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ننرش هنا نص الشاعر والروايئ الفلسطيني 
مريد الربغويث الذي رحل عن عاملنا يف 

شباط/فرباير املايض، يكتب يف حفل تأبني 
لزوجته الروائية والناقدة رضوى عاشور 

التي رحلت يف العام 2015. 

األضعف وتصفُع جملة الطاغية وشبه 
جملته

يداً تسهر الليايل لتصحح الواقع .. 
واالمتحان

هي التي جعلت هشاشتها اسامً آخر 
للصالبة

هي التي علمت الديكتاتور كيف ترفض 
انتباهه املشبوه لقيمتها

ويف سلة مهمالت واسعة قُرب حذائها 

7

ليخرج الحزن.. ولتدخل السيدة

وداعاً مريد الربغويث 

افتحوا األبواب لتدخل السيدة

من ينشغل بحزنه عىل فقد املحبوب 
ينشغل عن املحبوب

اآلن أطلب من حزين أن يتجه إىل أقرب 
بوابة ويغادر

هادئً كام جاء أو هادراً كام يشاء ولكن ال 
يلوث األنظار

ال يُعجبني جوعه وال تلكأه

أنا أكاد اكرهه تحديًدا لهذا السبب

كأنه حزٌن ال يثق بنفسه

وكأنه إن اكتفى اختفى

وكأننا مل نشاركه مقعده ومخدته ومنديله 
و ملمس حذائه عىل زجاج ساعتنا

لست أنت املهم اليوم وال أنا أيها الحزن

أنا منشغل بها ال بك أنت

بسعيها العسري للنرص يف مواجهات زمانها

واجهت الرسطان خمسة وثالثني عاماً

ومحدثوها ال يرون يف حديقة لقائها إال 
أشجار الرسور وفاكهة السامحة والرضا

واجهت السائد املتفق عليه

واجهت الطاغية املسكوت عنه

وواجهت حتى الرمق األخري والرمق األغىل 
ركاكة الناطقني باسمنا

وركاكة الضوء املشرتى

وركاكة الكالم وطقوس الهوانم

هي التي جعلت لقلبها يداً ُمنصفٍة تصافح 

الصغري – منرته خمس وثالثون-

ترمي املناصب الثمينة املعروضة واأللقاب 
الرفيعة املقرتحة

ودعوات الحظرية القرص التي يهرول إليها 
سواها

ُمكتفيٍة بفرح القارِئ لربق السطور من 
يدها

هي األستاذة صوتها ينادي أصوات طاُلبها 
ال آذانهم
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ألن صوتها يُسِمُع ويسمع

وألنها مل تسع إىل أي ضوء

غدت بذاتها ضوًء يف عتمة البالد

وضوًء بني أغلفة الكتب

وضوًء من أضواء اللغة العربية

التي هي البطل الدائُم واألول يف روايتها

اخرج من أقرب بوابة يائسة أيها الحزن

ودعني استبدل بك ابتسامتها

التي تذِهُب حزن الرايئ

فابتسامتها رأي وموضع خطوتها رأي وعناد 
قلبها رأي وعزلتها عن ثقافة السوق رأي

ودامئاً جعلت رأيها معروفاً موقعاً بإمضائها

رغم زوار الفجر وفجور الطاغية

يروح طاغية وطاغيٌة يجيء

رضوى جامُل رأيها ورأيها جاملها

فاملظلوم يخرس إن مل يكن يف جوهره 
أجمل من الظامل

وهي مل تخرس جاملها حتى وهم يؤذونها 
بالقب

ومل تخرس جاملها حتى وهي عىل ِمخدتها 
األخرية

سيدُة قليلة الجسد يُتِعبُك تتبع ُخطاها

تهدم السور الفاصل بني الجامعة وعموم 
الناس

تظنها عىل مرتفعها األكادميي فرتاها 
عىل أسفلت امليدان

ذائبة يف تدافع التحرير العظيم 
والكدمات التي تُوِجُعها تُوِجُع 

الطاغية قبلها

تظنها يف همس القصيدِة وهدأة 
اإليقاع

فرتاها يف رصخة التاريخ الخارج تواً 
من القابلة وأرحام الشوارع

وتظنها يف شوارع وسط البلد فتلقاها 
يف غيوم غرناطة

وتظنها تجلُس مع أيب جعفر تجلد 
الكتب بخطوط الذهب أو تدبر 

الحيل املذهلة مع مرمية فرتاها تأخذ 
بيدك إىل شاطئ الطنطورة

تقول لك ضع قلبك هنا ودعه هنا 
وارسم غدك من هنا يك تعود إىل هنا 

إىل الساِحل األول

مل يأخذ اليأس إىل وضحه املُغري ألنها 
تعلم أن الثورة ال تنترص إال بعد أن 

تستكمل كل أشكال الخيبة

ومل متنحنا أمالً كاذباً

بل دعت نفسها ودعتنا للتحمل .. 
وتحملت

وعىل عصا املجاز وعصا خشب البلوط

واصلت السري يف طريقها الطويل

تخترصه بالرفقة

والرفقة جيالً أحبها وأحبته

جيل قادم بصباياه وشبابه -الحلوين كام تصفهم دامئاً-

يصعد جبل السؤال واملسائلة والبحث عن الحقيقة تحت كومة القش 
الرسمي

يصعد جبل الظهور العظيم الذي وحده يزيد العيون اتساعاً والعمود 
الفقري استقامة

جيٌل يرى أن الثوابت ما ُخلِقت إال ليك نرجها رجاً ونهتك منها ما يستحق 
الهتك

حتى نعرف الفرق العظيم والقايص بني الوراء واألمام

تنشُق يف أول العمر عن ثوابت الجدود والتعاليم

متزُق العباءة املوحدة املقرتحة لكل أجسادنا ألنها تحرتُم الجسد ال العباءة

تنقُد بدراستها املُدهشة كُتب اإلبداع وبإبداعها املُدهش تنقُد العامل .. 
وتصعُد

فاتركوا األبواب مفتوحة ليخرج الحزن ولتدخل السيدة

وقُع خطاها خفيٌف وأكيٌد عىل هذا الدرج

إنني أسمعه يقرتب

رضوى عاشور جزٌء مام سيصنعه هذا الجيل يف أيامِه اآلتية

وهو جزٌء مام صنعته يف أيامِه املاضية

إن أثقل من رضوى ما تركته لنا وما تركته لنا

رضوى عاشور تركتنا بعدها ال نبيك بل لننترص

تركتكم بعدها ال تبكوا بل لتنترصوا.
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ً
كنت أتم�ن أن أولد صبيا

سوسن خليف 

الحقوق تضمن املستقبل  

اأكرم �شباتني، قوة امل�شتقبل 

ــول  ــه يح ــاك، لكّن ــراه عين ــل، ال ت ــٌط فاص ــاك خ ــا كان هن يف بيتن
ــة  ــه املدفون ــون حقيقت ــاً تك ــاً، أحيان ــن متام ــخاص إىل آخري األش
داخلــه كوالــدي، وأحيانــاً أخــرى تحولــه إىل شــخٍص منافــق حينــام 
ــا،  ــي أن ــا أخــرى يحولن ــزوار، وأحيان ــا بعــض ال ــط يدخــل بيتن فق

ــعادة. ــعيدة كل الس ــري و س ــر أين بخ ألتظاه

- صباح الورد يا ورد ! بدي منك اليوم...

ــا خلــف البــاب أقــوم  ــاء، وأن هكــذا أســمع والــدي يحــدُث الغرب
بالتنظيــف، وأســمعه عــىل وشــك إنهــاء مكاملتــه، فأذهــب مرسعــًة 

إىل األعــىل لالختفــاء.

يفتــح والــدي البــاب، ثــم يغلقــه خلفــه، تتغــري مالمــح وجهــه مــن 
اللطــف املزعــوم، إىل القــوة والحــدة، وتقطيبــة الحاجــب األكــرب، 
ثــم ينــادي بأعــىل صوتــه، وأحيانــاً يشــتم و أحيانــا أخــرى يفتعــل 
املشــاكل دون أســباب وكأنــه يصــب غضبــه مــن العــامل عــىل 

ــا. وجوهن

كانــت والــديت تقــف لتتلقــى هــذه القــاذورات وحدهــا، وتبقينــا 
ــى وان  ــم، حت ــدرس ونتعل ــا أن ن ــب من ــا تطل ــا، دامئ ــل غرفن داخ
ــا  ــا بتحضــري القــادم، ال تريدن ــا، تطالبن ــا بالفعــل كل واجباتن انهين
ــك  ــن تل ــا م ــظ علين ــد أن تحاف ــاعدها يف يشء، تري ــى أن نس حت
ــت،  ــا رحل ــالم، لكنه ــا الس ــد لن ــت تري ــمومة، كان ــامت املس الكل
ــالً،  ــي قلي ــن ذراع ــل، وشــمرت ع ــك، قصصــت شــعري الطوي لذل

ــبيال.  ــاة س ــي ألســتطيع إىل الحي ــن بعــض أنوثت ــُت ع تخلّي

ــده دون  ــه وح ــد طريق ــافر، ليج ــد، س ــرب والوحي ــي األك ــا أخ أم
ســيطرة و تحكــم والــدي ، دون إهاناتــه املتكــررة، جــرد نفســه من 
ــا  ــه تركن ــه ألن ــه وكرهت ــدت علي ــة حق ــل، يف البداي كل يشء ورح
ــس  ــه، فرمبــا، ال لي ــه ودعــوت ل ــت رحيل ــك تقبّل ــه، بعــد ذل خلف

ــه. ــا فعل ــاً وأفعــل م ــد صبي ــى أن أول ــد كنــت أمتن رمبــا، بالتأكي
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كــربْت، و تزوجــْت، وحملــت معــي 
التفائــل، بحيــاة جديــدة أجمــل، تحمل 
بــني طياتهــا أحــالم طفولتــي والســعادة 
يف  جميلــة  حقــاً  كانــت  املنتظــرة.  
إنجــاب  و  التعــّود  بعــد  و  البدايــة، 
بالتهــرب  زوجــي  بــدأ  طفــل،  أول 
ــني  ــي ب ــدأ يف التخف ــؤولياته، وب منمس
ليــايل أصدقائــه وســهراتهم، اآلن مل يعــد 
وجهــي مرشقــاً  كالســابق، ففــي نهايــة 
اليــوم أكــون منهكــة مــن التعــب، وهــو 
يريــد الضحــك و صفــاء البــال مــن 

واملســؤوليات. املشــاكل 

شــيئاً فشــيئاً بــدأ زوجــي بالتحــول، 
أصبــح منــذ اللحظــة التــي يدخــل فيهــا 
املنــزل تــرى مالمــح وجهــه تغــريت 
بالتجاعيــد  وجهــه  يقطــب  متامــاً، 
الغاضبــة، يعلــو صوتــه، ويحــق لــه 
الشــتم يف أي وقــت وعــىل أي عــذر.

ــراه  ــط، ت ــن الخ ــة م ــة املقابل يف الجه
يضحــك، وال يتكلــُم إال الــكالم املــوزون 
قــد  رأيتــه  إذا  أنــك  اللبــْق، وحتــى 
تحســد عائلتــه عــىل هــذا الشــخص 
الرائــع الجميــل، حتــى وإن كان جالســاً 
مــع أصحابــه فقــط أمــام باحــة املنــزل، 
ــك بعضــاً  ــط علي ــط ينق ــه ق تشــعر أن
مــن عســله، لكــن عليــك رؤيــة التحــول 
مــن  بعضــاً  طالبــاً   يدخــل  حينــام 

ــة. ــوة للضياف ــاي او القه الش

 كانــوا يقولــون “والــدك يحق لــه ما ال يحــق لغريه، 
ــرب،  ــه بعــد غضــب ال ــه بشــتغل، غضب ــه يعين الل
هــل تكفريــن؟” واآلن يقولــون أيضــاً  “زوجــك هــو 
اآلخــر أال تعلمــني أن غضبــه بعــد غصــب الــرب؟ و 

طاعتــه واجبــة عليــِك”.

ــاً، كان  ــن وهمي ــط، مل يك ــك الخ ــت ذل ــوم رأي الي
ينظــر إيل بكراهيــة، يضحــك يف وجهــي قائــالً أنــه 
ــرص  ــع اق ــكل ضل ــث ول ــكل مؤن ــكاره ل ــر ال املذك
منــه، بكيــت، وهــذه املــرة مســحت دموعــي 
رسيعــاً، و جهــزت حقائبــي وولــدي، ووقفــت عــىل 
ــدي:  ــألني ول ــم س ــل، ث ــرتددًة يف الرحي ــط م الخ

- ماما عىل وين رايحني ؟ 

أجبته برتدد، لست واثقًة إن كنت حقاً سأغادر: 

- إىل الجّنِة والجحيم.

كنــت أحــاول بكل الطــرق، أن أقلب 
نفــي إىل مهــرج أضحكــه أكــر 
ــب  ــه يك يح ــه وأجذب ــن اصدقائ م
ــى  جلســاتنا، أحــاول أن أبتســم حت
يف أصعــب األيــام، رغــم االنهــاك يف 
جســدي و روحــي، أن ال اكــون كــام 
يقولــون الزوجــة النكديــة، حاولــت 
بالكلــامت والهدايــا، أقــول وأردد 
شــعارات االفــالم واملسلســالت، أنت 
تــاج رايس، الســند واالب و العظمــة 

كلهــا!

