطالبة
بالكوتا النسائية .وهكذا أخذت فكرة الكوتا تطرح في األوساط
النسائية بشكل واسع حتى لدى األوساط التي رفضتها سابقاً ،بعد
جتارب النساء في ثالث دورات انتخابية متعاقبة ،كما بدأت فكرة
الكوتا النسائية تتردد في أوساط أطراف القرار ،مما مهد الطريق
أمام الكوتا النسائية في األردن.
وقد صدر قرار الكوتا النسائية املؤقت رقم ( )11بداية عام
 ،2003بتخصيص ( )6مقاعد تتنافس عليها النساء املرشحات
كتعديل على قانون االنتخاب املؤقت رقم ( )34لعام ، 2001
الذي رفع عدد الدوائر من  21ألى  45دائرة ،كما رفع عدد مقاعد
مجلس النواب من  80إلى  ، 104إال أنه أبقى على نظام الصوت
الواحد مع تعدد املقاعد في الدوائر .وقد حدد قانون الكوتا طريقة
بناء على نسبة األصوات التي حتصل عليها املرشحة
فوز املرشحات ً
إلى عدد املقترعني في دائرتها ،فتكون صاحبات أعلى ست نسب
في محافظات البالد هن الفائزات باملقاعد املخصصة للنساء.

الكوتا النسائية في االنتخابات األردنية
لعام 2003

ال شك في أن فوز ست نساء مبقاعد نيابية ألول مرة في األردن،
هو مكسب وخطوة في مجال تطور املشاركة النسائية في مواقع
القرار ،خاصة بعد أن انعكس ذلك مباشرة على نسبة متثيل املرأة في
مجلس األعيان األردني الذي ارتفع من  3إلى  7أعضاء ،ثم على
تشكيل احلكومة اجلديدة التي جاءت بثالث وزيرات أيض ًا ألول مرة
في األردن .ومن شأن هذه اخلطوة أن تساعد في كسر حدة النظرة
النمطية جتاه مشاركة املرأة ،وتفتح املجال لتطور التجربة النسائية
في العمل السياسي ومواقع صنع القرار .إال أن نتائج جتربة الكوتا
شتاء  - 2011الفلسطينية 39
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مرشحة  ،في أول جتربة للمرأة في خوض االنتخابات البرملانية

عضوات التحالف النسائي لتقييم التجربة النسائية في االنتخابات

النسائية في االنتخابات األردنية لعام  ،2003لم تلبي طموحات  ،2003عن وعي وحس عال باملسؤولية عندما دعت املواطنني
احلركة النسائية التي طالبت بها وعملت من أجلها.
األردنيني للمشاركة الفعالة في العملية االنتخابية ،واإلدالء
لكن تخصيص ستة مقاعد من أصل  ،110لم يساعد بفتح باألصوات بكل مسؤولية وخاصة بالنسبة للنساء .ورغم

املجال ملشاركة ومتثيل منصف للنساء من الشرائح االجتماعية االنتقادات التي سجلتها الوثيقة على قانون االنتخاب وخاصة
املختلفة .باإلضافة إلى طريقة احتساب نسب الفوز باملقاعد فيما يتعلق بنظام الصوت الواحد مع تعدد املقاعد في الدوائر

املخصصة للنساء ،من خالل نسبة عدد األصوات التي حتصل االنتخابية غير املتكافئ  ،ورغم حتفظها على النسبة القليلة من
عليها املرشحة إلى عدد أصوات املقترعني في دائرتها ،ثم مقارنة املقاعد املخصصة للنساء وطريقة احتسابها ،إال أن الوثيقة أشارت
النسبة التي حتصل عليها املرشحة مع نسب املرشحات األخريات بأن وجود ست نساء في مجلس النواب ألول مرة في تاريخ األردن

في الدوائر األخرى ،رغم اختالف سقف الفوز بني دوائر البالد .هي خطوة متقدمة وإجناز للنساء األردنيات ،ولكن جناح هذه

إن اتباع هذه الطريقة ،أدى إلى حتييد واحدة من أهم مزايا الكوتا
التي وضعت من أجلها ،بحرمان املرشحات في الدوائر ذات
الكثافة السكانية واألعداد الكبيرة من املقترعني من فرصة املشاركة
في التنافس على الفوز.
حيث لم يكن هنالك فرصة للفوز أمام النساء من الدوائر ذات
الكثافة السكانية ،بسبب قلة عدد املقاعد املخصصة للنساء،
خاصة مع وجود نظام الصوت الواحد رغم تعدد املقاعد في
الدوائر االنتخابية ،إضافة لتوزيع مقاعد املجلس على الدوائر
االنتخابية غير متناسب مع الكثافة السكانية ،ويخل بتكافؤ
وزن الصوت االنتخابي للمواطنني .و هذا ما يفسر إحجام عدد
من النساء القديرات واملخضرمات في العمل العام عن ترشيح
أنفسهن ،ويجعل التمثيل النسائي منقوصاً ،وال يتناسب مع حجم
القوة االنتخابية للنساء .فمن بني  1369126مقترع في انتخابات
 2003كان عدد املقترعات  713614وهو أكثر من عدد املقترعني
الذي بلغ  ،655512أي ما نسبته  % 52،12إلى % 47،88
لصالح النساء .في حني ترشحت  54امرأة من أصل  760مرشح ًا
أي ما نسبته  7%من عدد املرشحني .وال تتعدى نسبة متثيل املرأة
في مجلس النواب  ،5،4%أي أن نسبة متثيل النساء ملجموع
الشعب األردني ،واحدة لكل مليون مواطن ،أو واحدة لكل
نصف مليون من النساء ،ولم حتظ بالفوز أي من املرشحات في
الدوائر ذات األهمية السياسية واالقتصادية في البالد ،كما لم تفز
مبقعد نيابي أي مرشحة على أساس برنامج سياسي رغم حصولهن
على أصوات أعلى من الفائزات من الدوائر االنتخابية ذات الكثافة
السكانية القليلة.
وقد عبرت « وثيقة املرأة األردنية « التي أعدتها شخصيات
ومنظمات نسائية في خضم اإلعداد لالنتخابات النيابية لعام
.........
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اخلطوة يتوقف على مدى العمل لتطويرها ،كما حددت الوثيقة
مطالب وبرنامج عمل املرأة األردنية ،لتطوير العملية الدميقراطية
في البالد للمرحلة القادمة.
وقد واصلت املنظمات النسائية ومنظمات املجتمع املدني
جهودها في املطالبة بتعديل قانون االنتخاب األردني ،وخاصة
نظام الصوت الواحد وطريقة توزيع الدوائر ،واستبدالها بنظام
القوائم النسبي ،ورفع حجم متثيل املرأة على عدد احملافظات،
وتعديل طريقة احتساب نسبة فوز املرشحات مبقعد نيابي .حيث
يحد قانون االنتخاب من فرص النساء كما األحزاب في الوصول
إلى البرملان ،وحول البرملان في غالبيته إلى مؤسسة ملمثلي العشائر
وأصحاب رؤوس املال والعمل ،ولكبار موظفي احلكومة
واملتقاعدين من املؤسسات الرسمية .ورغم مواصلة جميع
منظمات املجتمع املدني ومراكز الدراسات والبحث منذ انتخابات
العام  2003لم يطل قانون االنتخاب أي تعديل حتى العام .2010

تعديالت طفيفة ودوائر وهمية في
قانون انتخاب مؤقت:

بتاريخ  ، 2010 /5 /20صدرت اإلرادة امللكية باملوافقة
على تعديل نظام الدوائر االنتخابية ،ومضاعفة عدد مقاعد املرأة
إلى  12مقعداً ،موزعة على خمس عشرة دائرة انتخابية ،وأبقي
على نظام الصوت الواحد ،كما أبقي على طريقة احتساب نسب
فوز املرشحات من خالل نسبة عدد األصوات التي حصلت عليها
املرشحة إلى عدد املقترعني في دائرتها .وهكذا يظل جوهر
املشكلة قائماً ،حيث لم جترى أي تعديالت جوهرية على قانون
االنتخاب.
ورغم أهمية قانون االنتخاب في تطوير العملية الدميقراطية

وفي تنظيم احلياة السياسية في البالد ،إال أنه وللمرة السادسة منذ املخصصة للنساء في كل محافظة وفي أي دائرة من دوائر البادية

عودة احلياة البرملانية عام  1989يتم إجراء االنتخابات مبوجب االنتخابية على فائزة واحدة ) .4ولهذا ورغم ما روج حول نزاهة
قانون مؤقت بل أن تعديل نظام الدوائر وتقسيمها إلى  108دائرة إجراءات يوم االقتراع ،إال أن هنالك العديد من األصوات التي

فرعية غير جغرافية أو ما سمي بالدوائر الوهمية أو االفتراضية ،مما تشكك بنزاهة نتائج انتخابات .2011
ورغم زيادة عدد املقاعد املخصصة للمرأة فقد انخفض عدد
أدى إلى هدر أعداد كبيرة من األصوات التي حصل عليها عدد كبير
من املرشحني فلم يتمكنوا من الفوز بدوائرهم ،في حني فاز عدد النساء املرشحات بنسبة  33%عنه في دورة انتخابات ،2007

غير قليل من املرشحني واملرشحات في دوائر أخرى فرعية بأعداد حيث بلغ عدد املرشحات  142مرشحة النتخابات  2010في حني

من األصوات أقل بكثير من األصوات التي حصل عليه مرشحون كان عدد املرشحات  212مرشحة في دورة انتخابات .20075
ويبقى مطلوب ًا من املنظمات النسائية وجميع منظمات املجتمع
في ذات الدوائر الرئيسة اخلمس عشرة( ،حيث قسمت كل دارة

رئيسة إلى عدد من الدوائر الفرعية أو االفتراضية بعدد املقاعد املدني في األردن ،أن تستمر في جهودها ،للضغط على أعضاء
املخصصة للدائرة األصل ) .وقد ظل الغموض يكتنف املادة  42البرملان  2010لوضع قانون انتخابي عادل وغير مؤقت ،قادر على
من قانون االنتخاب املؤقت لعام  2010اخلاصة بالكوتا النسائية ،تطوير العملية الدميقراطية واحلياة السياسية في البالد ومشاركة
والتي تنص على .... ( :ال يجوز أن يزيد عدد الفائزات باملقاعد النساء فيها

باحثة ومستشارة في قضايا املرأة

 1محمد جريبيع ،املرأة واملشاركة السياسية في األردن ،مجلة املجتمع املدني  ،العدد ( 2001- ، )7مركز دراسات األردن اجلديد.

2طالب عوض  ،خديجة حباشنة  ،املرأة األردنية والعمل السياسي ،مركز األردن اجلديد1993 ،
3

 ،2003مجلة املجتمع املدني  ، 2004مركز دراسات األردن اجلديد،عمان خديجة حباشنة ،الكوتا النسائية ومشاركة املرأة األردنية في انتخابات

 4التحالف املدني لرصد العملية االنتخابية ( راصد ) /التقرير النهائي تشرين الثاني 2010
 5املصدر السابق

.........
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املنظمات النسوية الفلسطينية
بطاقة تعريف...

حضور اخلاص وغياب املشترك
حوار مها التميمي

عندما بدأت بالتحضير لهذا احملور ،توقعت أن أجنزه بسرعة وهو بكل تأكيد يحتاج الى متابعة تضع األصبع على األلم ،تداوي
العدو كما هي اخليول االصيلة .
ويسر ،لكن مهمتي تعثرت فمواعيد املقابالت لم تتم كما كان اجلراح وتتابع ّ
مخطط لها ،والسبب بالطبع هو انشغال األخوات والرفيقات مبهام
عديدة.
احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي
بدأت املقابالت بروح منفتحة على اإلجناز واملبادرة من جهة
ربيحة ذياب رئيسة االحتاد
وعلى املشاكل والثغرات من اجلهة االخرى .كان مستوى الرضى
حول الدور واالداء يقل ويزيد من شخصية نسائية ألخرى ومن
احتاد الخر .املفاهيم بني معظم االحتادات متقاربة رغم وجود
اخلالف.
الهدف من املقابالت الذي حددته مجلة «الفلسطينية» الصادرة
عن احتاد املرأة هو تشخيص واقع املنظمات على لسان القيادات
االولى ،ومعرفة مستوى عالقتها بالقاعدة النسوية وباالجيال
اجلديدة وحتديد دورها في نشر الوعي وبلورة فكر نسوي،
وحول املعارك التي تخوضها دفاعا عن حقوق نصف املجتمع.
احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي هو اطار نسوي عريض
طرحت على القيادات النسوية مجموعة من االسئلة حول دور
املنظمات في املجالس احمللية وحجم التمثيل ،والبرامج الثقافية تنظيمي نقابي واسع جدا ،يعمل بشؤون املرأة والطفل ،هو اطار
والفكرية (الفكر النسوي) ،واحلياة الدميقراطية داخل املنظمات وطني يعمل ضد االحتالل االسرائيلي ،ويسعى الى متكني املرأة
واالحتادات ،والعالقة باالحتاد العام للمرأة الفلسطينية ،وكيفية الفلسطينية سياسيا ،وإيصالها الى مراكز صنع القرار ،كما يسعى
إلى متكني املرأة اقتصاديا واجتماعيا.
تضافر جميع اجلهود للنهوض بواقع املرأة.
تصل عضويتنا في املجالس البلدية والقروية إلى 437
هل جتاوزت احلركة النسوية آثار الهزمية التي حلقت بها في
وعدد عضواتنا في املجلس التشريعي  8عضوات.
انتخابات  2006و 2005؟ ملاذا ال ننتج فكرا نسويا حترريا ؟ ملاذا
إن ابرز البرامج لدينا هي:
تدفع املرأة ثمن التحوالت االجتماعية والثقافية الرجعية داخل
 برنامج التمكني .برنامج القيادات الشابة ،برنامج تدريباملجتمع؟ ملاذا يخلي النقد البناء واجلريء مكانه ملصلحة السكوت
قيادات  ،برنامج مناهضة العنف االسري ،برنامج مناهضة الزواج
والصمت؟ اسئلة تبقى مطروحة بقوة.
املقابالت كانت مبثابة حوار متهيدي قدم بطاقة تعريف مختصرة ،املبكر ،ال يوجد لدينا برنامج تثقيفي دائم وواحد ،فعندما نبدأ
.........
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مبشروع معني ،تخضع االخوات اللواتي سيعملن به لدورة مكثفة نعتمد املعيار الوطني – النضالي ،اما االن فنعتمد الكفاءة والقدرة
القيادية وهذا يتم ْ
ببطء  ،فال ميكن ان يتم التغيير بسرعة.
تثقيفية ،وأن أي مشروع ننفذه ،نبدأ بدورة تدريب لها.
مثال عندما بدأنا في مشروع مخاطر الزواج املبكر ،قمنا

ان جوهر عملنا هو مشاريع ،نحن نرى االحتياجات ونقدم

قرية .عملنا مبشروع آخر استهدفنا فيه عضوات املجالس البلدية

لدينا ايضا العديد من املراكز املتخصصة التي ساهمنا في

بطباعة كتيبيات حول هذا املوضوع ،ومت التدريب على اساسها .املشروع جلهة داعمة ،ومن ثم ننفذه كاطار ،اننا نعتبر ان التمكني
واستهدف عملنا في مشروع مناهضة العنف األسري  120االقتصادي للنساء هو حجر الزاوية للتمكني السياسي ..

