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ما هي جذور املرأة الفلسطينية؟ هل يحق ملن استدعاها للمشاركة
يف مختلف مجاالت الحياة إعادتها إىل البيت؟ هل هي حقًّا متخلفة،
ومن مث َّة يجب استبعادها؟ أهي نصف املجتمع أم املجتمع برمته؟
ما دور التقاليد االجتامعية يف مشاركتها يف الحياة السياسية؟ وما
دورها يف االنتفاضة؟ أهي ظاهرة اجتامعية فحسب أم منوذج من
مناذج تضحيات الشعوب؟ وهل أ ّن الجهاد ،بالنسبة إليها ،مرحلة
موقَّتة؟ أم هل هو نهج حياة مستمر؟
تض َّمن الكتاب  263صفح ًة من ال ِقطْع الكبري ،وجرى تقسيمه إىل
بابني تض َّمن أولهام تسعة فصول ،هي :العمق التاريخي للمرأة،
ودور املرأة الفلسطينية منذ عــام  1948حتى انتفاضة األقىص.
وقد ق ُِّسم الباب الثاين إىل ستة فصول ،وتناول املرأة الفلسطينية
والتمثيل الفصائيل ،وسري بعض الشخصيات البارزة يف تاريخ النضال
الفلسطيني.
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وقد ذَكر الباحث املرأة الفلسطينية يف نهاية البحث ،يف جملة
أي دور لهذه املرأة
واحدة ،أثناء العرص األموي ،بطريقة ال ت ُظهر َّ
التي ترأَّست عنوان البحث .وال أعلم ما عالقة ما ذَكره الدبش
بالعمق التاريخي للمرأة الفلسطينية ،فهو بحث محلُّه خارج هذا
الكتاب.
تناولت منى عزت الفصل الثاين ،من االحتالل الربيطاين وحتى
النكبة ،وبدأت املشهد بتظاهرة احتجاج للمرأة الفلسطينية ض ّد
إقامة مستوطنة صهيونية ،عــام  ،1839وانتقلت إىل الجمعيات
النسائية؛ إذ أُسست أ ّول جمعية نسائية عام 1903؛ وهي "الجمعية
األرثوذكسية ملساعدة الفقراء" ،وتلتها ع ّدة جمعيات نسائية،
معظمها من الطبقة الربجوازية ،التي نالت قسطًا من التعليم،
واتصالً باملجتمع األورويب ،وتب َّنت هذه الجمعيات الجانب الخدمي،
والتعليمي للمرأة.

بدأ الباب األول باملسرية ،وتناول الفصل األول العمق التاريخي
للمرأة الفلسطينية ،وقد كتبه أحمد الدبش الذي أرجع ابتكار
الزراعة إىل النساء ،من خالل تدجني النبات ،يف الوقت الذي كان
فيه الرجال قد احرتفوا استئناس الحيوانات ،وأرجع الباحث تضاعف
السكان إىل نجاح النساء يف ابتكار الفالحة ،من خالل احتفاظهن
ببعض الحبوب والبذور التي يجمعنها بعي ًدا من متناول الرجال.
ونسب إليها تفوقًا آخر؛
وذكر الدبش تف ُّوق املرأة يف هذا املجالَ ،
وهو صناعة الخمر بإضافة الخمرية التي يُصنع منها الخبز إىل عصري
الحبوب ،فيتخمر ،وت ُصنع منه املرشوبات الكحولية.

كشفت عزت عن دور املرأة الفلسطينية النضايل ،منذ وقوع فلسطني
تحت االنتداب الربيطاين ،يف  24متوز /يوليو  ،1922وانحياز بريطانيا
إىل الصهاينة ،عىل حساب أصحاب األرض العرب ،وعن سقوط تسع
شهيدات فلسطينيات ،يف " َهبة الرباق" ،صيف عام  ،1929دفا ًعا
عن الوطن .وكشفت أيضً ا أنه جرى تشكيل "االتحاد النسايئ" يف
العام نفسه ،وبيّنت دوره يف تقديم املساعدات اإلنسانية ،والصحية
للجرحى ،واملنكوبني ،وعقْد أ ّول مؤمتر نسايئ ،بحضور  300سيدة،
وتو ُّجههن إىل منزل املندوب السامي الربيطاين ،وتسليمه قرارات
االجتامع ،وعالقة اللجنة املنبثقة من املؤمتر بـ "عصبة األمم".

شبَّه الباحث العمل الزراعي بالعمل الجنيس ،وال سيام أ ّن استدارة
أواين الطعام قد ًميا ُصنعت عىل منط ثدي أفروديت ،مستن ًدا يف هذه
عب عنها ،مرا ًرا ،منذ
التشبيهات إىل لويس ممفورد ،وإىل رؤيته التي َّ
العرص الحجري ،والعرص النيوليتي ،وهو قبل ميالد املسيح بـ 7000
سنة ،والعرص الباليوليثي األعىل الذي ميتد إىل  25000سنة قبل
امليالد.

رصدت الباحثة دور الحركة النسائية يف مساندتها للحركة الوطنية
الفلسطينية ،وتحركها الدؤوب لتأييد الكفاح الوطني ،وتقديم
االعرتاض ،واالحتجاج عىل املامرسات الربيطانية التي كانت تع ُّدها
"أُ ّس البالء" ،وتع ُّد الصهيونية تابع ًة لها .كام رصدت الباحثة،
عــام  ،1933وقوف امرأة مسيحية فلسطينية عىل منرب عمر بن
الخطاب ،وإلقاءها خطبة دانت فيها االستعامر الربيطاين الذي
يسمح بالهجرة اليهودية إىل فلسطني وعام  1936الذي استشهدت
فيه  30سيدة يف الكفاح املسلح ،واعتقلت فيه سيدات وطالبات
كثريات .وكان لـ "لجنة السيدات العربيات" دور فعال يف االتصال
باملجتمع الربيطاين ،واملندوب السامي ،ودور محدود يف رفع املعاناة
االقتصادية عن الشعب الفلسطيني؛ بسبب املرجعية الربجوازية
لهذه الجمعيات النسائية.