ظننــت أنــه ســيعود لســابق عهــده، 
ــخ  ــت أنف ــه زاد ســوءاً وكأيّن كن لكن
مــن  أكــر  فوقــي  ليعلــو  بالونــاً 
ــو  ــه ه ــرى نفس ــابقاً، و ي ــوه س عل

ــرى. ــن ال ــون، ونح ــور الك مح

نفــي،  فقــدت  أحــاول،  أعــد  مل 
أعيــش نعــم، و أقــول كــام يقولــون 
“ قــويل الحمدللــه جــوزك مــش 
ــألني  ــيك ايش”، وإن س ــص علي منق
أيضــاً  أقــول  غريــٌب عــن حــايل 
ــي  ــالً، لكّن ــده فع ــه . أحم الحمدلل
ــي  ــالة ضعف ــه يف كل ص ــكو إلي أش
و قلــة حيلتــي، أشــكو إليــه عــذاب 
تعيــش  زالــت  ال  التــي  الســنني 
داخــيل، أيب مل يرضبنــي يومــاً، لكــن 
صفعــة الــروح أشــد ايالمــاً مــن 

صفعــة الوجــه.
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تكتــب مقــااًل عــن آخــر  أن 
ــا  ــه تكنولوجي ــت إلي ــا توصل م
الفضــاء، أو عــن عــدد األقــامر 
الصناعيــة التــي تــدوُر حــوَل 
الَعمــل  ســريِ  عــن  أو  األرض، 
يف مناجــِم التعديــن، أو عــن 
الرقميــة،  العمــالت  برمجــِة 
أن  مــن  بكثــري  أســهل  فإنّــُه 
تكتــب َمقــااًل محــدًدا بعــدد 
الكلــامت تصــف فيــه املــرأة 

 . لِفلَســطينية ا

من أين ستبدأ؟ 

ِمــن التــي تَشــغل كُرســيًا يف 
الطبيبــة  أم  “الكونجــرس”؟ 
مستشــفيات  أعــرق  يف 
يف  مــرشوع  مديــرة  أوروبــا؟ 
مســؤولة  املتحــدة؟  األمــم 
ملــف الالجئــني يف الحكومــة 
يب  يف  الصحفيــة  الكنديــة؟ 
الشــاعرة؟  الروائيــة؟  يس؟  يب 
زوجــة األســري؟ الربوفيســورة يف 
جامعــة كولومبيــا؟ أمُّ الشــهيد؟ 
ــت  ــي ال زال ــّدة الت ــه؟ الج ابنت
لتتفقــد  صبــاح  كلَّ  تخــرُج 
حبّــات الربتقــال؟ األســرية؟ أم 
تلــك التــي قُتلــت بيــِد عائلتها؟ 

ِعشــن  الــاليت  أمهاتنــا  أم  الحربــني؟  حــرضن  الــاليت  جّداتنــا  عــن 
االنتفاضتــني؟  عــن الــاليت تقاومــن الــذي احتــل أرضنــا وتــرصُخ يف وجــِه 
عمالئــه؟ عــن الــاليت متــردن عــىل ذكوريــِة كلَّ يشء ليقلــن للعــامل أنهــن 

ــا؟ ــادرات أيًض ق

كيــف لنــا أن نكتــب عــن حــروٍب مل نخضهــا؟ ومعانــاٌة مل نعشــها؟ وآالٌم 
مل نشــعر بهــا ألننــا فقــط، شــاء لنــا الحــظُّ أن نكــوَن مــن الِجنــس اآلخــر؟

اأحمد غيث، اإبت�شامة فل�شطينية 

لنساء العالم حرٌب واحدة، 
وللفلسطينيات ُحروبــهّن

أمين حسونة 

الحقوق تضمن املستقبل 

ــة املنــزل؟ املعلّمــة؟ أم ســتبدأ مــن  ربّ
ــا  ــوٍة أعّدته ــا بقه ــُح صباحه ــي تفتت الت
عــىل  النحاســية  الغاليّــة  يف  بيدهــا 
ــك  ــل؟ أم تل ــىل الكرم ــل ع ــٍة تُط رشف
التــي حــني تفتــح أعينهــا تدعــو أن 
متنحهــا الحيــاة ليلــًة أخــرى ليقــرَصَ 

ــر؟  ــا آخ ــجن يوًم ــر الس ُعم

15 14
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العوملــة أفســدت العــامل، وصــارت الّنْســوية تُهمــة، وســقطت 
مــن صفحــات التاريــخ محاوالتهــن ليُكتــب بشــكٍل آخــر، ونحــُن 
ــىل  ــنكوف ع ــزام الكالش ــر ح ــى أث ــن ونن ــع الزم ــئ م إن نتواط

ــا.  ــارُب معن ــت تُح ــًدا كان ــنخرُس ي ــن، فس أكتافه

ــل أن  ــوية قب ــى الحقيقــي للَنْس ســَن الفلســطينيات املعن ــد أسَّ لق
تَخطُــر عــىل بــاِل أحــد، فُكــّن يف كل مــكان، ومــا إن مالــت القــّوة 
ــه، ُمتناســيًا  ــاَم بتهميشــهن ليُّلمــعَّ صورت ــا، ق ــو ُصوريً ــور، ول للذك

ــا أن الوجــوَد لــن يســتمرَّ إن قــررن ذلــك. متاًم

لنســاء العــامل حــرٌب واحــدة، وللفلســطينيات ُحروبهــّن. يُحاربــن 
ــارات،  ــت، كالم الح ــواب البي ــن، أب ــِة عليه ــرف املقفل جــدران الُغ
نظــراُت الحــي، تَقبــل املجتمــع، ضعــف القوانــني، تَحــرش املديــر 
ــاب  ــن الذه ــا منه ــررُّ أيًّ ــني تق ــالل، وح ــات اإلحت ــالء، إهان والزم

ــد، تصطادهــا رصاصــات اإلشــاعات.  ــا تُري ــًدا لتحقــق م بعي

ــطيني يف املهجــر يف رشِح  ــا الِفلَس ــة يخوضه حــرٌب أخــرى مختلف
ــٍد أنــت؟  إجابتــه عــن ســؤاٍل عــادّي لآلخريــن؛ مــن أيِّ بَل

ُمضاعفٌة هذه الحرب تصري حني يوّجُه السؤال إىل ِفلَسطينية.

ــىل كلِّ  ــا ع ــطوة ذكورتن ــن س ــف م ــني نتخف ــالد ح ــتحُق الب سنس
يشء، وحــني نوقــنُّ أن املســرية ال تكتمــل بنــا وحدنــا، وأنَّ األرض، 

ــن.. ــتقبلَنا كَُمَحرري ــن يس ــا، ل ــا وماؤه ــا وهواؤه ترابه

ُدونَُهّن.

ــا، ســتحضننا األرايض  ــة، حــني نعــود كلّن ــة الحكاي يف نهاي
الِفلســطينية، ولــو مل توجــد تــاء التأنيــث يف ِفلَســطني، ملـّـا 

اتســعت لنــا جميًعــا. 

موؤيد ريحان، بني االأر�ض وال�شماء
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عــىل  الســتوريز  اتصفــح  كنــت 
االنســتغرام عندمــا لفتتنــي صــورة مــن 
عريضــة موقعــة باســم عائلــة معروفــة 
ضــد اتفاقيــة “ســيداو” نرشهــا صديــق 
ــة، لنســيمه  يل ينتمــي إىل هــذه العائل
“الرجــل العــرصي بســالمتو”.  وهــو 
ــر  ــدي أخ ــق، يرت ــرصي، حلي ــاب ع ش
مــن  الغربيــة،  املوضــة  صيحــات 
ــتخدم  ــي الربامــج الغربيــة. يس متابع
تفاحــة  ابــو  وكمبيوتــر  موبايــل 
صناعــة  مــن  وانرتنــت  مقروطــة 
ــس اويك”  ــة “ات ــوك جمل ــة ويل الفرنج

عــىل الرايــح والجــاي.

مــا  اســتهجان:  مســج  لــه  أرســلت 
توقعتهــا منــك يــا لرجــل العــرصي 

بســالمتو!

“ومبــا أنــه يف جعبتــي الكثــري مــن 
عــدد  أتجــاوز  أن  أريــد  وال  الــكالم 
الكلــامت التــي فرضهــا النــارش، قــررت 

اختصــار اســم الشــاب إىل هــو”
يا�شمني اأبو رحمة، نحو الو�شوح 

“قانون العائلة”آخر معاقل رجال الدين
دميا أحمد صالح

الحقوق تضمن املستقبل  

هو: ولة بدك الحكومة تعرتف باتفاقية غربية ويقضوها البنات إجهاض!

أنــا: ليــش مخــك راح دغــري لإلجهــاض؟ ولنفــرتض انــو وحــدة حملــت مــن غــري 
زواج، بشــو اعرتاضــك رح يفيــد ملــا تخلــف الولــد ومــا يعــرتف فيــه املجتمــع. 

هو: احنا بلد مسلم ومش الزم نتبنى القوانني املدنية الغربية

أنا: بس معلش انو كل قوانني الدولة مصدرها مدين إال قانون العائلة

هــو: الزم يكــون مبنــي عــىل الرشيعــة عشــان نحافــظ عــىل متاســك األرسة املســلمة 
بعديــن اتفاقيــة ســيداو بتشــجع الزوجات يقاســمونا بفلوســنا

ــدم  ــريب، تخ ــف، ت ــدة تخل ــي الوح ــرتكة؟ يعن ــوال املش ــون األم ــد قان ــا: بتقص أن
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ــا الزملــة  ــق يرميه ــس تتطل ــت وباالخــري ب ــرا البي جــوا وب
ــل  ــان تحص ــم عش ــض ورا باملحاك ــري ترك ــارع وبتص بالش

ــوالد.  ــة لل ــب  حــق علك ــا بتجي ــة م عــىل نفق

هو: القرآن نصف املرأة

أنــا: املطلــوب إعــادة قــراءة القــرآن بشــكل يناســب 
هالعــرص ولــة عاجبــك ملــا تكــون الوحــدة متعلمــة 
ــزوج فــالزم ابوهــا يكــون  ــا وإذا بدهــا تت ومحققــة ذاته
الــويل وإذا فــش أب أو عــم أو خــال ســاعتها أخوهــا ابــو 
مخطــة الــيل عمــروا 18 ســنة بقــدر يكــون الــويل عليهــا 

هو: بدك يتجوزوا عىل مزاجهم

أنــا: ليــش مخــك راح لهالفرضيــة! فكــرك ليــش األنظمــة 
تجاهلــت قانــون العائلــة؟

هو: لحامية املجتمع

ــة  ــن الدول ــن ع ــل الدي ــة فص ــة مبرحل ــا: غلط.األنظم أن
ــان  ــداء عش ــش ف ــة ككب ــون العائل ــم قان ــت تقدي فضل
مــا تخــيل رجــال الديــن يحســوا انهــم فقــدوا ســلطتهم. 

ــن؟ ــطيني مهج ــة الفلس ــون العائل ــو قان ــرف ان بتع

هو: كيف و القرآن مل يُحرف

أنــا: قانــون العائلــة جــاي مــن مصــادر متنوعــة. محاكــم 
الضفــة الغربيــة بطبــق قانــون األحــوال الشــخصية األردين 
لعــام       1976 ومحاكــم قطــاع غــزة بطبــق قانــون 
حقــوق األرسة لعــام 1954. واملرشعــني الــيل عملــوا هــاي 
ــاروا عــىل  ــوا شــوبينج فاخت ــوا يعمل ــول كان ــني، تق القوان
مزاجهــم مــن  املــدارس الفقهيــة، شــوي مــن املالــيك 
شــوي مــن الشــافعي شــوي مــن الحنبــيل وخلــوا الكلمــة 

األخــرية للمذهــب الحنفــي.

هــو: عــادي مــا همــي الــيل فــرسوا 
القــرآن

أنــا: بــس ذكــور و فــرسوا عــىل مزاجهــم 
و ســكروا بــاب االجتهــاد بالقــرن العــارش.

هــو: يعنــي بــدك نســوان تفتــح مــدارس 
جديــدة؟

أنــا: الزم الجميــع يشــارك خاصــة انــو 
وبلشــت  ظهــرت  الفقهيــة  املــدراس 
ــي  ــايس يعن ــرآن بالعــرص العب تفســري الق
مــا بــني 150 ل 250 ســنة بعــد وفــاة 

الرســول.

هو: خلصينا من تواريخك 

ــيني  ــيل ماش ــالمية ال ــة اإلس ــا: الرشيع أن
عليهــا بالوقــت الحــايل مختلفــة عــن 
الــيل اطبقــت يف زمــن الرســول وبعــد 

وفاتــه. انــت بتصــيل؟

هو: الجمعة

أنــا: طيــب شــيخ طهمــوز ملــا بــدك 
تعمــل فيهــا الفــارس املغــوار الــيل بدافــع 
عــن اإلســالم يــا ريــت مــا متســكيل الديــن 

مــن ذيلــه. 

يف  بســالمتو  العــرصي  الرجــل  غــاب 
الزحــام وأكتشــفت بعدهــا أنــه خلعنــي 

ــوك. بل
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ــة ســتكون فلســطني عــىل  ــة املقبل خــالل األشــهر القليل
ــم أال وهــو  موعــد مــع اســتحقاق دســتوري ســيايس مه
ــد  ــررت بع ــي تق ــية والت ــة والرئاس ــات الترشيعي االنتخاب
إصــدار مرســوم رئــايس مطلــع العــام الجــاري 2021. هــذه 
االنتخابــات والتــي هــي األوىل مــن نوعهــا منــذ عــام 
2006، لهــا دور هــام بوصفهــا إســتحقاق يؤمــن أحــد أهم 
مقومــات املجتمــع املــدين املتجســدة يف حــق األفــراد يف 
االنتخــاب والرتشــح، بوجــود انتخابــات دميقراطيــة وفقــا 

لالنظمــة والقوانــني.

ــل كامــل مــن  خمســة عــرش عامــاً، مل يحــظ خاللهــا جي
ــة  ــة عملي ــاركة يف اي ــة املش ــطيني بفرص ــباب الفلس الش
انتخابيــة، كــام وعــىل مــر العقــود مل يكــن للشــباب دور 
فاعــل يف اتخــاذ القــرارات واملشــاركة السياســية او حتــى 
املجتمعيــة منهــا، مــع العلــم بــأن الشــباب الفلســطيني 
ــإن  ــايل، ف ــع، وبالت ــن املجتم ــرية م ــة كب ــكلون رشيح يش
إرشاكهــم يف عمليــة االنتخابــات وعمليــات صنــع القــرار 
بشــكل عــام سيشــكل منعطفــاً هامــاً نحــو تحقيــق 

ــم.  ــباب واحتياجاته ــات الش متطلب

تشــري البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني عشــية يــوم الشــباب العاملــي  2020،  اىل أن 
ــكلون  ــنة( يش ــاب/ة )18-29 س ــون ش ــك 1.14 ملي هنال
حــوايل خمــس املجتمــع الفلســطيني بنســبة %22 مــن 
ــة  ــة الغربي ــطني، %23 يف الضف ــكان يف فلس ــاميل الس إج
و%22 يف قطــاع غــزة. وعــرب 60 % مــن الشــباب عــن عدم 
اهتاممهــم باملشــاركة يف ايــة انتخابــات قادمــة. مــع العلم 
ــات  ــة انتخاب ــأن %53 مــن الشــباب اآلن مل يشــاركوا بأي ب

ي
 مشاركة الشباب �ن

 االنتخابات الفلسطينية...
إستحقاق وواجب

مــام  ســابقة  وطنيــة 
يجعلهــم أقــل معرفــة بالعملية 
االنتخابيــة وكيفيــة الرتشــح و التصويت. من 
هنــا نــرى أن هنــاك قــوة كبــرية يف املجتمع الفلســطيني 
ميكنهــا أن تصنــع التغيــري من خــالل اإلنتخابــات، ولكــن %40 فقط 
مــن هــذه الرشيحــة ستشــارك يف هــذه العمليــة الدميقراطيــة بحســب املســح 

األخــري للشــباب عــام 2015. 

ويف حــني شــهدنا بعــض الخطــوات اإليجابيــة إلرشاك الشــباب يف فلســطني ومتكينهم بشــكل 
أفضــل، إال أن الواقــع ال يــزال صعبــاً مــع التزايــد اليومــي للحواجــز املاديــة واالجتامعيــة .  
حيــث أن نســبة الشــباب يف مراكــز صنــع القــرار تعــد أقــل مــن %1، ويف نفــس الوقــت فــأن 
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%19 فقــط يشــاركون يف أعــامل تطوعيــة. 
والــدروس  العــرب  اســتخالص  علينــا  اذاً 
لتعزيــز متثيلهم ومشــاركتهم يف السياســات 
املؤسســاتية الرسمية واملشــاركة املجتمعية.

