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رحلت
ربيحة ذيابِ ...
وستبقى سيرتك النضالية حية فينا

صوتنا
بصمات واضحة وراسخة
عرفت نهلة قورة ربيحة ذياب في االنتفاضة األولى
عام  ،1987عندما التحقت باتح���اد لجان المراة للعمل
االجتماع���ي ،أذكر ذلك اليوم جيدًا ،كانت تلبس بنطاال
من الجين���ز وبلوزة زهرية اللون م���وردة ،وكانت تدخن
السجاير ،أعجبت بشخصيتها كثيرًا ،كانت تخفي وراء
مالمحها امرأة قوية ،كان���ت المرجعية األولى واألخيرة
في فعاليات ونشاطات االنتفاضة على مستوى الوطن،
كانت كتومة التبوح بما يجول في خاطرها».
كنا نلج���ئ لها عند أي مش���كلة كانت تصادفنا،
ع���ززت االنتفاض���ة األول���ى العالقة بي���ن عضوات
االتحاد،فأصبحن���ا مث���ل العائلة الواح���دة ،نتواجد
باس���تمرار في مقر االتحاد أو في بيوتنا ،نخطط ماذا
س���نفعل غدا أو في األس���بوع المقبل من فعاليات
ومواجهات .كنا نختلف أحيانًا وكانت دائمًا تجمعنا
عل���ى طاولة واح���دة .مش���اركتها في النش���اطات
الوطنية ،لم تمنعها عن حضور المناسبات العائلية
واالجتماعي���ة وأداء الواج���ب ،كانت تق���در كل من
حولها وتحترمه وتصر على ذلك بتواضع وحنان.
بصمات األخت ربيحة واضحة وراس���خة ،وقيادتها
الداعمة أيض���ًا ،لم ينقطع التواص���ل معها ومعنا في
طاقم ش���ؤون المرأة ،حت���ى عندما كان عل���ى عاتقها
العديد من المس���ؤوليات والمهم���ات ،بقيت مهتمة،
متواصلة تسأل دائمًا وتتابع معنا .يحفظ طاقم شؤون
الم���رأة تاريخها المليء بالتحدي���ات التي تم تجاوزها.
عملنا على انجاز اس���تراتيجية مناهضة المعنف ضد
المرأة ،واالس���تراتيجية عبر القطاعية ،واللجنة الوطنية
العليا لتطبيق قرار مجلس األمن رقم .1325
نهلة قورة

أمل جمعة 19 ..عامًا خلف الميكروفون على الهواء في «ضد الصمت»

"بعض المواقف تعطيني طاقة ألستمر في عملي آلخر العمر"
التغطية االعالمية ينقصها الحوار
رام الله  -محمد مسالمة
الجيل االعالمي الجديد

تنتصب االعالمية أمل جمعة ،خل���ف الميكروفون في برنامجها االذاعي
"ضد الصمت" منذ األول من حزيران عام  ،1997حيث لم يكن بداية عملها في
المجال االعالمي مجرد وظيفة في "طاقم ش���ؤون المرأة" ،اال انها جاءت بدافع
نقل هموم النساء ،وال تزال ترفع صوتها لرفع الظلم وسن القوانين وتحسين
مستوى حياة وظروف عمل النساء.
تستذكر أمل بداية مس���يرتها النسوية التي تسدل ستار العام التاسع
عشر عليها بعد ايام ،تقول انها بدأت العمل في طاقم شؤون المرأة منسقة
ّ
تق���دم برنامجا اعالميا لمناص���رة المرأة ،بع���د أن خضعت لمقابلة
اعالمي���ة،
ّ
التوظي���ف ،التي بين���ت فيها ان حبها للعمل في ه���ذا القطاع نابع من انها
امرأة تعلم هموم المرأة وتود الحديث بصوت عال.

يحتاج طرح القضايا النس���وية في االعالم الى جي���ل االعالميين الجديد
ّ
الذي يس���تطيع ان يجند ادوات أكثر سالس���ة وس���هولة كما ت���رى أمل ،مع
االستفادة مما هو قائم على مدار سنين طويلة.
وتقول ان المناصرة تحتاج الى اف���كار جديدة توائم التطور الفكري في
المجتمعّ ،
س���يما وأن السنين الماضية ش���هدت انجازات عديدة ،اال أن ما هو
ق���ادم يحتاج الى تركيز الجهود على نوعية وكفاءة الرس���الة االعالمية التي
يمكنها تحقيق األثر.

قضايا المرأة ..من االذاعة الى "السوشيال ميديا"

ثالث مراحل
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تص���ف أمل مس���يرتها أنها صعبة ،حي���ث يتعرض مجال العم���ل لذبذبات
ّ
واختالفات باستمرار ،ولكن السنين الطويلة صنفت مراحل عملها الى ثالث ،االولى
حيث بدأت العمل من ع���ام  1997الى أن بدأت انتفاضة االقصى عام  2000التي
كانت بمثابة ّ
تحول في قضايا النساء وطبيعة الخطاب االعالمي عن المرأة.
فالمرحلة االولى ،كم���ا تقول امل كانت بمثابة العصر الذهبي ،حيث كان
ّ
الجمهور يركز سمعه على االذاعات ،وهذا مرتبط بطبيعة وسائل االعالم التي
كانت متاحة ،ومحدودية المؤسس���ات االعالمية والنسوية التي تنتج البرامج
حينها ،فلم تكن الفضائيات ق���د جاءت ،وال االعالم الجديد الذي يتمثل في
ّ
مواقع التواصل االعالمي حيث تشتتت بؤرة المتابعة وقل التأثير.
ّ
وتركز عمل أمل في المرحلة االولى ،حيث كان برنامجها من أوائل البرامج
االعالمية التي تناقش قضايا النس���اء ،عل���ى نقل أكبر عدد ممكن من قضايا
النس���اء الى االذاعة ،األم���ر الذي دفعها للعمل بجهد أكب���ر في الوصول الى
النس���اء في كافة المحافظات ،ومن ناحية أخرى لم يكن الخطاب االعالمي عن
قضايا المرأة دقيقا ّيركز على المفاهيم ونوعية الخطاب.
اما المرحلة الثانية ،التي بدأت مع دخول االنتفاضة الثانية ،حيث جعلت
الرس���الة االعالمية في االطار النس���وي مختلفة عن سابقتها التي ركزت على
الحقوق والزواج المبكر وتعليم المرأة ،فأصبحت تغطي المآس���ي التي طالت
النس���اء من االحتالل االس���رائيلي حيث عذاب التنقل اليومي ،واالنتهاكات
الدائمة ،ووصول اغلب العائالت الى مراحل من الفقر.

تراجع اإلنجازات
وأش���ارت الى أن المرحلة الثانية جعلت انج���ازات المرحلة االولى تتراجع،
حيث حققت في األولى نجاحات على صعيد الصحة االنجابية ورفع الوعي في
العديد من القضاي���ا المجتمعية والحقوق ،أما مرحلة االنتفاضة الثانية فقد
جعلت ش���كل الخطاب مختلفا ،والفرق أنه في المرحلة االولى كانت مس���احة
الحديث مخصصة فقط عن النس���اء ،اما المرحلة الثانية فرضت الحديث عن
الوضع العام في المساحة االعالمية المخصصة من ضمنها قضايا النساء.
وبرغم المآسي واالعتداءات التي تعرضت لها النساء خالل االنتفاضة اال
أن أمل حاولت ان تخفف من مشاهد الحزن ّ
وتقدم المراة من ناحية قوية من
خالل الزاوية القانونية .اما التحدي الذي جاء في المرحلة الثانية أمام أمل هي
تضاعف المواد االعالمية النس���وية ما دفعها للتوجه نحو وضع اجندة خاصة
لبرنامجها وفق تخطيط يجعلها تحقق االنجازات.

عمق
ام���ا المرحلة الثالثة ،فق���د بدأت منذ العام  ،2006حي���ث اصبح الخطاب
يذه���ب بقوة وعمق ع���ن قضايا المرأة ،وبالتالي ذهب���ت امل جمعة في هذه
المرحل���ة الى التحدي االكبر في القضايا الت���ي يتناولها برنامجها ،من خالل
االستمرار في طرحها من كافة الزوايا الى أن تحقق انجازا فيها.
هذه المراحل انعكس���ت على االعالمية "امل جمعة" في ادائها االعالمي ،حيث
كانت في بدايته���ا تحاول تطوير ذاتها من خالل التدريبات والتعلم والخبرة التي
تجعلها تصيب احيانًا ،وتخط���ئ في بعض االحيان االخرى ،في الوقت الذي أصبح
البرنامج عرضة للتوقف ،اال انه استمر بدعم مجموعة من المؤسسات والخبراء.

طاقة الجمهور النسوي اإليجابية
ال ش���ك أن الجمهور له تأثير على مس���يرة اإلعالمي/ة ،وهذا ما حدث مع
أمل جمعة ،تروي أمل حادثة أنه بعد مرور  3سنوات على زيارتها لرمانة التي
كانت الفتيات تواجه فيها صعوبة في اكمال دراستهن في الثانوية العامة،
بس���بب أن البلدة لم تكن فيها مدرس���ة ثانوية ،التقت باحدى الفتيات التي
كانت في المدرس���ة حينها ،والتي شكرت امل على برنامجها الذي من خالله
اس���تطاعت الفتاة ان تقنع اهلها ووصلت للدراس���ة في الجامعة ،قامت هذه

الفتاة باس���تخدام اسم أمل في محاججة أهلها بان البنت تستطيع ان تنجح
وتبدع ،وأكبر مثال أمل ،هكذا كان لسان حال الفتاة ألهلها.
وقصة أخرى ترويها بش���غف ،تخبرنا ع���ن الطفلة التي خرجت من احدى
المدارس ،وعندما ش���اهدت أمل ،عادت وجمع���ت صديقاتها وخرجت تقول
لهن :هذه أمل التي تقول لهم على االذاعة "ما الزم يقتلونا !".
ّ
تعل���ق أم���ل على ما قالت���ه الطفلة ببراءته���ا المفرطة :كلم���ات الطفلة
تعطين���ي الطاقة آلخ���ر العمر ألن أعمل في مجال الدفاع عن قضايا النس���اء
ومناصرة المرأة".

شراكة االعالم والمجتمع والمؤسسات
وت���رى أن االعالم الفلس���طيني لم يك���ن خالل  20عامًا ش���ريكًا حقيقيًا
مع المؤسس���ات النس���وية ،بل اعتب���ر أن قضايا المرأة مهمة المؤسس���ات
ّ
يق���در التغيير الذي من الممك���ن أن يطرأ على
ومس���ؤوليتها ،وبالتال���ي لم
المجتمع اذا ّ
تغيرت اوضاع النساء.
وأضافت أن التغطية االعالمية لقضايا النس����اء اقتص����رت على انها تغطية
ّ
خبرية ،لم تدخل في النقاش والحوار الذي يرفع الوعي ،مشيرة الى أن االعالم ركز
عل����ى الحدث الذي يخص المراة ،مثل قضية قتل ،ينتهي تأثير التناول اإلعالمي
بانتهاء الحدث ،وهنا يمكن القول ان الرس����الة االعالمي����ة لم تكن مؤثرة بالعمق
الذي يدفع الجمهور الى االحتجاج والوقوف عند االعتداء على النساء وايقافه.
وتلوم االعالم اذ يس���يطر عليه الخبر السياسي بقوته التي تجعل االخبار
المتعلق���ة بالمرأة متأخرة ،األمر الذي يجعل قضايا النس���اء في اخر القضايا
على س���لم االجن���دة واالولويات .كما ان الم���رأة لم تتبوأ مراك���ز صنع القرار
االعالمي وتال ستيطع ان تتحرك في هذا الممر بشكل جيد على مدار  20عامًا
بش���كل جيد ،وفي الغالب ما ّ
تعول عليه المؤسسات النسوية هو وجود امرأة
لديها فكر وحساسية نسوية في مركز القرار ،حيث تستيطع ان تصدر قرارًا
يكون بمثابة ّ
تحول في المسيرة النسوية ومناصرتها.

مناصرة المؤسسات النسوية

اما المؤسس���ات النس���وية ،فلم ّ
تطور كثيرًا في برام���ج المناصرة ،ودعم
المرأة ،وطبيعة رسائلها االعالمية ،وتقول أمل أن المؤسسات لم تتطور كثيرا
في هذا المجال.
وأضافت أن الجهود التي تبذلها المؤسس���ات النسوية مبعثرة ،لكونها
جهود مؤسس���ات بش���كل فردي ،حيث افترضت لو أن المؤسسات النسوية
صنعت لها منبرًا واس���تمر على مدار عش���رين عامًاّ ،
صبت فيه الجهود كافة،
ألصبح مستوى ووتيرة التغيير مختلفة.
وما يخص الجهمور ،قالت أمل أن الفلس���طينيين يتعاطون مع الرس���الة
االعالمية بش���كل انطباع���ي ،ويحددون موقفه���م من القضي���ة بالتأييد او
المعارضة ،دون أن يتبع ذل���ك ردود فعل تؤدي الى التغيير ،ورغم ذلك ،فان
أمل ال توجه لومها للجمهور بقدر ما توجهه لصانع الرسالة االعالمية.
وتابع����ت" :يتوقف التأثير عل����ى مدى كون المادة االعالمي����ة قوية ومقنعة،
وتس����تطيع ان تجذب المتابع والمس����تمع الى مربع التفاعل والدخول في الحوار
والنقاش ،وتدفعه الى التحرك الى زاوية القيام بسلوك تجاه القضايا المطروحة".
وبشكل عام تصف الجهود بانها غير ممنهجة ،وأن احدى ابرز االشكاليات
للمؤسسات النسوية عدم وجود الذكور في داخلها ،وهذا يجعل رؤيتها في
فه���م المرأة ناقصة وغير مكتلمة ،مع العلم ان هناك ش���ريحة واس���عة من
الرجال تناصر المرأة وتقف الى جانبها ،وهذا ما تلمسه في التدريبات ،وليس
شرطًا ان تكون االنثى فقط هي من تدافع عن قضاياها.
وتدع���م "أمل" التغيير في نمط البرامج االعالمية وتقترح اجراء برامج في
الشارع عن قضايا المرأة ،برامج ميدانية تسأل الناس وتثير تفكير معين في
المجتمع ،وتؤكد انها ستعمل صدمة للناس اال أنها ستحقق تأثيرًا مباشرًا.

عاصرت أمل جمعة طرح قضايا المرأة التي تطورت طرق معالجتها مع ّ
تطور
وس���ائل االعالم ،منذ بدأت ف���ي االذاعة ،وقبل ذلك بقليل ف���ي الصحف ،مرورًا
بالمحطات التلفزيونية المحلية الى الفضائيات ،واالن في منابر االعالم الجديد
او وس���ائل التواصل االجتماعي "السوشيال ميديا" ،ولكن السؤال يتوقف عند
م���دى تأثير هذا التطور في وس���ائل االعالم على قضاي���ا المرأة؟ هل كان ذلك
بمثابة التطور االيجابي ام السلبي بما يخص مناصرة حقوق النساء؟!
التطور ربما يزيد تعقيد انتاج الرس���الة االعالمية حس���بما ترى أمل،
وعلى الرغم من أن "السوشيال ميديا" اتاحت مساحة اكبر من التفاعل مع
الجمهور ،اال ان الجمهور نفس���ه يمكنه بث رسالة ضد الرسالة االعالمية
التي تبثها المؤسسات النسوية.
وتستذكر جمعة بداية بث برنامجها االذاعي ،حيث اختارت تلك الوسيلة
التي تس���تطيع الوصول الى شريحة واسعة من النساء ألنها وسيلة مجانية
وغير مكلفة ،وعملت اس���تبيان في بداية انتاج البرنام���ج لمعرفة فترة ذروة
سماع النساء لالذاعة فكانت الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وترى أن نسبة متابعة الجمهور الفلسطيني لالعالم المحلي بدأت تقل بدخول
الفضائيات ،ما ادى الى وجود حالة من عدم س���يطرة االعالمي الفلس���طيني على
ّ
جمه���وره ألنه ال يمتلك تحكم على المصادر التي ب���دأ الجمهور يتدحرج خلفها.
وهذا بسبب العروض األكثر ابهارًا وقوة واقناعًا وتنوعًا في الفضائيات.
اما السنوات االخيرة ،حيث دخلت الى البيوت االعالم الجديد او االلكتروني
والذي يحتوي ايضًا على مواقع التواصل االجتماعي ،التي باتت بمثابة منابر
يس���تطيع االفراد ان يبثوا من خاللها رسائل متعددة ،تقول أمل ان الغوص
ً
س���هال ،وبث رسالة للجمهور يحتاج الى تخطيط سليم ّ
وجيد ،ألن
فيها ليس
الجمهور قادر على التفاعل الفوري مع رسائل االعالم الجديد ،ومن الممكن ان
يصنع رسائل ضد الخطاب المناصر لحقوق المرأة.
ولكنه���ا ترى أن االع�ل�ام الجديد اعالم غير مكلف ،منتش���ر وفي متناول
فئات مختلفة ،ويمكن استغالله ولكن بحذر.

الفرق بين استطالع  1999واستطالع 2016
اوضحت أمل بأن اس���تطالع ال���رأي األول الذي اجراه طاقم ش���ؤون المرأة
حول تأثير البرنامج بعد س���نتين من بث���ه ،يفيد بأن الجمهور يتابع النقاش
حول القضايا ،ويؤمن بان هناك مش���كلة ،وفي الغال���ب يجيب البرنامج على
تساؤالتهم.
اما االس���تطالع الذي اجراه الطاقم حديثًا ،يفيد بأن البرامج مناصرة النساء على
المحط���ات الفضائية غائبة وغي���ر موجودة ،اما على االذاع���ات فهي حاضرة ولكن
متابعته���ا قليلة ،وف���ي المجمل فان االذاعة والتلفزيون يتأخ���ر كثيرًا في متابعة
ومناقش���ة قضايا المرأة ،ما يدفع الجمهور للتوجه الى المواقع االلكترونية الخاصة
بالمؤسسات النسوية ليستقى المعلومات التي يريد الحصول عليها.

لو أمل وزيرة؟
أجابت أمل على هذا الس���ؤال ،بأن قضايا الم���رأة ال يمكن حلها من خالل
وزارة ،او من خالل العمل الرس���مي بشكل عام ،ولكن األولوية بالنسبة للنساء
ه���ي تحديد ما اذا كانت الحركة النس���وية متفقة على عملية التغيير أم ال؟!
"نحن نقول ذلك في العلن ،ولكن في الحقيقة هناك جدل وخالف".
وتابعت :الش���رخ داخل الحركة النس���وية لم توجده المؤسسات العاملة
في قطاع المرأة ،وانما صنعه الظرف السياس���ي الع���ام ،باالضافة الى ظرف
الثقافة العامة في الوطن وفي الدول العربية المجاورة ،وأن أبرز الجبهات التي
تواجهها النساء في هذه المرحلة ،هي :االحتالل ،المجتمع الذكوري ،الجبهة
الظالمية التي ّ
تغيم على الحركة النسوية.
اما المس���توى الرس���مي" ،لو كنت وزيرة لعملت على اقرار جملة القوانين
التي تخص النس���اء ،اعمل طوال ايامي على مثل قوانين االحوال الشخصية،
واالسرة ،والعقوبات بعد التعديالت التي تالئم الحياة اليوم وغدا.

ناصر ورهف ويسرا:

بين الجوع والفقر أضاءوا شمعة فكان لها القرار

لماذا تحرم النساء من اإلرث؟
مها التميمي

رشا فرحات
وكأن كل اللعنات أرسلها القدر لهذه البقعة من
األرض ،غزة  ،أجلت مصيبة جديدة وليست بالجديدة،
حادث���ة ثالثة تمر بالمدينة س���ببها مج���ددا انقطاع
التي���ار الكهربائ���ي المتواصل ،تكررت ه���ي ذاتها
بنفس التفاصيل ونفس الصور قبل أعوام.
حدث ذلك بعدما أفاق الغزيون يوم الس���بت على
ثالثة جثث ألطفال في عمر الزهور ،شمعة اشتعلت،
ث���م تأججت غري���زة االش���تعال لديه���ا ،فتمددت و
التهمت األرض وتوس���عت ،حتى طالت أجس���ادهم
النائمة.
ش���معة أضاءته���ا األم لتبحث ف���ي ضوئها عن
بصي���ص رؤية في بيت أنهكه الفق���ر ،ولفته العتمة
بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة ألكثر من
اثني عشر ساعة متواصلة .
وم���ا هي إال لحظات حتى تقلبت أجس���اد األطفال
على نار هادئة لتحلق عاليا :كابوس ّ
مر في ليلة عائلة
محمد الهندي التي تقطن مخيم الشاطئ غرب مدينة
غزة.
ناصر ورهف ويس���را ،لم يصرخوا ،لم يستغيثوا،
أكبرهم ابنة أربع س���نوات وأصغرهم ابن ستة أشهر،
كت���م دخان الني���ران أنفاس���هم ،على مع���دة فارغة
جائعة ،ثم قلبهم كقطعة لحم طازجة على نار كانت
مجرد شمعة فتوحشت .
ت���روي األم التي تفت���رش األرض حزن���ا في أحد
الممرات في مستشفى الشفاء منتظرة تشيع جثمان
أطفاله���ا  ":أخذتهم قبل س���اعات من وقوع الفاجعة
ف���ي رحلة إلى ميناء غزة ،عاد األطفال بعدها س���ريعا،
يتملكه���م الفرح ،كان���وا جائعين فذهبت مس���رعة
لتحضير الطعام لهم ،ولكنهم استعجلوا النوم أكثر"
استس���لموا إلى ن���وم عميق قب���ل أن تقدم لهم
أمه���م طع���ام العش���اء ،ال���ذي اس���تعجلته بقدر ما
تس���تطيع ولكنها جاءت بع���د أن أدركتهم الغفوات

فخلدوا ثالثتهم إلى نوم عميق.
" الش���معة كان���ت بعيدة عن الحصي���رة ،والله
بعي���دة" ه���ذه الجمل���ة رددته���ا األم المكلوم���ة
كثي���را ،مس���تهجنة ما حدث ،متس���ائلة عن س���ر
الته���ام النيران لبيتها وأطفالها بهذه الس���رعة" ،
ما ال���ذي جرى ،لم تكن جرة الغاز ،كانت الش���معة،
تكرر جملتها فيعلو نحيب النس���وة حولها ،فتعلو
صرخاتها باحثة عن أطفالها.
وقبل لحظ���ة وقوع الفاجعة بدقائ���ق ،وقفت األم
أم���ام الباب مع ابنها ضجرة من عتمة لفت البيت ،بعد
أن غط أبناؤها الثالثة في نومهم ،حينما التفت فجأة
لترى النيران وقد التهمت كل ش���يء ومعها أجس���اد
أرواح ثالثة ،كانوا قبل دقائق يس���تعجلون العش���اء،
وهكذا انتهت الحكاية!
ثمان ساعات من الكهرباء تضيء غزة ،وأحيانا ست،
تأت متقطعة وال تأت أحيانا ،يتقاذف مس���ؤوليتها
كبار المس���ئولين ،وعائلة الهندي ال تفهم إال حقيقة
واحدة بأن أبناءها تفحموا من ضوء شمعة خافت ،ولن
تعيدهم كل الوعود التي قدمت لهم ،بيتا أو كهرباء،
أو راتب شهري ،أو تعويضابنكي.
اليوم كفنت أجس���اد األطفال الثالثة بعلم واحد،
والده���م ينظ���ر من بعي���د ويلقي نظ���رة أخيره على
اللفافات الممددة ،جنازة كبيرة يحضرها مس���ؤولون
كبار ،تتقدمهم كتائب القس���ام التي تش���ارك للمرة
األولى في جنازة لمواطنين عادين استغربها البعض
واستهجنها آخرون ،بينما قدرها البعض اآلخر.
بص���رف النظ���ر ع���ن كل المعاير واألس���باب
والحص���ار والكهرب���اء والضرائ���ب المفروض���ة
والمناكفات التي كانت جثث هؤالء األطفال وقودا
له���ا ،الحقيقة الوحيدة التي تمثل أمامنا اآلن ،هو
أن هناك أم ثكلى نامت ليلها تبكي رحيل أطفالها
الثالثة حرقًا!