ر َّجح الدبش أ ّن عبادة اآللهة األم يرجع إىل اكتشاف علامء اآلثار
ُد ًمى أنثويةً ،لها صفات تناسلية بارزة .كام يرى أ ّن خصوبة األرض
يف املجتمعات الزراعية ،مقرتنة بخصوبة النساء ،إىل يومنا هذا ،وأ ّن
جني املحصول كان يقترص عىل النساء العاريات الصدور ،وأشار إىل
معتقدات أخرى تح ِّرم العمل يف األرض ،ألنّها متثّل األم التي يحرم
إيذائها.
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ودانت الباحثة قرارات املؤمتر النسايئ عام  1938الذي ُعقد يف
مرص للدفاع عن فلسطني ،برئاسة هدى شعراوي ،ووصفت قرارته
بالتناقض ،لتعاملها مع الحكومات األوروبية وباألخص بريطانيا التي
حص فعاليات
تُ َع ُّد
خصم للعرب ،بوصفها دولة احتالل ،وجرى ْ
ً
املؤمتر يف طبقة معيّنة ،ومل يخرج نشاط هذه الجمعيات عن
خطوات مح َّددة.
مل ترصد الباحثة سوى دور املرأة الربجوازية ،وتجاهلت دور املرأة
كل نساء فلسطني اشرتكن مع
املناضلة يف الطبقات األخرى؛ إذ إ ّن ّ
كل األحداث التي م َّرت .ويُ َع ُّد صموده ّن وصربه ّن عىل
الرجال يف ّ
قتل أزواجهن وأبنائهن ،وإخوانه ّن كفاح .ومل تسجل عزت ،كذلك،
أي حالة استشهادية للمرأة الفلسطينية ،يف حرب .1948
ّ
جاءت إلهام الرشيف لتتحدث عن الفلسطينية الالجئة ،بعد
حــرب  1948التي دمــرت نكبتها تركيبة املجتمع الفلسطيني
اجتامع ًّيا ،واقتصاديًّا ،وسياس ًّيا؛ إذ لجأ الفلسطينيون إىل غزة والضفة،
والدول العربية ،واألجنبية ،وبعد عام  ،1967حدث اللجوء الثاين
لفلسطينيي عام  ،1948واللجوء األول ألهل الضفة والقطاع.
صورت الرشيف الوضع االقتصادي والتعليمي للمرأة الالجئة يف
وطنها ،وكيفية محافظتها عىل الهوية الفلسطينية ،متناسي ًة القهر
املتمثّل بـ "املحافظة" الذي تتعرض له من خالل تقاليد املجتمع
العربية ،متَّجه ًة إىل هدفها األكرب؛ وهو مساندة الرجال يف الوقوف
يف وجه املحتل .وتب َّنت زيادة معدل اإلنجاب ،لتكوين عائلة كبرية،
فهي تعلم أ ّن االحتالل سيحصد أحد األعزاء ،اب ًنا كان أو زو ًجا أو
أخًا؛ فكان اتّجاهها ذاك مغالب ًة لقسوة الفراق ،والحياة القاسية التي
فُرضت عليها.
واختارت الباحثة طمخيم شعفاط منوذ ًجا للمرأة الالجئة ،لتكشف
عن معاناتها ،ث ّم انتقلت إىل الدول العربية ،بداي ًة من سورية
التي تعمل األونروا فيها عىل تقديم املساعدات لالجئني .وتعامل
الحكومة السورية الفلسطينيني معاملة السوريني ،األمر الذي أ َّدى
إىل تخفيف العبء االقتصادي عنهم يف هذا البلد .أ َّما يف لبنان
فالصورة معكوسة؛ نظ ًرا إىل ما يعانيه الالجئون الفلسطينيون يف
املخيامت ،والقوانني الصارمة التي ت ُفرض عىل مخيامتهم وتعرضهم
للمجازر ،مثلام حدث عامي  1976و .1982يُضاف إىل ذلك اضطهاد
الحكومة اللبنانية لهم؛ ذلك أنَّها فرضت عليهم أش ّد أنواع اإلقصاء،
والتهميش ،وعاملتهم عىل أنّهم أجانب .وأ َّما أوضاعهم االقتصاديَّة
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واالجتامع َّية فهي مزرية؛ ما ضاعف معاناة املرأة والرجل ،ورفع
نسبة األمية والبطالة يف أوساط الطرفني.
أ َّما الصورة يف األردن الذي ساوى يف املعاملة بني الفلسطيني واألردين،
فهي المعة ،ولكن ال يخلو األمر يف املخيامت الفلسطينية من معاناة
وتر ٍّد متعلّقني بأوضاع السكن .ويف العراق صارت املعاملة ،بعد
مفص ًل،
خاص ذكرته الباحثةَّ ،
عام  ،1968مثل األردن ،مع وضْ ع ٍّ
وبخاصة بعد عام .2003
انتقلت الرشيف إىل مرص لتوضح بعض املعاناة التي يتعرض
لها الالجئ يف هذه البالد ،وبخاصة بعد توقيع "معاهدة السالم
املرصية  -اإلرسائيلية" .وحلَّقت الباحثة يف الفضاء ،لتصل إىل أملانيا؛
إذ تطاير الشتات الفلسطيني هناك ،ليصطدم بقوانني ال يُل ّم بها
الالجئ جي ًدا ،فتُس ِّبب له مزي ًدا من املشكالت .ويف لندن ليس مث َّة
كل العرب هناك يعانون من
وضع خاص بالفلسطينيات ،بل إ ّن ّ
املشكالت نفسها التي جاءت يف الدراسة .أ ّما الواليات املتحدة
خاص ،ظاهره رحمة ،وباطنه عذاب.
