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لنشر  صد  تنا على  نحن مسر بمقد لنسا  لعد من صو  يصد هذ 
لقر  ئا  لقا مع  عالقتنا  على  بذلك  محافظا  لسنوية،  نصف  يتها  بد
”صو  من  لسابق  لعد  في  نشر  لما   ً ستمر لجمعية.  صديقا  صدقا 
لتي   لموضوعا  بعض  متتبعين  لعد  هذ  في  عليكم  نطل   ،“ لنسا
كجمعية  لعملنا  كبة  مو جديد  موضوعا  عليها..  لحاصلة  لتطو  فيه 
لمحافل  لطالبية،  لساحة  في  عربية؛  كأقلية  فلسطينيا  كنسا  قعنا 

 . فع مكانتنا كنسا لة لتحسين  لمبذ لجهو  لية  لد

لة  قضاياهن على طا لنسا  لمسا لتمثيل  لعد تطو  كذلك، نعالج في هذ 
لتمثيلية للجماهير  لهيئة  للجنة  جندتها، مشد على كو  لمتابعة  لجنة 
طا عملها؛  لحقوقية في  لنسوية  يتنا  مج  ضر  ئيل  سر لعربية في 
ألخير حو تمثيل  النتخابا  لذ  في معركة  سع  لو لنقا  بعد  خاصة 
لفرصة  عد توفر  لحزبية،  النتخابا  ئم  قع متقدمة في قو لنسا في مو

لمطلب.  أل ناشطة حزبية بتحقيق هذ 

لجمعية  نا لها في  يع سابقة كنا قد با حل جديد من مشا يضًا مر نستعر 
منا  لتز مؤكد  لعمل“؛  لنسا  ” مشر   “ لمر ”حقو  مشر  مثل 
كز  ية طريقها  لجمعية في بد ضعتها  لتي  ألسس  لعمل على  صلة  بمو
لفلسطيني في  لجمهو  لوعي لد  يا  هي  عين  لمشر عليها عينيًا في 
لحقو  لمطالبة بهذ  لنسا على  تشجيع  لمر عامة  ئيل حو حقو  سر
من  لحقو  هذ  حتر  ضما  لذلك؛  مساند  عا  منا  خلق  على  لعمل  مع 
يا  حمايتها؛  تطبيقها  جل  من  نيا  لميز توفير  لرسمية  لجها  قبل 
لرفع من مكانة  ها،  لتي تحد من تطو ئق  للعو لعمل  لنسا في  لوعي لحق 

لعاملة. غير  لعاملة  لمر 
لجماهير  قع  قعنا كنسا عربيا بو تبا  لعد نؤكد من جديد  ننا في هذ 
من خال  ؛  أليا لفلسطينية في هذ  لساحة  ما يد على  لبال  لعربية في 
قع،  لمو مختلف  في  لنسا  صو  نسمع  نستعرضها  لتي  لمو  لمقاال 

ساليب عملهن.  قع،  تحليلهن للو يتهن 
لبديلة  إلعالمية  لساحة  ضافة صو جديد على  نأمل  نكو قد نجحنا في 

مة. عد قا صل في  نعدكم بأ نو
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مــر ثــال ليالي طــو على شــن حــر حقيقية على 
بع   - ستيقظ ثال لنو بشكل جيد،  ســتطع  .  لم  غز
لجزير   لتلفا على قنــا  فتح فيهــا  كل مر  مــر 
.  ككل فلسطيني يرتكز  لعد تتبع تطو  لعربية كي 
ستطع  .  لكن لم  ألحد في غز ليومي على  هتمامي  
يو  لر الستما لقنا  ألخبا  فعل  شي غير تتبع   
 ، خبا لساعة ٧:٣٠ حتى ٨:٣٠صباحًا –  لفلسطيني من 
ية على  إلخبا قــع  لمو جع  يــر،  بعدها  ، تقا مقابال
لعربية. سألني  نية   اللكتر ئد  لجر تس،  النترنت – هآ
ألخبا  لضر في  تشــاهد  جــي عد مــر ”ما 
  .“ ألخبا لى نفس  تستمعين  حيانا ال جديد  كل ساعة؟ 
لم يعد  فهم لم شــللت  لم   ، فهم لما نا نفســي لــم 
تحر كحيو مســجو في   ، بمقــد فعل  شــي
. فقط لو  ليــأ لغضب  قفــص، مشــاعر مختلطة من 
لصخر من  فع هــذ  بكي كي  صــر   ســتطعت  

... على صد
لجنو لن يدخلو  ، من تجربة سابقة،   كنت شبه متأكد
، لكن ما كنت متأكد منه،  منطقة مكتظة بالسكا كغز
. فقــط عندما  لدما جــا  نهــم سيتســببو بأقصى 
تكلمــت مــع صديقتي ”لما“ فــي غز بعــد تدمير محطة 
نتها  مقا ئيلية  إلســر لجويــة  لغــا  لكهربــا جر 
لوضع في بير كونها عاشــت تلك  لوضــع في غز مع 
 ، لكهربا لفتــر هنالك كمــا عشــتها (تذكرنا مشــاكل 
لليليــة)، عندها فقــط بد  لجويــة  لغــا   ، لميــا
تني  عا  ، لسنو لنفســي. فبعد كل هذ  ضعي  فهم 
عتقد    . لحصا على بير قت  لى  لحاضر  ألحد 
تخطى تلك  ســتطعت    ، لســنو بعد كل هذ  نني 
عيش  كأنني  ألمــر  كن محقــة.  بد  لفتــر لكنــي لم 
تها.  آل  لحصا على بير فــي  لحصــا على غــز 

لحالتين كبير. لشبه بين  جه  فأ

ئيلي لبنا  إلســر لجيــش  شــهر حزيــران ١٩٨٢: يغز 
لعاصمة، مدمرً في طريقه مخيما  يتقد مســتهدفًا 
لمصابين،  لمئــا من    ، لفلســطينيين في جنو لبنا
، تقصف من  لمعتقلين. بير محاصر عد كبير من 

. كثر من ٨٠ يو ليابسة لمد  لبحر  لجو، 
لسفير  غتيا  الســبب حسب المســؤولين اإلســرائيليين: 
يد مجموعــة لبنانية  ئيلي في بريطانيــا (على  إلســر
لتحرير  يضًا بعض ناشطي منظمة  غتالت  لتي  منشقة، 

ئيل على علم بذلك).   سر كانت  لفلسطينية – 

لجليل“. اسم العملية العسكرية: ”سال 

منة ٤٠ كيلومتر  قامة منطقة  السبب الرسمي المعطى: 
 . خل لبنا من 

الســبب الحقيقــي حســب كالم الجنــرال المســؤول آريئيل 
لفلســطينية  لتحريــر  لقضــا علــى منظمــة  شــارون: 
لك  . لم ينجح شــا في  خاصًة قائدها ياســر عرفا

. نهى مهمته بعد عقو بالقضا على عرفا حينه، 

آلال مــن  صابــة ٣٠,٠٠٠.  النتائــج: قتــل ١٨,٠٠٠ 
عاصمة  صبحــو الجئيــن،  لفلســطينيو  للبنانيــو 
مة  لمقا ستســتمر  ألمــن،  .  لم يحقــق  شــبه مدمــر
ئيلي  إلسر الحتال  نها  للبنانية لســنو طويلة حتى 

  . لجنو لبنا

ئيلي قطا  إلســر لجيش  شــهر حزيران ٢٠٠٦:  يحاصر 
ختطا  ليابســة.   لبحر،  لجو،  .  تقصف غز من  غــز

"ال يمكنهم كسر إرادة شعب..“

لية  لد لنسا  بقلم:  سامية بامية، عضو هيئة 
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عضــوً   ٢٠ لفلســطينية،  لحكومــة  عضــا  نصــف 
ســا بلديا  بعض  لتشــريعي،  لمجلس  منتخبًا من 
 ، لحكومة محاصر عضا  آلخر من  لنصف   . منتخبــو
ضافة للرئيس.  ١,٣٠٠,٠٠٠ مدني فلسطيني يقبعو 

 .١٨- -٥٠٪ منهم تحت سن  ما يقا  كرهائن، 
حي  لــذ يؤثر علــى جميع نو ألمر   ،  غــز  كهربــا
 ، لجســو  ، لميا ، مخز  لمستشــفيا خاصًة  لحيــا 
طفا  ئية،  لغذ لمــو  لنقص في   ، لمدمر لشــو 
لجوية مــن طيا  لغــا  قــع  ،  ال، علــى  ينامــو

.١٦-  - ألباتشي 

ئيلي  سر لقبض على جند  الســبب الرســمي المعطى: 
يد مجموعة فلسطينية مسلحة. على 

لفلســطينية  لســلطة  لقضــا على  الســبب الحقيقــي: 
لى   “ ضا النتقا بحرقة من شــعا ”ال شــريك للمفا
حا  تفاقية  لطريق بذلك لحل/ لقضا عليه، ممهدين 

لجانب. 
لحــر على غز في  لك؟ شــنت هذ  فهمها غير   كيف 
لفلســطينيو  يقنعو حما  لذ نجح فيــه  لحيــن 
لتا  ســس سياسية يقبلو فيها حل ” فقة على  بالمو
 : ثا لمحا لفلسطيني في  لمفا  تعيين   “ لشــعبا

لتحرير. منظمة  لرئيس 

عــدد المدنييــن الفلســطينيين المصابين: غيــر معر 
لحاضر. بالوقت 

أوجه الشبه: 
ئم  لي كجر لد لقانو  ما ما ُيعّر في  لعالــم صامت 
حد  لفلسطيني  لشــعب  . ُتر  ، حر ضد مدنيو حر
ألكثر  لســال  لمنطقة  ألقــو فــي  لجيــش  جــه  ليو
لعالــم يركــز على  لمشــكلة تكمــن فــي    . معاصــر
حتجا شــعب  ليس برفض  حيد  طال ســر جنــد 
لجماعي عليه.  ١٠,٠٠٠  لعقا  فر  كامل كرهينــة 

نجبت  مر (منهن مــن  ســير فلســطيني بينهــم ٣٠٠ 
لثامنة  ألطفا  سن  لمعتقلو  مئا  لســجن)  في 
عشــر.  كثير يحتجــز  محاكمة، لكــن من يأبه 

... فهم فلسطينيو

الدروس التي لم تتعلمها الحكومة اإلســرائيلية: ال يمكنها 
لجماعية ُتبّخر  لعقوبــا  نية  لعد كســر  شــعب. 
هية.   لكر لجــر  حيــا   . لصــر مكانيــة لحــل   
لظلم، يصر  الحتال  لســنو من  ، بعد عشــر  لما
طنيــن  لمو حيــا  ئيليو علــى تحديــد حياتنــا  إلســر
لوحيد  لحل  ساسي.  نساني  لحرية حق  ئيليين؟   إلسر

. ستمر ليس  الحتال  نها  هو 

، لكن  لفلســطينيين  يتركو لبنا اختالفات: كا على 
.  فكيف  هبين أل مــكا لســنا  بيوتنــا  ضنا  هــذ 
؟ لمر لمشكلة هذ  ئيلية بحل  إلسر لحكومة  ستقو 

لجيش  لليل: يطو  ألخبا في ساعة متأخر من  نشر 
ئيلي مســلحين في نابلس، ٣٠ فلسطينيًا ما بين  إلســر
فض  لستة عشر عامًا،  بن  ليد شحر  جريح.  قتيل 
حه  غم من جر قا لمد ١٨ ساعة على   ، الستســال

مًا. لتي تنز 
نني سأستيقظ مر  علم   ، نا هب ألحا   ســو 
ليس في بير  خر مختنقًة، ألجد نفسي في  هللا  
حملها من  شهر  ضيعة عمرها ٦  ليست  بنتي شــابة 
لــة حمايتها من  لبناية محا لشــقة  غرفــة ألخر فــي 
.  كم  لحصا على بير ئف خال  لقذ لجوية  لغــا 
يقلقــن عن حيا  ليــو في غــز ال ينمن  ألمها  مــن 
تحمل  عد  بكي، لم  تمنى لو باستطاعتي   هن؟   ال

قع... لو لذكريا   لمزيد من 
لوحيد  لسبيل  لمسلح هو  لكفا  منت   يا مضت،  في 
لتا  ضا لحل ” لمفا عم  ئي أل للحرية، ثم تحولت 
عا  خطة   ، لجــد  ، لمســتوطنا لشــعبين“. ما بيــن 
لة فلســطينية  لحلم بد معها  ضنا  لتجميع، تتالشــى 

لمتبقية؟ لخيا  ؟ ما هي  آل ين  لى  مستقلة. 

 هللا ٣٠ يونيو ٢٠٠٦

ئيليا  ســر  ، لية ( نســا فلســطينيا لد لنســا  هيئة 
ثابت) ليا لسال عا 

إلنجليزية بتصر ترجمة عن 
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عالقا  في  قة  فا عالمة   ٢٠٠٠ كتوبر  حد  تشّكل 
لتي  لفلسطينية،  لقومية  ألقلية  مع  ئيل  سر لة 
كاملة.  مدنية  حقوًقا  تملك  نها  لو  كما  تعريفها  يجر 
جًال شاًبا قتلهم شرطيو بالرصا  جو ١٣  فحقيقة 
في  سّجلت   مدنّية،  مظاهر  في  كو  شا حين 
حد  لعسكر  لحكم  يا  لذ لم ُيشهد منذ  لعنف 

أل في  ١٩٧٦. يو 
كتوبر  حد  لى فهم تأثير  لبحثية  سة  لد  تهد هذ 
ألمها  على  ئيلية  إلسر ألمــن  قــو  عنف   ٢٠٠٠

ئيل. سر لة  طنا  لفلسطينيا مو لثاكال 
لنسا  لرغم من معانا  نه على  لمتوّفر  بّيا  أل تبّين 
نكا  لى  صلين، فهّن يملن  لمتو قمعهن  لفلسطينيا 
 .(١٩٩٧  ,Shalhoub-Kevorkian) نهن فقد تهن  خسا
هذ  فهم  هد  عينيه  نصب  لبحث  هذ  ضع  هنا،  من 
لنسا في مجتمعاتهن،  سع لموقع  أل لسيا  إلنكا في 
لثاكال  لنسا  بها  مّر  لتي  لتجربة  على  لتشديد 

لثكل. جهة صدمة  تيجياتهن في مو ستر على 
ًنا صاغية لألحد  لبحث بحيث يتضّمن  جر تخطيط 
لصو  لى  الستما  لة لتحديد  يًضا محا لقصص، 
لسياسي،  الجتماعي- لوضعهن  لممّيز  لعينّي  لنسائي 
سيا  في  القتصا  لوضعهن   ّ لجند لوضعهن 
سا  لمما لى  تطّرقهن  خال   ، ّ ــو ب عربي  مجتمع 

ئيلية. إلسر ألمن  لعنيفة لقو 
ُقتلو  لذين  لشبا  مها  من  قسم  ظهو  ضو  في 
في نشاطا  إلعال  كتوبر عبر  حد  بالرصا في 
نشاطهن  مسألة  هتمامي  ــا  ث مختلفة،  سياسية 
فيها  تتحو  لتي  لسير  فهم  في  غبت  لسياسي. 
ئيل،  سر لة  طنا  لفلسطينيا مو  ، لثاكال ألمها 
لنشا  حيث  من  سياسية  ناحية  من  حضو  لى  

لسير  هذ  فهم  لت  حا مختلفة،  تنظيما  في 
 . لنسا عي  تبلو  لتي  الجتماعية  لقو  سيا  في 
ألمها  من  قسًما  حقيقة   لك،   لى  باإلضافة 
لذ  لثكل  عن  لسياسي  لتعبير  لى  توّجه  قد  فقط 
لتي تتم فيها  لظر  سألهن عن  غبُت في   عشنه، 
عما يحد  لى حضو سياسي،  لفقد  لثكل  ترجمة 
لسياسية  لحيا  لى  لدخو  عقا  لنسا في  في عالم 

إلمتنا عنه.  
لفضا  لحد في  لثكل  لبحث فحص موقع  جر في 
عالقة  ليس  لقومي،   لشعبي- لفضا  في  لخا 
لثاكال  ألمها  عالقة  بل   ، بالفقد حدهن  لنسا 
لنشا  لى  خرجهن  ؛ هل  لفقد عقا  بالمجتمع في 
؟  لفقد كثكل خا جهة  ختر مو نهن  لسياسي،  