لست جسدا وغشاء بكارة
بيسان الخاروف
ه���ذه الورق���ة تزعجني"،تاء" التأني���ث في آخر
اسمها ترهقني ،ما بالها تصطف كغيرها في هذا
الدفتر في صمت تنتظر أن يخط لها القلم ما ش���اء
ومتى ش���اء ،وبأي خط ولون وموضوع ،وهي مطبقة
بالصمت ،راضخة لسيل أفكاره على جسدها ،لكنها
تص���رخ لي بأش���ياء ،كثيرة توحي لي بش���به بيني
وبينه���ا ،أقلب عنه���ا تأتي أخرى مثلها ،فترس���خ
الش���به الواحدة تلو األخرى في هذا الكتاب ،تقول
لي تمعني!! هناك شبه.
ش���ابهتني بع���دد الح���روف والت���اء المؤنثة،
ش���ابهتني بقلة إرادتها وس���لبيتها ،بأخطاء القلم
المغفورة له ،وممحاته الدائمة ليستمر ،لكن الورقة
تمزق ف���ي حال الخطأ ،تكب وتنس���ى وتس���تبدل
ببساطة وتغادر مكانها بكل استخفاف.
أوه ...كال ال يوج���د ش���به ،هي أنا فق���ط!! أتلقى
فقط ،ترس���م لي الطريق وأمض���ي ،خطأي يختلف
ع���ن اآلخرين ،الغف���ران لهم والعقاب ل���ي ،التبرير
لهم والعتاب لي ،أس���اليب تبرئتهم من كل شيء
مجندة دائما ،وأس���اليب إدانتي يا لكثرها ،أو حتى
هي قليلة جدا لكنها توفي بغرض إدانتي بأبش���ع
التهم.
ال مكان لقناعاتي لفكري المختلف أيضا ،جسد
أنا وغش���اء بكارة يجب أن يحف���ظ ،ال يجوز التفكير
ف���ي خارج هذه الدائ���رة ،وإن أردت التصفيق خارج

س���رب الحمام قوبلت برصاص االنتقاد فس���قطت
م���ن صف الجمال ،أنثى انا ف���ي مجتمع قروي عاقر
أن ينجب ل���ي حرية في مكانه���ا الصحيح ،الحكم
فيه للقي���ل والقال،ال داعي لتكرار الخطأ ،مرة واحدة
كافية لتكون الفتاة مخطئ���ة طول حياتها ،فتاة أو
أرملة أو مطلقة س���هام الكالم ال تتوانى في إصابة
إحداهن ،علينا أن نطأطئ برؤوسنا ونمضي ،ال مجال
لالعتراض ،إن نمت في ليلة ما ومر في نفسك حلم،
قص���ي األجزاء التي ال توائمه���م من الذاكرة ،فأنت
مخصصة لش���يء واحد ولعمر مح���دد تكوني فيه
مرغوبة.
ال ...م���ا زلن���ا نعان���ي،ال زلن���ا نختص���ر كأحرف
زائدة في قصيدة ش���اعر ه���ش ال يعرف ما يكتب،
الفضيحة هي الهم ،والصحي���ح من الممكن وبكل
بس���اطة أن يكون خطا ألنهم ينب���ذوه أو ألنهم لم
يعتادوه ،فيطلق الحك���م عليك بالعهر ألنك جئت
بشيء غريب لكنه ليس خاطئ.
األنثى في القرية ،س���معة يدمرها عابر طريق
ألقى جملة وانصرف ،تصرف حدث س���هوة فأصبح
يلخصه���ا بإنس���انيتها بعطائه���ا وجم���ال قلبها
وبحس���نها ،األنثى خطا غير مغفور ونبتة تربى في
البيت عند الظل وكل ش���يء له���ا محظور ،وحريتها
تبدا بتوقيع على عقد زواج لرجل تجهله فيكون لها
جواز سفر لكل ممنوع.

ت���دور في ه���ذه الفت���رة معرك���ة فكرية
ومجتمعية واس���عة ف���ي أوس���اط المجتمع
التونس���ي حول مبادرة أعض���اء في المجلس
التأسيس���ي ،بطرح مشروع قانون ينص على
المس���اواة في اإلرث بين الرجال والنس���اء في
المجتمع التونس���ي ،وينطل���ق أصحاب هذه
المب���ادرة م���ن فكرة تق���ول :إن���ه ال يمكن ان
تكون القوانين الوضعية إال تابعة للدس���تور
باعتب���اره المرجعية القانونية لكافة القوانين
الفرعي���ة ،فمادام مبدأ المس���اواة الذي نص
عليه الدستور التونسي الجديد هو المعتمد،
ف���ان ذلك يعني ببس���اطة تطبيقه على كافة
التشريعات الوطنية األخرى .
يالق���ي هذا المش���روع معارضة ش���ديدة
من أوس���اط األحزاب المحافظة واإلس�ل�امية،
تح���ت ذرائع انه ضد الش���ريعة اإلس�ل�امية.
عن هذه المعركة في تون���س تقول رجاء بن
س�ل�امة " :سبق لإلس�ل�اميين أن رفضوا مجلة
األحوال الش���خصية  ،وكان���وا بذلك يجدفون
ضد التيار ثم فشلوا ،وس���بق لهم أن رفضوا
حرية التعبير ثم فش���لوا أيض���ا ،اليوم نراهم
يواصلون التجديف ض���د التيار ،وال يتعظون
من الماضي ،ويرفضون المساواة في الميراث
وهي مس���اواة ال تتناقض مع اإليمان المتحرر
وتفرضها أبجدي���ات الديمقراطية" .ويالحظ
أيض���ا أن ه���ؤالء ال يتوقف���ون عن���د حقيقة
عدم تطبي���ق األح���كام الدينية ف���ي كل ما
يتصل بإعطاء النس���اء حقوقه���ن في اإلرث،
ال يعترضون عل���ى مخالفة النص القرآني ،وال
يعتبرون ذل���ك حراما ،لكنهم يعترضون على
فكرة مس���اواة المرأة في اإلرث باعتباره مخالفا
للنص.
أما عندنا في فلسطين ،فالوضع ال يختلف
عن باقي الدول والشعوب العربية واإلسالمية
على ه���ذا الصعي���د ،فتش���ير اإلحصائيات
الفلسطينية األحدث إلى حصول 12% – 10
من النس���اء عل���ى حقهن بالمي���راث وخاصة
فيما يخص ميراث األراضي ،أما بقية النس���اء
اي حوال���ي  -90% 88فهن ُيحرمن من اإلرث
تح���ت حجج كثيرة أبرزها " الحفاظ على وحدة
العائل���ة" وع���دم تفتيت الملكي���ة باعتبارها
جريم���ة ال تغتف���ر ،ففي الع���رف االجتماعي
من المعي���ب أن تطالب النس���اء بحقهن من
المي���راث من إخوانهن الذك���ور ،فهذه تعتبر
م���ن النقائص الكب���رى التي تعاق���ب عليها
بالقطيعة أحيانا أو باالعت���داء عليها وتصل
أحيانا إل���ى التهديد بالقت���ل وتنفيذه .وقد
بين���ت بعض جرائم قتل النس���اء أنها جاءت
بع���د مطالبتهن بحصتهن ف���ي اإلرث ،وإنها
كانت السبب الحقيقي لقتلهن .ورغم أن ذلك
يعد مخالفا للنص ويرقى إلى مستوى الكبائر،
فإن���ه يتم تجاه���ل عدم تطبيق الش���رع في
اإلرث ،ألنه يمس بمصالح السلطة الذكورية.
لم يطرح هذا الموضوع الحساس للبحث
وهو من القضايا المسكوت عنها أوال من قبل
المؤسس���ة الدينية ،التي ركزت في خطابها
على زي الم���رأة وس���لوكها وتحركها ،لكنها
ل���م تنب���س ببنت ش���فة حول انته���اك حق
النساء في الحصول على ارثهن المقر شرعيا
دينيا وقانونيا .وتتجاهل القوى السياس���ية
والمنظمات النسوية هذه القضية الحساسة
وهي جريمة حرمان النساء من حقوقهن في
الميراث ،بل انها تتواطأ مع التقاليد الرجعية
الت���ي تتعامل م���ع المرأة كقاص���ر وتفرض

الوصاية الذكورية عليها ،ولم تتجرأ على طرح
قضية الغبن الذي يلحق بالنساء جراء الحرمان
فما حسب طرح المس���اواة بين الجنسين في
اإلرث ،انس���جاما مع تط���ور المجتمع ومع قيم
الديمقراطي���ة .بعض القوى (اليس���ار) تطرح
المساواة والعدالة االجتماعية وال تحول تلك
النص���وص إلى حراك مجتمعي تش���ارك فيه
النساء وال تحتل هذه القضية اهتماما يذكر
في خطابه���ا وتعبئته���ا االجتماعية ،لتبقى
البرام���ج االجتماعي���ة مؤجلة إلى م���ا النهاية
وحبرا على ورق.
على الرغم م���ن المحاوالت المحدودة التي
نش���هدها حول حمالت التوعية للنس���اء من
اجل حصولهن على حقهن حس���ب الشريعة
اإلس�ل�امية من قبل بعض النخب النس���وية،
إال أن تل���ك الحمالت التي ال تصل في الغالب
إلى األغلبية الس���احقة من النس���اء في القرى
وفي األحياء الش���عبية من الريف وكذلك في
المخيمات .ولم نش���هد نجاحات تذكر بسبب
المعوق���ات االجتماعي���ة والقانوني���ة وحالة
االنفصام في موقف الكثيرين بين االعتراف
بحقوق النساء ومساواتهن باألقوال ونقضها
ومقاومتها بالممارسة العملية.
هناك اقتراحات قانونية وإجرائية مهمة
كاس���تحداث دائرة خاصة بالمي���راث تابعة
لوزارة العدل تكون مهمته���ا حصر الميراث
والمتابع���ة مع كافة ال���وزارات والجهات ذات
العالقة .لكن حصول النس���اء على حقوقهن
يتطلب معرك���ة بل معارك كب���رى مع القيم
واألف���كار الرجعي���ة التي تتعامل م���ع المرأة
باعتبارها إنس���انا ناقص األهلية  ،كما يحتاج
إل���ى تفكيك خطاب الس���لطة الذكورية التي
تقف عائقا أمام تحقيق حقوق المرأة ،ومنها
حقها في اإلرث بمس���توى م���ا هو منصوص
عليه ش���رعا كمقدمة لمس���اواتها مع الرجل
وحقه���ا في مناصفة زوجها ف���ي الممتلكات
خالل فترة الحياة الزوجية.
وإذا كان���ت التجرب���ة التونس���ية تحقق
النجاحات ف���ي هذا المضمار فإنها تش���كل
مث���اال ايجابيا وقدوة نس���تطيع التعلم منها،
كم���ا أنه���ا تثبت يوما بع���د ي���وم ان اإلرادة
السياسية تس���تطيع أن تقطع الطريق وبقوة
على سيطرة القوى الرجعية والمتخلفة ،التي
ليس لها قضية غير التعامل مع المرأة بشكل
دوني قاف���زة ع���ن التغي���رات الفعلية التي
جعلت اإلناث في مراك���ز التفوق على صعيد
التعليم والنسبة األعلى لإلناث في الجامعات،
الت���ي تتجاوز 60%فضال عن تب���وؤ الطالبات
المتفوق���ات الصدارة - ،العش���رة األوائل في
الثانوي���ة العام���ة -وكذلك نس���بة النس���اء
المتزايدة اللواتي يعلن العائلة ،والتي تصل
اآلن إلى أكثر م���ن  .15%إن القوى المعادية
لحقوق النس���اء تريد إعادة عجلة التاريخ إلى
الوراء ،وإذا كانت فلس���طين العضو المراقب
في األمم المتحدة قد صادقت على االتفاقية
الدولي���ة إللغاء كاف���ة أش���كال التمييز ضد
المرأة (س���يداو) ،فالبد لها م���ن اتخاذ قرارات
حاس���مة لصال���ح نس���اء فلس���طين وإحقاق
حقوقهن باألفعال .م���ا يهم وضع أجندة من
قب���ل المنظمات النس���وية والنخب���ة والقوى
السياس���ية المعني���ة بالتح���رر االجتماعي،
تحدد مهمات ملموسة ومتدرجة للقضاء على
التمييز السلبي المخجل ضد نصف المجتمع
الفلسطيني من النساء.
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الواقع االجتماعي للمقدسيين باألرقام
القدس :هبة أصالن
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عمل���ت حكوم���ة االحتالل االس���رائيلي على خنق
مدينة القدس من خالل بناء جدار الفصل العنصري،
ونش���ر الحواجز العس���كرية في محيطها ،األمر الذي
أحدث جملة من التغيرات في مختلف مناحي الحياة،
الديموغرافي���ة واالقتصادي���ة واالجتماعية وغيرها،
وخل���ق واقعًا جدي���دًا يكابد المقدس���يون تفاصيله
بشكل يومي.
حص���ار المدينة وجعلها س���جنًا كبيرًا ،أرغم آالف
العائالت المقدسية الحاملة للهوية المقدسية على
ترك منازلها خارج الج���دار واالنتقال للعيش بداخله،
ضمن حدود ما يس���مى "بلدية القدس" ،وهنا ال بد من
اإلشارة إلى أن عملية الفصل هذه جعلت المقدسيين
موزعين على منطقتين تس���يطر عليهما إس���رائيل
وهذه المناطق هي “ ”J1و “.”J2
تض���م “ ”J1األحياء التي ضمتها إس���رائيل بعد
احتالله���ا للضف���ة الغربي���ة عام  1967وه���ي أحياء
بيت حنينا ،وش���عفاط ،والعيس���وية ،والشيخ جراح،
ووادي الجوز ،وباب الساهرة ،والصوانة ،والطور ،وبيت
المقدس ،والشياح ،وراس العامود ،وسلوان ،والثوري،
وجب���ل المكب���ر ،والس���واحرة الغربية ،وبي���ت صفافا،
وش���رفات ،وصور باهر ،وأم طوب���ا ،وهذه المناطق تقع
داخل الجدار.
في حين تضم منطقة “ ”J2األحياء خارج الجدار،
وهي راف���ات ،وكفرعقب ،ومخم���اس ،ومخيم قلنديا،
وجبع وقلنديا ،وبي���ت دقو ،والجديرة ،وضاحية البريد،
وبيت عنان ،والجيب ،وبيرنب���اال ،وبيت إجزا ،والقبيبة،
وخرب���ة أم اللحم ،وبدو ،والنبي صموئيل ،وحزما ،وبيت
حنينا البلد ،وقطنة ،وبيت سوريك ،وبيت إكسا ،وعناتا،
وعرب الكعابنة ،والزعيم ،والعيزرية ،وأبو ديس ،وعرب
الجهالين ،والسواحرة الشرقية ،والشيخ سعد.
وعليه ،فإن عملية إنتقال السكان من خارج الجدار
إل���ى داخله ،غيرت في الميزان الديموغرافي للمدينة،
فأصبح هناك اكتظاظ س���كاني ف���ي األحياء العربية
ال يتناس���ب مع المس���احة ،أما الحرب الديموغرافية
الحقيقية فقد أعلن عنها االحتالل مرارا ،عندما أش���ار
إلى أن الس���بب الرئيس من بناء الج���دار ديموغرافيا
ولي���س أمنيا ،وطموح���ه الذي يعمل عل���ى تحقيقه
يتمثل بجعل نس���بة اإلس���رائيليين تصل مع حلول
العام  ،2040إلى  ،80%مقابل  20%للفلس���طينيين،
ولهذا أعلن مؤخ���را عن مخطط لفصل األحياء العربية
الواقعة خ���ارج الج���دار أي في منطق���ة  J2ما يعني
التخلص من  200.000فلسطيني وأكثر ،يفترض أن
ينتهي االحتالل من تنفيذه عام .2030
هذه الحرب غير المعلنة ،كما أش���رت في السابق،
حاصرت المدينة وخنقتها ،ما أدى إلى هجرة داخلية
قس���رية ،ش���تت ش���مل العوائل ،وفاقمت من تردي
األوض���اع اإلقتصادي���ة للعوائ���ل ،فالمعظ���م اضطر
الستئجار أو ش���راء منازل داخل الجدار ،فكانوا صفقة
دس���مة ألصحاب البي���وت والعقارات الذي���ن رفعوا
األسعار من جهتهم.
وألن األم���ور تتداخ���ل ،يصط���دم المقدس���يون
بمجموع���ة م���ن المعيق���ات الت���ي س���ببها الرئيس
االحتالل ،فاقتصاد المدينة يتدهور في ظل نس���بة
فق���ر وصلت إل���ى  ،80%ومع���دالت البطالة ارتفعت
لتص���ل إل���ى  ،25%واضطر أكثر م���ن  250تاجر إلى
إغ�ل�اق محالهم ،وه���م من أص���ل  1200متجر داخل
البلدة القديمة يعاني بس���بب قلة الحركة الشرائية
وتراكم الديون وارتفاع الضرائب وغيرها.
جميع ما س���بق يقودنا للحديث عن تأثر األوضاع
اإلجتماعي���ة للمدينة وس���كانها ،فعمليات التهجير
القس���ري واإلبعاد والتش���تيت لألوص���ال ،إلى جانب

عمليات الهدم والمصادرة لألراضي والتهويد وغيرها
من االنته���اكات ،أدت إلى قلب الموازين االجتماعية،
ولعل أبرزها تغير التركيبة السكانية لألحياء العربية
داخ���ل المدين���ة المحتلة بفع���ل عملي���ات الهجرة
الداخلية القسرية.
كذلك ،أصبحت األس���ر وبس���بب الكثافة السكانية
العالي���ة عمومًا تعيش ظروفًا صعب���ة ،فاألحياء العربية
أصبحت مكتظ���ة وظروف البناء خاصة ف���ي حالة البناء
دون ترخيص غير صحية وغير آمنة ،والبيوت متالصقة
وأصبحت معظم األس���ر وغالبيتها كبيرة العدد تسكن
بيوتا ذات مس���احة صغيرة ،ما يعني غياب الخصوصية
وخلق المشاكل داخل األسرة الواحدة.
هذا األم���ر ،كانت ل���ه تداعيات ملموس���ة ،فوفقا
لدراسة أجراها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
فإن األسر الفلسطينية بشكل عام واألسر المقدسية
على وج���ه التحديد ،بات���ت تميل إلى تكوين أس���رًا

نووية ،حيث يسيطر نمط االسرة النووية على 79.3%
من األس���ر في القدس ،حيث يبلغ متوسط عدد أفراد
األسرة في المدينة إلى .5.3%
كما تش���ير أرق���ام الجهاز ،إلى أن متوس���ط عدد
الغرف في محافظة القدس للمسكن  2.3غرفة ،بواقع
 3غرف في منطقة " ،"J1و  5.3غرفة في مناطق "،"J2
وتجـدر اإلش���ارة إلى أنه قد تم بناء  19ألف مس���كن
للفلس���طينيين للفلس���طينيين من���ذ الع���ام 1967
حتى ع���ام  2002مقارنة مع حوالي  86ألف مس���كن
للمس���توطنين خالل نفس الفترة .كما تشير بيانات
كثافة المس���كن عام  1972أن % 0.49من األسر في
القدس تعيش بمساكن ذات كثافة عالية (ثالث أفراد
فأكث���ر لكل غرفة) وانخفضت إلى حوالي % 0.20عام
 ،1998بينم���ا بلغت للنس���ب لإلس���رائيليين لنفس
الفترة  ،% 4.8و 5.1%من األسر اإلسرائيلية تعيش
بمس���اكن ذات كثافة س���كانية عالية عل���ى التوالي،

ويستدل من واقع ظروف المسكن حجم االفجـوة بـين
ظـروف حـياة الفلسطينيين واإلسرائيليين ،الناجمة
عن ظروف اقتصادية وسياس���ية وبيئية صعبة يمر
بها الفلسطينيين في القدس.
وبحسب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ،فإن
ّ
الس���كنية التي صودق على
 13%فقط من الوحدات
بنائها في المدينة ف���ي الفترة الواقعة بين العامين
ّ
فلس���طينية؛ المساحة
َ 2005و  ،2009تقع في أحياء
ّ
المتوافرة للس���كن للفرد الواحد في األحياء اليهودية
ً
ً
مت���را ّ
مت���را ّ
مرب ًعا في
مرب ًعا ،مقابل 11
تصل إلى 20
ّ
األحياء الفلسطينية.
جميع ما تمر به القدس من ظروف ،جعل من المدينة
مس���تنقعًا لمجموع���ة من اآلف���ات االجتماعي���ة ،حيث
ازدادت نس���بة العنف المجتمعي داخل األس���ر نفسها
وبين المواطنين ،كما تقطعت أوصال األسر المقدسية،
وبحس���ب اإلحص���اءات ف���إن  6.84%من األس���ر تأثرت
قدرتها على التواصل اإلجتماعي مع أقاربها خارج الجدار،
وهذا يهدد البنية االجتماعية لهذه األس���ر التي طالما
كانت مترابطة ،كما ش���هدت المدينة انتش���ارا لتعاطي
وتروي���ج المخ���درات واالنحراف الس���لوكي س���واء بين
الذكور أو اإلناث .وتش���ير الدراس���ات إلى أن  3.38%من
األسر المقدس���ية يعتقدون بوجود أشخاص يتعاطون
المخ���درات ،وأن  1.16%م���ن األس���ر تع���رض أفرادها
لمضايق���ات لها عالقت بمتعاط���ي ومروجي المخدرات،
وتعزي حوالي  20%من األس���ر المقدسية سبب انتشار
ظاه���رة المخدرات إل���ى تدهور األوض���اع االقتصادية،
فتكون هي ملجأ لهؤالء لتناسي مشاكلهم.
وترتف���ع في المدين���ة المحتلة نس���بة األمراض
النفس���ية والجس���دية المزمنة نتيجة ضغوط الحياة
اليومي���ة على الكب���ار والصغار ،وكيفم���ا تجولت في
المدينة تجد الهموم تسكن الوجوه ،ولم يعد الناس
قادرين على التعاطي مع كثير من األمور ،فما يش���غل
بالهم وتفكيرهم هو ضم���ان أن يكملوا ما تبقى من
أعمارهم بكرامة.

