
 نش��رة عن جمعية نس��اء ضد العنف  • العدد السابع • تشرين الثاني 2008 



2

ساء
ت الن

صو

افتتاحية..

احتفل��ت جمعي��ة “نس��اء ض��د العن��ف” ف��ي 
حزي��ران هذا العام بخمس��ة عش��ر عام من 
العم��ل والعطاء لجمه��ور النس��اء العربيات، 
حاولن��ا خالله��ا تطوير مفه��وم النضال ضد 
العن��ف وتوس��يع مفهوم العم��ل على مكانة 
النساء ودورهن في المجتمع، ورفع المطالب 
والمحاف��ل  المعني��ة  للس��لطات  والقضاي��ا 

الدولية. 
يص��در العدد الس��ابع، في فت��رة إحياء اليوم 
العالم��ي لمكافح��ة كاف��ة أش��كال التميي��ز 
ضد النس��اء، الفترة التي نس��تغلها هنا دومًا 
للتأكي��د على أن العنف والتمييز ضد النس��اء 
الفلسطينيات في البالد هو قضية مجتمعية 
على كاف��ة األط��ر والهيئات رفضه��ا وتبني 
العمل عليها لضرورتها في المعركة من أجل 
إحق��اق مس��اواتنا وحقوقن��ا الجماعية، حيث 
تنشط نساء ضد العنف طوال العام على رفع 
الوعي ضد كافة أش��كال العنف والتمييز ضد 
النساء – في المدارس والمراكز الجماهيرية، 

في الجامعات وبين الجمهور عامًة. 
نس��تعرض هنا مق��االت تبحث ف��ي مفهوم 
الرجول��ة في مجتمعن��ا، ونهدف م��ن خاللها 
وم��ن خ��الل مش��روع “العم��ل م��ع الرجال” 
والبحث ف��ي مفهوم الرجول��ة والذكورة وما 
يكونها م��ن في واقعنا المُعاش إلى إش��راك 
فئات أكب��ر م��ن المجتمع في النق��اش حول 
التغيير المجتمعي ونحو بناء شراكات فكرية 

وإستراتيجية، تضع المصلحة الجماعية فوق 
اعتبارات جنس الفرد. 

ل��م تس��تطع األح��زاب والقوائ��م المنتخب��ة 
ف��ي االنتخابات األخي��رة للس��لطات المحلية 
الحفاظ على التمثيل النس��ائي عددياً، ففي 
هذه ال��دورة انخفض عدد النس��اء الممثالت 
في عضوية المجالس إلى امرأتين من س��ت 
نساء في الدورة السابقة، وبعد إقرار تمثيل 
النس��اء في لجن��ة المتابعة العلي��ا ننتظر أن 
يتم تطبيق القرار فعليًا بإضافة مندوبة عن 
كل ح��زب وحركة ممثلة في لجن��ة المتابعة 
معززين بذلك المكانة السياسية والتمثيلية 
للنس��اء ولهيئاتنا. كما، وعلى هذا األس��اس، 
نأم��ل أن تضع األح��زاب والقوائم االنتخابية 
نصب أعينها ترشيح نساء عربيات في مواقع 
مضمون��ة وتمثيلي��ة كقيم��ة أساس��ية، وأن 
نق��وم، كجمهور وكوس��ائل إعالم وكنس��اء 
خاص��ة، بالمطالب��ة بهذا التمثي��ل من خالل 
الضغ��ط الجماهيري وخلق من��اخ ورأي عام 

مناصر وداعم. 
نأمل أن نكون، في الع��دد بين أيديكم وفي 
المق��االت الت��ي نس��تعرضها هنا ق��د أثرينا 
النق��اش ح��ول التغيي��ر المجتمع��ي، وحول 
الش��راكة ما بين الق��وى الفاعل��ة من رجال 
ونساء، أطر سياسية وأطر أهلية وجماهيرية، 
وحول تطوير آفاق وآليات العمل والتحش��يد 

بينها. 
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تُظه��ر النظرة الس��ريعة إلى وض��ع المرأة 
الفلس��طينية ف��ي إس��رائيل أنّها م��ا زالت 
تحت��ّل دُني��ا درج��ات الس��ّلم االقتص��اديّ، 
السياس��يّ واالجتماع��يّ، فوضعية النس��اء 
العربيّ��ات مرّكبة؛ حي��ث يتعرّض��نَ لتمييز 
مُضاع��ف؛ النتمائهنّ القوم��ي العربيّ من 
جهة، والنتمائهنّ الجنسويّ من جهة أخرى. 
ف��ي  المواطن��ات  الفلس��طينيات  فالنس��اء 
إسرائيل يواجهن أقسى عواقب هذا التمييز 
- كأف��رادٍ ضمن مجموعة األقلي��ة القوميّة 
المُميّز ضدّها من جانب مؤسّس��ات الدولة، 
وكنس��اء بش��كل ع��ام - كما أنّه��نّ يعانين 
التميي��ز الالحق بهنّ من مجتمعهنّ الذي ما 
زالت تحكمه مجموعة من العادات واألعراف 
االجتماعي��ة والمفاهيم التي ترسّ��خ دونيّة 

المرأة وتحدّ من فرص تطوّرها وتقدّمها. 
أمّا ف��ي المجال االجتماعيّ، فما زالت المرأة 
تعان��ي الغُبنَ والتمييز الس��لبيّ، فهي على 
األغلب، مطاَلبة بالمحافظة على سلوكيات 
اجتماعية صارمة، وباحترام توزيعة األدوار 
التي وضعها النظام األبويّ، وهي محرومة 
من نصيبها في المي��راث حتى الذي ضمنه 
الشّ��رع له��ا، وهي المس��ؤولة عن س��معة 
العائل��ة، وع��ن الحفاظ على قِيَ��م العِرض 

والشرف )حسن 1999, 227(. 

لقد وّثقت الحركات النس��وية الفلس��طينية 
في إسرائيل خالل الس��نوات 2004-1984 
ثالًث��ا وثماني��ن حال��ة قتل عل��ى خلفية ما 
يس��مّى »ش��رف العائلة«، وكان��ت من بين 
الضحايا خمسٌ وعش��رون حال��ة توجّهنَ - 
ف��ي مرحلة ما قبل قتلهنّ - إلى الش��رطة. 
وتفت��رض منار حس��ن )المصدر الس��ابق، 
290( وج��ود مجموع��ة م��ن العوام��ل التي 
تكرّس العنف ضدّ النساء، خصوصًا جرائم 
الش��رف ف��ي المجتم��ع الفلس��طينيّ ف��ي 
إس��رائيل: دع��م الدول��ة للحمائلي��ة؛ لهدف 
تأمي��ن والء رؤس��اء الحمائ��ل للدولة، ومن 
جه��ة أخرى القانون؛ حيث يتعامل بنوع من 
التفهّ��م والتس��امح مع قضاي��ا القتل على 
خلفية ما يسمّى »شرف العائلة«، باإلضافة 
إل��ى س��لوك الش��رطة؛ ففي الح��االت التي 
تهرب فيها الفتاة من البيت لس��بب ما، عادًة 
ما تعيدها العائلة إليه عن طريق الشرطة، 
التي تق��وم بدورها بأخذ تعهّ��د من األهل 
على عدم مسّها، غير أّن الكثير من الفتيات 
يصبح��نَ جثًث��ا بعد س��اعات؛ ورغ��م وجود 
تح��وّل معيّن في معالجة الش��رطة لقضايا 
العنف ضدّ النس��اء، يتمّ اس��تخدام المكانة 
البنيوية للش��رطة كأداة سيطرة في الدولة 
لقمع الفلس��طينيين. وإّن النظرة الس��لبية 

ثالثية التمييز..
واقع المرأة الفلسطينية في إسرائيل

نائلة عوّاد            مديرة المشاريع في “نساء ضد العنف” 
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تجاهه��ا؛ لدوره��ا القمعيّ التاريخ��يّ الذي 
وصل ذروته في أحداث أكتوبر باستش��هاد 
13 فلس��طينيًّا بنيرانه��ا، يجع��ل منها أداة 
منحازة ومشكوًكا فيها من جهة المرأة التي 
تعان��ي العن��ف. وتناق��ش نادرة ش��لهوب - 
 )Shalhub-Kevorkian 2004( كيفوركيان
، تأثي��ر موق��ع الش��رطة كجزٍء م��ن أدوات 
الدول��ة للحفاظ عل��ى األمن في إس��رائيل 
ف��ي طريق��ة تعام��ل الش��رطة م��ع العنف 
الموجّه ضدّ النساء الفلسطينيات من جهة، 
ونظرة النس��اء المش��ّككة تجاه الش��رطة، 
م��ن جه��ة أخ��رى. وتوضّ��ح كيفوركي��ان - 
العالق��ة  أّن  الس��ابق(  )المص��در  ش��لهوب 
بي��ن الفلس��طينيّ والش��رطة ه��ي عالقة 
مش��حونة، وذلك نتيجة خب��رات طويلة من 
األدوار المنح��ازة والقمعي��ة الت��ي لعبته��ا 
الش��رطة من��ذ إقام��ة الدولة، مضيف��ًة أّن 
الشرطة تتعامل بتخبّط في مواضيع العنف 
ضدّ النساء العربيات؛ فمن جهة يتوّقع منها 
القيام بدور عادل تجاه المرأة المعنَّفة، غير 
أنها ملتزمة، من جهة ثانية، أمنَ الدولة وما 
ُيف��رزه من إقص��اء وتهميش ب��ل ومعاقبة 

للعربي/ اآلخر. 
وعلى الرغم من ذلك فقد س��جّلت الشرطة 
ع��ام 2003 م��ا يزي��د ع��ن 1,700 ش��كوى 
لنساء تعرّضنَ لعنف أسَريّ، أمّا عام 2004 
فقد تمّ تس��جيل 1,539 حالة عنف أسَ��ريّ. 
غي��ر أّن ه��ذه اإلحص��اءات ال تق��دّم صورة 
كاملة وحقيقي��ة عن حجم العن��ف الموجّه 
ضدّ النس��اء؛ حي��ث إّن الكثير م��ن الضحايا 
يتكتّمنَ، أص��اًل، على األمر، أو يتوجّهنَ إلى 
االستش��ارة والمتابعة لدى مؤسّس��ات غير 
حكومية.)غانم، 2005( فقد سجّلت جمعية 

نس��اء ضد العنف في الناصرة زيادة بنسبة 
%27 ف��ي عدد التوجهات لمركز المس��اعدة 
في س��نة 2007 مقارنة بسنة 2006، حيث 
وص��ل عدد التوجهات إل��ى 662 أمراه وفتاه 
تعرضه��ن ألش��كال مختلف��ة م��ن العن��ف 
المعطيات  واالعت��داءات واإلهان��ات، وم��ن 
الحادة له��ذا العام ك��ون غالبي��ة التوجهات 
في حاالت االعتداءات الجنس��ية هي حاالت 
اغتص��اب والت��ي وصلت نس��بتها إلى %64، 
وه��ذا ي��دل عل��ى م��دى المعان��اة واألزمة 
النفسية التي تمر بها الضحية، ومن الجدير 
ذكره أنه قد لوحظ من بعض الحاالت التي 
وصل��ت المركز ك��ون دعم ال��زوج في مثل 
هذه الحاالت بالتحديد وتفهمه ومس��اندته 
ساهم في خروج الضحية من األزمة بشكل 
مختل��ف. كذلك برز دع��م األهل في حاالت 
تَعرُّض بناته��م لعنف و/أو إهانات من قبل 
أزواجهن وهذا س��اعد وخفف على الضحايا 
في اتخاذ القرار باالنفصال بعد سنوات من 

الذل واإلهانة.
وبالرغ��م من االزدياد الملح��وظ للتوجهات 
للمركز، إال أن غالبية المتوجهات اخترن عدم 
التوجه للشرطة )فقط %16 من المتوجهات(  
وذلك بس��بب انعدام الثقة ف��ي هذا الجهاز 
وخشيتهن من انكش��اف تجربتهن الصعبة 
والع��ودة للصدمة من جديد في كل مرحله 
م��ن مراحل اإلج��راءات القضائية وبس��بب 
خش��يتهن من أن العقوب��ة المتوقع فرضها 
على المعتدي قد تكون بسيطة مقارنه مع 

خطورة المخالفة..
ويب��دو أّن الم��رأة البدوية هي أكثر النس��اء 
العربيات المغبونات، ويأتي ذلك على خلفية 
األوض��اع االقتصادي��ة المتردّي��ة من جهة، 
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واتّس��اع ظاهرة تع��دد الزوج��ات، من جهة 
ثانية. يش��ير عليان القرين��اوي وراحل ليف 
 )  2002Al-Krenawi and Lev-Wiesel(
إلى وجود عالقة بين العنف وتعدّد الزوجات؛ 
حي��ث يمي��ل األزواج في ه��ذه العائالت إلى 
ممارس��ة العنف أكثر من غيرهم، وعادًة ما 

يوجّه العنف األكبر إلى الزوجة األولى. 
أع��اله واس��تعراض وض��ع  التحلي��ل  بع��د 
النساء وسيرورة مجتمعنا حتى اليوم، وفي 
محاول��ة للع��ودة للعم��ل في الحق��ل وبين 
النس��اء والرج��ال، ومع الصحاف��ة واإلعالم 
والمراس��لين، الي��وم وكناش��طة نس��وية، 
أش��ارككم/ن تس��اؤاًل يلح علي كل عام مع 
اقتراب اليوم العالمي لمكافحة كافة أشكال 
التمييز ض��د النس��اء، 25 تش��رين الثاني، 
وكيفي��ة إحياء ه��ذه »المناس��بة«، هو هل 
تقوم الجمعيات واألطر النسوية والنسائية 
بالتعام��ل مع��ه كذك��رى س��نوية أم »رفع 
عت��ب« أم تجند جماهي��ري إعالمي وأرقام 