إن  مشــاركة الشــباب ومتكينهــم يعــد أمــراً 
أساســياً وأولويــة لألمــم املتحــدة واملجتمــع 
ــة  ــداف خط ــق أه ــك لتحقي ــي، وذل العامل
ــن  ــر م ــن أن أك ــك م ــح ذل 2030.  ويتض
ثلــث أهــداف التنميــة املســتدامة تتعلــق 
ــارش،  ــري مب ــارش أو غ ــكل مب ــباب بش بالش
ــاركتهم.  ــم ومش ــىل متكينه ــز ع ــع الرتكي م
بنــاء  عــىل  نعمــل  أن  جميعــا  وعلينــا 
مجتمعــات أكــر عــدالً ومرونــة حيــث 
ــة.   ــع أن يتشــاركوا الرفاهي يســتطيع الجمي
وإحــدى الســبل لتحقيــق ذلــك هــو تنفيــذ 
قــرار مجلــس األمــن رقــم 2250 حــول 
الشــباب واألمــن والســالم. ففــي ديســمرب/

كانــون األول 2015،  اعتمــد مجلــس األمــن 
الــدويل القــرار رقــم 2250  والــذي يهــدف 
إىل تعزيــز مشــاركة الشــباب والشــابات 
ــدول  ــث ال ــان وح ــلم واألم ــة الس يف صناع
األعضــاء يف األمــم املتحــدة عــىل النظــر يف 
الســبل الكفيلــة بزيــادة التمثيــل الشــامل 
ــع القــرار  ــة الشــبابية يف عمليــات صن للفئ
عــىل جميــع املســتويات، ملنــع نشــوب 
النزاعــات وحلهــا.  يعــد هــذا القــرار اعرتافــاً 
امللحــة إلرشاك  بالحاجــة  غــري مســبوق 
ومكافحــة  الســالم  تعزيــز  يف  الشــباب 

ــرف.  التط

ويف حزيــران 2018، اعتمــد مجلــس األمــن 
قــرار رقــم 2419، والــذي جــدد التزامــه 
بالتنفيــذ التــام للقــرار 2250، إذ يؤكــد 
عــىل اإلســهام الهــام واإليجــايب الــذي ميكــن 
ــة  ــود املبذول ــباب يف الجه ــه  الش أن يقدم
لصــون وتعزيــز الســالم واألمــن، وإذ يؤكــد 

أيضــا الــدور الهــام الــذي ميكــن أن يضطلــع 
بــه الشــباب يف منــع نشــوب النزاعــات 
وحلهــا، وباعتبــاره مــن الجوانــب الرئيســية 
الســتدامة جهــود حفــظ الســالم وبنــاء 
الســالم وشــمولية هــذه الجهــود ونجاحهــا.

ومــن هــذا املنطلــق، فــإن برنامــج الشــباب 
يف صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان عمــل 
خــالل هذه الســنوات عــىل تعزيز مشــاركة 
الشــباب املجتمعيــة والسياســية. ففــي عام 
2021 تقــرر تكثيــف العمــل مــع الشــباب 
واملراكــز الشــبابية خــالل فــرتة اإلنتخابــات 
للعــام 2021، لرفــع وعي الشــباب بالعملية 
االنتخابيــة و حقهــم يف االنتخــاب والرتشــح. 
وعليــه فقــد بــارش صنــدوق األمــم املتحــدة 
للســكان ضمــن مجموعــة األمــم املتحــدة 
دوريــة  إجتامعــات  عقــد  يف  للشــباب 
مــع مؤسســات أمميــة اخــرى، ومراكــز 
غــري  ومؤسســات  شــبابية،  ومؤسســات 
حكومية، ومجموعات شــبابية، ومؤسســات 
ــرتك  ــاق مش ــن نط ــل ضم ــة للعم تعليمي
بهــدف التخطيــط لتنفيــذ مداخــالت ميكن 
ــول  ــباب ح ــة آراء الش ــا معرف ــن خالله م
ــادة  ــىل زي ــل ع ــايل العم ــات، وبالت اإلنتخاب
إميــان الشــباب بالعمليــة اإلنتخابية وأهمية 
مشــاركتهم فيهــا لتحقيــق احتياجاتهــم 

ــرار. ــة الق ــز دورهــم يف صناع وتعزي

األمــم  قــام صنــدوق  ذلــك،  ولتحقيــق 
املتحــدة للســكان بالتعــاون مع املؤسســات 
واملنظــامت األخــرى بتشــكيل فريــق عمــل 
يهــدف إىل تشــكيل إطــار مشــرتك لتوحيــد  
ــق  ــىل ح ــد ع ــود يف التأكي ــف الجه وتكثي
الشــباب يف املشــاركة بالعمليــة اإلنتخابيــة،  
ــم  ــم بحقوقه ــالل تعريفه ــن خ ــك م وذل
ــة  ــم بكاف ــات وتزويده ــة باإلنتخاب املتعلق
املعلومــات الالزمــة للمشــاركة يف هــذه 
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اإلنتخابــات، وتوعيــة الشــباب وتشــجيعهم عــىل املشــاركة الهادفــة يف االنتخابــات مــن خالل 
الوصــول إليهــم بغــض النظــر عــن اختــالف خلفياتهــم السياســية واالجتامعيــة واالقتصادية، 
أضافــًة إىل تنميــة قــدرات الشــباب مــن خــالل املشــاركة الفعالــة وتثقيفهــم حــول وظيفــة 
املجلــس الترشيعــي الفلســطيني عــن طريــق عقد نقاشــات و حــوارات عامة مع املرشــحني/

ــني/ات. ات املحتمل

لكــن بينــام تناقــش املنظــامت الدوليــة واملجموعــات غــري الحكوميــة دور الشــباب  كــرشكاء 
ــتبعاد  ــعورهم باالس ــم وش ــة أمله ــن خيب ــباب ع ــري الش ــزداد  تعب ــني، ي ــني وفاعل حقيقي
ومحدوديــة الخيــارات ال ســيام فيــام يتعلــق مبســتقبلهم املهنــي وفــرص العمــل، خصوصــا 
باملقارنــة مــع مــا يرونــه لــدى أقرانهــم يف دول اســتوعبت الشــباب وعملــت عــىل تقديــم 
فــرص متكافئــة يف التعليــم والعمــل والخدمــات الصحية والصحــة اإلنجابية والجنســية، ففي 

املقارنــة ســبب مبــارش للشــعور باإلحبــاط.

فحتــى اآلن مل يتــم أعتــامد رؤيــة تنمويــة واضحــة وشــاملة لقطــاع الشــباب، رغــم املحاوالت 
الجــادة أحيانــا لتحقيــق ذلــك، ورمبا يعــود هذا العتــامد وســائل تقليدية للشــباب يف ظروف 
غــري تقليديــة، وســائل ال تعــرتف فعليــا بالقــدرة الحقيقيــة للشــباب عــىل إحــداث التغيــري، 
وال تعــرتف بأحقيــة الطمــوح الــذي تولــد لــدى الشــباب نتيجــة انفتاحهــم عىل عــامل املعرفة 

والتواصــل اإلجتامعــي ووصولهــم بســهولة ألوضــاع أقرانهــم يف دول ومجتمعــات متقدمة. 

فــام زلنــا نســتند عــىل أفــكار ومنــاذج إلدارة شــؤون قطاع الشــباب مل تعــد مقنعة لهــم اليوم. 
وعلينــا إطــالق حــوارات يكــون الشــباب فيهــا ىف موقــع املبــادرة ال املشــاركة أو املســاهمة 
فقــط، مــن أجــل رســم فــرص اكتســاب املهــارات والوصــول للمعلومــات ومامرســة الحقــوق 
ــع  ــور م ــد وأن تتط ــى الب ــة الت ــم اإلجتامعي ــار النظ ــة ىف إط ــة اإلجتامعي ــة والعدال بالحري
تطــور الحيــاة ووســائلها. وعلينــا اتخــاذ تدابــري قانونيــة تحفــظ حقــوق الشــباب السياســية 

واإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والثقافيــة والصحيــة، مبــا فيهــا صحتهــم الجنســية واإلنجابيــة.

وخاصــة أن وضــع الشــباب يف فلســطني يعــد أكــر تعقيــداً مــن أماكــن أخــرى وذلك بســبب 
وجــود االحتــالل والحصــار وحالــة االنقســام. وعــىل ســبيل املثال، فقد بلغت نســبة الشــباب 
الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر %30. فالفقــر أو اإلفقــار يف فلســطني ال يرتبــط فقــط 
بنســبة الدخــل وكميــة االســتهالك، وإمنــا يرتبــط بشــكل مبــارش بالتمتــع بالحقوق األساســية 
والوصــول إىل الفــرص. وعلينــا كبدايــة أن نركــز جهودنــا التــي مــن شــأنها متكــني الشــباب 
الفلســطيني مــن تطويــر املهــارات واملعرفــة، وإعطــاءه األدوات والدعــم الالزمــني، ليســتطيع 

اتخــاذ قــرارات مســتنرية بخصــوص حياتــه وأرستــه ومجتمعــه ووطنــه.

متت كتابة هذا املقال من قبل فريق برنامج
الشباب يف صندوق األمم املتحدة للسكان.  
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ً
األحزاب الفلسطينية أمام استحقاق تمثيل المرأة سياسيا

حسن محاريق

الحقوق تضمن املستقبل 

يعكــف  عامــاً  عــرش  خمســة  منــذ  األوىل  للمــرة 
الفلســطينيون عــىل تنظيــم انتخابــات عامــة عــىل 
ــن  ــدر يف 15 م ــايس ص ــوم رئ ــاً ملرس ــل، وفق ــة مراح ثالث
كانــون الثــاين للعــام الجــاري، ُحــدد فيــه مواعيــد إجــراء 
ــي  ــس الوطن ــية واملجل ــة والرئاس ــات الترشيعي االنتخاب
بشــكل متتــايل، وجــاء املرســوم مثــرة لحــوارات فصائليــة 
ــيل  ــني ممث ــة وخاصــة ب ــة األعــوام املاضي اســتمرت طيل

حركتــي “فتــح” و “حــامس”.

ومتثــل توجهــات األحــزاب والفصائــل دوراً رئيســياً يف 
ــي  ــروف الت ــات والظ ــة لالنتخاب ــة الداخلي ــد البيئ تحدي
ــات حســب الجــدول  ــق مرســوم االنتخاب تســمح بتطبي
الزمنــي مــن خــالل تذليــل العوائــق الكبــرية واملتداخلــة 
والتــي تعكســها اعتبــارات الفصائــل الفلســطينية، إذ 
تعتــرب االنتخابــات فرصــة للحــوار الوطنــي وتجديــد 
رشعيــة النظــام الســيايس ومؤسســاته وتحقيــق املصالحة 
واالتفــاق عــىل طبيعــة املــرشوع التحرري للفلســطينيني، 
وإصــالح منظمــة التحريــر الفلســطينية وإعــادة تفعيلهــا 

ــكل الفلســطينيني. ــد ل ــي ووحي ــل رشع كممث

وبالنظــر للواقــع الفلســطيني، وعــىل الرغــم مــن تراجــع 
دور األحــزاب والفصائــل السياســية الفلســطينية وغيــاب 
ــا  ــة مب ــان، وخاص ــن األحي ــري م ــا يف كث ــا وعمله مواقفه
يتعلــق بانخراطها يف قضايا وهموم الشــعب الفلســطيني 
ــا النســاء  ــق بقضاي ــا يتعل ــا وم ــة منه خاصــة االجتامعي
والشــباب، إال أن التفاعــالت عىل الســاحة الفلســطينية مل 
تنتــج أطــر بديلــة، ومــا زالــت األحــزاب تشــكل اإلطــار 
ــاحة  ــىل الس ــية ع ــاركة السياس ــد للمش ــم والوحي املنظ
الفلســطينية، وتنبــع أهميــة األحــزاب والفصائــل كونهــا 
ــالل  ــن خ ــم م ــا ومتثيله ــم جامهريه ــىل تنظي ــدر ع األق
مشــاركتها يف تشــكيل الحكومــة أو األطــر القياديــة 

ــر الفلســطينية. ملؤسســات منظمــة التحري

املرأة الفلسطينية واألحزاب السياسية:

ــاة السياســية  تعتــرب مشــاركة املــرأة يف الحي
مــن أهــم عنــارص العمليــة الدميقراطيــة 
االجتامعيــة  النظــم  تطــور  وتعكــس 
للمجتمعــات  واالقتصاديــة  والسياســية 
املعــارصة، وبالتــايل فــإن مشــاركة املــرأة 
السياســية إحــدى آليات التغيــري الدميقراطي 
يف املجتمــع ملــا لهــا مــن دور يف تغيــري البنــى 
ــا  ــن أثره ــد م ــة والح ــة التقليدي االجتامعي
ــي ال  ــة الت ــاط التقليدي ــك األمن ــة تل وخاص

ــام.  ــز الع ــرأة يف الحي ــدور امل ــرتف ب تع

ويف الســياق الفلســطيني انخرطــت النســاء 
يف العمــل الســيايس منــذ بدايــة تشــكل 
والتــي  السياســية،  والفصائــل  األحــزاب 
الجامهــريي  العمــل  لتنظيــم  ظهــرت 
ملناهضــة سياســات االســتعامر ومقاومــة 
ــامً  ــرأة دوراً مه ــت امل ــث لعب ــالل، حي االحت
ــة للنضــال الفلســطيني  يف املراحــل املختلف
ضــد االحتــالل حتــى يومنــا هــذا، مــام أدى 
إىل تشــكل أطــر نســوية لــدى هــذه األحزاب 
ــة مشــاركة النســاء  ــاً بأهمي ــل إميان والفصائ
يف العمــل الســيايس وانخراطهــا يف املــرشوع 

ــرري. ــطيني التح الفلس

وعــىل الرغــم مــن التضحيــات التــي قدمتهــا 
الحركــة النســوية يف نضالهــا ضــد االحتــالل 
والتــي كانــت مبثابــة ثــورة عــىل كل أشــكال 
كان  أيــاً  والغطرســة  والقمــع  التســلط 
ــع  ــالل أو املجتم ــواء كان االحت ــا س مصدره
األبــوي، حيــث متيز خطــاب الحركة النســوية 
يف فلســطني بتبنيــه للقيــم الدميقراطيــة 