والقروية ،كيف حتل عضو املجلس البلدي او القروي مشاكل تاسيسها ،لكنها استقلت متاما عن االطار اجلماهيري ،مثل مركز
اجلمهور بالتنسيق والتعاون مع املؤسسات الرسمية املعنية .لالرشاد النفسي واالجتماعي في بيت حلم ،ومركز الطفل في بيت
البرنامج الثابت لدينا هو سياسي حيث يتم تزويد عضواتنا باملوقف ساحور ،لدينا ايضا  34روضة موزعة في احملافظات املختلفة،

املكتب التنفيذي فينتخب مجلس ادارة كل ثالثة سنوات ،مؤخرا
اخذنا قرارا باجراء انتخابات قاعدية.
اثناء قيام السلطة الوطنية جرى اهمال املؤسسات واالطر
اجلماهيرية ،كما ان الوضع السياسي كان ضاغطا على اجلميع،
وبالتالي بدأ اجلمهور يتراجع ،وينفّض عن االحزاب ،النها لم
تعد تقدم خدمات له ،فمن الضروري تقدمي اخلدمات جلمهور
احلزب للحفاظ عليه .قيمنا جتربة االنتخابات االخيرة ورأينا كيف
عملت حماس بني اجلمهور كما عملنا سابقا ،لذا فاننا نحاول
االن االستفادة من التجربة ،ونستهدف االن طالبات وشابات
لتجديد دم اطارنا النسائي ،وبدأنا نلمس وجود للشابات في
الهيئات االدارية ،نواجه صعوبات الن املعايير اختلفت االن ،كنا

احتاد جلان املرأة الفلسطينية

السيدة ختام سعافني رئيسة االحتاد

احتاد جلان املرأة الفلسطينية هو منظمة تقدمية تأسست كاطار
نسوي في عام  ،1980تعمل في صفوف النساء الفلسطينيات من
أجل:
 -تفعيل دور املرأة الفلسطينية في النضال الوطني

 -النضال من أجل حقوق متساوية للمرأة والدفاع عن حقوقها

االجتماعية.يعمل االحتاد في مناطق الضفة الغربية مبا فيها القدس

وقطاع غزة ،يتشكل جسم االحتاد من العضويات املنتسبة لالطار
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السياسي والتطورات أوال بأول.
من ناحية االعالم فنحن نتعامل مع اإلعالم الرسمي تلفزيون
فلسطني واذاعة فلسطني ،كما نعتمد في بعض املشاريع التي
ننفذها في انتاج أعمال مسرحية تخدم مشاريعنا مثل مسرحية
«بالك بتهون» كما نتعامل مع وسائل إعالمية أخرى كاملهرجني
لترويج أفكارنا.
إن اطارنا النسوي هو مؤسسة رافدة حلركة فتح ،انه جسم
وسيط  ،فليس كل النساء لديهن استعداد لالنضواء حتت راية تنظيم
سياسي .اما االحتاد العام للمرأة الفلسطينية فهو مؤسسة وينبغي له
ان يركز على االستراتيجيات.واالنشطة فينبغي ان تنفذها وتنسقها
االطر النسوية ،االحتاد العام له صفة متثيلية ،فهو ميثل كل النساء
الفلسطينيات ،لذلك فان كل النساء ينبغي ان يكونوا في االطار
العام  ،نحن بحاجة الى مؤسسات لرفد االحتاد بكوادر نسائية ذات
رؤية سياسية وهذا ما يفعله اطارنا.
لدينا جلان مواقع ينبثق عنها هيئات ادارية في احملافظات أما

نعمل االن على قصر الكايد في سبسطية ليكون مصنعا للحرف
التقليدية ،وسيتم بناء فندق صغير فوق املشغل.
بالنسبة ملالية االطار نعتمد التبرعات ،كما تساعدنا حركة فتح
وبدأنا جنمع االشتراكات من العضوات.
ان االحتاد العام هو اعلى هيئة متثل النساء في فلسطني ،وانني
أرى ان األطر النسوية هي روافد لالحتاد ،متده بالعنصر البشري
املتحقق واملختبر.
............................

وفق رؤية وبرنامج االطار .يتم الترشيح للعضوية من خالل نابلس 3 ،في اخلليل 3 ،في بيت حلم 2 ،في رام الله  ،واحدة في
اللجان احمللية أو الفرعية ،ومن ثم يتم تأطيرها ،يتم انتخاب جلان سلفيت وواحدة في القدس .

للمحافظة من اللجان احمللية.

ونعمل على تطوير هذه التعاونيات ،حيث يبلغ مجموع

بلدية بني زيد الغربية فتحية الرمياوي ،كما دعمنا قائمة جانيت

ولدينا برنامجا لالطفال ،نعتمد في هذا البرنامج تشكيل

لقد جرى انتخاب  55امرأة في املجالس البلدية والقروية من النساء املستفيدات منها حوالي  150امرأة ،ونحضر االن الفتتاح
خالل االطار النسوي ،وكانت من ضمن النساء الناجحات رئيسة تعاونيتني واحدة في سلفيت واالخرى في قلقيلية.

ميخائيل رئيسة بلدية رام الله.

حضانات وروضات لالطفال ،بلغ عدد خريجيها حوالي 1000

ترشح من منظمتنا  10نساء للمجلس التشريعي في الدورة طفل ،وتتركز معظم الرياض في املناطق املهمشة ،وتتوزع في

 ،2006كانت منهن الرفيقة املرحومة مها نصار ،إضافة إلى ميسر مختلف احملافظات الفلسطينية .ومن اجلدير بالذكر انه لدينا

الفقيه ،منال الراعي ..الخ ،وجنحت مرشحتنا الرفيقة خالدة
جرار.
لالحتاد العديد من البرامج املعتمدة والثابتة تقريبا،كبرنامج
التوعية والتثقيف وهو برنامج دائم يعتمد االجتماعات القاعدية،
كما نعتمد على الندوات املوسعة ،ليس لدينا جريدة بل نعتمد على
النشر ضمن املطبوعات املوجودة كصوت النساء ،أو عرض أفالم
من انتاجنا فقد أنتجنا فيلمني ،املرأة وجدار الفصل العنصري،
وفيلم آخر عن الرفيقة مها نصار ،وننتج حاليا فيلما يتناول جتارب
نسائية في القدس ،ونعرض أفالما كثيرة قدمية وجديدة تتناول
حقوق املرأة الفلسطينية وقضايا أخرى.
ولدى احتادنا برنامج آخر لتوسيع مشاركة النساء السياسية،
وهو برنامج قدمي جديد ،يعتمد على قدراتنا من جهة ،وعلى
اجلهد الوطني من جهة أخرى ،فنحن جزء من احلملة الوطنية
لتطوير مشاركة املرأة السياسية ،وهذا البرنامج يواجه العديد من
العقبات نتيجة سيادة العقلية التقليدية ،فنحن نشجع النساء على

تولي الوظائف العامة ،كما نوفر اخلدمات التي تقوي النساء،
في بلدية بيت فوريك على سبيل املثال دعمنا مرشحتنا «حنان أبو
غلمة» لتتولى رئاسة البلدية ،لكن مشاورات العشائر استبدلتها
دون موافقتنا.
ولدينا برنامج التمكني االقتصادي ويندرج حتت هذا العنوان
مساعدة النساء الفقيرات اللواتي يترأسن أسر ًا
وتقدمي املنح الدراسية للطالبات اجلامعيات ،حيث نقدم سنويا
مساعدة مالية لنحو  60-50طالبة
إضافة للتعاونيات االنتاجية» في مجال الزراعة ،االعمال
اليدوية والتصنيع الغذائي»،
لدينا حاليا  12تعاونية ،تتوزع على مختلف املناطق 2 ،في
.........
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روضة كبيرة في رفح ،وحضانة في بيت حانون تدار اآلن من قبل
مؤسسة غسان كنفاني.
لقد تشكل اطارنا في ظروف حاجة النساء اليساريات اليجاد
مساحة لنضالهن ،وكان االحتاد العام للمرأة الفلسطينية غائبا
عن العمل العلني ،لذا جاء تاسيس اطارنا النسوي استجابة لهذه
احلاجة ،وبالفعل كان اقبال النسويات علينا كبيرا ،وعلى كافة
االطر االخرى.
السؤال الذي يقول هل االحتاد يلبي حاجتنا كنساء منضويات
في احتاد جلان املرأة الفلسطينية؟ طرح عندنا بجدية .هل نضمن
ان هناك مساحة للتعبير عن رأينا السياسي والنسوي عبر االحتاد.
نحن النتفق على بعض القضايا ،في الوقت ذاته ليس لدينا خالف
مع وثيقة حقوق املرأة املقرة من قبل االحتاد العام ،لكنها تشكل
احلد االدنى بالنسبة لنا .ما يهمنا هو ضمان مساحة للتعبير عن
رأينا السياسي والنسوي ،فنحن النتفق على قضايا تتعلق بأداء
االحتاد العام مثال قضية التنسيب لالحتاد ما زالت تتم بشكل غير
صحيح ،ونحن من جهتنا نقدنا نفسنا لتقصيرنا في التنسيب خاصة
اننا كنا خارج اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية .القضية
األخرى هي عدم متثيل االحزاب التي ليس لها حضور في الشارع
لكننا اضطررنا الى املوافقة على هذه الصيغة.
جتري االنتخابات سنويا للفروع واحملليات ،كما تتم انتخاب
جلان احملافظات كل سنتني  ،وينتخب مجلس االحتاد وهو الهيئة
الوسيطة بني املؤمتر واملكتب التنفيذي.
منذ عام  2005تناقش التقارير ويقيم العمل بشكل منتظم
وترفع التوصيات من قبل جلان احملافظات الى املؤمتر العام ،.يبلغ
عدد عضوات مجلس االحتاد  128عضوا ،ينتخب هذا املجلس
الرئيسة واملكتب التنفيذي وهو مبثابة القيادة اليومية لالحتاد،

كانت أول رئيسة لالحتاد حليمة أبوصلب ،ثم جاءت مي مرعي تسجيلها في عام  ،1994وتوجهت اجلمعية للعمل في التوعية
في التسعينات ،وعزية عويضات ،ثم انتخبت بعدها مها نصار ،والتدريب والتأهيل  ،فحلت الهيئة االدارية للجمعية مكان
ظلت مها حوالي ثالثة عشر عاما ،وبعدها انتخبت أنا .وقد كان املكتب التنفيذي..
وضع االحتاد جامدا ،ولم تنضم كوادر جديدة شابة الى االحتاد.
لدينا ست عضوات في املجالس البلدية والقروية  ،وليس
وهناك تراجع في العمل املنظم الفلسطيني منذ نهاية االنتفاضة لدينا أية عضوية في املجلس التشريعي.
االولى ،الن البعض اعتقد ان زمن العمل التنظيمي احلزبي قد

قدمت جمعيتنا برنامجني :البرنامج الوطني ويتضمن

جاءت على حساب العمل احلزبي حتى بالنسبة لفتح.

البرنامج االقتصادي ويتضمن متكني وتأهيل املرأة ولنا أربعة

ولى ،وان دور التنظيمات قد انتهى.املستوى السياسي هو الذي املشاركة في املهمات الوطنية من أجل إنهاء االحتالل واالستيطان
ضرب العمل التنظيمي ،مبعنى ان فكرة إنشاء الدولة ومؤسساتها واحلصار.
جواب :نحن نطرح البعد الطبقي لقضية املرأة فنحن لم نتنب مشاريع اقتصادية
قضية اجلندر ،نطرح قضية املساواة بني الرجل واملرأة  ،كما ننحاز
هي  :مشروع الصابون في منطقة جنني الذي يشغل  25عاملة،
الى النساء الفقيرات ،فنحن نرى ان عالقتنا اخلارجية ينبغي ان وهو مشروع ناجح يصدر الصابون للخارج.
تعكس هذا االنحياز ،فلنا حتفظانتا على العالقة مع منظمة املرأة
ومشروع تصنيع غذائي في منطقة طولكرم تعمل فيه 12
العربية املشكلة من زوجات الرؤساء العرب ،نحن مكاننا مع
الى  18امرأة وفتاة حسب املوسم يتم التسويق محليا وفي مناطق
املؤسسة الشعبية واجلماهيرية املعارضة النظمتها.
.48
أخيرا نطالب االحتاد بتفعيل دوره القيادي في الدفاع عن حقوق
ومشغل اخلياطة في البلدة القدمية في اخلليل تعمل فيه 12 -10
النساء الفلسطينيات
عاملة ووحدة تطريز في رام الله  ،تعمل فيها  12عاملة.
............................
ولدينا ايضا خدمة القروض الصغيرة في منطقة رام الله تقدم

جمعية العمل النسوي

سوسن شنار رئيسة اجلمعية

خدمات حلوالي  100امرأة وفتاة.

ونظمنا دورات تأهيل وتدريب حول حقوق املرأة منذ عام

 1994حتى عام  2000لم نستفد منها باملعنى التنظيمي او لم

نحصد ثمارها كما يجب .كان لدينا  27حضانة وروضة وحدث

تراجع في هذا املجال ونحاول العمل لتجاوزه.

لدينا برنامج تثقيفي مبستويني ،داخلي  :يتناول املنظمة احلزبية

النسوية ويركز على اجلانب السياسي – النظري ،وقد اشتركنا في
برنامج تثقيفي مشترك لقوى اليسار امتد ملدة سنة ونصف.

نحن نتحدث عن فكر نسوي عصري يساري تقدمي ،يأخذ

بعني االعتبار املستجدات ،نتحدث عن املاركسية والعلمانية

في الفكر ،اما في املنظمة اجلماهيرية فهناك مالمسة للقضية

بعد االنشقاق الذي حدث في اجلبهة الدميقراطية عام  1991مت الفكرية ،لدينا تعدد ،يوجد عضوات في اجلمعية يلتزمن التقاليد

تشكيل جلان العمل النسوي من رحم احتاد جلان العمل النسائي ،االجتماعية كما هي احلال في املجتمع  ،مثال قبل فترة واثناء دورة

فصار لدينا املكتب التنفيذي ثم اللوائيات ثم اللجان احمللية.

تدريب للكادر احلزبي تطرق املدرب ملوضوع احلجاب حيث

بعد قيام السلطة الوطنية ،اعتقدنا ان السلطة هي املعنية بكل كانت  90%من احلاضرات محجبات ،وثار خالف بني الطرفني

تفاصيل املسالة النسوية ،شكلنا جمعية العمل النسوي ومت حيث اعتبر اجلمهور املشارك ان قضية احلجاب موضوع شخصي،
.........
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ومن غير املسموح تناوله في محاضرة حزبية .ولهذا فإن مستوى

التأثير في املفاهيم احملافظة السائدة ظل محدودا.