إغالق مؤسسات القدس انتهاك خطيرة للقانون الدولي
المحامي علي ابوهالل
تعرضت المؤسس���ات الفلس���طينية في
مدين���ة القدس إل���ى جملة م���ن االنتهاكات
اإلس���رائيلية الخطي���رة منذ احت�ل�ال المدينة
المقدس���ة في حزيران عام  1967وحتى يومنا
هذا ،تمثلت في اقتحامها أو إغالقها ،باإلضافة
إلى مصادرة محتوياته���ا أو منعها من مزاولة
نشاطاتها وعملها ،أو اعتقال وإبعاد أعضائها
والعاملين فيها.
ويأت���ي ذلك في إطار سياس���ة س���لطات
االحت�ل�ال الرامي���ة لتهويد مدين���ة القدس،
والتضيي���ق على س���كانها؛ حي���ث بلغ عدد
المؤسس���ات المغلقة أكثر من مئة مؤسس���ة
فلسطينية تعمل في مجاالت شتى سياسية،
اجتماعي���ة ،اقتصادية ،ثقافية ،فتية ،نقابية،
ً
اس���تنادا إلى قانون الط���وارئ الذي
صحي���ة،
سنته سلطات االنتداب البريطاني عام 1945م
من جه���ة ،واألوام���ر العس���كرية واإلجراءات
اإلدارية اإلس���رائيلية غير الش���رعية من جهة
أخرى ،فيما أجبرت عش���رات المؤسسات على
نقل مكاتبها ونشاطاتها إلى مناطق أخرى من
الضفة الغربية.
ق���رارات اإلغالق طالت بعض المؤسس���ات
أكث���ر من م���رة ،وتراوح���ت الفت���رات الزمنية
إلغالقه���ا من س���اعات إل���ى أيام أو أش���هر أو
سنوات ،وفي اغلب األحيان تجدد على التوالي،
وفي هذه المقالة سنتعرض ألبرز المؤسسات
التي تعرضت لإلغالق منذ عام .1967

إغالق بيت الشرق وعدد من
المؤسسات التابعة له
أغلقت س���لطات االحت�ل�ال اإلس���رائيلية
بيت الش���رق في ش���هر آب عام  2001ودأبت
منذ ذلك الحين عل���ى تمديد إغالقه وعدد من
المؤسس���ات األخرى في المدين���ة ،من بينها
جمعية الدراس���ات العربية ،والغرفة التجارية
الصناعية ونادي األسير الفلسطيني.
وج���اء إغ�ل�اق بيت الش���رق بعد س���بعين
يوم���ا من رحيل الش���هيد فيصل الحس���يني
عضو اللجن���ة التنفيذي���ة لمنظم���ة التحرير
الفلس���طينية ،مس���ئول ملف القدس ،حيث
قامت قوات االحتالل باقتحام مقر بيت الشرق
ومص���ادرة كل محتوياته ،وإغالق���ه منتهكة
بذلك القوانين والق���رارات الدولية ،ومتنصلة
م���ن االتفاقي���ات الت���ي وقعتها م���ع منظمة
التحرير الفلسطينية.
وكانت إسرائيل قد تعهدت بعد توقيعها
التفاقيات أوس���لو لوزي���ر الخارجية النرويجي
هولست بعدم المس���اس بمؤسسات منظمة
التحرير الفلس���طينية في القدس ،وتمكينها
من تقديم خدماتها للمواطنين المقدسيين.
ومن الجدير بالذكر ،أن "جمعية الدراسات
العربية" تأسس���ت عام  1980إلعداد األبحاث
التربوية واالجتماعية واالقتصادية والتاريخية
والسياس���ية والثقافي���ة م���ن خ�ل�ال مراك���ز
متخصصة.

الفلسطيني بش���كل عام ،ولم يرق لحكومة
االحتالل هذا النش���اط التي تمارسه الغرفة
التجاري���ة ف���ي الدفاع عن الق���دس وخدمة
المقدس���يين ،وأصدرت أمرًا بإغالقها بتاريخ
 2001/8/10وبدون س���ابق إن���ذار ومنعتها
من العم���ل داخ���ل مدينة الق���دس ،بحجة
أنها تمارس عملها دون إذن من الس���لطات
اإلسرائيلية.
وأصبح أمر اإلغالق يتجدد كل ستة أشهر،
فاضطرت الغرف���ة لالنتقال إلى مكاتب مؤقتة
في ضاحية البريد في القدس كي تستمر في
تقديم خدماتها ألعضائها.

التضييق على المسرح الوطني
الفلسطيني "الحكواتي" ومنع نشاطه

وأنش���أت الجمعي���ة من���ذ تأسيس���ها مراكز
متخصصة ،هي مركز التوثيق والمعلومات ،ومركز
المعلومات الفلس���طيني لحقوق اإلنسان ،والمركز
الجغرافي الفلس���طيني ،ومركز أبح���اث األراضي،
ومركز استطالع الرأي العام ،ومركز األبحاث والنشر
والطباع���ة ،ومرك���ز التخطي���ط ،ومركز الدراس���ات
والمعلومات السياحية ،ودائرة الشباب والرياضة.
وقامت هذه المؤسس���ات بدور وطني هام في
الدفاع ع���ن القدس والتصدي لسياس���ة التهويد
التي تتعرض لها ،فأقدمت س���لطات االحتالل على
إغالق مقر الجمعية والمؤسس���ات التابعة يوم /28
يوليو /تموز  1988متعللة بذرائع  أمنية ،وتكررت
أوامر اإلغالق أكثر من مرة بعد ذلك.
فت���ح بيت الش���رق ف���ي يوليو /تم���وز ،1992
وس���رعان ما أصبح مقره مقصدا للساس���ة األجانب
الذي���ن ي���زورون الق���دس ،فاختي���ر مق���رًا لوفود
مفاوض���ات الس�ل�ام الفلس���طينية ،وأصب���ح رمزًا
فلس���طينيًا يقصده قناصل الدول وسفراؤها وزوار
القدس الرس���ميون من كل أنح���اء العالم ،والوفود
الشعبية والرسمية واإلعالمية الدولية ،وفيه أعدت
التحضي���رات لمؤتمر مدريد ،فأصبح بيت الش���رق
المقر شبه الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
البعد الوطني السياس���ي أزعج حكومة االحتالل
وأخذت تمهد الطريق نحو إغالقه ووقف نش���اطه،
حيث س���ن الكنيست قانونا خاصا للحد من فعالية
بيت الشرق ونشاطاته ،ثم طبقت حكومة االحتالل
عقوبات خاصة ضد الدبلوماس���يين الذين يلتقون
الحس���يني بالمقر ال���ذي أخذ يش���هد مظاهرات
للمس���توطنين الصهاين���ة ته���دد بإحراقه "ألنه
يعطي ملمحا بس���يطرة فلس���طينية على ش���رقي
القدس" وفق ما زعموا.
وم���ع حلول ع���ام  ،1995تزاي���دت المضايقات
اإلسرائيلية لألنشطة الفلسطينية في بيت الشرق،
وأص���درت محكمة إس���رائيلية قرارا بمن���ع أعمال
الترمي���م الجاري���ة فيه ،بزعم أنها تت���م بدون إذن
خاص من البلدية اإلسرائيلية بالقدس.
رأت سلطات االحتالل في أنشطة بيت الشرق

مصدرا لتهديد مخططها الرامي لتهويد القدس
بكاملها  ،فق���ررت حكومة بنيامين نتنياهو إغالق
ثالثة مكاتب تعمل من خالل بيت الشرق بالقدس
الش���رقية ي���وم  26أبريل/نيس���ان  1999ما أثار
اعتراض���ات الدول العربية وع���دة دول في العالم،
فأصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية حكما بوقف
قرار اإلغالق ،إال أن حكومة االحتالل أمرت شرطتها
باحتالل بيت الش���رق وإغالقه يوم  10أغسطس/
آب .2001

إغالق الغرفة التجارية الصناعية
أسس���ت الغرفة التجارية الصناعي���ة العربية
بالق���دس ع���ام  1936ومن���ذ ذلك الحي���ن أثبتت
وجودها ومارست صالحياتها بشكل نشط وفعال
لخدمة المدينة المقدسة ،وذلك مع تعاقب الحقب
التاريخي���ة منذ زمن االنت���داب البريطاني والحكم
األردني ثم االحتالل اإلسرائيلي.
بع����د االحتالل ع����ام  1967واصل����ت الغرفة
ممارس����ة نش����اطها المعتاد ،وتوس����ع نشاطها
ليش����مل التاجر والمواطن المقدسي بشكل عام،
وأصبحت تمث����ل إحدى المرجعيات األساس����ية
للمواط����ن المقدس����ي ،وقام����ت برعاي����ة مصالح
المواطني����ن المقدس����يين ،فأصبح����ت الجه����ة
المعتم����دة لتقوم بدور"كات����ب العدل" المعتمد
من الجهات العربية لتوثيق المعامالت العقارية
للحف����اظ على األراض����ي العربية ومنع تس����ربها
لليهود ،كما اعتم����دت كمصدر توثيقي لطلبات
جوازات الس����فر األردنية ،حيث احتفظ المواطن
المقدسي بجنس����يته األردنية ،بالرغم من فصل
االرتب����اط بين الضفة الغربية واألردن عام ،1988
وقد س����اهمت غرفة تجارة القدس في تأسيس
ورئاس����ة اتح����اد الغ����رف التجاري����ة الصناعية
الزراعية الفلسطينية عام .1989
ش���هدت قاعة الغرف���ة التجاري���ة بالقدس
العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل
والمعارض واالجتماعات العامة التي تركزت على
الجوانب االقتصادية واالجتماعية والقومية ،التي
تهـم المواطن المقدسي بشكل خاص ،والمواطن

ل���م تقتصر سياس���ة اإلغ�ل�اق والتضييق
والحص���ار الت���ي تنتهجها حكوم���ة االحتالل
عل���ى المؤسس���ات السياس���ية واالجتماعية
واالقتصادية ،بل امتدت لتش���مل المؤسسات
الثقافية والفنية ومن بينها المس���رح الوطني
الفلسطيني "الحكواتي".
فقد تع���رض ه���ذا المس���رح للعديد من
المضايق���ات م���ن ضمنها اإلغ�ل�اق والحصار
ومنع إقامة النش���اطات الثقافية والفنية منذ
تأسيس���ه وحتى اآلن ،وكان أبرزها في ش���هر
كانون الثاني الماضي حيث منعت س���لطات
االحتالل اإلس���رائيلي ،إقامة نشاط ثقافي في
المس���رح بالقدس المحتلة ،يقتصر على ندوة
ثقافية تتناول المش���هد الثقافي في القدس
يشارك فيها وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب
بسيسو ،حيث داهمت المس���رح قبل النشاط
بس���اعة وس���لمت القائمين عليه أمرًا يقضي
بمنع إقامة النشاط.
هذه بعض النماذج لعدد من المؤسس���ات
المقدس���ية التي تعرضت لإلغ�ل�اق والحصار
والتضييق من قبل س���لطات االحتالل ،حيث ال
يتس���ع المجال في هذه المقالة لعرض المزيد
من المؤسسات التي عانت وال تزال تعاني من
هذه االنتهاكات الخطيرة التي تخالف القانون
الدول���ي اإلنس���اني ،وقانون حقوق اإلنس���ان،
وللعدي���د من القرارات الدولية التي تؤكد على
عدم ش���رعية اإلجراءات والتدابير التي تقوم
بها حكوم���ة االحتالل في المناط���ق المحتلة،
والت���ي من ش���أنها المس بحق���وق المدنيين
الخاضعي���ن لس���لطة االحت�ل�ال ومص���ادرة
حرياتهم األساس���ية ،ما يتطلب من المجتمع
الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية
وهيئات األمم المتحدة تحمل مسؤولياتها في
وقف هذه االنتهاكات اإلس���رائيلية ،وتوفير
الحماية الدولية لشعبنا ولمؤسساته الوطنية
واالجتماعي���ة ،ويبق���ى التحرر م���ن االحتالل
وتحقيق أهداف ش���عبنا الوطنية المش���روعة
في الحرية واالس���تقالل والعودة هو األساس
الذي يكفل لشعبنا العيش بحرية وكرامة على
أرض وطنه.
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في الذكرى األربعين لرحيلها

ربيحة ذياب وقيد ال ينتهي
عماد موسى
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فأنكرت ذاتها وأعلت من الذات النضالية ،وكأنها وجدت في هذه
الحياة لك���ي تناضل؛ فهي ابنة دورا الق���رع القرية الوادعة،التي
يعتاش أهلها على الزراع���ة ،فاحتفظت بطيبتها وحبها للناس،
فالمسؤولية عندها تكليفا وليست تشريفا ،لذا بقيت مع الناس
وفي خدمة الناس .وقد كانت وحدوية ولم تكن فئوية أو عصبوية،
ولما لم يتمكن االحتالل م���ن الفتك بعزيمتها مما زادها ،صالبة
في مواقفها الوطنية ،والوحدوية.

ما تزال أخاديد القلب حزينة؛ لما تناهى إلى مس���امعي رحيل
األخ���ت المناضلة ربيح���ة ذياب ،فالذ العقل بالصمت ،وش���عرت
النفس بمرارة هذا الرحيل المباغت لها.
وها انا على الرغم من معرفتي الشخصية بالمناضلة الشهيدة
ربيح���ة ذياب ،من���ذ أن تعرفت عليه���ا في لجان الم���رأة للعمل
االجتماع���ي ،وتاليا في مواقع متعددة وانتهاء بالوزارة،إال أنني ال
اعرفها حق المعرفة ،إذ أن لها سيرة نضالية مخبوءة ،فهي ال تلجأ
إلى اإلشهار واإلعالن واالس���تعراض بهدف التباهي ،وال تعشق
الكاميرا ،وهي تناضل بصمت ،ففاح عطرها النضالي في اإلرجاء،
وها أنا أس���ائل من عرفوها عز المعرفة ،وعرف���وا تاريخ تجربتها
النضالية ،ألضع محاولتي في ش���هادات الكتابة عن الش���هيدة
ربيحة ذياب ،فمن هي ربيحة ذياب؟
ولدت ف���ي العام  ،1955في قري���ة دورا القرع ،قض���اء رام الله،
وهي قرية صغيرة جدًا ،إال أنها كانت عاشقة لها ،وهذا العشق كان
غذاؤه���ا الروحي فلم تترك دورا الق���رع ،إال عندما يدخلها االحتالل
الس���جن وبقيت إلى ان توفاها الله .فقد عاشت وحيدة في البيت مع
أمها ،آلن هناك فارق في الس���ن بينها ،وبي���ن إخوتها ،الذين كانوا
يدرسون في الجامعات قبل العدوان اإلسرائيلي في عام.1967 ،
تنحدر ربيحة ذياب من أس���رة مناضلة إذ كان والدها من رفاق
الحاج أمين الحسيني في ثورته ضد االحتالل ،وحكم عليه باإلعدام
ثالث مرات في فترات مختلف���ة ،وقد تلقت الدعم من األهل ،وكان
أخوها الكبير بمثابة والد لها ؛ ألنها لم تعرف والدها جيدا.

التطور الوظيفي الرسالة النضالية:

صدمة االحتالل وقتل الطفولة
تعرضت كس���ائر أبناء وبنات جيلها إلى صدمة نتيجة حرب
األيام الس���تة عام 1967م .مما قلب كيانها،خصوصا أنها كانت
طفل���ة صغيرة في ذلك الوق���ت ،وكان لديها أحالم الطفولة ،في
اللعب واللب���س وفي تحقيق آمالها ف���ي أن تصبح طبيبة،عندما
تكب���ر .فالحرب اإلس���رائيلية وأدت كل حلم جمي���ل .ولكن الحلم
سرعان ما انقلب إلى حقيقة أخرى ،وهي العيش في الواقع فقررت
أن تكون فدائية .مع أنها نش���أت نشأة مختلفة عن أترابها،ألنها
تحملت مس���ؤولية نفس���ها وأمها ،مبكرا إلى أن أكملت دراستها
الثانوية؛ فاتخذت قرارا بالس���فر إلى بي���روت ،لاللتحاق بجامعة
بيروت العربية ،وعندما كانت في السنة األولى في جامعة بيروت
العربي���ة ،التحقت بالثورة الفلس���طينية"حركة فتح" ،ولما عادت
إلى الوطن منعها االحتالل اإلس���رائيلي من الس���فر ،فلم تتمكن
من اس���تكمال تعليمها الجامعي ،فالتحق���ت بجامعة بيت لحم،
وهنا نسائل المناضلين/ات ،فيسرد لنا عوني المشتي بعضا من
سيرتها النضالية حسب معرفته بها ،فيقول":في عام  ،1978لم
يكن هناك تنظيم ش���عبي في جامعة بيت لحم ،لذا ،كان لربيحة
ذياب مع عدد من الش���باب والشابات دور كبير ،في إنشاء جسم
شبابي جماهيري في الجامعات الفلسطينية ،وعملت ربيحة ذياب
ليال ونهارا إلنجاح هذا المشروع ،فقد كانت مخلصة ومتفانية في
عملها ،وكانت أول المشاركات في شبيبة حركة فتح ،لحركة باسم
"كتلة الزيتون" في جامعة النجاح الوطنية .وقد عملت ربيحة مع
عدد من الكوادر على تأسيس أول لجنة للمرأة للعمل االجتماعي
لحركة " فتح" ،في قرية عنبتا ،قضاء طولكرم.
وف���ي ع���ام  ،1981ق���ام االحت�ل�ال اإلس���رائيلي باعتقالها،
ومكثت المناضلة ربيحة ذياب في الس���جن إلى ان أطلق االحتالل
اإلس���رائيلي س���راحها قبيل االنتفاضة األولى ،واستلمت قيادة
رام الل���ه بعد قيام االحتالل اإلس���رائيلي باعتقال غالبية الكوادر
الفتحاوي���ة وزجهم في الس���جن ،وقد كرس���ت ربيحة نفس���ها
للنضال الوطني في ه���ذه االنتفاضة .وتقص األخت وجيهة من
لجنة المرأة للعم���ل االجتماعي  ،فتقول":عملت ربيحة على إحياء
التجمعات الش���بابية في مؤسس���ة ش���باب البيرة ،وكان لها دور
مميز في افتتاح رياض األطفال ،منها زهور جلجلية وعين عريك،
وعمل���ت مع عدد م���ن المناضالت على تطوير اتح���اد لجان المراة
للعم���ل االجتماعي ،وق���د كانت متواضعة وش���عبية وكانت من

القيادات النس���وية اللواتي تصدين لالحتالل لفي االنتفاضة األولى،
وأولت النس���اء اهتماما كبيرا لتطويرهن اقتصاديا ،فأسست مشاغل
خياطة للنساء ،اذكر منها مشغل في كفر نعمة"

االحتالل وتقويض الحياة االجتماعية
اعتق���ل االحت�ل�ال ربيحة ذياب س���بع م���رات ،فدفعت زهرة
ش���بابها في السجن ،ما يزيد عن الثماني س���نوات ،والتي كانت
أواله���ا في ُعمر الثانية عش���رة والنصف ،نتيجة مش���اركتها مع
أترابها بمظاهرات وأنشطة وطنية ضد االحتالل اإلسرائيلي ،بعد
نكس���ة عام  .1967واالعتق���ال الثاني كان في ع���ام  1976في
ليلة س���فرها إلى جامعة بيروت العربية إلكمال س���نتها الثالثة،
مما ح���ال دون حصولها على الش���هادة الجامعية .حيث حكمت
المحكمة اإلس���رائيلية على ربيحة ذياب في تلك المرة بالس���جن
لمدة  3س���نوات منها س���نة ونصف كحكم فعلي وس���نة ونص
كوقف تنفيذ؛ واما الم���رة الثالثة التي اعتقلها االحتالل في عام
 1981بعد ان عادت ذياب والتحقت من جديد بجامعة بيت لحم،
إثر حجز العدو لجواز س���فرها و منعها من الس���فر ،بحجة عملها
النقابي والوطني في الجامعة وخارجها ،والتي سجنت فيها لمدة
 5سنوات منها سنة وشهرين مع وقف التنفيذ.
امتلك����ت ربيح����ة ذياب عزيمة وإص����رار لمواصلة التعلي����م الجامعي،
حي����ث بدأت دراس����تها الجامعية في العام  .1974ومنعها من الس����فر
لم����دة  19عامًا ،ووفي كل مرة كانت تبدأ من الصف����ر في جامعات الوطن،
ألنها كانت تخرج من السجن لتجد أبواب الجامعة مقفلة،أما أبواب السجن
فبقيت مفتوحة لها وألبناء وبنات جيلها ،إلى أن تمكنت من الحصول على
الشهادة الجامعية في علم االجتماع من جامعة بير زيت في عام .1999
ش���اركت ربيحة في التأس���يس عبر كتلتها"الش���بيبة" بالشراكة
والتكامل مع الكتل الطالبية األخرى ،لحياة طالبية نقابية ديمقراطية
احتكمت لالنتخابات ،ولم يدع أحد القدرة على الس���يطرة واالستحواذ
على الحقيقة ،والدليل على ذلك ،أن الكتلة التي كانت تفوز في سنة
معينة وتتولى قيادة الحركة الطالبية في هذه الجامعة أو تلك ،كانت
تس���لم القيادة لكتلة أخرى عن طيب خاطر إذا حكم صندوق االقتراع
بذلك في السنة التالية.
فق���د كانت ربيحة منتمي���ة لحركة فتح وبقيت مس���كونة بفكرة
تطوير الحرك���ة ،فضاعفت جهدها من اجل االرتق���اء بهذه بالحركة،

وعند نش���أة الس���لطةُ ،عينت مديرة عامة في وزارة الش���باب
والرياضة ،ثم تقدمت وظيفي���ا لتصبح المدير العام للوزارة .ومن
ثم تدرجت في السلم الوظيفي لتصبح وكيلة مساعدة في الوزارة
نفسها .وبعدها قررت ان تخوض انتخابات المجلس التشريعي
فالتزمت بالقانون فتقاعدت مبكرا ،ونجحت في االنتخابات عضوا
في المجلس التش���ريعي ،وم���ن ثم ُعينت وزيرة لش���ؤون المرأة
الفلس���طينية .وانتخبت عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح،
وعضوا في المجلس االستش���اري لحركة فتح عام  ،2007ورئيس
مؤتم���ر إقليم فتح ف���ي رام الله .واختيرت لتك���ون نائب رئيس
عضو مكتب تنفيذي للجنة المرأة في منظمة المؤتمر اإلسالمي،
ونائبا للرئيس في المؤتمر العام النتخابات االتحاد العام للمرأة
الفلسطينية
رأت ربيح����ة ذياب في منصب الوزيرة كم����ا ذكرنا ،تكليفا
وليس تشريفا ،فالمنصب هو مهمة نضالية جديدة بالنسبة
ّ
إليه����ا .والن وصوله����ا إلى هذه كان دفعا لوص����ول المرأة إلى
مراكز صنع الق����رار واتخاذه ويفتح آفاق الممك����ن أمام المرأة
الفلسطينية.
وكان���ت ت���وازن بين مهامها ف���ي الوزارة وبي���ن مهامها في
اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي .ولم تترك مس���ؤوليتها نحو
أسرتها ،ففي الصباح وقبل ان تجهز نفسها للخروج من المنزل
تكون قد أنهت واجباتها ف���ي الليل تجاه أوالدها وزوجها ألنها
غالبا ما ترجع إلى أسرتها متأخرة .وحافظت على رعاية أمها التي
ساندتها في كل مراحل حياتها.

التجربة االعتقالية وتربية األطفال
من خالل مراجعات���ي لما كتب عن ربيحة ذياب في حياتها،
وج���دت انه���ا ،نقلت ظ���روف عيش���ها ألوالدها بمعن���ى نقلت
التجربة،الن أوالدها قد عاش���وا الظروف نفس���ها التي كانت تمر
به���ا ،فكانت تصطحب أوالده���ا عند التوقيع م���ن اجل اإلقامة
الجبرية ،وتقول وجيهة  :كانت والدة ربيحة تحضر الرضيعة الى
أمها ربيحة في س���جن المس���كوبية لكي ترضعها ،وكانت والدة
ربيحة تنتظر أمام الس���جن ليسمح للرضيعة بان تحمل الى أمها
الس���جينة إلرضاعها مرة أخرى .فقد أمع���ن االحتالل في قهرها
اإلنس���اني وقهر أمومتها لذا حرص على سجنها مرتين في فترة
الرضاعة .سبق واعتقلها مرتين وهي حامل بهذه الرضيعة .ومن
المفارقات الالإنس���انية لالحتالل اإلس���رائيلي ،انه في أول يوم
وقع���ت فيه على اإلقامة الجبرية جاءته���ا آالم المخاض والوالدة
على درج مبنى شرطة االحتالل.
أرادت ذياب توظيف موقعها في دعم النساء الفلسطينيات
في مجال القوانين ،بحيث عملت من خالل وجودها في المجلس
التشريعي على سن التشريعات لصالح المرأة ،من اجل تطوير
المنظومة القانونية لمصلحة النس���اء في كل المناطق ،سواء في
غ���زة أو الضفة الغربية.ومثال ذلك :إنجاز إس���تراتيجية مناهضة
العنف ضد المرأة ،وعلى صعيد آخر انجاز اإلستراتيجية الوطنية
لوزارة شؤون المرأة .وأما في المجال القانوني فقد عملت من خالل
موقعه���ا على إصدار ق���رار فيما يتعلق بموض���وع العذر المحل
والمخفف في جرائم الش���رف ،من مجلس ال���وزراء باإلجماع .وقد
رفعن إلى الرئيس أب���و مازن للتوقيع عليه،وكانت تعمل مع وزارة
العدل على تعديل قانون العقوبات.
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ربيحة ذياب
رحلت جسدًا وتحضر بقوة
في قلوب وعقول من عرفها
غزة ماجدة البلبيسي
قال���وا قديما " الش���مس ال تغطى بغربال" ق���د ينطبق هذا
المثال على تاريخ مناضالت تقدمن واخترقن الصفوف األولى
ّ
احتضن الوطن
في العمل الوطن���ي والتنظيمي واالجتماع���ي،
داخل ضلوعه���ن ،أعطينه زهرة ش���بابهن وعمرهن ،حرمن من
الحرية ،ليعش���ن حرية أكبر ال يعرفها سوى من امتزجت ذرات
تراب الوطن بدمائهن ،فذابت كينونتهن بكينونة الوطن األكبر
ليصحبن واحدا ال يتجزأ.
أعطت بس���خاء وناضلت بكبرياء ،تركت إرثا إنسانيا ووطنيًا
يصل���ح ألن يكون منهاجًا تتدارس���ه األجي���ال القادمة .ربيحة
ذياب قامة العمل النضالي والنسوي والتنظيمي.
صوت النساء كعادتها ووفاء لهذه القامة الوطنية ،خصصت
هذا العدد ليكون رسالة وفاء لنضال المرحومة ربيحة ذياب.