وإحصائيات وقضايا غير مغلقة؟ 
حتى بيانات االس��تنكار والتي ربما شكلت« 
ورقة الت��وت إلخفاء ع��ورة مجتمعنا« آخذة 
بال��زوال، ويؤلمن��ي أن تنج��ح المؤسس��ات 
الذكوري��ة والس��لطوية ف��ي كب��ت ودح��ر 
راديكالي��ة أطروحاتن��ا و ومناهض��ة العنف 
ض��د النس��اء ب��كل أش��كاله – فع��دم تبني 
الق��وى الوطني��ة والدمقراطي��ة التي تضع 
نفس��ها في خانة »الوع��ي« لرفض العنف 
ض��د النس��اء ومحاربته كجزء م��ن خطابها 
ومطالبه��ا ه��و أمر مُحيّ��ر حق��ًا، فكيف بنا 
أال  وناش��طات  وفلس��طينيات  كنس��ويات 
نطال��ب الهيئات واألحزاب واألطر الش��عبية 
والسياس��ية باتخاذ موقف معلن من جرائم 

القت��ل والعنف ومن تقاعس الش��رطة في 
ملفات قتل النس��اء العربيات ومن اعتبارها 
ظاه��رة تع��دد الزوج��ات ظاه��رة خاص��ة 
بالمجتم��ع العرب��ي – بينم��ا ه��ي جريم��ة 

إنسانية قبل كونها جريمة جنائية. 
منذ أن قتلت الس��يدة المرحومة نائلة كبها 
من كفر – قرع وهي أم لولدين، وأنا أتساءل 
كناشطة نسوية فلسطينية  تؤمن بحقوق 
اإلنسان وبحقه األساسي بالعيش بكرامة، 
وتؤم��ن بحقه��ا بالعيش ف��ي دولة تضمن 
لمواطنيها العيش بمس��اواة وتكافؤ فرص 
وم��ن دون تميي��ز وتؤم��ن بإزال��ة االحتالل 
اإلسرائيلي وتحرير الش��عب الفلسطيني.. 
ب��م أختلف كام��رأة عن الرج��ل الذي يؤمن 
بمث��ل ما أؤم��ن؟ إلى متى س��نرضى بأن ال 
يُتخ��ذ موقف ض��د قتل النس��اء مثلما يُتخذ 
موقف ضد قتل أي رجل أو ش��اب جراء عنف 

أو إجرام؟ 
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مرت االنتخاب��ات المحلية منذ أس��بوع لكن 
عالماته��ا وتوابعها مس��تمرة وما زالت تثير 

االهتمام. 
خالل نش��اطي في يوم االنتخابات شاهدت 
“جماهي��ر” نس��اؤنا الغفيرة تم��ارس حقها 
االقت��راع،  بعملي��ة  والش��رعي  الطبيع��ي 
األح��زاب  نش��اط  ه��و  للدهش��ة  والمثي��ر 
المختلف��ة وائتالفاته��ا بي��ن النس��اء، كأن 
النس��اء قد أُرس��لت أو جُلبت إل��ى صناديق 
االقت��راع خالل ه��ذا اليوم.. كي��ف ال عندما 
تكون هذه األصوات قوة إضافية ومضمونة 
له��ذه األح��زاب، وبالفع��ل مارس��ت أغلبية 

نساؤنا حقهن باالقتراع. 
أث��ار يوم االنتخابات العديد من التس��اؤالت 
وعالمات االس��تفهام لدي حول دور النس��اء 
وتعام��ل األح��زاب م��ع قضايان��ا المختلفة، 
والح��ق يقال بأن جميع األحزاب الفاعلة في 
مجتمعنا الفلس��طيني في الداخل استغلت 
وتعاملت مع نساءنا كقوة احتياط وكجمهور 
تعبئة لقوتهم وزيادة تمثيلهم في السلطات 
والمؤسس��ات التمثيلية المختلف��ة. كيف ال 
عندما تكون هذه القوة االحتياطية “سهلة” 

المنال، إذ يكفي إقناع الزوج أو األخ لضمان 
إرس��ال نس��ائهم وبناته��م إل��ى صنادي��ق 

االقتراع والتصويت بما يتم إمالؤه عليهن.
• .  هل تختار النساء ممثليها في الهيئات 
التمثيلية عن اقتناع ش��خصي أم إنهن 

“يخترن” من يتم إمالؤه عليهن؟ 
• لماذا يتم حش��د النس��اء في هذا اليوم 
وإخراجه��ن إل��ى “الحيز الع��ام” عندما 

تحتاجهن األحزاب المختلفة؟ 
• لم��اذا تصم��ت األح��زاب عندم��ا يت��م 
عرض مواضيع مختلفة تتعلق بالنساء 

وحقوقهن وتمثيلهن؟ 
• ما هو موقف األحزاب الصريح والحازم 
ض��د  والقت��ل  العن��ف  قضاي��ا  اتج��اه 

نساؤنا؟ 
• لم��اذا تصم��ت أحزابن��ا اتج��اه “تع��دد 

الزوجات”؟ 
• لم��اذا ال تضمن األحزاب أماكن وتمثيل 

للنساء في هيئاتها العامة؟

انتخابات
وأرقام االحتياط

رلـى حـامـد            طالبة لقب ثالث في العلوم االجتماعية، ناشطة نسوية وسياسية
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وأسئلة أخرى ال تحصر. 

إذا أخذن��ا الحرك��ة اإلس��المية على س��بيل 
المث��ال ال الحص��ر، فإن الحركة اإلس��المية 
بشقها الشمالي عارضت قرار لجنة المتابعة 
لش��ؤون جماهيرنا الفلس��طينية في البالد 
حول تمثيل النس��اء ف��ي اللجن��ة وهيئاتها 
إال أنه��ا ع��ززت وحش��دت قواتها ف��ي يوم 
االنتخابات بين جماهير النساء وارتأت بهم 
ق��وة انتخابي��ة وتحش��يدية. ألنني عرضت 
هنا ما ش��اهدته يوم الثالثاء – يوم الحسم 
واالنتخاب��ات، ي��وم الديمقراطي��ة والتعبير 
ع��ن ال��رأي، لكن –برأي��ي -هذا ال��رأي هو 
رأي فئة معينة تفرضه على نساؤنا، وهذه 
التساؤالت واألس��ئلة هي ذاتها اتجاه جميع 
أحزابن��ا ومؤسس��اتنا التمثيلي��ة المختلف��ة 

وفي جميع مدننا وقرانا العربية المختلفة.
وفي الوقت ذاته أتساءل لماذا ترضى نساؤنا 
بهذا الواق��ع؟ لماذا نرضى بكوننا “توابع” أو 
“ق��وى احتي��اط” وحتى “أرق��ام إضافية”؟ ال 
أريد أن احمل نساءنا أكثر من استطاعتهن 
إال إنن��ي أعرف بأن الح��ق يؤخذ وال يعطى، 
كما وأنني أعرف بأن التغيير المجتمعي هو 
س��يرورة بطيئة – لكنها حتماً تس��ير قدمًا. 
أحيانًا يكون التراج��ع خطوة إلى الخلف هو 
لضمان خطوتي��ن أو أكثر إل��ى األمام، إلى 
أن الواق��ع أثبت أن التراج��ع يرافق  بنزعات 
حمائلي��ة، طائفية وتعصبية ت��زداد رجعية 
وظالمية جياًل بعد جيل وتكون النساء أولى 

من يهضم كيانهن. 
صم��ت رج��ال الدين والسياس��ة على جميع 
ه��ذه الحاالت ما ه��و إال “ش��رعنة” إضافية 
لهذه االعتداءات ولدونية المرأة والنساء في 

مجتمعنا، وهنا أحب أن أؤكد بأن الش��رعنة 
هي اجتماعية وليست دينية. 

بالرغم م��ن أن طرحي هو علمي وعلماني 
ولي��س دين��ي، وقناعاتي مبني��ة على حق 
اختي��ار اإلنس��ان/ة لما ت�/يري��د، إال إني أود 
أن أذك��ر هن��ا ب��أن الس��يدة عائش��ة كانت 
ام��رأة أعم��ال ناجح��ة، ول��م تك��ن التجارة 
م��ن المجاالت الش��ائعة للنس��اء للعمل بها 
آنذاك، كما واش��تركت النساء في الفتوحات 
اإلس��المية ضم��ن وظائف ومه��ام مختلفة 
بجانب الرجال، واس��تطاع التاريخ أن يحفظ 
لهن مكانه��ن ومكانتهن.. فلم يحدد الدين 
مساحة، وعتبي هنا على رجال الدين الذين 
يحللون الدين كما يريدون وبل ويتصرفون 
بعكس الدين واألخ��الق والعقالنية أحيانًا، 
ويتناس��ون األس��س في الدين الذي أعطى 
واحت��رم الم��رأة كثيراً وحرم وأده��ا وقتلها 
وإهانتها. الدين الذي استطاع أن يكون ثورياً 
في عص��ر الجاهلية، نتوقع من��ه أن يكون 
ثوري��ًا في عصر ال��وأد بعد القت��ل والعنف 

وفي عصر تشرذم المصالح الجماعية. 
أقوله��ا صدق��اً بأنني فرحت لرؤي��ة جماهير 
نس��اؤنا في الناصرة يمارسن حق التصويت، 
بغ��ض النظ��ر ع��ن آرائه��ن واألح��زاب التي 
انتخبنه��ا - خاص��ة فتياتن��ا اللوات��ي يدلي��ن 
بأصواتهن ألول مرة ويش��تركن في العملية 
الديمقراطي��ة، وكم كنت أتمن��ى بأن نعمل 
س��وية مع هذا الكم من النس��اء للنضال من 
أج��ل أن نأخذ حقنا ومكانن��ا في عملية اتخاذ 
واالقتص��ادي  السياس��ي  والتمثي��ل  الق��رار 
واالجتماعي ونقرر ألنفسنا ما نريد وما نؤمن 
به ال أن نك��ون قوى احتي��اط مضمونة لهذا 

الحزب وتلك الفئة وهذه العائلة أوالحمولة.
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ال تقتص��ر ظاه��رة تع��دد الزوج��ات عل��ى 
المجتمع العربي، بل هي موجودة ومنتشرة 
ف��ي مجتمعات عديدة، بحي��ث يكون هدفها 
األساس��ي عادة تعظيم االعتب��ار الرجولي 

للزوج ورفع قدره واحترامه االجتماعي.
ف��ي ه��ذه المقالة س��يتم تس��ليط الضوء 
عل��ى التداعي��ات واإلس��قاطات االجتماعية 
والنفس��ية لظاه��رة تع��دد الزوج��ات على 
المرأة، األوالد واألس��رة ككل. بحيث تش��ير 
األبح��اث إلى وج��ود تأثيرات س��لبية عديدة 
على أفراد األس��رة المتع��ددة الزوجات، من 
أهمه��ا التعقي��دات والصعوبات النفس��ية، 
االجتماعية واالقتصادي��ة التي تلحق باألم 

واألوالد.
 عن��د الحدي��ث ع��ن تع��دد الزوج��ات ف��ي 
مجتمعنا الفلس��طيني، ال يمكننا أن نغض 
النظر ع��ن كونها ظاه��رة اجتماعية مبنية 
على المفاهيم والعادات التي تمجد الذكورة 
والرجولة وتقمع ما يتعلق بالمرأة من صفات 
حيوية وتنظر إليها كأداة لإلنجاب. إن البنية 
األبوية لمجتمعن��ا العربي والواقع الرجولي 
السياس��ي المرك��ب أعاقت وتعي��ق الخروج 

من المفهوم القمعي للمرأة، بحيث أنه ال بد 
إال أن نأخذ بعين االعتبار منابع نش��وء هذه 
الظاهرة والتي تتمثل بالمفهوم الش��مولي 
النفس��ي،  للقم��ع السياس��ي، االقتصادي، 

العاطفي، االجتماعي والثقافي. 
قمع الس��لطة لألقلية العربية الفلسطينية 
ف��ي البالد، ه��و إح��دى الدوافع األساس��ية 
لعملية القمع الداخلي المبنية على فرضية 
قمع القوي للضعيف، وفي هذه الحالة قمع 
الرجل للمرأة، حيث أن استخدام أداة الزواج 
بامرأة ثانية يكون من أشد أنواع القمع وطأة 
عل��ى المرأة مم��ا يؤدي إلى طم��س معالم 
إنس��انيتها، أحاسيسها، حقوقها وكينونتها. 
مما يؤس��ف أن إح��دى أدوات القمع في هذه 
الحال��ة هي المرأة نفس��ها التي قبلت بقمع 
ام��رأة أخرى لتكون ضحي��ة أخرى لمفاهيم 
المجتمع الذي يصنع منها امرأة خائفة تريد 
القب��ول بأي ش��يء وأي وضع يملي��ه عليها 
المجتم��ع والرج��ل، مما يجع��ل التعامل مع 

قضية تعدد الزوجات أكثرتركيبا.
يتفق المجتمع الدولي حول وجوب منع هذه 
الظاهرة والح��د منها كونها تمس بش��كل 

هبة يزبك            مركزة لجنة العمل على المساواة في قضايا األحوال الشخصية

المرأة والطفل
في تعدد الزوجات

نفسيًا واجتماعيًا



9

ساء
ت الن

صو

كبي��ر بالمرأة واألطف��ال الذين يولدون ألب 
مت��زوج من ع��دة نس��اء؛ وبالرغ��م من أن 
المعاهدة الدولية للقضاء على كافة أشكال 
التمييز ضد المرأة لم تتطرق بشكل مباشر 
إلى ظاهرة تع��دد الزوجات فقد أقرت لجنة 
األم��م المتح��دة للقضاء عل��ى التمييز ضد 
المرأة أن تعدد الزوج��ات يتناقض مع البند 
الس��ادس عش��ر للمعاهدة الدولي��ة. والذي 
يعن��ى بحق المرأة في المس��اواة مع الرجل 
في الحي��اة األس��رية والزواج، كم��ا وارتأت 
اللجن��ة أن ظاه��رة تع��دد الزوجات تش��كل 
عبئ��ا ماديا ونفس��يا على الم��رأة وأطفالها 
وطالبت الدول التي صادقت على المعاهدة 
بمن��ع ه��ذه الظاهرة والحد منه��ا. ومع هذا 
ن��رى أن الظاه��رة ال زالت مستش��رية في 
مجتمعنا دونما حسيب أو رقيب بالرغم من 
أن القان��ون اإلس��رائيلي يعتبره��ا مخالفة 
جنائي��ة أال أنه لم تس��عى الدول��ة لتطبيق 

القانون. 
وفي ظل الش��رعنة االجتماعي��ة والثقافية 
له��ذه الظاه��رة وف��ي ظ��ل ع��دم تطبيق 
القانون، يتم انتهاك حقوق النساء واألطفال 
بش��كل علني ودون أن يحرك أحد س��اكن، 
حيث يصبن بصدمات وأزمات نفسية سلبية 
وعنيفة وغالبا ما تهيمن عليهن ردود الفعل 
الهس��تيرية المرتبط��ة بمش��اعر الرف��ض 
واإلن��كار، الغض��ب والدوني��ة، االضطه��اد 
واإلذالل وتذني��ب الذات. تش��عر الم��رأة، أو 
على األغل��ب يقودونها للش��عور، في هذه 
الحالة  –بأنها هي الس��بب بزواج زوجها من 
أخرى وأنها حتمًا قد فشلت بالقيام بدورها 
كزوجة، وبالتالي يتطور شعور انعدام القوة 
النفس��ي واالجتماعي، االكتئاب  واالنكسار 

والقلق واضطرابات األكل. وفي العديد من 
الحاالت اإلصابة بأمراض سيكوسوماتية. 

