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في «بالد الشرف» ..تزني ألسنتهم
تقرير :لمياء شعراوي
عندم���ا ُيفتح باب النقاش فيه بأي مناس���بة كان���ت ،وحين يبدأ هذا
وذاك في اإلدالء بدلوهم ،تجد الكثير من القصور في النظر ،وعدم وضوح
في الرؤية ،ال س���يما حين تتج���ه بوصلة اآلراء باتج���اه واحد تقريبا وهو
«تحميل الفتاة كامل المس���ؤولية عما تتعرض ل���ه من تحرش لفظي أو
غيره من أصناف التحرش» ،متناسين بأن تلك النظرات ما هي إال إعاقات
أفكار نشأت في ثقافتهم وترعرعت في عقولهم منذ الصغر.
ٍ
وبين مذاق الغصة والمعاناة التي تعصف بفتياتنا من هذه الظاهرة
الت���ي تتضخم يوما بعد يوم ،وبين نزوات الرأي الذكورية التي تس���قف
معظم األذهان حيال قضية «التحرش اللفظي» بأنه لوال خروج الفتاة من
بيتها مكشوفة الش���عر ،بمالبس ضيقة مثيرة للشهوة ،مخالفة ألحكام
الش���رع وعرف المجتمع ،ولوال مش���يتها وحركاته���ا وخضوعها بالقول
وسواه ،لما تعرضت لما تتعرض له ،وما سمعت ما تسمع من هذا وذاك.
إن دق ناق���وس هذه القضية ُ
نذرة بخطر ل���م تعهده مجتمعاتنا
الم ِ
س���ابقًا ،يحت���م علينا بالض���رورة ،أن نبح���ث ِبجد عن مس���ببات الظاهرة
والتعرف على مواطن العالج لحلها ،وأن نستمع لبعض الشهادات التي
ُ
تفند ما أصبح متعارف عليه في بالدنا بـ «التحرش اللفظي» وأن نتساءل
فيما بيننا عن القدر ُ
المعيب الذي وصلنا إليه من ذاك الوباء.
(ح.أ) ( 22عاما) فتاة جامعية من الخليل ،تقول في شهادتها »:ظاهرة
التح���رش اللفظي موجودة في المجتمع المحلي هنا ،والذي يوصف بأنه
مجتمع ُمحافظ خصوصا في مناطق التجمع ,وهو ما يثير ش���كوك الفتاة
تجاه نفس���ها متسائلة لماذا أسمع هذه الكلمات؟؟ ,هل في ما أرتديه ما
يدعو لذلك؟؟» وتتابع »:شخصيا حصل معي موقف مع شخص بالشارع
استمر في إس���ماعي بعض الكلمات طالبا رقمي ,فرفضت ذلك وحاولت
االبتع���اد قدر اإلمكان ,فقام بكتابة رقمه وأعطاني إياه فمزقته ,فما كان
منه إال أن أصبح يردده حتى أحفظه ولم أس���تطيع أن أفعل أي شئ خوفا
من ردة الفعل ,وبعد فترة تكرر ذات الموقف مع ذات الشخص».
أم���ا( ر.س) (  20عاما ) من الخليل فتضيف« :هذه الظاهرة منتش���رة
بص���ورة ال يمك���ن تصورها ،وس���ببها برأيي هو الش���عور بالنقص لدى
الش���باب ,وأنا شخصيا سمعت الكثير من تلك األلفاظ كــ «يسعد الله» ،
و»شو هالحلو».
ُ
فيم���ا تجمل الفت���اة ( س.أ) (21عام���ا) من الخليل رأيه���ا بأن »:هذه
الظاهرة الس���يئة ال مج���ال ألن نتظاهر بعدم وجودها ،وأنا ش���خصيا لم
أتعرض لهذه المعاكس���ات ،ولكنني أس���مع الشباب يرددون الكثير من
الكلمات أمثال «صاروخ»« ,جمل»« ،يسلملي أنا» .والسبب من وجهة نظري
هو انعدام األخالق عند هذه الفئة من الشباب».
وما بي���ن موقف الفتيات من ه���ذه الظاهرة وموقف الش���باب نجد
الكثيرين الذين يرفضونها ويطالبون باتخاذ إجراءات ضد المتحرشين
لفظيا .فالش���اب محمد عبد الله (  23عاما) طالب جامعي من الخليل يرى
أن »:ظاهرة التح���رش اللفظي موجودة ،ولكن ثقافة العيب في المجتمع
ه���ي التي تمنع أي فتاة من أن تقوم برد فعل على أي ألفاظ تس���معها،
ويجب على الش���باب الواعي توعية غيرهم بهذه الظاهرة« .وأضاف« :أنا
ضد اعتبار المالب���س التي ترتديها الفتاة دافع���ا للتحرش ,فاللباس ال
يعبر عن أخالق الفتاة أو مس���توى تفكيرها ,وعلى كل ش���اب يفكر في
ََ
التح���رش أال يغيب عن خلده أن لديه أخوات من حقهن أال يتعرضن ألي
مضايقات فال يتحرش لفظيا بأي فتاة كانت وتحت أي ظرف».
على الصعيد ذاته أشارت أ .أمل الجعبة المتخصصة في علم االجتماع،
إلى أن ظاه���رة التحرش اللفظي موجودة في المجتمع الفلس���طيني وال
يمكن إنكار وجودها .تقول »:س���بب ظاهرة التحرش اللفظي هو فش���ل
اآلب���اء واألمهات ف���ي تربية أبنائه���م التربية الصحيح���ة والمنضبطة،
باإلضافة إلى فش���ل مؤسس���ات المجتم���ع المحلي في تن���اول التربية

الس���ليمة لألبناء وتأهيل اآلباء واألمهات في مجال التنش���ئة الصحيحة
لألبن���اء ,ناهيك عن الكبت الذي يعاني منه الش���باب والفتيات على حد
سواء وعدم الوقوف في وجه هذه الظاهرة أدى إلى تفشيها في المجتمع
بين الش���باب والفتيات أيضا» .ولفتت الجعبة إلى أن الحل يكمن في »:
تكاتف جهود وس���ائل اإلعالم وتعزيز اإلع�ل�ام االيجابي والتوعية حول
ه���ذه الظاهرة ،باإلضاف���ة إلى ضرورة االهتمام بإقرار برنامج لإلرش���اد ما
ُ
قبل الزواج َي ُصب في تهيئة األزواج الجدد على أسس التربية الصحيحة
لاّ
والس���ليمة والخ قة لألبن���اء موصية بضرورة إقامة هيئة على مس���توى
وزاري يديرها الخبراء والمختصون للعناية بشؤون األسرة ,باإلضافة إلى
إيجاد قوانين منصفة وعادلة تساهم في التخفيف من مشاكل العنف
والتحرش بأشكاله وعلى رأسها التحرش اللفظي».
وفي كل األحوال يتناسى الكثيرون ،أن»الشباب» باتوا ال يفرقون بين
ملتزمة بالزي الش���رعي وغي���ر الملتزمة ،بي���ن األم أو االبنة ،بين المعلمة
والطالب���ة ،الصغيرة أو الكبيرة ،هذا المنفذ وح���ده ،يؤكد أن الفتاة باتت
َ
بامتي���از ضحية فكر س���طحي وثقاف���ة ض ِحلة ومجتم���ع ال يرحم ،وأنها
ُ
مع م���رور الزمن باتت تحمل ف���ي أذنيها أطنان من العب���ارات والكلمات
ّ
«الوضيعة» من هذا وذاك ،أينما كانت وحيثما حلت.
وإن كان���ت الغالبية العظمى من الفتيات ال تس���تطيع إبداء أية ردة
فعل تج���اه ما تتعرض له خوفًا من المش���اكل وتفاديا لمجتمع يتحكم
حماة الشرف في رقابه .تبقى نفس التساؤالت التي طاردت الظاهرة منذ
نشأتها حبيسة األوراق وبال إجابة :إلى متى ستبقى الفتاة هي الوحيدة
َ
المسؤولة عن عادات بالية ومواريث ثقافية ُمتحجرة؟
والى متى س���تبقى تس���تمد أهميتها ال من منطلق حقوقها بل من
دورها الذي قوقعها مجتمعها فيه؟ والى متى س���يبقى مصير الفتيات
وحياتهن مرهونة بماذا فعلت؟ وماذا ارتدت؟ وكيف تصرفت؟
ولم���اذا ُي ّ
غي ُ
���ب القانون نفس���ه ع���ن حماية من يتعرض���ن للعنف
والتحرش بكافة أشكاله ويسمح لشريعة الغاب بأن تسود؟

االثنين  5كانون الثاني 2015 -

مقدمة العدد
النوع االجتماعي
مدخل للتنمية والعدالة
هدفت المؤسس����ة الفلس����طينية للتمكي����ن والتنمية
المحلية REFORM -من خالل مشروع مدخل للعدالة الى
العمل على تأسيس مجموعات ضغط تعمل على مناهضة
العن����ف المبني على أس����اس الن����وع االجتماع����ي ،وتطوير
وتحس����ين واقع شراكة النس����اء في العمليات النظامية في
المجتمع����ات المحلية من خالل الولوج ف����ي تحليل معمق
لواقع عالقات القوة بين المكون����ات المجتمعية المختلفة،
وتيس����ير وصول النس����اء ال����ى مكونات العدال����ة من خالل
العمل على تأس����يس شبكات ضغط مس����اندة تعمل جنبًا
إل����ى جنب مع المجموعات المش����ار اليه����ا لجهة مناهضة
العنف الثقافي والبنيوي ضد النس����اء ،والقيم االجتماعية
االقصائي����ة ،والضغط عل����ى صناع القرار في المس����تويين
المحل����ي والوطني لجهة تحس����ين واقع اس����تجابة النظم،
واألطر البنيوية الحتياجات المكونات المجتمعية المختلفة
سيما النساء.
حيث يس����عى مش����روع مدخل للعدالة في المس����توى
االستراتيجي الى رفع الوعي المناهض للعنف المبني على
أس����اس النوع االجتماعي ،وبناء وتطوير مهارات مجموعات
ضغط قادرة على احداث أث����ر قيمي في واقع التكامل على
أس����اس الوظيفة االجتماعية ،وإدماج المكونات المجتمعية
المختلف����ة في مس����احات عمل مش����تركة ،وتعزي����ز واقع
االستخدام ّ
الفعال لإلعالم في رصد االنتهاكات الواقعة على
حقوق الفئات المهمشة سيما النساء ،وتمكين المجموعات
المس����تهدفة من احداث أثر بنيوي ف����ي واقع العالقة بين
المكونات المجتمعية وصوال الى مساحات آمنة.
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المرأة والتعليم المهني في فلسطين
أسامة أبو كرش
لعبت القي���م والمواريث االجتماعية دورا هاما في تش���كيل وصقل
الذات الفلسطينية ،ورس���م أنماط العالقات بين األفراد ،وطبيعة المهن
وممتهنيه���ا في المجتمع الفلس���طيني ،وال نبالغ اذا ما قلنا بأن التعليم
المهني في فلس���طين يكاد يكون مقتصرا عل���ى الرجال دون اإلناث ،ما
يؤثر على واقع شراكة المرأة ويجعلها في مرتبة دونية عن الرجل في هذا
االطار ،ما يحد من قدرة األس���ر الالتي امته���ن أربابها المهن في اعالتها
العتمادها على رب األسرة ال الشراكة في الدخل على الرغم من األفضلية
العددية للنساء في المجتمع الفلسطيني
إن تعدد أنواع التعليم ما بين األكاديمي والمهني من ش���أنه تطوير
البدائل التش���غيلية أمام الجمهور الفلسطيني س���يما الفئات الشابة،
ومح���رك رئيس النخراط هذه الطاقات ف���ي العملية االنتاجية كمقدمة،
لتحس���ين اف���اق وصولهم الى النظ���م الحياتية العام���ة ،وتطوير افاق
ش���راكتهم في نظم صناعة القرار ،غير أن هذا التنوع لم ينضج بعد في
اطار التعليم المبني على احتياجات السوق.
مما ال ش���ك فيه أن إعادة صياغة مفاهيم التعليم المهني ،وتحسين
وصول النس���اء ألطره المختلف���ة ،واعادة صياغة وتش���كيل المعتقدات
االجتماعية باتجاهه  -وأنه ليس الفرصة االخيرة التي يتم اللجوء اليها-
ليساهم بش���كل كبير في تعزيز وجودهن في س���وق العمل ورفع واقع
مش���اركة المرأة في العملي���ة التنموية ،اال أن هناك ع���دد من المحاذير
يجب الوقوف عليها ونقاشها وهي على النحو التالي:
أوال :ف���ي ظل النظرة الدونية ل���دور المرأة في المجتمع س���يكون هناك
دفع باتج���اه أنماط مهنية تقليدية ارتبطت بالنس���اء ،وهذا يؤدي
لتكري���س الصورة النمطية ،وتعميق ربط عمل المرأة بمهن محددة
في شكل صور نمطية مركبة.
ثاني���ا :يرتبط التعليم المهني بزمن تدري���ب قصير وترتب عليه -عرفًا-
دخول س���وق العمل في س���ن مبك���رة ،وهذا له تداعي���ات خطيرة
ً
مستقبال على ظروف اندماجه وكينونته االجتماعية سيما في ظل
الرقابة الضعيفة على ظروف التش���غيل الس���ائدة التي يتم فيها