والى جانب الدورات نعتمد الكتيبات والدراسات املختلفة،

احتاد جلان املرأة العاملة
عفاف غطاشه رئيسة

لدينا اذاعة لكننا النستثمر فيها كما يجب.

ونقدم برنامج للشابات « مدى» حيث تتشارك مجموعات في

حمالت اعالمية – سبوتات في مجال الدراما .وقد مت اصدار
عددين من مجلة مدى ،لدينا مجموعات في رام الله ومجموعات

في جنني تضم حوالي  500شابة ما قبل اجلامعة.

لدينا أيضا مركزين للطفولة في مخيم قدورة وفي مخيم جنني

لالسف اننا لم نستطع خلق جيل جديد من القيادات النسوية

الوطنية ،بقينا قيادة نسوية مؤسسة دون تواصل مع جيل الشابات.
كنت أطمح الى وحدة احلركة النسوية ،لكن هناك معارضة كبيرة

من االطر اجلماهيرية السباب مختلفة .

قررنا ان تكون االنتخابات كل سنتني للهيئة االدارية جلمعية

العمل النسوي املشكلة من كل احملافظات ،وهناك اجتماعات
دورية ،في اجلمعية العمومية لدينا  150عضوة ،تتحقق االغلبية

لدينا بثلثي االعضاء ،ويكون الترشيح فرديا ،فيحق لعضوة
اجلمعية العمومية ترشيح نفسها أو غيرها ،عدد أعضاء الهيئة
االدارية  9عضوات.

اما بالنسبة ملواردنا املالية فلنا استقاللنا املالي واالداري ،نعتمد

متويل مشاريع ثابتة من املعهد الدميقراطي النرويجي ومن التعاون

االيطالي ،ونسعى لتحقيق االكتفاء من مشاريعنا االنتاجية فلدينا
مشروع التطريز يغطي نفسه.

أنا أؤيد ان يكون االحتاد هو املظلة الكبيرة التي تضم كافة

اجتاهات احلركة النسوية  ،خاصة اننا نواجه سويا خطر تنامي
احلركات االسالمية واالصولية التي ال تؤمن بالتعدد وال تعترف

باالخر ،ما يستدعي ضم جهودنا وامكانيانتا املتواضعة أصال الى
اجلهود االخرى ،مع مالحظة ان القيادات النسوية تتواطىء مع

مظاهر التراجع في املجتمع كانكفاء النساء عن العمل السياسي
العام وهذا يتطلب عمل عام  ،يتطلب مناهج تعليمية  ،ونشر

الثقافة الوطنية الدميقراطية وهذا الدور ال يناط باحلركة النسوية
فقط بل يتطلب عمل كل القطاعات .
.........
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احتاد جلان املرأة العاملة هو احتاد شعبي منبثق عن حزب الشعب
الفلسطيني ،الهدف من انشائه نقابي مطلبي ،هويته ورؤيته يسارية
تؤمن بالعلمانية.
عدد العضوات من االحتاد في املجالس احمللية والبلدية 16
عضوا ولنا عضو مجلس تشريعي واحد هو الرفيق بسام الصاحلي
منذ عام  2008ونحن نعيد بناء االحتاد من خالل عقد
املؤمترات ،ووضع نظام داخلي وقد استطعنا اجناز ذلك في العام
الفائت .وقد ركزنا على موضوع التثقيف ووحدة اليسار .خطتنا
هذا العام هي التركيز على وحدة اليسار .دربنا  40كادرا نسويا من
كافة األطر اليسارية ،شارك  10كوادر من كل اطار ،كان التثقيف
برؤية يسارية ماركسية .استمر برنامج التدريب  9شهور ،كان
الهدف منه خلق نوع من االنسجام واحلوار ،وكسر حالة اجلمود
والفئوية املتفشية لدى أحزابنا اليسارية ،وبناء قناعة حول ضرورة
توحيد قوى اليسار الفلسطيني .استطعنا خالل الدورة اغناء
مكتبتنا بكتيبات ومواد تدريبية ونظرية تناولت قضايا نظرية مثل
التمييز والدين.
كان الهدف من إنشاء احتاد جلان املرأة العاملة هو انخراط
النساء في العملية السياسية وخاصة في ظل العمل السري .ان
وظيفة االطار اجلماهيري هي تسهيل تنظيم النساء وطرح القضية
االجتماعية ،وقضايا املرأة العاملة باعتبار ذلك يشكل مدخال
الستقطاب عناصر من النساء .
تغير الظرف املوضوعي بعد اوسلو ،كل املعادلة تغيرت ،وبدأ
عمل املؤسسات ،صار لدينا عددا من املؤسسات تعمل حسب
التمويل ،وليس بناء على احتياج املجتمع ،مثال اذا ما قورن متويل
متكني النساء بالنتائج فسنكتشف حجم الهوة ،املسألة من وجهة
نظري هي جزء من االلهاء وليست قضية خطأ في احلسابات.

احلركة النسوية لالسف مجزأة ومشرذمة وسبب ذلك برأيي ،بحكم انها تشكل االغلبية ،وبالنسبة لنا نرى ضرورة توحيد اليسار
عدم وجود خطة استراتيجية واضحة الحتياجات النساء .لذا للتعبير عن مصالح النساء وجمهور االغلبية .

ينبغي ان نضع اولويات ونعمل ملعاجلتها حتى النهاية .املسالة

............................

بالشرف ،فلو تعامل اجلميع بجرأة ودون تردد وعملنا بشكل

ندى طوير رئيسة االحتاد

الثانية هي كيف تتفاعل احلركة النسوية مع قضايا النساء ،مثال
كيف تعاملنا بجرأة مع قضية قتل النساء على خلفية ما يسمى

احتاد جلان العمل النسائي

متكامل لكانت النتائج افضل بكثير .الميكن ان يكون التغيير اال
بالثورة ،ثورة من داخل املرأة ،اننا نعاني اآلن من اضمحالل
القاعدة اجلماهيرية ليس هذا فقط  ،بل ان آليات عملنا مرتبطة

نحن نؤمن باملساواة املطلقة بني الرجال والنساء ،كلنا مواطنون،
كما نصت عليها وثيقة اعالن االستقالل ،لكن طبيعة واقع احزابنا
ال تختلف عن املجتمع ،عندما تنتمي للحزب فال تكون نتيجة
ادراك للبرنامج الفكري والسياسي ،بل تلعب االنتماءات العائلية
والعشائرية دورا في ذلك .ونحن نتحمل املسؤولية عن عدم ايالء
االهمية واجلهد للبرنامج الفكري لعضوياتنا احلزبية ،نحن نفتقد
كيسار خلطاب يناهض املد األصولي والديني ،يجب ان تهتم
االحزاب لهذه التحديات ،وينبغي العمل مع النساء والرجال،
الننا اذا عملنا مع النساء مبفردهن نكون قد ارتكبنا حماقات
ضدهن.

إن االحتاد العام هو جزء من منظمة التحرير الفلسطينية ،وال
نستطيع أن نكون خارجه العتبارات سياسية لها عالقة برؤيتنا
ملنظمة التحرير ،وحساسية الوضع السياسي الراهن .نحن نرى
أن ما حدث من مؤمترات وتوزيع للحصص هي توزيعة شكلية
كالسيكية ،المتت الى الواقع بصلة ،وبالتالي فاننا غير راضيات
عنه ،هناك أهمية ومسؤولية لوجودنا داخل االحتاد ،هو بحد
ذاته غير فاعل ،عمله موسمي ،ووجوده ضعيف ،يناقش حتى
اآلن استراتيجيته ،ولم يشكل دوائر مختصة ،نحن نرى دورنا
في الضغط من خالل الهيئات ،وال نستطيع أن نلعب دورا أكثر
من ذلك .بصراحة اجلهة التي ينبغي ان ُتف ِّعلْ االحتاد هي فتح،

تأسس احتاد جلان العمل النسائي عام  1978وهو اول اطار
نسوي فلسطيني جماهيري ودميقراطي ،يعمل في صفوف املرأة
الفلسطينية من أجل تعبئة وتوحيد طاقات املرأة الفلسطينية في
نضالها من اجل التحرر الوطني واالستقالل ،ولتحسني االوضاع
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة الفلسطينية ،والدفاع
عن حقوقها في العمل واالجر املتساوي  ،ومساواتها في فرص
التعليم ،واكتساب املهارات واخلبرات من اجل تنمية دورها
ومكانتها في املجتمع ووصولها الى مراكز صنع القرار ،وتطوير
القوانني واالنظمة مبا فيها اقرار الكوتا لضمان متثيل أوسع للنساء
في املجالس البلدية وفي االنتخابات العامة.
يحرص احتادنا على وحدة احلركة النسائية من خالل االحتاد
العام للمرأة الفلسطينية باعتباره ذراعا كفاحيا من اذرع منظمة
التحرير الفلسطينية.
لقد حرص االحتاد على ان تشمل قوائم املرشحني في كافة
احملافظات على نساء في املواقع املتقدمة ،وفازت  10نساء من
االحتاد في عدد من احملافظات عام  ، 2005كما رشح االحتاد في
انتخابات  2006نساء قادرات على قائمة بديل النتخابات املجلس
التشريعي ،ورشح نساء على الدوائر في كل من نابلس وطولكرم،
استطاعت مرشحاتنا املنافسة بشكل فعال ،لكن لم يحالفهن احلظ
بالفوز بينما فاز مرشح اجلبهة الدميقراطية الرفيق قيس عبد الكرمي
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بارادة املمول وماذا يريد.
مت انتخاب املجلس املركزي
مع اعادة التأسيس في ّ 2008
واملكتب التنفيذي وانتخاب الرئيسة ،معظم هيئاتنا تتكون من
الشابات ،نحن اكثر حزب متجدد ،نحن ننفذ سياسة احلزب،
لنا هيئاتنا ،ولنا استقالليتنا االدارية ،من الناحية املالية نحن نعتمد
اشتراكات العضوات ،كما ان احلزب يدعم موازنتنا.

ضمن قائمة اليسار»بديل» ترتكز برامج احتاد جلان العمل على
عدة محاور احملور االجتماعي :وضعنا برامج من اجل النهوض
باوضاع املرأة عبر تطوير القوانني كقانون االحوال الشخصية

وقانون العقوبات ،لضمان املساواة في احلقوق بني الرجل واملرأة .
وتطوير مشاركة املرأة في احلياة السياسية وفي مؤسسات
املجتمع املدني ،متت مشاركة كادر من االحتاد ضمن مشروع روزا
لوكسمبورغ العداد كادرات نسوية  ،كما يوجد لدينا دورات

تثيقيف مركزية وموقعية في عدد من احملافظات لتربية واعداد
الكادرات النسوية.

اما فيما يتعلق مبشاريعنا فهي:
•مشروع تعليم االمهات وهو مشروع مشترك مع جمعية
النجدة ،يعتمد هذا املشروع تأهيل االمهات في كيفية
مساعدة االبناء ،من خالل برنامج دراسي أعد من قبل
أخصائيني وباحثني ،ويتم تنفيذ هذا املشروع في ثمانية
محافظات.
•مراكز تدريب الكمبيوتر للنساء
ويستهدف تدريب النساء على استخدام الكمبيوتر واتاحة
الفرصة أمام النساء والطالبات الستخدام شبكة االنترنت في
اماكن آمنة ،مت تنفيذ هذا املشروع في طولكرم ،سلفيت وقلقيلية،
نابلس.
•رياض أطفال
يتابع االحتاد وبالشراكة مع جمعية النجدة  12روضة منتشرة في
غالبية احملافظات.
•مشروع املرأة والصحة
ينفذ هذا البرنامج بالتنسيق مع الرعاية الصحية عبر تقدمي برامج
ونشاطات االرشاد الصحي والتوعية للنساء فيما يتعلق بالصحة
االجنابية والصحة بشكل عام  ،كما نولي اهتماما خاصا باالطفال
ذوي االحتياجات اخلاصة.
•مشروع التصنيع الغذائي والبيوت البالستيكية
يهدف هذا املشروع الى تطوير مهارات النساء املهنية وزيادة
فرص العمل ،وقد مت عقد دورات في مجال التصنيع الغذائي،
وتوفير عدد من التعاونيات في مجال عمل نظامي (زعتر،
ملوخية ،مخلالت) في اخلليل ونابلس وقلقيلية ،رام الله.
واقامة عدد من البيوت البالستيكية لعدد من االسر الفقيرة
التي تعيلها نساء ( زوجات أسرى وشهداء)في محافظات اخلليل
.........
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وطولكرم ،جنني ورام الله وفي بيت حلم.
•مشروع املرأة والطفل في شمال غربي القدس
مت جتهيز مركز خدمات وأنشطة للنساء ومكتبة لالطفال
كما يصدر االحتاد بيانات ونشرات في املناسبات اخلاصة،
ويقيم عالقات وطيدة مع التلفزيونات احمللية ،ويساهم في
االذاعة احمللية عبرمشاركة بعض عضواته فيها.
يستند احتادنا في خطته التثقيفية على عقد دورات المانات
االحتاد (وهي هيئات قيادية وسيطة) يبلغ عددها  140أمانة على
مستوى احملافظات ،عدد عضوات االمانة تتراوح مابني 9-7
عضو .لقد طرأ حتسن واضح في بنية احتادنا في مجال استقطاب
العناصر الشابة املهنية ،وفقا ملؤمتر احتادنا االخير الذي عقد في شهر
آب عام  ، 2008حيث وصلت نسبة الشابات داخل االحتاد الى
 ،35%يجري االهتمام بهذه الفئة عبر التركيزعلى برامج تستجيب
الحتياجاتها ،فقد عملنا دورات مهنية لتأهيل كادر في مجاالت
معينة مثل دورات احلاسوب ،التطريز ،اخلياطة ،دورات فنية.
كما سعينا لتوفير فرص عمل للخريجات عبر استيعابهن في
مشاريع االحتاد  ،ومن جهة اخرى فقد عقدنا دورات لتأهيل
الشابات تناولت املوضوعات التالية:
بناء قدرات ،مهارات اتصال وتواصل ،ادارة الوقت  ،التدخل

وقت االزمات ،التعبئة الضغط ،النوع االجتماعي.

داخل االحتاد العام لدفعه وتطويره الى االمام  ،ليتحول الى منظمة

لقد جاء احتاد جلان العمل النسائي الفلسطيني بفكره التقدمي جماهيرية يضم في صفوفه االف النساء.