ال��زواج ألكثر من ام��رأة، واإلنج��اب منهن، 
ال يتس��بب بإضاعة وانتهاك حق��وق المرأة 
واس��تقرارها العاطفي والنفسي فقط، بل 
ويض��رب بع��رض الحائط بح��ق األطفال، 
والنم��و  باألب��وة  بالتمت��ع  وبنات��ه،  أبنائ��ه 
النفس��ي والعاطف��ي المس��تقر ليص��ل به 
المط��اف أحيان��ًا إلى التعام��ل معهم كعالة 
اقتصادي��ة وعاطفي��ة تج��ر آف��ات وظواهر 

اجتماعية أخرى مرفوضة كالزواج المبكر.
تش��ير العدي��د م��ن الدراس��ات إل��ى أهمية 
دور األب ف��ي التنش��ئة االجتماعي��ة وف��ي 
تطور ش��خصية االبن واستقراره العاطفي 
الطف��ل بش��كل  يتأث��ر  والنفس��ي، حي��ث 
مباش��ر م��ن محيطه وأس��رته، األم��ر الذي 
يجع��ل العدي��د م��ن األطفال ف��ي العائالت 
المتعددة الزوجات يعانون من االضطرابات 
النفس��ية والس��لوكية النابعة من الش��عور 
باالرتب��اك والبلبل��ة ح��ول مفه��وم مبن��ى 
العائل��ة والعالق��ات األس��رية، مما ينعكس 
على أدائهم تعليمياً وسلوكيًا -فنراه يعاني 
من صعوبات س��لوكية وتعليمي��ة المتمثلة 
بعدم االنضباط والحركة الزائدة، صعوبات 
بالتركي��ز، عن��ف و/أو عالق��ات متضعضعة 
مع الزم��الء والمعلمي��ن، غياب��ات متكررة، 
الترطي��ب الليل��ي، التأتأة وع��وارض أخرى 
س��ببها ع��دم تمكنه��م من الحص��ول على 
االهتم��ام الكافي من األه��ل نتيجة لكثرة 
ع��دد األطف��ال بالعائل��ة ومكان��ة كل فرد 

فيها. 
بعد التمعن ملياً في اإلس��قاطات النفس��ية 
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واالجتماعي��ة المجحف��ة والصارخ��ة الت��ي 
تنبع من تع��دد الزوجات،  ال يمكن  التطرق 
إليها فقط كظاه��رة اجتماعية دون ربطها 
بالمعن��ي الجنائي والجُرمي الذي تُحدثه وال 
يمك��ن تجريدها م��ن الوقع الغير إنس��اني 
الناب��ع م��ن اس��تهتار المجتم��ع  لتبعاته��ا 
وتأثيراته��ا ليتعام��ل معها ف��ي العديد من 
األحيان على أنها إح��دى المزايا االجتماعية 
اإليجابي��ة، واعتبارها عامل مهم لتوس��يع  
الرواب��ط العائلي��ة، زي��ادة نس��ل العائل��ة 
وقوتها االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة 
إلى التعامل معها كس��الح قومي أو أسلوب 
لحماي��ة األرامل والمطلق��ات ومن »فاتهن 

قطار الزواج«!
المتع��ددة  العائ��الت  نس��بة  بينم��ا تص��ل 
الزوجات ف��ي النقب إل��ى 25 %، نرى وزارة 
الرف��اه االجتماعي مش��غولة باقتراح خطة 
عالجي��ة تدخلية لعالج عين��ي غير جوهري 
وغي��ر ش��امل ألف��راد العائ��الت المتع��ددة 
الزوجات  وبدورها تقوم بشرعنة الظاهرة 
والتعامل معها كصعوبة نفسية لمجموعة 
ثقافية ذات خصوصية وحساسية اجتماعية 
متجاهلة كونها جريمة اجتماعية وقانونية. 
من هنا فهنالك حاجة للمباش��رة بمش��اريع 
وقائية ملموسة وجوهرية لخلق مجتمع واع 

ورافض لشرعية هذه الظاهرة.
 إن العم��ل للح��د م��ن ه��ذه الظاه��رة هو 
مس��ؤولية جماعي��ة تنطل��ق م��ن األس��رة 
والمجتم��ع  للدول��ة  لتمت��د  والوالدي��ن 
ومؤسس��اته المختلف��ة ونوعي��ة الخدم��ات 

التي تقدمها لألفراد في داخله.
هن��اك حاجة ماس��ة لخل��ق وتحش��يد حوار 

مجتمع��ي رافض لتع��دد الزوجات، لإلعالم 
في��ه دور أساس��ي ف��ي مناقش��ة الظاهرة 
والعم��ل على إبراز إس��قاطاتها على المرأة 
وعلى المجتمع ككل. يعتمد العمل لمعالجة 
ه��ذه الظاهرة بصلبه على تطبيق القانون 
الجنائ��ي ال��ذي يمن��ع تع��دد الزوج��ات في 
إس��رائيل وتدعيم المرأة اقتصاديا وثقافيُا 
لتكتسب اس��تقالاًل اقتصاديًا وفكريًا والذي 
من شأنه رفع مكانتها في المجتمع، وليكون 
حج��ر أس��اس لمواجه��ة النس��اء والمجتمع 
للظاه��رة وعدم القب��ول بالدخول في أطر 
الزواج المتعدد وبالتالي الحد من استمرارية 

هذه الجريمة! 
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مقدمة:
هيمنت فك��رة الثنائيات ف��ي المجتمع لقرون 
والتحلي��ل  اإلنس��اني  الفك��ر  عل��ى  طويل��ة 
االجتماع��ي ف��ي العديد م��ن مج��االت الفكر 
والعل��وم اإلنس��انية، فالمجتم��ع يتك��ون من 
رجال ونس��اء، من ضعيف وق��وي، من صغير 
وكبي��ر. نش��أ ه��ذا التصني��ف عل��ى قاع��دة 
االختالف الفيزيولوجي المالحظ، الذي يقوم 
في مقابله نظام من التصنيف الكوني يقابل 
في جمي��ع المج��االت بين األعلى واألس��فل، 
الح��ار والب��ارد، النش��يط والس��لبي، الق��وي 
والضعيف. ما زالت هذه الفكرة تشغل العديد 
م��ن الباحثين والباحثات الذي��ن ركزوا طويال 
عل��ى العالق��ات الثنائية م��ا بين الجنس��ين، 
لدرجة تلغي الفروق واالختالفات ما بين أبناء 
الجنس الواحد أو المجتمع الواحد. إال أن تطور 
فهم »االختالف« يؤدي تدريجيا إلى تحليل ما 
وراء ه��ذه الثنائيات باتجاه أكثر عمقا وتحليال 
وأكثر فهما »لآلخ��ر« المختلف الذي قد يكون 

امرأة أخرى أو رجال آخر.
تكمن قوة النظام الذكوري في كونه ال يهتم 
بتبرير س��يطرته، ونجاحه في تقديم نفسه 

عل��ى أنه حالة طبيعية بحي��ث تتحول النظرة 
الثنائي��ة إل��ى تقس��يم العمل الجنس��ي بين 
مذك��ر ومؤنث نظاما متكام��ال إلدراك الحياة.  
كم��ا أن النظ��ام االجتماعي يعم��ل كماكينة 
الس��يطرة  إق��رار  مهمته��ا  ضخم��ة  رمزي��ة 
الذكورية )وليس بالضرورة سيطرة الرجال(. 
ولك��ن نظرة بس��يطة للواقع الحال��ي تجعلنا 
نتوقف ونفكر في قوة هذه الهيمنة وتأثيرها 
على الرجال والنس��اء على حد س��واء، وبعيدا 
على التحليل المبس��ط للرجل »كمس��يطر« 
ن��درك عمق األزم��ة التي يعيش��ها رجال في 
أزمة اقتصادية مثال أو يعيشون تحت احتالل 
قمعي أو ال يستطيعون االس��تجابة للمعايير 
الت��ي تفرضه��ا الهيمن��ة الذكوري��ة عليهم. 
فالنس��اء طورن عب��ر التاريخ ق��درات لتحدي 
السيطرة الذكورية واستطعن الحصول على 
بعض المكتس��بات والحقوق والتي وإن كانت 
منقوص��ة في العديد من الدول والمجتمعات، 
إال أنها تش��كل تحدي��ا ل� »كيف ي��رى الرجال 
أنفس��هم وأدوارهم« ول� »كيف يرى المجتمع 

أدوار كل من الرجال والنساء«. 
الثنائ��ي  تتن��اول الورق��ة م��ا وراء التحلي��ل 

رجولة في أزمة
د. هديل رزق-القزاز             ناشطة نسوية، نائبة مدير مؤسسة هاينرخ بل األلمانية

ما وراء ثنائية الرجولة واألنوثة في المجتمع الفلســطيني



12

ساء
ت الن

صو

لمفاهي��م األنوث��ة والذك��ورة ف��ي المجتمع 
الفلسطيني تحت االحتالل، لتحلل مستويات 
مختلفة م��ن األزمة تتجاوز الفروق الجندرية 
المتع��ارف عليه��ا بين الرج��ال والنس��اء إلى 
والنس��اء  أنفس��هم  الرج��ال  بي��ن  فروق��ات 
أنفس��هن، في محاولة لفه��م إمكانيات وجود 
أنماط مغايرة من الرجولة يمكن أن تس��اهم 
في جسر الفجوات الجندرية، وإحداث تغييرات 
إيجابية ف��ي المجتم��ع، قادرة عل��ى مقاومة 

أشكال الهيمنة والسيطرة المختلفة.

ما هي الذكورة؟
يع��رف ش��اؤول الذكورة على أنه��ا »مجموعة 
السلوكيات والتصرفات ال�«مفروضة« )بحكم 
التربي��ة والتكيف على الذك��ور وتقودهم إلى 
التص��رف بط��رق معينة مح��ددة اجتماعيا مع 
اإلناث وتن��درج تلك الس��لوكيات والتصرفات 
تح��ت عنوان��ي الس��يطرة واإلك��راه(. هيمنة 
الذكورية لها جذور ممتدة في وعينا الجماعي 
لدرج��ة أنه ال يمكننا تمييزها وأحيانا ال يمكن 
حتى تحديها. الذكورية بهذا المعنى ال تتعلق 
بالرج��ال أو »الذك��ور« ف��ي المجتمع فحس��ب 
ب��ل هي تتعلق بأنس��اق مجتمعي��ة تتأثر بها 
النساء وتؤثر بها بل وتساهم أحيانا في إعادة 
إنتاجها. يتم إعادة إنتاج القيم الذكورية التي 
تدوم في األوض��اع التاريخية المختلفة بدعم 
م��ن المؤسس��ات التربوية: العائل��ة بالتأكيد، 
والدولة، والمؤسسة الدينية، ومؤسسات أخرى 

بما في ذلك بعض المؤسسات النسوية.” 
يعتب��ر ه��ذا التعري��ف تطوي��را لفه��م النوع 
االجتماعي باعتباره األدوار المحددة اجتماعيا 
ل��كل من الذك��ر واألنثى، وه��ذه األدوار التي 

تكتس��ب من خالل آليات إع��ادة إنتاج مختلفة 
مثل التنش��ئة االجتماعي��ة والتربية والتعليم 
والموروث الثقافي واالجتماعي، تتغير بمرور 
الزم��ن، وتتباين تباينا شاس��عا داخل الثقافة 
الواح��دة وم��ن ثقاف��ة إل��ى أخرى. ف��األدوار 
والمس��ؤوليات التي يحدده��ا المجتمع للمرأة 
والرج��ل، واألس��لوب الذي يتوقع��ه منهم/ن 
يؤثر في طريقة التفكير والتصرفات، ويحدد 