اس���تغالل اطراف العملية االنتاجية الضعيفة بساعات عمل طويلة،
وظروف تشغيلية قاهرة ،وأجور متدنية.
ثالثا :تعميق االستغالل للنساء في الطبقات الدنيا ،ويصبح بذلك استغالل
مركب (نساء/طبقة /مهنية تبعًا لصور التنميط المختلفة).
رابع���ًا :مما ال ش���ك في���ه أن تعمق توج���ه التعليم المهني للنس���اء دون
معالجة وجود معالجة ش���املة لظروف���ه الموضوعي���ة ،واالجتماعية،
واس���تجابة البنى النظامية المحيطة بعمليات االنتاج سوف تقود الى
ش���رعنة توجه بعض الشرائح االجتماعية ،لحرمان النساء من التعليم
االكاديم���ي والدفع بهن نحو التوجه المهني ،وذلك لصالح الذكور في
نفس الشريحة .
ف���ي ضوء هذه المخاوف فانه ال بد من الولوج في نقاش مجتمعي معمق
في المستويين الرسمي واألهلي لجهة تطوير الضوابط التالية:
• تطوي���ر معايير محددة وواضح���ة للمفاضلة بي���ن التعليم المهني،

واألكاديمي ،مع وجود خطة إرشادية داخل النظام التعليمي.
• وضع خطط تنموية عملية للتعليم المهني بما يرتبط مع احتياجات
السوق وخطط التنمية الوطنية وإشراك النساء في صياغة تلك الخطط .
• توفي���ر بنية قانوني���ة ورقابية لمنع االس���تغالل وتحقيق ظروف
تشغيل عادلة للمهنيين/ات.
• النه���وض بواقع التعليم المهن���ي بما يوفر بدائل تخصصية في
ظل دراسات الحتياجات السوق.
• ال ب���د من وجود قانون تقاعد يعالج بعدالة موضوع االنخراط المبكر
للمهنيين /ات في سوق العمل.
• معالجة الثغرات القانونية والتمييز السلبي بحق النساء في قانون
التقاعد العام الساري
وعليه ،يجب العمل على تشجيع ثقافة العمل المهني للنساء آخذين
بعي���ن االعتبار ،ان يكون عملهن ضمن منظوم���ة اجتماعية صحية ،وأن
تتمتع النس���اء العامالت بكامل حقوقهن ،وان ال يعملن في ظروف عمل
قاس���ية ولفترات طويلة ،فالعمل المهني للنس���اء ه���و مدخل لتحقيق
العدالة المجتمعية ،والتنمية المجتمعية المبنية على الموارد البش���رية
الكلية في المجتمع ،وباعث رئيس لمش���اركة اكثر فاعلية للنس���اء في
الحياة العامة ،وزيادة قدرته���ن على الوصول الى مواقع االنتاج الفعلي،
		
والمساهمة في تخفيض معدالت الفقر لعائالتهن.

توظيف اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ بين الضرورة والواقع
لم يعد التعليم في العالم مستندا فقط إلى الطريقة التقليدية المعتمدة
على الكتب والمعلومات التي يأتي بها المعلم ،فسرعة تطور الحياة تتطلب
تدعيم طرق التعليم والمناهج باستخدام التكنولوجيا بطريقة ترسخ األفكار،
استنادًا على الوسائط المتعددة واألبحاث والتجارب االكاديمية.
وفي فلسطين يعتمد النظام التعليمي على الطرق التقليدية بالتعلم
مع محدودية االستناد إلى الوسائل التكنولوجية ،ما يخلق فجوة بين ما
يتلقاه الطلبة وبين الواقع الذي يعيشونه ،في ظل االعتماد على استخدام
التكنولوجيا بشكل رئيسي في الحياة اليومية ،األمر الذي يتطلب إعادة النظر
بالمناهج الدراسية الفلسطينية.

الخيار األفضل وإعطاء حلول من قبل اللجنة في إطار دمج الطرق التقليدية
واألساليب التكنولوجية الحديثة في عملية تعليمية متكاملة االطراف.
وحول مدى مساهمة استخدام التكنولوجيا في التعليم والتدريب نحو
تعزيز ودمج النوع االجتماعي ،يرى صيدم أن هذه القضية يجب أن تعامل
على أرضية التساوي بين الجنسين ،مؤكدًا أن الجزء االصيل هنا يتمثل
بتشجيع االناث على دخول سوق العمل سيما وأن عددهن فيه ال يتعدى 17
 %وفق جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني .وتابع يقول :سنحاول أن تكون
العملية التعليمية متساوية في اتجاه يضمن االقبال التفاعلي من جانب
اإلناث والذكور ،من خالل إعطاء نماذج تفاعلية سجلت قصص نجاح في الحث
على المساواة وإشراك المعلم بالعملية التعليمية.

وفي هذا الخصوص ،أوض��ح عضو لجنة مراجعة المسيرة التعليمية
الفلسطينية د .صبري صيدم أن موضوع تطوير كافة المكونات التعليمية
قيد النقاش حاليًا ،حيث عرجت اللجنة على محاور تفصيلية هامة خالل
نقاشها من بينها :دور المعلم في العملية التعليمية وتطوير كفاءته ،وأيضا
قضايا التعليم المهني والتقني والتعليم التفاعلي.
وأكد صيدم وجود العديد من التحديات أمام اللجنة ورغم ذلك اوشكت
على إنهاء عملها الهادف إلى االرتقاء بالعملية التعليمية ،مشيرًا إلى أن
التعديالت التي تطرحها اللجنة تسعى إلحداث تغيير شامل في المضمون
وسبل التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية.
وأمام االنفجار المعرفي الهائل واالقتحام التقني الكبير للعالم بدأت
متطلبات الحياة العصرية تشكل عبئا ثقيال على المؤسسات التربوية ،وبات
من الضروري لهذه المؤسسات أن تعيد النظر في وسائلها وتقنياتها بهدف
تحسين المردود التعليمي ورفع كفاءته من خالل مصطلحات جديدة متطورة.

كيف سيتغلب النظام التعليمي على مخاطر
التكنولوجيا؟

كامل المكونات التعليمية حاليًا قيد النقاش

توظيف التكنولوجيا في التعليم ودورها بدمج النوع االجتماعي
وعن توظيف التكنولوجيا في التعليم ،قال صيدم إن هناك الكثير من
السبل يجري نقاشها في هذا الخصوص ،ولكن توظيفها لن يكون إال باختيار

تساعد التكنولوجيا الحديثة بتعليم الطلبة وإلهامهم وتحفيزهم ،غير
أنها في الوقت نفسه تحمل جانبا تعتريه مخاطر تفوق أي مخاطر أخرى قد
يتعرضون لها ،خاصة أن بعضهم يمر في مرحلة المراهقة ،فكيف سيتغلب
النظام التعليمي الفلسطيني الجديد على مخاطر التكنولوجيا؟
عضو لجنة مراجعة المسيرة التعليمية الفلسطينية ،يعتقد أن مرحلة
المراهقة حساسة وال تعتمد فقط على ما تعرضه المناهج التعليمية وإنما
تحتاج لتفاعل األسرة لشرح التغيرات الفسيولوجية ،من خالل التواصل
بين المؤسسة التعليمية واألسرة ،بحيث يتم تحذيرهم من عالم اإلباحية
والجرائم االلكترونية حتى ال يقعوا فريسة سهلة بشباكها.
ودعا صيدم إلى فرض حصة أسبوعية على األقل في المدارس يوجه
خاللها المرشد المدرسي الطلبة بكيفية التعامل مع العالم االفتراضي بشكل
سليم على أساس التنشئة الحديثة القائمة على الثقة المتبادلة بين األهل
واألبناء.
ويوفر اإلنترنت كمصدر للمعلومات وكوسيلة للتواصل أدوات متميزة

تقرير :أحمد تنوح

د .صبري صيدم
لتطوير التعليم باتجاه يرفع من جودة مخرجاته ،من خالل تعزيز التواصل
ّ
بين الطلبة والمدرسين وتطوير آليات التعلم والتعليم
يذكر أن االتجاه التربوي السائد في العديد من المؤسسات التربوية
الحالية ،ما زال يعتمد على طرق التلقين والتعليم التقليدية ،التي تقلل من
شأن الطالب ،وتصنع منه متعلمًا اتكاليا سلبيًا ،ينتظر دوره دومًا للمشاركة،
وفي الوقت الذي يحدده المعلم ،ووفقًا لما يراه ،وقد يؤدي هذا إلى كبت
مواهبه ،وإطفاء الشعلة اإلبداعية لديه.
وإذا أردنا الوصول إلى رفع المستوى التعليمي بالشكل المطلوب ،وإلى
تطوير مهارات الطالب على التفكير الناقد والبناء ،والتحليل العلمي المنطقي،
واالستقاللية في العمل والتعلم والشخصية إلى أبعد الحدود؛ فعلينا أن
نعمل بما يقول المثل الصيني «علم ابنك الصيد ٌ
خير من أن تعطيه سمكة»
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واقع المرأة في المناهج الفلسطينية
أسيل أبو فردة
جلس���ت وزوجه���ا مع عائلته في حوار عائلي ناقش���وا في���ه أمورا عدة
تناول���ت جميع مناحي الحياة لتفاجأ بابنتها غيداء طالبة الصف التاس���ع
قادم���ة اليها طالبة منها أن توضح لها بع���ض الجمل في الدرس ،قبل أن
يأخذ عم الطفلة الكتاب قائال «أنا سأشرح لك يا ابنة أخي» ،فتناول الكتاب
وفتح على الدرس ملفتا الجميع الى االستماع اليه فيما سيقوله« :اسمعوا
الدرس وصية أم البنتها» ،ثم ش���رع بالقراءة ،وبعد أن انهى ،تابع حديثه:
«والل���ه يا هيك األمهات يا بالش ويا ريت ل���و كل أم بتنصح بنتها كيف
الزم تنتب���ه لزوجها وما تعارضه» ،ليتمحور النقاش بعد ذلك في الحديث
عن المرأة .صمتت حنان للحظة وأخذت تنظر اليهم وتستمع فقط ليالحظ
الجميع الهدوء الذي ارتس���م على وجهها لس���اعات ،قب���ل أن يبادر الزوج
بسؤالها لماذا ال تشاركيننا الحديث؟ فقالت« :وهل لي دور ما دام كالمكم
يمجد الرجل ويمسح المرأة عن الوجود».
ومن منطلق تغييب الصورة المش���رقة للمرأة الفلس���طينية بالمنهاج
ق���ررت حنان خريجة اللغة العربي���ة وأم ألربع فتيات أن تعرف لماذا تظلم
الم���رأة دائما؟ ولماذا واجبها مقتصر في نظ���ر المجتمع على خدمة الزوج
واألبناء؟ ،وماذا س���يكون مصير بناتها من واقع مجتمع ذكوري ،فقررت أن
تعرف أين تقع المش���كلة لتنادي على بناتها طالبة منهن احضار كتبهن
المدرس���ية مكرس���ة يومها في النظر الى جميع الكت���ب التي وقعت بين
يديها ،فأخ���ذت تقرأ بتمعن لتتنهد بعد س���اعات طويل���ة وكأن هناك
طواحين م���ن االفكار تدور في رأس���ها محدثة نفس���ها« :إذا المنهاج ما
أنصف المرأة مين رح ينصفها».
أعوام توالت عليه ليعيش ما يقارب أربعة عش���ر عاما تحت مجهر من
التجارب .يقول مدير تربية وتعليم إحدى المديريات «في كل ثالثة أعوام
يخضع المنهاج للتعدي���ل وفي كل عام يتم حذف أو اضافة معلومات له
على بعض العينات» انه المنهاج الفلس���طيني الذي بدأ يخطو بخطواته
األول���ى على واق���ع األرض منذ عام  ،2000وليخرج م���ا يقارب ثالثة أجيال
طبق عليهم المنهاج منذ بداية مش���وارهم التعليمي فعلى مدى األعوام
الماضية ،ال يزال محط انتقاد من قبل الجميع ،الطالب ،األهل ،المدرس���ون،
واألش���خاص والمؤسس���ات المعنية بحقوق المرأة ليت���م حل بعض من
إش���كاالته المتعلقة بكم المعلومات وعدم مناس���بتها للمستوى العقلي
للط�ل�اب ،ولتبقى مواضيع قضايا الن���وع االجتماعي مغيبة عن أي تعديل
واهتمام.
تقول س���لوى إحدى العامالت في مؤسس���ة تعنى بحقوق المرأة« :لقد
نظ���رت إلى بعض الكتب ف���ي المنهاج ومنه���ا كتاب التربي���ة المدنية
والصحة والبيئة ورأيت الفجوة التي يحدثها المنهاج في ترسيخ الثقافة
الذكورية وتهميش دور المرأة ،إل���ى جانب عدم اهتمام المنهاج بقضايا
النوع االجتماعي».
«عادات وتقاليد وثقافة ذكورية سيطرت على طريقة إعداده فال توازن
بالعرض وال دقة في كتابة عناوين بعض دروسه»،هذا ما قالته المختصة
في أسس التربية االستاذة نائلة ،والتي أكدت على »:غياب صيغة المؤنث
في معظم الكتب ،منتجة مش���اعر عدم الرضى وتقبل للمنهاج لدى بعض
الطالبات».
س���ماح في الصف العاش���ر اس���تهلت كالمها بالقول« :كل التمارين
واألمثلة موجهة للذكر .عزيزي الطالب :أذكر ..إش���رح ..فسر ..ناقش ...طيب
إحنا وين من المنهاج».
أما معتز في الصف األول ثانوي فاختلف في رأيه عن سماح« :المنهاج
جيد ويناسب مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا والرجل هو أساس المجتمع».
تقول سماح« :يا ريت لو نبطل نظلم المرأة ويا ريت لو يتعدل المنهاج
 ...وإذا آخرتنا بس للخدمة واإلنجاب بالش نتعلم ونتعب» .
بالرغ���م م���ن بعض المس���اويء إال أن وج���ود منهاج فلس���طيني بأيد
فلس���طينية يعتبر فارقا في تاريخ وزارة التربية والتعليم وإنجازا يعترف
القاصي والداني بأهميته.
يق���ول أحد م���دراء التربي���ة والتعلي���م« :نحن نعت���رف بوجود بعض
المش���اكل في المنهاج ،وحاليا تم العمل على وضع خطة من أجل تعديله
وسيتم تنفيذها مطلع عام  ... 2015والمنهاج هو نقطة نجاح لشعبنا».
إن الصورة النمطية للمرأة التي تقدم من خالل بعض مقرراته الدراسية
مبتدئة بالمرحلة االبتدائية ما زالت تترسخ عاما بعد عام في عقلية أبنائنا،
فم���ا أن تقع عيناك على أحد المؤثرات البصرية التي تدرس لتلك المرحلة
حتى ترى التمييز بي���ن الرجل والمرأة بعرض صور تربط دور المرأة بالدور
االنجابي واالهتمام باألسرة أو اقتصار وظيفتها على التعليم وبين الرجل
الذي ربط دوره بكافة الوظائف مهندس ..طبيب ..مزارع ..ومعلم  ...الخ.