سمعن صوتهن؟ هل 
تين.  سير جــو  جريتها  لتي  لمقابال  من  تبّين 
بعيد،  حد  لى  مختلفتين  كانتا  نهما  من  لرغم  على 
لتعاطي  ناحية  من  تختلفا  فهما  بينهما.  شبه  فهنا 
لديهن،  لفقد  للنسا   ية  لشعو جهة  لمو طر 
سه  يما قمع  طأ  تحت  تعيشا  لمجموعتين  كلتا  لكن 
 ، هكذ جهة.  لمو طريقة  ختيا  بشأ  عليهن  لمجتمع 
 ، لمقابال في  كما   لفقد  تحليل  من  يتبّين  فمما 
من  لى  أل تتألف  ثنتين.  لى  لنسا  مجموعة  تنقسم 
لثكل كمسألتين لهما  لفقد  لتعاطي مع  ختر  نسا 
طر  ألنفسهن  جد  قد   . سياسي-جماهير معنى 
، سو كا  لفقد جهة  تعبير مختلفة بغية مو نشا 
كة في  لمشا حتجاجية،  نشاطا  لخر في  عبر  لك 
لنسا تعاطين  سما صوتهن. هؤال  ،  في  مظاهر
لتي يجب قبولها،  هللا  لثكل كقتل: هذ ليست   مع 
عقا  في  لطبيعي  لمو  عن  يختلف  هن  ال مو 

: لنسا لسياسي  يصبح فيها مصدً للقّو لد  لتي يمكن للثكل  لظر 

قصة األمهات الـ 12 الالتي قتل أبناؤهّن 
بالرصاص في أكتوبر 12000

لجنائي لمسا  لجنسي في  إلعتد  فقة ضحايا  شد، مركز مشر مر - بقلم نائلة عو



6

لثكل كمسألة  لذلك فهّن يتعاطين مع   . مر  حا
كفقد  ليس   ،“ هــد ”ألجــل  لوطن،  ألجل  جماعية 
حيد  ألسر عينّية ما.  فيوجد للفقد  خا البن 

ّ سياسّي.    هنا معنى جماهير
صرخة  لمقابال  تحليل  خال  من  نسمع  يمكننا  
لفقد  ً سياسًيا – صرخة  لالتي يملكن حضو ألمها 
لذ  لمجتمع  جل  من  لشعب"،  " لوطن"   " جل  من 
شاًبا،   ١٣ فقد  مع  كبر  بجدّية  لتعاطي  منه  ُيطلب 
سرهم فقط. هؤال  بنا  ليسو  ألمة  بنا  هم بمثابة 

لمشاعر. لتعبير عن  لنسا تمتنعن عن 
النطو  ختا  لثانية  ألمها  بالمقابل، فإ مجموعة 
لز بعد  لمر  مر  لبيت بفعل  على نفسها في 
كمسألة  ثكلهن  مع  تعاطين  لنسا  هؤال  البن.  فقد 
ال  فقط،  لهّن  فالفقد  شخصي.  خا  معنى   
خر،  حــد  مع   لمهن  حزنهن  تقاُسم  في  يرغبن 
أللم  بشّد  يشعر  ال   يفهم  حد   بوسع  ليس  ألنه 
نقيض  على  لتعاطي  هذ  يقف  يعشنها.  لتي  لحز 
صل مع  لجماهير للثكل: فاألمها هنا على تو لمعنى 
لمفهو  من  نه  تعتقد  أل   . للحد لغامضة  لمشاعر 
بًنا  تشعر بذلك: فهي تبكي  لتي فقد  لد  ضمًنا للو
لحز  أللم  فمشاعر   . بالغنا تبد  ال  تفر  ال  فقط، 
خاصة بشكل مطلق، "ال يمكن للفر  لفقد شديد 

." ني بأ شكل كا  يز
لالتي ليس لهّن حضو  لمعاشة لألمها  لتجربة  تنعكس 
لشعو  تعبيرهن  بين  كهّو   ، لمقابال في  سياسي، 
جتماعًيا.  منهّن  متوقع  هو  ما  الجتماعي  ألمر  بين 
لمحيط يتوّقع  هنا صعوبة خاصة، كما قلن، في كو 
لذلك، فإنهن يكّر   . لبكا لحز  لتغّلب على  منهّن 
على  تهن  قد عد  يؤكد  لكنهن  ع  لتوقُّ بهذ  لتذكير 
عر  عبر  هذ  لقد  نعد  ترجمة  تتم  سته.  مما
هن يمّثلن   . لسيطر ألنا لديهن كانعد للقد على 
بين  خلية  لد مشاعرهن  بين  يعشنها  لتي  لهّو  على 
لتي  لي"،  "يقولو   َ  ،" "يقولو بـ:  جية  لخا لبالغا 
خر  ية  شعو لتعابير  توّقعهم  آلخرين  نظر  تجّسد 
بتقبُّل   ملزمة  نا  "  : للفقد لدينية  لقيمة  تؤكد 

هللا".
نفسهن للعالمين. فعالم مشاعر  مة  ألمها مال تحا 
لمعتقد  ما شابه يناقض  لبكا   ، لحز أللم،  لثكل، 
لتي ُيحظر  هللا  حتى   لمجتمع  لمتعا عليها في 
لشهيد  تحر  لدمو  أل  ممنو  فالبكا  بها.  لتشكيك 
ألمها ممن ليس لهن حضو سياسي  تقو  لجنة.  في 
 ، هذ على  سيطر  لدينا  ليس  نبكي،  عونا   : بوضو
لتعبير عن  لعزلة، لئال يحبسن  يعّبر عن حاجتهن في 

لمشاعر بل يدعنها تنطلق منهّن.
سياسي  حضو  لهن  ليس  ممن  لنسا  فــإ  هكذ 
هن تتعاطين  مًر قومًيا.  لثكل  ترفضن جعل  تشككن 
لكو  عليهما  بالتسّتر  تقمن  ال  مشاعرهّن  لمهّن  مع 

منهن  يتوقعا  لدين  لمجتمع  أل  "شهيد"،  البــن 
هما  مة  لكر فالفخر  مة.  لكر بالفخر  لشعو  لفر 

لى تحييدهما. لفقد  غذ ضئيل للنفس، يؤ 
عن  تحدثن  فقد  لسياسي  لحضو  ألمها   ما 
ألبنا  على  لبكا  بعد  ليس  مهن،  لتز عن  لمهمة، 
في  شريكا  لى  لتحّو  صوتهن،  بإسما  بل  فحسب 
لبيت  النحبا في  ليس  لخر  عن   ، لقر تخا 

. بعة جد بين 
ضد  لخر  لعا  لحّيز  ستيعا  في  لتغيير  هذ 
هو  لنسا  مكا  تر   لتي  لسلبية  لقيم  لمعايير 
ستيعا  في  لتغيير  من  يًضا  تأّثر  لبيت،  خل  في 
حتجا  ألمر  ففي  لوطنية.  هويتهن  ألنفسهن  لنسا 
 ، بالنسا لمرتبطة  الجتماعية  بالمسّلما  تشكيك 
من  لخر  عد  منهن  يتوقَّع  حد  في  كّن  خاصة  
سياسة  يعا  لعا  لحّيز  لى  جهن  فخر بعد.  لبيت 
ألمن  قو  سلوكيا  على  لالحتجا  يأتي  لحكومة، 
كفلسطينيا  كنسا  بحقهن،  صل  لمتو لتمييز  على 
بين  لخا  لفقد  لربط بين  هنا يجر عملًيا  مًعا. 

لوطني. لجماهير –  معنا 
خلف  لغيا  عد  سياسًيا  لحاضر  لنسا  ختا   
فلن  بالحد  بالبد  ألنفسهن  سمحن  لو  ألنه   ، لحد
لوقو  ختر  بل   .(١٩٩٢  ، (هيرما بالمر  تتوقفن 
موقف  هو   . لقا ألمة   مقابل   ، للشهد كأَسر  مًعا، 
، حتى لو  صوتها ال يصل في  تختز فيه صرخة كبر
مجموعة  من  لثكالى  ألهالي  تحّو  هي   ، بعيًد لعا 
حد  عائلة  لى  لحنين  لحز  بصدمة  مصابين  فر 
كأمها   ٍ كأها لحضو  فالتنّظم   .(٢٠٠١ نطا  )
على  لنقمة  مشاعر  عن  لغضب  عن  لتعبير  بوسعه 

. ألبنا فقد 
في  نعكس  سياسًيا  لحاضر  غير  لنسا  حــد   
عن  المتنا  لعزلة  نحو  لميل  الجتماعي،  الغتر 
لئال  ئية،  ، لئال تثو فيهن  فعل عد الحتكا بالنا
ممن  تنتقمن  باآلخرين   تمسسن   ، لسيطر تفقد 

قاتال. ال  يرين فيه مسؤ
عالقتا  لمجموعتين  لمقابال   تحليل  من  يتبّين 
 . لعا لخا  خل بنية مقسومة، بشكل مطلق، بين 
جماهيرًيا  معنى  نها  فقد عطا  ختا  ــا  ًم فلو  
لتحّد  عد  مه  قو ثمٍن  فع  عليها  سيتوّجب  سياسًيا، 
هي حالة تضعها  حزنها.  لمها  عن مشاعرها، غضبها، 
لمعانا  لعالمين – عالم  النسجا بين  ضع من عد  في 
لدينية  لقومية  الجتماعية،  لتوقعا  عالم  لشخصية 
لشها  معنى  تقّبل  فبإمكانها  هكذ  شهيد.  كأ  منها 
لحز  مشاعر  عن  لتعبير  عن  لتنا  قومي،  كأمر 
لشها  مع  لتعاطي  مشاعرها  كبت    ، لفقد
ميتة  مــا  لــذ  لشهيد  ــد  ل فهي  للفخر.  كمصد 
بفضل  جتماعيين  مرتبة  بتقدير  تحظى   ، ألبطا
بالتضحية.  مطالبة  لفلسطينية  لد  لو بنها".  "شها 
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لتي يصبح  لظر  لقو بنظر تلخيصية حو  يمكن 
مسألة    ، لنسا لقو   ً مصد فيها  لسياسي  لثكل 
كمسألة  ُطرحت  لقومية  ألمومية  لهوية  بين  لربط 
بين  للثكل  لمطلقة  ألمومية  لهوية  بين  مركزية. 

قوميته.

تمّثل  لظاهر  هذ   . لصر جهة  في  تقف  مومتها 
لخاصة – حماية حيا  لغريز لأل  لد  لتناقض بين 
ها  بين  فاهيتهم،  تهم  بسعا الهتما  ها  ال
بحيا  للتضحية  باالستعد  يطالبونها  طنية،  كــأ 

لوطن. جل  ها من  ال
ين،  لفضا ألبو بين  لنسا ثمًنا للتمييز  تدفع مجموعتا 
هذ  يتخذ  قومي  صــر  ظــر  في   . لعا لخا 

ية. كبر معاني شعو لتمييز بشكل 
لحاجا  على  يحتو  مركب  ثنائي  لنسا  فعالم 
تطالبهن  لمجتمعية  حياتهن  لكن  ية،  لشعو لتعابير 
تالئم  ال  لتي  ألجــز  من  لتبر  بتجاهل  باالختيا 

هن. ختيا

‰·‡ÂÏ „‡È‡ÁÏ‡Ò Â·‡ „ÈÏÂ‰ÒÈ‡ÓßÁ „ÓÁÓ˜·ÊÈ Ì‡ÒÈÂ

ÔÈ¯‡·ß‚ „ÓÁÓÈÂ‡ÎÚ ¯ÓÂÚ˜‡˘Â· ÊÓ‡¯Ì‡ÈÒ „ÓÁ‡

ÌÈ‡ß‚ „‡ÓÚ¯‡Ò ‡‡ÏÚ‰ÏÒ‡Ú ÏÈÒ‡‰¯ß‚ ÈÓ‡¯

للقب  الستحقاقا لنيل  لذ تم تقديمه كجز من  لبحث  1 ملخص 

ية  لجند سا  لد حد   ، لمجاال سا متعد  لد لثاني في قسم 
. يال - جامعة با 
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ً للسياسة  ستمر ئيل،  سر لعا 2005 قر حكومة  في 
ألخير  لسنو  نتهجتها في  لتي  لية  لنيوليبر ية  القتصا
لبطالة  نسبة  لصعب  القتصا  لوضع  خلفية   على 
في  لتطبيقها  ألمريكية  يسكونسو  خطة  تبني  لعالية،  
لدخل لعمل  سمتها "تأمين  تمويلها من مخصصا   ، لبال
تأهيل  على  بالعمل  تقو  لخطة  هذ  عا   با  " مضمو
لتسهيل  لــك  لدخل  ضما  مخصصا  لمتلقي  مهني 
 2004 عا  لخطة  تنفيذ  بد  لعمل.   سو  لى  تهم  عو
؛  لناصر مناطق:   4 في  سنو   3 لمد  تجريبية  كمرحلة 
، عن طريق شركة خاصة تدعى  شكلو  ، لقد ؛  لخضير
التفاقية  لمعلن للخطة في  لهد  قر  لقد  جا مهليف".   "

لحكومة كما يلي : لشركة  لموقعة بين 
لدخل. لتقليص من عد متلقي مخصصا ضما    -

من  لعمل  بسو  لمشتركين  في  تفا  تسجيل   -  
لدخل مجموعة متلقي ضمانا 

كز  مر في  جد  لتو لمشتركين/  على  لخطة  تشتر   
يجا عمل  سبوعيًا حتى  جا مهليف"1  بين 30-40 ساعة  "
كر   يجد  مما   ، لجسد لصحي  ضعهم/  يالئم 
ليس  لعمل  لخطة هو قر يتخذ مكتب  كة في  لمشا قر 

لعمل . لمعطلين عن  لمشتركين   فقة  طًا بمو مشر
ضما  مخصصا  بيت   150.000 تلقى   ،2004 عا  في 
 . نسا كن  لمخصصا  متلقي  من   65% لي  حو لدخل، 
برنامج  في  لعر  لمشتركين/  عد  صل  في  2005 
ما    ، مــر   2533 بينهم  من   4073 لى  يسكونسو 
كانت  فقد  جيالهن  ما   . لعر لمشتركين  من   62% يعا 
630 مشتركة  بعين  أل كا في سن ما فو  لمشا نصف 
مج  لبر قع هذ  خر   هذ يؤكد مر  في جيل +50.  

صعب. كبر  لنسا  على 
هذ  لوقع  لكامل  لوعي  منطلق  من  لمنطلق  هذ  من 
خا   بشكل  لنسا  جمهو  عامة  لجمهو  على  مج  لبر
خطة  تنفيذ  بمتابعة   ، لعمل"2،  لنسا  " مشر  في  قمنا 
في  كا  مشا لنسا  شها  جمع  طريق  عن  يسكونسن 
 ، لناصر في  مهليف"  جا  " لتأهيل،  مركز  في  لبرنامج 
غير  هانا  لمؤهالتهن  تقدير  عد  من  له  يتعرضن  ما 

نسانية. 