ــز  ــات ومناهضــة التميي وإعــالء شــأن الحري
كونهــا حركــة تشــكلت أهــم معاملهــا يف 
ســياق مــرشوع تحــرري تقاطــع مــع القــوى 
السياســية الدميقراطيــة والتقدميــة، إال أن 
ذلــك مل ينعكــس عــىل متثيــل النســاء يف 
األطــر القياديــة داخــل األحــزاب والفصائــل 
الفلســطينية، بــل أدى إىل تراجــع دورهــا، 
وانحســار مشــاركتها يف إطــار تجميــيل ال 
يعكــس بالــرضورة تضحيــات ونضال النســاء 
الفلســطينيات يف ســبيل تحررهــن ونيــل 

ــري. ــر املص ــن يف تقري حقه

ــة  ــه يف ظــل ســيطرة الثقاف ــد أن ومــن املؤك
ــل،  ــة عــىل عمــل األحــزاب والفصائ الذكوري
للتغيــري  الدميقراطيــة  اآلليــات  وغيــاب 
كاملؤمتــرات  القياديــة  األدوار  وتــداول 
ــرأة  ــش امل ــن تهمي ــزز م ــد ع ــة ق االنتخابي
ودورهــا يف العمــل الســيايس، واقتــرص عــىل 
ــات،  ــطة والفعالي ــداين يف األنش ــل املي العم
باإلضافــة إىل دورهــا يف الحشــد الجامهــريي، 
مــام يعنــي غيــاب قيــادة نســوية قــادرة عىل 
التأســيس لرشاكــة حقيقيــة يف أطــر صناعــة 
القــرار وتشــكيل برامــج سياســية واجتامعية 
تلبــي االحتياجــات املجتمعيــة وتعكــس 

ــة. ــة التقليدي ــى االجتامعي ــري يف البن التغي

وتظهــر االحصائيــات تــدين مســتوى رشاكــة 
املــرأة يف األطــر القياديــة لألحــزاب والفصائل 
وحتــى غيابهــا يف بعــض األحــزاب والتيــارات 
اإلســالمية، فقــد بلغــت نســبة متثيلهــا 4.7% 
فقــط يف اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح، بينام 
%15 يف املكتــب الســيايس الــذي يعتــرب 
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أعــىل هيئــة قياديــة لــدى الجبهــة الشــعبية، %21 يف املكتــب الســيايس لــدى الجبهــة 
الدميقراطيــة، و%25 يف املكتــب الســيايس لــدى حــزب الشــعب، بينــام شــكلت أعــىل 
نســبة لــدى حــزب “فــدا” ، وانعدمــت مشــاركة املــرأة لــدى األطــر القياديــة يف حركــة 

املبــادرة الوطنيــة وجبهــة التحريــر العربيــة واملكتــب الســيايس لحركــة حــامس.

ــز  ــل الفلســطينية بشــأن تعزي ــدى األحــزاب والفصائ ــاب اإلرادة السياســية ل إن غي
ــع  ــل تراج ــة يف ظ ــوية، خاص ــة النس ــامً للحرك ــاً مه ــكل تحدي ــرأة، ش ــاركة امل مش
جامهرييــة األحــزاب طــوال ســنوات االنقســام الســيايس، وفقــدان قدرتها عــىل تجديد 
نفســها وبالتــايل تجديــد برامجهــا السياســية واالجتامعيــة وطــرح بدائــل قــد تكــون 
ــك إىل عــزوف  ــة وتناســقاً مــع تطلعــات الشــعب الفلســطيني، أدى ذل أكــر حداث
مكونــات الجمهــور الفلســطيني عــن االنخــراط يف األحــزاب ومنهــا النســاء، مــام أثــار 
تســاؤالت عــن مــدى متثيــل األحــزاب للجمهــور الفلســطيني وبالتــايل مــدى الرشعية 
التــي تتمتــع بهــا خاصة يف ظــل إقصاء مكونــات مجتمعية كاملة كالنســاء والشــباب.

ويف ظــل التحضــريات الجاريــة لعقــد االنتخابــات الترشيعيــة القادمــة، صــدر قــرار 
بقانــون بشــأن تعديــالت عــىل قانــون االنتخابــات )1( لســنة 2007، شــمل رشطــاً أن 
تتضمــن كل قامئــة انتخابيــة حــداً أدىن لتمثيــل النســاء وأن ال يقــل عــن امــرأة واحدة 
مــن بــني أول ثالثــة أســامء يف القامئــة، واألســامء األربعــة التــي تــيل ذلك، ومــن ثم كل 
خمســة أســامء تــيل ذلــك . ورغــم هــذا التعديــل اال إنها مــا زالــت دون املأمــول كونها 
غــري مرتبــط بنســبة كوتــة نســائية محــددة تضمــن لهــن عــدد معــني مــن املقاعــد 

داخــل أروقــة املجلــس الترشيعــي.

 ويف الســياق ذاتــه، فإنــه ال تســتجيب للمطالبــات النســوية عــىل مــدى الســنوات 
الســابقة، والتــي دعــت لرفــع الكوتــة النســوية إىل %30، وذلــك لضــامن الحــد األدىن 
لوصــول النســاء للمســتويات القياديــة يف مكونــات النظــام الســيايس الفلســطيني، يف 
ظــل عــدم قــدرة املــرأة املســتقلة عــىل تحقيــق اخــرتاق مجتمعــي لقبولهــا كرشيــك 
ســيايس،  لــذا فــإن فــرص النســاء للفــوز تتمثــل فقــط يف القوائــم الحزبيــة الكبــرية، 
مــام يعنــي تحمــل األحــزاب والفصائــل مســؤوليتها تجــاه النســاء من خــالل متكينهن 
بالتمثيــل الســيايس وتوفــري األرضيــة الالزمــة للتغيــري الدميقراطــي الــذي يقــع عــىل 

عاتــق األحــزاب واملكونــات السياســية الفاعلــة عــىل الســاحة الفلســطينية.

إن واقــع الحــال يشــري إىل أن الجهــود التــي بذلــت خــالل الســنوات الســابقة لتمكــني 
النســاء القيــادات يف أحزابهــن السياســية قــد تقطــف مثارهــا يف حــال تحققــت إرادة 
ــع باتجــاه  ــوب الدف ــل النســاء، واملطل ــرضورة متثي ــدى هــذه األحــزاب ب سياســية ل
تقلدهــن ملناصــب قياديــة مــن خــالل تصــدر النســاء للقوائــم االنتخابيــة واحتاللهــن 
ملراكــز متقدمــة فيهــا، ويبقــى موضــوع رشاكــة النســاء سياســياً متوقفــاً عــىل إميــان 
تيــارات التغيــري الدميقراطــي داخــل األحــزاب والفصائــل بــرضورة وجــود النســاء يف 
املجلــس الترشيعــي القــادم، ملــا يف ذلــك مــن أهميــة يف تحويــل الشــعارات والربامــج 
السياســية إىل واقــع ملمــوس، وإعطــاء الفرصــة للنســاء ألخــذ دورهــن الحقيقــي يف 

بلــورة رشاكــة سياســية فعليــة قامئــة عــىل أســاس عدالــة التمثيــل.  
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ُ ذاكرة عناقيُد ماٍض.. أزاه�ي
حال النتشة 

الحقوق تضمن املستقبل  

ــُق،  ــُم الخانِ َ املُحتَّ ــيلِّ ــي ِظ ــرًة .. يرتقبُن بُك
ــطوِر  اميــِة والكثــريِ مــن السُّ بابتســاماتِِه الدَّ
، واللِحاِظ  يف رأِســِه عــن الَعــرِص الِفيكتــوريَّ
يف أشــعاِر الَعــرَب، عــن الــرُّوحِ تتاميـَـُل كلاّم 
ملســت صوتَهــا.. ظَنَّــُه -كُلُّ ظنِّــِه- أنَّهــا 
تلــُف جديلتُهــا عليــِه، تُحيّيــِه أو تُحيها من 

مِتثــال.

ال يَخدَعنَّــَك َجــامٌل وال رِقَّة.. قــد يُثلُِج ربيُع 
ــريَُه  ــُح أزاه ي ــُح الرِّ ، وتُلِق ــرضِّ ــِر املُخ الُعم
ــُد  ــا عناقي ــا تتقهقــُر يف صيحاتِه رِصًّا، تنُرُه
تــالٍق ُونجــوٍم آِفلــًة، ورُسعــان مــا تشــتِعُل 
ــا  ــٍد قَبَّله ــىل يَ ــريُ ع ــنُّ الَحص ــاُت، ي الغاب
ــَدُع  ــٌل تُخ ــورُُه ضئي ــٍل ن ــٍل طوي ــريٌ، وبلي أث
ــرَّة  ــا كُلَّ َم ــُة ذاته ــؤاد. هــي الِقّص ــرِبَّ الُف ال
بالوعــوِد الواهيــاِت، تتكلُل. يقــوُل: “أزرُعها 
ــن  ــت تشــيُخ ع ــُم مثَّ ــاَن أريض” يبتِس ريح
ــوِء والنُّــور، كأن  ــِه املُفتعلــِة بــوازِغ الضُّ قُوَّتِ
عرفتُه فســاندت، كأن تقمصت شــخصيَّاِت 
دتــُه  املرسحيَّــة يــوم اختــاروا الِغيــاب، وَمجَّ
.. كأن مــرَُّت ُهنيهــًة وفـَـرَّ مــن الوقــِت. كأن 
مل يتفــَوه، كأن مل يفعــل. يومهــا أدركَــْت أنَّ 
النــور ســاطَعُه يُعمــي، أنَّ الِوســادة ليســت 
ــتاُر يف كُلِّ انســداٍل  دوماً راحًة للتَّعِب، والسِّ
ــا مل تُكــن  يُخفــي نفســاً عــن جســِدها. ُرمبَّ
ــايل، وكُنــت وهــامً..  ــي شــجرًة إالَّ يف خي أُم
ــامً لســنا  ــا حت ، لكنَّن ــرياً تكــرسَّ ــاً صغ ُغصن
العويــَل يف الِخالفــات، وال الثَّلــَج يف املاء، وال 

الــربد يف الفصــول.. لســنا أبرَدهــا.

ــامعنَي آذاٌن،  ــس للسَّ ــُم ولي تتظلَّ
ثنيــاُه  تفقيــُع  كِتابــاً،  تُهــرُِّب 
األحمــر  ســيِل  عــن  نــي  يَصمُّ
بيتهــم  بــاِب  عــىل  القــاين 
يســتحرِضُ الفواِجع، فتيــالً يطلُُب 
النَّــاَر بُغيــَة الَخــالِص، يظــلُّ ييُضُء 
إىل أن يتفــرََّق شــؤماً عــىل عتباِت 
ــو  ــا يرس ــىل قراميِده ــازِل، ع املن
ويختِبــئ، يشــتِعُل يف َصمــٍت، 
ــه.  ــطِحِه ماضي ــن س ــُض ع وينِف

معتز االأعرج، حوار بني زمنني
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ليــل، يصوُم عن  ، يضيــُع وهو الدَّ هــي النُّبــوءُة لــو يعلـَـُم يف ِهجرتـِـه تتجىلَّ
الحقيقــِة يف ُجمــوِدِه، ميــوُت ومُييــت.. أو علَّهــا “يقتُــل”. أال رُبَّ ُمعــرٍِض، 
بــت املــايض نفَعــاً بحــارضِِه. ذاَك  ــُه هــو اليــوَم عــنٌي كذَّ خاِطــٍم لســانِها زامُّ
مــاٍض ال يذكُــرُُه ســواها، مل ينتــِه َوقــٌت للُمكابــدِة بتوقيــِت ســاعاُت الرَّمِل 
د، بــل اختــربَت  يف قَلِبهــا، مل تَفــَن قبضــاُت زيَّنــت وجههــا بشــفٍق ُمتجــدِّ
كُلَّ مــرٍَّة لونــاً جديــداً؛ قــد اكــرتَث ملــا ياُلئِــُم ثــرى وجههــا، ومــا حرَّكــت 
َع أبــواَب مدينــٍة هــو فيهــا  ــٌة فيــِه طاقــاِت التَّجربــة. مــى كأن رَشَّ هيبَ

. َمثــٌل َعــيلٌّ

ــناُه  ــُد لُحس ــَت األرضِّ مُتهِّ ــا تح ــت أو علَّه ــد رحل ــوَم وق ــو ذا الي ــا ه ه
ــُل مــن  ــِه، يحِم ــِه أعرُضهــا، والكــون وســُع أحالِم الطَّريــق.. رفــوُف حياتِ
ذاكرَتـِـِه مــا يشــاُء، ويُلقــي يف غياِهــِب الحــارِضِ ماضيــِه/ ماضيُهــام. ينــى 
ــة  ــاٍت اجتامعيَّ ــا كناي ــُب به ــاِدئَ يثق ــاً مب ــت يوم ــربى كان ــاراٍت كُ اعتب
ســوداَء عــىل ِصفاِحــِه الطَّهــوِر. أمــا اختزنــَت ضلوَعهــا زَفــراٍت ملآســيه؟.. 
“لَوثـَـٌة تختنــُق ِبهــا أنفاُســَك، صولجــاٌن تُخــرِبُ ِبــِه َجمَعــَك مــن املمثلــني 
أنَّــك ملــٌك ُمتملِّــك، صغــريًة اجرترتهــا لِصبًــا ُمبكــر.. بــل ويســِبُق الفجــر، 
ــَك قبــل أن تَكــرُب، أبــدَت نجــوَم عينيهــا حتــى نزعتَُهــام.”  أســنَّت يف بيِت

جــاَءت قبضاتُــَك باملُفتعــِل.

 رصيــُر الغَضــِب ينُفــُث رمــاَد فشــلَِك، ويُشــِبُع رضــاَك، جلــٌد منــزوٌع ال 
يحــزُِم فــراَغ فحولَِتــَك إذ تراهــا خيــاالً، وتصَهــُر وشــوَم ذنوِبــَك التــي تُنِكُر 
ــُكلِّ فخــٍر ويف  ــَك تطــوُف ِب ــيك أنَّ ــُك املُب عــىل ثغــراِت مســاِمها، واملُضِح
ُجعبِتــَك كلمتــاِن تحفظُُهــام وال تـُـدرُك أيًّ جوهــٍر تحمــالِن، تقــوُل: “هــي 
وطنــي”. تبتَِســُم هــي ألقــلِّ مــن ثانيــٍة وتُشــيُح ناِظريهــا. ســأُم الُعبــوِس 
درُســها األوَُّل ُمــذ َعرَفتــَك، تليــِه أفعــاُل األمــِر عــىل املوائــِد، ويف األســواِق، 
ــموُّ عــن طاَعتــي.  تنهــى وتأُمــُر.. أن اجلِبــي، واتــريُك، اغــريب، إيَّــاِك والسُّ

سيُخرُِس ماضيِه وحسُب، ماضيِه شبيُهها.. ُمذِعٌن، ُمتِقُن الِكتامِن. 