األمريكية فهي تتَّبع أسلوبًا ًّ
متسك الجيل الثالث من الالجئني يف آيسلندا
الحظت الباحثة مدى ُّ
بحق العودة ،وذلك بسبب اضطهاد الصهاينة للفلسطينيني .كام
صاغت بعض النامذج املتعلِّقة مبعاناة نساء فلسطينيات يف بلد
تسد" ،لتشتيت الشعب
اللجوء ،وبكيفية تب ِّنى الدول سياسة "ف ِّرق ُ
أصل .كام روت الباحثة قصة ليىل خالد التي قامت بخطف
املشتت ً
طائرة أمريكية يف  28آب /أغسطس .1969
تخوفت الرشيف من أن يرتاجع وضع املرأة الفلسطينية تحت وطأة
املوجة الدينية السلفية السائدة يف الوطن العريب التي أ َّدت ،بوج ٍه
خاص،
عا ّم ،إىل تراجع دور املرأة العربية؛ فانعكس ذلك ،بوج ٍه ٍّ
عىل املرأة الفلسطينية .وطالبت الباحثة بتحسني أوضاع املرأة
الفلسطينية الالجئة ،من خالل مجموعة من األطاريح التي حفل
بها البحث.
دخل عبد القادر ياسني املعارك يف الفرتة املرتاوحة بني عامي 1948
و ،1967ليلتقط صور استشهاد املرأة الفلسطينية ،وفرحها باستشهاد
ذويها ،وتضميدها جراح املصابني ،إىل غري ذلك من مشاهد معركة
دير ياسني عــام  .1948وانتقل ياسني إىل فرقة "زهرة األقحوان"
يف يافا ومشاركتها يف املعارك ،ذاك ًرا شهيدات النضال ،ودور املرأة
الفلسطينية الالجئة ،داخل فلسطني وخارجها ،يف الحفاظ عىل
الهوية الفلسطينية ،وغ ْرسها يف األجيال الناشئة ،واهتاممها بالتعليم؛
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ألنَّه السالح الوحيد للفلسطيني الالجئ ،تحت نري القمع الرسمي
العريب ،وحرمانه من العمل والتعليم ،ومن العالج ،ماعدا يف سورية
واألردن .وقد جرت معالجة هذه النقطة يف الفصول السابقة ،ث ّم
تكررت بعد ذلك.
أ َّما بشأن األوضاع السيئة التي تعيشها املرأة الفلسطينية الالجئة،
فقد رشح الكاتب الوضع املأسوي ،وكيفية تغلب املرأة الفلسطينية
عليه ،وتحديها األوضــاع القاسية ،ونضالها املستم ّر من خالل
واملؤسسات االجتامعية ،واإلنسانية لدعم املجتمع
الجمعيات،
َّ
املشد .وكذلك التباين يف الوضع بني القطاع والضفة،
الفلسطيني َ َّ
من جهة امتالك األرض ،ونوع العمل املتاح الذي اتَّصف به الريف
عمل
من حيث ذلك التقسيم التقليدي بني الذكور واإلناث بوصفه ً
عائليًّا ،وجهاد املرأة الفلسطينية يف الحصول عىل العمل لضامن
البقاء ،وحرصها عىل التعليم الذي منحها ق َّوة الح ِّرية الفكرية،
وح ِّرية السفر إىل الخارج من أجل العلم والعمل .وقد ساعدتها عىل
ذلك تسهيالت قدمتها األونروا للنساء الفلسطينيات.
تناول ياسني الوضع القانوين للمرأة يف األقطار العربية ،والكفالة
االجتامعية وأثرها يف وعي املــرأة ،وح ِّرية الحركة ،واألعــال
تجل دور املرأة
املنزلية ،والتصنيف النوعي للذكر واألنثى ،وكيفية ِّ
الفلسطينية السيايس إلجهاض "مرشوع سيناء" ،ربيع عام ،1955
وتدويل القطاع ( ،)1957-1956وذلك عىل ال َّرغم من إغفال
حق
املطالب النسائية يف األحزاب السياسية ،وعدم إتاحة فرصة ّ
املشاركة يف الحياة السياسية لالجئات يف الشتات.
أشــار الكاتب ،يف يشء مــن التفصيل ،إىل خــطــوات انعقاد
مؤمتر للمرأة الفلسطينية ،يف القدس ،خالل الفرتة املرتاوحة
بني  15و 20متوز /يوليو 1965؛ بهدف توحيد التنظيامت النسائية
الفلسطينية ،يف مؤسسة واحدة ،تحمل اسم "االتحاد العا ّم للمرأة
الفلسطينية" .وأشــار ،كذلك ،إىل دور اللجان الخمس يف بلورة
التوصيات التي خرج بها املؤمتر ،والتي دعت إىل االهتامم باملرأة،
من جميع النواحي ،وح ْمل رسالة "النضال لتحرير الوطن السليب".
استنتج ياسني سامت املرأة الفلسطينية الالجئة؛ ومنها الحرص عىل
التعليم ،والبحث عن العمل الذي أ َّدى إىل تفتيت األرس الفلسطينية
بقي
من جهة انخراط املرأة يف األنشطة االجتامعية والكفاح ،يف حني َ
العمل السيايس مقصو ًرا عىل فئة معينه فقط ،عىل نح ٍو موسمي.
كام أنَّه أشار إىل أسباب قصور أداء "االتحاد العا ّم للمرأة" ،عىل

181
ال َّرغم من تأسيس خمسة وعرشين فر ًعا له ،واشتامله عىل نحو
خمسني ألف عضو.
كتبت دنيا إسامعيل الفصل الخامس ،من هــزميــة  1967إىل
انتفاضة  ،1987وفيه رصدت معاناة املرأة العاملة يف ما يعرف
أي ضامن
بـ "باملياومة" ،يف املشاريع اإلرسائيلية الذي ال يوفِّر لها ّ
اجتامعي ،أو رعاية صحية .وذكرت دور الحاجة إىل عملٍ يف تأخُّر
س ّن الزواج لدى الفتيات ،من أجل تأمني مورد رزق .وذَكرت أ ّن
كثريات فقدن عملهن داخل األرايض املحتلة عام  ،48نتيجة الركود
االقتصادي ،والسياسات اإلرسائيلية املتع ِّنتة.
وحــرت إسامعيل آثر التحوالت االقتصادية يف وضع املــرأة،
عامي 1967
وعدد العامالت الفلسطينيات يف مختلف امليادين
ْ
و ،1987ونسبة الزيادة التي تركِّز معظمها يف قطاع الزراعة ،ث ّم
تح ّول األيدي العاملة إىل قطاعات أخرى؛ كالتمريض ،والحياكة،
والتدريس ،والصناعات التحويلية ،األمر الذي أ َّدى إىل انخفاض
نسبة العامالت يف الزراعة ،مقابل ارتفاعها يف قطاعات أخرى ،وإىل
لتغي األحوال
ِّ
تدن نسبة العامالت يف الريف مقارن ًة باملدن؛ نتيج ًة ُّ
االقتصادية والسياسات اإلرسائيلية التي تهدف إىل أن يكون االقتصاد
الفلسطيني تاب ًعا القتصادها.