الوطني ليحمل املرأة نحو مكانة متطورة ومتقدمة على مستوى

ان الفكر النسوي الذي تتبناه منظمتنا هو فكر نسوي حترري

املجتمع برمته ،وكان هذا يأتي اوال عبر بوابة النضال الوطني من دميقراطي  ،يؤمن مببدأ املساواة التامة بني الرجل واملرأة استنادا
اجل التحرر واقامة الدولة الفلسطينية املتقلة ،وايضا عبر النضال لوثيقة االستقالل والقضاء على كافة اشكال التمييز ضد املرأة،
االجتماعي لتحسني مكانة املرأة وتطوير دورها على مختلف وذلك عبر انخراط النساء بشكل فعال بالنضال ضد االحتالل من
الصعد االجتماعية االقتصادية الثقافية التعليمية والصحية.

اجل التحرر واالنصاف االجتماعي وضرورة التوازن بينهما .اننا

عند مجيء السلطة الوطنية ،اضيفت برامج جديدة على اجندة نرى ضرورة عدم املغاالة في امليل نحو تأنيث القضايا النسوية،

احلركة النسوية من منط تطوير مشاركة املرأة في االنتخابات ،اقرار ألنه مازال هناك مسألة مشتركة واسعة للنضال مع كافة القوى في
معركتنا اليومية ضد االحتالل.
ساهم احتاد جلان العمل النسائي الفلسطيني في احملافظة
على االحتاد العام كمظلة للحركة النسوية بصفته ذراع من أذرع
م.ت.ف عبر الدور املميز لعضوانتا في االمانة العامة ،وفي
الهيئات االدارية في احملافظات ،فقد انخرط بفعالية في عملية
التنسيب لالحتاد العام في كافة محافظات الضفة التي انطلقت
صيف عام  2003حتضيرا النتخابات فروع الضفة ،وقد ساهم هذا
العمل في جتديد حيوية املنظمة النسائية الدميقراطية  ،وكان احتادنا
ثان منظمة من حيث التنسيبات بعد جلان العمل االجتماعي.
وشارك احتادنا بفعالية الجناح املؤمتر العام اخلامس.اآلن أصبحنا
منتلك احتادا جماهيريا كما منتلك هيئات قيادية منت خبة بدءا من
املجلس االداري (لنا عضوة في هيئة الرئاسة)واالمانة العامة لنا
عضوتني والهيئات االدارية في احملافظات ،االن نحن بصدد جسر
الهوة بني الهيئات القيادية والقاعدة عبر انتخاب املجالس احمللية

الكوته النسوية وحتسني وصول املرأة الى مراكز صنع القرار،
وتوسيع الدميقراطية.
لقد حصلت تباينات سياسية وفكرية ونسوية واضحة ملكونات
احلركة النسوية في اطار االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ما بني
أحزاب منخرطة في السلطة بشكل كامل ،واحزاب معارضة
لالنخراط ،مما انعكس بدوره على برامج احلركة النسوية التي
ايضا يوجد تباينات واضحة فيما بينها بناء على خلفيتها الفكرية
والثقافية ،مما جعل االنصهار الكامل في برامج موحدة أمرا
صعبا ،مثال  :موضوع الكوته هناك تباينات واضحة ازاءها،
وقانون االنتخابات بني دوائر او متثيل نسبي كامل هناك اختالف
كبير ،ايضا القوانني الدولية املتعلقة بقضايا املرأة هناك تباينات ،مما
جعل بقاء االطر النسوية امر ضروري للغاية كونها تتراوح ما بني
اليسار واليمني ،ويشكل االحتاد العام القاسم املشترك خصوصا في
القضايا الوطنية كما انه يطور املسألة املشتركة في البرامج املقدمة
للنساء .ان بقاء االطر النسوية بهيكلها وبرامجها هي صمام االمان لالحتاد معتمدين على التقسيم االداري لالنتخابات احمللية
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استشهاد جواهر أبو رحمه
وسؤال املقاومة السلمية
عصمت منصور
سجن النقب

تساءل أحد األشبال األسرى أمامي عن اللغز في أن استشهاد
املواطنة أبو رحمه أثار كل هذه الضجة وكيف جهدت إسرائيل
في غسل يدها من دم الشهيدة في وسائل إعالمها وإصدارها
بيانات رسمية من وزارة «الدفاع» واخلارجية واألجهزة األمنية
بينما متارس يومي ًا عمليات قتل وحصار وإذالل بحق شعبنا في
الضفة والقطاع .رمبا في هذا النوع من األسئلة البديهية تكمن
أكثر اإلجابات إشكالية والتباساً ،والتي بها وعبر إجابة مركبة
وغير سطحية ميكن تلخيص وجهة الصراع مع االحتالل في حالتنا
الراهنة ووضع األلويات امام الشعب واملقاومة .بعيد ًا عن تكرار
الالزمة األبدية التي تتحدث عن موازين القوى وطبيعة العدو
وخصوصية نضالنا التي حتولت لشعارات دون االقتران بترجمتها
عبر برنامج عمل يومي يستنهض طاقات اجلماهير ويخرجها من
أزمتها وحالة التهميش التي تعيشها.
إن النضال السلمي الشعبي املدني واملقاومة الالعنفية وحدها
قادرة على جتريد االحتالل من أكثر أدواته فتك ًا وإعادة رسم احلدود
بوضوح بني الضحية واملعتدي وهي الكفيلة باستقطاب قطاعات
أوسع لدائرة الفعل واختراق الرأي العام الدولي واإلسرائيلي
ليكمال اضالع هذا النضال وعامل ضغط فعال على االحتالل
وصورته العنصرية االستعمارية أمام املجتمع الدولي.
حكومة اليمني وأجهزة أمنها الفاشية ال تخشى من الصواريخ
.........
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التي أخذنا نتسابق على التقليل من أهميتها بعد أن قدسناها ردح ًا
من الزمن وحتاول ان توظف بعض الشعارات والتهديدات لتبرير
اطماعها التوسعية .فهذه احلكومة ذات االيديولوجيا املغلقة
وتصنيفها للصراع كصراع بني أخيار وأشرار ،مستخدمة آلتها
الدعائية املضللة التي تعزف على وتر األمن اجلماعي ومصير
األمة واخلطر الوجودي الذي يتهددها ،ومستثيرة غريزة ما يسمى
التهديد الوجودي ،فإنها تعمل على جتنيد معظم قطاعات الشعب
االسرائيلي خلفها وجتييش املجتمع وجلم األصوات املعارضة
وعدم اإلفساح لنقاش داخلي نقدي ملمارستها وسياساتها على
اعتبار أنها تخوض حرب ًا باسم «األمة وقيمها ووجودها» وفي هذا
السياق تطلق العنان آللتها العسكرية ألن تعيث فساد ًا وقت ً
ال دون
أن جتد نفسها مضطرة لتبرير سلوكها ،وإن فعلت فبأكثر الكلمات
عمومية واستخفاف ًا وبعد ًا عن احلقيقة.
لقد مارست كل عناصر هذه السياسة في االنتفاضة الثانية،
وخرجت مبهورة بنتائجها التي ما زالت تستهويها وتفتح شهيتها
إلطالة أمد هذا املسار ،إلى أن ُجتهز على حقوق شعبنا وقضيته
نهائياً.
لسنا بحاجة ألن نستعني بتجارب الشعوب األخرى رغم غناها
وال أن نغرق في اجلدل العقيم حول األهداف والوسائل ،تكفي
جتاربنا التاريخية والراهنة والنتائج امللموسة اآلنية وبعيدة املدى

الكبرى وانتفاضة األقصى وهبة أكتوبر في الداخل واحلرب على
غزة وصو ً
ال إلى استشهاد أبو رحمه .إن األمر اليستدعي وعظ ًا

وال تنظير ًا فردي ًا أو حزبي ًا بل محاولة إذكاء نقاش جماعي عميق
ومبدئي حول أجنع الوسائل التي علينا ابتداعها إلجناز حقوقنا

املشروعة .ال يكفي التهليل للمقاومة الشعبية وعقد مؤمترات

بشأنها وتبنيها بل نحتاج أن نؤصل لهذا النضال السلمي ونعمق

جذوره في الواقع امللموس وأن نوسع دائرته بدل حتويل املهمات
والقضايا امللحة إلى شعارات أو أيقونة.
إن مقاومة شعبية سلمية قادرة على توحيد الشعب واستعادة
ُحلمته وتأصيل قيم العمل اجلماعي التراكمي طويل النفس وبعث

مفاهيم جذرية مثل التعاون والتضحية واحلس املشترك بالواجب
الوطني اجلامع واحترام التعدد وهي قيم وطنية إنسانية دميقراطية
استمدت من الشعب ،من أنبل ما فيه وهو يخوض صراعه العادل
مع احملتل ويضع ألول مرة الرأي العام وقوى السالم اإلسرائيلية
أمام امتحان حقيقي .آن األوان ألن نستقطب قوى سالم حقيقية
اسرائيلية رافضة لالحتالل والعنصرية وأن منتحن خطابها على
أرض الواقع.
إن حالة من هذا النوع تشكل امتحان ًا لنا أيض ًا كقوى فاعلة في
هذا الصراع وأن نختبر قدرتنا على املزاوجة بني أشكال النضال
املتعددة وتطويع برامجنا مبا يخدم املرحلة ويحافظ على املكتسبات
التاريخية التي أجنزناها عبر عقود من الكفاح وأيض ًا نختبر مدى
دميقراطية حركتنا النضالية ومتاهيها مع حقوق اإلنسان والقانون

الدولي الذي نطالب احملتل باحترامه واعتماده كمرجعية .علينا
نحن تقع مسؤولية جعل هذا الصراع أكثر إنسانية وسلمية وحتضر ًا
ألننا الطرف املتفوق أخالقي ًا واألعزل وصاحب املصلحة واحلق
ولن نكتسب مصداقية إذا ما جتاهلنا هذه القيم واملرجعيات
واألدبيات في نضالنا اليومي وثقافتنا الوطنية الداخلية.
إن التفوق األخالقي ليس معط ًا بديهي ًا كما يحلو للبعض
تصويره بل هو حصيلة ممارسة وترجمة فعلية لبرنامج وانحياز
ملفاهيم كونية وأدوات نضال محددة ،إنها ثقافة البناء التي يجب
أن ُنرسى أساسها اآلن لكي نصل بل بناء مجتمع عصري إنساني
متحرر ودميقراطي ،منوذج للتعايش السلمي واحترام حقوق
اإلنسان .إننا نناضل من اجل فلسطني دميقراطية
___.،

ضياء حميو  -احلوار املتمدن
نعم  ..أنا أقول إن النقاب وصمة عار ألنه يطمس شخصية املرأة
وإنسانيتها ويحول بينها وبني ممارسة دورها كإنسان ومواطن  ،أما
عن احلجاب فيجب أن يفهم أن احلجاب ليس من عقيدة اإلسالم ألن
العقيدة اإلسالمية هي اإلميان بالله ورسله وكتبه واليوم اآلخر وال
يرد فيها ذكر احلجاب  ،وهذا أمر بديهي ألنه قضية «زي» يخضع
للتقاليد والعادات كما يخضع لألجواء  ،وهو في حقيقته حماية يلوذ
بها الرجل واملرأة لكي ال يحيق بجسمه وال بوجهه وال برأسه أذى من
البرد أو احلر أو املطر أو التراب  ..إلخ  ،أو هو نوع من الزينة  ،كما
أيضا هو حق من حقوق اإلنسان  ،فهذه كلها اعتبارات بعيدة عن
أنه ً
الدين ،ولكن ملا كان املجتمع احلديث هو مجتمع «ذكوري» يحكمه
الرجل ،فإنه أخضع األنثى لتحكماته  ،أو حتى مللكيته  ،فاحتجزها
في البيت لتكون في خدمته ولترعى أبناءه وكان من متام أحكام هذه
امللكية أن تغطي رأسها ووجها حتى ال يراها أحد غيره  ،وقد يدل
على ذلك أن احلكم اختلف بالنسبة للمرأة احلرة عنه بالنسبة للجارية
 ،وفي قانون حمورابي كانت احلرة تعاقب إذا أسفرت كما كانت
اجلارية تعاقب إذا حتجبت  ،وتصور أن هذا احلكم اخترق األيام
واختصر األزمان.
ليس في القرآن نص على حجب مكان معني من املرأة إال فتحة
الصدر التي كانت في اجلاهلية تتسع حتى منابت الثديني فأمر القرآن
ِ
أمرا
النساء أن َ
«ول َْي ْض ِر ْب َن بِ ُخ ُم ِره نَّن َع َلى ُج ُيوبِ ِه نَّن»  ،وال تتضمن ً
بلبس اخلمار ولكن املرأة العربية قبل اإلسالم كانت تضعه حلماية
رأسها من التراب والشمس  ..إلخ .
«وال
كل اآليات في القرآن الكرمي عن احلجاب كالم عام مثل َ
ني َع َل ْي ِه نَّن ِم ْن َجالبِيبِ ِه نَّن»
و«ي ْدنِ َ
ُي ْب ِد َ
ين ِزي َن َت ُه نَّن إِ نَّال َما َظ َه َر ِم ْن َها» ُ ،
تبعا للزمان واملكان  ،وكلمة حجاب لم ترد
ليمكن تفسيرها ً
في القرآن بالنسبة للمرأة إال بالنسبة لزوجات الرسول وكانت
مبعنى باب أو ستارة وليس زي وكانت خاصة بزوجات الرسول
نت كَ َأ َح ٍد ِم ْن ال ِّن َس ِاء»،
الالتي قال عنهن القرآن َ«يا نِ َس َاء ال نَّنبِ ِّي َل ْس ُ نَّ
أما األحاديث عن املرأة فمعظمها موضوع أو ضعيف وهي على كل
فارسا مبعنى
حال تخالف طريقة تعامل الرسول مع املرأة  ،فقد كان ً
ومقدرا للمرأة  ،وكيف ال يكون كذلك وأول من أسلم
ومحبا
الكلمة
ً
ً
وماليا  ،وكان أول الشهداء امرأة
عاطفيا
كانت خديجة التي ناصرته
ً
ً
وكان من النساء من حتارب دونه بالسيف عندما فر الرجال
شتاء  - 2011الفلسطينية
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بدء من هبة البراق وثورة
التي ترتبت عليها أن تقدم لنا الدروس ً
 1936مرور ًا بانتخابات البلديات ويوم األرض اخلالد واالنتفاضة

النقاب واحلجاب من
وجهة نظر جمال البنا
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ما الذي يعيق تطورنا االجتماعي في فلسطني؟
هل علينا ،وكما اقتضت العادة ،أن نبدأ باالحتالل؟ وأن

نخلص الى احالة كل تردينا اليه ،ونعلق على مشجبه كل

عوامل نكوصنا وتخلفنا؟

وهل يكفي القاء اللوم على االحتالل االسرائيلي االستيطاني

املباشر ،أم من احلكمة أيضا أن نلتفت الى وقع نظام العوملة

اجلديد وما يترتب عليه من أسواق ليبرالية ممتدة الى اقاصي
االرض ،والتي أسست شبكة االستعمار-االستنزاف العاملي،
الذي أحكمت النظم الرأسمالية اغالق دوائره علينا في حياتينا

العامة واخلاصة ،نحن مواطنوا العالم «الثالث»؟

سالم حمدان

ومنحى تقدمي لكافة
لكل منا اليوم منظومة فكرية وسلوكية ،شبه مبرمجة سلفا من التطور ،أليس له بعد ايجابي أيضا
ً
بغية ان تخدم ،في نهاية املطاف ،التصاعد املنفلت في أرباح الشعوب ،على اختالف امكانياتها ومواقعها؟
رؤوس األموال «الكزموبوليتية».