الهوية االجتماعية.  
ف��ي حين اضطرت لتح��دي الهيمنة الذكورية 
المتمثل��ة بالعن��ف والقمع والقه��ر من خالل 
سلس��ة من النضاالت االجتماعية والسياسية 
والفكري��ة، كان الرج��ال ال يدرك��ون تحديات 
التغيير ف��ي مفهوم الن��وع االجتماعي، الذي 
يتضم��ن تغييره بالضرورة تغيي��را في أدوار 
الرجال كما هو في أدوار النس��اء. هذا التغيير 
يطرح تس��اؤالت عديدة منه��ا أن التغيير في 
مفاهي��م النوع االجتماعي نش��أ كتطور لدور 
ناشطات الحركات النس��وية فأين مساهمات 
ف��ي  وتحدي��دا  المج��ال  ه��ذا  ف��ي  الرج��ال 
التغييرات التي نش��أت على مفهوم الذكورة؟ 
وهذا يقودنا إلى تساؤل آخر هو: هل ترتبط 
الذك��ورة فق��ط بالقمع واإلك��راه أم أن هناك 
أنم��اط أخرى من فرض الس��يطرة الذكورية 
الت��ي تجعل الذكورية تمث��ل نوعا من العنف 
والمقب��ول  ب��ل  المحس��وس  غي��ر  الرم��زي 
والمعترف به بين المسيطر والمسيطر عليه؟ 
والتغيير في مفهوم النوع االجتماعي يتحدى 
عالقات القوة التي تمنع النساء من حقوقهن، 
فماذا لو كان هناك عالقات قوة تحرم الرجال 
أيضا م��ن حقوقهم وتحديدا ف��ي ظل تغول 
العولمة واقتصاديات السوق الحرة ومفاهيم 
الليبرالي��ة الجدي��دة، وتح��ت احت��الل قمعي 
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يحرم الجميع من حقوقهم ويزيد من األعباء 
على الرجال أكثر من النساء؟

الهيمنة الذكورية..معطى 
طبيعي أم بناء تاريخي؟

تقدم الهيمنة الذكورية التي تشيع ممارستها 
ظاهرة  أنها  على  العالم  أنحاء  جميع  في 
بيد  الجنسين.  اختالف  في  متجذرة  طبيعية، 
االجتماع  وعلماء  البحثين/ات  من  العديد  أن 
يؤكدون على أن هذه الهيمنة في الواقع هي 
نتيجة بناء تاريخي ثقافي اجتماعي متجذر. 

مختلفة  مراحل  بثالث  الذكورة  دراسة  مرت 
حددتها ثالثة اتجاهات:

مسألة  وي��ت��اب��ع  يبحث  ال���ذي  االت��ج��اه  1 .
هؤالء  أب��رز  وم��ن  والتسلط  السلطة 
التسلط  تحليل  حاول  الذي  بورديو  بيار 
والقهر وتفسير لماذا يبدو القهر مقبوال 
في كثير من األحيان وحاول دراسة كيف 
التي  والطرق  نفسها  السلطة  تفرض 
تجعل السيطرة مقبولة. يقول بورديو: 
اللذان  هما  وشرفهم  الرجال  سلطة  إن 
المنزل،  في  النساء  تعمل  أن  يقتضيان 
كونهن ضعيفات  في  تبريره  يجد  وهذا 
لألعداء،  التصدي  على  ق���ادرات  غير 
الجسدين  بين  المرئية  االختالفات  إن 
ضامن  هي  تغدو  واألن��ث��وي  ال��ذك��وري 
للنقاش.  القابل  غير  المصنوعة  القيم 
عالقة  “يشرعن”  دام  ما  رهيب  تصور 
الهيمنة بتسجيلها في طبيعة بيولوجية 

هي بدورها بناء اجتماعي مُطبَّع«.
االتجاه الذي انطلق من النضال النسوي  2 .
الذي  االتجاه  وهو  النسائية،  والحركات 

تحد  أنها  على  للذكورة  ينظر  م��ازال 
للنسوية، وأنها تمثل حالة قمع وتسلط 
هذا  ومقاومتها.  لها  التصدي  ينبغي 
للرجل  ينظر  المثال  على سبيل  التوجه 
الفلسطيني على أنه القوي، المتسلط، 
أفضل  وفي  للنساء،  القامع  المعنف، 
القوة  هذه  عن  التعبير  وعند  األح��وال 
الرجل  يكون  إيجابية  بطرق  والسيطرة 
البيت، من يملك  هو رب األسرة، حامي 
القدرة على النفاق، ال يبكي وال يضعف 
ويقاوم االحتالل. بالتالي تتجه النضاالت 
النسوية لتحدي سيطرة الرجال أو لطلب 
األقوى  أنهم  منطلق  من  الرجال  دعم 

واألقدر على التغيير.  
الذكورة  حالة  من  ينطلق  الذي  االتجاه  3 .
تحليل  إط��ار  ضمن  وتطورها  نفسها 
للطرف  تتحيز  القوة  لعالقات  متوازن 
األضعف من عالقات القوة بغض النظر 
عن الجنس، وهذا التوجه يوافق على أن 
يحلل  ولكنه  مختلفون،  والنساء  الرجال 
في  ويبحث  االختالف،  هذا  درجة  أكثر 
من هو المتضرر من التطورات الحديثة 
االجتماعي،.  النوع  مفاهيم  والتغير في 
هذا التوجه ال ينظر ألحد الجنسين على 
يحلل  بل  اآلخ��ر،  للجنس  ضحية  أن��ه 
األسباب التي تجعل كال الطرفين ضحية 
وينظر  ش��راس��ة،  أك��ث��ر  ق��وة  لعالقات 
والنساء  أنفسهم  الرجال  بين  لالختالف 

أنفسهن.  

»الذكورية« ..هيمنة متقاسمة
النس��اء  عل��ى  تؤث��ر  الذكوري��ة«  »الهيمن��ة 
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والرج��ال على حد س��واء، هكذا تجد النس��اء 
أنفس��هن تحكي��ن وضعيته��ن اس��تنادا إل��ى 
معايي��ر اإليديولوجي��ة الذكوري��ة المهين��ة، 
محرضات على انتقاصه��ن الذاتي إلى درجة 
تتبن��ى أغلبي��ة وبطريقة ال ش��عورية وجهة 
نظر الرجال ف��ي تقييم تصرفاتهن. ويصبح 
الرجل معي��ار المقارنة، فالم��رأة أضعف من 
الرجل، أو أكثر قدرة على تربية األطفال من 
الرجل، أو أنها ماهرة في القضايا السياس��ية 
مثل الرجال. يصبح معدل مش��اركة النس��اء 
في س��وق العم��ل أو معاناتهن م��ن البطالة، 
و غي��ر ذلك م��ن القضاي��ا المجتمعية ضمن 

قياسات معيارية تقارن النساء بالرجال. 
ش��خصت الناش��طات النس��ويات من��ذ فترة 
طويل��ة اآلث��ار الس��لبية لذكوري��ة الرج��ال 
وهيمنته��م والمتمث��ل في االس��تراتيجيات 
الش��رف  ني��ل  إل��ى  الس��اعية  الذكوري��ة 
والس��لطة، تكون النساء مواد للتبادل يطلب 
منه��ا الرجال بالخص��وص أال تظهر بمظهر 
الفاع��ل. إال أن��ه إذا كان ثمة عن��ف يمارس 
على النس��اء، فهناك أيضا عنف بين الرجال. 
يق��ول بورديو »االمتياز الذك��وري هو أيضا 
فخ ويج��د مقابله في التوت��ر والنزاع الدائم 
المدف��وع أحيان��ا إلى العب��ث«، الذي يفرضه 
عل��ى كل رجل »واجب إثبات رجولته في كل 
مناسبة«. الرجولة موقع محفوف بالمخاطر: 
ف��ي اليمي��ن يج��ب مواجه��ة الرج��ال، وفي 
الش��مال يجب االرتياب من النساء »القويات 

بسائر أسلحة الضعف«. 
ف��ي مناط��ق مختلف��ة م��ن العال��م خلق��ت 
أزم��ة الذك��ورة م��ن ازدي��اد دخ��ول النس��اء 
لس��وق العمل، وازدياد معدالت مش��اركتهن 
السياس��ية، وازدي��اد ثقتهن بأنفس��هن عبر 

نض��االت طويلة، ف��ي حين لم يت��م تحضير 
الرج��ال له��ذا التغيير ف��ي األدوار ولتقاس��م 
األدوار ف��ي الحيز الخاص وتحديدا في كل ما 
يتعلق برعاية األطفال والمسنين والمعاقين، 
لم يتم تحضيرهم إلمكانية أن تنجز النس��اء 

وان يصبحن معيالت رئيسيات لألسرة.
في المجتمع الفلسطيني يمكن بسهولة تحدي 
المقولة أن الرجال أقوياء والنس��اء ضعيفات، 
أو أن الرج��ال عنيفين والنس��اء، أو أن الرجال 
مسيّس��ين والنس��اء ال يفقهن في السياسة. 
ربم��ا حان الوق��ت إلعادة النظر ف��ي التحليل 
الكالسيكي القائم على فكرة أن البنت تربى 
ع��ادة عل��ى أن األنوث��ة هي ضع��ف وخضوع 
وطاعة وإرضاء للرجال بأي ثمن، بينما يربى 
الصب��ي عل��ى أن الذكورة مرغ��وب بها وهي 
قوة وس��يطرة وس��لطة وامت��الك. فالمجتمع 
الفلس��طيني ش��أنه ش��أن بقي��ة المجتمعات 
األبوية في العالم يميل إلى تشجيع »الرجولية 
القس��رية« ويربي األوالد والبن��ات على هذه 
األفكار من س��ن مبكرة جدا، حيث تتم تربية 
األبن��اء على الحفاظ عل��ى رجولتهن والخجل 
من التصرفات التي ينظر إليها المجتمع على 
أنه��ا تصرفات نس��ائية أو طفولي��ة، ونتيجة 
لذل��ك يب��دأ األوالد بتطوي��ر عدائي��ة تج��اه 
البنات والنس��اء، ولكن.. الواقع الفلس��طيني 
تحث االحت��الل يخدش هذه الص��ورة بدرجة 
تش��وهها وتس��قط عنه��ا تماس��ك التحليل. 
فاالحتالل وممارساته س��اهم في تغيير دور 
الرجل كحامي لألس��رة، وازدياد حالة اإلفقار 
أدت إلى االعتماد على المعونات والمساعدات 
عل��ى المس��توى االجتماعي والف��ردي، وقام 
االحت��الل بص��ورة ممنهج��ة بتحطيم صورة 
الرج��ل الق��وي المق��اوم لالحت��الل من خالل 
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سلس��لة من اإلهانات وهدر الكرامة وانتهاك 
احت��رام الفرد لذاته عل��ى الحواجز االحتاللية 
وتعمد إذالل الرجال أمام النس��اء المتواجدات 
في الموقع، ب��ل وتحطيم صورة الحماية من 
خالل قت��ل األبناء أم��ام آباءه��م وبالعكس، 
ومن خالل سياس��ة تدمير البيوت التي تمثل 

الملجأ األخير. 
هذه الممارسات وغيرها تخلق أزمة الذكورة 
ف��ي المجتم��ع الفلس��طيني، وعل��ى الرغ��م 
من عدم وجود دراس��ات منهجي��ة تربط بين 
ازدي��اد العن��ف األس��ري عل��ى س��بيل المثال 
وبين ممارس��ات االحتالل م��ن إفقار وحصار 
وتدمي��ر، إال أن هن��اك إش��ارات عدي��دة إل��ى 
العالقة الوثيقة بين أزمة الذكورة وبين هذه 
الممارس��ات. وعلى الرغم من وج��ود العديد 
م��ن البرامج والتدخ��الت التنموي��ة الموجهة 
لدعم النس��اء وتمكينه��ن، ال توجد أن برامج 
تع��د الرج��ال للتغيير ال��الزم ف��ي عقلياتهم 
وتقافتهم وفهمهم ألدوارهم وألدوار النساء. 
على العك��س من ذلك فالعديد م��ن البرامج 
التنموية تس��اهم في تعميق أزمة الرجولة، 
عل��ى س��بيل المث��ال عندم��ا يت��م اقتص��ار 
المس��اعدات الغذائية واإلنسانية على النساء 
فقط وعندما تعطى النس��اء فرصة للحصول 
على القروض الصغي��رة والمتناهية الصغير 

أكبر من الرجال.
إال أن ه��ذا الفهم الجدي��د والمتجدد لعالقات 
النوع االجتماعي ال يجب أن يجعل الناش��طات 
النس��ويات يقع��ن ضحية الش��عور بالذنب أو 
الش��عور ب��أن الرج��ال »ضحية« نش��اطهن. 
المطل��وب ه��و تحلي��ل وفه��م أعم��ق لآلثار 
المترتب��ة عل��ى التغييرات ف��ي األدوار نتيجة 
للنشاط النسوي وبالتالي العمل على تضمين 

الرجال ف��ي برامج العمل وع��دم تركهم في 
»خلف« المس��يرة، وفي نف��س الوقت إدراك 
اآلثار المترتبة عن ممارسات االحتالل وهيمنة 
العولمة على الرجال والنس��اء على حد سواء 

وبالتالي إدراك مساحات النضال المشترك.

