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احلميد*

''طالعات'' ُيعدن تعريف التحرر الوطني
�إ�سراء غريب �شابة فل�سطينية طموحة� ،أنهى حياتها عقل مري�ض ،بعد �أن تعر�ضت
لعملية �إذالل وقهر وتعذيب ج�سدي ونف�سي بلغ ذروته بالقتل على م�سمع ومر�أى
تحوال �إلى ق�ضية ر�أي عام داخل فل�سطين وخارجها على
كثيرين .لكن موتها و�إذاللها ّ
�أيدي �أ�صحاب ال�ضمير الحي.

�أعادت

جريمة قتل �إ�سراء غريب
الب�شعة ،طرح الواقع
الم�أ�سوي لل�سواد الأعظم من الن�ساء اللواتي
تتعر�ض المئات منهن لجرائم قتل على
خلفية ما ي�سمى ''�شرف'' العائلة والقبيلة،
�أرا�ضي67 1
�أرا�ضي48 2

وتتعر�ض �أكثريتهن لأ�شكال من العنف
الج�سدي والنف�سي والجن�سي ،وللتمييز الذي
يطال العمل والملكية والإرث والحريات
العامة والفردية ،في ظل الفقر والبطالة
وتدهور القيم.

جدول بح�سب ال�سنوات ُيظهر عدد الن�ساء الالتي ُقتلن
�سنة
مجموع
�سنة
مجموع

2012
13
2014
8

2014
28
2015
14

القتل والعنف والتمييز تتكر�س في الواقع،
وتحميها عادات وتقاليد وثقافة رجعية
متزمتة ،وتتم�أ�س�س عبر منظومة قوانين
مهترئة ال تزال �سارية المفعول ،وترعاها
�سلطة ذكورية بفروعها ال�سيا�سية
واالجتماعية والدينية.

2015
15
2016
10

2016
23
2017
10

2017
26
2018
14

2018
21
2019
14

كادت جريمة قتل �إ�سراء تمر ب�صمت،
وت�ضاف �إلى م�سل�سل الجرائم الم�سكوت عنها،
لوال مجموعة �شجاعة من ال�شابات وال�شبان،
الذين واكبوا ما تعر�ضت له �إ�سراء من عنف
* صحافي فلسطيني.
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و�إرهاب ،ون�شروه عبر و�سائل التوا�صل
االجتماعي لحظة بلحظة ،مخترقين بذلك
�صمت وتواط�ؤ �إدارة الم�ست�شفى التي لم تتدخل
تعر�ض �إ�سراء لل�ضرب والتعذيب من
في �أثناء ّ
جانب �أخيها وزوج �شقيقتها ،والتي �سمحت
ب�إخراجها عنوة من الم�ست�شفى.
هذه المجموعة ال�شجاعة ك�شفت تقاع�س
المخولة حماية مواطنة
الجهات الأمنية
ّ
تتعر�ض للت�شهير والقتل بدم بارد �أمام نظرهم
على مدى �أيام و�أيام ،كما ك�شفت ال�صمت
المجتمعي الرهيب الذي ي�صاب بالعمى
والخر�س عندما تكون ال�ضحية من الن�ساء.
�شابات و�شبان �شجعان ك�سروا ال�صمت
المكون
و�ساعدوا في انبثاق حراك ''طالعات''
ّ
من مئات ال�شابات الالتي خرجن في م�سيرات
احتجاج في رام اللـه والقد�س وحيفا ورفح
وبيروت ومدن عالمية �أُخرى ( 11مدينة).