ــُه املرســوَمِة ُحــدوداً  مديحــاً يســتقِبُل اســتنجاَدها، يســتذكُِر إمرباطوريَّتَ
عــىل ســاعديها باإلرغــام، يَكــرِسُ بلَّــورَة املــوِت التــي تحميهــا يف خيالِــِه، 
ــِذ  ــاً عــىل النَّواِف ــنَّ طرق ــِه، لِك ــِه وِمزاِج ــُق مبقاِم ــٌة تلي ــا نِهايَ ــنُّ أنَّه ويظُ
ــنِة أربعــٌة؟ أنَّ الخطيئــَة نفــُق زَهــٍر نــورُُه  يُفزُِعــُه. أنــي أنَّ فُصــوَل السَّ
ــرَصَُه مــن  فجــوٌة للحيــاة؟ أنَّ األشــجاَر مهــام اخــرضَّت َدِهمــت؟ ميــدُّ بَ
بعيــٍد والقلــُب صحــراًء ابتلعــت ميــاَه رغــِدِه، واســتبدلَت نســيانَُه رسابــاً، 

ــه َربيــٌع جديــد.    ويُبــرِصُ أخــرياً أنَّ
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الحقوق االقتصادية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة
رشوق األفندي  

الحقوق تضمن املستقبل

ال تــزال فلســطني كــام ســواها مــن الــدول أيــاً كان مســتوى 
ــا متــارس عــىل نحــو مقصــود وغــري مقصــود  التقــدم فيه
الكثــري مــن سياســات ومامرســات التمييــز عــىل نحو يعمق 
يف تصنيــف املواطنــني ويحــرص معادلــة املواطنــة لتكــون 
عــىل مقــاس النســبة األقــل مــن الســكان. ولعــل األشــخاص 
ذوي االعاقــة عموماً والنســاء والفتيــات ذوات اإلعاقة منهم 
بشــكل خــاص؛ يعايشــن هــذا التمييز بأشــكال ومســتويات 
متعــددة تطــال يف كثــري مــن األحيــان الحــدود الدنيــا مــن 
مقومــات الحيــاة الكرميــة، وتبقــي هــذه املجموعــة أبعــد 
مــا يكــون عــن ســلم األولويــات الوطنيــة واملركبــات البارزة 
للمجتمــع، مــام يتســبب بالعديــد مــن االنتهــاكات لكافــة 
الحقــوق. ونركــز يف هــذا املقــال عــىل أحــد أشــكال هــذه 

االنتهــاكات واملســمى بالعنــف االقتصــادي. 

ونقصــد بالعنــف االقتصــادي أي فعــل يــراد بــه الرقابــة أو 
الســيطرة عــىل مامرســات األفــراد اتصــاالً بكيفيــة رصف أو 
توزيــع مواردهــم املاليــة، عــىل نحــٍو مــن شــأنه أن يفقــد 
هــؤالء األفــراد اســتقالليتهم واعتامدهــم عــىل الــذات 
ومســتوى اســتقرارهم االقتصــادي والنفــي، كــام ويهــدد 
إمكانيــات الحصــول عــىل عمــل أو الحفــاظ عــىل الوظيفة. 
واتصــاالً بالعنــف االقتصادي املوجــه ضد النســاء والفتيات، 
فإنــه يحــرم املــرأة من حقهــا يف العمــل ومامرســة الضغوط 
عليهــا وإجبارهــا عــىل تــرك العمــل وحرمانهــا مــن حقهــا 
ــا مــن الحصــول عــىل املــوارد  ــة واملــرياث ومنعه يف امللكي

ومتكلهــا والســيطرة عليهــا. 

إضاءات حول العنف االقتصادي: 

ــي قامــت  ــة الت ــر األولي ــج التقاري ــني املشــاهدات ونتائ تب
ــوق  ــة حــول الحق ــة املجتمعي ــادر للتنمي ــا مؤسســة ق به
االقتصاديــة مجموعــة مــن االنتهــاكات التــي تتعــرض 
ــة يف فلســطني اتصــاالً  ــات ذوات االعاق ــا النســاء والفتي له
ــل  ــول الحــق يف العم ــا ح ــة، وأبرزه ــن االقتصادي بحقوقه

حيــث تواجــه النســاء والفتيــات ذوات 
االعاقــة مــن محدودية يف الوصــول إىل فرص 
العمــل، بدءاً مــن املعلومات عــن الوظائف 
ــات الحصــول عــىل  الشــاغرة مــروراً بتحدي
االقتصــادي وانتهــاءاً  التمكــني  خدمــات 
بالتعيــني وما يســبقه من إجــراءات ال تتوفر 
عــىل مقومــات امكانيــة الوصــول، وتســيطر 
الكثــري مــن األحيــان الصــور  عليهــا يف 
النمطيــة الســائدة واألحكام املســبقة.  هذا 
ــل  ــدد قلي ــاك ع ــني املشــاهدات أن هن وتب
مــن النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة اللوايت 
ــط،  ــكل نش ــل بش ــرص عم ــن ف ــن ع يبح
األمــر الــذي يعــود لتجــارب ســلبية ســابقة 
ــن.  ــن أقرانه ــا م ــمعن عنه ــنها أو س عايش
وليســت مبجازفــة القــول بأن نســبة البطالة 
ذوات  والفتيــات  النســاء  صفــوف  بــني 
االعاقــة أكــر وأعمــق مقارنــة بالشــباب 
ــاهدات  ــني املش ــة. تب ــال ذوي اإلعاق والرج
أيضــاً بــأن النســاء والفتيــات ذوات االعاقــة  
ال يتــم ســؤالهن عن أيــة احتياجات متكنهن 
مــن القيام مبهامهن بشــكل كريم ومســتقل 
وآمــن أثنــاء التعيــني، كــام أنــه ال يتــم تأمني 
املتطلبــات واالحتياجــات التــي مــن شــأنها 
أن تكفــل للنســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة 
تأديــة املهــام بشــكل آمــن ومســتقل داخل 

بيئــات العمــل فيــام لــو تــم توظيفهــن.  

أمــا بالنســبة لألجــور فهنــاك العديــد مــن 
ــت  ــا إذا كان ــول م ــتفهام ح ــات االس عالم
النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة تتلقــى 
أجــوراً متســاوية لقــاء األعــامل التــي يقمــن 
بهــا. ولعــل عالمــات االســتفهام هــذه تبــدأ 

بالنســاء والفتيات ذوات اإلعاقة أنفســهن 
والصــور التــي يقمــن بتكوينهــا عــن 
ذواتهــن، األمــر الــذي ينعكــس بالــرضورة 
عــىل مســتوى الرضــا الــذي ال يرتبــط 
ــىل  ــا ع ــذا الرض ــرص ه ــا يقت ــر، إمن باألج
أنهــن وجــدن فرصــة عمــل. ومــن ناحيــة 
ــىل  ــل ع ــاهدات تدل ــاك مش ــرى هن أخ
ــتغالل  ــكال االس ــن أش ــد م ــود العدي وج
التــي تتعرض لها النســاء والفتيــات ذوات 
اإلعاقــة اتصــاالً بحقوقهــن العامليــة كــام 
غريهــن مــن النســاء، علــامً بــأن الوظيفــة 
العموميــة متثــل فرصــًة أقــل ملثــل هــذه 
االنتهــاكات، تحديــداً الحــق يف تلقــي أجر 
مســاوي لقــاء عمــل متســاوي القيمــة. 

ــن  ــة م ــق يف الحامي ــق بالح ــام يتعل وفي
يف  والحــق  املعاملــة  وســوء  التحــرش 
اإلنصــاف مــن املظــامل داخــل بيئــات 
ــات  ــن الدراس ــد م ــري العدي ــل، تش العم
واملشــاهدات إىل تعــرض النســاء للعديــد 
ــات  ــل بيئ ــاكات داخ ــكال االنته ــن أش م
ــىل  ــاً ع ــق أيض ــا ينطب ــذا م ــل وه العم
ــات ذوات اإلعاقــة، حيــث  النســاء والفتي
تأخــذ أشــكاالً إضافيــة ومختلفــة ترتبــط 
بعــدم مراعــاة نــوع ودرجــة اإلعاقــة، 
واإلقصــاء، والنبــذ، والتمييــز يف فــرص 
ــم عــىل  التقــدم الوظيفــي والرتقــي القائ
أســاس اإلعاقــة وغريهــا. وحتــى اللحظــة 
يبقــى احتــامل تعــرض النســاء والفتيــات 
ذوات اإلعاقــة للتحرش أو العنف الجني 
ــات  ــل لعالم ــل؛ مح ــات العم ــل بيئ داخ
االســتفهام التــي تتأرجــح مــا بــني الوعــي 
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والثقــة بالنفــس والخــوف مــن فقــدان العمــل وضعــف منظومــة الحامية 
االجتامعيــة، كــام محدوديــة آليــات الشــكاوى والتظلــم أو عــدم فاعليتها. 

وال بــد مــن التطــرق إىل  واحــدة مــن الحقــوق األساســية والتــي تتمثــل 
يف الحــق يف إدارة الشــؤون املاليــة واملعامــالت البنكيــة باســتقاللية، حيــث 
ــة عــىل  ــزال مصمم ــوك ال ت ــد املشــاهدات أن املصــارف والبن ــني عدي تب
املســتوى العمــراين واإلداري كــام عــىل مســتوى التواصــل الفعــال بأشــكال 
متييزيــة و اقصائيــة قامئــة يف كثــري مــن األحيــان عــىل فلســفة الوصايــة، 
واالعتقــاد بعــدم قدرتهــن عــىل إدارة شــؤونهن املاليــة باســتقاللية وهــو 
مــا يتجــىل بالشــكل األكــرب عنــد النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة البرصية 
والــذي يبقــى رهنــاً باالجــراءات واملتطلبــات البنكيــة والــرشوط املرتبطــة 
بوجــود شــهود عــىل معامالتهــن البنكيــة والــذي يفقدهــن الخصوصيــة 
ــاء  ــن النس ــد م ــزال العدي ــت وال ت ــا أدل ــاباتهن، ولطامل ــىل إدارة حس ع
والفتيــات ذوات االعاقــة العامــالت بســيطرة أرسهــن عــىل املــوارد املاليــة 
الخاصــة بهــن، األمــر الــذي امتــد يف بعــض األحيــان ليطــال حرمانهــن مــن 
الــزواج يك تبقــى هــذه املــوارد رهــن تــرصف األرسة. وفيــام يخــص الحــق 
يف املــرياث وامللكيــة للنســاء والفتيــات عمومــاً فهــو محــل قلــق وانتهــاك 
بشــكل مســتمر، نتيجــة لضعــف البيئــة الترشيعيــة وهيمنــة العوامــل 
االجتامعيــة واألبويــة عــىل العديــد من التوجهــات واملامرســات املجتمعية 
اتصــاالً بهــذا الحــق. ومــام ال شــك فيــه أن االعاقــة إذا مــا أضيفــت لنــوع 
ــق  ــاك الح ــرض النته ــامالت التع ــن احت ــف م ــد وأن تضاع ــس ال ب الجن
ــة وال انســانية. إذ تبــني بعــض  ــة بأشــكاٍل غــري أخالقي يف املــرياث وامللكي
املشــاهدات بــأن هنــاك أرس تلجــأ الســتخدام تقاريــر طبيــة أو تلفيقهــا 
ــىل  ــن ع ــدم قدرته ــات ع ــات وإثب ــاء والفتي ــؤالء النس ــر ه ــح حج لصال
إدارة هــذا الحــق، ومــن الهــام التنويــه هنــا إىل أن القانــون يف مثــل هــذه 
الســياقات يصلــح عليــه الوصــف بأنــه ال يزيــد عــن كونــه قالــب يتســع 

لرشعنــة هــذا االنتهــاك وإظهــاره بصــورة الحاميــة. 

وأخــرياً إن الجوانــب أعــاله ال تزيــد عن كونهــا إضاءات عــىل واقع الحقوق 
ــد  ــب املزي ــذي يتطل ــة، وال ــات ذوات اإلعاق ــاء والفتي ــة للنس االقتصادي
مــن الدراســة والفهــم. ولكــن ال بــد مــن االنتهــاء بالقــول أن االنتهــاكات 
للحقــوق االقتصاديــة لهــذه الفئــة املجتمعيــة هــي امتــداد للعديــد مــن 
التجــاوزات والخروقــات التــي تقــع عليهــن يف مجــاالت ومياديــن حياتيــة 
مختلفــة، فالحقــوق ذات طبيعة متامســكة وخــرق أحدها يتســبب أحياناً 

بخــرق أكرهــا قدســية. 
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والدة من رحم الحلم
دعد صرييف

الحقوق تضمن املستقبل 

اليــوم تســتعد عائلــة منــال الســتقبال الحفيــدة األوىل ســارة الصغرية بشــعور 
ــد  ــا بع ــل آالم م ــىل تخي ــادرة ع ــال ق ــت من ــامس، كان ــعادة والح ــن الس م
ــث مل  ــم أحادي ــك بحك ــطى، وذل ــا الوس ــا أخته ــتعاين منه ــي س ــوالدة الت ال
تســتطع املشــاركة فيهــا، فكانــت تكتفــي باالســتامع إىل األمهات مــن زميالتها 
واملقاربــات لهــا عمــراً وهــن يصفــن ضمــن بعــض جلســاتهن الصباحيــة قبل 
بــدء ســاعات العمــل بأصــوات خافتــة كل تلــك املتاعــب التــي ترافــق عملية 
ــاح الحــواري لتخــزن كل  ــوالدة، كانــت تســتغل تلــك الفرصــة مــن االنفت ال
تلــك املعلومــات التــي ومبوجــب عمرهــا فمــن البديهــي أن تكــون عــىل علم 
بهــا حتــى وإن مل تعايشــها، ولكنهــا بحكــم حالتهــا االجتامعيــة غــري املتزوجــة 
حاليــاً، كانــت تلحــظ يف بعــض األحيــان تحــول تلــك األحاديــث العلنية ضمن 
تلــك الجلســات النســائية إىل همســات رسيــة بــني كل مجموعــة مصغرة من 
ــك  ــتامع إىل كل ذل ــر االس ــل أم ــام جع ــة، م ــالت يف ذات الجلس الزمي
واالنخــراط يف عالقاتهــا االجتامعيــة معهــن أمــراً شــبه 
مســتحيل، أو أنهــا كانــت ســتضطر 

إىل حــرش أنــف فضولهــا يف تلــك الهمســات، وحينهــا كانــت ســتُتهم بأنهــا 
متلهفــة لتجربــة كل ذلــك وسيســكبون عليهــا ســيالً مــن الشــفقة والدعــوات 
ــاء  ــر البق ــا تؤث ــام جعله ــر، م ــب املنتظ ــا ذاك النصي ــه له ــرب الل ــأن يق ب
صامتــة ضمــن تلــك الجلســات، كتمثــال حجــري يعــّج بالتاريــخ والقصــص 
التــي شــهدها بحكــم موقعــه هنــا عــرب الســنني لكنــه ال يســتطيع النطــق 

ومشــاركتها إال ملــن يفهــم لغــة الحجــر!