ختاما:
ما زالت النظرة الذكورية للعالم ولتقس��يمه 
بين ذكور وإناث هي المس��يطرة وقد نجحت 
السيطرة الذكورية في تقديم هذا التقسيم 
عل��ى أنه طبيعي، بينما هو ف��ي الواقع إنتاج 
تاريخي وتدخل مستمر ومبرمج في السياقات 
االجتماعية لحفر بنى ذهنية ثابتة ومتراكمة 
يتش��ارك الذكور واإلناث في الرج��وع الدائم 

إليها. 
إن الخطأ الكبير ال��ذي وقعت فيه المناضالت 
النسويات هو أنهن قاربن السيطرة الذكورية 
بأنماط تفكي��ر ومراجع إدراك من صنع آليات 
الس��يطرة نفس��ها. ف��كل أش��كال النضاالت 
النسوية من أجل المساواة والحقوق والهوية 
الخاص��ة م��ا ه��ي بالنهاي��ة إال إع��ادة إنت��اج 
للس��يطرة الذكورية من خالل فاعالت نساء. 
كم��ا أن حالة الذك��ورة والس��يطرة الذكورية 
ليس��ت ف��ي وض��ع م��ن التده��ور والتراج��ع 
كما يراه��ا المثقفي��ن الذك��ور وحتى بعض 

المناضالت من النساء. 
هناك بالتأكيد إمكاني��ة تحقيق تطور يمكن 
أن يكون ش��يئا آخ��ر غير “بارانويا” الس��لطة 
الراس��خة في الرؤي��ة الذكوري��ة للجنس. ال 
يمك��ن أن يتحق��ق تحرير المرأة ف��ي العمق 
إال داخ��ل االعت��راف بتكام��ل الجنس��ين فيما 

بينهما.
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 في تعقيبي\مداخلتي هذه س��أتناول أربعة 
محاور مركزية أولها  تقديم إطار نظري عام 
من وجهة نظر علم االجتماع التاريخي للبحث 
ف��ي مس��ألة الرجولة\الذكورة ف��ي المجتمع 
الفلس��طيني، أبدؤها بما يمك��ن النظر إليه 
كبديهي��ة في النظري��ات الجندري��ة وهو أن 
الرجولة\الذكورة، مثلها مثل األنوثة  ليس��ت 
بمفه��وم ثابت وال “طبيعي” بل متغير بتغير 
العوامل السياس��ية، االقتصادي��ة، التاريخية 
وغيره��ا. من هنا فمفه��وم الرجولة مرتبط 
–بطبيع��ة الح��ال – بالتح��والت الجاري��ة في 
العالقات الجندرية )الجنوسة(، وتلك  الجارية 

على مكانة  النساء في المجتمع، أيًا كان. 
ف��ي مجتمعنا الفلس��طيني، كما ه��و الحال  
ف��ي مجتمع��ات أخرى ف��ي التاري��خ الحديث، 
ترتب��ط التح��والت الت��ي دخل��ت وتل��ك التي 
تدخل على العالق��ات وعلى األدوار والهويات 
الجندرية وتتأثر بش��كل وثيق- وكما يستدل 
م��ن البح��ث-  بحض��ور المدينــة وبعمليــة 
التمدن التي مر بها المجتمع، ثم بغياب تلك 
المدن، كما حدث في الحالة الفلسطينية عام 
1948 – ع��ام النكب��ة وقيام دولة إس��رائيل.  

ذل��ك الغي��اب ال��ذي وّلد م��ا أس��ميه  بعملية 
الترييــف  (De-urbanization) والذي ال 
يزال المجتمع الفلس��طيني في شطره الذي 
احت��ل ذل��ك العام، يق��ع تح��ت وطأتها. ففي 
حي��ن أدى حضور الم��دن وتناميه��ا بدءا من 
منتصف القرن التاس��ع عش��ر، مرورا بفترة 
االس��تعمار البريطان��ي للبالد وحتى عش��ية 
ع��ام 1948 إلى إحداث تحوالت هامة وكبيرة 
ف��ي مكان��ات النس��اء، وبالعالق��ات واألدوار 
الجندري��ة، أدى تدمير الم��دن وحيزها العام 
واقتالعها من النس��يج االجتماع��ي والحيزي 
للمجتمع الفلسطيني في الداخل، إلى تقهقر 
في مكانات النس��اء وإلى تراجع في العالقات 
واألدوار الجندري��ة إضاف��ة، إل��ى اس��تحداث 
وتبلور هويات جندرية ذكورية جديدة كالتي 
تذكره��ا عرين ه��واري )2004( في مقالتها 
“رجال تحت الحكم العس��كري” كما ينعكس 
األم��ر مثال بالمقولة\المثل التي ش��اع  حينها 

والقائل بأن “الهريبة تلتين المراجل”.
المجتم��ع  م��رّ فيه��ا  الت��ي  التح��والت  أن  إال 
الفلس��طيني داخل دولة إسرائيل على ضوء  
حض��ور المدينة ث��م غيابه��ا – أي تلك التي 

“تحوالت في مفهوم 
الرجولة\الذكورة في 

المجتمع الفلسطيني”
مداخلة\تعقيب على دراسة بعنوان “مفهوم الرجولة في المجتمع الفلسطيني داخل 

إسرائيل”.  إعداد: إبراهيم سعيد، جمعية  “نساء ضد العنف”. 

منــار حسـن             بـاحثــة نـسويــة
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طرأت على ضوء عملية التمدن أوال ثم بتأثير 
عمليات التريي��ف ثانيا، والتي أفرزت بدورها 
تحوالت في العالقات واألدوار الجندرية تمثلت 
في تراجع تلك العالق��ات، لم تنته ولم تقف 
عند هذا الحد. إذ يشهد المجتمع الفلسطيني 
داخل دولة إسرائيل، وفي العقدين األخيرين 
على وجه الخصوص، ورغم اس��تمرار غياب 
المدينة عنه، تحوال ما يتمثل بنشــوء وبلورة 
شــرائح مدينية ف��ي وعلى هام��ش المدينة 
اليهودي��ة الت��ي كانت يوما فلس��طينية مثل 

حيفا، ويافا وغيرها، ولكن وباألخص حيفا.
نش��وء هذا الش��رائح وتبلوره��ا، إضافة إلى 
بزوغ ما يمكن  تسميته  بعناصر مدينيه في 
النســيج الريفي الفلســطيني مثل االرتفاع 
ف��ي نس��بة المثقفي��ن والمتعّلمين ونش��وء 
طبقات وس��طى )هي حبيس��ة الحيز الريفي 
رغم طبيعته��ا المدينية(، وّل��د ويوّلد بعض 
التح��والت ف��ي أح��وال النس��اء وف��ي األدوار 
الجندرية. من انعكاس��ات ه��ذا التحول جدير 
بالذكر:  نشوء وظهور التنظيمات والجمعيات 
النسوية بدءا من أول  التسعينات حين أنشئ 
تنظيم الفنار – التنظيم النسوي الفلسطيني 
)في بداي��ة 1991( في حيفا أوال ، تاله إقامة 
جمعية  “نساء ضد العنف”، جمعية “السوار”، 

“كيان” وغيرها.
إال أن التح��والت الت��ي تح��دث مؤخ��را ورغم 
محدوديته��ا - مقارنة بتلك التي حدثت حتى 
عام 1948 عل��ى ضوء عملية التمدن آنذاك- 
فإنه��ا ال تنحص��ر بحص��ول تح��ول م��ا ف��ي 
أوضاع النس��اء )أو بعضهن، على وجه الدّقة( 
وهوياتهن وحس��ب، وإنما تش��مل وبطبيعة 
الح��ال تحوال ف��ي بعض العالق��ات الجندرية 
ومفاهيمها مثل مفاهي��م األنوثة والرّجولة 

أو الذك��ورة المنمّط��ة.  وهن��ا تكم��ن أهميّة  
البحث الذي نحن بصدده والذي يتوخى إلقاء 
الض��وء على مفاهي��م الرجول��ة  والتحوالت 
الجاري��ة على ه��ذه المفاهيم ف��ي المجتمع 

الفلسطيني داخل دولة إسرائيل. 
 نشوء وتش��ّكل ش��رائح مدينيه فلسطينية 
عل��ى هام��ش المدين��ة اليهودية )المس��ماة 
مختلط��ة( كحيفا مثال وكما ذك��ر آنفًا، يلعب 
دورا هام��ا ف��ي إحداث مث��ل ه��ذه التغيرات 
والتحوالت حيث وكما يكتب الباحث فقد “عبّر 

المشاركون )في البحث( عن 
إمكانيّة ممارسة »رجولة أخرى« في 
مدينة حيفا أكثر من ممارستها في 
ظروف قرية عربيّة تقليدية، أو في 

مدينة الناصرة التي ال يشعرون في 
أجوائها بالخصوصية، وحيث الثمن 

االجتماعي المدفوع أكثر مقارنًة 
مع مدينة حيفا التي يمكن فيها 

ممارسة حياة انفرادية، معزولة عن 
بيئة »الحارة« و»البلد« » )سعيد، 

 .)2008
من هنا، سأتطرق اآلن إلى المحور الثاني في 
المداخلة حيث س��أقوم بموضعة البحث الذي 
نح��ن بصدده على خارطة حقل »الدراس��ات 
الرجالية«، عالميا وإقليميا، حيث تكشف هذه 
الموضعة ع��ن أهمية أخرى للدراس��ة، على 
الرغ��م من أوليته��ا. وتعود أهمية الدراس��ة 
التي قام بإجرائها سعيد )2008( النضمامها 
إلى حقل من الدراسات هو في تكاثر ملحوظ 
ومس��تمر، يحدث على ضوء حصول تحوالت 
ف��ي مكان��ة النس��اء، وعلى ض��وء االنجازات 
المس��تمرة التي تحققها الحركات النس��وية 
عالميا وإقليميا وباألس��اس، كردة فعل على 
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حدوثها وعلى حضورها.  
الدراس��ات  الباحث��ون بداي��ات حق��ل  ي��ؤرخ 
الرجالي��ة غير الرس��مية، في الغ��رب،  بُعيد  
بع��ث وانط��الق  ما يس��مى هن��اك بالموجة 
الثانية للحركة النسوية بقليل. غير أن حقل 
الدراس��ات هذا ش��هد ازدهارا في الثمانينات 
والتسعينات وانعكس بنش��ر عشرات الكتب 
ح��ول الموض��وع م��ن قب��ل باحثي��ن رج��ال 
إضافة إلى نشر العديد من الدوريات العلمية 
الذك��ورة\ موض��وع  وتن��اول  المتخصص��ة 

الرجول��ة ف��ي الدوريات العلمي��ة المختلفة – 
الغير متخصصة وذلك  بتواتر ملحوظ وغير 
مس��بوق. في بقية العوالم، وكما تذكر عزة 
بيض��ون )2007(، أي ف��ي مناطق »الجنوب« 
والمحيط فقد أبرز طرح »المقاربة الجندرية 
المتح��دة  األم��م  أطلقته��ا  الت��ي  للتنمي��ة« 
ومنظماته��ا ف��ي س��ياق التنمي��ة البش��رية 
المس��تدامة والت��ي ش��ملت أهدافه��ا تناول 
قضايا الرجال وعالقات القوى القائمة بينهم 
وبين النساء، أبرز ضرورة دراسة الذكورة أو 
الرجول��ة. هذا  إضافة طبع��ا لألثر المتراكم 
والمس��تمر للحركات النسوية هناك، بما في 
ذلك العالم العربي، حيث يش��هد هذا العالم 
أيضا ازدياد ملحوظ في عدد الدراس��ات حول 
الموض��وع  س��واء كان ذل��ك ف��ي مصر، في 
س��وريا أم ف��ي لبن��ان ككتاب ع��زة بيضون 
مث��اًل ال��ذي ذك��ر والذي ص��در  تح��ت عنوان 
»الرجول��ة وتغي��ر أح��وال النس��اء«. والكتاب 
ال��ذي قام��ت بإع��داده م��ي غص��وب وايم��ا 
س��نكلير ويب )2002 – نش��ر بالعربية( تحت 
عنوان »الرجول��ة المتخيلة – الهوية الذكرية 

والثقافة في الشرق األوسط«. 
في المحور الثالث من  هذه المداخلة  سأشير 

إل��ى واح��د من أهم المــدارات الت��ي تناولها 
الباحثون في حقل الدراسات الرجالية وهو ما 
أصطلح على تسميته ب� »أزمة في الذكورة« 
)أو الرجول��ة(، والت��ي  تنعكس ف��ي مظاهر 
مختلفة في حي��وات الرجال وف��ي هوياتهم 
الجندري��ة. هذه »األزم��ة« الناجمة وبطبيعة 
الحال ع��ن التح��والت التي تمر عل��ى مكانة 
النس��اء التي تحدثها وبشكل أساسي عملية 
التمــدن. عن ه��ذه »األزم��ة ف��ي الذكورة« 

يقول النسكي )2001( :
» من الواليات المتحدة، وحتى 
أستراليا، إلى البلدان األوروبية 

إلى اليابان...في كل هذه البلدان 
تم تشخيص حالة الرجال بأنها 

مأزومة...هناك أزمة في الهوية 
...بل أن هذه األزمة بدأت تطل 

برأسها في البلدان النامية...«.  
م��ن المعالم الهامة للتح��ول الذي حصل في 
عالقات الجنوس��ة وفي الهوية الرجولية كما 
يراها النس��كي، هو االهتزاز الذي جرى  في 
األدوار الجندرية السابقة حيث لم يعد الرجل 
-فــي الكثير من األحيــان- المعيل الحصري 
ألســرته، إضافة لتطور ش��عور القوة والثقة 
بال��ذات لدى النس��اء بس��بب خروجهن للحيز 
العام )في مجاالت العمل والتعليم وغيرها(. 
إذا، وعدى عن فقدان الرجال للكثير أو لبعض 
االمتي��ازات الت��ي تواف��رت لهم ف��إن التحول 
األه��م ال��ذي أحدثت��ه ه��ذه التغيي��رات كان 
الزعزعة واالهتــزاز الذي حصل  في هويتهم 
الجندرية وال��ذي يراها، وكما س��بق، الكثير 
من الباحثي��ن كأزمة في الذكورة. و«األزمة« 
هذه، وكم��ا نعلم، تول��د ردات فعل مختلفة 
وحت��ى متضارب��ة بعضها يتمثل ف��ي ازدياد 
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حدة العنف ضد النس��اء، س��واء كان ذلك من 
قب��ل األزواج ضد الزوج��ات أو على خلفية ما 
يسمى بش��رف العائلة من قبل أقرباء الفتاة 
أو المرأة كم��ا يحدث في الرملة لدينا مؤخرا. 
وق��د تلبس »األزمة« أش��كاال أخ��رى مغايرة 
تماما وحتى متناقضة كنشوء أنماط وهويات 
رجولي��ة جدي��دة تتمثل في دع��م وانضمام 