لشركة  يسكونسو على  التفاقية في خطة  بحسب بنو 
تهم   تؤمن للمشتركين شر معينة لتساعدهم في عو
كا  لمشا لتي جمعناها من  لشها  من خال  لعمل  لى 

قع: لو لشر في   فحصنا مد تطبيق هذ 

١- على الخطة  تأمين تأهيل مهني يالئم كل 
مشترك:

حسابا  شها   على  حاصلة   ، لناصر  ، عا  30  ،" "
لمركز  "في  لنا   تها  شها في  كد   ،(3  ،2  ،1 (مستو 
 ، شا لكن ال يوجد  تأهيل خا  حتى  سيب  يوجد حو
لخبر في مجا  ال توجد لديهم  لين غير مختصين  لمسؤ
مركز  في  لتعلم  كمجموعة،   علينا،  عرضو  سيب.  لحو
تضح  لفحص  بعد  لكن  عبرية؛  لغة  حاسو  خر  
كا في  لمشا غم  جميع  ألمية،  لد هي لمحو   

" لمجموعة متعلما

٢-إيجاد عمل للمشتركين:
شركة  قامت  ؛  كيميا مهندسة  لناصر  من   ، عا  35  ،" "
في  قر  كفر  قرية  في  لعمل  لى  بتوجيهها  مهليف"  غا  "
نني  ال  لمؤهالتي  مناسب  غير  لعمل  غم   " لقطيف، 
لذ  لبطالة..   مخصصا  من  كامل  شهر  خسر  يد   ال 
لصبا  ساعا  في  جد  نتو لمفر   من  كا  فقت. 
لرئيسي حتى  لشا  لخامسة صباحًا في  لساعة  لباكر  
نظر  أل  جدً  محرجًا  لموقف  كا   . هنا لى  نقلنا  يتم 
لشا  في  نقف  صبايا  لينا،  ينظر  لجميع  ترحم.  ال  لنا 
سيا  تمر   لم  ساعة  مضي  بعد  لكن  لوقت.  هذ  في 
نه لم يتم  صال حيث قيل لي  لمو تصلت بشركة  لنقلنا، 
لمركز  في  لين  لمسؤ جهت  عندما  بتاتًا.  معهم  التفا 
لكل  جماعي  عقا  لنتيجة  فكانت  همي،  كا  لعمل  بأ 
لشهر". فضا  للعمل،  خصم معا  تسجيلنا  لفرقة 
نعيش بس بد مذلة". بدنا  حنا بدنا نشتغل  تضيف: "

جد  تو من  شهر   7 مضي  "بعد  ؛  لناصر  ، عا  36  ،" ”

لعمل" لنسا  بقلم:  سوسن توما - شقحة، مركز مشر "

النساء العربيات في
مخطط ويسكونسون



9

يبد  لعمل   . للدجا مصنع  في  للعمل  جهوني  لمركز  في 
لساعة  من  لمصنع  في  جد  لتو علينا  لباكر  لصبا  منذ 
بد  نعمل   . . لنصف  بعة  لر حتى  صباحًا  سة  لسا
ليومي  لعمل  لساعة،  ألجر 12شاقل في  لنها  توقف كل 
نتا هذ  جاجة، في حالة عد  مشر بإنها طلبية 150 
غير   . لمطلو لعد  نها  حتى  لمجموعة  تتأخر  لكمية 
نا   . لنها طو  لجلو  ممنو  نسانية،  غير  لشر   
عندما  لكن  لما  كسب  لعمل  شي   يهمني   لم 
لتحمل، هنالك تحرشا  ستطع  لي لم  لعمل  قتر صاحب 

". ضى بالسكو نا لم  لمصنع  جنسية بالعامال في 

لمساعدة  البرنامج  حسب  األطفال  ٣- حضانة 
للعناية  أطر  إيجاد  أقــروا  األمهات  النساء 

باألطفال: 
لخاصة  لحضانة  من  جع  بنها   " خبر   لنسا  حد 
لى هنا  ال يذهب  لدته  يطلب من  هو يبكي  باألطفا 
قابة، فهم من  ألطفا هنا بد  لسبب   خر  مر 
لطعا   . يقدمو لهم  حد ألجيا في غرفة  مختلف 
لطعا  ألطفا يرمو  لدته   لطفل  خبر  الهتما بهم، 
لمعلمة غير موجو " . يضربو بعضهم أل  على بعض 

ال  فيها  جد  يتو لتي  كز  لمر خبرننا   مها  هنالك 
لى  يضطرهن  مما  بهم  للعناية  طر  ية  ألطفالهن  تؤمن 
في  جدهن  تو قت  في  حضانة  جليس   تركهم   
تعيينها  يجر  لتي  للعمل  لمقابال  قت  حتى  لمركز،  
جو  مع  منها  لتز للنسا  مالئمة  غير  ــا  ق في  ئمًا 

. لمد ألطفا من 

لقضايا يجر  لتعامل مع  لمشتركا   هنالك شعو لد 
عن  عربن  لنسا  بعض  حتى   قانونية،  غير  بطريقة 
لتي تصد  ير  لتقا لملفا  شكهن بأ هنالك تالعب في 
لقانو يجب على كل مشتر  لين. فمثًال، حسب  لمسؤ من 
شهر،   4 لمد  جماهرية  كز  مر في  تطوعي  بشكل  لعمل 
لمد  للتطو  لخطة  في  لمشتركين  توجيه  يتم  لك  غم 
لدخل.  ضما  مخصصا  تلقي  طبعًا   خر  شهر   4
فقًا للقانو يحق لكل مشتر ُيرفض لوظيفة  خر،  مثا 
ال  فضه للعمل،  سبا  يشر  لك   يستلم مستند يثبت 

لمتكر بذلك. يجر تجاهل طلبهم   هذ ال يتم بل 

 . لموجو لمجموعة  لتعامل جدً مهين لكل   :( " (38 عا ” 
للقا  حد  طفا في حضانة، ففي  كأننا  يتعاملو معنا 
جهتها   ، لناصر في  لبرنامج  قبة  لمر لمشر  مدير  مع 
معنا  لتعامل  كيفية  عن  قع  لو في  يد  عما  خبرتها 
عاقبتنا  ملفي  عن  لة  لمسؤ لمدير  لنتيجة   فكانت 
بعة  لر لساعة  في  لمغا  تعطينا   لم  كمجموعة 
إلهانا  غير  هذ  سة.  لسا لساعة  حتى  كمجوعة  بقينا 

لنسا  للرجا  موجهة  ها  نر نسمعها  لتي  ليومية 
لسن". لمتقدمين في 

برنامج  بإلغا  نطالب  لعنف"  ضد  "نسا  جمعية  في  ننا 
لمعلنة للبرنامج  لعملية  ألهد  غم      ، يسكونسو
ال  لدخل  ماكن عمل لكل من متلقي مخصصا  يجا  هي 
قع  لو على   لموجو  لحقائق  خال  من  لقائم   
لتقليل من عد متلقي مخصصا  لوحيد هو  لهد  نر  
بعين  ألخذ    ، ألخر لمعطيا  مع  لتعامل  لدخل  
عن  لتخفيف  نما  لعمل  عن  لمعطلين  مصالح  العتبا 
لبطالة.،  مخصصا  عن  ليتها  مسؤ فع  لة  لد خزينة 
لتي  لشركة  لة  لد بين  قعت  لتي  التفاقية  خاصة  
الساسي  لمعيا  تنص   مهليف"  جا  " بالتنفيذ  تقو 
عد  نخفا  هو  جبها  بو لشركة  قيا  لخطة  لنجا 

لدخل . لمخصصا لضما  متلقي 
في  كا  لمشا لنسا  قدمتها  لتي  لشها  جعة  مر  
لشركة  خل مكاتب  لتي جمعناها من  لمعلوما  لجمعية 
غم  لمشركين  لتأهيل  جد  عمل  يجر   ال  نه  تؤكد 
لتي  لخطط  في  يسجل  ما  فمعظم  لخطة  في  نفهم/ 
ال  هو  مهني  تأهيل  أل  بصلة  يمت  ال  كين  للمشا تعطى 
خال  كين  بالمشا لتحكم  لوقت  لتزجية  برنامجًا  يعد 

. لنها لشركة طو  خل مكاتب  فتر مكوثهم 
لشركة  نسا متخصص من  لحاال لم يقم   ففي مجمل 
كين/ لمشا لمهنية لد  لقد  لجد على تطوير  بالعمل 

لمؤهال  الستخفا حتى بالقد  لتعامل مبني على   
صًال. لموجو لديهم/هن 

لعاملين  جمهو  على  جدً  سلبيًة   ً بعا لخطة  لهذ   
تحديدً  لعربيا  لنسا  لنسا  على  خاصة  عا  بشكل 

: لك أل
فهنالك  تأهيل  ناحية  من  للنسا  مالئمة  غير  ألعما   •
لسو  يخرجن  لم  لعربيا  لنسا  من  عالية  نسبة 

. لعا لحيز  لم يؤهلن للعمل في  بدً،  لعمل 
لنسا  جه  تو لتي  للمعيقا  ية  جذ حلو  يجا  عد   •

تي يخرجن للعمل: للو
ماكن عمل قريبة لمكا سكناهن.   •

لتنقل. صال عامة لتسهيل عملية  مو  •
لعمل. ألطفا في ساعا   طر مالئمة لرعاية   •

. •  فر عمل جديد للنسا
•  تأهيل مهني.

لنسا  العتبا عند توجيه  لمعيقا ال تؤحذ بعين  كل هذ 
؟؟؟؟؟؟ للعمل، فعن  عمل مضمو يتكلمو

     
1 מהל"ב – מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה.

لعربيا في سو  لنسا  لعمل" يعمل على قضايا  لنسا  2  مشر " 

في  طهن  نخر لزيا  لحلو  يجا  جههن،  تو لتي  لمعضال  لعمل، 
لعمل. سو 
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نيا  حال فهد  السم: 
لعليا  لناصر   : لبلد

لتربية  لعربية  للغة  أل في  للقب  سة:  لد
بها  لعربية  للغة  لثاني في  للقب    

معلمة لمهنة: 
متطوعة في مركز المساعدة منذ عدة سنوات، وعضو إدارة 

جمعية نساء ضد العنف. 

من أين أتت فكرة التطوع، ولماذا "نساء ضد العنف"؟ 
لعنف، لقد تعرضت   عشت في طفولتي في بيت يسو 
ئمًا  كنا  عائلته،  لد  مي من قبل  خوتي  للعنف 
لكل  توجهنا  لضائقة،  هذ  في  يساعدنا  عمن  نبحث 
في   . جــد لكن    ، معا قــا  من  نعرفه  من 
إلنسانية،  نلنا حقوقنا  لنهاية توجهنا للقانو فأسعفنا 
لتطو في مركز مساعد  ية. قر في  لما لشرعية 
لصحف  تى بعدما قر في  لجنسية  العتد  ضحايا 
فقر   ، متطوعا لتأهيل  لمركز  يقيمها  عن  
تخطي  في  آلخرين  مساعد  جل  من  للد  النضما 
لحماية  لمساعد  لعائلي، تعويضًا عن  لعنف  مشاكل 

لقاهما في طفولتي.  لتي لم 

حياتك  على  ثر  ما  لمركز  في  لتطو  لك  يعني  ما 
عالقاتك؟ 

لتابع للمركز يعني لي مساعد  لطو  لتطو في خط 
توعيتهم لحقوقهم  لتغلب على مشاكلهم،  آلخرين في 
 ً صر ني  لتطو قد  ليو   لتي يجهلونها. فأشعر 
من ضمنها  إلنسا  لمحافظة على حقو  جو  على 
لمشاكل ليحيا كل  لدعم لتخطي  توفير   ، لمر حقو 

. نسا حيا طبيعية كما ير له/

لشابا  ين توجيهها للشبا  كلمة تو
في   يتطوعو  بقولي   لفتيا  للشبا  توجه 
خاصة  فضل،  حيا  لى  مجتمعنا  يصا  جل  من  عمل 
بحقو  ننا  نحن  لعشرين؛  حد  لو لقر  في  ننا 
عن  يختلف  جديد  جيل  خلق  جل  من  لطفل  لمر 
ضطهد  من خاللها  لمر  ضطهد  لذ  لسالف،  لجيل 
لمستقبل، يمكننا  هم   ، لفتيا لشبا  طفلها، فبهمة 
للحا  لتطو  لتقد  لنمو  لى  بمجتمعنا  لوصو 
لمطالبة  لند  عيها  في  سخت  لتي  بالمجتمعا 

 . لمر لمجتمع، حقو  بحقو نصف 

انطالقًا من إيماننا أن مؤسسات المجتمع المدني تنتج عن حاجة المجتمع لما تقدمه، وأن التغيير االجتماعي المنشود ال يأتي بعمل 
للعطاء  استعدادهم/ن  ومدى  لوجودها  المجتمع  أفراد  وعي  واألهم  المجتمع  قضايا  في  تداخلها  بمدى  بل  انفراد  على  المؤسسة 
والعمل على تحقيق أهدافها؛ كذلك بتجنيد كل الطاقات المجتمعية من داخل المجتمع والطاقات المتضامنة مع قضايانا من أصدقاء 
وصديقات يدعمون فكر وأهداف المؤسسة. لذا، رأينا أن نأتي في هذا العدد بتجربة متطوعتين في الجمعية ومركز مساعدة ضحايا 

العنف الجسدي والجنسي التابع للجمعية، ليتحدثن عن دوافعهن في التطوع بشكل عام وفي الجمعية بشكل خاص. 

لها بشا  : لمقابال جر 
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نس مريم  السم: 
لمتحد  لواليا  بوسطن –  لبلد: 

ســـا  إلنــســا  ”علم  فــي  أل  للقب  سة:  لد
فا  “ من جامعة ها لنسا   

” تكملته  بــصــد  نـــا  لــثــانــي  لــلــقــب    
سط ” أل لشر  لغة    

جمعية  ختر  لما  لديك  لتطو  فكر  بد  كيف 
ئيل؟؟ سر لفلسطيني في  لعربي  لمجتمع  تخد 

منحة  على  حصلت  أل  لللقب  لتحضير  خــال  من 
لعبرية  للغة  تعلمت  ألنني  ئيل  سر فاختر  للتطو 
سا  لجامعة. قمت بإ لعربية في  تعلمت  منذ طفولتي 

، لمهنية لعد جمعيا تية  لذ سيرتي 
لجمعيا  لى من بين  أل لعنف“  كانت جمعية ”نسا ضد 
موضو  لــى  قريبة  ألنها  علي  للر  تحمست  لتي 
 ، لتطو بها قبل خمس سنو لنسوية فبد  ساتي 
لبيئة  لجو  جد  ً، حيث  عد منذ سنة ألتطو مجد
ما  فهذ  لعالقا  ناحية  من  فئة“  “- لي  جدً  مناسبة 

 . خر لعو للتطو مر  لبقا  شجعني على 

معرفتي   ، لعطا في  غبتي  هو  بتطوعي  قدمه  ما 
لد  ما  كل  فهذ  بالمرتفع  ليس  لما  ضعي  لغتي؛ 
لمجتمع  عم  أل  ين:  محو لتطو  في  ألقدمه.  
لثاني  فها،  هد تحقيق  في  لجمعية  عم  طريق  عن 
حا من خال تطوعي  شخصي.  تطوير نفسي  تغيير 
بتكوين  ألساهم  لعر  عن  خر  نظر  للغر  مر   
لصحف،  لغر عن ما ير في  جهة نظر مختلفة لد 
لعربي. لمجتمع  إلعال عن  سائل  لتي تبثها  لصو 

لجمعية  عمل  في  ساهمت  تطوعت  مجاال  في  
يعها؟ مشا

ثة  محا كتابًة،   ، ً قـــر لعربية  جيد  لكوني  نظرً 
ستطعت    ، أل إلنجليزية لغتي  لحا كو  بطبيعة 

لجمعية، منها؛  ساهم في عد مجاال من عمل 
بمستو  إلنجليزية  للغة  يع  لمشا مركز  تعليم   ·

مهني
للغة  للفتيا  النتقالي  لبيت  في  لفتيا  تعليم   ·

لعربية بمستو متوسط  إلنجليزية 
بعض  في  النتقالي  لبيت  في  لفتيا  كة  مشا  ·

لفعاليا 
لجمعية  في  خاصة  طلبا  ير  تقا بحا  ترجمة   ·

إلنجليزية  لى 

؟  لشابا يصالها للشبا  ين  لتطو تو فكر عن 
؛ نستلمه    تطوعنا كأفر هو جز من طريق مستمر
لى  لطريق ثم نسلمه  نكمل  لذين قبلنا  ألشخا  من 

لذين بعدنا.  