نعم صحيح ،حتتم الضرورة العلمية ،انه ال بد من بعض

كل ما فينا من أيديولوجيات دينية ،اجتماعية وسلوكيات التأثيرات االيجابية ،والهامة جدا ،والتي ميكن لها ان تكون
سياسية واقتصادية ،ما هو في نهاية املطاف اال فعل منظم طاقة طيبة ومفيدة بامتياز ،لو ترافق معها نهجا فاعال وحقيقيا
وموجه خلدمة حمى الربح على كافة املستويات :احمللية  ،لشيء من العدالة االجتماعية ،لتطال كافة الناس على اختالف
ّ
أصولهم وألوانهم وتوجهاتهم الفكرية .إال أن الواقع ملختلف
األقليمية والعاملية.
ميكن لنا ايضا ان نسهب في وصف وحتليل البنى التحتية بعض الشيء.

والفوقية ،املباشرة على حياتنا اليومية ،بهدف نقد واقعنا

لقد مت تقسيم العالم ،عبرالقرون األخيرة ،الى دول متقدمة

االجتماعي ومعوقات تطورنا .إال أن كل ذلك :من بنى ودول متأخرة ،تعمد فيها األولى ،بشكل منهجي منظم ،الى
التعليم  ،واالقتصاد ،والثقافة  ،واالعالم  ،واملؤسسة استنزاف األخيرة .واالستنزاف ال يقوم فقط على نهب املصادر
التنظيرية الدينية … ما هو اال نتاج منظم –ليس عشوائيا على االقتصادية واستغاللها ،بل يتطور الى أبعد من ذلك بكثير.
وموظف بفاعلية خلدمة النظام الرأسمالي ،الذي هناك ايضا نهب للعقول والفرص وكافة أشكال االبداع .هناك
االطالقّ -
بات شبه األوحد واألكثر استفرادا ،من حيث القوة والتأثير ،نهبا منظما وواعيا ألي آفاق مستقبلية.
على مستوى العالم ،الذي نعرف.

نحن ،في ما يسمى بالعالم «الثالث» ،ال سيطرة لنا على

لكن ،أوليست العوملة سالحا ذو حدين؟ مبعنى أن لتأثيراتها أقدارنا وعلى مسارمنونا وتطورنا.
ال سيطرة لنا على الفعل االنساني االول واألهم  :التفكير
أيضا جوانبا ايجابية ،كما السلبية؟ أليس لكل هذا االنقتاح

االقتصادي ،وثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتي ومسار الفكرة .كما بالرميوت كونترول (التحكم عن بعد)
قدمت نقلة نوعية عمالقة للبشرية جمعاء ،وأختصرت قرونا يجري توجيهنا وادارتنا بفاعلية يصعب تصديقها.
.........

 52الفلسطينية  -شتاء

2011

قبل بضعة عقود ،كنا على األقل شبه مدركني لبعض ذلك ،كان عليه سابقا؟ هل العنف أقل؟ وكذلك القتل على خلفية

فقد كان االستعمار جليا ،عسكريا مباشرا ،أما اليوم وقد ما يسمى «شرف العائلة»أقل ،هل حرية احلركة وتقرير املصير

تغيرت الرؤية االجتماعية النمطية؟ أم باتت املرأة
راحت كل الدول «املتخلفة» –باستثناء فلسطني -حتتفل سنويا أفضل؟ هل ّ

بذكرى انتصاراتها و»استقاللها» فلم تعد األمور قاطعة وجلية .سجينة كينونتها التي مت حصرها حصريا في جسدها؟ وباتت
لقد بات االستعمار خفياً ،وان حضر اليوم بثقل وتاثير غير العالمة فارقة اكثر من اي وقت مضى بني املرأة «العفيفة

مسبوقني!

احملتشمة» واملغطاة حتى اخمصها وبني تلك «املتحررة» و

مثال على ذلك :لنرصد حجم فرحنا بتشكيل ما يسمى «املنفلتة»التي تشكل تهديدا على الوجود االجتماعي العام،

ب «املجتمعات املدنية» احلديثة ،مؤخرا ،في دولنا .شعورنا لكونها ترفض حصر كينونتها في جسدها ،والذي هو ملكية
املطرد بالتقدم واالجناز! نعم ،فهناك تغيرملحوظ على مخزوننا العائلة جمعاء وليس ملكيتها؟

اللغوي-اللفظي ،فالكل في ريف وحضر يستخدم مصطلحات

على بعض الصعد الشكلية ،هناك تقدم ،ال يخلو من

جديدة تعلمناها عن احلقوق :الطفل واملرأة واالنسان والبيئة التزييف ،حيث ان املدرسة الليبرالية اجلديدة التي حتكمنا
والعنف( ..مع املفارقة في التقسيمات!) كذلك مصطلحات وحتكم كافة برامجنا بامتياز ،تنحو الى حك القشرة من اخلارج،

فنية نستخدمها في عملنا اليومي تثري من قيمتنا املهنية…الخ  .عبر برامج مصطنعة ،تضفي بعض اللون هنا وهناك ولكنها ال
ونحن مرتاحون جدا مع ذلك ،ننشىء آالف املشاريع السنوية تقترب حتى من ملس جذر املشكلة ملعاجلتها فعال من األساس

ونقدم تقارير نصوغها بفن في نهاية العام ،لنصفّها الى جانب بدال من وصف اسبيرين التسكني لها.

ما سبقها ،في األعوام املاضية ،سعداء فعال باجنازنا ومقدمني

«لنغير بعض السياسات والقوانني وسيصبح الواقع ورديا»
ّ

على مشاريع جديدة مع نفس املانحني أو باحثني عن جدد ،أكثر هذا هو ملخص املدرسة الليبرالية ،التي أسست –وال تزال-

كرما ومرونة!

بفعالية عالية حلماية مصالح القوى الرأسمالية ،التي انتجتها

ولكن ،هل لكل ذلك تاثير ايجابي فعلي؟ لنلق نظرة خاطفة ومولتها وعممتها.

على شوارعنا ،في مقارنة عجولة مع بضعة عقود سالفة .أجل

كيف ،اذا ،ميكن لنا ان نفلت من هذه احللقات شبه املغلقة

قد تبدو البنى التحتية أفضل وأكثر تنميقا بكثير – على الرغم واملسيطرة؟

من انها ال تأخذ املستقبل البعيد في عني االعتبار ،وذلك نتاجا
بأمس احلاجة الى فكفكة حلقات
قبل كل شيء ،نحن ّ
مركبة ومتنوعة ،لكن مصدرها
لتخطيط غير منهجي وغير مستقل فعال! -لكن ماذا عن البنى االضطهاد من حولنا ،وهي
ّ

الفوقية؟ وماذا عن تطور البشر ،ال احلجر؟

واحد وجلي .علينا ان نكف عن هدر طاقتنا باعتماد املنهج

نحن اليوم مستهلكون من الطراز االول ،ومتاجرنا ال الوصفي املنقوص وباعادة انتاج واجترار مشاريع لوصف احلالة

تقل شيئا عن رديفاتها في أي مكان آخر ،واعالمنا نشط جدا وتسكينها دون حتليل عميق لها ومحاولة نقضها .على خطابنا
«واحلمد لله» فنحن منافسون ألغنى الدول بحجم فضائياتنا ،النسوي ،مثال ،ان يصبح اكثر عمقا وان ياخذ بعني االعتبار

هنا في العالم العربي.

األبعاد احلقيقية من وراء التمييز اجلنسي ومبرراته ،والذي لم

ولكن ،ما هي نوعية استهالكنا وما هو وقع البرامج االعالمية يأت نتاج صدفة او رغبة ذكورية خالصة بالتفوق والسيطرة.

الكثيفة بجنون علينا؟ هل بنظرة خاطفة نحن اليوم أفضل

ال نستطيع بأي حال فصل عوامل التطور االجتماعي دون

اجتماعيا وانسانيا منا عما كنا عليه في ستينيات وسبعينيات البحث عميقا في عوامل ومصالح االقتصاد وامللكية اخلاصة.
القرن املاضي ؟ أي قبل ما يشارف على النصف قرن؟ هل على وما ينطبق على اخلطاب واحلراك النسوي ينطبق على كل مثيالته

سبيل املثال ،ال احلصر ،أصبح وضع النساء في فلسطني ،مع ذات الطابع احلقوقي والتقدمي.
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هذا الكم الكبير من املؤسسات النسوية املتخصصة ،أفضل مما

األولي الذي نحتاج ان نساله آلنفسنا ،وقبل كل
السؤال ّ

شيء :هل يعقل ان نركن متاما ،ودون تساؤل ومساءلة،
على برامج عدونا؟ أليست االنظمة الغربية بعمومها مساندة
لالستعمار بكافة اشكاله ومداخله ،سواء باالحتالل املباشر

كحالنا هنا مع اسرائيل ،او غير املباشر ،كالعالم العربي باطرافه

فعالة وطويلة االمد عليها ان تكون ذكية ومتنوعة
ولتكون ّ
ومراوغة.في الوقت احلالي ومبا يتوفر لنا من امكانيات ،وهي
كثيرة فعال ،لِ َم ال نبدأ مثال بتطوير قطاع التعليم ،ال من حيث
الكم بل من حيث النوع؟ لِ َم ال نسعى لتحرير االجيال القادمة

مغيب؟ هذا فعل
املرهونة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات عابرة من اجترار املعلومات واعادة بصقها بعقل ّ
احمليطات االحتكارية…؟
مقاوم بامتياز ،ال تقدر عليه وزارة التربية والتعليم وال كل
بطبيعة احلال ،ال يجب ان ننكر اهمية بعض البرامج الليبرالية مرافق السلطة مجتمعة ،بل حتتاج الى حراك سياسي قوي،

وعصريتها وفاعليتها ،اال أنه  ،في حالتنا ،نحن الشعوب التي مدرك ومنظم وحركات اجتماعية منهجية وخالية من الفساد

لم يتح لها أن تتطور وتتقدم بشكل طبيعي ،علينا ان ال نسمح (أو شبه خالية).
بان ت ّقدم ،تلك البرامج لنا ،مبعزل عن حتليلنا الواعي والدقيق

كل برامج «احلركة» النسوية وكل املنظمات واملؤسسات

ملا هو غث وما هو سمني منها وضمن أولوياتنا .لن نتطور النسوية ،الكثيرة جدا ،لن تفد شيئا دون السعي اجلاد املنظم
اجتماعيا بشكل حقيقي دون ان نتحول من مجرد مستهلكني والتراكمي لتغيير كل نظام التعليم ،الذي ال يزال يعمل بذهنية

–ماديا ومعنويا وفكريا -الى منتجني فاعلني .وهذا لن يتأتى ومنهج الكتاتيب حتى اليوم في فلسطني.

دون حترر سياسي واقتصادي حقيقي  ،وكل ما سواه محض
مغيبة وم ّنومة
ال ميكن التاثير ايجابا وتقدميا على عقول ّ
تزييف وسراب.
ومقيدة سلفا .ال ميكن ان يحدث اي حتول اجتماعي تقدمي مع
هل كل ما سبق من وجهات نظر أعاله هو مجرد رومانسية هذا التسلط املطلق ملدرسة الغيبية والتبعية واخلضوع .فاجيالنا

ثورية؟ وان الواقع أكثر تعقيدا ،واصبح «دي فاكتو» أمرا واقعا مروضة ومنزوعة االظافر واالصابع سلفا ،لذا تصبح ايضا
ال مفر منه؟

عرضة للتأثير فيها وعليها حتى الصميم ،من ّقبل املؤسسات

املوجهة!
رمبا ،لكن قد يكون ايضا جزءا من تدريب ذهنيتنا اجلديدة :االعالمية ّ

«هذا هو الواقع القدري وال مفر ،وفي افضل االحوال يتوجب

في اخلالصة ،ال إدراك وال تغيير في حلقة التطور

البحث عن أسس واقعية للتعايش معه» .نعم ،بالضرورة هذا االجتماعي ،دون فهم مالبسات تطور كافة أشكال االستغالل
ونسوقه بذاتنا.
ما يراد لنا ان نصدقة
ّ

تقدم تباعا،
قدمت وال تزال ّ
واالضطهاد وفلسفة مبرراته ،التي ّ

أحد االدلة على هذه الذهنية املسيطرة أنه قد ال يوجد مبنهجية فاعلة ومدمرة .ال ميكن عزل قضايا احلقوق وجتزئتها

عضوا/ة حزبيا واحدا في فلسطني كلها راض عن أداء قيادته وفصلها عن بعضها وافراغها من مضامينها .فقضية املراة ،على
احلزبية وال عن منهج وبرنامج حزبه القدمي-اجلديد ،والكل سبيل املثال ،مرتبطة دون انفصام مع قضية العنصرية العرقية
مقتنع ان ال فكاك من هذا الواقع اليوم ،وبالتالي أسقط في يد والتمييز الطبقي ،والتمييز االيديولوجي والعمري… ،الخ ،
الفرد واجلماعة وبات النشيد األوحد« :أنا – نحن ،ال طاقة لنا وكل ذلك هو نتاج تطور النظم الرأسمالية التي تقر السعي الى
على التغيير ،فالواقع اكبر منا جميعا».

الربح والتكسب باي شكل واي ثمن كقيمة عليا ،وبالضرورة

تلك هي ذهنية اجلزر واالستسالم بامتياز ،والتي يراد لنا على حساب الغالبية ولصالح أقلية مستفيدة.

متاما ان نتبناها ونصد ّقها!