ــف  ــا، وكي ــال قريناته ــا بح ــة حاله ــاً إىل مقارن ــا أحيان ــف قادته ــك املواق تل
ــال، مل يكــن  ــة وأطف ــن عائل ــكل منه ــن متزوجــات اآلن ول ــة منه أن الغالبي
منبــع تلــك املقارنــات عائــداً إىل شــعور بالحســد، بــل كان نوعــاً مــن تأنيــب 
ذاتهــا عــىل عــدم تحقيــق يشء مــن هــذا االســتقرار املنشــود مجتمعيــاً مــن 
حولهــا. كانــت تحــدث ذاتهــا كلــام خطــر لهــا هاجســها ذاك: “أيعقــل أن ال 
قيمــة يل دون تأســيس عائلــة! ومــا العمــل وكيــف الســبيل إىل ذلــك؟ رمبــا 
ــس متناســقاً...  ــون شــكيل لي ــد إىل ك يكــون ســبب عــدم حــدوث ذاك عائ

اأجمد مرار، اأم االأر�ض تداعب اأر�شها 
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ــه  ــت أعلم ــا لس ــل م ــاك خل أو أن هن
إخبــاري  مــن  يخجلــون  والجميــع 
بأنهــا  نفســها  تــوايس  ثــم  بــه...”، 
ــت  ــد كان ــربى فق ــت الك ــا األخ ولكونه
ــن  ــة يشء م ــة مامرس ــة بفرص محظوظ
دور األمومــة عــىل أخوتهــا األصغــر ســناً، 
ــدور بســيطاً، وتحــت  ــى وإن كان ال حت
ــي  ــتحضار وع ــتدعي اس ــرف يس أي ظ
ســنها وغريزتهــا األموميــة الطفوليــة 
ــايس  ــكل أس ــزة بش ــة، واملرتك املتواضع
ــة إىل  ــا باإلضاف ــل أمه ــد فع ــىل تقلي ع
مشــاعر الحنــو والعطــف التــي متتلكهــا 
-حتــى اآلن- ضمــن فطرتهــا رمبــا كأنثــى 

ــربى!  ــت ك وكأخ

نفســها  مــع  ذاك  حديثهــا  اخــرتق 
تذكرهــا ملشــهد تحلــق صديقاتهــا يف 
ــة  ــي حــول طاول شــقة الســكن الجامع
بالســتيكية، فيــام يشــبه اجتامعــاً مصغراً 
قبــل نحــو عــرش ســنوات، األوىل منهــن 
ــرج؛  ــارة ومل تخ ــا ذاك منه ــت يومه قض
فقــد تخــىل عنهــا خطيبهــا بعــد نقــاٍش 
حــاٍد رفــض خاللــه الســامح لهــا بالســفر 
لوحدهــا إىل بريطانيــا لفصــل درايس 
واحــد ضمــن برنامــج للتبــادل الطــاليب، 
والصديقــة الثانيــة انتهــى يومهــا بتلقيها 
ــا  ــا ليخربه ــن والده ــة م ــة هاتفي مكامل
بعــدم موافقتــه عــىل املنحــة الدراســية 
الخارجيــة لنيــل درجــة املاجســتري والتي 
قُبلــت ضمنهــا، أمــا الثالثــة فقــد أخربتها 
والدتهــا قبــل عــدة أيــام بــأن ابــن عائلة 
مرموقــة مــن قريتها قــد تقــدم لخطبتها 
ــا  ــاع والدته ــدة اقن ــت جاه ــد حاول وق
ــا  ــاً ألنه ــاط حالي ــا ال ترغــب باالرتب بأنه
ــم  ــن ث ــتها أوالً وم ــام دراس ــح إلمت تطم

وبعــد  تخصصهــا،  مجــال  يف  العمــل 
رضوخهــا لرغبــة والدتهــا ومقابلــة والدة 
بجملــة  قوبلــت  وأخواتــه  العريــس 
مــن قبــل والدتــه موجهــة إىل والدتهــا: 
“مــا عنــدك غريهــا نشــوفها؟” ليتكــرس 
عنــد عتبــة تلــك اللحظــة كامــل ثقتهــا 
بنفســها، أمــا منــال فقــد كان يومهــا 
ذاك عاديــاً خاليــاً مــن األحــداث البــارزة، 
وبعــد جلســة الفضفضــة تلــك اتفقــت 
الصديقــات عــىل فكــرة مجنونــة تقتيض 
بأنهــن ســيمتنعن عــن إنجــاب الفتيات! 
فــام الداعــي إلنجابهــن وهن ســيواجهن 
مــن قبــل املجتمــع كل هــذا الكــم مــن 
ــل  ــران واألمل! ب ــض والهج ــع والرف القم
ــىل  ــتعراضه ع ــم اس ــام ت ــر م ــا أك ورمب
تلــك الطاولــة البالســتيكية مــام قــد 
يصــل إىل القتــل تحــت مــربرات مختلقة 
بحســب  مقولبــة  الصنــع،  ومســبقة 
ــًة  ــال صامت ــت من أهــواء املجتمــع! بقي
ــرار  ــرشوع الق ــىل م ــوت ع دون أن تص
ذاك، وأرسّت يف نفســها يف تلــك اللحظــة 
بأنهــا عــىل النقيــض منهــن جميعــاً، 
كانــت تريــد بقــوة إنجــاب ابنــة واحــدة 
لتمنحهــا كل الدعــم الــذي قــد تحتاجــه 
لتكــون ابنتهــا بكامــل بهائهــا وجدارتهــا 
وقوتهــا وشــجاعتها، لكنهــا مل تجــرؤ عىل 
طــرح فكرتهــا تلــك أمــام صديقاتهــا 
ــامل  ــة لع ــن الالذع ــن انتقاداته ــاً م خوف
التزمــت  وهكــذا  الــوردي،  أحالمهــا 

ــك اللحظــة. الصمــت يف تل

احتلــت هــذه األفــكار رأســها أثنــاء 
هــذا  يف  عملهــا  مقــر  إىل  ســريها 
ــة  ــت كفيل ــك املخــاوف كان ــاح، تل الصب
بــأن تُنســيها روعــة قــدوم املولــودة 

ــف،  ــة الرصي ــق يف أرضي ــل ش ــريها بفع ــاء س ــأة أثن ــرت فج ــدة، تع الجدي
لكنهــا اســتعادت بأعجوبــة تــوازن خطواتهــا يف الشــارع الــذي ترتــاده يوميــاً، 
ابتســمت خجــالً مطأطــأة الــرأس لــاليشء، تنحنحــت قليــالً وعــاودت ســريها، 
وتنبهــت إىل أنهــا قــد وصلــت إىل عتبــة مدخــل املبنــى حيــث املكتــب الــذي 
تعمــل فيــه منــذ ســنوات، توقفــت قليــالً قبــل الدخــول وفكــرت بأنهــا رمبــا 
خــرست كل تلــك الفــرص لدعــوة ابنــة لهــا للقــدوم إىل هــذه الحيــاة ألنهــا مل 
تدافــع عــن حلمهــا ذاك يف تلــك الجلســة، بــل ومل تجــرؤ حتــى عــىل طرحــه، 
فكيــف إذاً ســتكون كفيلــة بتحقيقــه عــىل أرض الواقــع وهــي خائفــة مــن 
مجــرد النطــق بــه! لقــد خذلــت حلمهــا يف لحظــة حاســمة مــن والدتــه مــن 

ــك.  ــا املكتومــة تل رحــم رغبته

ملعــت فكــرة يف رأســها بأنهــا ال زالــت متتلــك فرصــة لتدافــع فيهــا عــن حلمها 
ــون.  ــام يقول ــة أم ك ــرية، والخال ــارة الصغ ــد والدة س ــو موع ــوم ه ذاك، فالي

أخرجــت هاتفهــا املحمــول مــن حقيبتهــا لتحــادث صاحــب املكتــب:

- ألو.. صباح الخري مهندس 
أمين.

- صباح الخري الخري مهندسة 
منال.

- معلش مضطرة أغيب 
هاليومني، عندي شغلة عائلية 

والزم أكون موجودة بالبيت.

- خري إن شاء الله! يف يش ال 
سمح الله صاير معكم؟

- خري طبعاً خري مهندس.. هو 
بس يف ضيفة جاية اليوم ألول 

مرة عنا والزم أشوفها قبل 
الكل واستقبلها؛ ألنه برصاحة 

يف أشياء كترية الزم تعرفها قبل 

ما يكذبوا عليها بقية الناس 
وتخرس حالها، والزم أخربها 
تفاصيل مهمة... بعرفش ازا 
فهمتني مهندس بس فعالً 

مضطرة لإلجازة.. ببقى أرشحلك 
بعدين بس أرجع للدوام.

- خدي راحتك مهندسة.

- شكراً مهندس أمين، بوعدك 
األسبوع الجاي بعوض كل يش 

ممكن يتأخر بالشغل.

- ال تقلقي.. سالمات.

- سالم.
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صفحة من كتاب

ٍم مروع 
ْ
ل

ُ
ذراع عمالقة ضدَّ ظ

فرجينيا وولف 

الصورُة األوىل

مــن املســتحيل عــىل املــرِء أن يتجّنــَب 
رؤيــة الصــور؛ فلــو كان أيب حــّداًدا، 
ــة،  ــالء يف اململك ــد النب ــوك كان أح وأب
ــوًرا  ــون ص ــاًم إىل أن نك ــنحتاُج حت فس
ــعنا  ــون بوس ــن يك ــض. ل ــا البع لبعضن
ــا مــن إطــار الصــورة  أن نهــرَب جامعيًّ
عــن طريــق قــول كلــامٍت مألوفــة. 
ــاب دكان  ــام ب ــا أم ــراين منحنيً ــت ت أن
الحــدادة ممســًكا يف يــدي بحــدوة 
ــواري:  ــرُّ ج ــت مت ــُر وأن ــان فتفك ِحص
ــتحق  ــع يس ــهٍد رائ ــن مش ــه م ــا ل “ي

التصويــر!”،

بثقــة  جالًســا  أراك  حــني  وأنــا، 
ــا  ــان شــديد يف الســيارة، تقريبً واطمئن
كأنــك ذاهــٌب يك تنحنــي أمــام حشــود 
ــورة  ــن ص ــا م ــا له ــُر: “ي ــة، أفّك العام
العريقــة  األرســتقراطيّة  إلنجلــرتا 
يف  متامــا  مخطــٌئ  كالنــا  املرتفــة!”. 
ُحكمــه دون شــك، لكنــه أمــٌر محتــوم.

وهكــذا فقــد رأيــت اآلن عنــد منعطف 
الطريــق واحــدًة مــن تلــك الصــور. رمبا 
كان اســُمها “عودُة البّحــاِر إىل الوطن”، 
أو رمبــا كان اســاًم شــبيًها بذلــك. بحــاٌر 

فتــاٌة  ِمْخــالًة؛  يحمــل  شــاب  أنيــق 
يُدهــا يف ذراعــه؛ والجــريان محتشــدون 
حولهــام؛ وحديقــُة كــوٍخ ريفــّي صغــري 
متوهجــٌة بالــورود؛ حــني ميــرُّ املــارُّ 
ســوف يقــرأُ يف أســفل تلــك الصــورة أن 
ــني،  ــن الص ــّوه م ــًدا لت ــاَر كان عائ البّح
وأن مثــة مأدبــًة رائعــة كانــت تنتظــره 
يف ردهــِة الــدار؛ وأن هديــًة يف مخالتــه 
كان جلبهــا البّحــاُر لزوجتــه الشــابة؛ 
وأنهــا كانــت رسعــان مــا ســوف تحمــل 
وتنجــب لــه طفلهــام األول. كلُّ يشء 
كان مضبوطًــا وجميــالً وكــام يجــب أن 
يكــون، هكــذا يشــعُر املــرُء حيــال تلــك 

الصــورة.

بالهنــاء  يوحــي  كان  مــا  يشٌء  مثــة 
والرضــا يف مــرأى مثــل هكــذا ســعادة؛ 
فالحيــاُة تبــدو أكــرَ حــالوًة وفتنــًة عــن 

ــل. ذي قب

هكــذا كان تفكــريي وأنــا أمــرُّ بهــم، ثم 
أقــوم مبــلء فراغــات الصــورة بأكــر مــا 
ــُل  ــامل، أتأّم ــم واكت ــن زخ ــي م ميكنن
ــب  ــه، وأرق ــوَن عيني ــتانِها، ل ــوَن فس ل
ــي  ــل وه ــوُن الرم ــا ل ــي له ــة الت القطّ

ــوخ. ــاب الك ــول ب ــًة ح ــلُّ ِخلس تنس

لربهــة مــن الزمــن ظلـّـِت الصــورُة تســبُح يف عينــّي، بحيــث تجعــل 
ــن  ــاطًة م ــر بس ــا، وأك ــا ودفئً ــر بريًق ــدو أك ــياء تب ــَم األش معظ
ــاء؛  ــدو ســخيفًة خرق ــياء تب ــَض األش ــل بع ــث تجع ــاد؛ وبحي املعت
وبعــَض األشــياء خاطئــًة وبعَضهــا صحيحــًة وأكــر امتــالًء باملعنــى 
ــذي  ــوم ال ــوم والي ــك الي ــادرة خــالل ذل ــل. يف لحظــات ن عــام قب
يليــه كانــِت الصــورُة تعــوُد إىل العقــل، فيفكــر املــرُء بحســد، لكــن 
ــم يتســاءل  ــه؛ ث ــار الســعيد ويف زوجت ــب، يف البّح عــىل نحــو طيّ
املــرُء عــام عســاهام يفعــالن، ومــاذا تُراهــام يقــوالن اآلن. الخيــاُل 
ــار  ــورة البّح ــورة األوىل: ص ــن الص ــق م ــرى تنبث ــوٍر أخ ــا بص ن ميدُّ
وهــو يقطـّـع حطــَب الوقــود، وهــو يســحُب املــاء مــن البــر؛ فيــام 
يتكلــامن عــن الصــني؛ والفتــاُة التــي وضعــت هديتــه فــوق جــدار 
ــك  ــت تحي ــا، راح ــأيت أن يراه ــن ي ــع كل م ــون بوس ــأة ليك املدف
ــواب  ــذ واألب ــت كلُّ النواف ــام كان ــادم، بين ــام الق ــس طفله يف مالب
مفتوحــًة عــىل الحديقــة بحيــث تصّفــق الطيــوُر بأجنحتهــا 
ــرز” –  ، و “روج ــنُّ ــالُت تط ــر والنح ــكان إىل آخ ــن م ــرف م وترف
هكــذا كان اســمه – ال يســتطيع أن يصــَف إىل أي مــدى كان كلُّ 
ــن  ــام كان يدخ ــني. بين ــار الص ــاب ِبح ــد ُعب ــه بع ــا ل ــك ُمرضيً ذل

ــة. ــه ممــدودٌة يف الحديق ــه، وقدم غليون
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الصورُة الثانية

ــل دّوْت رصخــٌة  يف منتصــف اللي
عاليــة يف كل أنحــاء القريــة. بعــد 
لــيء  ذلــك كان مثــة صــوٌت 
ــكوٌن  ــا س ــاقيه؛ وبعده ــر س يج
ميكــن  كان  مــا  كل  مطبــق. 
رؤيتــه مــن النافــذة هــو غصــُن 
شــجرة الليلــك الــذي يتــدىل عــرب 
الطريــق عــىل نحــو مضجــر دون 
خامــدة.  حــارّة  ليلــٌة  حــراك. 
ــت كلَّ  ــُة جعل ــر. الرصخ ــال قم ب
يشء يبــدو مشــؤوًما. مــن الــذي 
رصخ؟ ملــاذا رصخــت؟ كان صوَت 
امــرأة، تســبّب فيــه هــوٌل عظيــم 
ــًوا مــن  لشــعوٍر يــكاد يكــون خل
ــري. كان  ــن التعب ــًوا م ــوع، خل الن
ــة  ــُة البرشي ــه الطبيع صــوٌت كأن
ضــد  مــا،  َجــْوٍر  ضــدَّ  تــرصخ 
ــمَّ  ــم ع ــوق التصــّور. ث ــٍب يف رع
ــت  ســكوٌن كاملــوت. النجــوم ظلّ
ــول  ــن. والحق ــاٍت متق ــع بثب تلم
ترقــد ســاكنة. واألشــجار صامتــة 
ــدا كل  ــك ب ــع ذل ــراك. م دون ح
يشء مذنبًــا، ثابتــٌة عليــه التهمــة، 
ومنــذًرا بالشــؤم. يشــعر املــرُء 
كأن شــيئا مــا يجــب أن يحــدث. 