لسائد بأ عمل جمعيتنا  لفكر  غم  نه  بقي  نقو 
من  نتلقا  لذ  لمالي  لدعم  على  ألسا  في  يعتمد 
باإلمكا  يكن  لم  لحقيقة  في  نه  ال  مختلفة  مصا 
تضعنها  لتي  لجبا  لطاقا  لوال  بعملنا  الستمر 
يع  لمشا سع في  لو لمتطوعا  طاقم  لجمعية  عضو 
لتي  عملهن  ساعا  حسا  جر  لو  لتي  لجماهيرية، 
ية لو  لما حولت لقيمتها  لساعا كل شهر  تفو مئا 
لى  مد نحن نعتمد  ثبتت  ألجر لكانت  كانت مدفوعة 
لك  من  ألهم  مجتمعنا؛  من  نتلقا  لذ  لدعم  على 
عطيت  كامنة   طاقا  مجتمعنا  في  ثبتت   لكانت 
فرصتها فسيكو بإمكانها بنا مجتمع قو يعتمد على 

ته.
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لقر  تخا  ئر  في  لنسا  تمثيل  يخ،   لتا ثبت 
لفعلي  العتر  في  لمصيرية  لخطو  حــد  هو 
فيه  يناضل  قع  ففي  بها،  لرقي  لمر  مكانة  بد 
لمجتمعية، من  لسياسية  تنظيماته  مجتمعنا، بأفر 
لقومية  لحقو   جل  من   ، حتر مة  لحيا بكر جل 
كحركة نسوية  ية ،  القتصا الجتماعية  لسياسية  
قضاياهن  لفعلي للنسا  لتمثيل  ته  نعتبر  قع  لو من 
لمجتمع،  جب على  لقر هو حق للمر  تخا  ئر  في 
لماضي  لعا  لعنف في  من هنا با جمعية نسا ضد 
لحقوقية لبحث  لنسائية  لنسوية،  لجمعيا  عو  لى 
لعليا   لمتابعة  لجنة  في  لنسا  لتمثيل  موضو 
لمجموعة، كخطو  جندتها. حيث قامت  قضاياهن على 
إلطال  لعليا  لمتابعة  لجنة  ستو  جعة  بمر لية، 
للجنة.   عا تنظيم  ألحز في مسا  على مطالب 
عضوية  توسيع  ألحــز  بعض  قتر  في  لمجموعة 
توسيع  الشتر  فرصة  ثنين،  لى  عضو  من  حز  كل 
لمند  يكو  بأ  لمتابعة  لجنة  في  ألحز  عضوية 

. مر لثاني 
ًال  لحين، فأ إلنجا منذ   لتقد  حر بعض  تم 
لسيد شوقي خطيب،  لعليا،  لمتابعة  ئيس لجنة  علن 
جريت  كما    ، قدمنا لذ  الشتر  القتر  تأييد  عن 
بشأ  جميعًا  لسياسية  لحركا  ألحز  مع  ضا  مفا
حصلنا  حيث  للجنة،  في  ألحز  عضوية  توسيع  قتر 
إلسالمية  لحركة  عد  ما  ألحــز  كافة  فقة  مو على 
الشتر  مبد  على  عترضت  لتي  لشمالي  لشق   –
العتر على مبد تمثيل  ته عد  لوقت  مؤكد في 

. الشتر لنسا لكن  
لسياسية  لحركا  ألحز  قعت جميع  خر   من ناحية 
" مع  لمسا لعربي  على "عهد  خل مجتمعنا  لفاعلة 
لذ من ضمن ما  يتعهد فيه  لعنف  جمعية نسا ضد 
تخا  قع  مو في  لنسا  تمثيل  على  لعمل    : لموقعين 
كانت  لنسوية  لحركة  نضا  من  لمرحلة  هد   . لقر
الحز  لمعلنة من  قف  لمو ضحت  مرحلة  هامة كونها 
ثقتها من خال  لنسا  لسياسية حو تمثيل  لحركا 
بحيث  لمسا  عهد  على  لعلني  لتوقيع  الجتماعا 
لحركا  من  ما  لتز لنسوية  لمجموعا  يد  في  صبح 

لتطبيق. لسياسية ينتظر  الحز 

خل  لنقا  تطو  النتخابية  لمعركة  بد  قبيل 
متقدمة  قع  مو في  لنسا  تمثيل  حو  بينها،   ، ألحز
به  بأ  ال  شوطًا  قطعنا  قد  كنا  النتخابية،  ئم  لقو في 
حو  عمل،  كمجموعة  نا،  فكا حاتنا  طر بلو  في 
بسبب  لمتابعة  لنسوية في لجنة  ألجند  لنسا  تمثيل 
تأجيل  جر  النتخابية  لمعركة  في  الحــز  نشغا 

. النتخابا لى ما بعد  لمتابعة  جتماعا لجنة  مجمل 
نها لم تغير شيئًا  النتخابية، خاصة  لمعركة  نتها   بعد 
عدنا  نشاطنا  نا  جد لمتابعة،  لجنة  تركيبة  في  يذكر 
ضع  للجنة  جعة برنامج  لسابق بمر نا  للعمل على قر
بعد  لحقوقي.  لنسو  نا  حا لتعديله من منظو قتر
لنسوية  لجمعيا  عقدتها  لتي  الجتماعا  من  سلسلة 
لمتابعة،  ئيس لجنة  لسيد شوقي خطيب،  لحقوقية  مع  
لحو  غبته في فتح با  لمتابعة  عن  ئيس لجنة  عبر 
مجتمعنا  في  لفلسطينية  لمر  ضع  بحث  جل  من 
لمتابعة  لجنة  مع  عمل  برنامج  بنا  بهد  بشمولية، 
لفلسطينيا  لنسا  تخص  لتي  لقضايا  جميع  حو 
كد على  لتنفيذ؛ كما  لى حيز  لمعلن  لتصريح  خر 
لدينية،  لسياسية،  مجتمعنا  قيا  على  لتأثير  همية 
فع قضايا  نها في  جل ضما تعا غيرها من  لتربوية 
 ، تشريعها  لنسا  قتل  ئم  جر من  لحد  منها  لنسا 
لمتابعة  لنسا في لجنة  لمسا  لضما تمثيل  عا  مما 
لد كا  لعربية ،  لجماهير  جند  مج قضاياهن في 

لتفاعل من جديد.   لى  النتخابا  قد توقف بسبب 
بنا  نا،  ، قمنا بد لمسا جل ضما متابعة هذ  من 
عمل  طاقم  بتعيين  خطيب،  شوقي  لسيد  طلب  على 
لجنة  ئيس  مع  يعمل  لعمل،  مجموعة  يمثل  مصغر، 
قضايا  لمعالجة  شامل  عمل  برنامج  بنا  على  لمتابعة 
لتنسيق  خر على  من جهة  حي،  لنو لنسا من مختلف 
يضًا  خاللها  يتم  محد  لمرحلة  لمجموعة  عضا  بين 
لعالقة ما بين  لمسا  قة عمل حو طبيعة  تحضير 
لمتابعة؛ يتم فيها، بعد  لجنة  لعمل  لطاقم، مجموعة 

لعمل. ستمر  ضع تصو آلليا  ، تقييم عمله  فتر
لمجموعة  ثم  من  لعنف  ضد  نسا  جمعية  بد  لقد   
لنسوية  لتنظيما  لجمعيا  مــن  تشكلت  لتي 
أل  فرصة  مسبوقة  غير  يخية  تا خطو  لحقوقية  
عما لجنة  لنسو في جد  لحقوقي-  ندمج خطابنا 

خطوات على مسار التمثيل السياسي

إلعالمية لمنسقة   ، يم حّز بقلم:  
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لمر  لمكانة  لوعي  فع  ية  بد نضمن  بذلك  لمتابعة 
كافة  تخص  مجتمعية  قضايا  قضاياها  كو  لعربية 
نه ما   ننا نعي تماما  ال  مؤسساته،   لمجتمع  فر 
 ، لمسا لتحضير لهذ  سة  لد مامنا طريق طويل من 
لشريكة  لجمعيا  لتز  لذ يتطلب، من جهة، تجند 
عي  فع  سير  خر  جهة   من  لعمل،  لجنة  في 

 . لنضا سع لهذ  عم جماهير 
لمتابعة هيئة سياسية تمثيلية  ننا  نر في لجنة  بما 
مجتمعنا،  من  سعة  سا  على  تؤثر  باستطاعتها  
عم  لد لمعلن   لموقف  لتصريح  همية خاصة  في  نجد  
فقط  ليس  لنسا  لتمثيل  نسعى   ، لنسا  لقضايا 
لنسا  يضًا تمثيل قضايا  لمتابعة بل  لفعلي في لجنة 
لتصو  لمتابعة  لجنة  عمل  برنامج  في  حتياجاتهن 
لقد قر  ئيل .  سر لعربية في  لمستقبلي للجماهير 
غم  لك  لى  لوصو  جل  نه من  لنسوية  لجمعيا 

لتعثر  ال   به  بأ  ال  شوطا  قطعت  قد  مطالبنا  كو 
لمتابعة ككل قد  عا تنظيم لجنة  لحاصل في عملية 
في  عملنا  نمحو  نا   قر  ، مطالبنا  نحو  تقدمنا  عا 

 : مة   لضما لقا الشهر 
ألحز بضما  شتر توسيع عضوية  قتر  قر   •
ضمن  لك  يسجل  على   لعمل  لنسا  تمثيل 

لمتابعة . ستو لجنة   لجديد  لهيكلي  لمبنى 
مستويين:  على  بالعمل  لمتابعة  لجنة  مع  لتعا   •

مؤسساته لمجتمع  ما 
لمتابعة  لنسا في لجنة  تمثيل   .١

مج توعوية  بنا بر  .٢
برنامج  في  خالها  لنسا  بقضايا  الهتما   .٣

لمتابعة  لجنة 
لشرطة،  مثل  لة  لد مؤسسا  ما  مطالبنا  عم   •

لقضائي. لجها  الجتماعية  لخدما 

لمر  لمكانة  لوعي  فع  ية  بد نضمن  بذلك 
كافة تخص  مجتمعية  قضايا  ضاياها 

نه ننا نعي تماما  ال  ه،  
لمس  لهذ 

لتعثر  ال   به  بأ  ال  شوطا  قطعت  قد  مطالبنا  كو 
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لناصر لنسا –  ألطفا  سة على  لمما لبطالة  إلفقا  سياسة  لعنف  لنسوية ضد  لنسائية  لحركا  مظاهر 
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لنسائية - كفرياسيف لمنتوجا  با  لناصر لنسائية –  لمنتوجا  با 

لناصر لنسا –  ألطفا  سة على  لمما لبطالة  إلفقا  سياسة  لعنف  لنسوية ضد  لنسائية  لحركا  مظاهر 
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نا  لعشــرين  لقر  لثالثينا من  ية  لد في بد  منذ 
لعالــم، حتى هذ  في بــال  نا  لحر فــي بال شــهد 
،  فلســطين،  ليو على  لبنا ئر  لد لحر 
قة كل  لمر لدمــا   ، فغانســتا   ، لعــر  
خرها مذبحة قانــا في لبنا  لجماعيــة،  بــح  لمذ يــو 

لقريب. باألمس 
جا  لقتلــة  معظــم   ، طفــا لقتلــى نســا  غالبيــة 
لجديد  الســتعما  ) مــن جيو  لنســا بعهــم من  تو )
 ، أل بالقو لمو  متال  لى  لتي تسعى  لقديم، 
عقولهن   ، لنسا جسا  متال  لى  لرجا  كما يســعى 

. بالقو
حــد، على  لعقل فــي   حر ضــد  حــر عســكرية 
. لوجد  ، لــر لجســد  على   ، لزما على  لمكا 

ليو متعد  صبحو  إلنكليز،  كانــو في طفولتي من 
 - لبريطانيــة   - ئيلية  إلســر  - ألميركيــة  لجنســية 

ها. سو لفرنسية 
ً ال يتجز  صبحت جــز  « لمتحــد ألمــم  حتــى منظمة «
ها  مو لشــعو  لمعتدية على   لكتلة  مــن هذ 
لذ   ، لخد بالكلما ً مــن  جز ية،  لما غير  يــة  لما
لعقل  يي، ألنه يقضــي على  ألســلحة فــي  خطر  هو 
 ، لجماعي للشعو لوعي  عي)،  لال لوعي  لوجد (

يًضا. لجماعي  عي  لال
 ، لرجا لنســا  لحر بين  يًضا  شــهد  نا  لد  منــذ 
لتي  لعائــال  فــى  مدينتــي،  قريتــي  ســرتي  فــي 
لتــي  ألخــر  لبــال  فــي  عرفهــا عــن قــر  بعــد، 
لبال  ، في  لغر لشر  ليها، في  سافر  ســافر  لم 
ينية. لال يــة  لبو إلســالمية  ية  ليهو لمســيحية 

ية  القتصا لعسكرية  لحر  ها في  لكلما  قد لعبت 
لعســكرية  لخد  ، تماًما مثل  لخد لتمويه  عن طريق 

والضحايا نساء وأطفالوالضحايا نساء وأطفال

لحقيقية،  ألهــد  ألنظا عــن  تصــر  لتــي تضلل 
لنســا بأشيا ال عالقة لها  لتي توهم  ية  لذكو لخد 
عقًال،  لمر جســًد  متال  لرجل من  تمكن  قــع،  بالو
هو خطر  آلخرين،  لرجا  ســم حمايتها من خطر  تحت 
خلي،  لد ألشــد،   لخطر  جي للتغطية على  همي خا
الستعما  لذ يخلقه  لوهمي  لخطر  ، مثل  ألسر خل 
لنابع  لحقيقي  لخطر  ألجنبي للتغطية علــى  الحتال 

. جو من 
قتل  لــى مصر عــا ١٨٨٢  لبريطاني  لجيــش  خــل 
لمو  ســتولى على  أل  حتل  لشــعب  آلال من 
ئم تحت  لجر . فعل كل هــذ  لمصــر لقطن  همهــا 
 ، خــر موهو لحمايــة»، حماية مصــر من خطر  ســم «

. إلعال لثقافة  مصنو باللغة 
لرجل  نساني. ينطق بها  قع  لها  كلمة «حماية» جميلة 
لحماية للمر عانت  سم  . تحت  ئًما في عالقته بالمر
جا  لحاضــر، بد يعانين فــي  لماضــي،  لنســا فــي 

. يا أل لثقافا  في كل   ، لبال مختلفة في جميع 
لــى كلمة  لتــي تغيــر لغوًيــا  لحمايــة»  ســم « تحــت 
ئيلي  إلســر ألميركي  لجيش  طيــة» يقتل  لديموقر »
يستخد كلمة جديد في   ، ألطفا لنســا  آلال من 
»، للتمويه  لمر ، هي كلمة «تحرير  لعسكر لقامو 
جل  لعســكر من  كغطا لالحتال  ئم،  لجر على هذ 
لتي  لمنطقة  ، في  لبتر همها  لمو  الستيال على 

عيش فيها.
، كذ  ليو ألميركي  الحتال  لعر تحت  تفضح نسا 
 ، لســال طية،  لديموقر لجميلة مثــل  لشــعا  هــذ 
لكلما  يعلنو  هذ  لتحضر.  لتنمية،   ، لمر تحرير 
لفتن  لحر  نو  صبحت غطا كثيًفا ألبشــع  قة  لبر

لطائفية.

كسية مصرية مفكر ما ، مناضلة  لسعد بقلم:  نو 

حروب ضد العقل يخوضها قتلة .. 
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لى شيعة  قي  لعر لشــعب  ألميركي  الســتعما  يقسم 
لى فر متنافر  جل تفتيته  كر من  جعافر  ســنة 
لبريطاني  الســتعما  حتى يســهل حكمــه، كمــا فعــل 
لمسلمين  لفتن بين  شــعل  لمصر  لقديم بالشــعب 

غيرهم. ليهو  ألقبا 
 ، إلنسا يًضا حقو  لتي تشــمل  عة  لخا لكلما  هذ 
لعائلة،  لثقافية، قيــم  لخصوصية  لهويــة،  يــة،  لتعد
لحضا   ، ألبو ألمومــة،  لرجولة،  ألنوثة،  إلنســانية، 

ثة. لحد ما بعد  ثة  لحد لتقد  لرقي 

النساء
؟ لنسا ما نعني بكلمة 

لذ يجعل للمر شــكل  لبيولوجي  لتكوين  هل نعنــي 
ألنثى؟

لكنهــا  بيولوجيــا  نثــى»  لمــر « تكــو  يمكــن   ال 
لسياســية؟ لنفســية  لعقليــة  لناحيــة  كــر» مــن  »

ير  يــز  ليز  مثــا كوند لنســا مــن  مثــًال هــؤال 
لتي شــهد  ألميركية،  جيــة في  جو بو  لخا
بتســمت في هد   ، ألطفا في لبنا لنســا  بح  مذ
لمخا لوال شــر  قة هي  لمر لدما  قائلــة  هذ 

سط جديد!
ال  نسانية مثل مخا  نها تســتخد عبا نسائية 
لقتل، لتصف بها  نــو  بشــع  لجديد لتصف بها  لحيا 
قبح   ، لسال لمســتتر تحت كلمة  لحر  نو  خطر 

طية،  لديموقر لمستتر تحت كلمة  يا  لديكتاتو نو 
لتنميــة،  ســم  لنهــب تحــت  الســتغال  نــو  شــد 
. لمر سم تحرير  لمقتوال تحت  لنســا  لتخفي جثث 

ألنثوية بيولوجًيا  لنما  لكثير من هذ  صبح لدينا 
فقط.