تقول حنان «لما بلشت أقرأ بالمنهاج ما توقعت إنه كل شي فيه بيحكى
عن الرجل والمرأة دورها محدود للبيت واألطفال حتى الصور بتظهر البنت
بيدها لعبة والولد فطبول أو دراجة».
وع�ل�اوة على أهمي���ة قضايا الن���وع االجتماعي واعتباره���ا جزءا مهما
لمسائل التنمية والسكان وتنظيم األسرة ،إال أن تهميشها ما زال واضحا
في المنهاج الفلسطيني ،وإذا لم يتم تهميشها يتم طرح بعض المواضيع
تحديدا الثقافة الجنس���ية والنوع االجتماعي على الطالب بطريقة ليست
بالصحيحة وبعي���دة كل البعد عن المفهوم الدقيق ،ليتوالى لدى الجميع
بأن المفهوم مرتبط بالمرأة فقط مغيبا عنصريين أساس���يين مكملين له
هم���ا الرجل والمجتمع ،وخير دليل كت���اب «قضايا معاصرة» ضمن وحــدة
«قضايا اجتماعية» في الدرس الثال���ث تحــت عنوان «المرأة والمجتمــع».
تضيف حنان «بحاول أوضح لبناتي الش���يء الــص���ح واحكي لهم أهمية
المــرأة في المجتمع وإنه النوع االجتماعي بحكــي عن األدوار للمرأة والرجل
بس بالنهاية دور المعلمة أو األس���تاذ هو األهــم وما بقتنــعوا بكـــالمي
مثل كالم المعلمة.
معوقات جمة تق���ف أمام انصاف المرأة منها تل���ك القوالب الجاهزة
التي نضعها لرؤية اآلخر ،أحمد أستاذ في مدرسة ثانوية يؤكد لي بحديثه
االس���تنكاري« :المرأة مهما تعلمت نهايتها البيت والمطبخ ومهما وصلت
لن تكون رئيسة فال أحد يقبل بحكم امرأة».
فعل���ى الرغم من النجاح الذي حققته المرأة الفلس���طينية في مجاالت
كثيرة واقتحامها مجاالت كانت في الس���ابق حك���را على الرجال ،وتبوئها
مناص���ب مرموقة منه���ا وكيلة ووزي���رة ومعلمة وطبيب���ة وصحفية إال أن
منهاجنا التعليمي ما زال يرضخ لديكتاتورية العادات والتقاليد ولثقافة
مجتمع ذكوري.
ليس هذا وحسب بل افتقدت هذه المناهج تضمين قصص وروايات
النس���اء الرائدات في فلس���طين بتجاربهن على مس���توى محلي وعالمي
وبشكل ممنهج يليق بالمستوى االكادديمي والتعليمي للطلبه من جانب
وبمستوى يليق بما قدمته النساء الفلسطينيات من نضاالت وتجارب على
الصعدين الوطني والمجتمعي من جانب آخر ...
تقول سلوى« :أليست المرأة إنس���انا ذا كيان...؟ فلماذا ال يتم تناولها
بالصورة الصحيحة في منهاجن���ا التعليمي؟ ولماذا ال يتم عرض قصص
نجاح لنساء فلسطينيات في المناهج..؟
وف���ي الحديث ع���ن إمكانية دمج قضاي���ا النوع االجتماع���ي بطريقة
صحيحة ،تقول االس���تاذة نائلة« :يجب مش���اركة النس���اء والمؤسس���ات
الحقوقية التي تعنى بالمرأة في صياغة المناهج».
ف���إذا كانت النصوص الواردة في بعض المباحث المدرس���ية مناقضة
لالتفاقيات والمعاهدات المنادية بضرورة تحقيق المس���اواة بين الرجال
والنساء وأهمها اتفاقية «سيداو» ،والتي قامت دولة فلسطين بالمصادقة

عليها ،كيف علين���ا أن ننهض بمجتمع يريد تحقيق العدالة االجتماعية
من خالل تخريج جيل يتم تدريس���ه بمنهاج يتنافى مع حقوق المرأة وال
يضع قضاياها ضمن سلم أولوياته .
كم من الزم���ن نحتاج لنعترف بأهمية المرأة ف���ي المجتمع .فكما قال
نابليون «المرأة التي تهز السرير بيمناها ،تهز العالم بيسراها» ،ولكن متى
س���تعطى المرأة حقها؟ ومتى س���ننصفها في تلك المناهج التي تلعب
دورا مهما في تعزيز مش���اركة المرأة في الحياة العامة ووصولها الى مراكز
صنع القرار ،إذا قمنا بتغيير الصورة النمطية لها وإخراجها من قالب النظرة
الدنيوية لها .والى متى س���تبقى المرأة كالش���ــمس ال نشعر بقيمتها إال
بعدما تغرب وتغيب؟ ألم يح���ن الوقت لتقليــص تلك الفجوة التي باتت
تثم���ر أفكارا عنصرية داخل عق���ول أبنائنـــا؟ ألم يحـــ���ن األوان ليصــبح
النــ���وع االجتمــاعي ج���زء مهما في مناهجنا لتدريس���ه ألبنائنا بالطريقة
المثلى؟ أال يكفي أن ننظر إلى المرأة على أنها تابع؟ متى ستــأتي مرحلة
الحس���م التي ينظر بها للمرأة على أنها انس���ان له كامل الحقـــوق ،وعليه
كامل الواجبات بما ينسجم مع أدوارها واحتياجهــا فــي المجتمع؟

•سونيا طقاطقة:
خالل مش���اركتي بمش���روع مدخل للعدالة تعلمت التفكير
بعم���ق أكب���ر تجاه قضاي���ا العن���ف المبني على اس���اس النوع
االجتماعي ،وأن ال أصدر أحكاما بش���كل مباش���ر ،ألن هناك خبايا
دفينة وباطنية بحاجة لتفسير وتحريك حتى تتحرك من مكانها
وتخرج من إطار وهم العادات التي تقيدها من جهة أخرى وعلى
مستوى األطر القانونية والنظامية كقانون حماية المرأة والطفل،
واستغربت وجود مثل هذه القوانين كونها ليست مطبقة وهذا
ي���دل على وجود ثغرات قانونية كبيرة .،أما بالنس���بة ألس���لوب
التعليم المدرسي المتبع فقد استنتجت ان االسلوب المتبع هو
التلقي���ن بعيدًا عن البحث والتفكي���ر وهذا يتعزز مع عدم وجود
مراعاة للنوع االجتماعي في المناهج التعليمية.
وعلى المس���توى العملي ،اس���تطاعت اللق���اءات التدريبية
التأثير في طريقة استيعابي لألفكار المطروحة والتفكير بعمق
كبي���ر بها ،وأصبح���ت أكثر قدرة عل���ى التحليل والتفكير
وأكث���ر حرصا على نش���ر التوعي���ة المجتمعية اتجاه
ثقاف���ة النوع االجتماع���ي للنهوض عل���ى الواقع
المرير الذي نعيشه.
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اإلسالم وموقفه من العنف ضد المرأة
َّ
ك���رم االس�ل�ام المرأة وانطل���ق في تعامل���ه معها على أس���اس العدالة ال
َّ
فش���رع القوانين التي تجعلها مكرمة في موقعها وفق طبيعتها،
المس���اواة،
وفطرتها والرجل مكرما في موقعه وفي طبيعته وفطرته ،وجعل بينهما مودة
ورحمة واحتراما متبادال يؤدي الى تقاس���م المس���ؤولية بينهما طوال استمرار
العالقة التي تربطهما ،وخصها بمكانة إنس���انية واجتماعية وأعطاها أهمية
كبيرة كأم تتفوق على الوالد مع أهمية دوره في اإلس���رة لما تتحمله من مشقة
في حفظ األس���رة ،وحمايتها النفس���ية والعقلية ،هذا باإلضافة إلى صعوبات
َ
حملها ووضعها والقيام بشؤون رضيعها فقد قال سبحانه وتعالى {َ :و َو َّص ْينا
ان ب َوال َد ْيه إ ْح َسانًا َح َم َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ُك ْرهًا َو َو َض َع ْت ُه ُك ْرهًا َو َح ْم ُل ُه َوف َص ُال ُه َثلاَ ُثونَ
لإْ َ َ
ِ
ا َ ِ نس ِ ِ ِ ِ
ش ْ
���هر } (االحقاف ،اية  . )15و ضمن اإلسالم للمرأة حقوقها فهي األم واألخت
والبنت والعمة والخالة والجدة وحررها بعد ان كانت مستعبدة تتساوى واثاث
البيت تورث كما يورث ،وساوى بينها وبين الذكر في االنسانية قال تعالى{َ :يا
َ
َّ ْ
َّ ُ َّ ُ ْ ُ َّ
َّ
َََ ْ َ
َََ ُ
س َو ِاح َد ٍة َوخلق ِمن َها ز ْو َج َها َو َبث
اس اتقوا َر َّبك ُم ال ِذي خلقكم ِّمن نف
أ ُّي َه���ا الن
ٍ
ً َ
َّ ُ ْ ّ َ َّ َ
ُْ
ون به َو َاأل ْر َح َام إ َّن ّالل َه َك َ
ُ َ
ان
ِمنه َما ِر َجاال ك ِثيرًا َو ِن َس���اء َواتقوا الله ال ِذي ت َس���اءل ِ ِ
ِ
َ
ُ
َعل ْيك ْم َر ِقيبًا} (النساء.)1
كما اعطى للمرأة حرية التجارة العمل والتصرف بأموالها فضال عن إعفائها