ــر  ــب أن يظه ــا يج ــوًءا م كأن ض
بقلــق.  ومتخبّطًــا  متقاذفًــا 
يظهــر  أن  يجــب  مــا  شــخٌص 
راكًضــا نحــو الطريــق. ونوافــذ 
الكــوخ الريفــّي يجــب أن تكــون 
مضــاءًة. وبعــد ذلــك رمبــا تــدّوي 
رصخــٌة أخــرى، غــري أنها ســتكون 
ــاًرا إىل  ــل افتق ــا، وأق أقــل غموًض
ــًة،  ــر راح ــتكون أك ــامت، س الكل
ضــوَء  ال  لكــن  ســكونًا.  أكــر 
ظهــر. ال قــدَم ُســمعت خطاهــا. 
وليــس مــن رصخــٍة أخــرى دّوت. 
األوىل كانــت قــد اِبتُلِعــت، وســاَد 

ــب. ــكوٌن رهي س

يرقــد املــرُء يف الظــالم يصيــُخ 
الســمع. بالــكاد كان مثــة صــوت. 
ليــس مــن يشء ميكــن أن يرتبــط 
بــه. ليس مــن صورة مــن أي نوع 
ظهــرت لتفــرّس الصــوَت، لتجعله 
مفهوًمــا للعقــل. لكــْن حــني بــدأ 
ينقشــع الظــالُم يف األخري، كان كل 
مــا يســتطيع املــرُء أن يــراه هــو 
هيــأٌة برشيــة غامضــُة املعــامل، بال 
شــكل تقريبًــا، ترفــع عبثـًـا ذراًعــا 
عمالقــة ضــدَّ ظُلـْـٍم مــرّوع غامــر.

الصورُة الثالثة

الطقــُس املعتــدل ظــلَّ متواصــالً. لــوال 
تلــك الرصخــة الوحيــدة يف قلــب الليــل 
ألحــسَّ املــرُء أن األرَض قــد أرســْت 
قلوَعهــا يف املينــاء؛ وأن الحيــاَة قــد 
ــت عــن االندفــاع أمــام الريــاح؛  كّفّ
الخلجــان  أحــد  إىل  وصلــت  ألنهــا 
الصغــرية الســاكتة وأرخــت مرســاها 
تتحــرك  بالــكاد  وراحــت  هنــاك، 
الهوينــى فــوق صفحــة امليــاه الهادئــة. 
. أينــام ذهــب  لكــن الصــوَت ظــلَّ يلــحُّ
طويلــة  جولــًة  كانــت  رمبــا  املــرُء، 
ــه  ــا كأن ــالل، يشء م ــو الت ــوًدا نح صع
ميــور باضطــراب تحــت الســطح، يجعل 
الســالم واألمــن واالتــزان الــذي يحيــط 
باملــرء يبــدو إىل حــد مــا غــري حقيقــي. 
كانــت الخــراُف تتجمــع كعنقــود عــىل 
يف  يتكــرّس  والــوادي  التــل؛  جانــب 
موجــات تتناقــص تدريجيًّــا مثــل شــالل 
ــرُء  ــل امل ــم يص ــة. ث ــاه الناعم ــن املي م
ــرو  ــة. الج ــة املنعزل ــوت الريفيّ إىل البي
ــُر  ــاُت تطف ــاء. الفراش يتدحــرج يف الفن
وتثــُب يف مــرح فــوق نباتــات الجولــق. 
ألقــى  وآمًنــا  هادئًــا  بــدا  كلُّ يشء 
درجــة. غــري أن املــرء يظــلُّ يفكــر، 
هنــاك رصخــٌة قــد مزّقــت الهــدوء، كلُّ 
ــة  ــا يف الجرمي ــامل كان ضالًع ــذا الج ه
مــع الليــل؛ الــذي قَِبــَل وريض بــأن 
يظــلَّ ســاكًنا، بــأن يظــلَّ جميــال، يف 
ــدوُء  ــة لحظــة ميكــن أن يتمــزّق اله أي
ثانيــًة. هــذه الِطيبــُة، هــذا األمــان كان 

ــب. ــطح، وحس ــوق الس ف

بعــد ذلــك، مــن أجــل أن يخّفــَف املــرُء 
ــه املضطــرب  ــأَة ِمزاِج ــن نفســه وط ع
ــرّسي عــن نفســه، يتحــّول  ــل، وي الوِج
إىل صــورة “عــودُة البّحــار إىل الوطــن”. 
ــَد  ــا العدي ــا مجــدًدا ُمنتًج ــا كلَّه يتأملّه
مــن التفاصيــل الصغــرية املتنوعــة – 
اللــوُن األزرق لفســتانها، الظــالُل التــي 
تســقط مــن الشــجرة الصفــراء املزهــرة 
– تلــك التفاصيــل التــي مل نســتخدمها 
ــد  ــا عن ــد وقف ــام ق ــا ه ــل. ه ــن قب م
ــه  ــو ومخالت ــّي، ه ــوخ الريف ــاب الك ب
فــوق ظهــره، وهــي برفــٍق تــكاُد متــسُّ 
ــه بيدهــا. وقطّــٌة بلــون الرمــال  كُمَّ
ــذا  ــاب. وهك ــن الب ــًة م ــلّل خلس تتس
احتــواء  يف  تدريجيًّــا  املــرُء  يســتمر 
الصــورة بــكل تفاصيلهــا، يقنــُع نفَســه 
بالتدريــج أن هــذا الســكون والســعادة 
ــن املحتمــل جــدا  والرضــا والجــامل م
أن ميتــد تحــت الســطح أكــر مــن 
النعــاُج  مشــؤوم.  أو  غــاِدٍر  أي يشء 
ــُت  ــوادي، بي ــي ترعــى، متوجــاُت ال الت
ــة، الجــرُو، الفراشــاُت الراقصــة،  املزرع
ــبه كلَّ  ــع تش ــت يف الواق ــا كان جميُعه
ــرُء  ــل امل ــذا يقف ــق. وهك يشء يف العم
ــٌت عــىل  ــه مثبّ عائــًدا إىل البيــت وعقلُ
ــالً لهــام صــورًة  ــه، ُمكّم ــار وزوجت البَّح
تلــو صــورٍة، ذلــك أن صــورًة وراء صورٍة 
للســعادة والرضــا قــد تتمــدد وتطغــى 
عــىل ذلــك القلــق واالضطــراب، تطغــى 
ــى  ــنيعة، حت ــة الش ــك الرصخ ــىل تل ع
يتــم قمُعهــا وســحُقها فتســكن تحــت 

ــم، خــارج الوجــود. وطــأة إلحاحه
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ــرَّ  ــد أن مي ــي الب ــة الت ــاحُة الكنيس ــريًا، وس ــُة أخ ــي القري ــا ه ه
ــن  ــا، ع ــرد أن يدخله ــادة، مبج ــرُة املعت ــأيت الفك ؛ وت ــارُّ ــا امل عربَه
الســالم الــذي يعــمُّ املــكان، بأشــجاره الصنوبــر الظليلــة، وشــواهد 
أرضحتــه املصقولــة، وقبــوره املجهولــة غــري املســامة. املــوُت بهيــٌج 
ــا؟ انظــْر إىل تلــك الصــورة! مثــة  هــا هنــا، هكــذا يشــعر املــرء. حقًّ
رجــٌل يحفــر قــربًا، واألطفــاُل يقومــون بنزهــة خلويــة جــواره بينــام 
ــن  ــًة م ــُة حفن ــل املجرف ــا تحم ــه. وعندم ــتغرٌق يف عمل ــو مس ه
ــا  ــاُل مســتلقني هن ــون األطف ــا، يك ــا عاليً ــراء لتُقذفه ــة الصف الرتب
ــق  ــن األباري ــَن م ــون الل ــرىب ويرشب ــَز وامل ــون الخب ــاك يأكل وهن
الضخمــة. زوجــُة حّفــار القبــور، الحســناُء الســمينة، كانــت 
ــا  ــطْت مئزرَه ــاهد القــرب بعدمــا بس ــدها عــىل ش ــئ بجس تتك
فــوق العشــب جــوار القــرب املفتــوح يك تســتخدمه كطاولــة شــاي. 
بعــُض كتــٍل مــن الطمــي كانــت قــد ســقطت بــني أغــراض الشــاي. 
َمــْن ذاك الــذي ســوف يُدفــن، أتســاءُل. هــل مــات أخــريًا الســيد 
دودســون العجــوز؟ “أوه! كال. إنــه للشــاب روجــرز، البّحــار”، 
ــني،  ــذ ليلت ــات من ــي. “م ــق يف وجه ــي تحمل ــرأُة وه ــِت امل أجاب
ــه؟ لقــد اندفعــْت  قــى بحمــى أجنبيــة غريبــة. أمل تســمْع زوجتَ

ــْت” ..... ــِق ورصخ يف الطري

“هنا أيها الجندي، تغطيَّت متاًما بالرتاب!”

يا لها من صورة!

اديلــني فرجينيــا وولــف 25 ينايــر 1882 — 28 مــارس 1941 
أديبــة إنجليزيــة، اشــتهرت برواياتهــا التــي متتــاز بإيقــاظ الضمــري 
ــن  ــدة م ــد واح ــواج، تع ــواي، األم ــيدة دال ــا :الس ــاين، ومنه اإلنس
أهــم الرمــوز األدبيــة املحدثــة يف القــرن العرشيــن. اشــتغلت 
بالنقــد، ومــن كتبهــا النقديــة “القــارئ العــادي” 1925، و“مــوت 
الفراشــة ومقــاالت أخــرى” 1943. كتبــت ترجمــة لحيــاة “روجــز 
فــراي” 1940، وكتبــت القصــة القصــرية، وظهــرت لهــا مجموعــة 
بعنــوان “االثنــني أو الثالثــاء” 1921 انتحــرت غرقــاً مخافــة أن 

ــار عقــيل. ــا انهي يصيبه

ملى عبيد، يف االنتظار
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داخل كل نساء العالم حكايات ال تنتهي
مرام أبو عرقوب 

الحقوق تضمن املستقبل

لــن أنــى مــا قالتــه يل ســيدة ســبعينية 
كانــت تجلــس بجانبــي يف قاعــة انتظار 
أحــد املراكــز الطبيــة،  قالــت: فقــدت 
حقــي يف التعليــم ألن بــر املــاء كان 
بعيــداً، فأخــذت الطريــق إىل هنــاك 
عمــراً كامــالً منــي، وغــدوت مبســتقبل 
شــاق ومتعــب، وملــا ســألتها هــل أنــِت 
حزينــة؟ قالــت: الطبيبــة املوجــودة 
هنــا هــي ابنتــي، يف طريــق الحيــاة ال 
يهــم كــم تعبــِت، املهــم كــم أنجــزِت، 
أن تكــوين أّمــاً هــي أعظــم مهمــة قــد 

تقومــني بهــا.

أن  ارتأيــت  الســيدة  تلــك  وألجــل 
أحــيك دومــاً عــن املــرأة كقصــة نجــاح 
وانتصــار ومصــدر رزق ومحــور فخــر، 
العــامل  مــن  تتذمــر  مل  التــي  املــرأة 
عــىل مــا أصابهــا، وإمنــا أصابتــه بثقتهــا 
وإرصارهــا، نهضــت مــن كل حبــات 
أن  واختــارت  داســتها  التــي  الــرى 

ــاً.  ــون أّم تك

امــرأة أخــرى تبتســم كلــام شــعرت 
قلــب  اخرتقــت  التــي  بالرصاصــة 
ــة األرض  ــان حكاي ــا يحكي ــا، كّفاه ابنه
والشــعب والدمــاء، تلمــس الحائــط 
فيتــورد أغصانــا كثــرية، ومتســك بندقيــة 
فــرتوي قصصــاً ثائــرة كبــرية، أم صابــرة، 

الشــهيد  عــىل  باكيــة  تنــام  كانــت 
ــا،  ــة يف داخله ــئ انتفاض ــو تخب فتصح
ــارت  ــا اخت ــزف لكنه ــا ين ال زال جرحه
ــات، ورأس  ــم بثب أن تواجــه هــذا الظل
مرفــوع، تهتــف أمــام منزلهــا الــذي 
يهــدم أن ال يشء يشــكل فرقــاً لديهــا.. 