تنظيم النساء
تق���ول نادي���ة أبو نحل���ة :عرفت ربيح���ة ذياب عل���ى مدار
س���نوات طويلة ،قبل تقلدها رئاسة طاقم شؤون المرأة ،كان لنا
صوالت في العمل النس���وي والوطني في منتصف الثمانينات
والمؤسس���ات واتحاد لجان الم���رأة للعم���ل االجتماعي ،كانت
لها مش���اركات في معظم الفعاليات ،وتمي���زت بقدرتها على
تنظيم النساء في القاعدة ،وهي امرأة ميدان؛ هذا ما ّميزها عن
القيادات النسوية األخرى اللواتي لهن بصمات  ،ولكن لم َ
يكن
قيادات ميدان كربيحة ذياب.
وتتابع :تركت ربيحة بصمات في كل المواقع ،وساهمت في
بناء اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي في المخيمات والقرى
والم���دن الفلس���طينية ،كان لها دور بارز وممي���ز في انتفاضة
( ،)1987وكانت مسؤولة عن المجلس النسوي الموحد ،تعرضت
لالعتقاالت عدة م���رات وفرضت عليها اإلقام���ة الجبرية ،فهي
الشاهدة الحية على كل االنتهاكات.
وتضي���ف :برحيلها فقدنا نموذجا قياديًا نس���ويا نحن في
أمس الحاجة له في الوقت الحالي ،ألنها جمعت الجانب الوطني
واالجتماعي والنس���وى ف���ي بوتقة واحدة وتش���ابكت مع كل
القضاي���ا ،حيث كان لها حضوره���ا ،وكانت لكلمتها وقع خاص
وقراراتها تلقى اإلجماع من الحركة النس���وية ،فهي شخصية
وطنية لم تساوم على قضايا النساء ،لم تكف عن الضغط على
القيادة السياس���ية لتبني قرارات وإج���راءات وقوانين تخدم
قضايا النساء.
أم���ا على صعيد رئاس���تها في الطاقم على م���دار فترتين،
فقد بذلت جهودا رائعة في دمقرطة المؤسس���ة على أس���س
الشفافية والنزاهة والمساءلة والتشبيك وتنسيق الجهود بين
األطر السياس���ية كافة والنسوية ،رغم التباينات بين المواقف
الراديكالية والمتوافقة.
تستحضر أبو نحلة االنجازات التي تحققت في عهدها لصالح
الحركة النسوية منها بناء الخطة اإلستراتيجية لمناهضة العنف
ضد المرأة ،الخطة القطاعية إلدماج قضايا النوع االجتماعي ،وإقرار
مسودة قانون العقوبات يس���تند على تحقيق العدالة والمساواة
للنساء ،عدا عن مجموعة من المطالب والحقوق.

تميزت بانحيازها للحركة النسوية غير الرسمية وفتحت عالقات
وش���راكات مع المنظمات ،ش���كلت في عهدها لجن���ة ائتالف قرار
 1325وإقرار الوثيقة الحقوقية للمرأة.
وتختم أبو نحلة بالحديث عن ربيحة ذياب ":على الرغم من جميع
المواقع التي ش���غلتها كعضو استش���اري في فتح ووزيرة لشؤون
المرأة وقت االنقس���ام ،لم تترك لجان العم���ل االجتماعي بل بقيت
محافظة على هذا اإلطار النسوي الجماهيري.تبوأت مناصب كثيرة،
لكنها آثرت أن تبقى في مسقط رأسها لتكون على تماس مع اإلطار
النسوي الشعبي".
فاطمة الكباريتي أكثر شخصية نسوية كانت مرافقة للمرحومة
ذياب ،كانت تحل عليها ليس���ت كضيف���ة عابرة في قطاع غزة ،بل
كمقيمة وصاحبة بيت ،تقول :كان���ت المرحومة ترفض اإلقامة في
فنادق الخمس نج���وم ،أو مقر الرئيس ،وتقضي معظم زيارتها في
بيتنا ،كن���ت أضع لها مفتاح البيت في م���كان نتفق عليه ،وتدخل
البيت كواحدة من أهله.

األكثر التصاقا بهموم الفقراء
الحدي����ث عن ربيحة ذو ش����جن كبير ،جس����دته دموع فاطمة
التي حاول����ت منعها دون جدوى ،لم تكن رفيقة درب فحس����ب،
بل كانت قائدة وطنية من طراز مميز ،لم تغادر البس����اطة طريقة
حياتها ،وأسلوبها ،كانت ترفض التكلف و الطبقية ،وحياة الرخاء
والنجومية.
بقيت محافظة عل����ى أنها ابنة قرية دورا القرع قرب رام الله،
طعامها كان بس����يطا للغاية طعام الفقراء والمساكين ،اعتقلت
عدة مرات داخل الس����جون اإلس����رائيلية ،كانت تدخل السجن
وه����ي حامل ،وتخرج ثم تعود تارة أخرى للس����جن بحمل جديد،
ثم تخرج وهكذا.
كانت أكثر التصاقا وإحساس���ا بهموم ومشكالت الفقراء ،فكنت
حينما أعرض عليها مش���كلة إلنس���ان تصر على أن تزوره بنفسها،
وتقدم له ما يلزم بشكل شخصي وليس بشكل تنظيمي.
كريمة في عطائها وسخية بمش���اعرها كانت الضيفة الوحيدة
التي تأتيني زائرة محملة بالهدايا لي وألس���رتي ،هي الوحيدة من
الصديقات الكثر الت���ي لم تكلفني زيارتها ل���ي بعزومة أو وليمة،
كانت تعش���ق الزعتر والدق���ة والخيار والبن���دورة والفلفل األخضر
كأهل غزة.
تتابع في مسيرتها اإلنسانية ،وعالقاتها االجتماعية ،لم تترك
مناس���بة تحدث لي في غزة إال وسارعت للوقوف بجانبي في أفراحي
أو أتراحي ،جاءتن���ي معزية قبل ثالث س���نوات تقريبًا بوفاة نجلي
الطبي���ب ،كما أدت واج���ب العزاء بوفاة المناض���ل المرحوم أبو على
ش���اهين ،كانت تحرص على زيارة زمالئها وأصدقائها من الرجال.
أحبت غزة ووقفت تدافع عن أهلها ،في كل محفل ،تعلمنا سوية أن
النضال من أجل الوطن ال ُيقابل بثمن.
تضيف :قادت انتفاضة  1987في الضفة الغربية ،مع المناضل
مروان البرغوث���ي ،التي كانت م���ن أوائل المناض�ل�ات الحقيقيات
ع���ن الوطن ،تحمله بين ضلوعها .اتخذت م���ن بيتها مأوى للنضال
والمناضلي���ن والمطاردين ،فكانت بمثابة حصن���ا ألول مطارد وآخر

مطارد ،عش���قت العمل الوطني ،كان���ت تدفع من مالها الخاص
للتنظيم ،ل���م تنتظر للمناصب ،كانت نظرته���ا أكبر لوطن حر
بأبنائه وبناته.

محطات ثالث
أما أمال حمد عضو اللجن���ة المركزية لحركة فتح ،فتحدثت
ع���ن ثالث محطات في حياة المرحوم���ة المناضلة ربيحة ذياب،
الدور الوطني واعتقالها في س���جون االحت�ل�ال وفرض اإلقامة
الجبرية عليها لمدة تس���عة عشر عامًا ،منعت من حرية الحركة
والتنقل.
رغم كل الظروف أصرت على اس���تكمال دراستها الجامعية
تخصص علم اجتماع ،كانت أول من أس���س اتحاد لجان العمل
االجتماعي ( اإلطار النسوى لحركة فتح) وتوفت وهي على رأس
ٌ
ُ
اإلطار ،بقى اإلطار فاعال ومؤثرا.
كان اإلط���ار في عهد انتفاض���ة(  )1987بمثابة وزارة تقدم
خدماتها ألسر الش���هداء والجرحى والمعتقلين ،تقوم النساء
بدور المؤسس���ة الرس���مية التي لم تش���كل بعد حينها ،وكان
االحتالل يمنع ويعيق تقديم الخدمات ،كانت مسؤولة المكتب
التنفيذي التحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي.
بع���د عودة الس���لطة الوطني���ة أرض الوطن ،آمن���ت بالدور
المش���ترك بين العمل النضالي واالجتماعي والتنظيمي ،قادت
طاقم شؤون المرأة وعملت على تحقيق العدالة ،كانت مسؤولية
ريادية لهذا اإلطار ،تقلدت في الس���لطة الوطنية الفلسطينية
منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة ،كانت عضو هيئة قيادية
لحركة فتح في الضفة.
بعد عودة الس���لطة الوطنية ،أصبحت عض���و مجلس ثوري،
انتخبت عضو مجلس تش���ريعي في انتخاب���ات ( )2006تولت
منصب وزيرة ش���ؤون الم���رأة ،حيث مكنها ه���ذا المنصب من
تحقي���ق انج���ازات على مس���توى السياس���ات والتش���ريعات
المتعلق���ة بتحقيق المس���اواة والعدالة عكس���تها في برامج
واليات في الوزارة.
كان لها دور مميز في تأسيس اللجنة الوطنية لقرار ،1325
وكذل���ك مكافحة العن���ف الممارس ضد النس���اء خاصة القتل
عل���ى خلفية ما يدعى بالش���رف ،وكان لتدخالتها لدي القيادة
السياس���ية الدور في تعديل المادة التي تعطي المجرم العذر
المحل أو المخفف للعقوبة.
تتابع حمد :أسس���ت المرحوم���ة حقوق الم���رأة على جميع
المس���تويات السياس���ية واالجتماعي���ة والمدنية بش���راكة
مجتمعي���ة ،وهذا ما كان يميز ربيح���ة بأنها كانت تؤمن بفكرة
الشراكة ،لم تكن فردية وذاتية ،كانت فلسطينية حقيقية في
عملها المؤسسي والتنظيمي ،وكانت رسالتها وطنية شاملة .
وتختتم الس���يدة حمد:ال يمك���ن إيفاء ربيح���ة حقها بكل
الجمل والعبارات ،فربيحة تاريخ نقي معبق بالحقيقة ،يشرفني
بأن أكون تلميذة من تلميذات مدرسة ربيحة ذياب ،التي قدمت
لي دروسا في العمل االنتماء الوطني والنسوي والتنظيمي ،هي
بحق قائدة وطنية بامتياز.
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في حديث خاص لطاقم شؤون المرأة حول تجربة األسر والحياة:

المناضلة الباقية ربيحة ذياب ورحلة الحدة والتحدي
ضمن مشروع «توثيق تجارب األسيرات الفلسطينيات»
الذي يش���رف عليه طاقم ش���ؤون المرأة ،والذي اس���تخدم
أسلوب التأريخ الشفوي ،فتحت األخت المناضلة المرحومة
ربيحة ذياب قلبها وعقلها ،للحديث عن تجربة األسر بشكل
خاص ،في حديث س���يكون كامال في كتاب توثيقي خاص.
«صوت النساء» ارتأت في ذكرى األربعين أن تنشر جزءا من
المقابلة ،إسهاما في إغناء الوعي حول تجربة األخت ربيحة،
حيث قمن���ا باختيار مقتطفات م���ن المقابلة المطولة ،على
أمل أن تظهر كاملة في وقت قريب من هذا العام»
مسؤولة التحرير
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إرادة
طرق األس���ر حياة األخت ربيحة ذياب مبك���را جدا ،فلم تكن قد
غ���ادرت ال 13ربيعا حين جربت معنى االعتق���ال؛ ليرتبط بحياتها
حي���ث يتكرر اعتقالها ،ويتكرر ارتباطه���ا الوطني كطريق وحيد ال
تراجع عنه.
مفت���اح ش���خصيتها اإلرادة ،والتي رافقتها ف���ي رحلتها في
الحياة ،وطنيا واجتماعيا ونس���ويا وإنسانيا ،ولعل ذلك هو ما جعل
االحتالل يزهد في التحقيق معها ،خالل تكرار أسرها ،بعدما تيقن
من صالبتها وتماسكها.
تفس���ير اإلرادة الوطني���ة لديه���ا يأتي من خ�ل�ال التحليلين
االجتماعي والنفس���ي ،وكالهما مرتبطان بالشعور الوطني .تقاطع
في ش���خصية ربيحة ذياب تلك العوامل مجتمعة ،أس���همت في
تشكيل مناضلة صلبة وطنيا واجتماعيا وحقوقيا ونسويا.
ل���م تكد عينا ربيحة الطفلة تتفتح عل���ى الحياة هناك في دورا
القرع ،حتى وجدت شيئا ما مختلفا ،ظل يدفعها نحو إعادة االعتبار
نحو البش���ر ،فانحازت لهم ،منحازة إلى أسرتها ،ومحيطها فوطنها.
لم تكن قادرة على تفس���ير األش���ياء تماما ،لكن تحديا داخلها نما
إلثبات الذات الفاعلة ،ضمن أس���رة صغي���رة ،اضطر فيها األب إلى
الهجرة خ���ارج الوطن بعد رحلة ثورية طويلة؛ فهو من الثوار الذين
حملوا الس�ل�اح للدفاع عن الوطن قبل ع���ام  ،1948ولكن بعد وقوع
النكب���ة ،وضياع جزء كبير من الوطن ،لم يس���تطع هو وآخرون مثله
على تحمل الظروف السياس���ية الجديدة ،فاختار الخروج على أمل.
لم يكن من الس���هل عليه رؤية وطنه المغتصب وهو يعيش حياة
طبيعي���ة مثله مثل ثوار آخرين مثله ،نذكر منهم س���عيد ش���قير
وفخ���ري مرار ،حي���ث آثروا جميع���ا تربية أطفاله���م والتركيز على
التعليم كأداة بقاء وتحرر.
ّ
وهذا ما ولد األسئلة في شعور الطفلة التي كانت تحيا في قرية
وادعة خضراء ،حيث ش���عرت بأنها تعيش في وطنها ،لكن ثمة ما
هو ناقص في المشهد ،اال وهو اكتمال الوطن حر؛ لذلك راحت تربط
بين ما عرفته من أس���رتها عن والدها الثائر ،وبين مشاعر الفتيات
الالجئات الطالبات في مدرس���ة الجل���زون القريبة ،ليبدأ وعيها على
المس���ألة الوطني���ة ،لينمو لديها األمل بتحري���ر الوطن مثلها مثل
الماليين؛ لتصدمها أحداث حرب عام  ،1967فقد ظل مشهد الجنود
المهزومين المتجهين إلى الش���رق ماثال في خيالها وشعورها .أما
مشهد الدبابات اإلسرائيلية المقتحمة المقرات العسكرية في رام
الل���ه ،فولد لديها بذرة البحث عن دور لمقاومة هذا التحول الجديد،
الذي أعادنا إلى الوراء بدل التقدم لألمام.
التقى في وعي وال وعي الطفلة مس���يرة والدها وثوار قدامى،
ومسيرة جديدة بدأت بالتكون مانحة شعبنا األمل بعد الهزيمة .لقد
قرأت في الثورة الفتية ما يحيي األمل في ظل انكسار المد القومي
الذي مثله عب���د الناصر ،فراحت كفتاة صغيرة تحتفل بس���ماعها
األغان���ي الوطنية ،والبالغات التي كان الث���وار الجدد يبثونها :بالغ
عسكري رقم كذا.
ل���م يكن العامل االجتماع���ي بعيدا ،حيث كان���ت األم هي من
ترأس أس���رتها في ظل س���فر األب ،مما منح األم واألطفال شعورا
باالعتم���اد على العامل الذاتي ،انس���جاما مع اعتم���اد الثوار الجدد

والثائ���رات أيضا ،والتي لن يمر س���وى بعض الوقت حتى تنضم ربيحة
ذياب الطفلة لهذه المسيرة ،وترتبط بها طول سنوات عمرها.
تصف االخت ربيحة الس���ياق الوطني في المدارس ،بعد احتالل عام
 ،1967وس���يطرته عل���ى التربية والتعليم ،وكيف اس���تطاع المعلمون
والمعلمات من إنجاز التربية الوطنية رغم ما اعتراها من تحديات ،بسبب
الرقابة االحتاللية على المناهج والنشاطات ومنع كل ما هو وطني وقومي.
تذكر األخت ربيحة مدرس���تها يس���رى نصار التي كانت تحضر معها
الجريدة من رام الله إلى مدرس���ة الجلزون ،لدفع الطالبات نحو االهتمام
بأخبار الوطن .فتفاعلت العوامل الوطنية والثقافية والتربوية ،في وجود
معلمات لديهن حس وطني ومسؤولية التنشئة الوطنيةّ ،
فكن كأنهن
يزرع���ن األرض ،فكانت ربيحة وأخريات هن وه���م الثمر ،فبدأت الطالبة
ربيحة في تنظيم الحلقات الثقافية ،وإلقاء كلمات الصباح على ش���كل
خطب حماس���ية ،بل وأيضا وظفت صوتها الغنائي وطنيا ،خصوصا في
المناس���بات .ولم تعرف أنها ستس���تثمر تلك المواهب فيما بعد في
المعتقل والحياة الجامعية والسياسية.
س���اهم ف���ي تكوينها كم���ا تذكر االط�ل�اع والقراءة تش���جيعا من
ش���قيقتها الكبرى ،والتي س���اهمت بفكرة البقاء في دورا القرع ،بعدما
صغرت األس���رة ،حيث بقيت األم والش���قيقة الكبرى والطفلة الصغرى
فقط.
ثم لتنتقل ربيحة إلى مدرسة البيرة الثانوية ،لتستأنف رحلة الوعي
والش���عور الوطني ،ومعها تجربة اعتقال قصيرة زمنيا لكن عميقة في
الش���عور والوعي والفعل الوطني؛ فقد اعتقلت وهي تدافع عن زميلتها
التي دافع���ت عن أخيها الذي اعتقله جنود االحتالل إثر مطاردة الطلبة
بع���د إحدى المظاهرات .وهي تتذكر كيف أنها صمدت ولم تس���تجب
للمحققين ،ونالت احترام الناس وتقديرهم.

األسر
لم يؤثر األس���ر على اختي���ار ربيحة ذياب الوطني ،بل س���خرت من
المحققين حينما استغربوا كيف أنها ال تهتم بمصلحتها الشخصية،
وكونه���ا ام���رأة .فقد وع���ت إلى أنه لي���س هناك تناقض بي���ن الحياة
االجتماعية والوطنية.
كان���ت قد نضجت ،ونضج معها اختياره���ا للعمل الوطني المقاوم،
وقته���ا كانت تدرس في جامع���ة بيروت العربية ،وت���م اعتقالها على
خلفية نش���اطها الثوري في التوعية والتثقيف عام  ،1976لتقضي في
المعتقل سنة ونصف ،دون اعتراف من قبلها.
في المعتقل تختبر المناضلة الش���ابة طقوس االعتقال والتحقيق،
فتج���رب عتمة الزنازين ،ووقاحة المحققين ،والش���بح ،والكيس الكريه،
والوقوف تحت المطر والشمس الالهبة ،من أجل كسر إراتها ،لكن كانت
محاوالت االحتالل تبوء بالفش���ل ،بعدما ط���ال التحقيق كثيرا عما كان
مسموحا به .لقد تم التحقيق معها ألشهر وليس فقط ل 18يوما.

لذلك يتم حرمانها من السفر بعد التحرر من االعتقال ،فتلتحق
بجامعة بيت لحم ،لتس���تأنف ما قد بدأته م���ن عمل وطني مقاوم
لال حتالل ،لتتفرغ قليال للعمل في الجمعيات النس���وية باتجاهات
نضالية.
وهي تستذكر مشهد الحرية الذي يرتبط بالحنين ،حينما يتم
اس���تقبالها من قبل األه���ل وأهالي القرية ،لتختب���ر عمق حنينها
ومحبتها لهم جميعا.

1981
كانت األرض المحتلة على موعد من العمل الوطني المنظم ،في
ظل س���عي االحتالل لشطب الهوية الوطنية الفلسطينية ،فاندفع
المقاوم���ون/ات هنا للتأكيد عل���ى عناصر الهوية الفلس���طينية،
ّ
مف���ر من التناقض
ف���كان من الطبيع���ي أن يقع التصادم ،حيث ال
مع االحت�ل�ال .في ظل حضورها كمناضلة في س���احات الجامعات،
وس���احتي رام الله وبيت لحم ،يتم اس���تدعاؤها للتحقيق ،ليتحول
الى اعتقال ،يبعدها عن الدراس���ة في جامع���ة بيت لحم .والتهمة
جاهزة ،مشاركة في العمل الوطني وااللتحاق بتنظيم وطني مقاوم.
ال يش���كل األس���ر لها صدمة فق���د خبرته من قب���ل ،لذلك فقد
أتعبت المحققين ،ولم يستطيعوا انتزاع اعترافات منها ،فيدفعوا
به���ا نحو االعتقال ،ثم اإلقامة الجبرية .تس���تخلص ذلك قائلة :ان
المحققين يقيسون نفس���ية اإلنسان وردود أفعاله ،فإذا اكتشفوا
معدن المناضل/ة؛ فإنهم يستس���لمون له���ذا الصمود .وفي هذا
الس���ياق اس���تذكرت األخت ربيحة عددا من المناض�ل�ات :فاطمة
برناوي وعفيفة بنورة ورس���مية عودة وعائشة عودة وتيريز هلسة
وروضة عودة وفريال سمعان وعطاف يوسف وروضة بصير.

في قيادة المعتقل
م���ع تط���ور النضوج الوطن���ي ،تزداد خب���رة المناض���ل/ة داخل
المعتقل ،حيث يصبح س���احة ثقافية وتربوية ونضالية ،يتم فيه
أيضا إحياء المناسبات الوطنية ،حيث تم معاقبة المشاركات.
وتحدث���ت االخت ربيح���ة عن ظاه���رة العمل داخ���ل المعتقل،
وكيف ش���اركت في قيادة اض���راب ،حين حاولت قي���ادة المعتقل
إجبار األس���يرات على العم���ل في أعمال لها عالقة بترس���يخ ثقافة
االحتالاءات الع���زل ورش المعتقالت بالغاز فيصمدن ،لتضطر إدارة
المعتقل لمفاوضة القياديات ،بالبدء بإجراءات حسن نوايا من اإلدارة
بإعادة المكتبة لهن ،وبذا حققن  75%من مطالبهن بشكل عام.
طريق الحياة ه���و طريق االختيار ،وهو طريق األس���يرات حيث
يتم صقل الش���خصية ،عبر الوعي والتع���اون ،حيث يتفاعل الوعي
السياس���ي بالوعي الوطني ،انطالقا من الذات الفاعلة .والذي يمتد
ويتجلى في مراحل الحياة ،حتى نهايتها.