من النفقة حتى لو كانت غنية ،بل ووضع األسس التي تكفل لها ووضع الضوابط
التي تصون كرامتها وتمنع استغاللها جسديا نفسيًا وعقليا ثم ترك لها الحرية
في الخوض في مجاالت الحياة المختلفة ،كما نبه فقهاؤنا رحمهم الله على أن
العمل في البيت ليس مطلوبًا من المرأة بل على العكس من ذلك يجب على
الرجل أن يوفر لها خادمًا يقوم بشؤون البيت ويرعاه .وقد وردت آيات كثيرة في
حق المرأة واالهتمام بشؤونها االجتماعية والنفسية واالقتصادية والحياتية
َ َ ُ َّ ْ ُ َّ َ َ َّ ْ ْ
وف} (البقرة.)228،
وواجباتها قال تعالى{ :ولهن ِمثل ال ِذي عل ْي ِهن ِبال َمع ُر ِ

•والعنف ضد المرأة يقسم الى نوعين :
• األول :العنف المادي :وأقصد به ما تتعرض له المرأة من اعتداءات مختلفة
سواء أكانت على مستوى التكوين الجسماني (ضربا باليد أو بشيء آخر كالعصا
مثال ) أم على المستوى الجنسي ،وقد يؤدي العنف المادي أحيانا الى الموت،
كما يحدث لألسف في وطننا فلسطين من خالل القتل الذي يتم تحت ما
يسمى بقتل الشرف والذي تبين فيما بعد ان أغلب إن لم يكن جميع هذه
الحاالت تمت تحت ذرائع ومبررات أخرى تتعلق بالميراث وغيرها.
	•الثاني :العنف /اللفظي -الرمزي :ويقصد به تقبيح المرأة بإسماعها ما تكره وما
يجرح نفسها من الكالم الجارح والذي يكون أحيانا مما يخدش كرامة المرأة
وعفتها ولعل هذا النوع أشد وطأة من النوع األول وأكثر أثرا في النفس ،كما
أنه من أكثر أنواع العنف انتشارًا في مجتمعنا رغم قسوته وصعوبته على
نفس المرأة وصحتها النفسية التي تكون أكثر مرضًا نتيجة لهذا النوع من
العنف.
وننبه هنا إلى أن هذين النوعين قد يأتيان متفرقين كما أنها قد يأتيان
مجتمعان مما يزيد وضع المرأة سوءا في مجتمعنا.
وهذان النوعان من العنف نهى عنهما اإلس�لام ،وقد وردت آيات كثيرة
وأحاديث كثيرة تحث الرجال على حسن معاملة المرأة وإعطائها حقوقها كاملة
وعدم خدش كرامتها بقول أو فعل أو االفتراء عليها ،ومن هذه اآليات:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ِّ َ َ ْ َ َ
قوله تعالى { :يا أيها ال ِذين آمنوا ال ي ِحل لكم أن ت ِرثوا النساء كرهًا وال

ماذا لو كان هناك سلطة أكبر بيد المرأة؟

تقرير :احمد تنوح

“لو كان هناك سلطة أكبر بيد المرأة على مر التاريخ لكان مجتمعنا مختلفا
تمامًا ،وألخذ منحى نحو السلم .اليوم بات من المهم اعادة تأهيل رجال الدين
تجاه انصاف المرأة ودورها في المجتمع».
بهذه العبارة افتتح البطريرك ميشيل صباح حديثه عن دور المؤسسة
الدينية في تشكيل الوعي المجتمعي تجاه النوع االجتماعي وخاصة المرأة.
ّ
صباح أكد أن المؤسسة الدينية تشكل اللبنة االساسية في تنشئة
أفراد المجتمع على القيم الفضلى والتعامل الحسن من خالل دور العبادة،
فالدين أعلن المساواة كمبدأ عام بين الناس جميعًا وفقًا لخلقهم األول من
دون تمييز بين رجل وامرأة .وقال إن الوعي المجتمعي الجديد يتطلب أن
تقوم دور العبادة بدورها المتمثل بتثقيف الناس على تعاليم الدين ،حتى
تحصل المرأة وكذلك الرجل على حقوقهما بالتساوي على أساس إنساني.
ويقع هذا الدور على رجال الدين الذين يحتاجون إلعادة تأهيل لمواكبة تطور
المجتمعات.
ويعتقد صباح أنه من الواجب تربية رجل الدين على مفهوم كرامة المرأة
على أساس أن يتعامل مع المرأة والرجل معا وليس كال على حدة.
وعن تشكيل الوعي المجتمعي تجاه قضايا النوع االجتماعي ،أوضح صباح
أن هذا الدور يقع على عاتق مؤسسات المجتمع بما فيها المؤسسة الدينية،
وكذلك المؤسسة الحكومية ،بحيث يأخذ كل انسان دوره الكامل حتى يكتمل
بناء المجتمع .وأشار إلى أن االديان تنصف المرأة ،ولكن الخلل الواقع على
النساء اليوم سببه الموروث الثقافي وتاريخ الحضارات المتعاقبة ،وخاصة
المجتمعات األبوية التي أعطت الرجل السلطة األبوية ،ونظرت إلى المرأة على
أساس أنها مخلوق ضعيف .وأضاف ،إن المرأة لو أعطيت كافة حقوقها التي
من بينها السلطة والحرية في اتخاذ القرار الختلف حال مجتمعاتنا ،واتجهت
نحو السلم واالستقرار بعيدًا عن الحروب؛ ألن المرأة تمتلك قدرة مميزة على
تليين المواقف والظروف ،ووضع شيء من الحب والحنان والتواصل بين
الناس ،على عكس الرجل الذي سرعان ما يتحول إلى سلطة االستبداد.
وأكد صباح على أهمية التربية في بناء وعي مجتمعي سليم تجاه المرأة،
وعدم الفصل بين المرأة والرجل وإنما تعزيز مفهوم وضرورة جمعهما معا
للقيام بدورهما المجتمعي ،وكذلك الحال بالنسبة للتربية الدينية التي يجب
أن تراعي قدرات وخصوصيات المرأة كمرأة والرجل كرجل ،مع التأكيد على
القاسم االنساني المشترك بينهما.

سماحة الشيخ يوسف ادعيس
وزير األوقاف والشؤون الدينية

َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ ْ
َ
َت ْع ُض ُل ُ
احش ٍة ُّم َب ِّين ٍة
وه َّن ِلتذ َه ُبوا ِب َب ْع
ض ما آتيتموهن ِإال أن يأ ِتين ِبف ِ
ِ
َ َ ْ ُ ُ ُ َ
َ َ ْ ْ َ
َ ّ
ََ
ُ َّ ْ ْ
وه َّن ف َع َسى أن تك َر ُهوا ش ْيئًا َو َي ْج َعل الل ُه
وف ف ِإن ك ِرهتم
اش ُروهن ِبال َمع ُر ِ
وع ِ
َْ َ
يه خيرًا ك ِثيرًا } النساء. 19
ِف ِ
كما أن هناك العديد من األحاديث التي نهت أيضًا عن العنف وطالبت
بإحسان المعاملة للمرأة:
قال الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ( :خيركم خيركم ألهله ،وأنا
خيركم ألهلي) [رواه الترمذي]
وورد أن الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لجارية صغيرة بعد
أغضبته (لوال أني أخاف الله ألوجعتك بهذا السواك) [رواه البخاري ومسلم]،
فاإلسالم حينما َّ
شرع قوانينه وأحكامه ينطلق من إن المؤمنين الذين
سيطبقونها لهم وازع ديني وعقل رزين يجعالن الزوجين وجلين خائفين
من الله عز وجل في أي سلوك يقدمون عليه ،لذلك أذن للرجل بتأديب زوجته
تأديبا خفيفا بقصد تقويم اعوجاجها.
وبغض النظر عما اجتهد بتسميته «بثقافة التأديب» ال بد من التأكيد
على ثقافة اساسية في التعامل مع المرأة على انها انسان لها حقوق وعليه
واجبات كحال الرجل ،فمن انتصر إلنسانية المرأة فهو انتصر إلنسانية
المجتمع اجمع.

ميرفت عرامين
مشروع مدخل للعدالة مشروع ثري ومفيد وبالنسبة لي
اكتسبت كم جميل من المعلومات من خالل التدريبات التي
تلقيتها ومن اللقاءات التي قمنا فيها وبالنسبة لي كطالبة
حقوق تأثرت بها بشكل مباشر من ثقافة ومعرفة أكثر وأعمق
لمفهوم النوع االجتماعي ومفهوم العدالة المستحقة للمرأة
بعيدا عن اآلراء المستهزئة بهذا الموضوع والتي يمكن ان تؤثر
على المجتمع بشكل سلبي لدرء كافة أشكال العنف ضد المرأة
وترسيخ مبدأ النوع االجتماعي بكافة مجاالت الحياة والبحث
والتثقيف والبدء بالمعالجة.

هديل حاليقة

البطريرك ميشيل صباح
ولفت إلى أن العالم يعمه مجهود جديد من ناحية إعطاء المرأة مركزها
ودورها الكامل في المجتمع ،الستئصال أي خلل في المجتمع الذي ينقصه
جزء رئيسي –نصفه  -وهو المرأة.
إذن ،ال يستقيم مجتمع من المجتمعات إذا كان نصفه ميتًا ،واستقامة
المجتمع هي تربية الشخصية اإلنسانية ،أي تهذيب العقل والحواس والرفع
من شأن الفرد ،وعندما تدرك المرأة كما الرجل أن قيمتها كإنسان أرفع من
بقية القيم ،فإنها تحقق وجودها اإلنساني وتعمل على رفع مستواها ومن
المفترض ان يقف الرجل ايضا على ذات المساحة من المرأة انسانيا.
ومن الجدير قوله هنا ان ثقافة الخطاب المجتمعي ال بد من ان تالمس
وتتضمن الخطاب الحقوقي االنساني للمراة ،وتعديلها بما يستجيب
لمصالح النساء كصالح عام مجتمعي  ،فال يمكن ان ينتصر أي مجتمع ان لم
تنصر فيه المرأة.

لقد تأثرت بالمشروع من الناحية الشخصية والعملية من
ناحية شخصية أصبحت أكثر ثقة بنفسي اليوم كوني قادرة على
طرح هذا القضايا والمناقشة والمتابعة بشكل أعمق وبال خوف
وتردد وقادرة على تحليل الواقع بشكل معمق ،واهم شئ انني
اخذت فرصتي ووجدت نفسي للمرة االولى في المكان الصحيح
بالرغم من انتسابي الكثر من مؤسسة اال أن طبيعة المادة وشكل
التدريب مختلف ومثري ويشجع على العمل والعطاء .اليوم أتمنى
ان يستمر المشروع وان نستمر بالعمل والمتابعة لطرح هذه
القضايا والعمل عليها بشكل اوسع في المجتمع الفلسطيني.