رأت الباحثة أ ّن املرأة الفلسطينية أُجربت عىل تكثيف العمل،
ملواجهة األوضاع التي مت ُّر بها البالد ،فشكَّلت الجمعيات واملؤسسات
ملواجهة هذه األوضاع وتقديم اإلغاثة للمنكوبني ،من خالل ج ْمع
التربعات ،وس ّد حاجات املحتاجني األساسية؛ من غذاء وعالج ،ودمج
الدور النضايل يف الدور الخدمي االجتامعي.
الحظت إسامعيل نتائج املؤمتر االجتامعي الفلسطيني األول الذي
عقد يف القدس يف العرشين من متوز /يوليو  ،1979والذي اهت َّم
مبناقشة املشكالت االجتامعية ذات البعد السيايس ،ومحاولة الحفاظ
عىل الشخصية الفلسطينية ،والتصدي ملحاوالت تهويد القدس،
عامي ،1981
وكذلك بيانات املؤمترات العديدة التي عقدت يف
ْ
 ،1984واللجان املنبثقة من املؤمتر ،وعدد النساء الاليت شاركن يف
 40لجنةً ،انترشت يف كامل فلسطني لتقديم نشاطات اقتصادية،
واجتامعية ،وثقافية ،وصحية .ث ّم إنها تط َّرقت إىل أسامء اللجان
ومقا ّرها ،وفروعها ،ونشاطاتها.
زخَر البحث بالحديث عن نضال املرأة الفلسطينية وصمودها،
وتح ِّديها الواقع الذي فُرض عليها ،ودورها يف العمل املسلح ،ونقل
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السالح ،والتدريب عليه ،وإيواء الفدائيني الذي شهدته سنوات
االحتالل من دون توقف حتى اآلن ،عىل ال َّرغم من متييز نوعية
العمليات الفدائية التي تجرى يف الضفة الغربية ،والتي يسهل
فيها دخول املناطق املستهدفة ،من العمل َّيات التي تجري يف قطاع
غزة التي تُلقى فيها قنابل عىل السيارات العسكرية اإلرسائيلية،
وعىل مقر الحاكم العا ّم العسكري اإلرسائييل .وما أدهش العامل أ ّن
املناضالت الفلسطينيات يعملن ولديهن مصدر دخْل ،وأنّه ّن طالبات
أحيانًا أخرى ،أو ربات بيوت لديهن أطفال .فعىل ال َّرغم من ذلك
كلِّه يُقدمن عىل النضال املسلَّح من دون تر ُّدد ،أو خضوع ملغريات
الحياة.
كام رصدت إسامعيل عدد النساء الاليت أُدخلن السجون اإلرسائيلية،
أو أُبعدن إىل خارج الوطن ،أو فُرضت عليهن اإلقامة الجربية ،إىل
غري ذلك من أنواع العقاب ،بسبب انتامئهن السيايس ،ومقاومته ّن
االحتالل .ورصدت ،كذلك ،الدور الذي تضطلع به املرأة أيام حظر
أي ذريعة؛ كذهابها إىل السوق
التجوال؛ ذلك أنَّه يسهل تنقلها تحت ّ
مثل ،وهي يف حقيقة األمر تساعد إخوانها الرجال يف املقاومة.
ً
ويربز وعي املرأة الفلسطينية يف حرصها عىل حامية الثقافة الوطنية
الفلسطينية من االخرتاق الصهيوين .فلقد حافظت عىل اللهجة
فضل عن الطعام ،والزي ،والعادات ،وتقاليد الزواج.
الفلسطينيةً ،
غري أنَّها حافظت عىل املوروث االجتامعي ،من قبيل أساليب تنشئة
األطفال ،وزواج األقارب ،محافظ ًة سبَّبت لها معانا ًة كبريةً ،مثل
خضوعها لهذا املوروث الذي يعوق نيلها الح ِّرية ،عىل الرغم من
درجة التعليم العالية الحاصلة عليها؛ فهي تخضع لرغبات الرجل
وتصوراته املتمثّلة بإبعادها من مراكز ُصنع القرار الفلسطيني.
أشادت الباحثة باإلنجازات التي حقّقتها املرأة يف مجايل التعليم
والصحافة ،وغريهام ،وب َّينت كيفية طغيان الصبغة السياسية عىل
العمل النقايب ،ليتحول إىل الدفاع عن ح ِّرية الوطن عىل حساب
املطالب االجتامعية .وختمت إسامعيل بحثها بلمحة عن سلبيات
"االتحاد العا ّم للمرأة الفلسطينية".
أطل علينا عبد القادر ياسني ،من جديد من خالل انتفاضة الحجارة
( ،)1991 - 1987وأثرها االقتصادي املتمثّل بعمل أبناء فلسطني
تحت نري االحتالل ،عالو ًة عىل أثرها االجتامعي الذي أ َّدى إىل انتقال
العمل السيايس إىل الشارع ،وأثرها السيايس إىل املجتمع الفلسطيني
الذي تشكَّل وعيه بنضج البنى الحزبية ،والفصائلية ،والنقابية،
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وتع َّرض لكيفية ضعف املقاومة الفلسطينية يف الخارج ،بعد خروج
الفصائل من لبنان عــام  ،1982وابتعادها عن خط املواجهة مع
الكيان ،واالنشقاق الكبري يف حركة فتح عام .1983/5/9
وعن أسباب اندالع االنتفاضة ،كتب ياسني جمل ًة من األحداث؛
منها زيادة وترية القمع اإلرسائييل ،وزيادة الرضائب ،وإعالن شارون
االنتقال لإلقامة يف القدس ،إىل غري ذلك من األسباب.