في الذكرى األربعين لرحيلها

رفقيقات :يستذكرن المناضلة الراحلة ربيحة ذياب

ناردين أبو نعمة
سريدا حسن :امرأة قوية
"عندما نتحدث عن ربيحة نتحدث عن مس���يرة وتاريخ ش���عب كامل ،عن
ع���ذاب ،ونج���اح ،وانتصار ،وضعف ،وق���وة .وهي تختصر حكاي���ة كاملة في
حياتها ومسيرتها الشخصية والنضالية والوطنية.عاشت ربيحة قوية وقررت
أن ترحل وتودعنا بقوة" هكذا بدأت س���ريدا عبد حس���ين مديرة طاقم شؤون
المرأة حديثها عن ربيحة ذياب ،وتس���تكمل :كانت ربيحة من المؤسس���ات
المبادرات للطاقم؛ وقد عنى لها أهمية خاصة للنهوض االجتماعي والوطني
من خالل النه���وض بالمرأة .وكان لديها رؤية واضح���ة للقضايا التي نعمل
فيه���ا .عرفناها من خ�ل�ال العمل امرأة قوية قادرة على حس���م األمور ،كانت
تسمع حتى آخر لحظة وبعدها تأخذ القرار ،ولم تكن تتأخر عن المساعدة في
التوضيح وإنجاز المعامالت اليومية.

سهام البرغوثي :مناضلة صلبة
تروي س���هام البرغوثي معرفتها بربيحة ذياب":ف���ي المعتقل تعرفت
على مناضلة متحدية صلف جالديها وال تس���اوم ،مرفوعة الراس دائما ،وفي
داخلها أحاسيس ومش���اعر رقيقة وعميقة تعبر عنها من خالل عالقاتها مع
كافة األسيرات .وكنا مهما اختلفنا يجمعنا الهم الوطني والنسوي دائما".
وتتابع :التقينا معا في بدايات تش���كيل أول اطار نس���وي يجمع ويوحد
الجهود النس���وية ،لتجذير الحركة النس���وية الفلس���طينية ،وينتهج نمطا
جديدا لحشد طاقات النساء في النضال الوطني واالجتماعي ،وكان للمناضلة
دور متميز في تطوير العمل واتساعه وانتشاره.
تعتبر البرغوثي أن الحركة النس���وية الفلس���طينية خسرت مناضلة
أعطت الكثير الكثير لوطنها ولنس���اء فلسطين ،تاركة بصمات ال تمحى
في مس���يرة النضال الوطني الفلس���طيني ،وفي مسيرة الحركة النسوية

الفلسطينية .لقد فقدت فلسطين مناضلة صلبة جريئة مدافعة عن الحق
رافضة الظلم والقهر لشعبها.

العمل الوطني والنضالي وأن يكن "أخوات الرجال" ،ما حدا بنس���اء هذا الجيل
التش���به فعال بالرجال :الشعر القصير ،التدخين ،الصرامة ،الصوت العالي ،ما
دفع البعض العطاء لقب "كابتن ربيحة" على ربيحة ذياب.

تعتبر د.إصالح جاد ربيحة احدى الفاعالت األساس���يات في فترة العصر
الذهبي للمنظمات النس���ائية في األراضي المحتلة ،حيث س���اهمت بإخراج
هذا العمل مع بنات جيلها في المنظمات النسائية األخرى من شرنقة العمل
في الجمعيات الخيرية للمرأة ،والتي ميزت جيل األربعينيات والخمسينيات
والس���تينيات ،إلى فضاء العمل العام األوسع ،لتصل إلى أقصى قرى الريف
وأفقر ش���رائح المخيم .كانت رائ���دة جيل أثبت أن طريق "التش���به بالرجال
اإلجباري" كان خطوة لتحقيق الذات النسوية كاملة ،خطوة أثبتت من خاللها
بأن النس���اء "لس���ن بصالبة الرجال ،ولكن أثبتت تحت التعذيب أنهن أصلب
وأشد بأسا" كانت هذه كلمات ربيحة التي كانت دائما ترددها وتؤمن بها.
تتابع جاد ،ربيحة ذياب أكملت هذا المش���وار ،مش���وار الدفاع عن شعبها
وأرضها م���ع نكران ذاتها كامرأة لها احتياجاته���ا وأمنياتها في الحرية من
كافة أش���كال القهر والتبعية .كانت من هذا الجي���ل الذي فرض عليه لكي
يكون جزءا من العمل النضالي والوطني ،أن ينكر ذاته األنثوية .كانت ربيحة
رفيقة درب بنات فتح اللواتي أعطين أس���ماء حركية رجالية "أبو محمد"" ،أبو
علي" ،لكي يثبتن لمن يدربهن على العمل العس���كري والنضالي أنهن لسن
"أقل رجولة من الرجال" بل أصلب من الرجال وأقوى.
وتضي���ف د .إصالح جاد :كانت بليغة كلمات احدى بنات فتح العائدات
مع الس���لطة إلى غزة عندما قالت" :اكتش���فت أنوثت���ي" عندما عدت إلى غزة
وس���معت النس���اء هناك يتحدثن عن حقوق المرأة التي يجب على السلطة
أن تأخذها بعين االعتبار عن���د بناء "الدولة"،وفرض العمل النضالي والوطني
في فتح على النس���اء في حينه أن يثبتن جدارتهن للمشاركة في حمل عبء

زهيرة كمال :رفيقة عمر ال تنتسى

د .إصالح جاد :تجربة رائدة

ربيحة ذياب المناضلة اإلنسانة
روان سمارة
ه���ي مناضلة بامتياز ،ام���رأة حملت الهم الوطني عل���ى كاهلها منذ الصغر،
فقاومت االحتالل وناضلت لتعتقل مرارا ،ربيحة ذياب وزيرة المرأة س���ابقا ،عضو
المجلس التشريعي ،والمجلس الثوري لحركة فتح ،امرأة لم َ
تنس الهم النسوي
وال اإلنساني فكانت مثاال لخوض معارك على عدة مستويات وطنية واجتماعية،
بهدف تحرير المرأة الفلسطينية من أعباء اجتماعية أثقلتها لعقود ،فلم تتأخر
عن تقديم المعونة ألي امراة تطرق بابها.
"يحزنني أن أرى امرأة جاهلة أو فقيرة" ،تلك الكلمات كانت قد قالتها الفقيدة
في لقاء على هامش مشروع توثيق تجارب األسيرات الذي قام عليه طاقم شؤون
المرأة ،وكنت قد قابلتها باعتبارها إحدى األس����يرات اللواتي قضين س����نوات في
س����جون االحتالل .وبتأمل العبارة نجد كيف أن التزامه����ا االجتماعي والحقوقي
والنسوي إنما كان نابعا من ذاتها الواعية والمنتمية والمحبة لنساء الوطن.
ربيحة اإلنس���انة قدمت ما اس���تطاعت من معونة لمجتمعها بش���كل عام
وللنس���اء تحديدا ،تقول أم س���هيل من قرية تل  ":التقيت بأم وعد منذ عش���ر
س���نوات ،وكان اللقاء خالل افتتاحها للمركز النسوي في تل ،كانت امرأة بسيطة
ومحبة ،هي امرأة ال تنس���ى" .أم س���هيل أرملة وأم لثالثة أطفال ،وكان زوجها قد
استشهد في اجتياح نابلس عام  ،2003فلم تجد معيال ألسرتها ،فقررت العمل
في أحد مش���اغل الخياطة المتواجدة في مدينة نابلس ،تقول ":بعد استشهاد
زوجي مررت بظروف قاسية ،وعندما التقيت باألخت ربيحة أخبرتها أنني خريجة
وأنني أعمل في مش���غل للخياطة ،وطلبت منها مس���اعدتي في إيجاد عمل آخر،

وعلى الفور س���اعدتني وها أن���ا اآلن أعمل براتب جيد في إحدى الش���ركات في
مدينة نابلس ،ومن يومها ،فقد بقيت على تواصل مع األخت ربيحة".
كانت الس���يدة ربيحة ذياب وزيرة لش���ؤون المرأة منذ العام  ،2009ورئيسة
وعضوة في العديد من المؤسس���ات النس���وية ،األمر الذي ساعدها في االطالع
على أوضاع النساء في المناطق النائية؛ فكنا نراها في القرى والمخيمات .يقول
يوسف عودة رئيس وحدة مجلس الوزراء في وزارة المرأة  ":احتكاك األخت ربيحة
مع النس���اء من كافة طبقات المجتمع جعلها قادرة على رصد ماتعانيه النس���اء
ليس اجتماعيا وسياس���يا ،بل اقتصاديا أيضا ،فكنا نراها تقدم يد العون لهن،
ليس من خالل تقديم المس���اعدات وحس���ب ،بل من خالل تمكينهن من تغيير
واقعهن وتطوير أنفس���هن من خالل التعليم ،والعمل في مشاريعهن الخاصة،
حيث آمنت أن المرأة المستقلة اقتصاديا قادرة على إدارة حياتها بشكل أفضل".
تق���ول خولة أحمد":كنت أعم���ل آذنة في أحد المراكز النس���وية في مدينة
الخليل ،وفي إحدى زيارات األخت ربيحة سألتني عن تحصيلي العلمي ،فأخبرتها
أنني لم أكمل تعليمي الثانوي بسبب زواجي ،فأقنعتني بضرورة إكمال دراستي
الثانوية ،وعندما أنهيتها أرس���لتني لجامعة القدس المفتوحة ،ونظرا لظروفي
االقتصادية السيئة في ذلك الوقت ،فقد ساعدتني على تأمين أقساط الجامعة،
حت���ى أنهيت دراس���تي ،وها أنا اآلن أعمل محاس���بة في ش���ركة تأمين ".خولة
التي تبلغ الرابعة والثالثين من عمرها مطلقة وهي المس���ؤولة الوحيدة عن ابن
معاق حركيا لم يتجاوز السادس���ة ،وهي تدين للسيدة ربيحة بكل ما وصلت له،

تتح���دث زهيرة كمال عن معرفتها بالراحل���ة ربيحة ذاب التي بدأت منذ
نهاية الس���بعينات" :ربيحة كانت إنس���انة قبل كل ش���يء ،متفهمة ،داعمة
للم���رأة ،فعندما تم تعيني كوزيرة لش���ؤون المرأة كان���ت داعمة لي ،وحينما
استلمت مس���ؤولية الوزارة عملت على إحياء عدة استراتيجيات وطنية وعبر
قطاعية خاصة بالمرأة والنوع االجتماعي.
تش���ير كمال :عند تأس���يس األطر النس���وية وعندما تش���كل اتحاد العمل
النس���ائي كانت ربيحة موجودة معن���ا ،وهذه النقطة عالم���ة فارقة ومهمة في
التاريخ ،فعندما بدأت األطر النس���وية تش���كل أطرها الخاصة ،دعمت ربيحة بأن
نكون في أطار موحد ،ألنها كانت تؤمن بأن قوتنا في وحدتنا ،وصوت المرأة يجب
أن يكون موحدا ،لذلك كانت لها بصمات مهمة ،واستطاعت حمل هذه القضايا
إلى مركز القرار ،وأخذ القرار .وكانت ربيحة إنسانة قوية في وجودها بمركز القرار
في داخل الحكومة ،وضعت القضايا الموجودة داخل اس���تراتيجيات المرأة على
طاولة مجلس الوزراء ،وحققت عدد م���ن القضايا وأصبحت قرارات ،واليوم ال أحد
يناقش بها ،فقد كانت تهتم بعملية التنس���يق مع الجهات المختلفة ،وتعلي
صوتها من أجل القضايا التي تؤمن فيها وتطرحها بقوة.
تؤك���د زهيرة كمال بأن���ه كان لدى ربيحة اس���تعداد للتعل���م من خبرة
اآلخرين ،وكانت إنس���انية في عالقاتها ،فالمعتق�ل�ات يعرفنها جيدا ،ولكن
الناس العاديون ال يعرفون الكثير عنها ،فهي انس���انة تحب الحياة ،وعندها
صوت جميل جدا ،كانت تغن���ي ألم كلثوم ،في المعتقالت كانت ترفع الهم
عن النساء بإعالء صوتها بالغناء  ،لتقول نحن بشر ونحب الحياة.

وتحديدا تأمين حياة كريمة البنها ،تقول":أحاول تخيل حياتي لو اس���تمرت كما
كانت ،وكنت س���أبكي كل ليلة ألنني عاجزة عن تأمين عالج البني ،كل هذا تغير
بفض���ل األخت ربيحة ،التي لم تكن يوما س���وا أم لي احتضنتني ووجهتني ولم
تبخل علي حتى بالسؤال".
وقفت ربيحة ذياب بجانب العديد من األسر والنساء ،فقامت على مدار أعوام
بزيارات عدة لمراكز مس���نين ،وذوي االحتياجات الخاصة ،فكانت المثال األعلى
الذي تسعى العديد من الفتيات للسير على نهجها .تقول ميسون قدومي عضو
إقليم حركة فتح في محافظة رام الله ":األخت ربيحة ذياب هي مثلي األعلى ،وهي
المثل األعلى للعديد من الفتيات ،ليس على صعيد العمل السياس���ي وحسب،
بل على صعيد العمل اإلنس���اني أيضا ،فكنا نرى األخت ربيحة تقف بجانب أسر
األسرى والجرحى والش���هداء ،تواس���يهم وتخفف عنهم وتقدم المعونة لكل
من يحتاجها س���واء أكان الدعم ماديا أو معنويا ،كما كانت األخت ربيحة تشجع
الفتيات الصغيرات على خوض غمار العمل السياس���ي واالجتماعي ،فقد كانت
دائما ترى أن العمل المش���اركة السياس���ية واالجتماعية هي الطريقة الوحيدة
لكسب معركتنا ضد االحتالل ،وهي ليست حكرا على أحد".
"ه���ي فالحة طيبة ،وإنس���انة بكل معن���ى الكلمة" به���ذه الكلمات وصفها
المرافق الشخصي للسيدة ربيحة منذ العام  2009والذي كان على اطالع بكل ما
قدمته على الصعيد االجتماعي واإلنس���اني ،يقول ":كانت األخت ربيحة تقدم ما
تس���تطيع ،لكنها كانت ترفض الحديث عن ما تقوم به ،فكانت تقول أن تقديم
المعونة يش���مل أوال حفظ كرامة من نساعدهم ،لذلك كانت دائما تحرص على
تقديم المعونة والمساعدة أيا كانت في السر".
ربيح���ة ذياب كانت ام���رأة مناضلة على كافة األصعدة ،وكانت إنس���انة في
المق���ام األول ،متواضعة محبة ،كانت تعلمنا ان النض���ال ال يقتصر على جانب
واحد ،وأن القدرة على مد يد العون هي واجب حتى لو كانت بالكلمة.
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امرأة ترأس حزبًا يساريًا مغربي ًًا ألول مرة

نساء
وأخبار

قتلت ألنها
أنجبت بنتًا

دول عدم االنياز تؤكد عىل املساواة
بني الجنسني

 1300شخصية يوقعون نداءًا عالميًا من أجل التضامن مع نساء البحرين

إطالق العنان
لثقافة تعنيف المرأة

أكثر من « 2800جريمة شرف»

تحث المالديف على
األمم المتحدة ّ
الكف عن جلد النساء
ّ

 3500حالة عنف ضد المرأة بينها  70جريمة قتل

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

طفلة تتعرض لإلغتصاب كل  20دقيقة

اليونسكو تقدم  120خريطة للمسار التعليمي

جنسيًا

ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة في النرويج

بريطانيا تنشئ صندوقًا

لمكافحة استغالل الفتيات

 705امرأة ضحايا
جرائم الشرف

نساء العالم يعانين من التحرش فى المواصالت

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

مائتا حالة عنف ضد المرأة في مركز األمان األسري

حرمان
 75مليون
فتاة من الدراسة

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

تحويل
الرواتب
الى الزوجات
للحيلولة دون
خيانة األزواج

شمـــــوع ســـــــوداء

كاتبة أميركية ترفض ترجمة روايتها للعبرية

 ٪ 82من المغربيات يتعرضن للعنف الزوجي

استمرار العنف ضد المرأة األفغانية رغم القانون

 218حالة عنف ضد المرأة خالل شهر نيسان

خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم
نجوى سعدي غانم
ج���اء الليل مخفيا القمر في جي���وب عباءته المعتمة
التي أرخاها بس���خاء على أرجاء المدينة ،ولملمت سياط
الخوف أق���دام الصغ���ار ،وآوت بها إلى فراش���هم الذي
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بات���وا يكرهونه؛ فال أحالم جميل���ة توافيهم على حافة
وس���ائدهم الملغمة بالكوابيس ،وال أمنيات بقضاء ليال
آمنة تحققها عصى الجنيات المطلة من نوافذ الحكايات
التي تحكى على عجل من أمهات مرهقات.

أصدر كل من هيئة منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،واالتحاد البرلماني الدولي خارطة المشاركة
السياسية للنساء في العالم لنهاية عام  ،2014والتي تغطي الفترة ما قبل شهر كانون ثاني  ، 2015وتشمل معظم الدول .وتركز الخارطة
على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات ،وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.
ففي مجال رئاس���ة الدول والحكومات ،فما زالت النس���اء في جميع الدول العربية غائبات عن هذه المناصب ،أما على المستوى العالمي
فهنالك عشر رئيسات دول من أصل  152دولة أي ما نسبته ( )6.6%وبزيادة رئيسة واحدة عن العام السابق ،وهذه الدول هي األرجنتين
والبرازيل وجمهورية أفريقيا الوس���طى وتشيلي وكرواتيا وليبيريا وليتوانيا ومالطا وكوريا الجنوبية وسويسرا ،علمًا بأن ذلك يشمل فقط
الرئاسة المنتخبة للدول .
وشكلت النساء نسبة ( )7.3%من مجمل رئاسة الحكومات ،حيث وصل عددهن الى  14رئيسة حكومة من أصل  193دولة ،وبانخفاض
رئيس���ة حكومة واحدة عن العام الس���ابق .وهذه الدول هي األرجنتين وبنغالدش والبرازيل وتشيلي والدنمارك وألمانيا وجمايكا والتيفيا
وليبيريا والنرويج وبيرو وبولندا وسويسرا و»ترينداد وتوباجو.
وقد احتلت فنلندا المركز األول على قائمة الدول التي شكلت فيها النساء نصف المراكز الوزارية وأكثر بنسبة ( )62.5%أي  10وزيرات
من أصل  ، 16وحلت دولة الرأس األخضر في أفريقيا (كابو فيردي) بالترتيب الثاني بنسبة ( )52.9%أي  9وزيرات من أصل  ، 17فيما حلت
السويد في المرتبة الثالثة بنسبة ( )52.2%أي  12وزيرة من أصل  ،23وفرنسا بالمركز الرابع وبنسبة  50%أي  8وزيرات من أصل .16

يحكم الظالم س���يطرته على المدينة ،لكنها تحاول
االفالت عبر ثقوب تش���قها في عباءته الواس���عة ليطل

 24وزيرة أردنية تقلدن  45حقيبة منذ عام 1979

م���ن خاللها ضوء خاف���ت ما يلبث أن يخب���و رويدا رويدا،
لتستسلم المدينة للظالم من جديد معلنة له الخضوع.
بقايا ش���معة تثبته���ا بأنامل مرتجف���ة داخل فجوة
ش���معدان قديم فينتفض الصغير من فراش���ه صارخا:
ابعدي عني كل الش���موع المش���تعلة أماه ,إني ال أخاف
الظالم وال ترهبني أنفاس الليل المريبة واني ال أخش���ى
الظالم مثلما أخشى الشموع ,فأشباح العتمة ال ترهبني
وال ترتعد أطرافي عند مرورها من باب غرفتنا لتتراقص
عل���ى الجدار أمامي فيقفز قلبي م���ع حركاتها ,نعم أنا
ما عدت أخشاها لكنني أخشى االختناق واالحتراق أماه.
باألم���س م���روا ثالثته���م ببابنا ،وه���م متفحمون
وصرخوا ليس���معوا كل األطف���ال بالمدينة وصاياهم،
أخبرونا أن الش���موع ماكرة خبيثة تترصد بالصغار فما
إن يغلقوا أعينهم ويستس���لموا للن���وم حتى تزحف
باتجاه فراش���هم وتلتهم حرائقها أجسادهم الغضة،
فتتحول إل���ى كتل متفحمة دون حراك ,تحرق نيرانها
البسمة على ش���فاههم وش���فاه أحبتهم  .طلبوا منا
أن نجم���ع كل الش���موع من المدين���ة وندفنها لنواري

أشار معهد تضامن النساء األردني إلى كتاب التكليف السامي لجاللة الملك عبدالله الثاني يوم  ،2016/5/29والموجه لرئيس الوزراء
المكلف الدكتور هاني الملقي الى أهمية مش���اركة النس���اء بمختلف المجاالت ومنها السياسية ،حيث قال جاللته »:وال بد للمرأة أن تتبوأ
مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجاالت كافة .فال تزال نسبة مشاركة المرأة دون الطموح
الذي نسعى إليه ،ما يشكل عقبة اساسية في مسيرتنا التنموية ،فال بد من العمل على تجاوزها».
وتش���ير «تضامن» ،على أن العمل على تحقيق المهام الواردة بكتاب التكليف الس���امي والمتعلقة بالنساء على وجه الخصوص ،ال بد
أن تتم ترجمتها على أرض الواقع وبش���كل فوري ،من خالل زيادة مش���اركتهن في مجلس الوزراء بصورة فعالة ومؤثرة ،وبحقائب وزارية
ً
غير تقليدية ،تجعل من النس���اء ش���ريكات في التنمية وبناء الوطن وفي تحمل المس���ؤولية بمختلف الظروف واألوقات ،فلم يعد مقبوال
استبعادهن من مواقع صنع القرار وتهميش أدوارهن ،خاصة أنهن قادرات ومؤهالت.
فمنذ عام  ، 1979تم تعيين الس���يدة إنعام المفتي كأول وزيرة أردنية حتى تاريخ اس���تقالة حكومة عبد الله النس���ور الثانية ،ثم تم
تعيين  24وزيرة تقلدن  45حقيبة وزارية ،وهن الس���يدات إنعام المفتي ،ليلى شرف ،د .ريما خلف ،سلوى المصري ،تمام الغول ،د .رويدا
المعايطة ،د .علياء بوران ،د .أمل الفرحان ،أس���مى خضر ،ناديا الس���عيد ،د .سهير العلي ،مها الخطيب ،هالة لطوف ،نانسي باكير ،سوزان
عفانه ،رابحة الدباس ،نسرين زريقات ،د .هيفاء أبوغزالة ،ناديا العالول ،ريم أبو حسان ،النا مامكغ ،د .لينا شبيب ،مها العلي ،ومجد شويكه.
وترى»تضامن» في وجود خمس وزيرات بحكومة عبدالله النسور الثانية المستقيلة وبنسبة  17.8%من مجموع أعضاء مجلس الوزراء
البالغ عددهم  28وزيرًا ووزيرة ،خطوة إيجابية تجسد أهمية زيـادة تمثيـل النسـاء في مختـلــف مواقــع المسؤولية وصنــع القــرار ،وصوال
إلى ما نسبتـه  30%كحــد أدنـى على طريق المناصفة المجسدة للعدالــة والمساواة ،حيث أنها تتطلع إلى ترسيخ سياسة ثابتة تضمن
ً
تمثيال متزايدا ً،ال تراجع فيه للنساء في مختلف مواقع المسؤولية العليا والوسطى وفي سوق العمل كذلك .
وأعربت «تضامن» عن ثقتها بأن النس���اء وخاصة الش���ابات قادرات على األداء المتميز وترك بصمات إيجابية ،استنادا إلى مؤهالتهن
وخبراتهن ،حيث أن إش���راكهن بمجلس الوزراء سيس���هم في تمهيد الدرب أمام مزيد من النساء للوصول إلى المشاركة الفعالة في إدارة
الشأن العام ،كمواطنات قادرات وعازمات على تحمل المسؤولية العامة  ،متمتعات بكامل الحقوق المكفولة لهن بموجب الدستور األردني
والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.