رجال للحركة النسوية. 
ف��ي مجتمعن��ا الفلس��طيني، وف��ي الفت��رة 
الس��ابقة على ح��دوث النكب��ة، أي قبل عام 
1948، انعك��س مظه��ر م��ن مظاه��ر هذه 
»األزم��ة ف��ي الذك��ورة« فيم��ا أطل��ق عليه 
الرج��ال ف��ي مجتمعنا آن��ذاك »أزمة الزواج«.  
وكم��ا هو متوق��ع فقد نجم��ت أزم��ة الزواج 
تل��ك، والت��ي لم تك��ن في واقع األمر س��وى 
»أزم��ة في الذك��ورة«، نجمت ع��ن التحوالت 
الكثي��رة والهام��ة والمتس��ارعة  الت��ي كانت 
تمر على مكانة النس��اء حينه��ا. بعض هذه 
التحوالت انعكس في نش��وء حركة نس��وية 
وطنية قوية ذات حض��ور ملموس وبارز في 
الحيز العام، نشأت، مثل الكثير من التحوالت 
االجتماعي��ة، الثقافي��ة والسياس��ية وغيرها  
علــى أثر عملية التمدن التي مر بها المجتمع 
الفلسطيني حتى عام 1948. »أزمة الزواج« 
رحت على بس��اط  هذه الت��ي نتحدث عنها ُطُُ
البحث والنقاش الع��ام في صيف عام 1931 
ف��ي أح��دى الصح��ف المحلي��ة وأهمها وهي 
صحيف��ة »فلس��طين« والت��ي كان��ت تصدر 
في مدينة يافا منذ عام 1911. المش��اركون 
ف��ي الحوار المط��روح وكافتهم م��ن الرجال 
تساءلوا عن أسباب ومسببات »األزمة« وعن 

طرق »عالجها«. 
من مظاهر »األزمة« باالس��تناد إلى  الكاتب 

ال��ذي أثار النقاش حوله��ا )والذي أطلق على 
نفسه تسمية »محدث«( هو »عزوف الشابات 
والشــباب عن الزواج«، األمر الذي أدى برأيه 
إل��ى انتش��ار ظاه��رة العزوبة ف��ي المجتمع 
الفلسطيني. هذه الظاهرة التي هي بنظره 
»مشــكلة خطيرة من المشــاكل االجتماعية 
التي   )1.8.1931 و«السياسية« )فلس��طين، 
يجب البحث عن الط��رق لعالجها وذلك حتى 
»ال تصبح ...في المســتقبل من مســتلزمات 
المدنية الحديثة«. إذ أن الش��بان والش��ابات 
ف��ي ه��ذه المدنيّ��ة ب��دءوا، عل��ى ح��د قول 
الكاتب، ب� »تفضيل حياة االســتقالل الفردي 

على »االستعباد« العائلي«.  
وفقاً لس��عيد البابا، مش��ارك آخ��ر في »بحث 
أس��باب األزمة وط��رق عالجها« فإن الس��بب 
األساس��ي لحدوثها ه��و اآلباء الفلسطينيين 
حكمه��م  ع��ن  التخل��ي  يرفض��ون  الذي��ن 

وسيطرتهم على أبنائهم حيث يحملهم:
 »جهل)هم( على االعتقاد بضرورة 

معاملة أبنائهم بمثل ما عاملهم به 
آباؤهم هم، وينسى أولئك اآلباء أن 

عصر أبنائهم يختلف كل االختالف 
عن ذلك العصر البعيد الظالم« 

)فلسطين: 1391.8.5(.
غي��ر أن التمعن ف��ي الحدي��ث والتدقيق في 
المس��بب  أن  م��ا يكش��ف  قراءت��ه س��رعان 
الرئيس��ي ومربط الفرس ل��� »أزمة الزواج« 
)والتي هي باعتقادي- وكما س��بق وذكرت-، 
تس��مية أخ��رى لألزم��ة الت��ي كان��ت تعتري 
»الرج��ال  أق��وال  ووف��ق  ه��و،  الذك��ورة( 
الرجعيين« كما يس��ميهم ج.م من يافا  تحرر 
المرأة! ج.م يتفق وأولئك الرجعيين ويش��رح 
لن��ا ع��ن تجليات التح��رر هذا ال��ذي ينعكس 
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برأي��ه »بتفرنــج اآلنســات« و«تطلبات)هن( 
وذويه��ن الكثي��رة« م��ن الزوج المس��تقبلي 
)20.8.1931 فلسطين( ثم اهتمامهن الزائد 

عن حدّه بمظهرهن ولبسهن. 
يس��وق الكاتب مث��اال على ه��ذا حكاية ذلك 
ال«ش��اب الطيب« ال��ذي وقع ضحي��ة لهؤالء 
»المتفرنجات«؛ ش��اب »أحوال��ه ال بأس بها« 
يعم��ل بج��د »ويفرغ م��ن عمله في المس��اء 
ويداه متس��ختان«، إال أنه وعلى ما يبدو فأن 

اتساخ يديه قامت عليه حين: 
»طلب هذا الشاب الطيب يد أحدى 

الفتيات الفقيرات المتفرنجات 
فرفضت طلبه ولماذا ...ألنها تطلب 

شابا يكون مظهره فقط )شيك(«.
 ويتابع:

  »فمــن ذا الــذي يجــرؤ علــى طلب 
يــد أمثال هــذه الفتاة« )فلس��طين: 

.)20.8.1931
م��ن هن��ا، ف���«إن الذنب ي��ا س��يدي القارئ« 
يكم��ل الكات��ب ويخبرنا »هو عل��ى العازبات 
المتفرنجــات اللوات��ي يتمس��كن بالقش��ور 
ويتركن اللباب«. بشارة نصورة، وهو مشترك 
آخر في بحث أس��باب »األزمة«  بشرح للقراء 
المقص��ود بتفرنج الش��ابات الفلس��طينيات 

ويقول:
 »أن تفرنج الفتيات ]هو خروج 

هؤالء[ عن حدود اآلداب والحشمة 
في كل شيء واندفاعهن وراء 

المدنية األوروبية المزيفة والعادات 
المستهجنة التي  يكرهها عقالء 
أوروبا أنفسهم وانتشار الفساد 

وانحطاط المستوى األخالقي بينهن 
هي جميعها من األمور التي حملت 

الشبان على الفرار من الزواج ومقته 
مقتا تاما« )22.8.1931(. 

إال أن »األزم��ة« ه��ذه وكم��ا تش��ير الدالئل 
المختلف��ة من الفترة إياها م��ا قبل االحتالل 
والنكب��ة لم تبدأ ع��ام 1931، وإنما س��نوات 
قب��ل ذلك. ففي صيف ع��ام 1928 مثال كتب 
»ع��ازب« لصحيف��ة فلس��طين )1.7.1928( 
على لس��ان حال »آنسة عصرية« وذلك تحت 
عن��وان »انقالب فكري: رأي آنسة عصرية في 
الزواج« والتي طلب رأيها حول أسباب األزمة 
الت��ي ب��دأت تصي��ب المجتم��ع الفلس��طيني 

فيقول:
»اجتمعت إلى إحدى األوانس 

المتعلمات وكان موضوع كالمنا 
الزواج في الشرق وكيف أن العائلة 

قد تزعزعت أركانها«. 
كالمه��ا  المُقتب��س  اآلنس��ة  ألق��وال  وفق��ًا 
ف��ي مقال��ة ال�«ع��ازب« ف��إن أس��باب ه��ذه 
الزعزعة المنعكس��ة ف��ي »النقص في عدد 

المتزوجين« 
»ناتج عن رفض الفتيات الزواج 

بهؤالء الشباب المغرورين وليس 
كما يزعمون بأن الشاب أصبح 

يمقت الزواج لخروج الفتيات عن 
حدود اآلداب العامة في لبسهن 

وأعمالهن«.
 وترفض الش��ابات »اليوم« الزواج بناءا على 

أقوال اآلنسة ألن:
»اآلنسة اليوم غيرها باألمس. فهي 

حرة تستطيع أن تكسب عيشها 
بتعبها فتقدر أن تشتغل في أي 

المحالت التجارية براتب ال يقل عن 
راتب الشاب نفسه، فهي والحالة 
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هذه في غنى تام عن هذا الزواج 
الذي ال تكون آخرته إال التعاسة 

والشقاء«. 
وبغي��ة حل  األزمة الخطي��رة هذه، والتي قد 
تؤدي إل��ى »انقراض« أمتنا كم��ا يكتب عبد 
الفت��اح جب��ر م��ن ياف��ا )8.8.1931( يقت��رح 
»مش��اهد« صاحب أحدى الزوايا الدائمة في 
حينه في »فلسطين«، يقترح »فرض ضريبة 
على العازبات«! وهو يقترح فرض الضريبة 

هذه  ألن:
»الفتــاة التي ترى أبــواب العمل في 
الدوائــر والمكاتب أمامهــا مفتوحة 
لها  المخصص  بالراتــب  وتســتغني 
...عن »غلبة« الــزواج و«ضيق« ذات 
يد الرجل، ال يهمها أن تدفع جنيهًا أو 
أثنيــن أو ثالثة لتبقى حرة كالهواء« 

 .)25.9.1928(
ختام��ا، وفي س��ياق ظاه��رة العزوب��ة إياها 
والت��ي ب��دأت ف��ي الس��نوات األخيرة تش��هد 
ارتفاع��ا ملحوظا لدى النس��اء ف��ي المجتمع 
الفلسطيني داخل دولة إسرائيل أود التطرق 
- باقتض��اب ش��ديد -  للمح��ور الرابــع ف��ي 
ه��ذه المداخلة  وذلك من ب��اب  طرح اقتراح 
مس��تقبلي على من ينوي تطوير البحث في 
ميدان دراسة الرجولة\الذكورة في مجتمعنا 
لفحص التح��والت التي تطرأ، إن كانت تطرأ 
على الهوية الذكوري��ة النمطية: إذ أن إحدى 
الطرق التي يجب سلوكها باعتقادي لفحص 
م��دى حصول مثل ه��ذا التحول ف��ي الهوية 
الجندري��ة لدى الرجال ه��و من خالل فحص 
تصورات الرجل العازب  لشريكته المستقبلية. 
أي من هي وما هي مواصفات  الش��ابة التي 
يريد االرتباط بها وتزوجها دون غيرها. فكما 

سبق وذكرت هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة 
العزوبة لدى النس��اء؛ إذ تفيد المعطيات التي 
نش��رت عام 2005 المعتم��دة على معطيات 
إحصائية منذ عام 2002 أن نسبة العزباوات 
ف��ي الش��ريحة العمرية من س��ن 30 وحتى 
س��ن 34 تصل إلى %17.4 من مجمل النساء  
في المجتمع الفلس��طيني في ح��دود ال�-48 
)مقابل %13.2 لدى النس��اء اليهوديات(. هذا 
ف��ي حي��ن أن نس��بة النس��اء في الش��ريحة 
العمري��ة م��ن س��ن 35-44 الالت��ي تبقي��ن 
م��ن دون زواج ه��ي %13.2 )أي أن %4.2 من 
الش��ريحة األولى فقط تتزوج��ن( مقابل 7% 
من نفس الش��ريحة العمري��ة )الثانية( لدى 

النساء اليهوديات )حيدر، 2005(.
أقترح فحص هذه المس��ألة أيضا على ضوء 
الزعم الذي نس��معه مرارا وتكرارا من نساء 
عزب��اوات ومثقف��ات خصوصا من الش��ريحة 
العمرية األولى وهو أن الشبان الذين ينتمون 
إلى نفس الشريحة العمرية والذين يكونون 
بنف��س مس��توى الثقاف��ة، دائم��ا أو غالبا ما  
يفضل��ون االرتباط بش��ابة أقل منهم عمرا، 

ثقافة وخبرة.  
أهمية فح��ص هذه القضية تزداد حدة أيضا 
عل��ى ضوء  الم��داوالت الكثي��رة الجارية في 
مجتمعاتنا العربية )الفلسطيني وفي األقطار 
العربية األخرى( ح��ول »قضية المرأة« حيث 
تتكرر المقولة – وكم��ا تضعها عزة بيضون  

والتي مفادها:
»أنــه يســتحيل إزالــة التمييــز ضد 
المرأة عندنا مــا دام الرجال غافلين 
عن آثــار ذلك التمييز الســلبية على 
مجتمعاتنا، وعليهم أيضًا« )بيضون، 

 .)2007
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بحضور مئات النس��اء والرجال من عضوات 
ومتطوعات وناش��طي مؤسس��ات المجتمع 
المدني وقيادته وجمهور واسع من أصدقاء 
وداعمي الجمعية، أقامت “نساء ضد العنف” 
أمس��يتها االحتفالي��ة بمناس��بة 15 عاماً – 
مسيرة عطاء وتواصل نحو عدالة اجتماعية، 
الح��دث الذي أتى ليك��رم صانعات وصانعي 
المس��يرة حتى اليوم، وليؤكد على ضرورة 
تواصل العمل من قبل كافة الجهات، رجااًل 

ونساء، وعلى عدة مستويات من أجل الرقي 
بمكان��ة المرأة والمجتمع العربي في البالد.  
كما وبرز من بين المش��اركين في األمسية 
الت��ي أقيمت في فندق س��انت جابريئل في 
الناص��رة ي��وم الخمي��س الماض��ي، عضو 
الكنيست النائب محمد بركة، رئيس بلدية 
الناصرة المهندس رامز جرايسي، سكرتير 
الحزب الديمقراطي العربي، السيد محمود 
مواس��ي يرافقه وفد من الحزب، وسكرتير 