عاد املؤلف إىل املوضوع الرئيس املتمثِّل بتأثري االنتفاضة يف املرأة
الفلسطينية التي احتلت موق ًعا متقد ًما يف الحركة الوطنية ،ورصد
ياسني ارتفاع أعداد املعتقالت ،وتشكيل اتحادات نسائية من القوى
وتول املرأة تأسيس األطر النسائية للفصائل.
الوطنية والتقدميةّ ،
وتــعـ َّرض ياسني ملشاركة املــرأة الفلسطينية يف التظاهرات،
واالعتصامات ،وإىل إلقائها الحجارة والزجاجات عىل دوريات
االحتالل ،وج ْمعها ت ُّربعات للمعتقلني ،وتشكيلها لجانًا مع "لجان
اإلغاثة الطبية" تحثُّ عىل التربع بالدم .وتع َّرض ،أيضً ا ،لتصديها
لجنود االحتالل ،ومساهمتها يف تخليص املجاهدين من أيديهم ،وقد
شملت هذه التحركات النسائية فئات املجتمع كلِّها .وجرى استشهاد
 68امــرأ ًة وفتا ًة حــتــى  ،1989/3/8إضاف ًة إىل آالف الجريحات
واملعتقالت ،وأ َّدت هذه االنتفاضة إىل تكوين أركان دولة فلسطينية
مستقلة عن االحتالل ،تستطيع إدارة شؤن الحياة ،بعي ًدا منه.
وكشف الكاتب عن زيادة الروابط األرسية ،وتعزيز ارتباط الرجل
ٍ
ساعات
بزوجته وأوالده ،بعد االنتفاضة نتيجة وجودهم يف املنزل،
طويلةً ،من ج َّراء حظر التجوال ،وتفاقم األزمة االقتصادية؛ ما جعل
األرسة تتكافل يف س ّد حاجاتها؛ واملــرأة ذات مكانة أعىل نتيج ًة
لنجاحها يف ف ْرض تعاونها غري املسبوق يف جميع نواحي الحياة،
وتدبري شؤون املجتمع ،داخل البيت وخارجه.
أكملت آمال خزامي مسرية املرأة يف "انتفاضة األقىص واالستقالل"،
وصول
ً
مستعرض ًة تاريخ نساء فلسطني النضايل ،منذ عــام ،1967
إىل إحصاءات متعلِّقة باالنتهاكات اإلرسائيلية يف "انتفاضة األقىص
واالستقالل" ،وعدد الشهداء ،والجرحى ،واملعتقلني ،واملنازل،
واملــدارس ،والجامعات ،والزراعات ،واألرايض ،والرثوة الحيوانية
املد َّمرة ،وإجراءات الحصار واإلغالق اإلرسائيلية التي رفعت مع ّدالت
الفقر ،والبطالة ،ورضبت البنية التحتية ،واالجتامعية ،واالقتصادية
كل هذا
لألرايض الفلسطينية ،وكيفية مساهمة املرأة يف تحمل ّ
الدمار وتبعاته؛ فتح َّملت ،نتيج ًة لذلك ،أعباء الحاجات الرضورية
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لألرسة من تعليم ،وطعام ،ورعاية صحية ،وزراعة  -بدلً من الزوج
الذي استشهد أو اعتُقل  -ومساعدة الجرحى ،واملقاومني ،وأكَّدت،
السياق ،دور املرأة بوصفها صامم أمانٍ بالنسبة إىل البيت
يف هذا ِّ
الفلسطيني.
رسدت الباحثة مجموعة روايات لسيدات وفتيات تعرضن لالعتقال؛
بسبب مشاركتهن يف النضال ،وشهادات لسيدات يف املعتقالت
تعرضن للقمع ،والضغط النفيس ،والتعذيب الجسدي ،ولفتت
ال َّنظر إىل املرأة األسرية الحامل التي تلد وراء القضبان ،إضاف ًة إىل
املرأة املريضة التي ال يتوافر لها عالج مالئم ،وسوء معاملة األسريات
وحرمانه ّن من رؤية أهله ّن ،وص َّورت مشاهد أخرى لعمليات فدائية
واستشهادية قامت بها النساء بعد االنتفاضة ،تع َّدت  12سيد ًة
عامي ،2005 - 2000
وفتاةً ،من إجاميل  270امرأ ًة شهيد ًة يف ما بني ْ
وذكرت كيفية متكُّن املرأة الفلسطينية من تغيري صورتها يف نظر
فصائل إسالمية قد كانت ت َهمشها.
عادت نهال قاسم إىل عام  ،48لرتصد دور املرأة تحت وطأة األوضاع
السياسية ،عشية النكبة ،ومعدل خصوبتها آنذاك ،والكثافة السكانية
للعرب الفلسطينيني واليهود ،واملحاوالت واملخططات الصهيونية
املتتابعة يف تهجري الفلسطينيني وطردهم ،وإزالــة قراهم كلِّها،
أي أثر للوجود العريب يف فلسطني ،وإحالل
ومصادرة ممتلكاتهم ،ملحو ّ
اليهود مكانهم .والوضع االقتصادي املرتدي ،ومعاناة املرأة الالجئة،
واألوضاع املعيشية املرتدية ،وبخاصة يف وضع العرب الفلسطينيني
الذين جرى م ْنحهم املواطنة ،ولكنهم ال يزالون يخضعون لسياسة
التمييز بني العرب واليهود .وقد استندت إرسائيل ،يف هذا السياق،
إىل نصوص التوراة يف إصدار قوانينها الظاملة ،مثل "قانون الغائبني"،
وبناء املستوطنات فوق األرايض العربية ،مستخدم ًة "قانون استمالك
األرايض" ،وقانون "مرور الزمن" ،و"األرايض" ،و"استمالك األرايض يف
النقب" ،وعديد القوانني ،واألحكام األخرى التي وردت يف الدراسة.