الحرائق التي تتوعدنا .علينا أن ندفنها قبل أن تدفننا
بأبشع الصور.
أمي ال تتركيني فريس���ة للنار تلتهم جلدي وتشوي
لحمي مثلما فعلت به���م ،ال تبتعدي عندما انام فلعلك
تس���معين صراخ استغاثتي إن أطلت النيران من شقوق
الجدار أو زحفت من تحت الباب .كوني قريبة لتس���معي
فحيح النار يقترب من فراشي وتقطعي لسانها الممتد
ليلتهمني.
أمي مض���ى الصغار إلى التراب ،لكن صورهم ما زالت
تتراقص أمامي ترعبني وصرخاتهم توجع رأسي وتصم
آذاني  .اقتربي مني ,دثريني ,وامسحي عن قلبي الفزع ,
واحكي لي قصة يمتد فيها الفرح بساتين ملونة ،حيث
الفراش���ات تتطاير واألزهار تتمايل ويركض الصغار بال
خوف وال فزع وال حرائق.

مؤتمر في بيروت يدعو لتعزيز مشاركة النساء في بناء السالم وحل النزاعات المسلحة
وكالة أخبار المرأة
اجتمعت في بيروت عشرات القياديات النسائيات من عشر دول عربية وإقليم كردستان ،استجابة لدعوة من مركز القدس للدراسات
السياسية والمركز الدنماركي للنوع االجتماعي والمساواة والتنوع – كوينفو ،للتباحث في «تعزيز دور النساء في بناء السالم وحل النزاعات
في المنطقة العربية» ،ومراجعة الخطط الوطنية الرامية لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم .1325
وعلى امتداد س���ت جلس���ات ،ناقشت المش���اركات عدة موضوعات ذات صلة ،من بينها «تعزيز دور النس���اء في بناء السالم في دول
النزاعات المس���لحة» ،حيث اس���تمعن إلى عروض من قيادات نسائية عراقية وس���ورية ويمنية وليبية؛ و»دور النساء في محاربة التطرف
وصناعة السياس���ات العمومية» ،كما في الحالتين األردنية والمصرية؛ و»دور النساء في بناء التوافقات الوطنية والعدالة االنتقالية» ،كما
في التجربتين التونس���ية والمغربية؛ و»التهميش المركب  ...نساء األقليات الدينية والقومية» ،حيث تطرقت المشاركات إلى ما أسمينه
«التهميش المركب» الذي تعانيه نساء المكونات المختلفة ،من دينية وقومية وعرقية في عدد من دول المنطقة ،سيما تلك التي كانت
مس���رحًا ألفظع االنتهاكات التي تعرضت لها هذه المكونات على أيدي جماعات التطرف العنيف  ،وتحديدًا في س���وريا والعراق ،وجرى
استعراض سريع ألوضاع النساء من هذه المكونات في دول أخرى عديدة.
وش���اركت في أعمال المؤتمر ستون شخصية نس���ائية ،من برلمانيات وعضوات مجالس استشارية وقيادات حزبية وناشطات مجتمع
ّ
مدن���ي وأكاديميات ،من مختلف المرجعيات الفكرية واالجتماعية ،مثلن عددًا من دول المنطقة (األردن ،لبنان ،مصر ،فلس���طين ،العراق،
َ
سوريا ،تونس ،المغرب ،ليبيا ،واليمن فضال عن إقليم كردستان العراق).

َّ
لـــــــــــو أ ن
عبد الغني سالمة
ُيقال أن "لـو" تفتح باب الش���يطان ،ومع ذلك ،س���أحاول أن أنقلك���م من خاللها إلى عوالم
ُم َت َّ
خيلة ،على شكل افتراضات تاريخية ،وسأترك الشق الثاني من االفتراض لتجيبوا عليه من
َ
عظامنا..
خيالك���م ..مكتفيا بتناول ربع القرن األخير ،الذي مر علينا ثقيال كئيبا ،وداس بأحماله
ولنبدأ بواقعنا الفلسطيني..
لو أن حركة فتح ،حين تولت قيادة السلطة الوطنية ،ركزت جهودها على بناء المؤسسات،
وتكريس نهج االنتخابات ،وتعزي���ز الديمقراطية ،وإصالح القضاء ،وتطوير التعليم ،وقدمت
أنموذجا صالحا في اإلدارة ،والحكم الرشيد...
ل���و أن حركة حم���اس ،بعد أن فازت ف���ي االنتخابات بأغلبية مريح���ة في المجلس
التش���ريعي توجهت لجمهورها وناخبيها قائلة :س���أظل حركة مقاومة ،وال حاجة لي
بالحكومة وأوحال السياس���ة ،لذلك س���أترفع عن مغريات الس���لطة ،وسأكتفي بدور
ً
المعارض���ة الوطنية ،ملتزمة ببرنامجي اإلنتخابي الذي على أساس���ه تم انتخابي ،وهو
اإلصالح ومحاربة الفساد...
ول���و أن حماس بعد تجربة الحكم القصيرة ،وبعد فرض الحصار المالي والسياس���ي
المش���دد عليها وعلى السلطة الوطنية بأكملها ،وبعد أن رأت بعينيها النتائج الكارثية
الس���تئثارها بالس���لطة ،وبعد أن تبين للجمي���ع عمق وخطورة المأزق السياس���ي الذي
وضعت نفس���ها ومعها الش���عب الفلس���طيني فيه ..لو أنها احترمت اتفاق مكة الذي
جاءها كخشبة خالص..
َّ
لو أن حركة حماس غلبت فلس���طينيتها على إخوانيتها ،لو أنها لم تستجب لمخططات
ّ
إيران وقطر ،لو رأت الش���رك الذي نصبته لها إس���رائيل ،لو لم تقم باالنقالب ..لو أدركت أن
مصالح ش���عبها أهم من مصالح الحزب والجماعة ..لو حاولت تجنب ثالثة حروب مدمرة ...لو
كانت قيادة فتح وحماس والسلطة صادقة وجادة في إنهاء االنقسام...
َ
ل����و أدرك ُ"مرس����ي" أن مصر أكبر وأهم م����ن قطر بكثير ،لو لم يك����ن نهج اإلخوان
إقصائيا ،لو قبلت الجماعة باآلخرين ،وسعت للشراكة معهم ،لو اختار مرسي "حمدين
صباحي" نائبا له ،أو "عمرو موس����ى" رئيسا للحكومة ..لو تصرف كرئيس دولة ،وليس
كتابع للمرشد..
َّ
لو أن "السيس���ي" لم ينفذ انقالبه ،وترك الحراك الشعبي لوحده حتى ينضج ،لو أنه فض
تجم���ع "رابع���ة" بطريقة حضارية ،لو انتب���ه أن اإلعالم المصري صار عب���ارة عن موجة تهريج
وتهييج ،وأن القضاء صار أضحوكة ،لو انسحب من الحياة السياسية فاسحا المجال النتخابات
برئيس بحجم مصر وعظمتها..
مدنية حقيقية ،تأتي
ٍ
لو أن "صدام حس���ين" ص���رف ملياراته على الزراعة والصناع���ة وتوطين التكنولوجيا،
بدال من س���باق التس���لح ،لو اس���تفاد من العقول والعبقريات العراقية بدال من قمعها ،لو
ّ
توجه للس���لم الداخلي وتعزيز الحريات ،لو أقام سالما مع جيرانه بدال من الحروب ،لو غلب
إنسانيته على نزعاته الدكتاتورية..
لو أن "بش���ار األس���د" عاقب محافظ درعا على وحشيته ،لو أنه استمع لنبض الشعب حين
خرج بمظاهرات س���لمية كل مطالبها الحرية والكرامة ،لو نفذ سلسلة من اإلصالحات الجذرية،
لو انتبه للفساد الذي نخر مؤسسات الدولة ،لو تصرف كإنسان ،ال كزعيم عصابة..
ل���و لم يكن "القذافي" مجنونا ومصابا بدزينة أمراض نفس���ية ،لو ل���م يكن "علي عبد الله
صال���ح" لصا ،ولم يكن "مبارك" فاس���دا ...وهن���ا ،يمكن وضع ما ال حصر له م���ن االفتراضات،
ٌ
وبالتأكيد كل منا يعرف اإلجابة ،ويتوقع كيف ستكون النهايات ،لو تغيرت البدايات ..ولكن
ما الهدف من كل هذا؟
ال حاجة لش���رح بؤس الواقع العرب���ي ،وإلى أي مدى من االنحط���اط وصلت فيه أوضاع
الشعوب العربية ..كلنا نعلم ونعيش ذلك الواقع بكل تفاصيله ومآسيه ..وقد ُس ُ
قت هذه
االفتراضات للتأكيد على أن األخطاء الش���خصية ألف���راد هي التي قادت إلى تلك النتائج
ّ
المزري���ة والكارثية ..وأن هزائمنا والكوارث الت���ي حلت بنا لم تكن قدرا محتوما ..وأنها من
صنع أيدينا ..صحيح أن هؤالء األفراد كانوا بموقع السلطة والمسؤولية ..ولكن يمكن سوق
م���ا ال نهاية له م���ن االفتراضات ألخطاء ش���خصية لنا كمواطنين ،أو لم���ن يتولون مواقع
مسؤولة في الدولة والمجتمع ،سواء كانت هامشية أم رئيسية ..وهذه األخطاء (البسيطة)
ُ
التي ال يعيرها المواطنون أهمية تذكر ،هي التي أنتجت البيئة التي نشأت فيها السلطة،
ّ
بالتغول..
وسمحت لها
وهذه االفتراضات تمثل سلس���لة متصلة ،كل حلقة فيها تتأثر بسابقتها ،وتؤثر
َ
َ
وفتح المج���ال لخطأ آخر مبني على
عل���ى الحقتها ،وكل خطأ وق���ع خلق واقعًا جديدًا،
س���ابقه ،وهكذا ..ما يعني أن نظرية المؤامرة الخارجية ال مكان لها هنا ،وبالتالي يجب
إع���ادة النظر في كل الفرضيات (دون اس���تبعادها) التي أوعزت واق���ع األمة العربية
المت���ردي للعوام���ل الخارجية (االس���تعمار والصهيونية واإلمبريالي���ة ،)..والبدء فورا
بالبحث عن العوامل الذاتية التي أنجبت واقعنا الراهن..
صحيح أن التاري���خ ال يمكن تغييره ،وأن قراءته بطريقة "لـو" هي ضرب من العبث ،ألنه
صار ماضيا وانتهى ..ولكن األهم من كل ما سبق ،أن واقعنا الراهن مليئ بنفس االحتماالت
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الت���ي يمكن تغييرها ..ونفس األخط���اء القاتلة التي يمكن تصحيحها ،ونفس الفرص الس���انحة التي
يمكن استثمارها ،ونفس األشخاص (مع تغيير األسماء) الذين بوسعهم تغيير الواقع لألفضل ،ونفس
المواطنين العاديي���ن (حتى بتغير األجيال) الذين ما زالوا غير مدركين لقوتهم ودورهم ،وأن أخطاءهم
البس���يطة س���تظل تنتج نفس البيئة التي تنجب نفس األنظمة الفاسدة ..بل هي البيئة التي ستجعل
من أي مواطن صالح دكتاتورا فاس���دا فيما لو تولى السلطة ،ألن المشكلة ليست في األفراد ،بقدر ما هي
الثقافة والبيئة التي تنتج هؤالء األفراد..

كلمة رئيسة مجلس ادارة طاقم شؤون المرأة

في اللقاء مع االحزاب السياسية حول تعزيز مشاركة المرأة
في صنع القرار السياسي
سامية بامية
رئيسة مجلس ادارة طاقم شؤون المرأة
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الحضور الكريم ممثلي /ممثالت األحزاب و األطر النسائية
يعتز طاقم ش���ؤون المرأة بالتعاون والش���راكة التي بنيت فيما بيننا
على مدار اللقاءات التي جمعتنا ،من أجل الوصول الى سياس���ات واليات
واج���راءات محددة تفضي الى تنفيذ التزام األحزاب و القوى السياس���ية
بتعزيز مش���اركة المرأة في صنع القرار السياسي .هذا اإللتزام الذي عبر
عنه في وثيقة الشرف التي وقع عليها  12حزبا عام  . 2010و استنادا
الى المالحظ���ات و التوجهات التي وضعها اللق���اء الذي عقد معكم في
 2016 1/10باشرت منس���قات الطاقم بتنظيم وعقد لقاءات شملت 20
موقعا في المحافظات المختلفة في كل من الضفة وغزة ،وجمعت ما بين
ممثلي���ن من  9من األحزاب التي تجاوبت مع الدعوة ،و أطرها النس���ائية
ونشطاء .
إن متابعة منس���قات الطاقم لمخرجات هذه اللقاءات والتي عرضتها
األخت ليلى زهران ،تشكل أرضية النقاشات التي تجري اليوم.
الحضور الكريم ،،
إن طاقم ش���ؤون المرأة بمكوناته من أطر نس���وية ،أولى منذ نش���أته
قضية مش���اركة المرأة في صناعة القرار السياس���ي ،مكانة محورية في
برامج���ه رابطا اياها بعمل���ه على تغيير النظرة النمطي���ة للمرأة ،وحماية
حقوقها في كافة الميادين ،و كسب التأييد لتلك الحقوق .كما أنه أولى
اهتماما لتفعيل دور األطر النسائية في عملية التغيير المجتمعي رافعا
شعار"شركاء في النضال ،شركاء في القرار".
إن تعزيز مش���اركة المرأة في صنع القرار السياس���ي ال يقتصر على
تبني الكوتا ،التي شارك الطاقم في حمالت الضغط باتجاه تبنيها ،فعلى
أهمية تبني الكوتا ،في مرحلة تقف األنماط الس���ائدة في المجتمع ،من
فك���ر وعوائق اجتماعية واقتصادية في وجه مش���اركتها ،ولكنها برأينا
التختزل في تمثيل رقمي في األط���ر القيادية المختلفة ،في األحزاب أو
المؤسسات الرسمية ،في المجالس التشريعية أو البلدية.
موقفنا أننا نريد دعم وصول نساء الى مراكز صنع القرار يحملن قضايا
النساء ،وهمومهن ،طموحاتهن ،مؤمنات بحقوقهن و بالدفاع عنها ،نساء
يجعلن من تمكنهن تمكينا للنس���اء .ويساهمن بوعيهن وامكانياتهن
وأدائهن في تكريس أهمية مشاركة النساء في وجه محاوالت تهميش
أدوارهن.
ن���رى في هذا الصدد ضرورة إيالء أهمية لما طرحته األطر النس���ائية
من ضرورة وأهمية تشاور األحزاب مع أطرهن النسائية عند إعداد قوائم
الترشيح لالنتخابات فهن األكثر التصاقا بالنساء في القواعد .
و لكن هل يقتصر تعزيز المشاركة السياسية على التمثيل في األطر
الحزبية أو الهيئات القيادية المختلفة ؟ نحن نرى أن المفهوم األوس���ع
لتعزيز مش���اركة النس���اء ،كما الش���باب ،في القرار السياسي هي قيام
األحزاب واألطر النسائية في إيجاد المساحات الكافية لللنساء والشابات

في التجمعات المختلفة من المش���اركة في إبداء رأيهم في الشأن العام
الوطني واالجتماعي والحقوقي وال يقتصر االهتمام بجمهور النس���اء في
أوقات االنتخابات لما يمثلنه من أصوات.
الش���ك أنه يقع على األحزاب الدور الرئيسي في تشكيل الوعي العام
وردم الفج���وة القائمة ما بي���ن الطروحات والواقع والعم���ل على التأثير
اإليجابي به.
من هنا نوصي بإيالء أهمية المقترحات الخاصة بترسيخ الوعي داخل
الحزب نفسه ،وفي محيطه الذي يعمل به بأن مشاركة النساء في صناعة
القرار السياسي حق وليس منة .ضرورة وطنية ومجتمعية ،نريد بناء وطن
ال يعرج بل يمشي على ساقين.
أخيرًا أود مش���اركتكم بخاطرة مرت في ذهني أثناء مراجعة ما
تم من نقاش���ات حول وثيقة تعزيز المش���اركة السياسية للمرأة،
هل يعقل أن أقف اليوم وجيلي من النس���اء ،وبعد مش���وار كفاح
طويل جنبا الى جنب مع الرجال من أخوة ورفاق وفي كافة ميادين
النضال ،لندافع ونقنع بأهمية مش���اركة النس���اء في صنع قرارنا
السياس���ي بمفهومه الوطني والمجتمعي والحقوقي؟ ولكن في

ذات الوقت هذا الش���عور يزيدنا إيمانا وإرادة بالنضال ليس فقط
لحماية اإلرث والمكتس���بات في مواجهة قوى تسعى الى إعادتنا
الى مربع التهميش ،بل قناعة أيضا بمس���ؤولية جيلنا من نس���اء
ً
نساء
ورجال بالعمل على تمكين هذه الفئة العريضة من ش���عبنا
وش���بابًا وش���ابات ،من التعبير عن رؤاهم ،وإش���راكهم في عملية
صنع القرار السياسي.فهم وهن من سيواصلون المسيرة من أجل
الحرية والبناء.
نتمنى لكم نقاش���ات مثمرة لبلورة خطط تحقق االهداف التي وعدنا
شعبنا بها في اعالن استقاللنا عام  : 1988الحرية و الكرامة و العدالة
و المساوة دون اي شكل من اشكال التميز بما فيه ما بين المرأة و الرجل.و
نتطلع لىتطبيق هذه الخط���ط على ارض الواقع لتحدث التغيير الذي
نصبوا اليه.
و نحن في طاقم ش���ؤون المرأة مس���تعدات الستمرار تعاوننا في اي
مجال من المجاالت التي ترون .
معا و س���ويا من اجل اس���تكمال مش���روعنا التحرري و بن���اء مجتمع
ديمقراطي يحقق العدالة و الكرامة و المساوة.

في رثاء ربيحة ذياب
بسم الله الرحمن الرحيم
في يوم الجمعة الموافق ( )2016/4/22الساعة الواحدة والنصف
رحلت المناضلة «ربيحة ذياب»
َ
م���ن أصعب لحظات العم���ر أن أفقد أختًا تقاس���مت معها مرارة
األيام وحالوتها ،من خالل اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي.
ما أصع���ب ذاك اليوم الذي اس���تقبلت فيه مكالم���ة ،من خالل
أنك ي���ا أختي ويا رفيقة درب���ي ويا معلمتي قد
الهات���ف المحمول ِ
انتقل���ت إلى رحم���ة الله تعالى ،لم أدري حينها م���اذا أفعل إال أنني
ِ
طلبت س���يارة ،وس���افرت من جنين إل���ى رام الله ف���ي نفس الوقت
ألشاهدك في اللقاء األخير.
وصل���ت بلدة دورا الق���رع ،نزلت على المدخل الرئيس���ي للبلدة ،حتى

دخلت منزلك لم أجد ربيحة ،ووجدت من يحب ربيحة من نساء فصائل العمل
الوطني والمؤسسات الرس���مية واألهلية وأبناء ربيحة ،وأقارب ربيحة ،وأهالي
بلدة دورا القرع ،ونظرت في وجوههم ألسألهم أين هي ربيحة؟
في يوم الس���بت الساعة العاش���رة صباحًا ،أقف أمام مشفى رام الله؛
ألش���اهد وأزف مع أهالي ش���عبنا جثمان الراحلة ربيحة لتصل إلى ضريح
الشهيد القائد "أبو عمار".
وهناك تكون مراسم الجنازة العسكرية ،وكان الشهيد القائد الراحل
يفتق���د معنا ربيحة لنذهب إل���ى دورا إلى المثوى األخي���ر ،إلى النظرات
األخيرة إلى الوداع األخير.
أيها المناضل���ة الحبيبة نحن محبي���ك ،تركت فينا الحن���ان والفرح،
وترك���ت فينا األمل والتفاؤل ،وتركت فين���ا الحب واالحترام ،وتركت فينا

لغة االس���تمرار والبقاء ،وتركت فينا اليقظ���ة والنهوض إلى األمام،
وترك���ت فينا أن نبقى على العهد من أجل االس���تمرار ،نعم س���وف
نبكي���ك ألنك تس���تحقين البكاء الذي يذرف م���ن عيوننا حزنًا على
ِ
رحيلك أيتها المناضلة الكبيرة في حياتك وفي مماتك.
عدت إلى اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي في رام الله ألشاهد
ربيحة كالمعتاد ،وجدت ربيحة صورة على األبواب والجدران.
لك مني يا أختي ورفقية العمر والعمل باقة من الحب واإلخالص
لك الرحمة.
ولذويك وأصدقائك ورفاقك الصبر والسلوان.
دالل أبو بكر
مسؤولة محافظة جنين /اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي

األساطير العلمية !!

الفتيات والفتيان والقدرات الرياضياتية
احمد عرار
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بعد غياب عامي���ن تقريبا ،أعود للكتابة بالصحيف���ة التي أحبها:
ص���وت النس���اء؛ حيث جذبن���ي كتاب ه���ام ،فقررت مناقش���ة فكرة
األساطير العلمية.
فكيف تكون علمية وتكون أسطورة؟ وهل يتفق هذا مع المنطق ؟
ف���ي العام  ،1980نش���ر باحثون م���ن جامعة جون���ز هوبكنز في
مجلة س���ينس مقاال ع���ن االختالفات في أداء إختب���ارات الرياضيات
بين الفتيان والفتيات .واس���تمر تأثير هذا الدراسة يتردد صداه في
العقود الالحقة .
كان المقال بعنوان "اإلختالفات الجنسية في القدرة الرياضياتية:
حقيقة أم نتاج صنعي؟"
أف���ادت كاميال بامبو وجوليان س���تانلي بأنهما قدما اختبار القدرة
ف���ي الرياضي���ات لطالب الص���ف الس���ابع والثام���ن المتقدمين في
قدراته���م في الرياضيات ،وقد حللوا الفرق ف���ي أداء البنين والبنات،
وكان االكتش���اف األكثر إثارة للدهشة ،كان أنه عند مستوى أعلى 10
درجات في االختبار( )800 – 700فاق عدد الفتيات الفتيان بنسبة 13
–  . 1وفي محاولة للتمييز بين التفس���يرات التي تستحضر العوامل
االجتماعية ،وتلك التي تستحضر التفس���يرات البيولوجية لتفسير
هذا الفرق الكبير ،حدد الباحثون عدد مقررات الرياضيات التي درسها
الطالب وعدد المقررات التي أبدوا الرغبة في دراستها ،ولما لم يعثروا
ُ
على فروق بين الذكور واإلناث في هذه المعايير ،خلص الباحثون في
مقالتهم في مجلة س���ينس إلى أنه "يب���دو من المرجح أن وضع رهان
المرء على عمليات التنش���ئة االجتماعية للولد ،مقابل الفتاة على أنها
التفسير الوحيد المسموح به للفرق بين الجنسين في الرياضيات ،هو
رهان سابق ألوانه" .
مرة أخرى ،نش���رت مجلة س���ينس هذه الدراسة في مقالة بعنوان
الرياضي���ات والجنس" :هل ولدت البنات بقدرة أقل ؟ " ويحمل عنوانا
فرعيا "مجموعة من جونز هوبكنز تقول ربما لكن آخرين ليس���وا بذلك
اليقين" فعبارات من المؤلفين أنفسهم زادت االنطباع بأن التفسيرات
ُ
االجتماعية لالختالف يجب أن تعطي وزنا أقل .على س���بيل المثال،
ّ
سيكن أفضل
قالت بمبو في مقال أخبار في مجلة سينس  ":إن النساء
حاال بقبولهن اختالفاتهن والعمل على تشجيع الفتيات على تحقيق
قدر ما يستطعن ،من دون إلقاء اللوم باستمرار حول إنجازاتهن األقل
في الرياضيات فقط على العوامل االجتماعية".