مبادرة ''طالعات''
''طالعات'' حراك ن�سوي �شبابي احتجاجي
''مكملين �ضد العنف''
جاء امتداداً لمجموعات ّ
و''ما ت�سكتي�ش'' ،وقد ا�ستطاع اختراق عجز
وخمول المنظمات الن�سوية واتحاد المر�أة
محو ًال جريمة قتل �إ�سراء
والأحزاب الي�ساريةّ ،
�إلى ق�ضية ر�أي عام ،بم�ساعدة من و�سائل
الإعالم التي التحقت ،ولو مت�أخرة ،بو�سائل
التوا�صل االجتماعي ،ودافع ًا بالجهات الر�سمية
�إلى التحقيق في الجريمة وحجز المتهمين على
ذمة التحقيق .والأهم من ذلك� ،أن حركة
االحتجاج الجديدة هذه فتحت الحوار ب�ش�أن
ق�ضايا المر�أة ،وثقافة التخلف ال�سائدة التي
تعزز التمييز واال�ضطهاد �ضد الن�ساء ،ف�ض ًال عن
عجز التنظيمات ال�سيا�سية ،والمنظمات
الن�سوية ،والمنظمات غير الحكومية.

حتوالت رجعية تتقاطع مع االحتالل
منذ ثالثينيات القرن الما�ضي ربط
المفكران الفل�سطينيان روحي الخالدي وخليل
ال�سكاكيني محاربة اال�ستعمار بمحاربة تخلف
المجتمع ،و�أو�ضحا �أن �أي نجاح �ضد
اال�ستعمار يرتبط بتحرر المجتمع من قيود
التخلف .لكن حركة ''فتح'' التي انطلقت في
�ستينيات القرن الع�شرين لم تربط التحرر
الوطني بالتحرر االجتماعي ،كما �أن
التنظيمات الوطنية والي�سارية لم تطرح
برنامج ًا اجتماعي ًا جدي ًا ،مرجئة ق�ضايا
التحرر االجتماعي �إلى ما بعد التحرر الوطني.
تجلى غياب �أو ت�أجيل الن�ضال االجتماعي
في �إهدار فر�ص و�ضع بنية تحتية للتغيير في
�سن
�أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ،كفر�صة ّ
قوانين وت�شريعات تن�سجم مع تراث منظمة
المعبر عنه في وثيقة �إعالن
التحرير العلماني
ّ
اال�ستقالل ،ومع عدد من قرارات المجال�س
الوطنية ،مثل قرار �إقامة الدولة الديمقراطية
لجميع مواطنيها.
ولم ت�شرع �سلطة ''فتح'' الأولى ،ب�أكثريتها
�سن قوانين تن�سجم مع الحداثة
ال�ساحقة ،في ّ
وتطور المجتمع ،ومع تكري�س وحدة ال�شعب
في مواجهة االحتالل ،و�إنما �أبقت على
القوانين القديمة الأردنية والم�صرية التي
تجاوزتها الدولتان.
لقد �أبقت تلك القوانين على مادة العذرية
كي ت�شكل عذراً مخفف ًا لجريمة قتل الن�ساء،
جراء فورة غ�ضب من
باعتبار �أن القتل جاء ّ
طرف القاتل الذي ينت�صر لـ ''�شرفه'' المزعوم،
عامين
ون�صت على حكمه بال�سجن عام ًا �أو َ
ّ
ربما ال يم�ضي منهما في ال�سجن غير ب�ضعة
�أ�شهر فقط ،ليخرج ''بط ًال'' في مجتمعه
الذكوري.