كتب خالد سعيد الفصل التاسع واألخري من الجزء األول ،وهو بعنوان
"املرأة الفلسطينية يف املصطلح الصهيوين"؛ وذكر أنها من منظور
صهيو ّين "متخلفة ،زانية ،استشهادية ،يجب قتلها ،إىل غري ذلك من
الصور الذهنية التي تنضوي إىل العالقة بني "األنا" و"اآلخر" يف هذا
السياق ،والتي التقطها الباحث من الدراسات االجتامعية ،ومن
ِّ
انعكاس تطبيقها يف املجتمع اليهودي ،ومن صورة املرأة الفلسطينية
يف (العهد القديم) الذي يع ُّد الرب هو رب الجنود؛ ومن ذلك القول:
"وهو الرب إلهك يطرد هؤالء الشعوب من أمامك ،ويدفع ملوكهم
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إىل يدك فتمحو أسامءهم تحت السامء" ،والقول" :هو الرب القايس
املتوحش الذي ال يعرف الرحمة باإلنسان أو الحيوان" .وكلها فقرات
طفل.
رجل كان ،أو امرأةً ،أو ً
تبيح قتل اآلخر ،بوحشيةً ،
رسد الباحث فقر ٍ
ات عديد ًة من توراة العهد القديم التي تتضمن
سيطرة اليهود عىل األرض والشعوب األخرى بزعمهم أنهم "شعب
باطل ،أ ّن النبي داوود ،عليه
الله املختار" .وتذكر أسفار التوراةً ،
السالم ،كان يعيش من السطو عىل الشعوب املجاورة ألصحاب
األرض األصليني ،وأنَّه قام بانتزاع امرأة فلسطينية من أحضان زوجها
"ألنها امرأة جيّدة الفهم ،وجميلة الصورة" ،فرسخت صورة املرأة
يستحل هتْك عرضها.
ّ
الزانية لدى اليهود التي
ص َّور سعيد نظرة اليهود إىل القايض شمشون ،وهو يهودي كان يقتل
الفلسطينيني إىل أن متكّنوا منه ،عىل يد "عاهرة" تدعى "دليلة"،
ومن مث َّة فإ ّن مثل هذه الروايات تغذِّي الوجدان الصهيوين مبربرات
للعدوان والوحشية .وهناك ثالثة مفاهيم تصور الصفوة اإلرسائيلية
للعرب ،وهي البوبرية((( التي تقول إ ّن "فلسطني أرض بال شعب
ُمنحت لشعب بال أرض" ،والبنغوريونية((( ،والوايزمانية((( التي ترى
أ ّن العرب ال يعرفون سوى لغة القوة ،واألغلب ّية العظمى ترى العرب
كساىل منخفيض الذكاء ،وتصفهم بالـ "أغبياء" ،وبأنهم فالحون ورعاة
أغنامٍ  .واستند خالد سعيد إىل وقائع من مجموعة قصص لكتاب
يهود يصفون فيها العرب باستخدام البهائم يف تنقالتهم ،ويصفونهم
بالبهائم أيضً ا.
نقل عن الصهاينة ،كفاح املــرأة الفلسطينية
ووصف الباحثً ،
املسلح يف دير ياسني؛ إذ كانت تحمل سكي ًنا أو آل ًة حاد ًة ملواجهة
املذابح التي اعرتف بها اليهود أنفسهم ،وكانت ترشق املحتلّني
بالحجارة ،شأنها يف ذلك شأن الرجال ،وتحمل األعالم يف التظاهرات،
إىل غري ذلك من أشكال الكفاح املسلَّح التي سبق رسدها .وزخَر
هذا الفصل بكشف اعرتافات الصهاينة باملذابح التي نفذوها يف
حق الفلسطينيني ،وبخاصة األطفال ،والسيدات ،بنا ًء عىل نظرتهم
ِّ
املتدنية تجاه العرب واملسلمني ،ودعوة الحاخامات ،واملفكرين،
وخصوصا األطفال
كل من هو دونهم،
والشعراء اليهود إىل قتل ّ
ً
والحوامل حتى ال يزداد التناسل.
1
2
3

نسب ًة إىل مارتن بوبر.
نسب ًة إىل ديفيد بن غوريون.
نسب ًة إىل رئيس الدولة اإلرسائيلية حاييم وايزمان.
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عــرض خالد بعض صــور العنف الــذي ميارسه الصهاينة ض ّد
الفلسطينيات ،ومنها طرد الطالبات الفلسطينيات الاليت يرتدين
ال ّزي اإلسالمي ،وإقدام أكرث من محارض يف جامعة تل أبيب عىل هذا
الترصف ،وشهادة طبيب من أوروبا سافر للعمل يف مستشفيات
الكيان بأنه رأى بأ ّم عينه أطباء صهاينة يُعطون فلسطينيات حوامل
أدوية إجهاض ،أو ُمؤ ِّدية إىل موت األج َّنة .وهذا كلُّه يُظهر الصورة
الذهنية للمرأة الفلسطينية يف مخيلة الكيان املحتل.
أ ّما عنوان الجزء الثاين ،فهو "يف معرتك الحياة" .ويف فصله األول،
كتبت رانية املدهون يف موضوع "املــرأة الفلسطينية والتمثيل
الفصائيل" ،وقد ص ـ َّورت آثــار النكبة وهــزميــة  1967يف املرأة
الفلسطينية ،وانطالق أ ّول مؤمتر للمرأة ،واندماج املرأة الفلسطينية
يف التجمعات النقابية والفصائلية ،واألحزاب السياسية ،وكيفية
اضطالع املــرأة مبوقع التخاذ القرار يف املجلس الترشيعي عام
 ،2009ويف املجلس الوطني الفلسطيني (برملان منظمة التحرير
الفلسطينية) ،وكذلك أثر االنتفاضة يف دور املرأة الحزيب ،من خالل
جداول إحصائية للمرشَّ حني يف االنتخابات الوطنية عام ،1996
ونسبة النساء يف الهيئات واملواقع القيادية يف الفصائل ،حتى
نهاية  ،1997ومدى ضعف املشاركة النسائية يف الحياة السياسية
العا َّمة ،والفجوة الكبرية بني الواقع الفعيل للمرأة ،وبني نظرة
األحزاب السياسية لهذا الواقع.
كتب أنور محمود الفصل الثاين "الفدائية يف ثورة  ،"1936وتناول
مسألة خروج املرأة للنضال ض ّد قرار التقسيم ،ودورها يف الكفاح
املسلح عام النكبة ،وما قامت به من عمليات فدائية مسلحة ،وقد
جعل الباحث عنوان الفقرة "النكبة والفدائيات" .وتح َّدث ِضمنه
عن النكسة منذ عام  1967حتى عام  ،1976وال نعلم إن كان الخطأ
متمث ًِّل بالعنوان أو باألفكار التي اشتمل عليها.