وتبع ذل����ك حملة إعالمية في مجلة تايم "عامل الجنوس����ة في
الرياضيات :دراس����ة جديدة تق����ول أن الذكور قد يكونون بطبيعة
الحال أقدر من اإلناث" ،جاءت مصحوبة برسم كاريكتوري لتلميذة
غير قادرة على ضرب رقمين كل واحد منهما يتألف من رقم واحد،
في حي����ن يكمل الصبي ض����رب رقمين يتألفان م����ن  3و 4أرقام.
أم����ا نيوز ويك فق����د عنوت تقريرها بـــ ( هل ل����دى الذكور جينات
الرياضيات؟) .أيضا ذكرت مقاالت في كل من ملحق صحيفة يوم
األحد األس����بوعية لنيويورك تايمز الدراسة ،وفور نشرها انتشرت
هذه القصة في ش����كلها األكثر حتمية بسرعة كبيرة ،في مجالت
مثل مجل����ة ريد ريز دايجس����ت ،وب��ل�اي بوي والمج��ل�ات العلمية
الشعبية التي نشرت في تلك الحقبة.
وقد كان آخرون ليسوا بذلك اليقين المقصود بالعنوان الفرعي في
مقالة مجلة سينس كثر؛ فقد أشارت المقاالت المنشورة في المجالت
األكاديمية للتعليم ولعلم النف���س وغيرها من المجالت األكاديمية
األخ���رى ،إلى عدي���د من العوام���ل اإلجتماعية الت���ي تجاهلتها بمبو
وستانلي .فأشارت هذه المقاالت إلى الدراسات التي تبين تأثير أنواع
اللعب التي يلعب بها الفتيان والفتيات ،والمواقف االجتماعية التي
أدت إل���ى ازدراء البنين للفتيات ،الالتي كن (فلتات في العلم) وتأثير
الوالدين واألفكار المسبقة لمعملي المدارس حول اختالفات الفتيات
والفتيان في الكفاءة في الرياضيات ،إضافة إلى التحيز التي تواجهه
الفتيات المهتمات بالرياضي���ات في الكلية وخارجها .وفي الحقيقة
إن عدد المقاالت التي كانت قد استكشفت العوامل اإلجتماعية التي
تؤث���ر في الكفاءة في الرياضيات ،فاقت إل���ى حد كبير أي توجه نحو
التفسير البيولوجي.
فبمبو وس���تانلي ل���م ينتقدا العوام���ل االجتماعية التفس���يرية
الممكنة بمجرد مقارنة عدد المقررات التي درسها الفتيان والفتيات،
وتقييم االهتم���ام الذي أعرب عنه الفتيان والفتيات في الرياضيات.
وعلى الرغم من هذه االس���تجابات ال���واردة ،إلى حد كبير في المجالت
األكاديمية ،فقد ظلت فكرة (جي���ن الرياضيات في الذكور) ماثلة في
أذهان الجمهور .وقد أفادت دراس���ات أجري���ت لتقدير تأثير الدعاية
الواسعة بوجود تأثير سلبي في مواقف اآلباء ومواقف طالب المدارس
بخصوص كفاءة الفتيات في الرياضيات.
وجاء دليل آخر على اس���تمرار تأثير هذه الدراسة بعد  25عاما في

الع���ام  2005عندما ع���رض لورانس س���امرز Lawrence Summers
رئيس جامعة هارفارد في كلمة ألقاها وجرى نشرها على نطاق واسع
تنقل التفس���يرات المحتملة النخفاض عدد النس���اء في الرياضيات
والمجاالت ذات الصلة .أحد هذه التفس���يرات أشار إلى األدلة العملية
التي تدع���م التفس���ير البيولوجي له���ذا الفرق قائال " :ف���ي الحالة
الخاصة للعلوم والهندس���ة هناك قضايا الكفاءة الذاتية " من جهة
أخرى استش���هد  Summersكدليل مؤيد لهذه المقولة بكتاب عالم
النفس ستيغن بينكر  :Steven pinkerاللوحة البيضاء The blank
 Slateالذي يش���ير فيه إلى دراس���ة بيمبو وس���تانلي كدليل لشرح
الكفاءة الذاتية .وقد س���اهمت الردود السلبية من العديد من أعضاء
هيئة التدريس في جامعة هارف���ارد ردا على خطاب  Summersفي
استقالته في العام . 2006
لكن ما يثير الدهشة حول قوة بقاء هذه األسطورة العلمية ،هو أن
الدراسة المس���تمرة في جامعة جونز هوبكيز لقدرات الرياضيات في
الش���باب خالل الس���نوات التي تلت العام  1980قد أظهرت انخفاضا
تدريجي���ا في الفرق بي���ن األوالد والبن���ات في األداء ف���ي اختبارات
الرياضيات .وبحلول العام  1997كانت النس���بة قد انخفضت من 13
إلى  1لتصل في عام  2005من  2.8إلى .1
ومن الواضح أن هذا التحس���ن في أداء الفتيات ليس يكن بسبب
التغييرات في جينات الفتيات في السنوات الفاصلة .أحد التفسيرات
المحتملة لهذه التغييرات هو البيئة اإلجتماعية المتغيرة التي بدأت
في س���بعينات القرن العش���رين بدفع النس���اء نحو بيئات تعليمية
ُمعززة لدراس���ة الفتيات للرياضيات والعلوم ،وزيادة الفهم للعوامل
االجتماعية التي حالت دون النهوض بهن.
في هذا الس���ياق ،قدمت دراس���ات عبر الثقافات أخيرًا دليال على
أن هناك ارتباط���ًا كبيرًا بين إنجازات المرأة ف���ي الرياضيات والعلوم
بمواقف المجتمع تجاه الجنسين في المجتمع الذي عشنا فيه.
ومن المخي���ب لآلمال غياب أي تغطية من جانب وس���ائل اإلعالم
وغيره���ا لهذه النتائ���ج األخيرة التي تقوض على نحو فعال أس���اس
اس���تنتاجات بمبو وس���تانلي في العام 1980؛ ويبدو أن تفنيد هذه
األف���كار النمطية الت���ي أثرت ذات يوم في المواق���ف العامة ،لم تلق
اهتمام وسائل اإلعالم نفسها التي نشرتها ،رغم ظهور أبحاث علمية
تدحض تلك األفكار المغلوطة.

بانوراما المرأة

مغزى اختراق النساء
لمهن الرجال

بعد فشل حكومات الرجال ،العراقيات يطالبن بالحكم

مهند عبد الحميد
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أع���داد متزايدة م���ن النس���اء يعترضن على
تنميطهن ف���ي األعمال التقليدي���ة ،ويخترقن
بعض المه���ن المخصصة للرجال ف���ي العديد
من البل���دان العربية .االعتراض يأتي هنا ايجابيا
ويعكس بشكل وبآخر نوعا من التطور المجتمعي
المحدود .وإذا ما دققنا في المش���هد النس���ائي
س���نجد اختراقات عديدة والفت���ة لألنظار .ففي
س���وريا س���اهمت الحرب ونتائجها المأساوية،
م���ن أزمات اقتصادية طاحنة وهجرات الش���باب
والتجنيد اإللزامي في الجيش ،في ذهاب النساء
إلى سوق العمل ،وإشغال أعمال كانت حكرا على
الذكور ،كالبيع في األس���واق وقي���ادة المركبات
والعمل في المطاعم والمقاهي وغيرها.
ف���ي المغرب تعم���ل المرأة ف���ي الكثير من
المجاالت ،لكنها بدأت تنافس في مجاالت خاصة
كحراسة السيارات والدراجات النارية والهوائية
في المدن المزدحمة ،وتعمل في الش���ارع تحت
تقلبات الطقس.
الم���رأة اللبنانية بدورها س���جلت اختراقات
في س���وق عمل الرج���ال ،نم���وذج العاملة "هال "
ميكانيكية س���يارات تحت إمرتها خمسة عمال
يعملون في كراجها الكائن في بلدة العديس���ة
الجنوبية ،كان���ت قد تعلمت المهن���ة في كراج
شقيقها ،واآلن يتناوب عشرات الزبائن على كراج
"هال " نظرا ألسعارها الرخيصة ،وبسبب السمعة
االيجابية والنجاح في إتقان المهنة.
وتعمل المرأة البحرينية في جيش بلدها وتنفذ
مهامها وأعمالها بمق���درة وكفاءة ،واعتلت مناصب
قيادي���ة وإداري���ة ،ونالت الرتب العس���كرية العليا،
فقد حصل���ت امرأتان بحرينيتان عل���ى لقب "ركن"
بتخرجهما من الكلية الملكية للقيادة واألركان.
األردني���ة نس���رين عكوب���ة تق���ود مركب���ة
"التاكس���ي الممي���ز" ضمن خمس���ين س���ائقة
محترفة من النس���اء ،وقد اقتحم���ن ميدان عمل
انف���رد به الرجال على مدى الس���نين .وبحس���ب
التجربة فإن تقديمهن خدمة مواصالت أكس���ب
النساء المستهدفات من الخدمة الراحة واألمان،
وتح���ول النجاح إلى حافز كبير لدخول المزيد من
الشابات معترك هذا النوع من العمل.
وفي فلس���طين ينش���ط"بيت النجارة للنس���اء"
ف���ي البلدة القديم���ة /الخليل ،وتش���ارك في هذه
التعاوني���ة  30امرأة من البل���دة القديمة المخترقة
والمحاصرة باالستيطان اإلسرائيلي و 6قرى .هدف
المشروع انخراط المزيد من النساء في سوق العمل
وتجاوز التقس���يم التقلي���دي والنمطي للعمل بين
الذكور واإلناث .في هذا المش���روع تدربت النس���اء
على مهارات النجارة وإنتاج الدمى الخشبية وأثاث
األطف���ال ،وجرى تعريفه���ن بالتس���ويق واإلنتاج
والتنمية في مجال األثاث ،تلك المهنة المخصصة
للرجال ،النج���اح األهم هو أن مش���روع النجارة أخذ
ش���كل تعاونية .وفي فلسطين أيضا يزداد تنافس
النس���اء مع الرجال في أس���واق الخضار ،حيث بدأن
يش���غلن حيزا في س���وق البيع ( بس���طات الخضار
والفواكه واالجبان) ،وفي س���وق الس���مك الذي بدأ
يش���هد اختراقا من قبل نس���اء احترف���ن المهنة
حديث���ا في قطاع غزة ،وفي بع���ض ورش الخدمات
االلكتروني���ة كالصيانة والتدري���ب على المهارات،
واخترقت س���يدة من الخليل المألوف عندما عملت
سائقة تاكس���ي عمومي خصصته لخدمة النساء،
وأدى نجاح تجربته إلى تحفيز ش���ابات على دخول
هذا المعترك .وثمة حضور لنساء النخبة " سيدات

أعمال" س���وق العمل ،فقد ترأست  5%من شركات
الضفة بحس���ب إحصائيات منظمة العمل الدولية،
وشاركت شابات في سباق السيارات فريق “أخوات
السرعة” ويضم ثماني شابات تتراوح أعمارهن بين
ً َّ
تس���عة عشر ً
عاما ،شكلن َّأول
عاما وثمانية وثالثين
فريق للمتس���ابقات في تاريخ فلس���طين ويشارك
فريقهن في سباقات تقام في الضفة الغربية وفي
سباقات عربية وينافس بعضهن على الصدارة.
ما تقدم ينحصر في مب���ادرات فردية ال تخل
بموقع النس���اء المتدني في سوق العمل الذي لم
يتجاوز  19.4%حتى اآلن مع أن متوسط مشاركة
النس���اء العربي���ات يتج���اوز ال  30%ويصل إلى
 -50% 46عل���ى صعيد عالمي .مبادرات ش���جاعة
ج���اءت تحت ضغط الحاجة المادية في ظل األزمة
االقتصادي���ة الخانق���ة التي تفاقمها السياس���ة
االقتصادية النيو ليبرالية الرس���مية ومختصرها،
"األغنياء يزدادون غنى والفق���راء يزدادون فقرا".
فلم يعد ممكنا من الناحية العملية االعتماد على
الزوج في إعالة األسرة والعيش بالحد األدنى ،فإذا
لم تعمل األزواج الشابة معا ،إذا لم تشارك الشابات
في توفير ش���روط الحياة ،فإنه يتعذر االستقرار
ويخت���ل توازن األس���ر الجديدة .به���ذا المعنى ال
ينظر لعمل الش���ابات باعتباره ترفا ،بل هو حاجة
معيش���ية ضاغط���ة وضرورية .م���ن جهة أخرى
كشفت محاوالت النس���اء والشابات اختراق سوق
العمل الخاص بالذكور ع���ن التناقض بين زيادة
نس���بة اإلناث في حقل التعلي���م  60%من طلبة
الجامعات وتفوقهن دون ان تجد غالبيتهن مكانا
في س���وق العمل .فلم يعد التعليم طقسا دعاويا
للتفاخر بمعزل عن اس���تحقاقاته في العمل ،وفي
شراكة نصف المجتمع في بناء الحياة المشتركة
الكريمة .قد ال تنطبق الحاجة والعوز على سيدات
األعمال ومتسابقات السيارات الحديثة ومدربات
الباليه وامت���دادات النخبة االقتصادية المهيمنة
على الس���وق واالقتصاد ،لكن هذه الفئة الضيقة
من النس���اء يهمها مب���دأ المس���اواة والندية مع
نظرائها من الرجال ،الذين ال يضيرهم اس���تمرار
السيطرة الذكورية وثقافتها المحافظة.
وكشفت المبادرات النسوية في اختراق مهن
خاصة بالرجال تحديها ألعراف وتقاليد المجتمع
المحافظ���ة التي ترفض المس بتقس���يم العمل
واحتكارات���ه الذكورية .فقد نجح���ت المبادرات
ف���ي دحض مق���والت عجز وضعف النس���اء في
تحمل المس���ؤولية وع���دم التكافؤ م���ع الرجال.
وأثبتت أن الش���راكة ممكن���ة ،والمرأة هنا تدخل
كشريك وتضع يدا بيد ،وال تأتي لتقصي الرجال
وإلزاحته���م من س���وق العمل .فف���ي ظل األزمة
االقتصادي���ة الطاحنة أصبح المجتمع بحاجة إلى
تفعيل النصف األخر (النساء) وإشراكه من أجل
وقف االنحدار إلى الفقر.
ال تكفي المبادرات النسوية الفردية ،فهناك
حاجة لدخول التنظيمات السياس���ية والمنظمات
النس���وية والنخب���ة الثقافي���ة على خط إش���راك
النس���اء في العم���ل وتدعيم ش���راكتها .الدخول
عل���ى جبه���ة تعدي���ل القوانين والتش���ريعات
التمييزي���ة ،والدخول على جبه���ة إحياء وتطوير
ثقافة الشراكة التي لن تكون بمعزل عن تفكيك
الثقافة الذكورية التمييزية ضد النساء .والدخول
عل���ى جبهة دعم المش���اريع اإلنتاجي���ة الخاصة
والمشتركة في صيغة تعاونيات تنتشر وتتسع
لتستوعب الكم الكبير من العاطالت عن العمل.

المؤتمر الوطني األول لـ"النخب والكفاءات النس���وية" العراقية ،ال���ذي عقد في بغدادّ ،
حمل الحكومة
العراقية مس���ؤولية "تهميش" المرأة " الذي يمثل منهجا بعد ان تحولت كل الوعود الحكومية الى "مجرد
كالم" ،كما تجاهل برنامجها اإلصالحي المرأة ،وانخفض عدد النس���اء اللواتي أش���غلن حقائب وزارية الى
حقيب���ة واحدة بعد أن كان عدد الوزيرات س���تة ،كم���ا ألغت الحكومة وزارة الم���رأة .وغيبت المرأة عن لجنة
اإلصالح.
المؤتمر النس���وي احتج على سياس���ة تهميش المرأة ،وطالب رجال الس���لطة بالتنحي عن مناصبهم
وإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي المناصب العليا إلدارة شؤون البلد بعد فشل النخبة السياسية الذكورية.
وش���دد المؤتمر على ضرورة مش���اركة النساء في بناء مؤسسات الدولة .ش���ارك في المؤتمر العشرات من
األكاديميات واإلعالميات والناشطات في مجال حقوق اإلنسان والمنظمات التي تعنى بالمرأة.

النساء واألطفال األكثر تضررا من الهجرة
أصدرت منظمة “المرأة العربية” أحدث تقرير لها عن أوضاع الالجئات بالمنطقة العربية :أكثر من 4.6
مليون الجئ س���وري و 3.3مليون عراقى و 9ماليين فلسطيني .والنساء والفتيات النازحات يعانين العنف
الجنس���ي .وقد الحظ تقرير منظمة المرأة تفاقما كبيرا لظاه���رة اللجوء والنزوح في المنطقة العربية ،جراء
الصراع���ات العنيفة التي اندلعت في عدد من الدول العربية ،فضال ع���ن اإلرهاب المتمدد ،وكالهما دفعا
ماليين المواطنين إلى مغادرة أراضيهم بحثا عن األمن ،باإلضافة إلى االحتالل المتواصل لفلس���طين الذي
أفرز أقدم مشكلة لجوء في المنطقة العربية .وضمن ماليين الالجئين والنازحين في المنطقة تبرز المعاناة
الخاصة للنساء واألطفال ،الذين يشكلون الغالبية العظمى من إجمالي الالجئين والنازحين.
فهناك  4.6مليون الجئ س���وري في دول الجوار في حاجة للمس���اعدة اإلنسانية ،فضال عن  7.6مليون
نازح سوري داخل سوريا.
وكش���ف التقري���ر عن معاناة النس���اء والفتيات من مخاطر العنف الجنس���ي وال���زواج المبكر واالتجار
بالفتيات ،إضافة إلى استهداف تيارات اإلرهاب المرأة وانتقاصها من حريتها وحقوقها وتعريضها ألسوأ
أنماط االستغالل ،بما في ذلك حرمانها من حرية الحركة واالنخراط في الحياة العامة.
وأش���ار التقرير إلى أن الزواج المبكر بين الالجئين السوريين في األردن ارتفع من  12%عام  2011إلى
 25%ع���ام  ،2015باإلضافة إلى تزايد معدالت العنف األس���رى نتيجة تده���ور األوضاع المادية واألمنية
لألس���ر .بعض الدول تمنح اللجوء للنس���اء فقط دون الرجال وبعضهن عانين من مش���كالت عدم إمكانية
تس���جيل المواليد الجدد وصعوبة اس���تخراج شهادات ميالد تثبت الجنس���ية األصلية للمولود ،ومشاكل
أخرى من نوع الس���كن غير الصحي ،ونقص المس���تلزمات الصحية للنساء واألطفال ،وانقطاع األطفال عن
الدراس���ة لمدة تجاوزت الس���نتين وأكثر ،واالمتناع عن إرسال نس���بة متزايدة من البنات للمدارس بسبب
بعدها ،وعمالة األطفال.

المساواة في اإلرث  ..بداية من تونس أيضا
تخوض نساء تونسيات وأعضاء في البرلمان معركة المساواة في اإلرث بين الرجل والمرأة ،ويجري
التوقيع على عريضة هدفها الضغط على البرلمان لتعديل قانون اإلرث .عضو البرلمان مهدي بن غربية
الذي يتزعم الحملة قال إن الدستور التونسي يساوي بين الجنسين ،وينص على "تساوي المواطنين
والمواطنات في الحقوق والواجبات ،وهم س����واء أمام القانون من غي����ر تمييز" ،كما أن الدولة "تضمن
ّ
والعامة ،وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم" .ومن
للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية
المنطقي أن تنسحب المساواة على اإلرث .وكانت جمعية النساء الديمقراطيات التونسية ،ومنظمات
نس����وية أخرى قد سبق لهن المطالبة بتعديل قانون الميراث اس����تنادا الى واقع أن المرأة التونسية
ش����ريك في تأمين دخل األسرة وش����ريكة في اإلعالة وفي مس����ؤوليات أخرى" .المساواة في الميراث
موضوع أحدث جدال في تونس بين مؤيدين وداعمين كالقوى اليس����ارية والعلمانية والليبرالية ،وبين
معارضين كحركة النهضة اإلسالمية عبر رئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحري الذي رفض فكرة
المس����اواة بش����كل قاطع حين قال  :ال نقبل تحليل الحرام أو تحريم الحالل" .مقدما بذلك موقفا غريبا
وكأن تحقيق المس����اواة حرام والتمييز حالل! مقابل موقف رجال دين متنورين ،يعتبرون المس����اواة
تتفق مع جوهر العدالة التي طرحها الدين اإلس��ل�امي ،والمس����اواة تجس����د الفهم الخالق للنصوص
بعالقتها مع الزمن ومتغيراته.

المرأة السورية تمأل الفراغ في سوق العمل
انتشرت ظاهرة عمالة النس���اء في دمشق وفي بعض المناطق األخرى ،نتيجة األزمة االقتصادية
الحادة الناجمة عن الحرب األهلية والتدخالت الخارجية .فقد انخفضت الليرة السورية إلى أدنى معدل
لها ،مقابل ارتفاع األس���عار بمس���توى غير مسبوق وش���ح في السلع األساس���ية .لم يعد أمام النساء
الس���وريات من وسيلة للحصول على لقمة العيش وتغطية احتياجات أطفالهن إال العمل بمهن كانت
حكرا على الرجال .دخول النساء إلى سوق العمل نجم أيضا عن نقص العمالة بسبب الهجرة والتجنيد
اإللزامي للش���باب في الجيش ،وتغير بنية المجتمع السوري السكانية ونقص اليد العاملة الشابة في
المؤسس���ات العامة والخاصة .النساء يعملن في المقاهي والبيع في األسواق وقيادة وسائل نقل عامة
ُ
الشباب
تهجير فئة
السكانية عبر
بنية المجتمع
تلك المهن كانت مشاركة النساء فيها نادرة.
ِ
ضرب ِ
ِ
ِ
َ
ُ
التي تشكل ِدعامة المجتمع السوري.

والشابات التونسيات ...إلى الجيش
مشروع تجنيد الشابات وإدخالهن إلى الخدمة العسكرية في تونس قيد الدرس ،المشروع يستند إلى
الدستور التونسي الذي يؤكد وجوب الخدمة الوطنية على الجميع .وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني
الذي يتبنى فكرة ضم الش���ابات للمؤسس���ة العس���كرية ،ربط ذلك بتطوير البنية التحتية للمؤسسة كي
تتمكن من استيعاب الشابات واألخذ بخصوصياتهن .جاء ذلك في الوقت الذي يسجل فيه عزوف الشباب
الذكور عن دخول الجيش .واعتبر وزير الدفاع أن دور الجيش التونسي ال تقتصر على حماية البالد وتوفير
األمن للمجتمع التونسي بل تشمل المشاركة في التنمية.