يــد ألنو  لمتز الســتهال  لبشــر بفضــل  لناعمــا 
لتجميل  عمليا   ،« لدهانا كثر جو مــن « يد  متز
لبشــر بإتقا  لتي تشــد  لمتطو  حية  لجر لصناعية 

كثر.
ألطفــا (في  لنســا  لتــي تشــاهد جثــث  ليــز  كوند
لقتل  تعلن بصــو ناعم  عمليــا  لصحــف فقــط) 
لجديد. ثم تجلس  سط  أل لشــر  لن تتوقف حتى يولد 
لحالمة. مانطيقيــة  لر لموســيقى  لبيانــو لتعز  لى 

 ، لنجــا ألعلــى للتفــو  لمثــا  ليــز  صبحــت كوند
لتي  لفيمينيســت  لمثالية،  لعالمــي لألنثــى  لنمــو 

لجنسين. تؤمن بالمسا بين 
ئيل بهذ  ســر يا   علنت منذ  لتي  هيال كلينتو 
ألميركية،  لحضــا  تدعم  فع عن نفســها،  لحــر تد
جل مزيد  لقتل مــن  تشــجع  لتي تقتل  لحضا  هــذ 

هم! مو لغير  الستيال على   من 
ســم مكافحة  لمتخفية تحت  هــا  إل لغابة  حضــا 
بو  لر لتي تقتل بذكا  لذكية  لقنابل  ، حضا  ها إل
إلعال  لحديد بال مشــاعر بشــرية، حضــا تكنولوجيا 
مقلوبة،  لعقــو في معلومــا مغلوطــة  لــذ يغر 
تقتل بمجر  لتي تهــد  لمتطو  لحر  تكنولوجيــا 
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. لة صما لضغط على  في 
لحضا  إلنســا في هــذ  صبح 
مر  آللة ال عقل له، يتحر بأ مثل 
ال  ها  ليه مــن قــو ال ير تصــد 
لغيبيــة  بالقــو  شــبه  يعرفهــا، 
. أل نها فــو  ال   ، لســما في 

لالئــي صعد  لنســا  يــد عد  تز
لسياســية  لمناصــب  علــى  لــى 
صبحن  لغابة،  لعسكرية في هذ 
ير    ، ئيسا حكوما  
»  ما  ير «حربيا جية،   خا

.« فا ير « ليو  يسمى 
لحربية شــيًئا في  ير  لم تغيــر 
ســمها  صبح  الســم،  ال  تهــا 
لتي  لحــر  ، كأنمــا  لدفــا  
فا عن  آلخرين هي  تشــنها على 

لنفس.
ئيل عن نفســها بإبا  ســر فع  تد
ســط لتحقيق  أل لشــر  شــعو 
أل   ، لتــو لــو في  حلمها 
لفر  لممد من نهر  لموعو 
ية في  صبحــت  لنيــل!  لــى نهــر 
ال عا هي  يني منذ ثالثة  كتا 
ية  القتصا لعســكرية  لسياســة 
ئيلية.  إلســر ألميركية  للحضــا 
للعبة  قة ضمن  لديــن»  صبح «
 ، لجديد ية  الســتعما لعســكرية 

لقديم. الستعما  كما كا في 
لحر  لدين ضمن تكنولوجيا  خل 
 ، لد لمتطو بيــن  لعســكرية 
الجتماعية  لحر  خل ضمن  مثلما 

لجنسين. لمتطو بين 

الديموقراطية
إذا كانت النساء نصف المجتمع فهل يمكن أن تكون هناك 

ديموقراطية من دونهن؟
لعالم قائمــة في جوهرها  لحكم فــي   كانــت نظم 
ألبو فهل يمكن   لطبقــي)  ســمالي ( لر لنظا  على 
لمســا  لتي تعني  لحقيقية،  طيــة  لديموقر تتحقــق 
لطبقة   لنظر عــن  طنين بصــر  لمو لكاملــة بيــن 

لعر  غيرها؟ للو   لدين   لجنس  
ية  ) للديكتاتو ألسر لمجتمع ( هل يمكن  تخضع نو 
الجتماعية  لمؤسســا  طية في  يموقر ثم تكو هنا 
لمصنع  مكاتب  ســة   لمد لبرلما   منها  ألخــر 

لعمل؟
طًيا  يموقر سرته  لمستبد في  أل  هل يمكن  يصبح 

جه من بيته؟ بمجر خر

لحر  لقــو  لة على  لد هــل يمكن  يقــو قانــو 
؟ لسال لعد  لعائلة على  يقو قانو 

صبحت  سرتي)  منهــــا  لمصريـــة ( ألســـر  في بعض 
ليا  لمسؤ تسا  لجنسين،  لة بين  عا لعالقا ندية 
إلنفا  لية  منها مســؤ خله،  لبيــت  ألعمــا خا 

. ألطفا عاية  لمنزلية  ألعما 
تغير مفاهيم  مومية،  بوية   لم تعد هنا ســلطة 

ألمومة. ألبو  ألنوثة  لرجولة 

لقاهر ٣-٨-٢٠٠٦

لمتمد لحو  عن موقع 
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، نتيجة  لمر لضبابي حو مكانة  لموقف  ستمر  غم 
 ، لمجاال ألمكنة  غلب  في  ية  لذكو لمشاهد  جد  تو
ُتثبته  كيانها،  لتثبت  خالله  من  تطل  لمر   تحا 
فضين  لر لمتجاهلين  بشجاعة ُيشهد لها؛ فبالرغم من 
لسياسية،   ، لمجاال جميع  في  هــا  لها   ، باالعتر
بنسبٍة  غيرها،  لطالبية  ية،  القتصا الجتماعية، 
من  فبالرغم  جيل.  منطقة    ، مجا كل  في  تتفا 
لطالبية  لحركا  في  لنسا  جهت  لتي  لصعوبا 
لتسعين  ئــل  حتى  لثمانين  لسبعين  سنو  في 
موجو  كن  نهن  ال  لتقرير)،  له  سيتنا ما  هــذ  )
؟  محا ية  على  ؟  نذ ناضلن  ما  على   . جًد ُمؤثر 
هل  سوًية؟  كالهم  جتماعية؟   طالبية؟   سياسية؟ 
لقضايا  كل  من  لموقف  في  يد  لمتز لالمباال  تيا 
لذ يحاصرنا  غيرها،  لثقافية  الجتماعية،  لسياسية، 
نًة مع سنو  حركا طالبية مقا آل على صعيد شعب 
لمنابر  لنسا من على  يًضا؟ لتعلن  ّلم بها هي  سابقة، 
مكانها  سيصر   ً من  شأني!"؟  تركوني  لجامعية:"

لطالبية؟  لساحا  في 
لسابق، كطالبا  ، في  سئلة ستجيب عليها نسا نشيطا
ال  خريا  نسا  لمختلفة،  ئيلية  إلسر لجامعا  في 
لمطلوبة،  لصو  ألمو في  عا صياغة  لن  يزلن يحا

لفكر "نحن هنا". لترسيخ 

ألصل  كيم،  سلمى  لمحامية  مع  ية  لبد في  تحدثت 
لجليل، من سكا  قرية معليا، قرية  مة في  لر من قرية 
كيم  سلمى  ست   . حًد بًنا  بنا  بع  أل جها،  

لسبعين،  سنو  في  لقد  في  لعبرية  لجامعة  في 
، كناشطة في  نذ لطالبية  لحركة  يا  حيث شهد بد

لبلد)،  بنا  لتقدمية ( لوطنية  لحركة 
لطالبية،  لساحة  لنسا في  جهت  لتي  لصعوبا  عن 
لنسا  جهها  تو صعوبة  كأ  كانت  لصعوبا  " جابت: 
لحركة  سئلة مثل "لما تقو  لفلسطيني،  لمجتمع  في 
هي  فالجامعة  ئًما،  تعترضنا  كانت  ؟"  مــر لطالبية 
صو  هي   ، لطال منها،  تو  مع،  تت  بيئية  ترسبا 

مصغر عن مجتمعنا".
لحركة  في  لطالبة  تعمل  كانت  محا  ية  شا:على 
لمحو  على  عمل  هنالك  كا  هل   ، ــذ ن لطالبية 

لنسائي؟
عد  على  تعمل  لعربية  لطالبة  "كانت  كيم:  سلمى 
لعبرية  للغة  كصعوبة  منها،  لطالبية  باألخص  محا 
لعربي،  لطالب  على  لجديد  لجو  في  لتأقلم  صعوبة 
لم  لنسائي،  لمحو  على  عمل  هنالك  يكن  لم  كال، 
لعامة  لطال  مو  لنسا بقد ما كانت تعالج  مو  ُتعالج 

لسياسة منها تحديدً".
لمر  جهتها  لتي  ألكثر  لصعوبا  من  بالرغم  شا: 
كانت  نها  ّال   ، ألصعد جميع  على  لسبعين  سنو  في 
؛  ليو كبر من  لطالبية  لحركة  تأثير في  تتمتع بحضو 

لوضع؟ لى هذ  لذ   ألمر  يك  ما هو بر
لذ  لالمباال  لعا نوًعا من  لجو  كيم: "يسو  سلمى 
لطال  يأتي  ال  لطالبية.  لحركة  جو  على  بالتالي  يؤثر 
لطال تؤثر على نشاطهم  ، فخلفية  لجامعة من فر لى 
سياسًيا  نشيط  بيت  في  تربى  من  عدمه؛  لسياسي  

شا حلو تقرير: 
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في  سياسيًا  ينشط  أل  كبر  حتما  فهنالك  جتماعيًا، 
لرجا لوحدهم   ألمر ال يقتصر على  يضًا،  لجامعة 

نما يشكل عامًال محفزً لالثنين". لنسا لوحدهن، 
ثبتت  ألنها  حولنا.  ها  صّد يز  ال  نسائية  سما  هنالك 
الجتماعية،  لمسلما  على  نفسها  فرضت  نفسها، 
يندمن  لكن    معيًنا،  ثمًنا  فعن  نسا  كسرتها؛ 
كثر مما  هن فعل  نه كا بمقد ، سو  يوًما على شي

فعلنه.

حيفا  جامعة  في  لعر  لطال  لجنة  ئيسة   ، بد خلو 
 ، لعر لقطر للطال  مر لالتحا  ئيسة  سابًقا،  
ئيل"،  سر في  طن  لمو "حقو  جمعية  في  آل  تعمل 
حو  نية  ميد كباحثة   ، لقد في  لرئيسي  لمكتب  في 
لمشر  مركز  لضفة  في  لعنصر  لفصل  جــد 
جهتها  لتي  لصعوبا  . عن تجربتها  لبنا لتخطيط 
لقطر  التحا  لعر  لطال  للجنة  سها  تر خال 
لجبهة  كا  في  كناشطة  لطالبي  نشاطي  قالت: "بد 
في  ندمجت  خاللها  من  لتي  حيفا،  جامعة  في  لطالبية 
نتخابي لعضوية لجنة  لطالبية. تم  لساحة  لعمل على 

لطالبية  لجبهة  لعر عن قائمة  لطال 
صل لمرحلة يتم  عن طريقها قر  
لطال  للجنة  كرئيسة  نتخابي  فيها 
مر عربية تتر  بعدها أل   ، لعر
شك  ال   . لعر للطال  لقطر  التحا 
لنشا  الندما  لطالبية،  لحيا  بأ 
لمفهو ضمًنا  لجامعا ليس باألمر  في 
لنشا  فاالندما   . ألخير نة  آل في 
عي  لى  بحاجة  لطالبية  لساحة  على 
تحمل  يتطلب  عي   ، لطال عند  خا 
منه  يعاني  لذ  لوضع  على  لية  لمسؤ
لعنصرية  لتمييز  نفسهم، مثل  لطال 
مؤسسا  قبل  من  ضدهم  لموجهين 

مر  فوجو  ضمًنا،  مفهو  عما  تحدثنا  لجامعة.  
بدً في مجتمعنا. نحن  لبديهيا  بمركز قيا ليس من 
هن   ، لناشطا لنسا  حتى  نه  على  ألحز  في  عتدنا 
لشي  لهن،  لمجتمع  حد  لذ  لسقف  في  ناشطا 
يًضا، ليس بالسهل  لجامعة  لنشيطا في  ينطبق على 

 ." لى مركز قيا مر   تصل 
لحركة  في  تجربتها  خال  جهتها  لتي  لصعوبا  عن 
جهة  مو هي  يًضا  لصعوبا  حد  ضافت:  لطالبية، 
لمر  عمل  فيكو  لمسبقة،  آل  لتقليدية  لعقليا 
لعمل  أل من نضالها هو  لجانب  ئًما عمًال مضاعًفا. 
لجانب  لجامعة؛  مؤسسا  مثل  لرسمية،  لجها  ما 
قا  بأنها  لوقت  كل  للمجتمع  تثبت  هو   منه  آلخر 
لمسبقة عن  آل  لعمل حتى تستطيع تحطيم  على هذ 
خل  مضاعفة،  ظيفة  فللمر   . لقيا في  لنسا   

مامه.    لمجتمع 
عندما  بأنها  لمر  تعتقد  :"بالمقابل،  بد تضيف 
عم  لقيا ستحصل بشكل غير مباشر على  تكو في 
عليها  نه  هو  عندها  يحد  ما  لكن   ، ألخريا لطالبا 
لرجل  لعمل مثل  يًضا بأنها قا على   تثبت للنسا 

فضل".
لطالبية ال يقتصر على  لحركة  لمر في  لتطر لد 
لمرحلة  في هذ  ليو  ها  يًضا على  نما   ،" "ما كا
لطال  لجا  ختفا  من  بالرغم  لطالبية.  لساحة  على 
ألخير  نة  آل ئيلية في  إلسر لجامعا  غلب  لعر في 
طال  لجنة  نتخابا  جر  لتي  بيب  تل  جامعة  (عد 
صعيد  على  قليلة  نشاطا  هنالك  ّال    ،( مؤخًر عر 
خاصة في نشاطا   . طا سياسي على حد كل فئة  
لى  تها). تحدثت  لقليلة جًد بالرغم من ضر لطو (
ليخبرنني  مختلفة،  سياسية  طر  في  ناشطتين  طالبتين 

لطالبية. لحركة  لساحة  نضالهن في  هن  عن 

للغة  لسياسية  لعلو  تد  كفركنا،  من  طه،  ليلى 
لطالبي  لتجمع  في  ناشطة  حيفا،  جامعة  في  لعربية 

طي. لديمقر
لحركة  في  لنسا  ترين   كيف  شا: 

ليو ؟ لطالبية 
مهم،  عا  بشكل  لنسا   " طه:  ليلى 
ينبع  هنا  من  لمجتمع،  نصف  هي  لمر 
من   ، لمجاال جميع  في  هــا  همية 
تشهد  لتي  لطالبية،  لحركا  ضمنها 
لعربية بشكل  لفتا  نشاًطا تساهم فيه 
لنشاطا  في  كتها  مشا خال  من  سع 
لتخطيط لها  في  لجامعة  لطالبية في 

لسعي إلنجاحها".
لممكن  من  لتي  لصعوبا  هي  شا:"ما 
لطالبية  لحركة  لمر من قبل  جه   تو