رسد الباحث قصة حياة فاطمة برناوي ،الالجئة ،وكيف َّية تعرفها إىل
يارس عرفات ،وهو متنكر يف هيئة طبيب .كام رسد تنفيذها بوساطته
تفجري سينام صهيون بالقدس ( ،)1967/10/8وإلقاء القبض عليها
املحتل؛ مبوجب
ّ
بعد هذه العمل َّية بيومني ،وخروجها من قبضة
توقيع "اتفاقية كامب ديفيد" وإبعادها إىل األردن.
كل من شادية أبو غزالة ،ومريم روحي الشخشري،
ورسد كذلك قصة ّ
وعائشة عودة ،ولييل خالد ،وتريزا هلسة ،وسناء فتحي منر ،ومنتهى
الحوراين ،ولينا النابليس ،ودالل املغريب ،ومجموعة من املحررات
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يف عملية النورس لتبادل األرسى ،وقصص استشهاديات كثريات يف
االنتفاضتني م َّمن مل متنعهن إغراءات الحياة من التنازل عنها ،مقابل
العزة والكرامة.
وعن خنساء فلسطني ،كتب فتحي عبد العليم ،مشبِّ ًها املرأة
الفلسطينية بالخنساء التي وهبت أبناءها الذكور للجهاد يف سبيل
الله .واهت ّم عبد العليم بالبيئة بوج ٍه عا ٍّم ،وبالبيئة الفلسطينية
خاص ،من جهة ما تعرضت له من تدمري بسبب االحتالل،
بوج ٍه ٍّ
واهت ّم كذلك بإطار معيشة املرأة الفلسطينية واالرتباط الوثيق بني
األرض والدم.
وق َّدم الباحث قراءة منوذج املرأة الفلسطينية ،من خالل توصيف
حالتها وتشخيصه؛ بالنظر إىل أنَّها راعي ٌة لثقافة الجهاد التي قدمها
لنا يف شخصية وفــاء إدريــس بوصفها منوذ ًجا ،وذلــك يف قراءة
لسيكولوجية املرأة الفلسطينية وص ْوغ أديب مميَّزين .ورسم فتحي
ما دار يف خلَد الفتاة التي عاشت وسط الدماء ممرض ًة داخل
وأطفال وشبابًا
ً
سيارة إسعاف ،تنقل الجثث ،وأجزا ًء برشي ًة ممزقةً،
يلفظون أنفاسهم األخرية بني يديها.
ورصد عبد العليم األبعاد السوسيوثقافية لنموذج املرأة الفلسطينية،
من خالل "أم نضال" املعروفة بـ "خنساء فلسطني"؛ بالنظر إىل أنَّها
بأل تذهب هذه
فقدت  54شهي ًدا من عائلتها .وأوىص الباحث َّ
تعب عن
التضحيات س ًدى ،عىل غرار مشاريع التسوية الهزيلة التي ِّ
تعب فيه املقاومة عن أمل متمثِّل بأ ّن
اليأس السيايس يف الوقت الذي ِّ
دم الشهداء ،وق َّوة البندقية التي أخرجت أهل فلسطني ،واإلرادة،
عوامل ت ُقدرهم عىل العودة إليها.
كتب هشام عبد الرؤوف الفصل الرابع "أسريات الوطن الفلسطيني"،
املؤسسات الفلسطينية والدولية التي تدافع عن األرسى ،وق َّدم
وع َّدد َّ
إحصا ًء لعدد األسريات ،وص َّنفه ّن إىل قارصات وحوامل ،وتح َّدث
عن وضع ّن داخل األسوار ،وعن األسريات وأزواجه ّن ،والشهيدات،
واملعتقالت .كام تح َّدث عن عميدات األسريات الاليت أمضني أكرث من
خمسة عرش عا ًما يف املعتقل ،وعن مضاعفة عدد السجون؛ حتى
تستوعب أعدا ًدا كبرية من املعتقلني الفلسطينيني ،وعن سجون
رسية تحت األرض ال يُعلم عنها يشء ،إضاف ًة إىل حالة السجون
املرتدية التي تدخلها القوارض والزواحف وتتسبب للسجينات يف
أمراض مختلفة.
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وتح َّدث الباحث ،أيضً ا ،عن أنواع مختلفة من التعذيب وانتهاكات
مخالفة للقوانني اإلنسانية والدولية ،وعن تقييد األســرات من
أيديهن وأرجلهن للخلف ،ووضع أكياس سوداء عىل وجوهه ّن ،حتى
ال تعرف املعتقلة عدد الليايل التي مت ُّر عليها .وتكلَّم عىل التهديد
باالغتصاب ،والرضب ،والسحل ،والحبس يف غرف ضيقة مظلمة ،يف
درجة الربودة عالية ،وعىل بعض األسريات الاليت اعرتفن باغتصابه ّن
أمام أهله ّن ،وعىل كثري من املامرسات الصهيونية الالأخالقية املعتادة
من هذا الكيان الهمجي.
وكتبت أميمة الرشيف الفصل الخامس "املرأة الفلسطينية وإعالم
مل ينضج" ،وفيه رأت أ ّن اإلعالم كَ ّرس فكرة تبعية املرأة للرجل،
وأفضل ّيته عليها ،وأ ّن األمر بالنسبة إىل املرأة الفلسطينية قد ازداد
سو ًءا؛ بسبب توايل األزمات ،واملردود اإلعالمي الذي مل يُنصفها عىل
املشف الذي كشفت عنه الباحثة يف الكتاب،
ال َّرغم من تاريخ نضالها َ ِّ
وهو دور الجامعات الدينية التي مل ت ُؤ ِّد ذلك عىل نح ٍو واضح ،عىل
ال ّرغم من أنها ذات مرجعية دينية متمثّلة بالشيخ عز الدين القسام
ومفهومه الصحيح للدين اإلسالمي ،ووعيه بدور املرأة يف الجهاد،
ٍ
مجموعات نسائي ًة مد َّربات عىل استخدام السالح
حتى أنه َّأسس
ُعرفن بـ "أخوات القسام" ،إضاف ًة إىل سعيه أيضً ا لتكوين جمعيات
نسائية من أجل املطالبة بتحرير األرض؛ منها "االتحاد النسايئ".