رسائل الى الفقراء
عدنان الصباح
احترقت اجساد ناصر ورهف ويسرا الهندي في قطاع غزة،
أنهارت الش���معة الوحيدة فوقهم وأش���علت اجسادهم ،وأبدا
لم تكن تلك الش���معة لتفعل ذلك ل���و أنها وجدت من يدرك
كيف ينام فقراء غزة ،ولو ادركت أن أحدا فينا يعرف أين تكون
حقيقة ماس���اتنا ولو ادركت أن الكل الفلس���طيني يشعر بكله
وينتمي لكل���ه ،وأن وجع الفقراء يطال أولئ���ك الذين يقتربون
من الفقر عن بع���د ،أو من هم أقل فقرا حتى ولو بقليل القليل،
وكأن كل واحد فينا صار وطنا لذاته وبذاته ،ولو كأنت أجس���اد
رهف وناصر ويس���را تنام في بيت آخر لما كأنت هناك شمعة
يتيمة فقيرة بدون قاعدة وبدون حماية .رهف وناصر ويس���را
لم يعيشوا ليعرفوا أن هناك بيوتا فلسطينية ال تنطفىء فيها
الكهرب���اء ال في غزة وال في رام الله وال في القدس وال في حيفا،
وأن هناك بيوتا ال يوضع فيها الشمع على االرض بل في أوأني
َ
فاخرة ،ولم يعرفوا أن هناك بيوتا لها من بدائل الطاقة كما لها
من بدائل الوطن.
لم يكبروا بما يكفي ليعلموا ،ولم يكبروا بما يكفي ليشتعلوا
غضب���ا؛ فقد مات���وا وال زالت ف���ي عيونهم ب���راءة الجهل وعدم
العلم ،فلم يدركوا بعد أن بطأنياتهم التي اش���علت اجسادهم
ليس���ت هناك ،حيث الكهرباء وحيث االس���رة التي ال تصل الى
االرض وال تش���تعل ،لم تمهلهم تلك الشمعة عمرا اطول ليروا
الحقيقة من حولهم ولم تمهلهم ليسمعوا ماذا سنكتب عنهم
ولم تمهلهم ليدركوا كم نحن تافهين وس���خيفين وأغبياء وال
يوقظنا إال الموت والغي���اب حين ال يكون لصحوتنا معنى ،رغم
أنها صحوة لفظية سريعة وقصيرة االمد وال تصل لصباح اليوم
الذي يليها.
في غزة يحترق���ون بنار االحتالل ون���ار الكهرباء الغائبة،
ف���ي غزة يموتون من الجوع والبطالة والبرد والمرض والحصار،
في غزة ال يموت االطفال فقط بل والش���بأن والشيوخ والشجر،
في غ���زة يموت البحر الذي ال يصله الصيادون والمس���افرون
والهاربون من الحر ،في غزة يموت الفضاء الذي ال تزوره سوى
طائ���رات االعداء ،فال يرى الناس هناك زرق���ة البحر وال صفاء
ربيعه ،ويخش���ون النظر الي���ه فقد اعت���ادوا أن تزورهم منه
القذائف ال نسمات الريح.
احد لم يبكي رهف وناصر ويس���را ،لقد لعنوا الشمعة
ألنه���ا احترقت ،لعن���وا الظلمة ،لعنوا الال معنى وش���تموا
بعضه���م ،لك���ن المؤكد أن اح���دا منهم  ...من���ا لم يلعن
ذات���ه ،غضبت غزة من رام الله ولعنت رام الله غزة ولم يجد
االطفال الثالثة س���وى المقبرة لتحتضنهم ،وظلت رام الله
تنعق بالخراب وتغني على اش���تعال اجسادهم كم جاءه
الف���رج والفرصة كي يتهم واحد منا ،ابدا لم يتحدث حتى
بالكلمة عن االحتالل وظل األنقسام هو العنوان ،وحتى من
حاول أن يكون وحدويا يرفض ما يجري ويناضل ضده فأن
اقصى ما توصل اليه أن األنقس���ام هو السبب وأن علينا أن
ننهي األنقسام وأن نصوغ الوحدة ،لكن السؤال الذي ظل
ويبقى هو كيف وأين ومتى وممن وعلى حساب من وعلى
قاعدة اي اتفاق هل سنتفق على اسس القاهرة ام صنعاء
ام مكة ام الدوحة ام أنقرة وقد س���افرت اجس���اد الصغار
المش���تعلين نارا لنصحو دون أن نصحو ،ماتوا نياما لعلنا
نصحو خشية أن تشتعل االرض بنا فلم نفعل سوى شتم
بعضنا قليال ونعود لس���باتنا م���ن جديد ،في حين يواصل
المحتلون صحوهم على رؤوس���نا ف���ي كل لحظة من الزمن
الفلسطيني وكل زاوية من ارضه.
اشتعلت زهراتنا الثالث كغيرها من زهرات غزة تارة على يد
الحصار وتارة عل���ى يد األنفاق التي اتى بها الحصار ،وتارة على
يد الكهرب���اء والبطالة والفقر والبرد والع���وز والضيق والمعاناة
بال حدود ،وتارات وت���ارات على يد االحتالل الذي غاب حتى عن
خطاباتنا ،فلست ادري من س���نهنئ سواه براحته وقدرته على
أن يفعل ما يشاء ثم ال نراه بل نرى عورات بعضنا بعضا ،وليس
للذات عورات فجمالنا ال ترى اعوجاج رقابها ومرايانا ال ترينا ابدا
عيوب أنفسنا.

ّ
مجموعة «الباهرة» القصصية لألديبة رجاء بكرية:
مضمون نقدي للواقع وتجريمه باتجاه الخالص
تحسين يقين
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هل هناك دور للنقد االجتماعي؟
لننتظر قليال ،لنتأمل ذلك من خ�ل�ال األدب ،المجموعة القصصية للكاتبة
الحيفاوية رجاء بكرية.
من يدخل عالم األديبة الحيفاوية ،يجد نفس���ه وس���ط األسئلة الوجودية
ّ
والسياس���ية واالجتماعي���ة والوطنية والقومي���ة معا؛ وهي المايس���ترو الذي
يمسك بخيوط األسئلة المنثورة ،لكن ضمن منظومة النص القصصي.
إحدى عش���رة َّ
قصة قصي���رة ،تنتظم من خاللها مضامي���ن خاصة وعامة،
فيها الذاتية ،ذاتية اإلنسانة ،والمرأة ،وموضوعية الحياة المعقدة ،ضمن نسق
اجتماعي يدفع ّ
للتمرد ،ونس���ق سياس���ي عام ملتبس ألولئك الفلس���طينيات
والفلس���طينيين الذين واللواتي بقوا في فلس���طين ع���ام  ،1948تبحث فيه
الشخصيات عن البقاء والتطور والخالص.
تقود الكاتبة القراء بش���وق للمتابعة ،ولكن ما إن تس���تدرجه ،حتى يتجلى
الوعي من خالل رؤية نقدية الذعة تستهدف الرجل والمجتمع الذكوري ،كسلطة
اجتماعية ،متزامنة مع رؤية نقدية للكولينيالية العنصرية في إسرائيل .والجامع
بينهما هو التس���لط ،ومحاولة الش���خصيات الفكاك من أثر هذا األسر المزدوج،
ّ
ّ
المهمة ،ال ّبد أن تكون باهرة جدا وقوية.
وحتى تتمكن من هذه
إثنتا عش���رة ّ
قصة تنتش���ر على ط���ول المجموعة ،تنس���حب عليها ذات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المعايير الناقدة لمجتمع نصب نفسه حكما على النساء .ولكل قصة عقدتها،
وشكل ُمعاناتها.
ّ
ّ
ّ
وق���د تجلى ذلك في قصة "اغتيال .فبطلتها ،ام���راة من حي الحليصة في
ّ
يتجلى نقد البطل���ة ّ
للرجل والمجتمع ُعموما ،في ظل المعاناة من
حيفا .وفيها
ّ
ّ
العنصري���ة الكولينيالية ،وآثار النكبة المس���تمرة حتى اآلن على من تبقى في
فلسطين ،ونظرة الش���خصية المحورية هنا نظرة سلبية لكال المجتمعين .من
ناحية أخرى يظهر ّ
تكيف الفلس���طينيين مع النظ���ام الكولينيالي؛ فهم في
اتصال يومي معه ،وسط انفصال فكري وشعوري كامل أيضا.
ويتكرر هذا الش���عور في "قصة امرأة جميلة ج���دا" .فهي في ظل نقدها
االجتماعي والنفسي للرجل متعدد العالقات ،تعرض إلى الوجود الفلسطيني
ّ
فلسطينية
كوجود صادم لإلسرائيليين ،كما ينعكس في حوار يجري بين امرأة
ُُ
تقيم في نزل إس���رائيلي مع صاحب البيت ،حيث يج���ري بينهما نقاش حول
النكبة.
ّ
والراوي���ة في مجموعة "الباه���رة" تنتقل إلى الربط ما بي���ن أماكن تواجد
الفسطينيين ،من خالل "أشواق نازحة" ،حيث تربط ما بين حيفا ورام الله ،التي
تعرضت إلعادة احت�ل�ال ،وكيف تواصل العاش���قين-الرجل والمرأة ،من خالل
ّ
ّ
ّ
فتخصصها للعائد الى الوطن ،الذي يشتبك
الهاتف .أما في قصة "التيوليب"،
بأسئلة كثيرة ،ربما هي أسئلة المجموعة أصال ،وفي مقدمتها سؤال الوطن.

النقد االجتماعي
وتظهر الذكورة واألنوث���ة في قصص ك"الصندوقة" و"فراش���ة صغيرة"،
ُ
و"األبيض" ،التي تظه���ر العالقة التقليدية بين الرج���ل والمرأة ،أما في قصة

"أوزات س���عيدة" وقص���ة "حل���م وامرأة" ف���إن مضمونها نقدي تج���اة ّ
قضية
اجتماعية ّ
ّ
محددة هي ،خيانة الرجل للمرأة ،حتى أنها تجعل مسرح قصة "ورقة
من مفكرة ضائعة" في دمشق ،كداللة على النقد العام للمجتمع العربي عموما.
ّ
أم���ا نص ّ
الصدمة الموجع���ة ،فيتجلى في قصة "الملك���ة فكتوريا" ،الذي
يفضح ُبجرأة متناهية معاناة النساء المستلبات ،بائعات الهوى ّاللواتي يبعنَ
أجسادهن في سبيل الحصول على لقمة عيشهن.
وبالرغم من النقد السياس���ي واالجتماعي ،س���واء كانا معا أو كل على حدة
ف���ي مضامين المجموعة ،إال أنه يمكن تلمس البعد الرمزي رغم هذه الواقعية،
وال���ذي يتقاطع معها .في النص الواحد ،ترى أن المنحى الواقعي جدا يدفعك
للبحث عن رمز ما ،كما تدفعك الرمزية بعمق نقدي للبحث عن إجابات ،ش���أنها
ّ
في معظم القصص التي تنتهج النقد االجتماعي لنقد السياسة والحكم.
ّ
كل ذلك يتم م���ن خالل لغة تجمع بين التكثي���ف والجمالية واالنفعالية
ّ
والعادية أيضا ،بحيوية المخاطبة والمونولوج والحوار وضمير المتكلم والغائب،
وإن كان البوح هو سيد هذه األساليب .وقد اجتمعت معا في غير قصة ،كما في
"فراشة صفراء" .وقد تميزت اللغة والسرد بذكر التفاصيل اإلنسانية.
قصص "الباهرة" هي كذلك إذن! فالمجموعة ،وكاتبتها ،تبدوان برش���اقة
اللوات���ي يرقصن الباليه بألوان حارة وباردة ،بخلفية الوجه القديم المس���تغرق
ف���ي التأمل واالنتظار ،في لوحة الغالف ،والت���ي نراها حين نصافح المجموعة،
ثم نعود إليها لنرى أن مبدعها الفنان مروان عبد العال قد المس المضمون.
قد يكون علم اجتماع اللغة واألدب مدخال لتفس���ير ما تس���اءلنا ُ
حوله في
المقدمة؛ فعودا على بدء ،نس���تطيع تأويل ذلك ،إما من طرفنا كقراء بما نملك
م���ن فكر نقدي ،أو من طرف الكاتبة الت���ي أرادت جعل ذلك رمزا فكريا ،بحيث
تقود السؤال إلى منتهاة؛ لماذا يحدث هذا؟ لماذا يستمر ،وطنيا وقوميا أيضا؟
أكان هذا أم ذاك ،فإن النقد االجتماعي من خالل األدب ليس فقط مقدمة،
أو مواكب ،للنقد السياس���ي فقط ،بل دعوة للنهوض ،عبر مناهضة هذا اإلرث
االجتماع���ي والنفس���ي الثقيل ،ومحاربته بكل ما نملك من س���بلّ ،
وآليات .إنه
الخ�ل�اص الوطني والقومي ،وهو خالص إنس���اني ليس فقط للمرأة ،بل خالص
جمعي ،يمهد لمجتمع العدالة والمساواة.
لق���د صدرت مجموعة رجاء بكرية القادمة م���ن حيفا "الباهرة" في القدس،
في داللة على الوجود اإلنس���اني واألدبي والجغرافي الفلس���طيني .وقد سبق
ّ
أن نش���رت مجموعتها القصصية "الصندوقة ،الت���ي تحوي عددا من قصص
مجموعتها الجديدة "الباهرة".
ّ
ّ
ّ
والقاص���ة ،هي أديبة ،روائية تش���كيلية ،وكاتبة قصة .نش���رت روايتيها
المثيرتين لالس���ئلة" ،عواء ذاكرة" و "امرأة الرسالة" ،وأصدرت "مزامير أليلول"،
ّ
حس���ية ،وإلى ذلك هي فنانة تشكيلية ،وناشطة في
على شكل خواطر أدبية
ّ
ّ
ّ
الكتابة عن المس���رح ،ولعل أثر الرسم في مس���يرتها يبدو جليا في تصويرها
ّ
الواعي وغير الواعي لش���خوص مجموعته���ا ،وهي ترس���مها بالكلمة واللون،
ّ
ّ
فس���ية عبر لغة جديدة ال يج���رؤ عليها كل من
والحرك���ة لتعكس أبعادها الن
أمسك قلم.
ّ
ّ
*الناشر دار ُ
الجندي للنشر والتوزيع ،القدس

صحتك
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إلي���ك بعض األع���راض التي يمكن من خالله���ا معرفة أي من
الفيتامين���ات الناقصة لديك؛ فعندما تع���رف ما ينقصك ،عندها
يمكن تعويضه من خالل الفواكه والخضروات على النحو:
 .1إذا كنت تعاني من :
 االلتهابات المتكررة وخصوصا في الجزء العلوي من الجهازالتنفسي.
 ظهور تقرحات في الفم . العشى الليلي. جفاف وتقشر الجلد.فإن���ه يوجد لديك نقص ف���ي فيتامي���ن ((  ، )) Aويمكن
تعويض النقص من خالل تناول:
 .1زيت كبد الحوت ،الجبن ،اللبن ،القشدة.
 .2النبات���ات الخض���راء والملونة مثل الس���بانخ ،الج���زر ،الخس،
الكرنب ،الطماطم ،البقول ،الخوخ ،عصير البرتقال.
 .2إذا كنت تعاني من :
 االجهاد المتواصل. عدم القدرة على التركيز. تشقق الشفاه	  التحسس من الضوء . القلق المستمر	 . األرق.فأن���ه يوج���د لديك نقص ف���ي فيتامي���ن ((  : )) Bويمكن
تعويض النقص من خالل تناول:
الخميرة ،الكبد ،اللحوم ،صفار البيض ،الخضروات ،الفواكه،
الفول السوداني ،السبانخ ،الكرنب ،الجزر .
 .3إذا كنت تعاني من :
 االصابة المتكررة بالبرد . نزيف اللثة. عدم التئام الجروح بسهولة .فإن���ه يوجد لدي���ك نقص ف���ي فيتامي���ن ((  :)) cويمكن
تعويض النقص من خالل تناول:
الكب���د ،والطحال والموالح بكثرة و(عصير الليمون ،البرتقال

هي وهو

نسيانهما صعب
عطاف يوسف

اليوس���في) والفراولة ،الجواف���ة ،الفجل ،التف���اح ،الكرنب،
البقدونس ،الطماطم.
 .4إذا كنت تعاني من :
 آالم المفاصل آالم الظهر. تساقط الشعر.فأن���ه يوج���د لديك نقص ف���ي فيتامي���ن ((  :)) Dويمكن
تعويض النقص من خالل تناول:
زيت كبد الحوت والقش���دة واللبن وصف���ار البيض ومن
أشعة الشمس .
 .5إذا كنت تعاني من :
 الشعور بالتعب عند اقل جهد  - .بطء التئام الجروح.فإن���ه يوجد لدي���ك نقص ف���ي فيتامي���ن ((  :)) Eويمكن
تعويض النقص من خالل تناول:
الخض���ار الورقي���ة كالخ���س والجرجي���ر والبقدونس
والسبانخ ،وزيت بذرة القطن وزيت الصويا وزيت الذرة،
وبادرات القمح.

لكل طاقة مقدار
نجالء عطاالله
نحن بحاجة إلى وقت لكي نتأقلم مع أي متغير جديد يحدث
في حياتنا ،وال شك أنه من خالل التجربة يتضح قدرة المرأة على
التأقلم مع المس���تجدات التي تحدث في حياتها بسرعة ،وهذا
يعكس المفاهيم التي يتم توارثها تاريخيا وتداولها من جيل
إلى جيل والت���ي تثبت أن المرأة صاحبة القل���ب الكبير وكذلك
العمود الذي يرتكز عليه أي منزل.
الغريب أن حقيق���ة قيمة المرأة التي ال يمكن أن تقدر بثمن
ال يمكن حجبها بأي ش���كل من األش���كال ،وه���ي معلومة باطنيا
وظاهري���ا لكل م���ن يتنفس عل���ى هذه األرض ،ولألس���ف هذه
الحقيق���ة التي تعيش وتكبر مع المرأة تضعها تحت الطاحونة
ُ
ُ
لت���درس من كل م���ن يربطها بها صلة ،فهي ف���ي منزل والدها
في مجتمعاتنا الش���رقية مس���ئولة عن االهتمام بالمنزل وتلبية
احتياجات���ه ،وعند االنتق���ال إلى بيت الزوج ي���زداد الحمل على
كاهلها بتلبية التزمات الدور االجتماعي واالنجابي واالقتصادي
إن كانت تعمل وتريد تحس���ين الوضع المالي ألسرتها .تنخرط

ُ
المرأة في الواقع وكلما حاولت أن تحس���ن من األنماط الس���ائدة
ُ
تواجه باألفكار القديمة التي تتوالد وتتكاثر كس���رطان ينتشر
بش���كل ال يمكن الس���يطرة علي���ه بأي عالج يمك���ن أن يوصف.
ورغم إنها تس���تطيع أن تتحمل ألقص���ى حد ممكن أن يوصف،
وتستطيع أن تتجاوز الخطوط الحمراء لأللم ،لكن هذا ال يعني أن
نستنزفها إلى آخر قطرة ونتجاوز إنسانيتنا ونثقلها بمستلزمات
وكماليات الحياة التي نستطيع أن نلبيها بذواتنا.
إن حاجتن���ا العاطفي���ة ل�ل�أم ،الزوج���ة ،األخ���ت ،تفوق
احتياجاتن���ا الفيزيائية من إعداد الطعام  ،الغس���يل  ،الكي
باإلضافة إلى الحاج���ة االقتصادية  ،وال ّبد من ضروة ُ
تقهم
هذه الحقيقة لتصبح العالقات أكثر نضجا وتكاملية وعطاء،
وتمن���ح كل األطراف جزءا من الس���عادة التي نلهث خلفها
فردا فردا ،نعم هي تس���تطيع أن تتحم���ل ألم الوالدة الذي
َ
نصلبها
يف���وق أي ألم يمكن أن يوصف ،لكن هذ ال يعني أن
لطلباتنا التي ال تنتهي.

هذا العدد من صحيفة صوت النساء تم اعدادها بدعم من سكرتاريا حقوق االنسان والقانون
الدولي االنساني .ان محتويات هذا العدد ال تعبر بالضرورة عن موقف أو وجهة نظر سكرتارياحقوق
االنسان والقانون الدولي االنساني و/أو أي من مموليه.

هناك أش���خاص تراهم كل يوم ،لكنه���م ال يتركون لديك أي أثر،
وربما تنساهم سريعًا إذا ما غبت عنهم .وهناك أشخاص تعرفهم مدة
بسيطة ،لكنهم يتركون لديك أثرًا ال ينسى.
لم أكن قبل الس���جن أع���رف ربيحة ذياب ،مع أنن���ا متقاربتان في
العمر ،وكان من الممكن أن نلتقي في المدرسة ،لكن وبحكم الجغرافيا،
فق���د كانت بنات قرى رام الله الغربية يدرس���ن في مدرس���ة بنات رام
الل���ه الثانوية ،ألن موقف الباصات لتك القرى ،كان في رام الله التحتا،
بينما بنات قرى شرق وشمال رام الله ،كن يلتحقن بمدرسة بنات البيرة
الثانوية ،ألن موقف الباصات كان موجودًا في البيرة ،بالقرب من سوق
الخضار.
لألسف لم يعد الكراجان موجودان ،ففي رام الله بنيت عمارة مكان
الكراج ،احتل البنك العربي جزءًا كبيرًا منها ،بينما في البيرة أقيم مكان
الكراج مجمعًا للسيارات.
تعرفت على ربيحة ذياب في س���جن الرملة ،في بداية ثمانينيات
القرن الماضي ،كانت ش���ابة ملفتة لالنتباه ،شخصيتها واضحة قوية
صلبة ،واجهت التحقيق والس���جن والس���جان بكل صالبة ،وتركت أثرًا
في كل من حولها ،وبالرغم من أننا لم نكن صديقتين ،ورغم أنه كانت
بيننا خالفات واختالفات سياس���ية وتنظيمية ،إال أننا لم نختلف يومًا
في مواجهة الس���جان ،وقمنا بتنظيم حياتنا في السجن بشكل رائع،
ضمن مبدأ تنحية الخالفات التنظيمية والسياسية جانبًا في مواجهة
السجان ،الذي أراد تحطيمنا جميعًا ،وقد نجحنا في ذلك نجاحًا كبيرًا.
تم اإلفراج عني في عملية تبادل بتاريخ  ،1983/11/23وأبعدت إلى
الجزائر ،بينما ربيحة ذياب أنهت حكمها وعادت إلى بيتها ،لتس���تمر
في المقاومة ولتعتقل بعد ذلك أكثر من مرة.
التق ربيحة طوال س���نوات وجودي في األردن ،لكني ال أنس���ى
لم ِ
كي���ف اس���تقبلتني ربيحة بعد أن ع���دت إلى الوط���ن ،وذهبت لوزارة
الش���باب والرياضة لزيارة بعض زميالت الس���جن ،لم يكن قد مر على
وفاة زوجي سوى سنتين ،لكن تعاطف ربيحة ودعمها كانا كبيرين.
لم يطل الوقت حتى اندمجت في الحياة العامة في الوطن ،وقادتني
خطاي ألكون موظفة في طاقم شؤون المرأة ،الذي كانت ربيحة نشيطة
به ،وكانت عضو هيئة إدارية ،انقطعت عنه فترة قصيرة ،عندما تولت
حقيبة وزارة شؤون المرأة ،لكن العالقة معها استمرت رغم ذلك.
عادت ربيحة إلى طاقم ش���ؤون المرأة كرئيس���ة ،وتطورت العالقة
معها ،وكان���ت قائمة على االحترام والتقدي���ر ،وعندما لملمت أوراقي
وق���ررت الرحيل عن الطاق���م ،طلبت ربيحة وعض���وات الهيئة اإلدارية
لقائي ،بعد أيام قليلة من انتهاء عملي ،ولن أنس���ى ما قالته لي عندما
سألتني لماذا تركت العمل؟ وعندما أخبرتها أنني تعبت ،قالت لي« :أنا
أكبر منك عمرًا ،لكني لم أتعب ،وال أتصور نفس���ي بدون عمل ،وسأظل
أعمل» .وهذا ما حصل ،ماتت ربيحة وهي تعمل .لك الرحمة ربيحة ،ولن
يكون من السهل نسيانك.
نه���ى عبد الل���ه ،امرأة أخرى ترجل���ت بعد ربيحة بقلي���ل ،ورغم أن
عالقت���ي بها لم تكن قوية ،إال أنها كان���ت امرأة مؤثرة ،تمتاز بالطيبة،
قضت حياتها مناضلة في صفوف حركة التحرير الوطني الفلسطيني
«فتح» ،وأولت القضية النس���وية اهتمامًا كبي���رًا ،فكانت علمًا بارزًا في
اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي ،وهي من النس���اء اللواتي يعملن
بصمت ،دون ضجة أو ضوضاء.
برحيل ربيحة ونهى ،فقدت الحركة النسوية ركنًا هامًا من أركانها،
ووفاء لذكراهن ،على الحركة النس���وية المتابع���ة على نفس الطريق،
ً
وصوال للحقوق المرجوة في المساواة والعدالة.
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