لمجتمع؟ لطال كممثلين عن  من قبل  نفسها؟ 
لطالبية نفسها،  لحركة  ية، من ناحية  لبد ليلى طه: "في 
 . للمر صعوبا  هنالك  تكو  مرحلة   تعدّينا  قد  نحن 
شا  لتي  لطالبية  لحركة  عن  تحد عن نفسي  نا 
كثر من نصف  لتي  طي)  لديمقر لطالبي  لتجمع  فيها (
للتجمع  لمنتسبا  من   ٪٦٠-  ، لنسا من  ها  كو
لحركا  نه في جميع  عتقد  ؛ كما  لنسا لطالبي هن من 
نشاطها، حتى  لمر  لجامعة نلمس لد  لطالبية في 
ماكن مضمونة.  النتخابية في  ئم  لقو في ترشيحها في 
لجامعة  لمر في  لمجتمع على  نشا  ممكن  ينظر 
لمجتمع  عتقد   لكنني  فقط،  تعليمها  على  يقتصر 

لمرحلة". تعد هذ 
لتي يجب  تعمل عليها  لمحا   ، شا:ما هي، باعتقا

لمرحلة؟ لطالبية في هذ  لحركة  لطالبة في 
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هو  ألســاســي  لــمــحــو  طــه:" ليلى 
تطوير  على  لنضا  في  كة  لمشا
لجامعي.  لحر  خل  نفسها كطالبة 
على  يقتصر  ال  لنضا  بالمقابل، 
جميعنا  نعمل  يجب   نما   ، لمر
لطال  طالبا على تثقيف  كطال 
، ألنــهــن هــن من  لــنــســا خــاصــة 
كبر نضا  لمجتمع عملًيا،  سيبني 
تثقيفنا  هو  فيه  نشتر  ممكن  

جه من حولنا". كفتيا حتى نو
تد  لفحم،  من   محاميد،  هنا 
لجامعة  في  إلعال  لعربية  للغة 
في  ناشطة   ، لقد في  لعبرية 
في  لنسا  عن   لطالبية.  لجبهة 
ًال،  قالت:"  ، ليو لطالبية  لحركة 
لجامعا  لطالبية في  لحركا    
مستو  على  جًد  ضعيفة  هي  ككل 
لحركا  مع  نًة  مقا لقد  لعمل 
حتى  لسبعين  سنو  في  لطالبية 
 ، ــر ل هــذ  نفس  على  لتسعين. 
لطالبية،  لحركا  في  لنسا  ضع 
قوية  طالبية  حركة  تكو  عندما 
هن في  لنسا  ينعكس هذ على 

لحركة".
لحركة  في  لمر  لماضية   لسنو  مع  نًة  شا:مقا
لحالة  هذ  لى  نفتقد  لما   ، كر كما   ، نذ لطالبية 

لمرحلة؟ بهذ 
لنسائية  للقيا  لكبير  لد  مالحظ  "كا  محاميد:  هنا 
لتحر هو  قمة هذ  ألعو ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٠،  ما بين 
لعر في جامعة  لطال  ئاسة لجنة  مر في موقع  بوجو 
جو  ؛ هذ يد على   لعر لقطر للطال  التحا  حيفا 
كز  لنسا في مر له تأثير كبير. حتى لو لم تكن  لنسا قو 
لجامعة،  خل  لفعاليا  لنشا في كل  ئما  ، فهن  قيا
خل  لمختلفة  لسياسية  لفئا  هذ ينطبق على ناشطا 
لناشطا  لقد  لبلد في  بنا  لجامعي. مثًال حركة  لحر 
نه لم تكن  لطالبية، مع  لجبهة  يًضا كذلك في   ، هن نسا

." مر آل سكرتير كا  حتى 
كتها"  "مشا طا  في  تبقى  لمر  تعمل  عندما  شا:لما 
تحا   عندما  مقبوًال،  لشي  فيكو   ، لنشاطا في 

ألمر؟ ية عندها ُيرفض  لقيا كز  لمر لى  تصل 
هو  لجامعا  قلب  في  يحد  ما  "عملًيا  محاميد:  هنا 
لمر في  لمجتمع؛ فد  لمر في  مكانة  نعكا لوضع 
نعكا  هو  تقدمية،  كانت  حتى   لسياسية،  لحركا 
في  ألمــر  كذلك  لمجتمع،  في  لها  لتقليدية  للوظائف 
خل  سياسية  جتماعية-  هي  لمعالجة  لطالبية.  لحركة 
لنسا  جب  الجتماعي؛  لمستو  على  نفسها  ألحز 

على  كقا  نفسهن  يطرحن  لطالبية   لحركا  في 
على  لمفر  من  فليس  لحزبي،  لطالبي  لعمل  قيا 
يع  بتو تكتفي  لطالبية   لساحة  في  لناشطة  لطالبة 
لعمل،  مقدمة  في  تكو  في   ُتبا  بل   فقط،  نشر 

ته." قيا لتخطيط له 
 ، مكا كل  في   ً لفلسطينية  لعربية  للمر  شك   ال 
لكليا  لجامعا  لطالبية في جميع  لساحا  خاصة في 
ألمر لن نختلف.  على هذ  لشي نسبي،   . أليا في هذ 
بأننا  غيرهن)  ) تقرير  في  لمذكو  لنسا  ثبتت  لقد 
بالمقابل  بحقوقنا  لمطالبة  بين  ما  نضالنا  مج  نستطيع 
جلها شعبنا  لتي ُيناضل من  لقضايا  جل جميع  لنضا من 
لمر ال يتمركز على محو  بأ نضا   . أل على هذ 
 . ألصعد جميع  في  بة  بالمحا جدير  هي  نما  ثنين.   
لمسما  لمرحلة  هذ  لطالبية،  لحيا  في  خا  بشكل 
لى  جتماعية  حالة  من   " لعبو الجتما "مرحلة  علم  بلغة 

. خر
لتقرير،   كر في مقدمة هذ  كما  أليا حرجة،   هذ 
ًال  كثر، محا لمرفر فوقنا، يستمر بالنز  لالمباال  غطا 
لفتر  هم من هذ  عتقد  هنالك مرحلة  تغطيتنا كلًيا. ال 
للطالبا يجب    ، لجامعا خل  لطالبي  لنشا  إلعا 
هن  لسابقة.  لسنو  ، كما كا في  ً بهذ يكو لهن 

كثر.  بال شك جدير بذلك، 
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قدمته  لتماسًا  ألخير  لشهر  لعليا  لمحكمة  ناقشت 
لشخصية  ألحــو  قضايا  في  للمسا  لعمل  لجنة 
لشرعية  لمحكمة  لشرعية  لمحكمة  تها  باسم  جر
هم  كبر تبلغ  لثالثة،  طفالها  حضانة  من  لإلستئنا 
لمحكمة  كانت  لعمر.  لسابعة من  صغرهم   لعاشر  
لشرعية  لفرضية  لى  ها  ستند في قر لشرعية قد 
لطفل ما  فو سن ٧ سنو  نتقا حضانة  لتي تقضي 
نتها  بيهم، من با  لى حضانة  طفلة فو ٩ سنو 

. لنسا لى  حاجتهم 
ية  من   ُتخذ  قد  لشرعية  لمحكمة  قــر  كــا   
لى تجاهل  ، باإلضافة  ألطفا ضا  قعية أل عتبا 
ألطفا  بقا  ضر  على  كد  لتي  لمهنية  ير  لتقا
لطفل"  ، بما يتناقض مع مبد "مصلحة  أل في حضانة 
كمبد  ئيلي،  إلسر لقانو  بموجب  عليه،  ُيعتمد  لذ 

. ألطفا ساسي للفصل في قضايا حضانة 
ألطفا  حضانة  نقل  بــأ  اللتما  في  عينا  قــد 
فحص  معينة   سن  لى  صولهم  بمجر  أل  لى 
ألطفا  حيا  في  لالستقر  خــر  فيه  مصلحتهم، 
لشخصية  لوقت  لتي كانت حتى   أل  لفصلهم عن 
لبيئة  عن  فصلهم  لى  ضافًة  حياتهم،  في  ألساسية 
كل   . يألفو لم  جديد  قع  فر  عليها،  عتا  لتي 
لنقلة  لمحكمة فحص ضر هذ  لك   تتكلف 
لمهنية  ألطر  ير  بتجاهل تا لتقا  ، ألطفا في حيا 

. لعائلة على مد سنو عد فقت  لتي 
لمحكمة  قــر  لعليا  لمحكمة  بطلت  ها،  قر في 
تطبيقه  لعد  لالستئنا  لشرعية  لمحكمة  لشرعية 
مسا  قانو  لوصاية  لقانونية  ألهلية  لقانو 
سابقة  لعليا  لمحكمة  قر  يعتبر   . لحقو في  لمر 
لقانونا  قانونية ال من حيث تأكيد على حيلولة هذ 
قضايا  في  تطبيقهما  جو  لشرعية  لمحكمة  على 
الستنا  لعليا بعد جو  لحضانة، بل من حيث تصريح 
لحضانة. كما  لبت في قضايا  ية فرضية كانت عند  لى 
لشرعية بانتقا حضانة  لفرضية  شد على  تطبيق 
مصلحتهم،  فحص  فو   بشكل  أل  لى  ألطفا 

. يعد خرقًا للقانو

حكمت المحكمة:
ال صوت يعلو فوق مصلحة الطفل !

في  نه  على  لوصاية  لقانونية  ألهلية  قانو  ينص 
لتوصل  لهما  يحق  طالقهما،  جين   لز نفصا  حا 
في حا عد توصل  طفالهما.  تفا بشأ حضانة  لى 
لمبكر  لجيل  فرضية  تقتضى   ، تفا لى  لطرفين 
سة  لسا سن  يبلغو  لم  لذين  ألطفالها  أل  بحضانة 
ساسها هذ  لتي نشأ على  لخلفية  ً لمصلحتهم.  عا مر
 ، ، بشكل تقليد ال لمسؤ ألمها كن  لفرضية هو  
لنموهم  لمناسبة  لظر  توفير  ألطفا  تربية  عن 
لمبكر  لجيل  خر تكفل فرضية  هم. من ناحية  تطو
أل  ما  لمجا  تبقي  ألطفا  أل  صل ما بين  لتو
ليومية  لحفا على عالقته  طفاله  مفتوحًا لمشاهد 
فقًا    ، لطرفا ليه  لذ توصل  فقًا لالتفا  معهم، 

لطفل.  لمحكمة بشأ مشاهد  لقر 

 ، أل أل    ، لطرفا فينطلق  سة  لسا سن  بعد  ما 
يحق  لطفل.   ية بالنسبة لحقهم بضم  من نقطة متسا
لمحكمة  عندها على  ليه،  لطفل  لمطالبة بضم  لأل 
لطفل  ً على مبد مصلحة  لحاضن/ بنا  تقر هوية 
لمهنية  ير  لتقا لممكن  يستد عليه من  لذ من 
لحضانة  ئل  لذين يكلفو بفحص بد لشؤ  لمأمو 
في  لكن،   . ألطفا الحتياجا  متها  مال مد  لممكنة 
قة  لحضانة في  ألمر، من خال متابعة ملفا  حقيقة 
بعد  مه  عن  لطفل  فصل  من  تحفظًا  نستقر  لمحاكم 
صل"  لتو " على  حفاظًا  لك  سة،  لسا سن  تخطيه 
لممكن  يلحق بالطفل  لذ من  يًا للضر  تفا بينهما 
عايته  تربيته  على  عملت  لتي  مه  عن  فصل  ما   
عتا  لتي  لبيئة  عن  لسابقة،  لستة  لسنو  خال 
لى  لطفل  حضانة  بنقل  لمحكمة  تقضي   ، لهذ عليها. 
تها  كفا أل   قد  عد  فيها  يتضح  حاال  في  أل 
لمحكمة  تكتفي  ال  تربيته،  مصالحه  على  للحفا 
من  فضل  آلخر  لحضانة  بديل  على   تد  عا  با
لحاال  هذ  في  النطال  فنقطة  لطفل؛  يعيشه  لذ 
لذ يعد  لطفل  ستقر في حيا  جو  عي ضر  تر

 . تطو يًا لسالمة نمو  ضر

لطفل  حاجة  تنتهي  لشرعية  للفرضية  فقًا  بالمقابل، 

لشخصية ألحو  لمسا في قضايا  لعمل على  بقلم:  نسرين عليمي كبها، مركز لجنة 
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سن  لفتا  بوصو  لسابعة،  سن  بوصوله  لنسا  لى 
لشرعية لمحمد  ألجكا  لما ٣٨٠ من كتا  لتاسعة (
نتها حاجتهم لمن يتكفل بتغذيتهم،  قا باشا)  عند 
لكن،  لجسدية.  حتياجاتهم  باقي  بصحتهم  لعناية 
لوصاية، تنتهي فرضية  لقانونية  ألهلية  خالفًا لقانو 
ألطفا  لمرحلة تبد حاجة  .   بعد هذ  خر تبد 
لطفل  كسا  لخاصة مثل  تها  لرجا بمميز لى حضانة 
لقيم  غر  لحز  على  لقد  ية  لذكو لصفا 
أل بحضانة  ما في حالة مطالبة  لطفلة.  ألخالقية لد 
لمرحلة عليها  تثبت ضيا  طفالها لد بلوغهم هذ 
جو خطر فا قد  بيهم   بحضانة  ألطفا  مصلحة 

بإثبا   تنتفع  لن  بهم،  يلحق 
لممكن  توفرها  لتي من  لبيئة 
لتي  تلك  من  فضل  لألطفا  هي 
أل  على      . أل سيوفرها 
بسو  يتعلق  بما  لدليل  تقيم   
في  بيهم،  ألطفا بحضانة  حا 
لدليل، تخسر  حا لم تنجح بإقامة 

. طفالها بشكل فو حضانة 
تنطو  ــا  م لفرضية  ــذ  ه  
لــأل  نمطي  تقسيم  من  عليه 
همية  تنحصر  بحيث  لعائلة،  في 
ألطفا  حتياجا  تلبية  في  أل 
لأل  بموجبها،  يرصد،  لجسدية، 
 ، لمبا لصياغة  لمعنو  لــد 
سسها  لتي على  لقيم  لمفاهيم 
لنقا  لب  كانت   ، ألطفا سينشأ 
تلك  لعليا.  لــعــد  محكمة  فــي 
لممكن  من  لتي  لفرضية  هي 
طفالهن  عــن  نــســا  تفصل   
لى  لنظر  لمحكمة  تمعن    
عا  مر لعائلة،   هذ  حيثيا 
أل  حالة  في   . ألطفا لمصلحة 

ير  لتقا صا  بتجاهل  حتى  عنها،  لحديث  يجر  لتي 
لذ  إليجابي  لد  على  كد  لتي  لمهنية  ألطر 
ألطفا بها  تبا  عن  طفالها،  أل في حيا  تقو به 

ضحة في حضانتها.   لو برغبتهم 

مع  تتناقض  نفًا،  كر  كما  لشرعية،  لفرضية  هذ 
لمبد  ضح على   لتي تنص بشكل  لمدنية  نين  لقو
مدنية،   ينية   سو  لمحكمة،  على  لذ  لوحيد 
لطفل".  "مصلحة  مبد  هو  لحضانة  قضايا  في  تطبقه 
على  يفر  لحقو  في  لمر  مسا  قانو  كما  
لمسا  نتها  لدينية،  لمحاكم  فيها  بما  لمحاكم، 
لوصاية.  لحضانة  نين  لجنسين في تطبيقها لقو بين 
بطا  لعليا   لعد  محكمة   قر  ألسا  هذ  على 

لشرعية.   لمحكمة  قر 
لمحكمة  قــر  بطا  بــإ  تدعي  لتي  النتقا 
لمحاكم  الستقاللية  خــرقــًا  تــدخــًال  يعد  لشرعية 
من  جز  هي  لشرعية  لمحاكم  بأ  تتجاهل  لشرعية، 
لغا  لعليا  للمحكمة  يحق  ئيلي،   إلسر لقضا  جها 
لمدنية شأنها تماًما  نين  لتي تتخذ خالفًا للقو لقر 
لمؤكد  مثل  لمدنية. من  لعائلة  كشأ محاكم شؤ 
لنقا كا  النتقا لم تكن لتوجه لو  موضو  هذ 
،  غير من  لعقو ألخر كقانو  لمدنية  نين  لقو حد 

. ألخر لمعامال  نين  قو
في  للمسا  لعمل  لجنة  ستخلصت  لبحث  خال  من   
لكثير  لشخصية   ألحو  قضايا 
لى  إلسالمية قد توصلت  لد  من 
لشرعية  لفرضية  خضو  ضر 
تتال  لكي  لتعديال  بعض  لى 
حتى  لطفل،    مصلحة  مبد  مع 
تركيا،  تونس،  مثل  تمامًا  بطالها 
. حر  لد غيرها من  لكامير 
لعصر بمعطياته  بنا  نتعامل مع 
لمعطيا  بين  بينها  لتوفيق 
بين  بيننا  تحو  بصو  لدينيه 
يأتي  ما  غالبًا  لذ  لفكر  لجمو 
لنسا في  قع  بأكله لتعميق مر 

لمجتمع.
هــذ  قــصــة  ــذكــر   ل غــنــي عــن 
على  لوحيد  لمثا  ليست  لمر 
لشرعية  لمحاكم  تطبيق  عــد 
بل  لها.  لموجهة  لمدنية  نين  للقو
لعكس تمامًا، هو بمثابة نهج  على 
الستفا  حق  لنسا  عن  يحجب 
لتي تمثل مصالحهن.   نين  لقو من 
للقانو  لصا  لتجاهل  هذ   
مميزً,  قعًا  ضح  بشكل  يخلق 
يًا  قتصا لمقتد  لمثقفا  لنسا  تستطيع بموجبه 
حا  لر لنسا  ما   ، لقر  يناضلن ضد مثل هذ 
لحظ  يسعفهن  لم  تي  للو لقانونية  ألمية  تحت 
يرضخن  إلنسا  حقو  مؤسسا  مع  صلن  يتو بأ 
لى  لالستسال لما ال يعين بأنه غبن بحقهن. باإلضافة 
لوضع  لشرعية يغذ هذ  لمحاكم   عد نشر قر 
سة  أل  لقر  هذ  ضو  لعد   ، ً ضر يزيد 

تحليلية  نقد قانوني. 
جتماعي  لوعي  بإشاعتها  لنضاال  هذ  همية  تكمن 
يحد   ، ألسر لمجتمع  خل  لمر  بحقو  يقر  بديل 
لمنتهكة  لمجتمعية  لقضائية  لمؤسسا  سة  من مما

لحقوقها. 