فقط  1%من سكان االرض ميلكون ما يزيد عن  95%من

ال فكاك اذا إال بعودة روح املقاومة من جديد .الواقع الثقيل مصادرها كافة ،اذا بالضرورة مبكان ان يعمد املستفيدون الى

جدا ،ليس قدرا إلهيا ،بل هو من صنع البشر وميكن تغييره او مأسسة فلسفة تقدم مبررات وفيرة للتمييز واالستغالل ،مع

حتى التاثير فيه عبر البشر ايضا .واملقاومة ال تتلخص بحمل توظيف كافة الطاقات واملؤثرات لتمكني ثقافة القبول واخلنوع،
السالح واطالق النار ،بل تتعداه الى اكثر من ذلك بكثير .وقد يكون ،في عصرنا هذا ،الدين السياسي على رأسها
.........
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اخلطاب الثقافي لتحرر املرأة
أنثى الغابات  ..ام املرأة العنكبوت ؟
قبل احلديث عن جرأة املرأة في التعبير عن ذاتها؛ احالمها؛

هواجسها ؛احساسها ؛ في املشهد الثقافي الفلسطيني  ..والعربي

إن أخطر وأدق العلوم االنسانية جتاهلت الوضع النفسي أو حتى
اجلسدي والثقافي للمرأة دومنا أية دراية أو مساءلة تذكر؛ أو يشير
اليها احد ،وأعني العلوم الفلسفية التي تتركز مبجملها وتفاصيلها
على االنسان «الكائن احلي «كذكر ورمبا لم تتنبه الى املرأة  ،وهذا
االمر الشنيع وقع فيه معظم الفالسفة بل مجملهم منذ نشوء علم
الفلسفة .
انها املرأة التي تعيش على حافة القرار ،وكذلك تعيش على
حافة احلياة  ،أو العالم  ،وهي العرافة الساحرة  ،تلك تتهدد من
ساللة عذراء .وهي الصديقة واالم  ،واالخت  ،وهي تلك املرأة
التي تطلق عليها كل الصفات ،وتنعت بصور  ..وايحاءات تصل
الى حدود األكثر غرابة في الثقافة واحلياة .

فيصل قرقطي
فهي تسمى باالسبانية «النهر أو اسفل النهر» او «الضوء اآلتي
من جهنم «وفي املكسيك هي «املرأة الذئبة «و «املرأة العظيمة
«وتسمى باملجرية «انثى الغابات «و «الذئبة «وفي نفاجو هي املرأة
العنكبوت «التي تنسج وحتوك االقدار للشجر والنبات واالنسان.
وفي غواتيماال من جملة األسماء الكثيرة التي تطلق على املرأة
«املخلوق السدميي «أي ( املرأة التي لم تعش الى االبد ) وهي
«املقدسة “ ،وعند اليابانيني التي هي مصدر كل الضياء  ..وكل
الوعي ،وفي التيبت تسمى «القوة الراقصة «صاحبة البصيرة الثاقبة
داخل املرأة .
وهكذا تستمر التوصيفات  ..وتتوالى في انحاء العالم ؛
بعضها يقذفها في األعالي  ..وبعضها اآلخر ينزلها الى احلضيض
إال أنها هي  ..هي ال تتغير مهما تعددت وتنوعت التسميات،
تظل املرأة منذورة للقهر  ..ولقدر محتوم ومحدد يكمن بني قطبي
اجلنس  ..واحلب  ..واملال  ..والزواج  ..واملوت والتحول
 ..لكنها في النهاية هي من يطلق عليها «املرأة الذئبة «و «املرأة
األفعى «إنها منذورة املتناقضات ؛ أو املنذورة في املتنافضات ..
فيها الرحم وبرهان اخللق واحلياة والتواصل اإلنساني .
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حتى  ،ال بد لنا من الرجوع أوال الى مدى نوازع اخلطاب الثقافي
لتحرر املرأة في مجتمعنا الفلسطيني  ..وكذلك في املجتمعات
العربية عموما .
ولعل أهم ما تعانيه مجتمعاتنا العربية ،وخطابنا الثقافي العربي
على السواء هو موضوع حترر املرأة سواء ما جاء على صعيد
املمارسات السلوكية في الواقع ؛ أو ما جاء محموال في  /وعلى
اخلطاب الثقافي كبنية نفسية وفكرية في آن ،تعكس طموحات
وتطلعات هذا اجليل  ..أو أجيال سالفة بكاملها.
ألن املجمل احلضاري ملختلف الشعوب مضافا اليه العادات
والتقاليد ميكث بجل ثقله على موضوع املرأة  ..كجسد وروح؛
لتبزغ من بني ثناياه صورة تعبث فيها املتناقضات ،وتترك للصدفة
احلضارية أو املعيشية  ..حتى تتعدل وتستقيم .
وغالبا ما كان ينظر الى التمزق احلاصل في نفسية املرأة ..
وأحاسيسها على انه انهيار عصبي سيمر بعد تناول بعض العقاقير
املهدئة ،هذا اذا سمح لها الوصول الى الطبيب النفسي او اجلسدي؛

لكن احلياة تسير بعيدا عن مركزها  ،بل ال حتفل بها كثيرا إال مناضلة في التاريخ مدافعة عن حق املرأة في العيش ،وفي التعبير

ألنها كمكمل أو تابع اي أشبه بالزخرفة على  /وفي حواشي البيت عن حريتها ورأيها على لسان «شهرزاد «تلك التي لم تقف جتربتها

 ،خصوصا عندنا في الشرق ،إذ احيانا يضم البيت الواحد أكثر من عند حدود الدفاع عن حقوق املرأة  ..وحياتها  ،بل لتصل الى
الدفاع عن حرية الفحولة الذكرية وتثقيفها ونقلها من مستوى ساد
زخرفة شرط ان ال تتعدى األربع .
إن أكبر خطأ ارتكبتة الفلسفة منذ نشوئها األول كعلم ،ومنذ في القتل  ..الى مستوى الفهم والتمرد على العقد النفسية .

أيام ابقراط مرورا بهيغل وسبينوزا وكانط ووصوال الى فالسفة

إن سياق اخلطاب الثقافي ال يشي بشيء من ذلك  ،بل على

القرن العشرين وما بعده ،هو ان هؤالء الفالسفة جميعا أسقطوا العكس ،راح يداجي ويحابي ويناور إلنزال انثوية املرأة من البرج
املرأة كوحدة انسانية مستقلة في «التسمية «عن الرجل وفحولته املقدس الذي وصلت إليه بكفاحها ،الى مستويات التابع واملقهور

من ابحاثهم ودراساتهم ،وبذلك ساهموا بشكل فعال في التدي واملستلب.

املتدرج ؛ نزوال للمرأة من عالم األساطير امليثيولوجية؛ اذ كانت
تشغل حيزا إلهيا في املعتقدات االسطورية قبل ظهور األديان ،ثم
ما لبثت أن تدرجت مكانتها من سيء الى أسوأ في النزول حتى
وصلت إلى حافة الهاوية  ..وذلك بالرغم من أن بعض العلوم
اإلنسانية ـ االجتماعية حاولت أن تنصفها؛ أو تعطيها بعضا من
حقوقها في العيش واحللم واحلرية ،إال ان ذلك كله كان قاصرا عن
احلدود واملكانات التي تتمتع بها املرأة؛ سواء ماضيا أو حاضرا او
مستقبال .وهذا األمر هو األساس املركزي الذي يتوازى مع فكرة
ان تكون املرأة في العصور السالفة  ،أي في العالم األسطوري
أما لأللهة ،أو إآلهه اسطورية تقف جنبا الى جنب مع اآللهة
االسطورية التي متثل الذكر.
لكن ولألسف لم يلتفت إلى هذا الدور الصارخ واألخاذ
في فعله احلياتي حتى في املالحم االنسانية االخرى مثل ملحمة
«جلجامش» التي نظر مجمل الدارسني الى املرأة فيها على
انها البحث الدائب وراء سر اخللود عبر شخصية «جلجامش

لكن مفهوم الفحولة الطاغي على مناحي اخلطاب الثقافي،
سواء في الشعر ،أو القصة ،أو الرواية  ..الخ وصل به األمر الى
أن اللغة هي مذكر وتعبر بامتياز عن فحولة القول  ..ولم يسمح
للمرأة باتخاذ هذه الفحولة حيزا للسرد اإلبداعي ،إذ ظلت في
إطار احملكي ،فهي حكاءة بامتياز ،وليس أدل على هذا مثل قول»
عبد احلميد بن يحى الكاتب»« :خير الكالم ما كان لفظه فحال
ومعناه بكرا «وهنا تتحدد املرأة بكونها التابع إذ املعنى يتبع اللغة
التي هي من نصيب الفحل «الذكورة «واملعنى التابع لها هو األنوثة
 ..البكر  ..العذرية.
صحيح ان هناك العديد من الكاتبات اللواتي متردن على
واقعهن ،وأخذن زمام املبادرة  ،وانتقلن من طور احلكي الشفاهي
الى أطوار الكتابة ،وبذلك هن متردن على دور محدد ومرسوم
لهن سلفا ،حني جند ان كثيرا من الكاتبات يخدعن انوثتهن ..
ويكتنب باسماء مستعارة مثال ،وكأنهن يقدمن اعتذارا مسبقا عن
دخولهن احليز املرسوم للفحولة الذكرية  ..حيز اللغة .

«متناسني؛ أو متغافلني عن دورها في لغز عبور “أنكيدو» من
ولكن حتى وان طاولت كتابات األنوثة كل األسوار،
التقعر والتصحر الى املدينة  ..ومن التوحش إلى األنسنة  ..ومن ورسمت عوالم جناة حالها ،هل يتم اإلعتراف بهذا الدور من قبل
البهيمية إلى احلكمة.
الذكورة ؟؟
إنه سر إالهة اخللق «أورور «العظيمة وسر «شمخة «تلك األم
حتى االن لم حتمل كتابات الرجل العادي اعترافا واضحا في
احلكيمة التي نقلت «أنكيدو»
طيات خطابها بدور املرأة الريادي إال ما ندر ،وهذا مرده الى ان
من عالم البهيمية الى عالم األنسنة ،وال ننسى دورها األخاذ اخلطاب الثقافي ليس بخصوص دور املرأة وحتررها بحاجة الى
الذي يعد غاية في االهمية واالبداع والتغيير في امللحمة الكنعانية إعادة مراجعة نقدية وحسب ،وامنا أيضا هو بحاجة الى مراجعة
«البعل وعناة «تلك التي كانت متثل مبعنى ما إالهة اخلير والعطاء نقدية شاملة وجديدة  ..حتى لدور الرجل ككاتب ومثقف،
واجلمال ،والقريبة من أم اآللهة طرا .ثم تبدأ الفحولة  ،أو وبحاجة ايضا الى إعادة قراءة نقدية خلطاب الكتابة اإلبداعية
الذكورة من جديد في محاولة إنزالها من هذه األدوار العظيمة  ،في شتى مستويات هذا اخلطاب من اجتماعية وسياسية وانسانية
وتثبيتها داخل البيت كتابع ال حول له وال قوة  ..لتجيء أول وذكورية وانثوية ايضا
.........
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املرأة في املشهد الثقافي الفلسطيني
أصبح عندنا أوركسترا وطنية

اعتقال رجال املخيم الذين تراوحت أعمارهم بني الرابعة عشرة

احيت االوركسترا الوطنية الفلسطينية اول عرض لها بعد جناح والستني.
النساء اللواتي ظهرن في الفيلم ،ميثلن الصمود أكثر من
«معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى» في جمع شتات موسيقيني
فلسطينيني محترفني من مختلف انحاء العالم في إطار واحد هو املعاناة يتحدثن مبسحة كبيرة من التفاؤل ،يتكلمن عن منجزاتهن
أثناء االجتياح بعد اعتقال كل الرجال ،يتحدثن بقدر كبير من
األوركسترا.
البداية كانت قبل سنوات عندما قام املعهد بتأسيس اوركسترا املرح واجتراح النكات ..في النهاية ،يستسلم جنود االحتالل
الناشئني وبعد ذلك اوركسترا الشباب ،وصوال الى االوركسترا إلرادة النساء في بناء بيوتهن بدل اخليم .ولعل هذه التفاصيل
الوطنية الفلسطينية التي يشارك فيها نخبة من املوسيقيني وقدرة النساء على سردها بدفء ومرح ستكون من أهم العناصر
الفلسطينيني احملترفني في انحاء مختلفة من العالم انضم للفرقة التي منحت الفيلم خصوصية متأتية من خصوصية النساء اللواتي
عددا من مدرسي املوسيقى االجانب املقيمني في فلسطني وشاركوا ظهرن فيه.

مملكة النساء

إنها مملكة بحق .مملكة أقامتها النساء في غياب الرجال.
بيوتها ُشيدت حجر ًا فوق حجر باأليدي الناعمة في أزمنة حالكة
وقاسية .نساء حرقن اخليمة واستبدلن بها بيوتاً ،رغم ًا عن
أساسي ًا لفيلم
االحتالل اإلسرائيلي في لبنان .اإلرادة تبدو نبض ًا
ّ
الفلسطينية «دانا أبو رحمة» مملكة النساء  :عني احللوة .
ال حتضر املادة الوثائقية بقوة في الفيلم ،بقدر ما حتضر مرويات
نساء مخيم عني احللوة ،اللواتي يستعدن كيف أعدن إعمار بيوتهن
التي هدمها جيش االحتالل اإلسرائيلي اثناء اجتياح  ،1982بعد

خمسة كتب بينها كتاب فلسطيني تفوز
بجائزة مؤسسة أنا ليند الدب الطفل

فازت خمسة كتب مصرية ولبنانية وفلسطينية بجائزة مؤسسة
أنا ليند الدب االطفال وهي جائزة سنوية متنحها مؤسسة أنا
ليند األورو متوسطية للحوار بني الثقافات وتستضيفها مكتبة
االسكندرية.
وقالت مكتبة االسكندرية في بيانها ان اجلائزة التي حتمل عنوان
(اقرأ في كل مكان) تهدف الى تشجيع انتاج كتب لالطفال ذات
جودة عالية باللغة العربية وان جلنة التحكيم استقبلت  27كتابا من
 12ناشرا.
واجلوائز فاز بها من مصر كتابا (أحالم احليوانات) تأليف
ورسوم وليد طاهر لدار الشروق و(العني) تأليف عفاف طبالة
شتاء  - 2011الفلسطينية 57
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في حتويل احللم إلى اجناز حقيقي هو اول اوركسترا فلسطينية بعد
عام  1948تضم  43عازفا محترفا  27من الفلسطينيني املقيمني في
مصر وسورية واالردن وأوروبا واالميركيتني.
قاد الفرقة املايسترو العاملي السويسري «بالدور برونيمان»،
وشاركت املغنية الفلسطينية اليابانية صاحبة الصوت االوبرالي
مرمي متاري ».يواصل معهد إدوارد سعيد البحث عن موسيقيني
محترفني من اصل فلسطيني اينما كانوا لينضموا لالوركسترا حتت
شعار «اليوم اوركسترا وغدا دولة».

استعرض الفيلم مصائر النسوة ومحافظتهن على الهوية
الفلسطينية من خالل التطريز وأعمال أخرى ،مرور ًا باألوالد،
وحلم بعضهن بزيارة فلسطني من خالل فرقة الرقص التي يشاركن
فيها ،كل ما تتمناه النساء ّأال يعيش األبناء ما عشنه وأن تكون
أيامهم أفضل.