فارس زواهرة
انا انسان والمرأة انسان والشخص ذوي االعاقة انسان
والطفل انسان ،لم ُيخلق احد ناقص كرامة او فئة
مهمشة ،والخطأ وارد واالصالح واجب ،عرفنا من
نحن وما علينا وماهية انسانيتنا ،وسنبقى نعمل من
اجل مجتمع اسمى واطهر وانقى ،سنحقق العدالة
االجتماعية ولن نيأس ابدًا عن العمل والمحاولة .
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مـــن حقــي أعــيــش
تقرير :منال قنام ولؤي شاللدة
ال شك بأن مجتمعنا الفلسطيني في محافظة الخليل يعاني من ازدياد عدد
االشخاص ذوي االعاقه في كافة أشكالها ،واخص بذكر بلدة سعير الواقعة شمال
مدينة الخليل ،والبالغ عدد سكانها أكثر من  20.000نسمة من بينهم  435شخصا
ذوو إعاقة ،ما يشكل عبئا على العائلة وعلى المؤسسات الخاصة والتعليمية التي
تتكفل برعاية هؤالء األشخاص في ظل غياب الدعم المادي والمعنوي الذي
تفتقر إليه هذه الطبقة.
تقول مرشدة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة في بلدة سعير ميساء جرادات،
بأنه ال يتوفر أية مراكز خاصة تحتضن ذوي اإلعاقة بكافة أشكالها ،خاصة أن
العدد في ازدياد مستمر ،ما شكل صعوبات على األهل لنقلهم إلى مراكز خاصة
خارج البلدة ،وبالتالي هناك مشكلة في صعوبة الموصالت.
وعن مشكلة عدم مواءمة الشوارع والطرقات لمعظم ذوي اإلعاقة ،طالبت
جرادات بتوفير الدعم المادي وبناء مراكز خاصة بهم وتوفير أدوات مساعدة
بشكل اكبر حيث انها ال تكفي الجميع ،وبما يضمن إدماجهم بكافة النشطات
داخل المجتمع.
في حين أشارت إحدى مديرات المدارس ،إلى أن عدد الطالب الذي يعانون
ً
من إعاقات مختلفة يبلغ  8حاالت من أصل  700طالب ،متحدثة عن صعوبات في
التعامل معهم من عدة نواحي ،ومنها عدم مناسبة المناهج الدراسية مع إمكانية
الطالب المعاق ،وصعوبة دمج الطالب العاديين مع غير العاديين (ذوي اعاقة
عقلية  -حركية ) حيث هناك صعوبة كبيرة في ضبط الحركة والصف بأكمله ،ما
أدى إلى خروجهم من المدارس.
ومن بين ذوي اإلعاقات التي أتت إلى المدرسة ،طالب يبلغ من العمر  14عاما
ويعاني من إعاقة عقلية وكان من المفترض أن يكون في الصف السابع ،جرى
إلحاقه بالصف األول ،لكن دوامه لم يتجاوز شهرين بسب عدم توفر مرافق خاصة
به ،وعدم وجود معلمين من ذوي الخبرة واالختصاص في التربية الخاصة لتعامل
مع هذه الحاالت .
في حين تحدثنا مع طالب في الصف الثالث يعاني من إعاقة عقلية بسيطة،

سببت له الكثير من الحركة والهروب من المدرسة وعدم االستجابة ألي معلم،
بسبب صعوبة المناهج ،ورغبته في االلتحاق بمدرسة تناسب حالته.
ودعا أحد مدراء المدارس ،إلى وجوب تحسين وضع هذه الفئة عن طريق بناء
مراكز خاصة لتأهيل ذوي اإلعاقة ،وتوفير أدوات مساعدة تكفي الجميع وطالب
بمعلمين ذوي خبرة بمجال التربية الخاصة .
وقالت إحدى مديرات المدارس في سعير أن المدارس القديمة ال يتوفر فيها
أية مرافق خاصة لذوي اإلعاقة على عكس المدارس الحديثة ،في حين أن هناك
بعض األمور التي يمكن معالجتها مثل تركيب سماعات لذوي اإلعاقة السمعية
وتجلسيهم في أول مقعد واإلعاقة البصرية الجزئية كذلك وضعهم في أول
مقعد وتوفير كاتب لهم ،إذا كانوا يعانون من صعوبة في الكتابة ،من خالل
تنسيق مع وزارة التربية والتعليم ،ومن خالل لجنة اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية
الخاصة التي تساعد وتشرف على هذه الفئة ،مشيرة إلى وجود طالبتين من

ذوات اإلعاقة البصرية الجزئية تمتعتا بقوة اإلرادة وتحدي اإلعاقة ،وتفوقتا في
دراستهما في امتحان التوجيهي  -الفرع العلمي ،وبمعدل . % 90
في حين أظهرت نسبة كبيرة من أهالي ذوي اإلعاقة تذمرا من وضع أبنائهم،
وسوء حالتهم الصحية والنفسية ،بسبب تهميش المجتمع لهم وحرمانهم من
ابسط حقوقهم ال سيما التعليم ،ما ترك أثرًا سلبيا على الطرفين ،وعلى هذا النحو
تتفاقم مشكلة اإلعاقة وعبئها على األهالي ،في ظل الظروف السيئة جدًا خاصة
غياب الدعم المادي وعدم توافر مراكز خاصة بهم داخل البلدة ،األمر الذي تسبب
بخروج عدد منهم من المدارس .
كل هذه الظروف المعيشية التي يفرضها واقع الحال واكثر تأتي بالرغم من
وجود قانون خاص لالشخاص ذوي االعاقة يفترض بدءا ان يتم موائمة تسميته
بما ينسجم مع االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي االعاقه وتطبيق القوانين
واالليات التنفيذية لكافة النصوص االخالقية الوارده فيه.

ربيحة ذياب« :المرأة الفلسطينية تاريخ وحاضر ومستقبل»
تقرير :روان شرقاوي
من يمعن النظر في التاريخ الفلسطيني يجد نماذج ال تنسى في كفاح
ونضال المرأة الفلسطينية ،التي سطرت من خالل مشاركتها السياسية
تضحيات ال تقل أبدًا عما قدمه ويقدمه الرجل الفلسطيني في سبيل
حقوقه المشروعة ،فصبرت وصمدت وتفاعلت رغم اآلالم وسجلت بدمائها
ً
وفكرها ووجدانها أفعاال يشهد لها التاريخ في مراحله ومن مر فيه.
تقول رئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي ربيحة ذياب «إن
المرأة الفلسطينية شاركت الرجل في مختلف مراحل النضال ضد االنتداب
البريطاني ،ثم االحتالل اإلسرائيلي ،وأخذت موقعها في صفوف المقاومة
الفلسطينية ،وسقطت العديد من النساء الفلسطينيات شهيدات ،كما
تعرضن إلى االعتقال ،وما زالت المرأة تقف جنبًا إلى جنب مع الرجل
الفلسطيني في مواجهة العدوان اإلسرائيلي المستمر على شعبنا».
وتحدثت ذياب عن تاريخ المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية،
مبينة أن المرأة الفلسطينية خاضت غمار الحياة السياسية منذ أواخر القرن
التاسع عشر ،ثم أعقبها دخول المرأة الفلسطينية في مختلف النقابات
واألحزاب وتشكيل الجمعيات الخيرية التي شكلت المحطة األولى النطالقة
المرأة الفلسطينية نحو اندماجها في قضايا مجتمعها؛ لتتبلور بعد ذلك
نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها البالد.
وأضافت أنه وخالل الفترة 1948ـ1967؛ نشطت العديد من المؤسسات
النس���ائية الخيري���ة ،وكانت االنطالقة الحقيقية في مس���توى مش���اركة
الم���رأة في الحياة السياس���ية قد حصلت بعد تأس���يس «منظمة التحرير
الفلس���طينية» ف���ي  ،1964والذي أعقبه تأس���يس «االتح���اد العام للمرأة
الفلس���طينية» .حيث عقد أول مؤتمر له في مدينة القدس عام  1965وزاد
حضور وتبلور الجمعيات النس���وية بعد ع���ام  1967لتقديم االحتياجات
المجتمعية ضمن رؤية ورس���الة عملها ،وبعد ذلك في نهاية الس���بعينات
بدأ تش���كيل األطر النسوية ضمن رؤية سياسية ،نضالية وخدماتية .وعند
اندالع االنتفاضة األولى كانت النس���اء جاهزة للمشاركة في أوجه النضال
الفلس���طيني والتي أذهلت بدورها العال���م ومجتمعها بمدى قدرتها على
التكيف مع الواقع التي تعيشه ومدى قدرتها على العطاء والتضحية.
وبعد إنش���اء الس���لطة الوطنية الفلس���طينية عام  1994بدأت مرحلة

ربيحة ذياب
جديدة في حياة النس���اء تزيد االهتمام بترس���يخ أس���س المجتمع المدني
ليضمن مش���اركة كل من الرجل والمرأة في عملية البناء .فشاركت المرأة في
أول انتخابات عام  1996بالترش���ح والتصويت كما ش���اركت في االنتخابات
المحلي���ة التي تلت ذل���ك ،وتبوأت مناصب عديدة على مس���توى الهيئات
المحلية وفي كافة االنتخابات حصلت على كوتا . % 20
كما أشارت ذياب أن المرأة الفلسطينية حظيت بـ «كوتا» في المجلس
الوطني  .1996وساهمت بفعالية في االنتفاضة ،ولعبت دورًا مهمًا في
النشاطات والفعاليات االنتفاضية ،وبخاصة في السنوات األولى.
وطالبت برفع تمثيل المرأة في االنتخابات المقبلة من خالل زيادة حصة
الكوتا الى  % 30والتعاون مع االحزاب للضغط من اجل اقرار هذا التعديل
من خالل صانعي القرار.
ً
وم���ع مرور الوق���ت؛ أصبحت المرأة الفلس���طينية أفضل ح���اال من المرأة
ف���ي كثير من البلدان العربية واإلس�ل�امية ،حيث اقتحم���ت مجال التعليم،
واقتحمت مجال العمل لتش���كل جزءًا كبيرًا م���ن القوى العاملة في المجتمع
الفلس���طيني ،وأصبحت تتبوأ المناص���ب القيادية العلي���ا ،فمنها :الوزيرة،
ومنها عضو البرلمان ومنها المحافظ والس���فير وعضوة ورئيس���ة الهيئات
المحلية.

وأش��ارت ذياب إلى أن النظام السياسي الفلسطيني على مستوى
الرئاسة والحكومات راعى حقوق المرأة ،فكان أول قانون انتخابي يضمن
للمرأة الحق بالترشح والتصويت.
ولفتت إلى وجود العديد من النماذج النس���وية الناجحة في المشاركة
السياسية والوصول الى مواقع صنع القرار من خالل قيادة وإدارة مناصب
كبيرة في مؤسسات السلطة الفلسطينية ،مؤكدة الحاجة الى وضع برنامج
محدد لتمكين النس���اء ودعوة كافة االطياف لالتفاق على متطلبات المرأة
الفلس���طينية والعمل على إقن���اع االحزاب الفلس���طينية بدعم التغيير
والمطالبة بحقوق المرأة.
وعلى صعيد اعداد االس���تراتجيات لتلبية مطال���ب المرأة ،قالت ذياب
إن ذل���ك يتطلب تضافر جهود جميع مؤسس���ات الدولة وأحزابها للخروج
بصياغة موحدة.
وعن دور المرأة في المس���اهمة بإعداد خطة التنمية الوطنية ،شددت
أنه ال يجوز أن تتم دون مشاركة المرأة ألنها جزء اساسي في كل قطاعات
ومؤسس���ات الدول���ة بحيث يكون للم���رأة رؤيتها الخاصة ف���ي بنود هذه
الخطط.
وأضافت أن وضع االستراتجيات يحتاج لبحث معمق ولعقد ورش عمل
لتباحث جوانب االحتياجات واألولويات وبالتاكيد هناك دور كبير لوزارة
شؤون المراة في هذا الجانب.
وقالت « :حققنا الكثير من النتائج على صعيد تمكين المرأة لكن لم
نصل الى جميع اهدافنا التي تعزز وجود المرأة في مراكز صنع القرار،
في ظل وجود عديد من المعيقات التي تحد من مشاركة المرأة وتقدمها
والتي اهمها االحتالل اإلسرائيلي الذي يعيق تقدمنا بسبب وجودها
في كل قصة إنسان فلسطيني ذاق المعاناة ،ومن المعيقات أيضا وجود
بعض العادات والتقاليد السلبية التي تحد من تقدمنا».
ودع��ت في نهاية حديثها إلى ض��رورة أن تؤمن المرأة بقضيتها
والمطالبة في حقوقها ،وضرورة وجود قوانين مساندة وأيضا يجب اعادة
النظر في دور وسائل االعالم وما تطرحه من مضامين ومصطلحات تحد من
قدرات المرأة في بعض االحيان.
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ظاهرة قتل النساء في فلسطين:

بين مطرقة الواقع وسندان التشريعات والسياسات

فاطمة دعنا

تشكل ظاهرة قتل النساء في مجتمعنا الفلسطيني خطرًا اجتماعيًا يهدد
النسيج المجتمعي ،ويصيبه بالتفكك وانعدام األم��ان ،وتتعدد جذور هذه
الظاهرة وخلفياتها ومسمياتها وأشكالها؛ ما يتطلب من الجميع الفلسطيني،
ابتداء من قمة الهرم وحتى القاعدة ،الوقوف أمامها وتفحصها من كل جوانبها
لغايات محاربتها والقضاء عليها من جذورها والنظر ألسبابها وليس ألعراضها
بهدف المعالجة الجذرية وليست العرضية؛ حيث أن المسؤولية الحقيقية تشمل
ً
الجميع الفلسطيني بأفراده ً
وانتهاء بقمة
بدء من الفرد واألسرة ،مرورًا بالمدرسة
الهرم -اصحاب القرار .
ً
لم يعد المرور على انتهاكات حقوق المرأة أمرًا مقبوال؛ فليس من العدل
اجتماعيًا وكصورة إنسانية النظر إليها ،وكأنها جزء من الموروث اإلعتيادي ،يحق
ألي كان إنهاء حياتها وأكل حقوقها بذرائع تعتمد على أي ذريعة كانت ،ما يحتم
ضرورة إيجاد رادع بمستوى الجريمة واالنتهاك الذي تتعرض له.
وإذا نظرنا الى األسباب الكامنة وراء انتشار ظاهرة قتل النساء ولن نسميها
بما اجتهد بتمسيتها «على خلفية الشرف» الذي بات ذريعة للقتل ،ليتهرب
الجاني من العقاب على جريمته ،فالشرف تحديدًا من منظور انساني وفلسطيني
ليس على االطالق غشاء بكارة ،وال قناعًا الخفاء األسباب الحقيقية لقتل النساء
والتي يمكن تلخيص معظمها بما يلي:
• غياب القوانين والتشريعات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب
مثل هذه الجرائم ،ال بل وجود بعض النصوص التي تمنح مرتكب الجريمة
تخفيضًا للعقوبة تحديدًا تلك المتعلقة بالحق الشخصي والتنازل عنه ،حيث
ان قوانين العقوبات السارية منحت هذا الحق لذوي الضحية الذين هم ذوي
الجاني ،ولألسف هذا مالم تطله التعديالت في المراسيم الرئاسية التي
صدرت مؤخرًا بهذا الخصوص.
• عدم توفر الجرأة لدى النساء لالعتراض؛ بحكم االنصياع للعادات والتقاليد
السائدة ،وفي ذات الوقت هنالك العديد من المعيقات البنيوية في مسار
البنى التحية والنواحي الجغرافية والموارد البشرية لمؤسسات قطاع العدالة
والتي ال زالت بالرغم من تطورها في اآلونة االخيرة ،لكنها غير كافية الزالة
معيقات وصول النساء للعدالة ايضا من جانب آخر.
• افتعال الغطاء الديني واالختباء وراءه؛ بالرغم من أن الدين يشدد على ضرورة
وجود أربعة شهود ذوي عدل يرون الواقعة بأم أعينهم ،رؤية ال يشوبها
الشك؛ هذا جانب وجانب آخر في حال تم ذلك ،فالقصاص لذوي القصاص
وليس لذوي الضحية .وإال اعتبر مجرد الحديث باألمر قذف للمحصنات
يستوجب العقوبة ،وهذا ما تم استصداره في أكثر من إفصاح ديني لذوي
الشأن ،وتم توضيحه في أكثر من فتوى دينية بهذا الخصوص.
• عدم توفر الوعي الكافي في المجتمع؛ ما يجعل النساء يصمتن مستسلمات؛
والمؤلم في األمر ،أن بعضهن يستحوذ دور الجالد المؤيد لهذه الجرائم التي

ترتكب بحقهن؛ فالموروث الشعبي الثقافي الفلسطيني يضع المرأة في
موقع الضحية التي يجب أن تكون كبش الفداء الذي يفدي األطفال والعائلة.
بالرجوع إلى تفاصيل عمليات قتل النساء ،نرى أن هناك ً
تنوعا في الحالة
ً
وتنوعا في أشكال القتل ،مع وجود قاسم مشترك،
االجتماعية للنساء المقتوالت،
وهو :تعرض جميع المقتوالت لسلسلة من أعمال التعذيب والتنكيل الجسدي
والنفسي التي تنتهي عادة بالقتل .وبالرجوع الى التفاصيل العملية لهذه
الظاهرة بما فيها المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرًا (حول تعديل قانون
العقوبات الساري) .فهو باختصار بمثابة تغيير على صعيد التوجهات وهذا جيد،
ولكن لن يحقق تغييرًا ملموسًا على صعيد التطبيق الفعلي؛ ألنه ركز وتفاعل مع
بعض مواد في القانون على سبيل المثال -المادة  338والمادة  ،82ولم يتعاط
مع بعض المواد ،كالمادة  52التي يوجد فيها إشكاليات كبيرة ،وبالرغم من وجود
تعديل آخر بمرسوم جيد على نص المادة  98يقضي بإلغاء العذر المخفف كلما
وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى بـ « قضايا شرف» ،وهذا يعني عدم صالحية
القضاء في الخوض في األسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى،
وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى بـ «جرائم شرف» .ولكن الواقع العملي
يفيد باستفادة المجرم من إسقاط الحق الشخصي الذي يحق لذوي الضحية
طلبه وهنا عمليا ال نكون قد أنتجنا خطوة مثمرة في هذا المسار .هذا من جانب،
ومن جانب آخر ،فإن موضوع المرأة وحقوقها كما تناولها قانون العقوبات الساري
ال يليق بكينونتها االنسانية والتي حاول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني
رسمه ،باإلضافة إلى سلسة التشريعات التكميلية التي بحاجة إلى إغالق باقي
حلقات ظاهرة العنف الواقع على النساء كقانون حماية األسرة من العنف والنظام
الوطني لتحويل النساء المعنفات وأنظمة البيوت اآلمنة ...وغيرها من التشريعات
التي تعتبر بمجموعها معالجة تشريعية منطقية لظاهرة قتل النساء.
وبتحليل إحصاءات قتل النساء في فلسطين ،فهي تشير وبشكل واضح إلى
استمرار مسلسل قتل النساء في فلسطين بوتيرة متصاعدة وبشكل ملحوظ ،ال
سيما في األعوام األخيرة؛ فمن  5حاالت شهدها العام  ،2004إلى  13حالة في
العام 2012؛ وضعفها ( 26حالة) في العام 2013؛ في حين شهدت األشهر
الخمسة األولى من عام  ،2014حسب األحصاءات الرسمية والمؤسسات النسوية
ومؤسسات حقوق اإلنسان 15 ،حالة قتل للنساء؛ حتى وصلن إلى  20حالة مع
نهاية هذا العام ،والحديث هنا عن احصائيات منطقة الضفة الغربية ،بالرغم
من ارتفاع األصوات المنادية إلى الوقوف أمام هذه الظاهرة ،وما ينتج عنها من
سلبيات مجتمعية ،ولكنها بالرغم من كثرة األنشطة المرتبطة بالشأن لم تكن
كافية لردع هذه الظاهرة.
ولكي نالمس منطق الحلول ونخرج من عنق زجاجة التنظير لهذه الظاهرة
الخطيرة مجتمعيًا تحديدًا في مجتمع ما زال تحت احتالل وما زالت المرأة فيه
أسمى قصص وروايات النضال على مستوى أممي وعالمي ،يمكن تلخيص جملة

من الحلول المنطقية للقضاء على هذه الظاهرة بما يلي:
• استنكار عمليات العنف والقتل ضد النساء.
• أخذ الموضوع على محمل الجد وكأولوية من قبل المؤسسات السيادية والمدنية
ذات القرار؛ حتى ال يتفاقم األمر وينهار النسيج االجتماعي الفلسطيني.
• التحرك الحقيقي الفاعل الجماعي المنظم ،ذا الخطاب الحقوقي والمجتمعي
الواحد لوضع حد لهذه الظاهرة وعدم االكتفاء بتسجيل المواقف وترديد
الكلمات المؤيدة لحقوق المرأة دون تحويلها إلى قرارات.
• التوجه الفعلي المنظم إلى األسر الفلسطينية من قبل المؤسسات الرسمية
واألهلية ورفع وعيها حول خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على
التماسك والبناء االجتماعي برمته.
• إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة ،والكفيلة بترسيخ قواعد
المساواة الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل ،وتوفير الحماية االجتماعية
واالقتصادية للمرأة ،وتشريع األنظمة والقوانين التي من شأنها إنهاء هذه
الظاهرة من خالل فرض العقوبة المناسبة لعمليات قتل النساء.
• ضرورة اإلسراع في إنجاز قانون العقوبات الفلسطيني ،لما يوفره هذا القانون
الجديد من حقوق متساوية للمرأة ،ويستبعد كل األعذار المخففة لجرائم
القتل ضد النساء ،والتعامل مع هذه الجرائم كجرائم ضد حياة اإلنسان ،بغض
النظر عن الجنس أو المبررات ،وإنزال العقوبات الرادعة بحق القتلة المجرمين.
• ضرورة توجه اإلعالميين واألكاديميين ،وذوي االختصاص جميعا ،للقيام بحملة
مجتمعية ضد هذه الظاهرة بهدف القضاء عليها ،واستئصال جذورها الكامنة
في ثقافة اإلقصاء وثقافة االستخفاف بحياة النساء.
• دراسة موضوع قتل النساء دراسة معمقة من جميع الجوانب ومناقشتها من
حيث القوانين ورأي الشرع والدين ،وتفعيل التثقيف المجتمعي في مثل هذا
النوع من القضايا.
• ض��رورة تعديل نظان التحويل االم��ن للنساء المعنفات (تكامل) واضافة
التحويل في مؤسسات قطاع العدالة وتقديم الخدمات العدلية الالزمة للنساء
المعنفات.
• مأسسة أركان العدالة بشكل مستجيب لوصول النساء لمؤسسات العدالة
والخدمات العدلية الالزمة بما فيها الطب العدلي.

«الخطاب اإلعالمي لقضايا قتل النساء»

إقتضاب في الكلمات ...وشح في التفاصيل
لبنى األشقر
إقتضاب في الكلمات ،وشح في التفاصيل ،هذا هو حال صحافتنا الفلسطينية
في تناولها لجرائم قتل النساء ،أقول شح في التفاصيل ألن غالبية تغطياتنا
الصحافية لهذه الجرائم تنقصها الحياة ،،ويغيب عنها البعد اإلنساني .يغيب
عنها تفاصيل حياة إنسانة قتلت تحت مسميات فرضت مجتمعيا وقانونيا،،
تعفي القاتل وتعفينا جميعا من الحرج وتحمل المسؤولية.
ك���م قصة لجريمة قتل إمرأة ح���ازت على فرصة معرفة الجوانب اإلنس���انية
لهذه اإلنسانة ،وهل يكفي أن تكون التغطية اإلعالمية والصحافية لهذه الجرائم
تس���تند لتقارير األجهزة األمنية خاصة جهاز الش���رطة وتك���ون بالنص الحرفي
«وذك���ر تقرير العالقات العامة في جهاز الش���رطة ..الخ» وهن���ا ال يتناول اإلعالم
المحلي القضية إال كخبر مفرد مستندا إلى التقرير األمني؟؟
حاالت قليلة هي من عكست بعدا إنسانيا في تناولها كان منها جريمة مقتل
آية برادعية وميناس قاسم.
دعوني هنا ومن خالل مشاهدات يومية لي إنطالقا من عملي في اإلعالم
النسوي ومن استطالع بسيط أجريته لرأي عدد من زميالت وزمالء المهنة أن
استعرض معكم وصفا لواقع التغطيات اإلعالمية والصحافية لجرائم قتل النساء:
أوال :إهتمام اإلعالم يتفاوت من حيث التفاعل مع قضايا قتل النساء وهذا
يعود لعدة أسباب أهمها درجة اهتمام اإلعالمي /ة الذين يتناولون الخبر،
ومدى وعيهم وحساسيتهم للقضايا الحقوقية ،وحق االنسان في الحياة،
والتعامل مع قضايا النساء كحقوق انسان بالدرجة االولى ،وهذا االختالف
يعكس بظالله على طريقة عرض األخبارومضامينها والهدف منها.
ثانيا :في اآلونة االخيرة لألسف الكثير من اإلعالميين /ت تناولوا جرائم قتل

النساء كسبق صحفي دون مراعاة البعد اإلنساني والمهنية في التغطية.
ثالثا :هناك تغطية إعالمية ولكنها باختصار لم تكن بحجم الحدث من جهة،
وال بحجم المشكلة ولم تكن بشكل متواصل (وكأنها زوبعة في فنجان)،
دون إحداث تغيير في الرأي العام .منذ أيام قليلة فقط قتلت مواطنة
من بلدة عقابا في محافظة طوباس ،ولم يتناول اإلعالم المحلي القضية
نهائي،ا إال بخبر مفرد مستند إلى تقرير أمني ال تتعدى أسطره عدد أصابع
اليد الواحدة.
رابعا :التغطيات غالبا ما تكون مقتضبة في عدد كلماتها وشحيحة في
تفاصيلها.
* وهذا عائد لمراعاة الصحافي أو الصحافية للمقيدات المجتمعية
والخوف من القتله من أهالي الضحية ،والحرص المزعوم على “شرف”
الفتاة الضحية.
خامسا :اجترار مصطلح على خلفية شرف العائلة من قبل الصحافي أو الصحافية
بح���د ذاته يمن���ح نوعا من الغط���اء والتبرير والتخفيف ع���ن القتلة قانونا
وضميرا واخالقا .وهنا اعذروني إن كنت قاس���ية في التشخيص لكنني أرى
االعالم الفلس���طيني والنس���وي بطريقة ما أكثر من غي���ر مبالي ،واكثر من
مقص���ر ،وعليه إعادة النظر في طريق���ة تناول هذه الجرائم التي كانت غير
معروفة في المجتمع الفلسطيني حتى زمن التخلف واإلنغالق والمحافظة.
* االعالم النسوي يكاد ينحصر في صحيفة صوت النساء ونشرات هنا
وهناك موسمية يعول عليه إح��داث تغيير إيجابي في ال��راي العام،
وتعديل هذا السلوك الغريب عن االخالق الفلسطينية.