بطا  بإ  تدعي  لتي  النتقا 

لشرعية يعد تدخًال  لمحكمة  قر 

لشرعية،  لمحاكم  خرقًا الستقاللية 

هي  لشرعية  لمحاكم  بأ  تتجاهل 

ئيلي،   إلسر لقضا  جها  من  جز 

لقر  لغا  لعليا  يحق للمحكمة 

لمدنية  نين  للقو خالفًا  تتخذ  لتي 

شؤ  محاكم  كشأ  تماًما  شأنها 

لمدنية لعائلة 
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لالحق بالمر  لتمييز  لصعبة  لوضعية  لرغم من  على 
باإلمكا  نه  ال  جه،  خا لعربي  لمجتمع  خل  لعربية 
في  تنعكس  لتي  الجتماعية  لتغيير  بعض  مالحظة 
لقا  على  لعربيا  لنسا  من  يد  متز عد  حصو 
لقاعد  تسا  لعمل،  سو  في  طهن  نخر يمية  كا

لمختلفة.  لنسوية  لنسائية  لمجتمعية للجمعيا 
نعد  ساسها  جتماعية  ظاهر  هو  لجنسي  لعنف 
لوعي  فع  مشر  يرتكز  لذ  لجنسين،  بين  لمسا 
لجنسين،  لمتبا بين  الحتر  لتربية للمسا  على 
هذ  تلقى  ال  لجنسي.  العتد  لقضية  لوعي  فــع 
لكن  لعربي،  لمجتمع  قبل  من  لترحيب  ضيع  لمو
من  كانت    ، ألخير نــة  آل في  تعلو  صــو  هنالك 
يد  طالبًة  جتماعية،  خدماتّية  تربوية   مؤسسا  قبل 
جل تغيير  لنسوية للعمل سويًة من  لجمعيا  عو من 

مجتمعي.
مؤلم   ٍ حسا موضو  عن  لحديث  عتبر  لسابق،  في 
ية  بد في  بها  مر  لتي  لصعوبا  كر  تهديدً.  ٍكهذ 
لوعي  فع  مركز لمشر  طريقي كموجهة مجموعا 
ما  لكل  إلنكا  لرفض  لعنف،  ضد  نسا  جمعية  في 
حد مد  فض  لجنسي. مثًال،  العتد  يتعلق بقضية 
لموضو  لكو  لوعي  فع  برنامج  مناقشة  لمد 
التصا  نا  عا عندما   ، عو ثال  بعد  لكن   ، حسا
يبد  فكما   ، بالترحا لبرنامج  قوبل  سة  لمد بنفس 
فع  لجنسية  لتربية  بين  لتفريق  في  صعوبة  هنالك 

لجنسي.  العتد  لوعي لموضو 
ليهم  توجهنا  لذين  لمد  مــد  من  قسٌم  شكك 
تربية  بين  لفر  يِع  لم  فبعضهم  لبرنامج؛  بمضمو 
كُمنَتِهكا  معاملتنا  تمت  جنسي،  عتد  بين  جنسية 

عتقد  حيث  سة،  لمد في  لمفتر  للهد  ُمهّد 
يحظر  ضيع  مو على  لطالبا  لطال  عين  نفتح  بأننا 
 .  يعلمو بها، فكل ما يتعلق بكلمة "جنس" هو محظو
ألهالي،  ضة  لمد كانت هنا معا ضة  لى جانب معا
ألهالي،  مع  معركة  خو  تشأ  لم  لتي  فالمد 
من   تعليما  جــو   عد  حقيقة  ستخدمو 
ستهم  مد في  عنا  مشر بدمج  تملي  لتعليم  لتربية 
غير  لكونهم  سهم  مد لى  خولنا  لرفضهم   ٍ كعذ

لمجتمع. جهٍة مع  غبين بخو مو
بتطوير  قمنا   ، عال لمذكو  لصعوبا  ضو  على    
شمولّي، يتميز بتوجهه لثال مجموعا  برنامج خا 
لشرعية  عطا  ، بهد  لطال لمعلمين  ألهل،   ، هد
لناتج من  لخو  لقلق  لتخفيف   ، لموضو للمشر 
لتغيير  لجنسي.  لحديث عن موضو حسا كاالعتد 
لمشر  لفكر  الجتماعي  بالقبو  لمتعلق  لمجتمعي 
يــا  بفكر  ُمــدَمــج  ُممؤسس  ســع  عمل  نتا  هو 
لتوجها  عد  في  تفاعًا  ليو  نشهد   ، لهذ نسوّيين. 

 . لمشتر لعمل  لمد للتعا  من 
لعنف  ضحايا  مساعد  لمركز  لتوجها  عد  تفا   
لكنه يضفي  لجسد سنويًا، يحز من ناحية  لجنسي 
ننا نشهد،  نه يعني     ، خر ألمل في عملنا من ناحية 
لمستو  على  جدية  تغيير  لعربي،  لمجتمع  في 
لجنسي،  العتد  لمجتمعّي في تنا موضو   ّ لفر
شا عمل  جر  لتوجها بعد  لعديد من  حيث تصلنا 

لمختلفة.  لنسا  مع مجموعا  لمد  في 
ألخيرين هو نجاحنا في  لعامين  تّطو ملفت لالنتبا في 
 ، لشا لجيل  لعمل مع  جا في  مج موجهي مجموعا 
يبر  به،  يقتضى  جديدً  مثاًال  يشكلو  لذين 
مجتمعي  نضا  هو  لعنف  مكافحة  بأ  توجهنا/خطابنا 

لعنف لوعي / جمعية نسا ضد  فع  بي ، مركز مشر  بو  بقلم: فد طبعوني - 
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لرجا معًا.  شامل للنسا 
ضحايا  مساعد  مركز  لوعي  فــع  مشر  يشكل 
لتي  لقضايا  نًا مهنيًا للعديد من  لجنسية عنو العتد 
لشا  للجيل  فقط  ليس  لجنسية،  العتد  تخص 
يضًا. توجها  لألهالي  نما للمهنيين   - فتيا – فتيا 
تصرفا  في  معينة  هر  ظو من  قلقين  ألهالي  عديد 
باالعتد  تتعلق  ألسئلة  جوبًة  طالبين  طفالهم، 

لجنسية. 
قسم  من  كيا  -كيفو شلهو نا   . جرته  بحث  في 
بالتعا  لعبرية،  لجامعة  في  إلجر  علم  لحقو 
طالبة   ٦٢٨  - من   ١٣٪ تبّين    ، لمساعد مركز  مع 
لبحث، كن  شتركن في  تي  للو جيا ١٦-١٤  عربية في 
كا  لمشا كانت  قربى.  سفا  جنسي  العتد  ضحية 
من  لمد  سكا  من  جميعهن  تقريبًا  سة،  مد طالبا 

ية متوسطة. قتصا ضا 
لمعطيا  فُجمعت  متفاعلة،  منهجية  لبحث  عتمد  لقد 
لطالبا في مد مختلفة في  شا عمل مع  خال 
ُيعّد  ما  تحديد  لعمل  شا  َهِدفت  حيث   ، لبال شما 
لقائمة في  تعريفهن بالخدما  عنفًا  تحرشًا جنسي، 

لحقل.

 ، كمذنبا ُتعاملن  لجنسية  العتد  ضحايا  تز  ال 
ال  إل من  يعانين  بهن،  حل  ما  في  جزئيًا،  ألقل  على 
لقيمة  لعائلة،   بشر  بالمس  ُيتهمن   ، لنكر
لجنسية  العتد  لعربي، فحتى  لمجتمع  ية في  لمحو
لربا  حل  بإمكانه  كعامل  ليها  ُينظر  لعائلة  خل 
لد  لتفهم  الحتما  على  لمقد  تفكيكه.  لعائلي 
 ، موجو تكو  ال  تكا  لفتيا  لهؤال  لعربي  لمجتمع 
حتا طاقم  . فقد  لموضو لصمت عن  لتعتيم  بسبب 
ية من  عتيا ، لسبل غير  لمؤلف بأكمله من نسا لبحث، 
كل هذ ليكتشف  لبحث،  جر  لدخو للمد  جل 
ألسئلة،  على  إلجابة  لفتيا  تستطيع  جل   من  نه 
. لقد  لموضو ساسية في  ًال تعّلم مصطلحا  عليهن 
نتائجه  لبحث  من  لعنف،  ضد  نسا  في  جدً،  ستفدنا 
ليا للعمل على موضو  خلق  لعمل على تطوير  في 

لجنسية.  العتد 
قع  بالو لمربو  لعمل  همية  على  لتأكيد  ختامًا،  
يخص  فيما  لثو  حتى  لمجتمعي  للتغيير   ُ يهِد
لكنه،   ، عا بشكل  لنسا  مكانة  لجنسية  العتد 
لمختلفة  ألجهز  لعالقة مع  لوقت، يحافظ على  في  

 . لتعا جة من  بأعلى  بأكبر قد 
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عنوان
ضد  نساء  جمعية  بين  المساواة  ضد عهد  نساء  جمعية  بين  المساواة  عهد 
العنف واألحزاب والحركات السياسيةالعنف واألحزاب والحركات السياسية

دياب أبو نصرة
لعربية للتغيير لحركة 

عودة بشارات
لمسا   طية للسال  لديموقر لجبهة  سكرتير 

سلمان أبو أحمد
لجنوبي لشق  إلسالمية  لحركة 

ناهدة شحادة
لعنف ئيسة جمعية نسا ضد 

رجا إغبارية
لبلد بنا  لعا لحركة  ألمين 

لقر صنع  في  كة  لمشا في  لحق  عنف،  بد  لحيا  في  لعمل،  في  لمر  حق 
”حقو  مشر  في  نا  بد لما  متابعة 
تم   ، لمشر ختتا  من  كجز   ،“ لمر
جمعية  بين   “ لمسا على ”عهد  لتوقيع 
حز سياسية  حركا  لعنف  نسا ضد 
لتي  لعهد  مبا  بتوقيعهم  متبنين 
مكانة  فع  على  بالعمل  اللتز  تقضي 
لحيا  لعمل،  في  حقها  ضما  لمر 

 . لقر كة في صنع  لمشا بد عنف 
في  لعنف  ضد  نسا  جمعية  هد  حد 
هو   ٢٠٠٨ لعا  حتى  لسنو  لتخطيط 
حيث  لعربية“،  لمر  ”يو  عن  إلعال 
حو  سنويًا  ســي  يو  عقد  فيه  يتم 
ئيل  سر في  لفلسطينية  لمر  مكانة 
لحقل  لة في  لمبذ لجهو  متتبعين بذلك 
 ، ألحــز  ، لجمعيا عمل  يشمل  بما 
لتطو  لة،  لد مؤسسا  ما  لعمل 

مكانتها. ضعيتها  لحاصل على 
”حتى  لمسا  عهد  نص  في  تى  كما 
حبرً   ، خر قة  لميثا  هذ  يصبح  ال 
ضد  نسا  جمعية  في  سنتابع   “ على 
لجها  مع  لميثا  هذ  تطبيق  لعنف 
تم  لتي  لخطو  جعة  مر لموقعة 

فه.  هد جل تطبيق  لقيا بها من 
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الــمــرأة  وحــقــوق  قضايا  مــن  ــف  ــواق "م  ·
الفلسطينية في اسرائيل"،

جرته  شامل  بحث  هــو 
لعنف  ضد  نسا  جمعية 
"حقو  مــشــر  ضمن 
عا  يــة  بــد مــع   " لــمــر
قــف  مــو ـــو  ح  ،٢٠٠٥
لعربي  لمجتمع   
ئيل  سر في  لفلسطيني 

. لمر من قضايا 
نأمل  نكو قد ساهمنا 
لبحث  هـــذ  ـــال  خ مــن 
ســتــقــر  ــي  لــشــامــل ف
لــحــقــيــقــيــة،  قـــف  لـــمـــو

قع  لو فهم  في  مرجعية  لتصبح  تحليلها،  تسجيلها 
خطط  لتطوير  تكريسها  لمعلوما  هذ  ستثما 
لوياتنا  لة  جد على  تساعدنا  عملية  مج  بر مستقبلية 
لتغيير  لى  لوصو  محو نشاطاتنا بحيث تمكننا من 
كتا  يساهم  نأمل   كما  ليه.  نصبو  لذ  لمجتمعي 

لمستقبلية. لمهنية  مجكم  لبحث في بر
إلنجليزية  لعبرية  لعربية،  لبحث متوفر باللغا  كتا 

(. .  ٣٥)

مشاهد منسية   ·

ليومية  لحيا  يعر فيلم "مشاهد منسية" مشاهدً من 
ً من  تي تجسد بطر متعد جز للو لنسا  لعد من 
هذ   . لبال مناطق  مختلف  في  لفلسطينية  لمر  قع 
تلفت  لكر    مر  عيننا  ما  يوميًا  تمر  مشاهد 
تحو  بهذ   ، لتسا هاجس  منا  تستدعي  نتباهنا  
ضتها  لى حالة طبيعية،  خلنا  نا يعيشو  معانا 
لة، حالة تتكو من مشاهد يومية  لد لمجتمع  بط  ضو

لتالي. لمشهد  لى  ننتقل  ننساها  نتناساها 
لى حث  من خال عرضنا لفيلم "مشاهد منسية" نصبو 
لتي  لمنسية  لمشاهد   كل  ما  لوقو  على  منا  كل 
حيالها،  تصرفاتنا  موقفنا  جعة  مر يوميًا،  عنها  نمر 
لعمل على تطوير  لقناعة بضر  لعل هذ يولد  فينا 
في  تر  لمر  تنصف  سلو  تفكير  نما  ترسيخ 
جتماعية،  جريمة  ضدها  لتمييز  تعنيفها  قمعها 
من  لقناعة  هذ  عن  ينسحب  ما  خالقية،  قانونية 
لكي  عليها،  العتد  منفذ  لمر  لقامعي  فض 
لمجتمع  لكي تكتمل تنمية  تها  لمر لذ يتسنى تحقيق 