نحوعطاءمسيـرة
المئات في أمســية »نســاء ضد العنف« االحتفالية بمناســبة 15 عامًا على تأسيسها
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الجبه��ة الديمقراطية للس��الم والمس��اواة 
المحام��ي أيم��ن عودة، وقيادات مؤسس��ات 
واليه��ودي،  العرب��ي  المدن��ي  المجتم��ع 
باإلضافة إل��ى ممثلين عن صناديق أجنبية 
داعمة لمشاريع وجمعية “نساء ضد العنف”. 
ه��ذا، وقد نظم��ت الجمعية خصيص��اً لهذه 
األمس��ية معرض��اً لجمي��ع المش��اريع التي 
تديرها، بهدف إظهار نوعية العمل، أهدافه 
وكثافته وإبراز ش��مولية الطرح التي تتبناه 
الجمعية في العمل على قضايا النساء على 

عدة مستويات. 
افتتح��ت األمس��ية، الس��يدة عاي��دة توم��ا 

– س��ليمان، مدي��رة “نس��اء ض��د العن��ف”، 
بالترحيب بالحضور وش��كر كل من ساهم 
في التحضير لألمسية من طاقم وعضوات، 
إدارة ومتطوع��ات، كم��ا وتحدث��ت عن أن ال 
عقبة تقف أمام إحق��اق االنجازات فقط إن 
أردن��ا، وأضاف��ت “بإمكاننا إح��داث التغيير، 
عملن��ا على ذل��ك 15 عام��اً وال ندع��ي أننا 
أحدثن��ا التغيي��ر الكل��يّ الذي نري��ده، لكن 
العجلة ب��دأت تتحرك واس��تطعنا أن نحدث 
الكثير من التغيير في رؤية المجتمع للمرأة 
ولضرورة العمل على قضايا النس��اء، التي 

هي قضايا المجتمع عامًة”. 
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وكأح��د األه��داف لالحتف��ال ب���15- عام��ًا 
عل��ى تأس��يس الجمعي��ة وعمله��ا، دع��ت 
توم��ا – س��ليمان إلى المنص��ة ممثلين عن 
بتواض��ع  الجمعي��ة  لتكرمه��ا  مؤسس��ات  
عل��ى عطائه��ا ودعمه��ا من��ذ ع��ام 1992، 
وه��ي بلدي��ة الناص��رة، المجل��س المحلي 
كفرياسيف، حركة النس��اء الديمقراطيات، 
ش��تيل،  العالمي��ة،  المس��يحية  الجمعي��ة 
وصن��دوق إس��رائيل الجديد؛ كم��ا وخصت 
بالذك��ر القائد الراح��ل توفيق زيّاد ورئيس 
المجل��س المحلي كفرياس��يف س��ابقًا نمر 
مرقس اللذان وكرئيس��ين لسلطات محلية 

ف��ي حينه��ا، قاما بدع��م وحض��ن الجمعية 
ومش��اريعها الت��ي ته��دف إلى توفي��ر حياة 
أفضل لنس��اء ش��عبنا ف��ي ذات الوقت الذي 
رف��ض وتقاع��س رؤس��اء س��لطات محلية 
آخرون عن اتخاذ موق��ف مبدئي بأن العنف 

ضد المرأة هو أمر مرفوض ومنبوذ. 
في كلمتها، قامت رئيسة الجمعية، المحامية 
ناه��دة ش��حادة، بالحدي��ث ع��ن المس��يرة 
الطويلة ل� “نس��اء ضد العن��ف” نحو الرقي 
بمكان��ة المرأة والقضاء على كافة أش��كال 
التمييز والعنف ضدها، وعن ضرورة إشراك 
واش��تراك كافة الفئات في هذه المس��يرة، 
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كون التغيير المجتمعي المنش��ود هو ثمرة 
عمل متراكم ومتواصل على القضايا التي 
تم��س بحي��اة النس��اء العربي��ات والمجتمع 

العربي في البالد. 
كذلك، قام السيد رامز جرايسي بإلقاء تحية 
عب��ر فيها عن اعت��زازه بانج��ازات الجمعية 
وعمله��ا عل��ى تعمي��ق الوع��ي الجماهيري 
لقضاي��ا النس��اء وخاصة العن��ف الممارس 
ضده��ن من خ��الل نش��اطاتها وإصداراتها 
والخدم��ات الت��ي تقدمها للنس��اء المعنفات 

والفتيات في ضائقة. 
ف��ي تكري��م النس��اء المُؤسِس��ات وأق��دم 

المتطوع��ات في مرك��ز المس��اعدة، أكدّت 
توم��ا  عاي��دة  الس��يدة  الجمعي��ة،  مدي��رة 
س��ليمان، مجدداً، بأن “نس��اء ض��د العنف” 
والعديد من مؤسسات مجتمعنا قائمة على 
التطوع والعط��اء دون انتظار مقابل، وهذا 
دلي��ل آخر عل��ى أنن��ا مجتمع ال يحت��اج إلى 
الدولة ل��� -”تُعّلمنا” قيم التط��وع والعطاء، 
بل نحن مجتمع يستطيع أن “يعطي دروسًا” 
ف��ي التطوع والعطاء، مش��يرة إل��ى أنه “لو 
أرادنا دف��ع أتعاب جميع المتطوعات اللواتي 
تطوع��ن ويتطوعن ف��ي “مركز مس��اعدة 
ضحاي��ا العنف الجنس��ي والجس��دي” )الذي 
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يعمل 7 أيام/24 ساعة( مقابل جميع ساعات 
التط��وع، لعج��زت لي��س فقط “نس��اء ضد 
العنف” بل أيضاً الصنادي��ق المُمولة وأكبر 
الجمعيات ع��ن ذلك، مش��يدة بالمتطوعات 
وبااللت��زام الذاتي والجهد النفس��ي اللذان 

يستثمرونهما في تطوعهن. 
في البرنامج الفني، والذي ش��ارك فيه عدة 
فنانين دون أي مقابل م��اديّ، تبرعاً ودعمًا 
لألمسية ول� -”نساء ضد العنف”، قامت فرقة 
“القلعة” للفنون الش��عبية بافتتاح البرنامج 
الفن��ي بتقديم وصلة دبكة ش��عبية، تالها 
الفن��ان عالء عزام بفقرة غنائية من أغانيه 
الخاص��ة والتي يصفه��ا بالملتزمة النقدية 
الساخرة، رافقه على اإليقاع محمد هواري.  

من ثم، وفي الظهور األول لها على المسرح 
قام��ت الفنانة الصاعدة روال ح��زان، طالبة 
للموسيقى والغناء الشرقي في األكاديمية 
للموس��يقى والرقص في القدس، بتقديم 
أغنيتي��ن لفي��روز ولس��يد دروي��ش، نالت��ا 
إعجاب وتقدي��ر الحضور لصوته��ا وأدائها. 
كذل��ك، قام��ت “أم منى”، الش��خصية التي 
تؤديها الممثلة رنين بشارات، بتقديم فقرة 
كوميدية ش��اركت فيها الحضور بتعليقاتها 
وأمثلتها من حياة النساء والمجتمع العربي؛ 
اختتمت األمس��ية مع الفن��ان الملتزم ألبير 
مرع��ب بوصل��ة م��ن أغان��ي الش��يخ إمام، 

يرافقه على اإليقاع محمد ناصر. 
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عقدت جمعية “نس��اء ضد العنف”، في أوائل 
آب، يوم��اً دراس��يًا “رجال ونساء – نحو عدالة 
فــرص”، الس��تعراض  وتكافــؤ  اجتماعيــة 
نتائج البحــث األول من نوعه ف��ي مجتمعنا 
بموض��وع “مفهــوم الرجولة فــي المجتمع 
العربي الفلسطيني داخل إسرائيل”، وكجزء 
من أعمال مش��روع “العمل م��ع الرجال” في 
“نس��اء ضد العنف”، الذي يه��دف إلى تحليل 
مركب��ات الرجولة والذكورة من خالل ظروف 
وعوام��ل واقعن��ا المُعاش ومن أج��ل تغيير 
مجتمع��ي مبني على ش��راكات فكرية تضع 

اعتبارات جنس الفرد جانباً. 
في افتتاحها لليوم الدراس��ي، رحبت السيدة 
الجمعي��ة،  إدارة  عض��و  ش��العطة،  غ��ادة 
بالحض��ور، وأّك��دت على أن��ه “ق��د راودتنا، 
ف��ي نس��اء ض��د العن��ف”  فك��رة العمل مع 
الرجال منذ بداية تأس��يس الجمعية، ونحن 
فخورات بأن نط��رح هذا الفكر وهذا التوجه 
اليوم وفي هذا الوق��ت بالذات، فنحن نؤمن 
أن التغيير االجتماع��ي ال يمكن أن يجري إال 
بالتعاون والعمل المش��ترك وبتضافر جهود 

جميع الرجال والنساء”. 
ق��ام  البح��ث،  لنتائ��ج  اس��تعراضه  ف��ي 
إبراهي��م س��عيد، مرك��ز مش��روع “العم��ل 
مع الرج��ال” ومُع��دّ البحث، بع��رض أهداف 
البح��ث ومنهجيته، وتحلي��ل للنتائج يرافقه 

اقتباس��ات من المراجعات األدبية، ومن بين 
التوصيات الت��ي قدّمها كان العمل مع الجيل 
الصاع��د، والعمل على تثقيف وزيادة الوعي 
لدى الرج��ال في المجتمع ع��ن األثمان التي 
يدفعونها نتيجة النظام األبويّ الذكوريّ الذي 
نحيا فيه، ومن جهة أخرى العمل مع النس��اء 
على تقصيّ وكش��ف رواسب أساليب تفكير 
المجتمع األبويّ المتجذرة فيهن والدور الذي 

يلعبنه هن في المحافظة عليه. 
من ثم قامت الياحثة منار حس��ن، بالتعقيب 
على البحث ونتائجه على عدة محاور، وعالقة 
هذه النتائج والوضع القائم بالنكبة والتهجير 
وتدمي��ر المدينة الفلس��طينية والحيز العام 
فيها من جهة، وم��ن أخرى عالقتها بالتطور 
االقتص��ادي وتغيي��ر معالم الريف وس��كانه 
وع��دم بق��اء الرجل كالمعيل األساس��ي في 
العائل��ة، األم��ر ال��ذي أدى إل��ى التغيير، كما 
وأضافت أن “شعور المرأة اليوم بالثقة أكبر 
بالنفس وأنها قادرة على تحقيق طموحاتها 
أدت إل��ى أزمة الذكورة ف��ي مجتمعنا – وأحد 
ردود الفع��ل عل��ى هذه األزم��ة هي ظاهرة 

العنف ضد النساء”. 
باش��تراك عدة باحثي��ن في المج��ال، قامت 
الس��يدة فداء طبعون��ي - أبو دب��ي، مركزة 
وح��دة العم��ل المجتمع��ي ف��ي “نس��اء ضد 
الثاني��ة  الجلس��ة  وإدارة  بافتت��اح  العن��ف”، 

“نساء ضد العنف” في البحث األول من نوعه: 

مفهوم الرجولة 
في المجتمع العربي 

الفلسطيني 
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بعنوان “الرجول��ة وتفاعالتها في المجتمع”. 
ف��ي مداخلته، عبّ��ر البروفيس��ور محمد حج 
يحي��ى، المحاضر في الجامع��ة العبرية عن 
ازدواجية التربية لدينا كمجتمع في التفرقة 
والتمييز ما بين الطفل والطفلة. كما وأشار 
إل��ى أن تذويت القهر والكب��ت والتمييز لدى 
الفتيات والنساء هو الحاجز أمام انطالقهن، 
وأض��اف “أي يجب أن نس��أل أنفس��نا ما وقع 
كلماتن��ا عل��ى بناتن��ا عندم��ا ال نك��ف ع��ن 
“إعالمها” أنها غير ق��ادرة، وأن ال أحد يتوقع 
منها أن تتقدم مهنيًا؛ فهذا ينتج حالة ترضي 
فيها الفتاة رغبات الجميع ما عدا نفسها، مما 

بالتالي يوّلد أزمة لديها”. 
أمّ��ا د. هدي��ل ق��زاز، نائب��ة مدير مؤسس��ة 
“هاينرخ - بل” األلمانية، وناش��طة نسوية، 
قدم��ت مداخل��ة بعن��وان “رجولة ف��ي أزمة 
– م��ا وراء ثنائي��ة الرجول��ة واألنوث��ة ف��ي 
المجتم��ع الفلس��طيني”، والتي عب��رت فيها 
ع��ن األعباء المضاعفة للرجل الفلس��طيني 
الس��لطة  مفه��وم  وع��ن  االحت��الل،  تح��ت 
والتس��لط وكونه مفهوم أنتج تاريخيًا ويعاد 
إنتاجه على مس��تويات أنم��اط عالقات قوى 
جديدة ومختلفة. كذل��ك، عبرت د. قزاز عن 
“أن مضامي��ن وبرام��ج الجمعيات النس��وية 
والحركة النسوية من أجل التوعية للمطالبة 
بالتغيي��ر، تُفه��م وكأنه��ا موجه��ة للنس��اء 
فق��ط، والح��ل يكمن في العمل م��ع الرجال 
بش��راكة من أجل فهم الصور النمطية عن 
كليهما، وترس��يخ الوعي بأن تغيير في دور 
النس��اء ومكانته��ن، س��يفضي بالنهاية إلى 
تغيير في دور الرج��ل ومكانته، االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية”. 
قام الس��يد وسيم بيرومي، أخصائي نفسي 
وموجه مجموع��ات، بتقديم مداخلة بعنوان 
“م��ا بين الهوية الوطنية والهوية الرجولية”، 
تح��دث فيها ع��ن دور الم��رأة ف��ي الحركات 
الشعبية وفي النضاالت، و-”أننا نحن الرجال 
نكت��ب التاري��خ، ونختار م��ا نكتب��ه، ونختار 
تحييد دور النس��اء في التاريخ”، كما وتحدث 
ع��ن مفه��وم الوطنية، م��ا بي��ن المجموعة 

والفرد، واختالف الصورة النمطية عن “المرأة 
الوطني��ة” و-”ألرجل الوطني” وتداعيات هذا 

االختالف. 
أمّا الس��يدة عاي��دة توما – س��ليمان، مديرة 
“نساء ضد العنف”، تحدثت في مداخلتها عن 
“الش��راكة نحو التغيير المجتمع��ي، واقعية 
لط��رح وإمكاني��ة التنفي��ذ” حي��ث قال��ت أن 
“الجمعية تؤمن أن الشراكة ممكنة فقط من 
خالل تحليل مركبات عالقات القوة وموازين 
القوى في مجتمعنا، وبين الرجال والنس��اء، 
وإح��داث تغيي��ر بنيوي ف��ي ه��ذه العالقات 
وأسس��ها على مس��توى سياس��ات وقرارات 
ومواقف ومعتقدات وسلوكيات”، كما وأشارت 
إلى أن عالقات القوة بين الجنس��ين ليس��ت 
بموازي��ن العالقة ما بين رج��ل واحد وامرأة 
واحدة، حيث يؤثر اختالف الوضع السياس��ي 
للم��رأة أو الرجل على عالقات القوة لدى كل 

منهما. 
في الختام، قامت السيدة فداء طبعوني – أبو 
دبي بش��كر كل من ش��ارك وساهم، “آمالت 
أن يك��ون هذا اليوم الدراس��ي، وهذا البحث 
فاتحة ألبح��اث ودراس��ات ونقاش��ات قادمة 

تثري الحقل والعمل المهني”.