بعد مس���يرة إعالمية حفلت باألخطاء والثغرات في تناول هذه القضية ،،باتت
المراجعة الش���املة تلح في طرح ذاتها ،فتجربة إف���راد صفحات للمرأة في بعض
الصحف والتعويل عليها ،أو الركون الى إعالم نس���وي قد تش���كل رافعة نهوض
مؤق���ت ومعالجة مؤقته ،وهنا يج���ب أن يتحمل اإلعالم مس���ؤولياته .وعدم رمي
الحمل كما يقال على اإلعالم النسوي وكانه ليس من اختصاصه هذا الهم.
اإلعالم الفلسطيني يعاني في هذا الجانب من خلل بنيوي وهو يكتفي بدور
المرآة ،يعكس ما يسقط عليه من أخبار دون عناء البحث عن الدوافع الحقيقية
واألسباب .مطلوب هنا آلية لتفعيل استخدام وسائل اإلعالم القائمة والمتاحة
أكثر ،وهذا يتم من خالل زيارة القائمين عليها ومطالبتهم بتحمل المسؤولية
تجاه قضايا هي من أصل الحقوق وهي الحق في الحياة.
ال ينبغي مجاملة إدارات وسائل اإلعالم التي تتخذ موقف حياد أو متفرج
في مسألة تهدد المجتمع في ضميره وأخالقه .وهنا ال بد والتذكير بأن النقد
الذاتي لتغطياتنا ال يعني تحميلنا لإلعالم مسؤولية مضاعفة ودور أكبر من دوره،
فالحلقة هنا ال تكتمل اال بمنظومة قانونية وأخالقية ومجتمعية قادرة على
إحداث التغيير في المجتمع تجاه هذه الجرائم.
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المرأة تدفع فاتورة غياب «التشريعي»
خاص بمدخل للعدالة
تسبب تعطل دور المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام  ،2006في
غياب البيئة القانونية والتشريعية التي تحمي حقوق المرأة ،و أعاق تحقيق
مطالب الحركة النسوية في تعديل القوانين على قاعدة العدالة والمساواة
وضمان حقوق المرأة.
وفي هذا الشأن ،قالت النائب نجاة أبو بكر إن غياب دور المجلس التشريعي
أثر بشكل كبير وسلبي على حياة الناس عامة والمرأة بشكل خاص ،في ظل ما
تتعرض له من انتهاكات وانتقاص لبعض من حقوقها جراء عدم القدرة على
سن قوانين قد ترفع الظلم عن النساء وخاصة المعنفات منهن.
وأضافت ،أن عدم حصول المرأة على حقوقها ومساحات من حريتها
مجتمعيًا يبقيها في دائرة عدم االكتمال ،ما يجعل قوانين حقوق المرأة تقع
فريسة سهلة في مصيدة ما أسمتهم بالمتشددين عقائديًا وفكريًا.
وتابعت أبو بكر :أن النساء دائمًا ما يدفعن ضريبة أي قضية كانت سواء
بالحرب أو السلم بسبب غياب القوانين المنصفة لهن ،ما أدى إلى فقدان
الوعي المجتمعي في المجتمع ،وهذا األمر بدوره تسبب بفقدان الحماية
والعدالة االجتماعية.
وأوضحت ،أن فقدان المجلس التشريعي ل��دوره أدى إلى تأسيس ما
أسمته بـ «المناكفات» التي تقود إلى الدوران على حقوق النساء دون الوصول
إلى االكتمال ،وعلى حساب القضايا الجوهرية في حياة المرأة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن المرأة في الحساب الختامي تصبح كـ «شك» بال رصيد
فاقدة للعديد من القضايا والقوانين والحقوق التي من المفترض أن تحصل
عليها ،والتي ابسطها تعديل قانوني العقوبات واألحوال الشخصية اللذان
يمثالن تحديًا أمام انصاف المرأة.
وعلى افترض لو أن المجلس التشريعي عقد واستعاد دوره ،قالت النائب

أبو بكر أنها على يقين أن المرأة ستبقى تحارب من عديد األطراف ،مستعرضة
مثاال في هذا الخصوص« ،إذا أراد أعضاء التشريعي أن يشكلوا لجانا فمن
المؤكد أن رئاستها لن تكون المرأة ،ألن الرجال ينظرون إليها بانتقاص وال
يتقبلون أن تقودهم امرأة».
ولفتت إلى أنه في حال عقدت جلسات التشريعي ،فسنشهد من يقول:
«اقعدي يا نجاة» على سبيل المثال ،على غرار ما حدث في مجلس النواب
األردني ،عندما ردد أحد النواب جملة «اقعدي يا هند» للنائب هند الفايز ،وعبر
عن عدم رضاه وتقبله لموضوع «الكوتا» النسائية في المجلس.
وتعتقد النائب أبو بكر أن الفئة الذكورية تريد أن تبقى النساء دائمًا في
دائرة الصمت ،مؤكدة أن ذلك لن يكون إطالقا ،من منطلق أن النساء ال يؤمن بـ
«أسطورة الرجل أقوى من المرأة».
ووجهت أبو بكر رسالة إلى الرئيس محمود عباس قائلة« :إن النساء أقل
َ
فسادا من الرجال ،وبحوزتي عشرات الملفات التي تؤكد صحة ما أقول ،لكني
بحاجة إلى أن أعطى الفرصة ألثبت ذلك».
وختمت النائب في المجلس التشريعي حديثها بالتأكيد على أن المرأة
تشارك ولكنها ما زالت ال تقرر في مجتمعنا ،ورغم ذلك تؤمن المرأة أنها إلى
جانب الرجل يستطيعان معًا أن يصنعا مجتمعًا افضل لو تكاملت االدوار
وحصل كل طرف منهما على حقوقه.
ومن الجدير قوله هنا ان في الدوره الحالية للمجلس التشريعي تم جدولة
رزمة من التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة ولكنها كلها في مجموعها لم
يتم نقاشها مع المجلس التشريعي نظرا للظرف الحالي للمجلس  ،ومن هنا
تأتي اهمية وجود خطة تشريعية مستجيبة لمصالح النساء ذات سياسة
تشريعية واضحة وموحده وطنيا تنسجم مع خصوصية المرأة الفلسطينة

نجاة أبو بكر

كامرأة واقعه تحت االحتالل وادواره��ا الوطنية والمجتمعية باإلضافة الى
المعايير والقواعد الدولية التي تضمنتها االتفاقيات الدولية التي وقعت
عليها دولة فلسطين.
ختاما مهمة النصرة لقضايا المرأة والتشريعات المستجيبة لحقوقها
وطموحها هي مهمة ليست ملقاه على عاتق النساء فقط فال بد من ان
يكون هنالك الدور الواضح للرجل ايضا ومن هنا يأتي ضرورة توحيد
الخطاب الحقوقي للمرأة الفلسطينية وضرورة العمل على تنفيذه ونشره
جماهيريا.

خالدة جرار:

على الحكومة الفلسطينية تبني مطالب الحركة النسائية
تقرير  :روان شرقاوي
ال يمك���ن رؤية وض���ع المرأة الفلس���طينية ومدى مش���اركتها في الحياة
السياسية والعامة ،وفي مواقع صنع القرار وتقلد المناصب العامة إال من خالل
الغوص عميقًا في الظروف المجتمعية التي تحيط بها؛ ما يحتم ضرورة إلقاء
ً
الضوء على واقعها المجتمعي باعتباره عامال مهما في تحديد ورس���م مالمح
هويتها.
وفي هذا الس���ياق ،قال���ت النائب في المجلس التش���ريعي خال���دة جرار إن
الحكومة الفلسطينية يقع على عاتقها تبني مطالب الحركة النسائية والنظر الى
السياس���يات والخطط من منظور النوع االجتماعي لتعزيز مشاركة المرأة ،وإحداث
تغير وعدالة اجتماعية.
وتحدثت جرار عن طبيعة مش���اركة المرأة في مراكز صنع القرار ،فترى أن
هناك مس���توى مشاركة للمرأة افضل من السابق في تقلد مواقع صنع القرار،
لكن النس���بة ما زالت دون المستوى المطلوب .وأشارت إلى أنه ال يجب قياس
تقدم وضع النس���اء فقط بالنس���بة والعدد في الحياة السياسية رغم اهمية
ذل���ك ،مؤكدة على أن نظام «الكوتا النس���ائية» في االنتخابات لعب دورًا هامًا
في وصول العديد من النساء الى مراكز سياسية مهمة.
وذكرت جرار أن االحزاب السياسية ما زالت بمجملها تنظر إلى النساء بطريقة
نمطية تحد من قدراتها ،في وقت يجب أن يس���اند فيه الرجال التقدميون قضايا
النساء التي ال تقع على عاتقهن فقط.
وأكدت النائب جرار على أهمية دور وس���ائل االعالم في تس���ليط الضوء
على قضايا النس���اء ،على اعتبار أن االعالم سلطة رابعة ،عندما يتناول قضية
تؤدي الى تغيير حقيقي يصنع رأيا عاما ،وبالتالي هو المساند لألطر النسائية
واألحزاب في تكوين رأي عام مضاد لبعض التقاليد التي وصفتها بـ «البالية»
وه���ذا يحتاج لسياس���ة اعالمي���ة متكاملة تس���ير بالتوازي مع سياس���يات
المؤسسات المجتمعية والنسوية.
وعن خطاب المؤسس���ات النسوية في فلسطين ،قالت جرار  ،إنه ما زال خطابا
ليبراليا في مضمونه وأفكاره التي ال تحل مشكلة صراع النساء في المجتمع ،الفتة
إلى ضرورة اعالء الخطاب الش���عبي على الليبرالي؛ ألن���ه الذي يأخذ بعين االعتبار
دور المرأة.
وتعتقد أن المؤسسات واالتحادات الشعبية استطاعت أن تخلق اجساما

تتبن���ى خطابا واحدا ينادي بإنصاف الم���رأة ،مؤكدة أن االولية يجب أن تكون
للحركة الشعبية النسوية التي تعمل على تثقيف المرأة المهمشة.
وتطرقت النائب جرار إلى تجربتها الشخصية في تقلد منصب سياسي -عضو
في المجلس التشريعي -منوهة إلى وسائل دعم ساعدتها بالوصول الى منصبها
وتحدي���ات واجهتها ،فقالت «إن الحزب الذي انتمي له س���اعدني بش���كل كبير
للوصول الى عضوية التش���ريعي ،وهناك عوامل ذاتية تتعلق بالظروف المحيطة
كالعائلة والبيئية والقناعة الذاتية دعمتني ،فالنضال النسوي تضحية حقيقية».
وأضافت :واجهت صعوبات وتحديات عديدة للظفر بموقع عضو في المجلس
التش���ريعي ،فحتى تكون المرأة ممثل يجب أن تكون قوية ما يخلق تحديا وعبئا
أكبر على كاهلها على عكس الرجل في مجتمعنا.
وفيما يتعلق بدور نواب المجلس التشريعي المعطل في دعم قضايا وحقوق
المرأة ،أوضحت جرار أن جزء من الن���واب يلعبون ادورا مختلفة لدعم تعديل هذه
بع���ض القوانين (االح���وال الش���خصية ،العقوبات) وتبنوا التعدي�ل�ات بعد عقد
العديد من االجتماعات.
وأش���ارت إلى أنه تم ارسال رس���الة للرئيس تتضمن التعديالت ليعتمدها،