نهوضه. 
: تغريد مشيعل خر

مز قزمو  : مونتا تصوير 
منتج منفذ: نز يونس

أل يوها  ستو : شركة  النتا تنفيذ 
لعنف : جمعية نسا ضد  نتا

من  بدعم  عرضه  منسية"  "مشاهد  لفيلم  نتا  تم 
بي أل التحا 

(. .  ٣٠٠)

؛ لزمال لزميال   ، لصديقا ألصدقا 
لعنف  يع جمعية نسا ضد  صد مشا خر  يديكم  يسرنا  نضع بين 
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النساء والعمل- بحث  ·
لضو على  لى تسليط  لعمل"  لنسا  هد مشر " 
لة  محا جهنه،  يو لذ  لتمييز  لعامال  لنسا  ضع 
لتي تحد من  لمجتمعية  لمعيقا  ألسبا  لتعمق في 
جر  لعمل، من خال  لعربيا في مجا  لنسا  تطوير 
لمهنية  ية  القتصا ئق  لعو لكشف عن  لى  بحث يهد 
كمستقلة،   لفلسطينية  لمر  تطو  من  تحد  لتي 
ئيلي؛  إلسر لعمل  لحصو على فر عمل في مجا 
لمر  فع مكانة  لة  لموجو لمحا عملية مسح للجهو 

لعمل.  لعاطلة عن 
(. .  25)

الثقافة، األقلية القومية والدولة:   ·
داخل  العائلة"  "شرف  جرائم  ضد  العمل   

المجتمع الفلسطيني في إسرائيل
ستخدمتها  لتي  ألساليب  عر  لمقالة  هذ  في  يتّم 
ئم  لمفر على "جر لتابو  لنسويا لتحّد  لناشطا 
لقضّية  لتي تبّنيناها لمعالجة  تيجيا  الستر  ،" لشر
تعاين  كما   . ّ لخا لسياسي  الجتماعي  قعنا  ضمن 
لفلسطيني، ال سّيما  لمجتمع  لمقالة كيفية تعامل  هذ 
"؛  لشر ئم  لدينية مع"جر الجتماعية  لسياسية،  لقيا 
لفلسطينيا  لنسا  حاال  مع  لشرطة  تعامل  كيفية 
لقانوني،  لجها  لمعّرضة حياتهّن للخطر؛ كيفّية تعامل 
حاال  مع  لقضائي،  لنظا  لعا  الّعا  لك  في  بما 
 " لشر ئم  "جر طبيعة  "؛  لشر ئم  "جر لنسا   قتل 
ئيل، بما  سر خل  لفلسطيني  لمجتمع  كيفّياتها لد 
تأثير  ئم؛  لجر هذ  مرتكبي  فيل  بر معاينة  لك  في 
 ، إلنسا مجموعا حقو  لنسائية  لمجموعا  نشا 

ئم. لجر قو مثل هذ  لماضي، على منع  لعقد  خال 
(. .  ٢٥)

ألحو  قضايا  في  للمسا  لعمل  لجنة  صد  من 
لشخصية

المجتمع  في  الــزوجــات  تعدد  ظاهرة   ·
قانونية  أبعاد  إسرائيل-  في  الفلسطيني 

واجتماعية
خل  جا  لز تعد  حاال  ألخير  لسنو  في  يد  تتز
يعهدها  لم  بصو  ئيل  سر في  لفلسطيني  لمجتمع 
توفر  عد  غم  لسابقين.  لعقدين  في  لمجتمع  هذ 
مجتمعيا  تما  كونها  ؛  لظاهر هذ  حو  إلحصا 
لز هذ قانونيا، نالحظ – من  من   تثبت حاال 
ها  نتشا لحقوقية-  لنسوية  لمؤسسا  خال نشاطا 

لطلب نسخة من الكتب أو الفيلم 
المذكورين  نرجو إرسال التفاصيل 

التالية في البريد على عنوان:

السم .........................................................  •

لعنو .......................................................  •

هاتف ..........................................................  •

ني ............................................. لكتر بريد   •

.................................................. لكتب  عد   •

.......................................................... للغة   •

.  ................. لمرفــق  لكلــي  لمبلــغ   •

لدفع يخ  لبنك، تا سم  قم،  لة بنكية  •  حو

سا بالبريد) إل ألسعا تشمل تكاليف  )

لعنف جمعية نسا ضد 
 ٣١٣ .  

لناصر ١٦٠٠٠
هاتف: ٦٤٦٢١٣٨-٠٤ فاكس ٦٥٥٣٧٨١-٠٤ 

   info@wavo.org ني إللكتر لبريد   على 

؛ حيث نجدها في مختلف  لمجتمع بشكل عا خل  بيننا 
حتى جنوبها.  لبال  لعربية، من شما  لمد  لقر 

لفحص   ، لنشر هــذ  تقديم  خــال  من  نسعى،  ننا 
لنفسية  لدينية  لقانونية،  الجتماعية،  نب  لجو
فر  في  ثر  فحص   ، جا لز تعد  على  لمترتبة 
لذين يعيشو في كنفها،  ألطفا  لنسا  لعائلة، من 
لك-  خال  من  ملين-  ككل.  لمجتمع  في  ثر  كذلك 
لمشكلة  هذ  مخاطر  على  لضو  تسليط  في  ننجح   
نعكاسا  لوعي لما يترتب عليها من  يا  الجتماعية 

لمجتمع.  لعائلة  على مبنى  لمر  على مكانة 
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يبية جديد ·  تد
لجنسي  لعنف  ضحايا  مساعد  مركز  فتتح   
، حيث  لسنوية للتطو يبية  لتد لد  لجسد 
شهر. يتم،  يها على مد خمسة  لد بجز تمتد 
لمشتركا  لعمل مع   ، لد أل من  لجز  في 
لمسبقة  ألفكا  لنمطية  ألفكا  ماهية  على 
تشخيصها  فهمها  ضــر  لعامة،  تية  لذ
ــا  ش تتطر  كــذلــك،  مجتمعنا.  طـــا  فــي 
ها  حقوقها،   ، لمر مكانة  لمفهو  لعمل 
يعمل   . لنسو لفكر  منطلقا  من  الجتماعي 
ضد  لعنف  مفهو  على   ، لد من  لثاني  لجز 
لجسدية،  لجنسية  العتد  بأشكاله،  لنسا 
لتوجها  مع  لتعامل  في  ليا  مها  كسا 

 . لمساعد لمركز 

لنسائية لمجموعا  منتد   ·
 ، خــر  في  لعنف،  ضد  نسا  جمعية  عقد   
في  لسابع  لنسائية“  لمجموعا  ”منتد  عما 
لمر  هذ  تم  حيث   ، قر كفر  في  ألحال  متنز 
ستثنائي عقد شهرً قبل ميعا للحاجا  بشكل 
لتي  للحاجا  طفالهن،  لنسا  لتي طر لد 
لجمعية  صلهن مع  لنسا من خال تو عبر عنها 
لنسا  لى  تقو  للقا  . هد  لحر خال فتر 
بهن خال  كة تجا مشا بالتعبير عن مشاعرهن 
لــى  أل شــا  لــو جولة  في  قمن  حيث   ، لــحــر
لشعو   ، لخو لنفسي،  لضيق  بالتنفيس عن 
حيث  لقائم  لوضع  تغيير  على  لمقد  بعد 
هن بالخو على  ، عن شعو لنسا عبر غالبية 
لقيا  لمقد على  عد  طفالهن  حيا  حياتهن 
لكبا  لعائلة  فر  طفالهن   لياتهن تجا  بمسؤ
على  لمشاعر  هذ  نعكست  كيف  لسن،  في 

حياتهن. 
كي  للقا  هذ  لى  مهاتهم  ألطفا  فق  كما   
فقد  نفسهم،  عن  بالترفيه  يضًا  هم  يقومو 
يا  قيا شابا  منهم  لمتطوعا  من  عد  شا 
خريا  لتطوعي،  لجماهير  بالعمل  يؤمن 
لعنف  ضحايا  مساعد  مركز  فــي  متطوعا 
لحر  خــال  قمن  تي  للو لجسد  لجنسي 
لتعامل  كيفية  حو  لتوجها  عشر  باستقبا 
لتوجيه  لنفسي  لدعم  توفير  مــة  أل مع 

بتفعيل  قمن  متطوعين،  نفسيين  ألخصائيين 
حضر  لذين  ألجيا  كافة  من  ألطفا  عشر 
لدها  بالرسم  عمل  شا  في  مهاتهم  مع 

لسباحة.  أللعا في بر  لتلوين، 
بتقديم  تلحمي  ينا  لنفسية  ألخصائية  قامت   
مفهو   ، ما أل مع  لتعامل  طر  حو  محاضر 
عربية  كجماهير  به  نا  مر لذ  لوضع  مة  أل
شرعية  على  كد  كما   ، عربيا كنسا  خاصة 
لنفسية، كحماية  مة  أل لمختلفة في  لفعل   
لمقد  بعد  لشعو  لبكا  لخو  لنفس، 
توجيها  عطت  كما  لقائم،  لوضع  تغيير  على 

مة.  أل لنسا للتخفيف من حد  لتي قد تساعد 

“ ”مبا  ·
مجموعة  قامت  لبنا  على  لحر  فتر  خــال   
سا  لجنة  مع  بالتعا  ألهلية  لجمعيا  من 
الئتال   - ئتال ”مبا لمحلية بإقامة  لسلطا 
“ حيث  لحر لعربي بعد  لمجتمع  جل تدعيم  من 
بين  ما  لتنسيق  على  يعمل  مصغر  طاقم  قيم 
لتعليم  قضايا  متابعة  لجنة  لقطرية  للجنة 
الجتماعي  لرفا  قسا  مد  منتد  لعربي 
لعنف،  ألهلي كجمعية نسا ضد  لعمل  جمعيا 
بطة   ، سيكو  ، مسا لطفولة،  مركز  شتيل، 
مركز  لعامل  صــو   ، لــعــر لسيكولوجيين 
فعاليا  بعد  الئتال  قا  لبديل.  لتخطيط 
لسنة  الفتتا  لتحضير  ضمنها  من  لحر  قت 
لحكومة  ما  فعة  لمر على  لعمل  سية  لد
لمساعد  لدعم  لضما  لمختلفة  ــو  ل

 . لحر لعربي بعد  نيا للمجتمع  لميز
لعنف  ضــد  نسا  جمعية  لــى  الئــتــال  ــل  ك  
يخد  طــو   مركز  لبنا  لتحضير  تنسيق 
لمجتمع  الحتياجا  ُمالئم  لعربية  لجماهير 
مة  خر    حر  نشو  حا  في  لعربي، 
لمدنيين لخطر على حياتهم  خر يتعر فيها 
لجمعية، كمرحلة  قد بد  لنفسية.  سالمتهم 
لسلطا  عمل  لى، بإجر مسح شامل لتكيف 
لناتجة  الحتياجا  لعربية مع  لجمعيا  لمحلية 
قبل  من  تقابل  لم  لتي  تلك  تحديد   ، لحر عن 

لرسمية.  لمؤسسا  لسلطا 
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لعائلي لعنف  لنسا يعاقبن على معاناتهن  ستهد مز للضحايا: بعض 
”لدي خمسة أطفال من زوجي السابق، الذي توفي في الحرب، وطفل آخر من زوجي الجديد. ومنذ اقتراننا، دأب زوجي الجديد 

على إهمال األطفال وكل ما يريده هو الجنس. وأنا ال أرغب في الجنس ألنني أم مجددًا منذ وقت قريب وأشعر بالتعب. ... 
إنني حقًا ال أعرف ماذا أفعل. فعائلتي ليست قربي نظرًا ألن معظم أفرادها توفوا في الحرب والجميع في مجتمعنا، بمن فين 

الزعيم، ينصحونني بأن ال أفعل شيئًا. كما حذروني من أن أذهب إلى الشرطة ألشكو اغتصاب زوجي لي".
إمرأة في بلدة ماكيني، مقاطعة بومبالي.

بظاهر  ليس  لمر  ضد  لعنف    ً مجد لتذكرنا  لنسا  ضد  لعنف  لوقف  لية  لد لعفو  منظمة  حملة  تأتي 
ختلف    ، جد ينما  لمر  طا قومي ثقافي معين، بل هي قضية تعاني منها  جتماعية محصو في سيا 

  . لعنف مشر  غير مشر لجماعّي بكو  الجتماعّي  العتر  مد 
ضد  لعنف  قف  جل  من  بالتحر  بلد  حكومة  مجتمعي  صدقائي  عائلتي  بمطالبة  جهر  صوتي  فع  سأ

. فاألمر بأيدينا! لمر

 http://www.onemanfight.com "حد لو لرجل  خلو لمشاهد "معركة 

منستي"،  لية " لد لعفو  " لمنظمة  لمر لعنف ضد  قفو  لمزيد من منشو حملة " لإلطال على 
  http://ara.amnesty.org/actforwomen/index-ara

كم امرأة تعرف؟
لمعاملة في حياتها...  لمعاملة في حياتها... حد من بين كل ثال نسا تتعر إلسا  حد من بين كل ثال نسا تتعر إلسا 

لى حملتنا  نضمو  ألمر.  لى حملتنا معًا نستطيع  نغير هذ  نضمو  ألمر.  معًا نستطيع  نغير هذ 
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لجمعية: يع  مشا
لجنسي لجسد  لعنف  مركز مساعد ضحايا 

هن ال لمعنفا  لعربيا  لنسا  ملجأ 
هن ال لعربيا  النتقالي للنسا  لبيت 
لعربيا النتقالي للفتيا  لبيت   -" لمسا "

لقضائي لمسا  فقة في  لمر مشر 
لعمل" لمر  مشر "
" لمر مشر "حقو 

لنسوية لمجموعا  منتد 
لوعي فع  مشر 

" لجسو "بنا 

يعها بتقديم: لجمعية من خال مشا تقو 
لقانونية لنفسية  الجتماعية  الستشا   .١

لعنف لدعم لضحايا  لنفسية  لجسدية  لحماية   .٢
لتثقيفية لند  لمحاضر   .٣

لمهنيين  يبية للمتطوعا  ٤.  تد
بحا  منشو   .٥

بمبا    ،١٩٩٢ لعا  في  لعنف"  ضد  "نسا  جمعية  تأسست 
مهنيا   ئيل،   سر في  طنا  مو فلسطينيا  نسا  مجموعة 
لمهنية  لخدما  غيا  قلقهن    ، لمر حقو  مجا  في  نشيطا 

لعنف. تي يعانين من  للو لفلسطينيا  للنسا 
لعنف ضد  لى معالجة مشكلة قضية  لجمعية، منذ تأسيسها،  تسعى 
؛  لمعنفا لفلسطينيا  عمة للنسا  لد لخدما  لنقص في  لنسا 
لجسد  لعنف  لى تأسيس   مركز مساعد ضحايا  حيث با 
للنسا  النتقالية  لبيو  لمالجئ   لى  لعربية،  باللغة  لجنسي 

ئيل. سر لفلسطينيا في  لفتيا 
فع  مكانة  جل  لسنين فكر نسو شامل من  لجمعية على مر  طو 
عملها في  غم تمحو  ، لحيا لفلسطينية في جميع مجاال  لمر 
لعنف"  ؛  تقو "نسا ضد  لخدما تطوير  ية في مجا تقديم  لبد
الجتماعي  لتغيير  فع  لتأثير  فعة،  لمر في  قيا   بد  ليو 

. لمر لحماية حقو 
سا  تنشط على    ، لقطر لمستو  لعنف" تعمل على  "نسا ضد 

هي غير منتمية أل حركة  جسم سياسي. الستقاللية،  من 

عالمية يم حز  - منسقة  تحرير:  عد 
كيم ئل   : نتا في  تصميم غر
لحريم لفنا شا   : لغال صو 

هللا لفنو -   لمفتوحة للثقافة  شة  لو         

لنشر سا  فعل عن  إل
reem@wavo.org

لناصر ١٦٠٠٠  ،٣١٣ . .   
لجمعية  يع  مشا  ، ، نشاطا خبا لإلطال على 

 www.wavo.org
04-6566813 
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