وروحيا ،رأى جرائم
جسديا
ورسوم هنادي سليط لدار نهضة مصر ،ومن لبنان كتابا (متسحية) الشرفة فرأى نساء ُمع َتدى عليهن
ًّ
ًّ
تأليف جنالء نصير بشور ورسوم ياسمني نشابة طعان ملؤسسة ترتكب بحقهن ،حتت شعار «الشرف» وبهدف احلفاظ على دستور
تالة للوسائل التربوية و(الضحك والبكاء) تأليف فاطمة شرف العادات والتقاليد البالية التي تنتمي ملرحلة اجلاهلية « وأد البنات».
حقيقية شائكة
واقعية
اجتماعية
قضية
الدين ورسوم سنان حالق لدار أصالة .ومن فلسطني كتاب وطرح
وحساسة بجرأة.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
«استطاع نصر الله َأن يدخل الى عمق مجتمعاتنا العربية
(التاء املربوطة تطير) تأليف ابتسام بركات ورسوم حسني رضوان

ويتوقف عند ثقافتها االنانية التسلطية الذكورية،التي تبيح ممارسة
ملؤسسة تامر للتعليم املجتمعي بفلسطني.
َ
وستنظم مؤسسة أنا ليند احتفاال في اذار القادم لتسليم كل أنواع العنف اجلسدي والنفسي الذي يالزم املرأة في عملها
اجلوائز .وقال البيان ان جلنة حتكيم اجلائزة ضمت متخصصني في وحياتها وزواجها.
أدب االطفال وهم الفلسطينية ميني البطران واللبنانية هالة بزري

املرأة الفلسطينية  ...املقاومة والتغيرات

واملصريان جورج فكري وشويكار خليفة رئيسة اللجنة وهي
صدر كتاب « :املرأة الفلسطينية :املقاومة والتغيرات
مخرجة أفالم ومسلسالت للرسوم املتحركة.أنشئت مؤسسة أنا
االجتماعية» للكاتبة والباحثة جهان احللو ،الكتاب يأتي على
ليند للحوار بني الثقافات عام  2005وبدأت برنامج أدب االطفال
شكل مقابالت مع الفلسطينيات ،وهدفه توثيق جتربة املرأة
العربي االقليمي عام  2006وينفذ في مصر واالردن ولبنان
الفلسطينية في حماية الهوية واألسرة ،وهو عبارة عن دراسة
وفلسطني وسوريا
لدور املرأة الفلسطينية و مشاركتها في احلياة السياسية وجهودها
في تغيير دورها.
رواية  :شرفة العار إلبراهيم نصر الله
ناقشت ندوة اليوم السابع  ،في املسرح الوطني الفلسطيني في

مدينة القدس رواية «شرفة العار» لالديب الفلسطيني إبراهيم نصر

الله وسط حضور كبير من الكتاب واملثقفني الفلسطينيني.

ندوة اليوم السابع تقليد ثقافي مقدسي تنعقد اسبوعيا،

ويحرص القائمون عليها على متابعة األعمال األدبية احمللية

والعربية املميزة.

وقد جاء في النقاش :يرسم نصر الله في هذه الرواية قصصا

واقعية عن جرائم ما يسمى بالشرف ،ويقدم تراجيديا مجتمعات
تعاقب الضحايا بجرمية أبشع عندما تسلبهم أبسط حقوقهم وهو

احلق في احلياة.

أورد الكاتب قصصا وحكايات قرأها أو سمعها أو عايشها عن

جرائم القتل ،وقد ترك شخوصة تتحدث عن نفسها بنفسها ،بلغة

طعمها قليال باللهجة احملكية.
شاعرية ّ

وكيفية التعامل معها
سلط نصرالله الضوء على ظاهرة العار،
َّ

الكتاب يندرج في باب التاريخ الشفوي ،ويضم عشرات
من املقابالت مع نسوة فلسطينيات في فلسطني واألردن وسوريا
ولبنان ابرزهن عصام عبد الهادي ،ليلى خالد ،مسيرة صالح،
مي الصايغ  ،انتصار الوزير ،بيان نويهض احلوت ،خديجة
حباشنة قدم للكتاب زهيرة كمال ،وشريف كناعنة ،ويقع الكتاب
في  514صفحة.
تتناول محاورالكتاب الواقع االجتماعي والبدايات ،التدريب
على السالح واملشاركة العسكرية ،الواقع االجتماعي واقع املرأة
الفلسطينية في لبنان بعد  1982املرأة ومنظمة التحرير  -املقاومة
الفلسطينية ،التحوالت االجتماعية.
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ،مؤسسات ،احتادات ،مؤسسة
أسر الشهداء والشؤون االجتماعية ،حصار ،احتالل ،مبادرات.

فيلم ميرال للمخرج جوليان شنابل

فيلـم «ميرال» للـمخرج االميركي جوليان .وشارك في االنتاج

بادعاء «تطهير النفس والسمعة» من خالل طقوس القتل البشعة .التونسي طارق بن عمار عرض في مهرجان القصبة السينمائي
وكشف في كتابه عن مفارقة إقامة احلد مبا يتناقض مع النص .2010
والشرع الذي يتطلب شهود ودفاع وإدانة كاملة ،هؤالء ُي ْس ِقطون
تبدأ أحداث الفيلم عندما تلتقي هند احلسيني على الطريق أثناء
ٍ
مبجموعة من األطفال اليتامى ممن فقدوا آباءهم
آثامهم على املرأة الضعيفة» وقد يكون السبب غير املعلن الكامن عودتها إلى منزلها
خلف اجلرمية مختلف متاما عن السبب احلقيقي .أطل نصرالله من وأمهاتهم في مذبحة دير ياسني القريبة من مدينة القدس .فتقرر
.........
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اصطحاب األطفال معها إلى دار األسرة في املدينة ،وتؤسس دار ألعيش في مكان آخر».
وجاء في شهادة اخرى« :ابنتي الصغرى ربى عمرها سنة
الطفل لأليتام التي تتضاعف أعداد األطفال فيها بسرعة بسبب

النكبة التي حلـنَّت بالفلسطينيني .قررت احلسيني مقاومة هذا ونصف وبدأت لتوها في الكالم ،تشير إلى النافذة وتبدأ في البكاء
العنف من خالل التربية والتعليم اجليدين ،فأسست بجوار دار في كل مرة تسمع ضوضاء حول املنزل يحدثها املستوطنون».
األيتام مدرس ًة للفتيات.
ويوثق الكتاب السياسة اإلسرائيلية املتمثلة بهدم منازل املواطنني
لقد حرص كل من جوليان شنابل وروال جبريل بدقة فائقة واإلخالء القسري لها ،وهي ممارسات تدمر االستقرار وتؤثر على

على جتنـُّب روايات وعرض عنف دولة االحتالل لكي يصنعوا النساء واألطفال بشكل خاص.
ً ِ
لميا ومتفائ ً
خالل عام  2009مت هدم  271مبنى ،مما أثر على 1377
ال من وجهة النظر الغربية .وقد فرضا هذا
فيلما س ً
متمايزا شخص ًا من بينهم  730طفالً .وفي العام  2010ضاعفت سلطات
مجتمعا
ابتداء من املشاهد األولى ،فقدما للمشاهد
املنطق
ً
ً
ً
التصور الغربي عن فلسطني املتخلفة االحتالل اعمال الهدم التي يتم توثيقها.
وحديثـًا ،ناقضني بذلك
ّ
ومن اجلدير بالذكر ان عشرات من اجلنود وعناصر شرطة
وكذلك اخلـُرافة الصهيونية عن البلد الذي كان فارغً ا من السكان.
ٍ
ولكن املرء ال يعثر في القدس على
أطفال مشردين بال سبب! االحتالل يرافقون اجلرافات وكأنهم في عمل حربي ما يؤدي الى
الفيلم بهذا املعنى قايض االعتراف مبجتمع ونخبة ليبرالية بالتعتيم صدم وترهيب االسرة الفلسطينية بعمق.
إن النساء اللواتي قام مركز املرأة مبقابلتهن يعانني بشكل دائم
على التطهير العرقي ودون االشارة اليه من قريب او بعيد.
من القلق واالكتئاب طوال العملية التي مير بها هدم املنزل ،ويجدن
أصوات النساء املقدسيات
أنفسهن بعد التهجير في ظروف معيشية مكتظة وغير مناسبة،
«أصوات النساء املقدسيات» كتاب اصدره مركز املرأة لالرشاد
تؤدي في معظم احلاالت إلى التوتر واالكتئاب وتنشأ صعوبات
القانوني واالجتماعي.
في عالقاتهن مع أزواجهن وأطفالهن.
يستعرض الكتاب شهادات  19امرأة يروين قصص حياتهن في
ظل االحتالل.
فيلم ليلى والذئاب..
احلكايات تسلط االضواء على مخاوف وقلق النساء جراء
الرواية النسوية لالحداث
وحشية االحتالل وما ميارسه من متييز وعنف ويكشف قوة املرأة
تروي ليلى الشابة الفلسطينية التي تعيش في املنفى في لبنان،
الفلسطينية وقدرتها على التحمل.
لصديقتها تاريخ وطنها .تبدأ رحلتها في فلسطني وهي حتت
قام بالتوثيق فريق من العامالت امليدانيات من مختلف أنحاء االنتداب البريطاني ،وتنتهي باالجتياح اإلسرائيلي للبنان سنة
الضفة الغربية ،وسجلن شهادات عن جتاربهن املختلفة مع عنف .1982
املستوطنني واجلنود اإلسرائيليني ،وعن القيود املفروضة على
رحلة عبر تاريخ جماعي للنساء العربيات املمثالت بليلى
حركتهن بسبب نقاط التفتيش وجدار الفصل العنصري ،وحتدثن الطالبة في لبنان ،ليلى هي شاهد على األحداث التي تعرض لها
عن تعرض بيوتهن للهدم ،وعن إخالئهن من بيوتهن بالقوة ،الشعب الفلسطيني منذ االنتداب البريطاني سنة  1920حتى الغزو
وعن انفصالهن عن عائالتهن بسبب نظام التصاريح املشدد.
اإلسرائيلي سنة .1982
ويقدم الكتاب حتلي ً
ال لهذه التجارب لتسليط الضوء على
ليلى التلميذة تتمرد ضد مناهج التاريخ التي يفرضها املستعمر.
العواقب االجتماعية واالقتصادية النتهاكات حقوق اإلنسان.
تقرر القيام برحلة عبر التاريخ ،في فلسطني الواقعة حتت االنتداب
تبني من خالل التوثيق ،أن النساء يتأذين نفسي ًا وانفعالي ًا البريطاني حتى غزو لبنان .حاز الفيلم على أفضل سيناريو في
بشدة ،ويكن في كثير من األحيان قلقات وخائفات .تقول  ،ACCTباريس ،واجلائزة الكبرى في مسابقة العالم الثالث
إحدى النساء في شهادتها« :في كل مرة أرى جنود ًا أو أسمع ومهرجان األفالم العاملي في مانهاتن .وكان له صدى كبير في
أصوات ًا أصاب بالهلع ،أشعر بأنني أريد أن أترك املنزل وأذهب املخيمات الفلسطينية في لبنان .يستخدم فيلم «ليلى والذئاب»
.........
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أسلوب حكي ألف ليلة وليلة الذي يعتمد احللقات ،ليبحث في

الدور الذي لعبته النساء الفلسطينيات واللبنانيات في كفاحهن
الوطني.

يقدم إعادة قراءة للتاريخ من منظور نسوي ،تظل سرور
الفيلم ّ
من اصل يهودي لبناني ناقدة ال تهادن إلسرائيل.
يسعى الفيلم ألن يعرض التاريخ اخلفي ملساهمة النساء في

هوية
كفاحات االستقالل في الشرق تتد ّفق صور الفيلم بح ًثا عن ّ

املرأة السياسية والتاريخية.

منسقة فنية بأحد املتاحف ،في املنفى،
يعرض الفيلم شخصية ّ

تعمل على تنظيم معرض للتصوير الفوتوغرافي الفلسطيني في
لتحدي محو النساء من
كمنصة إطالق
لندن ،وهو ما يخدم
ّ
ّ
التاريخ .عرض األحداث يضع النساء في مركز املقاومة العربية،
كيف يهربن السالح ملقاومة االنتداب البريطاني ،ويظهرن بخبرات
متعددة وغنية ،والذي يترافق مع امثلة من عدم املساواة وهيمنة
حكايات احلرب الذكورية.
تقول املخرجة هيني سرور « :الناس في العالم الثالث عليهم
املبنية على روايات القرن التاسع
أن يرفضوا أفكار السرد السينمائي ّ
بتقيدها بالهارموني.
عشر البرجوازية ّ
متزقت وتف ّتت بفعل القوة الكولونيالية لتتوافق مع
مجتمعاتنا ّ
هذه السيناريوهات ُ
احملكمة ،لدينا فجوات هائلة في مجتمعاتنا
وعلى السينما أن تعترف».
كانت هيني تعد رسالة الدكتوراه عن موقع املرأة في املجتمع
العربي ،وخالل جهودها البحثية لم حتصل من األحزاب السياسية
العربية  -اليسارية والتقدمية خصوص ًا  -على إجابة شافية عن

موقفهم من املرأة.
ووضعت يدها على مواقف غير تقدمية من املرأة في محيط
األحزاب املذكورة ،واكتشفت افتقار تلك األحزاب لبرامج
واضحة ومحددة للنهوض باملرأة.
أخرجت سرور فيلم «ساعة التحرير دقت» عن ثورة ظفار الذي
حاز جائزة النقاد مبهرجان (كان) السينمائي في فرنسا ،وحققت
فيلم ًا عن املرأة الفيتنامية ودورها في الثورة وفي حرب التحرير
وآخر عن املرأة الفلسطينية ودورها في الثورة والنضال ضد احملتل
االسرائيلي « عرض فيلمها ليلى والذئاب في قصر رام الله الثقافي
بحضورها ضمن مهرجان سينما املرأة «شاشات»
.........
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البيت اآلمن
مركز حماية ومتكني املرأة
واألسرة (محور)
ميسون رمضان

مدير مركز محور /وزارة الشؤون االجتماعية
وصلت املنتفعة (س) الى مركز محور بصحبة شرطية وهي
بحالة هلع وخوف كبير ،مالبسها مليئة بالدماء...هزيلة
اجلسم ،شاحبة الوجه .بدت وكأنها لم تنم منذ سنوات....
لم تكن قادرة على الكالم او حتى الوقوف بسبب الضرب
الذي اذاقه اياها صاحب العمل الذي كانت تعمل لديه كمربية
الطفاله .كانت تصف ذلك املعتدي وكأنه وحش كاسر...
وكانت تعيش حلظات اخلوف والهلع كلما كانت تذكر تفاصيل
العنف الذي مارسه عليها.
اخذت (س) في االيام االولى لوجودها في املركز تعزل
نفسها عن املنتفعات والطاقم ،كانت تواجه صعوبات كبيرة
في النوم بسبب كوابيس واحالم مزعجة ،كانت تخجل من
الكالم امام زميالتها او مشاركتهم في االكل واالنشطة،
وبعد فترة من العمل معها اصبحت اكثر ثقة بالطاقم ،وبدأت
تشارك في االنشطة اليومية والعمل بنشاط وحيوية كبيرة.
واستطاعت ان حتظى بحب زميالتها واهتمامهم ،لكنها
بقيت حزينة بسبب شعورها بالوحدة وعدم سؤال اسرتها
عنها والذين عاملوها كأنها مجرمة ومسؤولة عما حدث.
وكان الطاقم يساعدها في التغلب على مشاعر احلزن وااللم
من خالل االرشاد والتوجيه املستمر .فقد اصبحت تعبر عن
نفسها بصورة جيدة ،واخذت تعتني بنفسها وحترص على
مظهرها ،واخذت ثقتها بنفسها تكبر ،كما اننا قمنا بتوفير
عمل لها ،وقد اثبتت جدارتها به واستطاعت ان حتظى
باهتمام كبير من قبل املؤسسة التي عملت بها.