  

  :

 
 

 
 

 
 

 
ص.ب. 313

الناصرة 16000
++ 972 4 6462138
++ 972 4 6553781
         info@wavo.org

www.wavo.org

 
·
»

  

تأسست جمعية «نساء ضد العنف» في العام 1992، 
بمبادرة مجموعة نساء فلسطينيات في إسرائيل، وتسعى 

الجمعية، منذ تأسيسها إلى مكافحة العنف ضد النساء 
وتوفير الخدمات الداعمة للنساء والفتيات المعنفات ،حيث 

بادرت إلى تأسيس أول مركز مساعدة ضحايا العنف 
الجسدي والجنسي، أولى المالجئ والبيوت االنتقالية 
للنساء والفتيات الفلسطينيات في إسرائيل، ومختلف 

المشاريع االخرى.
طورت الجمعية على مر السنين فكر نسوي شامل من أجل 

رفع مكانة المرأة الفلسطينية في جميع مجاالت الحياة، 
ورغم تمحور عملها في البداية في مجال تقديم وتطوير 
الخدمات، تقوم «نساء ضد العنف» اليوم بدور قيادي في 
المرافعة، التأثير ودفع التغيير المجتمعي لحماية حقوق 

المرأة.
تعمل جمعية «نساء ضد العنف» على تأهيل كوادر 

مهنية للعمل في مجال دعم وعالج ضحايا العنف وتنشر 
المعلومات واألبحاث حول مكانة المرأة الفلسطينية في 

إسرائيل بشكل عام.
«نساء ضد العنف» تعمل على المستوى القطري، وتنشط 
على أساس من االستقاللية، وهي غير منتمية ألي حركة 

أو جسم سياسي.
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للع��ام الثاني عل��ى التوالي، تق��وم جمعية 
“نساء ضد العنف”، بتنظيم برنامج حواري 
القومي��ة”،  األقلي��ات  ف��ي  “النس��اء  ح��ول 
لعش��رين شابة فلس��طينية وكاتاالنية في 
الفترة الممت��دة ما بي��ن 05.09 و13.09-، 
ويذك��ر أن هذا البرنامج ال��ذي يُنظم للعام 
الثان��ي عل��ى التوال��ي، وتهدف “نس��اء ضد 
العنف” م��ن خالله إلى بح��ث أوجه التقارب 
والتشابه في مكانة النس��اء ما بين األقلية 
العربية الفلسطينية في البالد وبين األقلية 
الكاتالونية في اس��بانيا، وتدعي��م الفتيات 
الشابات الفلس��طينيات وتعريفهن بأوضاع 

النساء في أقليات أخرى في العالم. 
ضمن البرنامج الحواري المُخطط، وكمدخل 
ل��ه، قامت مجموعة النس��اء الفلس��طينيات 
بتقدي��م مقدم��ة تفصيلي��ة ع��ن األقلي��ة 
الفلسطينية في البالد منذ النكبة والظروف 
الت��ي مررنا بها كفلس��طينيين حتى اليوم، 
وبالمقاب��ل قام��ت المجموع��ة الكاتاالني��ة 
باستعراض وضع وتاريخ األقلية الكاتاالنية 
ف��ي اس��بانيا؛ كم��ا وقام��ت كل مجموع��ة 
عل��ى ح��دة، بعرض وض��ع ومكانة النس��اء 
ف��ي أقليته��ا، حيث قمن الحقًا في ورش��ات 
العمل بمناقش��ة قضايا النساء في مجاالت 
الصحة، التعليم، السياسة، الدين والعمل، 

والتميي��ز في ه��ذه المجاالت على أس��اس  
القومية والن��وع االجتماعي؛ كما تم عرض 
فيلم أس��باني يجس��د قصة واقعية للعنف 
ضد المرأة في أس��بانيا، وعرض فيلم “عبر 
الحدود” للمخرج بالل يوس��ف والذي يجسد 
معاناة المرأة الفلسطينية في الداخل كذلك 

معاناة الفلسطينيين عامًة. 
األقلي��ة  ع��ن  المُقدم��ة  تعزي��ز  به��دف 
الفلسطينية بمعلومات ومصادر مهنية من 
الحقل، التقت مجموعة النس��اء المشاركات 
ع��ن  وممثلي��ن  بمُمث��الت  المخي��م  ف��ي 
جمعي��ات حقوقية ونس��وية تعمل للمجتمع 
“الطفول��ة”،  مرك��ز  منه��ا  الفلس��طيني، 
و-”أص��وات”  “الس��وار”  “بروفي��ل جدي��د”، 
ومديرة “نس��اء ضد العن��ف”، عايدة توما – 
سليمان، الذين تحدثوا بدورهم عن مكانة 
النس��اء الفلس��طينيات داخل إسرائيل وعن 
الغبن والتمييز السياس��ي واإلنس��اني الذي 
تعانيه األقلية الفلسطينية في البالد كجزء 
من الممارس��ات السياس��ية لدولة إسرائيل 

ضدها. 
في زي��ارة لجدار الفص��ل العنصري، قامت 
المش��اركات أواًل بااللتقاء م��ع مكتب األمم 
المتحدة OCHA حيث تلقوا عرضًا عن وضع 

للعام الثاني على التوالي: 

فلسطينيات وكاتاالنيات –
رغبة في التغيير والتعاون

وكثير من المشترك
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الفلسطينيين في القدس المحتلة، الضفة 
الغربية وقطاع غزة وتوضيح لمخطط جدار 
الفص��ل العنصري، ومن ثم انطلقوا لرؤية 
الجدار والحواجز العسكرية اإلسرائيلية التي 
تحد من تحرك الفلسطينيين على أرضهم؛ 
من ث��م اتجهوا إل��ى زيارة “مرك��ز القدس 
للنس��اء” حي��ث تعرفن على أوضاع النس��اء 
الفلسطينيات في ظل االحتالل والممارسات 
البش��عة بحق شعبنا الفلس��طيني والنساء 
المجموع��ة  زارت  ث��م  خاص��ًة،  العام��الت 
مدينة رام اهلل ومقر الرئيس الراحل ياسر 

عرفات. 
قام��ت المجموع��ة بزي��ارات وج��والت ف��ي 
الناص��رة، حيف��ا وع��كا، والق��رى المهجرة 
الغابس��ية والكاب��ري، كم��ا وقم��ن بجول��ة 
حول الق��رى غير المعترف به��ا في النقب، 
حي��ث التق��وا بممثالت ع��ن جمعي��ة “معًا”، 
تعرفن خاللها عن أوضاع النس��اء البدويات، 
ومعاناته��ن على األصعدة المختلفة، وعلى 

عمل الجمعيات النسائية في النقب. 
الفلس��طينيات  الصباي��ا  مجموع��ة 
والكاتاالني��ات التي ش��اركت ف��ي البرنامج 
م��ن العام الماضي، ش��اركت ف��ي اليومين 
األخيري��ن لبرنام��ج هذا الع��ام، حيث كانت 

المجموعة الكاتاالنية )م��ن العام الماضي( 
قد قض��ت ثمانية أيام ف��ي الضفة الغربية 
حي��ث اطلعن عن كثب على أوضاع الش��عب 
الفلس��طيني ال��ذي يئ��ن تح��ت االحت��الل؛ 
وقد أش��ادت المش��اركات جميعهن بأهمية 
البرنام��ج وكمي��ة المعلومات الت��ي اطلعن 
عليه��ا وعلى رغبة النس��اء الفلس��طينيات 
ف��ي التغيي��ر والتطوير، كم��ا واتفقن على 
ع��دة فعالي��ات س��تقوم المجموعتين على 
النس��اء  أص��وات  إيص��ال  به��دف  ترتيبه��ا 
الفلس��طينيات إل��ى الخ��ارج وتوثي��ق عرى 
التع��اون بي��ن المجموعتي��ن.  ولق��د أكدت 
الس��يدة عال نجم��ي، مرك��زة البرنامج عن 
“نس��اء ضد العنف”، أن: “مبادرة نس��اء ضد  
العن��ف ف��ي المس��اهمة لفتح ب��اب الحوار 
حول وضعية النس��اء في األقليات واإلطالع 
والتعل��م من تجارب الش��عوب األخرى، هي 
بداية انطالقة للعمل المش��ترك مع أقليات 
من دول العالم المختلفة، لمناقشة وضعية 
النس��اء ف��ي األقلي��ات وبن��اء برام��ج عمل 
مش��تركة حول القضايا التي تهمهن، حيث 
س��اهمت مش��اركة الفتيات المشاركات من 
العام الماضي، بتعزيز قناعتنا بمدى أهمية 
هذا التواصل وأهمية االس��تمرار بمشاريع 

من هذا النوع”. 
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نشرة عن جمعية نساء ضد العنف  

تأسس��ت جمعية »نساء ضد العنف« في العام 1992،  
بمب��ادرة مجموعة نس��اء فلس��طينيات مواطنات في 
إس��رائيل،  مهني��ات ونش��يطات ف��ي مج��ال حق��وق 

المرأة. 
تصبو الجمعية إلى إحداث تغيير مجتمعي وصواًل إلى 
مجتمع تع��ددي تقدمي يعتمد العدال��ة االجتماعية، 
ويحف��ظ ألف��راده ولمجموعاته الحقوق اإلنس��انية 
والحي��اة الكريم��ة والتحرر من كافة أش��كال التمييز 
واالضطه��اد، بحيث يكون لكل راغ��ب وراغبة كامل 
الف��رص ف��ي تحقي��ق ال��ذات والطموح��ات؛ وتقوم 
الجمعي��ة بدورها على خلق من��اخ ينتفي فيه العنف 
الموجه ضد النس��اء وتختفي في ظله ش��روط قمع 

النساء واضطهادهن.
»نس��اء ضد العنف« تعمل على المس��توى القطري،  
وتنش��ط على أس��اس من االس��تقاللية، وهي غير 

منتمية ألي حركة أو جسم سياسي.

أهداف الجمعية: 
تنظي��م وتفعي��ل المجتم��ع بجمي��ع مركبات��ه،   .1
وخاصة النساء، للعمل من أجل تحقيق المساواة 
التام��ة للنس��اء العربي��ات الفلس��طينيات ف��ي 
إس��رائيل في جميع مجاالت الحي��اة االجتماعية، 

االقتصادية والقانونية
نش��ر وتعميق فكر الجمعية النس��وي الشمولي   .2

لدى مختلف شرائح المجتمع 
تعزيز مش��اركة وتمثيل النس��اء بمس��اواة في   .3

مواقع صنع القرار والقيادة المجتمعية 

إزالة جمي��ع العوائق المجتمعية والمؤسس��اتية   .4
من أجل ضمان حق النس��اء ف��ي العمل وتوفير 

فرص وشروط عمل متساوية لهن.
الكش��ف والقضاء على كافة أش��كال العنف ضد   .5
النساء وتوفير الدعم والخدمات المهنية لجمهور 

النساء المعنفات 

مشاريع الجمعية:: 
مركز مساعدة ضحايا العنف الجسدي والجنسي

ملجأ النساء العربيات المعنفات وأوالدهن
البيت االنتقالي للنساء العربيات وأوالدهن

»المسار«- البيت االنتقالي للفتيات العربيات
مشروع المرافقة في المسار القضائي

وحدة المرافعة
مشروع »النساء والعمل«

مشروع »تمثيل النساء في مواقع صنع القرار«
مشروع »النساء والصحة الجماهيرية«

وحدة التغيير المجتمعي
منتدى المجموعات النسائية

مشروع رفع الوعي في المدارس
مجموعات شباب في خطر

مشروع »العمل مع الرجال«

تقوم الجمعية من خالل مشاريعها بتقديم:
االستشارة االجتماعية والنفسية والقانونية  .1

الحماي��ة الجس��دية والنفس��ية والدع��م لضحايا   .2
العنف

المحاضرات والندوات التثقيفية  .3
دورات تدريبية للمتطوعات والمهنيين/ات  .4

منشورات وأبحاث   .5

إعداد وتحرير: ريم حزان  - منسقة إعالمية
تصميم غرافي وإنتاج: وائل واكيم
صورة الغالف: الفنانة منال مرقس

إلرسال ردود فعل عن النشرة
info@wavo.org
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