خالدة جرار
«لكن يبدو أن المس���توى السياسي يستس���هل اصدار تعديالت على المستوى
السياس���ي واالقتصادي لكن ال يج���رؤا على المس بقواني���ن ذات عالقة بقوانين
اجتماعية بالية».
وأكدت ج���رار « كان باإلمكان إقرار هذه التعدي�ل�ات ،ألن الكثير من القوانين
أقرت بمرس���وم رئاس���ي ،فلماذا لم يوقع الرئيس على تعديل قانوني العقوبات
واألحوال الشخصية؟
وف���ي نهاية حديثها ،تأمل النائب جرار أن ينتهي االنقس���ام بكل مس���اوئه
حتى يتس���نى للشعب الفلس���طيني إجراء انتخابات لمجلس وطني يشارك فيه
الجميع ،وإلى حين يتحقق ذلك دعت جرار مجموعات العمل بالمجلس التشريعي
إلى تبني القضايا ذات العالقة بالحركة النس���ائية ،وتكون جزء ضاغط مع مطالب
الحركة النسائية إلجراء التعديالت والتغيرات التي تنصف حقوق المرأة.
ورغ���م أهمية الدور ال���ذي لعبته المرأة الفلس���طينية من خ�ل�ال الجمعيات
واالتحادات ،ورغم التضحيات التي قدمتها في النضال الفلسطيني ،إال أن مجالها
في مؤش���رات المش���اركة السياس���ية وتمثيلها فيها مازال ضعيفا ،خاصة فيما
يتعلق بصنع القرار سواء كان على الصعيد المحلي أو الوطني.
من الجدير ذكره هنا ،انه بالرغم من وجود العديد من مش���اريع القوانين التي
تعرضت الى حقوق المرأة على مستويات حياتيه مختلفة اال انها في مجموعها لم
تنظم بخطة تشريعية واحده ذات سياسة تشريعيه واضحه تستجيب وااللويات
التش���ريعيه وخصوصية المرأة الفلسطينية  ،وغياب المجلس التشريعي يفاقم
ف���ي االمر صعوبة ناهيكم ع���ن الخطاب الحقوقي للمجلس التش���ريعي ذا البعد
النسوي المستند الى ثقافه ان المراة انسان والذي هو بحاجة ال بلوره وتوحيد.
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بانوراما مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرار
فدوى اللبدي
خاص  -بمش���روع مدخل للعدالة  :واقع كاد أن يفتك بها ليجعلها مهمشة ال
وجود لها فوحدها من تعاني َ
األمرين ووحدها من تضحي بالكثير الكثير لترضي
مس���ببات لم تقف إال عائقا امام نجاحها ومساهمتها في العيش كانسان كامل
ال يش���عر بالنقص وله الحق في الحياة واتخاذ القرار ،انه واقع المرأة الفلسطينية
الذي بات هاجسا أمامها كونها أنثى ال تستطيع المشاركة في صنع القرار.
تبقى أهمية مش���اركة المرأة ف���ي صنع القرار نابع م���ن وجودها في المراكز
المتقدم���ة التي س���تمنحها حياة جديدة وس���تجعلها تتجاوز المش���اكل التي
تتع���رض له���ا ولمثيالتها م���ن المجتم���ع اذا مارس���ت دورها ،ف�ل�ا احد يعرف
باحتياجاتها واهدافها س���واهاهذا ما بدأت به د .فدوى اللبدي أس���تاذة الجندر
ف���ي جامعة القدس وأكملت“ :إن المرأة نص���ف المجتمع ولها قضايا كثيرة ومن
المفترض أن تش���ارك في صنع القرار وعدم مشاركتها يعني تجاوز الحتياجاتها
واولوياتها الن الرجل ال يعرف ماذا تحتاج».
والمرأة الفلس���طينية تس���اهم فعليا بتنمية مجتمعها بشكل إيجابي وذلك
م���ن خالل األدوار المتع���ددة التي تقوم فيها إذا أتيحت له���ا الفرصة على كافة
االصعدة ،ومن أهمها مش���اركتها في الحياة السياس���ية لتفرض نفس���ها في
ميدان الصراع مع االحتالل الصهيوني فهي ام وزوجة الش���هيد والجريح واالسير
وه���ي المناضلة التي ضح���ت وتحملت نتائج الحروب لتتداف���ع عن وطنها وهي
التي اس���تثمرت جهودها واعتمدت على االشغال اليدوية لتوفر الدخل السرتها
ولتقف مع زوجها جانبا الى جنب .
وعن طبيعة مش���اركة الم���رأة أكدت اللبدي قائلة“ :إن طبيعة مش���اركة المرأة
تختلف من منطقة إلى أخرى ،حيث أن طبيعة المنطقة والبيئة تختلف من مكان إلى
مكان ،ففي رام الله نس���بة النساء المشاركات في صنع القرار على مستوى العائلة،
أو المؤسس���ة االهلي���ة او الحكومية أكب���ر من المناطق المختلف���ة ،وذلك يرجع الى
طبيعة البيئة التي تحكم رام الله كونها أكثر انفتاحا واكثر قربا لتنفيذ السياسات
الحكومية التي تدعو للمساواة بين الرجل والمرأة كما تلعب المنظمة دورا كبيرا في
إعطاء المرأة الفرصة التي تس���تحقها للعمل ولمزامنة الحياة العامة فالمناطق التي
تحكمها العادات والتقاليد تمنع المراة من المشاركة في اتخاذ القرار وذلك بسبب
االمتداد للتقاليد المتوارثة من جيل لجيل والتي تحكم هذه المناطق».
وم���ن جانبه أكدت الدكت���ورة اللبدي في حديثها ح���ول العوامل التي تلعب
دورا أساس���يا في منع مشاركة المرأة في صنع القرار قائلة »:المؤهل العلمي كلما
زاد كلما س���اهم في زيادة مش���اركتها لتصبح لديها الق���درة على خوض مجاالت
متعددة ولتترقى في عملها» .تضيف« :القوانين والتش���ريعات يجب أن تعطي
المرأة الحق في مواقع صنع القرار ومنها الكوتة النس���ائية» .وتابعت حديثها «إن
مشاركة المرأة بنسبة  % 20 - % 10في كل مؤسسة ال يكفي ،فيجب أن ال تقل
المشاركة عن  % 30لكال الجنسين ويجب ان يكون هذا النوع من التشريع واضح

وصريح ومعمم على كافة المؤسس���ات» وال يقف االمر هنا ليعلب االحتالل الدور
االكبر في منع المرأة من صن���ع القرار ألن المرأة أكثر معاناة .تقول اللبدي« :المرأة
هي التي تتحمل كل مآس���ي االحتالل من اعتقال واستش���هاد وغيره وهذا يؤثر
على نفسيتها ودورها في الحياة» وفي الحديث بشكل تفصيلي عن اثار االحتالل
بينت د.فدوى »:ان جدار الفصل العنصري ش���تت االسرة واضعفها وأن المرأة هي
التي تتحمل النتائج بمحاولتها المس���تمرة لجمع شمل العائلة» ومن جهة أخرى
يعتبر النظام السياس���ي عامال كبيرا فيما يتعلق برس���م خطوط مش���اركة المرأة.
فمنذ تأس���يس الس���لطة الفلس���طينية لم تأخذ المرأة نصيبها في مواقع اتخاذ
القرار ،مش���اركتها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996م لم
يمنحها سوى  4مقاعد من أصل  88مقعدا ،وأما االنتخابات التشريعية في يناير
ً
وبن���اء على قان���ون االنتخابات رقم  9لع���ام  2005المعدل ،والذي اعتمد
2006م،
نظام الكوتا للمرأة الفلسطينية ،حصلت المرأة الفلسطينية بالمجلس التشريعي
الفلس���طيني على س���بعة عش���ر مقعدًا من أصل مائة واثنان وثالثون مقعدًا أما
في الس���لطة التنفيذية ،فقد شهدت السلطة الفلسطينية تشكيل اثنتي عشرة
ً
حكومة ،كان نصيب المرأة الفلس���طينية بواقع ثالث عشرة وزارة من أصل مائتين
وثمان وأربعين وزارة ،تم تش���كيلها ما قبل االنقس���ام السياسي والجغرافي بين
الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف يونيو حزيران 2007م.
وم���ا بعد االنقس���ام تقلدت المرأة الفلس���طينية في حكومة الدكتور س�ل�ام
فياض الثانية عش���ر والثالثة عش���ر والرابعة عشر ما أصل  67وزارة حصلت المرأة
الفلسطينية على خمسة عشر وزارة بنسبة  ،بينما شغلت امرأة واحدة في حكومة
تسيير األعمال الذي يرأسها إسماعيل هنية في قطاع غزة.
ان تحقيق االهداف ليس وصفة س���حرية ،بل ه���و عملية تراكمية تبدأ خطوة
بخطوة وهن���ا يقع على المرأة العائ���ق االكبر أمام تحقيقه���ا الهدافها وتحديها
للجميع .تقول عرين العملة مراس���لة تلفزيون فلسطين « إن االرادة هي التي تخلق
مكانة فعالة للمرأة في المجتمع ،وأن عليها فرض ش���خصيتها وأن تتحدى لتثبت
وجودها في المجتمع وتفرض نفس���ها وان ال تستس���لم للظ���روف» فوضع المرأة
الفلس���طينية تح���ت االمر الواقع وتخييرها بين أس���رتها ومنصبه���ا لعدم وجود
تعاون من قبل أسرتها أو المجتمع جعلها تتخلى عن مسؤوليات المنصب لتتفرغ
لمس���ؤوليات المنزل واالهتمام بأسرتها لتقول فاتن براغيت مسئولة جمعية بيت
أمر للعمل الخيري »:يوجد العديد من النس���اء الحاصالت على شهادات عليا ،ولكن
تخلي���ن عن مناصبهن بس���بب واقع المرأة وما يتم رؤيته ف���ي المجتمع بأنها غير
ق���ادرة على المواجهة والتحدي الن ثقافة المجتم���ع الذكورية هي التي وضعتها
في ه���ذا القالب»وفي نفس الس���ياق أكدت العملة  »:على الم���راة ان ال تنظر الى
المحي���ط والمجتمع الن مكانة الم���رأة ال تقنصر على تربية االطف���ال وعلى القيام
بمهام المنزل فذلك يحبط من عزيمتها ،ولكن االرادة والتحدي هي أقوى سالح لها

لتحقق النجاح الذي تريده» فعدم مش���اركة المرأة في صنع القرار ينعكس عليها
وعلى اسرتها بشكل سلبي .تقول الدكتورة اللبدي «سترى المرأة نفسها مهمشة
ال يوجد لها موقف ورأي لتصبح غير قادرة على التعبير عن رأيها وتشعر بالدونية،
ألنها ال تس���تطيع اتخاذ أي قرار حتى لو كان بس���يط ويتعلق باس���رتها» وتابعت
حديثه���ا «ان المرأة يج���ب ان تعمل لالرتقاء بوعيها من أج���ل بناء قدراتها وهي
ق���ادرة على صنع القرار ويجب أن تناضل من أج���ل تحقيق أهدافها» .اذا تجاوزت
المرأة هذه المرحلة وترأس���ت المناصب التي تستحقها ستتغير الصورة النمطية
والتقليدية للمرأة التي كرستها الثقافة الذكورية والعادات والتقاليد البالية».
عوامل منعتها من ممارسة حياتها ومن مشاركتها في مجاالت مختلفة ليصبح
األمر ثقافة متوارثة يتم نقله���ا لالجيال عن طريق المناهج التعليمية التي يتم
تدريس���ها في المدارس والجامعات من خالل عدم إبراز ضرورة وأهمية مش���اركة
الم���رأة في العمل ،وفي صنع القرار بصورة واضحة ف���ي المواد التي يتم ضرحها
عل���ى الطالب .تضيف د.فدوى »:إن المناهج غي���ر مؤهلة لتدعم موقف المرأة في
صنع القرار الن الموضوع مغيب ومهمش عن المناهج المدرس���ية» .وفي الحديث
ع���ن أهمية الجامعات في تغيير الثقافة المتوارثة أضافت »:الجامعة تعتمد على
المدرس أو االس���اتذة فهم امتداد للمجتمع األكبر ،واذا قام االس���تاذ بنقل ثقافة
نش���أ وتربى عليها وأساسها التمييز بين دور المرأة والرجل وأنها ليست بصانعة
ق���رار لن يتم احداث تغيير» ففي ظل واقع تحيطه الغيوم الدامس���ة حول طبيعة
واقع المرأة ،وتجريدها من أقل الحقوق التي تس���تحقها لتعيش كإنسان تمارس
حياتها دون أن تشعر بالنقص.
ويبقى التساؤل :الى متى ستبقى المرأة هي التي تدفع الثمن؟؟ أين التطبيق
للقوانين والتش���ريعات التي تنص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة وتحقيق
المس���اواة ؟؟ وأين هي التشريعات التي تشرعن وصل النساء لمواقع صنع القرار
وتمكينهن الش���مولي القيادي لتب���وؤ تلك المناصب؟ ومن أعط���ى الحق للرجل
والمجتمع ليحرم المرأة من صنع القرار وتبوؤ المناصب التي تراها مناسبة لها ؟؟
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