رأت الباحثة أ ّن اإلعــام مل يُ ِ
عط املــرأة حقها ،يف إظهار جهدها
فكل
أي امرأة عربية أخرى عىل م ّر العصورّ .
املضاعف التي مل تقم به ّ
دول العامل تحررت من االحتالل ،ماعدا فلسطني ،التي أصبح االحتالل
منهجي حيا ٍة فيها ،بل إ ّن الحق الفعيل الذي ُمنح للمرأة من
واملوت
ْ
االحتالل مساواتها بالرجال يف املعارك ،والقتل ،واالعتقال؛ من مث َّة
كانت هي الهدف الرئيس ،لكونها مصدر التناسل الفلسطيني.
وسلطت الرشيف الضوء عىل أسباب تهميش املــرأة ،ورشحت
املوروثات االجتامعية ،والوضع االقتصادي ،واملنظومة الترشيعية،
وهيمنة الفكر الديني ،املتمثّل بحركة "حامس" التي متثّل اإلسالم
املعارص الذي ابتدعته الجامعات اإلسالمية الحديثة ،والفهم الخاطئ
خاصةً ،وأوضاع االحتالل التي أُضيفت
للدين ،وتطبيقاته عىل املرأة َّ
كل هذا .والصورة النمطية للمرأة يف اإلعالم التي تجرى املتاجرة
إىل ّ
بها ،سواء كان ذلك لبثّ أفكار معينة ،أو لبيع سلعة ما ،أو للرتفيه،
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والصور النمطية للمرأة يف
أو البساطة والعفوية ،إضاف ًة إىل األشكال ُّ
اإلعالم بصفة عا َّمة.
اختتمت عبلة الدجاين الكتاب بالحديث عن "االتحاد العا ّم للمرأة
الفلسطينية" ،منذ بداية نضالها ،ونشاط املؤمترات واللجان يف ع ّدة
مؤسسة خاصة
مدن .غري أنَّها َّ
فصلت القول يف الكالم عىل نشاط َّ
كل سيدات
مبجموعة محدودة من املجتمع ،ومل يشمل حديثها ّ
املجتمع الفلسطيني؛ أل ّن ذلك االتحاد يعمل عىل رشيحة مح َّددة
فقط.
انتهى الكتاب الذي تك ّررت فيه الجمل والفقرات بصيغٍ مختلفة؛
فالوضع االقتصادي واالجتامعي تناوله عبد القادر ياسني وأميمة
الرشيف ،ودنيا إسامعيل .إضاف ًة إىل ذلك ،كُتبت معظم الفصول عن
آثار النكبة واالنتفاضة .وهذا ما يعيب الكتب التي تتناول محو ًرا
معي ًنا يساهم فيه عدد كبري من الباحثني؛ لذلك مل يوفَّق املحرر
يف ترتيب الفصول .فلقد جاء الفصل األول متح ّدث ًا عن املرأة يف
أي إطاللة عىل العمق التاريخي
العرص الحجري واآلثار ،من دون ّ
للمرأة الفلسطينية بداخله .وكذلك األمر بالنسبة إىل الرتتيب الزمني
لألحداث تب ًعا للفصول .فلقد اعتاد املحرر أن يجامل بعض الباحثني،
من منطلق دوره الرتبوي يف تشجيعهم عىل القراءة وكتابة البحث
العلمي ،وهو جهد ،يف الوقت نفسه ،يُحسب له مثلام يُحسب عليه؛
إذ يلزمه مضاعفة جهده أكرث فأكرث يف مراجعة الدراسات.
جاء هذا الكتاب ،لييضء شمع ًة من تاريخ املــرأة الفلسطينية
الذي يحتاج إىل مجلدات ليك ت َّ
ُوف جز ًءا من حقِّها؛ فليست املرأة
الفلسطينيَّة املناضلة هي التي ض َّحت بحياتها ،أو اعتُقلت ،أو
فأي امرأة
ُجرحت ،فحسب؛ بل إ ّن ّ
كل نساء فلسطني مناضالتّ .
فلسطينيّة تح َّملت مرارة ما وقع لذويها ،وعانت مرارة ما أصابهم
كث ًريا ،وبكتهم ،وحملتهم للعالج وسعت وراءهــم يف املعتقالت
كل مكان ،إنّ ا
لإلفراج عنهم ،ومألت الدنيا رصاخًا ليصل صوتها يف ّ
هي امرأة مناضلة من دون أدىن ّ
شك.
ولكل
لكل املهتمني بالقضية الفلسطينيةّ ،
يُنصح بقراءة هذا الكتاب ّ
رجل عريب لديه نخوة عروبة تدغدغ خاليا مخه ،وهو يلهث وراء
االستسالم ملفاوضات السالم؛ لعله يشعر بلذة الكرامة والعزة ،عندما
يشعر بأحاسيس االستشهادية ،واملعتقلة ،والجريحة ،واملكلومة،
والثكىل.

صـدر حديـ ًثا

أحمد عزوز ومحمد خاين

العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي :بين شرعية
المطلب ومخاوف التوظيف السياسوي
يتناول كتاب "العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي :بين شرعية المطلب ومخاوف التوظيف السياسوي" (172
ً
ً
جديدة في الثقافة العربية وهي "العدالة اللغوية"
مسألة
صفحة من القطع الصغير) للباحثين أحمد عزوز ومحمد خاين؛
مهما من
التي راحت تفرض نفسها بالتدريج على الفكر العربي الحديث ،بعدما أصبح مفهوم العدالة الثقافية حق ًلا
ً
حقول االجتماع والسياسة .وقد حاول الباحثان في هذا الكتاب أن يصوغا إطارًا علم ًيا لهذا المصطلح ويظهرا تطبيقات
العدالة على القضايا اللغوية .والغاية من هذا الكتاب هي عرض الوضع اللغوي في المغرب في سبيل مقاربة العدالة
اللغوية في جذورها ومشكالتها والحلول االفتراضية لها.