ــث  ــون محــور حدي ــرأة تك ــاك ام وهن
بعــض التجمعــات النســوية، أم تغــادر 
عنــف  لتعمــل،   صباحــاً  أطفالهــا 
بســبب  ضدهــا  اآلخــرون  ميارســه 
ــت  ــق بالبي ــا تلي ــرون أنه ــا، وي مهنته
اللــوايت  النســاء  مــن  كانــت  أكــر، 
يخرجــن مــن البيــت عامــالت، ويعــدن 
أمهــات، تنــام إحداهــن ليــالً وهــي 
تخفــي تعبــاً شــديداً، وتســتيقظ لتبنــي 
البعــض  ينتقدهــا  العمــل  أمــة،  يف 
األشــياء  إنجــاز  تســتطيع  ال  بأنهــا 
لكونهــا امــرأة، أو أنهــا جــاءت لتنجــز 
مــرة  كل  يف  منهــم،  بــدال  األعــامل 
كانــت تخبــئ يف حقيبتهــا أيــام عمرهــا 
التــي مضــت أثنــاء دراســتها لتعــرف أن 
هــذا العمــل مل يــأت مــن فــراغ.. بينــام 
ــوح  ــاالً للطم ــا مث ــن يرونه ــد آخري تج
والســعي، كانــت تســِكت كل األصــوات 
التــي تريــد أن تثبــط عزميتهــا، وتقــف 
شــامخة، واختــارت دامئــاً أن تعيــش 
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ــيأيت  ــاً س ــن أن يوم ــا، وتؤم ــىل رأس طموحه ــف ع ــا وتق أحالمه
تتــوج فيــه جهودهــا، مل يكــن ذنبهــا إال أنهــا يف مــكان يــرى األنثــى 
العاملــة خارجــة عــن املألــوف ومتــارس حقهــا، التقيــت بســيدة يف 
إحــدى املناســبات، تتحــدث عــن زمــالء العمــل الذيــن يقدمــون 
ــون  ــر ليك ــاب، كاد األم ــك االنج ــىل وش ــا ع ــا ألنه ــون له ــد الع ي

ــان. ــدأ اإلنس ــىل مب ــا ع ــو تعاملن ــيطا ل بس

ــازل ســيدة يشــفق عليهــا النــاس ألنهــا مضطــرة   يف أحــد املن
ــكر  ــر بش ــاً تفك ــا دوم ــى، لكنه ــا اليتام ــل أطفاله ــل  لتعي للعم
ــا  ــم فلــام ضاقــت عليهــا الدني ــذي وهبهــا حــق التعلي والدهــا ال

ــاكرة. ــارة ش ــة ب ــت ابن ــه... فكان ــعت دعوات اتس

ســاعدُت ذات مــرة زميلتــي يف العمــل لــرشاء هديــة لزوجهــا الذي 
ــة،  ــة جميل ــاة مهني ــا حي ــوة، وأراد له ــا يف كل خط ــف بجانبه وق
ــذي أرســله  كانــت تشــعر بالفخــر وهــي تتحــدث عــن الحــق ال

اللــه إليهــا عــىل يــد هــذا الرجــل.  

أحــد نســاء القريــة املجــاورة اختلفــت مــع زوجهــا، وأريــَد منهــا 
أن تــرتك أطفالهــا لــه وتعــود لبيــت أهلهــا، لكنهــا رفضــت، اتهمهــا 
العــامل بالضعــف وانعــدام الكرامــة، بينــام هــي اختــارت أن تكــون 
ملجــأً، أن تكــون املظلــة التــي تالحــق أبناءهــا خوفــاً مــن املطــر، 
يف كفــة الخالفــات األخــرى  تطلقــت إحداهــن  ألنهــا مــا أرادت أن 
تعيــش بإهانــة  فاختــارت نفســها، كل املجتمــع  طالبهــا بالصــرب، 
ــام  ــط أن تن ــارت فق ــي اخت ــش، ه ــي والطي ــة الوع ــا بقل واتهمه

بســالم.

يف كل بيــت هنــاك قصــة، ويف داخــل كل نســاء العــامل حكايــات ال 
تنتهــي، تكــون املــرأة مظلومــة  مــن جانــب، ورائعــة مــن جوانــب 
كثــرية، ال يقمــن بعــّد مــا خرسنــه يف هــذه الحيــاة، كانــت طريقــة 
الحيــاة لتصنــع منهــن نســاء عظيــامت، كــّن يحصــني مــا أصبحــن 
عليــه ومــا حصلــن عليــه، كــّن يقمــن بعــد الدرجــات التــي 
صعدنهــا بعــد كل درجــة ســقطن مــن فوقهــا، يعلمــن أنهــن جــن 

إىل الحيــاة ليحصــني إنجازاتهــا، فكــّن دومــاً نســاًء مــن ورد.
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ــه،  ــوايت ملعــن يف فضائ ــة مــن النســاء الل يزخــر األدب الفلســطيني بكوكب
ــاً؛  ــة صوت ــرس العزل ــراً، و تك ــود فك ــزق القي ــامذج مت ــذه الن ــذت ه وأخ
فأفســحت العامليــة لهــن مجــاالً للتعبــري عــن شــعورهن و نقــل رســالتهن، 
وتحقــق وجودهــن اإلنســاين الخصــب جنبــاً إىل جنــب مــع املبــدع 

ــاة. ــذه الحي ــا يف ه ــل ( صنوه ــطيني ) الرج الفلس

 ! ي
ليست مجرد ثوب ترا�ث

حمزة شباب

الحقوق تضمن املستقبل  

رغــم ســيطرة القضيــة الفلســطينية 
الفنــي  اإلبــداع  مجــاالت  عــىل 
الفلســطيني ككل، إال أن الكثــري مــن 
ــا  ــد شــققن نســقا إبداعي ــات ق املبدع
يــوازي مرحلــة تنويريــة جديــدة يف 

مســريتهن، فاقتصــار األدب والفنــون 
عامــة عــىل واقــع القضيــة قــد يــؤدي 
ــام  ــطينية ك ــة الفلس ــدان الهوي إىل فق
ــره  ــبب تصوي ــك بس ــاد، و ذل ــراه نق ي
كفــن ال يتعــدى دور الضحيــة املتكــررة 
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يف العمــل الفنــي مــام يكســبه مــع مــرور الوقــت بــرودا يف 
االســتقبال،  واســتجابة مؤقتــة يف العاطفــة.

ــات  ــن املبدع ــد م ــوان العدي ــاً عن ــانية حالي ــرف اإلنس  تع
أوالت األصــول الفلســطينية، وانتــرش صيتهــن الــذي حظــي 
عــىل إعجــاب النقــاد يف حدائــق العامليــة، بفعــل التجــارب 
الثقافيــة و األدبيــة الغنيــة بالحيــاة، حيــث تجــاوزن مراحــل 
ــرأة يف  ــوت امل ــة ص ــب و معضل ــة يف الح ــارب األنثوي التج
املجتمــع العــريب املحافــظ، لتخــرج بجــذور وطنيــة، و 
تــروى بعشــقها للحيــاة، فتنمــو زيتونــة مخلصــة لرســالتها، 

ــداع . ــا نحــو اإلب ــق غــامم رؤيته و تعان

ــطينية  ــاعرة الفلس ــامذج الش ــذه الن ــرز ه ــن أب ــل م  و لع
ــعر يف  ــروب الش ــا ح ــت بصوته ــي خاض ــل، الت ــايل حنظ نت
ــة  ــا اإلنجليزي ــريب وكتاباته ــا الع ــامية، ففكره ــالته الس رس
منصــة  منهــا  جعلــت  الالتينيــة  ثقافتهــا  و  واإلســبانية 
متشــظية املعــارف، أدت إىل إبــداع كــوين النشــوء واالرتقــاء، 
ــاكا: “  ــف كومني ــيك يوس ــاعر األمري ــا الش ــال فيه ــى ق حت
نتــايل واحــدة مــن أفضــل األصــوات يف جيلهــا “، و تدخــل 
الناشــطة الحقوقيــة و الشــاعرة رفيــف زيــادة ميــدان 
الشــعر الثــوري بــكل رباطــة جــأش؛ لتكــون ائتالفــا مناهضــا 
ــددا  ــدر ع ــدا، و تص ــو بكن ــة يف تورنت ــة اإلرسائيلي للعنرصي
مــن الدواويــن الشــعرية يف مســريتها، وتشــعل األفــكار 

ــيدي ”. ــاة ، س ــم الحي ــن نعل ــا “ نح بقصيدته

ــي تؤمــن  و مــع تعــدد النــامذج النســوية الفلســطينية الت
بالتالقــح الثقــايف، فقــد حصلــت دار النــرش األمريكيــة فــارار 
ــل  ــة ألفض ــراءة الدولي ــة الق ــزة جمعي ــىل جائ ــرتاوس ع وس
ــاب “  ــام 2008 م بســبب إصــدار كت ــورك ع ــة يف نيوي رواي
تــذوق الســامء – طفولــة فلســطينية “ ، و يتحــدث الكتــاب 
عــن ابنــة القــدس الكاتبة و الشــاعرة ابتســام بــركات، حيث 
ــيل  ــالل اإلرسائي ــل االحت ــأتها يف ظ ــا و نش ــف طفولته وص
أعقــاب حــرب األيــام الســتة عــام 1967، وال تــزال الكاتبــة و 
الحقوقيــة ســامح ســبعاوي عــىل عالقــة وثيقــة مــع مســقط 
ــا املحــاور األساســية  ــت يف مؤلفاته ــزة، و تناول رأســها يف غ
ملنــارصة حقــوق اإلنســان و العدالــة االجتامعيــة مــن مقــر 

إقامتهــا بكنــدا و اســرتاليا، و شــاركت يف 
العديــد مــن املنتديــات العامــة حــول بنــاء 

الســالم، و حــق العــودة الفلســطيني.

و  الشــاعرة  تركيــز  جليــا  لنــا  يظهــر   
ــا  ــاي يف أعامله ــهاب ن ــي ش ــة نعوم الروائي
عــىل تبايــن الثقافــات ، وقــد بــرز ذلــك يف 
ــام 1980 م  ــعرية األوىل ع ــا الش مجموعته
ــد  ــة للصــالة “، وق ــوان “ طــرق مختلف بعن
ــم  وصــف قصائدهــا الشــاعر األمريــيك ولي
ــة  ــني الحيوي ــع ب ــه: “ تجم ــتافورد بقول س
ــدفء و  ــب ال ــق إىل جان املتســامية و األل
عمــق الرؤيــة اإلنســانية”، كــام اســتطاعت 
ــاء صبغــة خاصــة  ــرأة الفلســطينية إضف امل
ــة ، فتنســج ببصريتهــا  عــىل الســينام العاملي
ــوب  ــالذايت يف قل ــال ال ــن االنفع مشــاهد م
ــامل  ــر أع ــدد نذك ــذا الص ــري، و به الجامه
جــارس  مــاري  آن  الســينامئية  املخرجــة 
ــم  ــل مخي ــن داخ ــة م ــا التعبريي بابتكاراته
ــور”  ــات للطي ــم “بضــع فت ــني يف فيل الالجئ
كواحــدة مــن أقــوى النســاء العربيــات عــام 

.2013

ــوب  ــرد ث ــطينية مج ــرأة الفلس ــد امل مل تع
ــي، و  ــل بصب ــداول الحم ــا ج ــرايث يؤرقه ت
تؤملهــا طلقــات امليــالد، وال تقتــرص حياتهــا 
عــىل زغــرودة تصــدح بهــا حــني يعــود 
ــدت هــذه  ــد ول ــذة كبدهــا شــهيدا، فق فل
األرض الحــرة نســاء تحمــل قبســا مــن نــور 

ــر. ــن تنوي و رؤى م
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مزايا الفكرة الحرة
صالح أحمد 

الحقوق تضمن املستقبل

ء يف انتظاِر الاليَشْ

ترََسُح أَخِيلَُة املفتونني

ال َشأَن يل ِبِهم حيُث يٌَحلِّقون

خارَِج أقِبيَِة الزّمان 

وال حيُث تَسبَُح أوهاُمُهم يف عوالِِم قَحِطها

إنَّهم ُمستَسلِمون للُعبِة قَتِل الحلُِم بالحلُم

والَوقُت مَييض دونَهم... 

وِبال أثَر.

َسأميض يف ُمواَجَهِة الريح

حيُث قد ال أَرى الّسهول..

ولَِكّني أَعرُِف الطريَق إِلَيها

وقَد أُذَهُل َعن ُرؤيَِة الّصخور..

ُك ِبِعشِق تََسلُِّقها  ولَِكني أمَتَسَّ

وقَد تُحَجب َعني زرقة السامء

ويَظَلُّ يَسُكُنني ِسحُر بَهائِها

َسأَميض يف ُمواَجَهِة الريح

ُخطَويت، َوجنونُها... يَجِذباِن املعرصات

ياَلِمُس رَشُحها رِحَم الرتاب

فَتولَُد الصحَوُة الخالَِدة

أَجَمُل ِمن ملَعِة الِفكِر يف َوعِي َحكيم

بَسَمُة األرِض لليَِد الراِعيَة

رَقَصُة الزرِع يف َحفِل املطَر

َسأميض َمَع الريِح يف رِحلَِة الَخطَر

أُصيُخ السمَع لِحكَمِة الوجود:

َوحَدُه َمن يَُعلِّم قَلبَُه إيقاَع الُجرأَِة املفتون

يُناِفس األَياَم رَقَصها املجنون

دانِيًا ِمن َمزايا الِفكرَِة الحرَّة

مروة يو�شف جنار، امراأة وقف�ض
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أم األرض
منتهى غوادرة 

الحقوق تضمن املستقبل

بَاِح يِف ُصحِف الصَّ

َهِبية َعىَل رُشُفَاِت البُيوِت الَعِتيَقة مُس أَِشعتََها الذَّ تَُوزُِع الشَّ

 لِيُِعيَد الَغيْم األَْزرق الالنَِهايئ بَْهَجَة الَصبَاح 

َحوَل ُحِريَِتهن لَم تَُغري َعَناِوين الَعطَاء رََسائلَها 

ظَلَت تُطَوِق قُلُوبَُهن 

ِبزَْهر اليَاَسِمنِي األَبْيَض 

َحيُث تَْنُرُ الَجَداُت 

الَفلَْسِطيِنيات فُوَق 

ُسطُوحِ الَورِد رَِوايَاتِهن الَقِدميَة َعىَل َمَساِمع أَْحَفاِدِهن  

َما زِلْن مَيْتَلِْكن املََعايِن مَتَاَماً 

َحيُث  تََضُع الَساَمء الَواِسَعة 

رَسَابََها األَبْيَض َخلَف

َفاف زَُجاجِ الُنوِر الشَّ

تُطرَُينَا ُروايَاتِهن ِبَجاَملَِها

كَالَفراَشات يَْعِقْدن ُهدنًَة

َمع األَيَام

َهَكذا ِمثْلاَم يَْنبَِغي

َسيُولَُد ِحيَنها اإلِيَقاع ُحرَاً َهاِدئاً 

ال يَشء يَُعِكُر َصْفوه 

يرَْتُُك نَواِفَذ الَسالم َمْفتُوَحة

كَأم تَعتَِني ِبِصَغارَِها يَْغُمُر الَحَناُن بَيِتَها الَواِسع 

تُْنِشُد ألَطَْفالِها أَنَاِشيَد طُُفولَة َجِميلَة 

مِبِيَناء قَلِبَها رََست كُل ُسُفن الَعطَاء 

ِهي قُلُوُب األَُمَهات

كَالُقطْن نَاِصَعة البَيَاض

يَف أََعايِل الُنُجوم املُِضيئة لَم يَْعتَزِلْن 

نَسَج اإلرَاَدة واألُْمِنيَات 

فَاملَرأَة الَفلَسِطينية 

نِْصُف املُْجتََمع 

َوتَلِد الِنْصَف اآلَخر 

قَلْبَُها لَِوْحِده 

ُمْجتََمع ِبأَكَْملِه.

رقية اللولو، اأكريليك على قماشض
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