قمنا بالتواصل مع اسرتها في محاولة لتقريبهم منها ،وبعد فترة

اخذت االسرة تتواصل معها عبر الهاتف ،النهم يعيشون في دولة
اخرى وال يستطيعون املجيء لزيارتها .كانت (س) تعبر دائما عن

امنيتها بالسفر الى والديها ولكن مشكلتها كانت حتول دون ذلك
بسبب وجود قضية قانونية في احملكمة اقتضت منعها من السفر.
بعد العمل والضغط الكبير حصلت (س) على اخلبر الذي

اشعرها بالسعادة التي حرمت منها طوال االشهر املاضية ،اخذت

تصرخ من الفرح عندما سمعت موافقة النيابة على سفرها السرتها،

أهداف املركز:

يهدف املركز إلى متكني النساء الفلسطينيات من خالل:
العمل على مناهضة كافة أشكال العنف واالضطهاد املمارس
ضد النساء وأطفالهن.توفير احلماية والتأهيل للنساء واألطفال
ضحايا العنف األسري لتمكينهن من العودة إلى أداء دورهن
الطبيعي في املجتمع وممارسة حياتهن االعتيادية.
تقوية النساء وترسيخ دورهن الطبيعي على مستوى العائلة
واملجتمع.توفير احليز املناسب للنساء ملمارسة األنشطة الثقافية

واالجتماعية والسياسية من خالل دمج النساء في األنشطة
التطوعية واألنشطة املجتمعية املختلفة .تعزيز البيئة القانونية
واالجتماعية والثقافية للنساء من خالل الضغط على صانعي
القرار إلقرار سياسات وإصدار قوانني مناسبة تأخذ بعني االعتبار
احتياجات النساء وحقوقهن.

تعزيز العالقة داخل األسرة من خالل:

الترويج لألدوار االيجابية داخل العائلة من خالل التركيز
على احترام اآلخر داخل العائلة واحترام النوع االجتماعي إلى
جانب التركيز على أهمية املساواة بني الرجل واملرأة.
•تقوية العالقة ما بني الوالدين واألبناء
•حماية األطفال وحقوقهم

•احلد من العنف األسري من خالل رفع الوعي بآثاره السلبية

ويسعى املركزألن يصبح:
مرجعية لكافة املعنيني بقضايا العنف األسري من الباحثني
واملهتمني أفرادا ومؤسسات ،واملشاركة في املؤمترات العاملية
ملناهضة هذه الظاهرة والتركيز على البعد اإلعالمي من برامج
ومنشورات لزيادة حساسية املجتمع احمللي بأهمية القضاء على
ظاهرة العنف املبني على النوع االجتماعي.
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وبدأنا اجراءات الترتيب للسفر .سعدت االسرة عند سماعها خبر
وصول ابنتهم قبل العيد ،وأخذوا يحضرون الستقبالها ،كما قمنا
نحن بالترتيب مع احدى املؤسسات املختصة بنفس املجال من
اجل متابعتها في منطقتهم .والذين رحبوا بدورهم عبراالهتمام
اخلاص (س)  .فقد سارعوا اليها عند وصولها الى ارضهم وقاموا
بتوفير فرصة عمل لها ،وتتم حاليا متابعة قضيتها القانونية من قبل
محامية املركز.
جاءت فكرة مشروع (مركزحماية املرأة واالسرة) في العام
 2000بعد االزدياد الكبير في عدد النساء والفتيات من ضحايا
العنف األسري في الضفة الغربية وقطاع غزة .في ذلك الوقت
قامت وزارة الشؤون االجتماعية بتقدمي املشروع ملؤسسة التعاون
االيطالي .وما يؤكد احلاجة ملثل هذا املشروع هو النقص الكبير
في اخلدمات املقدمة لضحايا العنف وغياب املؤسسات التي
تعمل على حمايتهن وتأهيلهن وإعادة دمجهن في املجتمع احمللي
واستعادة دورهن الطبيعي فيه ،وتكللت اجلهود بافتتاح املركز
(محور) رسمي ًا في شهر شباط .2007

اخلدمات املقدمة:

 172دعوى ،اغلق من املجموع العام  166ملفا  ،وما زال حتى

احلاالت القانونية :

بيت حلم ومنطقة اخلليل وذلك بهدف التعريف باملركز وأهدافه
وبرامجه وزيادة حساسية املجتمع احمللي لألدوار اجلندرية
االيجابية على مستوى العائلة وعلى مستوى املجتمع ككل.
وتركز هذه احلمالت على منظومة حقوق اإلنسان بشكل عام
وحقوق املرأة بشكل خاص إلى جانب التوعية بآثار العنف املبني
على النوع االجتماعي مبا في ذلك أشكال التمييز واإلقصاء
واحلد من األفكار النمطية السلبية عن النساء واألطفال .وقد مت
استهداف ما يزيد عن  5000إمرأة في املدن والقرى واملخيمات،
وتضمنت هذه العملية التنسيق والتشبيك مع اجلمعيات
واملؤسسات النسوية ومؤسسات رعاية الطفل واملدارس في

توفير املأوى املؤقت للنساء والقاصرات من ضحايا العنف اللحظة  118ملفا قيد املتابعة من قبل محامية املركز
خدمات الصحة النفسية
األسري (يستوعب 35نزيلة) وخالل الفترة من  2007حتى
توفير خدمات الصحة النفسية للنساء وتوفير اإلرشادات
 2010مت استقبال  193امراة وفتاة في مركز محور قسم احلماية
كان من بينها  57حالة خالل .2010غادر املركز حتى عام  2010الصحية الوقائية لهن املقترنة بخدمات اإلرشاد النفسي الفردي
 175 ،امراة وفتاة .وحاليا يوجد داخل املركز  20امراة وفتاة واجلماعي وبتشكيل املجموعات اإلرشادية الداعمة .ويوفر
وطفلني مع امهما .وبلغ مجموع االطفال الذين استقبلوا مع املركز قاعة رياضية صغيرة متكن النساء وأطفالهن من ممارسة
امهاتهم  48طفال/ة خالل السنوات االربع املاضية .وقدم األنشطة الرياضية التي تسهم في حتسني صحتهن وصحة أطفالهن
املركز خدمات التاهيل والتدريب املهني واالكادميي ل ( ) 83النفسية واجلسدية .ويتم تنظيم ثالثة لقاءات للياقة البدنية في
امرأة وفتاة ،دورات التوجيهي ( )7وتقدمن المتحان التوجيهي األسبوع لنساء املجتمع احمللي بأسعار رمزية ،باإلضافة إلى
( )3ودورات التجميل باملركز عدد ( )8وجتميل باملعهد عدد النشاطات الترفيهية الهادفة.
ويوجد ايضا حضانة لالطفال دون عمر سنتني تقوم باستقبال
( )6ودورة معهد االزياء ( )1والسيراميك عدد ( )7والكمبيوتر
عدد ( )20ودراسة مرحلة اعدادي ( )2ودورة طهي ( )2ودورة أطفال املجتمع احمللي بأسعار رمزية ،وتقوم بتحضير وتنفيذ
تغذية ( )15ودورة رسم على القماش واخلياطة عدد ( )6واكمال نشاطات ومهرجانات ترفيهية ألطفال املجتمع احمللي والقروى
التعليم اجلامعي عدد ( )2واحلصول على شهادات الدبلوم واملخيمات احمليطة باملركز.
ودورات تدريبية مهنية لنزيالت املركز حيث تهدف هذه
بالتمريض ( )1والسكرتاريا الطبية ( )1ودورة تصوير (. )2
الدورات حتسني قدرات املستفيدات في املجال املهني باالعتماد
الية خروج الفتيات والنساء من املركز:
على عالقات املركز وخاصة عالقات التشبيك مع املؤسسات
تتم عملية اخلروج بالتنسيق مع اجلهات ذات االختصاص مثل املختلفة .وسيكون من السهل على النزيالت إيجاد فرص
مديريات الشؤون االجتماعية في املناطق ،مع احملافظات ومجالس عمل توفر لهن مصدر دخل يسهم في حتسني أوضاعهن املعيشية
البلديات ووحدات حماية االسرة في املناطق والتابعه للشرطة ،بعد وبالتالي زيادة اعتمادهن على ذاتهن واستقالليتهن.
ان يتم عقد مؤمتر لنقاش الظروف العامة لكل قضية ومستوى اخلطر
وثمة برامج إعالمية وحمالت توعية واجتماعات وورش
والية املتابعه الالحقة لها بعد خروج املنتفعه من املركز
عمل في املدن والقرى واملخيمات ،وقد مت التركيز على منطقة
من  2007حتى نهاية  2009عدد القضايا  115قضية قانونية:
مت رفع دعوى قانونية عدد  138في احملاكم الشرعية والنظامية،
منها القضايا لقسم احلماية وعددها  36دعوى ،اما القسم اخلارجي
شمل  51دعوى واستشارات  28قضية .اغلق من مجموع امللفات
 52ملفا قانونيا وما زال حتى اللحظة  35قضية قانونية مدورة
باحملاكم الشرعية والنظامية تتابع من قبل احملامية باملركز .

احلاالت القانونية خالل  2010كاالتي:

كان مجموع الدعاوي للقضايا هو  284دعوى قانونية منها
اخلارجي وعددهم  112دعوى  ،وعدد قضايا القسم الداخلي احملافظة
.........
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منى حاطوم ...املطحنة العمالقة

ليلى شوا ...القدس
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متام االكحل  ...بيتي في يافا

فاتن نسطاس ...صورة ذاتية

الثورة والتمرد في صوت واحد
فدوى طوقان شاعرة مميزة في تاريخ الشعر الفلسطيني املعاصر .فهذا

الشعر الذي تسربل بعد سنة  1948باحلنني واحلرقة واأللم واالنتظار ،حيث
البطل فيه تراجيدي وإغريقي بامتياز ،أي انه يعرف أقداره سلف ًا ومع ذلك ال

ينفك مصارع ًا إياها ،لم يلبث ،بالفعل ،بعد انطالقة الثورة الفلسطينية ان

تغيرت لغته متاماً ،فراح يبشر باألمل واالنتصار ،وما عاد نوستاجلي ًا قط،

وبات البطل فيه كالفدائي مرصود ًا للنصر عند تخوم بالده .هنا نهضت فدوى
طوقان لتصبح شاعرة األمل حقاً؛ فلم تنط ِو ،بعد الهزمية ،على ذاتها ،ولم
تهجع في منزلها الرحب في نابلس ،بل سارعت إلى اجتياز اخلط االخضر

زياد
نحو يافا وحيفا واجلليل لتلتقي محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق ّ
وسالم جبران وإميل حبيبي ،وتكتب قصيدتها املشهورة« :لن أبكي على
أبواب يافا» والتي تقول فيها:

فدوى طوقان
غادة السمان .وقد اقتحمت فدوى هذا احلقل املزروع باأللغام بجرأة

مدهشة ،ولم تتورع عن كتابة سيرة حياتها اخلالبة في جزءين« :رحلة
جبلية رحلة صعبة» و»الرحلة األصعب» .ولعل هذه السيرة ُتعد من أجمل

كتب البوح واالعتراف التي ُنشرت على الناس في العقدين األخيرين ،وال

«يا أحبائي

ِ
األمس
حصان الشعب جاوز كبوة
وهب منتفض ًا وراء النه ِر
نَّ

ُ
يصهل واثق النهمة
ها إن حصان الشعب
ويفلت من حصار النحس والعتمة.

تركت هذه القصيدة اهتزازات شتى لدى الشعراء الفلسطينيني،

ينافسها في ذلك إال «اخلبز احلافي» حملمد شكري و«خارج املكان» إلدوارد
سعيد .ولعل جرأتها تكمن في مصادمتها ذكورية املجتمع من خالل

اعترافاتها التي كشفت فيها حياتها الغرامية .الشعر الفلسطيني املعاصر لم
تصدت للكالم على احلب والتمرد
يعرف شاعرة جريئة مثل فدوى طوقان ّ

في مجتمع شديد القسوة واالمتثال ،كما لم يعرف ،أيضاً ،شاعرة مفجوعة

ظلت تراوغ آالم أيامها طوي ً
ال ولم جتد ما يسندها غير شقيقها الشاعر ابراهيم

ورمبا انعكس هذا الصدى في قصيدة حملمود درويش جاء فيها:

طوقان وفن العزف والغناء الذي تعلمته مبفردها وصوت محمد عبد الوهاب

احلمام
لم نكن قبل حزيران كأفراخ
ْ
ولم يتفتت حبنا بني السالسل

متام» .وأسماها محمود درويش« ،أم الشعر الفلسطيني» وكانت قد وقعت

عام
ْنحن يا أختاه من عشرين ْ
ال نكتب أشعار ًا ولكنا نقاتلْ

وأم كلثوم أسماها شقيقها ابراهيم طوقان ،وهو شاعر فلسطني الكبير «أم

باكورة اعمالها باسم دنانير إال ان أحب أسمائها املستعارة إلى قلبها كان
«املطوقة» التي تعني انتسابها إلى عائلة طوقان ،وترمز في الوقت نفسه،
ّ

إلى أحوالها كأسيرة في عائلة قاسية وفي مجتمع تقليدي غير رحيم.

وصفها محمود درويش بأنها أحد أضالع املثلث الشعري العربي إلى

«املطوقة» بأغالل حراس الكهوف القدمية ،لكن بعد ان
ماتت «دنانير»
ّ
كسرت قيودها بالتدريج ،فتمردت على عائلتها ،وأحبت من أرادت،
وحولت قصائدها أنصا ًال ضد االحتالل .وبهذه املسيرة اجلبلية العاصفة
ّ

البوح واالعتراف ،ويكاد ال يجاريها في هذا املضمار إال األديبة السورية

صقر ابو فخر  /السفير 2011-1-15

جانب نازك املالئكة وسلمى اخلضراء اجليوسي،الذي كان عالمة زاهية
من عالمات اإلبداع العربي في خمسينيات القرن املنصرم وستينياته .ولعل

فرادة فدوى طوقان انها كانت األكثر جرأة على الذات ،واألكثر اندفاع ًا في

.........
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أصبحت فدوى طوقان أم الشعر الفلسطيني املعاصر حقاً.