''طالعات'' ُيعدن تعريف التحرر الوطني

�ش ّكل ذلك غطاء لجرائم قتل الن�ساء التي
تخفي �أ�سباب ًا �أ�شد م�ضا�ضة في العديد من
الجرائم ،كالتغطية على جرائم اغت�صاب ذوي
القربى� ،أو للحيلولة دون ح�صول المر�أة على
حقها في الإرث والملكية .وقد جرى الحق ًا
تعديل هذه القوانين ،لكن الأمر كان مجرد
ترقيع لقوانين بالية ،ولم يغير من الواقع
المزري كثيراً.
عالوة على ذلك� ،أ�ضاعت �سلطة ''فتح''
فر�صة ت�أليف مناهج تعليم فل�سطينية حديثة
وال تمييز فيها ،و�أ ّلفت كتب ًا مدر�سية تناه�ض
الحداثة وتميز �ضد الن�ساء ،و�ضد الأديان
وتقو�ض الهوية الوطنية الجامعة
الأُخرىّ ،
لم�صلحة الهوية الدينية ،وتعتمد التعليم
البنكي (الحفظ والتلقين) الذي يودع
المعلومات وي�سترجعها عند االمتحان وكفى،
وتقيد العقل بمنظومة تكفير وتحريم وترهيب
ّ
ان�سجام ًا مع المدر�سة الدينية المتزمتة.
وال يجانب المرء ال�صواب �إذا قال �إن
منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية �أهدرتا
تلك الفر�ص وغيرها ،تحت �شعار الموقت
واالنتقالي الذي يتحول �إلى دائم .وكان من
نتيجة ذلك ترك المجتمع نهب ًا لتحوالت
رجعية ال حدود لها ،لي�س �أق ّلها غلبة العرف
الع�شائري على القانون المدني ،و�سيادة
ال�سلطة االجتماعية الذكورية ك�سلطة بال
منازع ،وانتعا�ش الهويات الفرعية الدينية
والعائلية والع�شائرية والجهوية على ح�ساب
الهوية الوطنية الجامعة .كما �أدى ذلك �إلى
تفكك وحدة المجتمع ومكونات ال�شعب داخل
فل�سطين وخارجها ،ب�صيغ انق�سام �سيا�سي،
وبتهالك الم�ؤ�س�سات التمثيلية ،وبروز ظواهر
كالف�ساد الإداري والمالي ،و�سيطرة رجال
المال على ال�سوق المحلية التابعة �أ�ص ًال
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لالقت�صاد الإ�سرائيلي .لقد �شكل هذا الو�ضع
بيئة خ�صبة ال�ستفحال ظاهرة العنف
والجريمة ،وفي طليعة ذلك قتل الن�ساء
وترهيبهن.
المفارقة الناجمة عن تلك التحوالت تتبدى
في قبول �أكثرية المجتمع بالتحوالت
الرجعية ،وفي الت�شارك بين الم�سيطرين
والخا�ضعين في تب ّني تلك التحوالت ،وتحديداً
قبول الن�ساء بال�سلطة الذكورية ،وبالتمييز
والعنف �ضدهن ،وذلك عبر المفاهيم التي
ت�ستخدم القراءة المتزمتة للدين في فر�ض
ال�سيطرة والخ�ضوع.
وفي الوقت الذي كان ال�صراع ال�سيا�سي
وال�صراع على ال�سلطة يحتدمان بين القطبين،
التنظيمين توحدا في
''فتح'' و''حما�س'' ،ف�إن
َ
الق�ضايا االجتماعية ،وتناف�سا على ا�ستخدام
الدين في تعزيز النفوذ على قاعدة التحوالت
الرجعية.
الأخطر من هذا� ،أن رعاية التحوالت
الرجعية من طرف التنظيمات ال�سيا�سية
تقاطعت مع ال�سيا�سة الإ�سرائيلية لتفكيك
المجتمع الفل�سطيني .فلي�س م�صادفة �أن تكون
أول َمن عزز الهويات
�سلطات االحتالل � َ
الع�شائرية والعائلية والع�صبيات المتعددة،
ال�سباقة في �إعادة ا�سم الحمولة �إلى
و�أن تكون ّ
ال�سجل المدني والهوية ،ف�ض ًال عن دعمها
�سلطة وجهاء الع�شائر والحمائل في المجتمع
الفل�سطيني الذي يعي�ش تحت االحتالل.
�إذاً تقاطعت قوى ال�سلطتين الفل�سطينيتين
مع دولة االحتالل في مواقع و�أهداف متنوعة،
وخ�صو�ص ًا عند �سيا�سات تفكيك المجتمع على
قاعدة منظومة التخلف ،لتكون المح�صلة �أن
مجتمع ًا بهذا الم�ستوى المتفكك والمتخلف،
�سيكون �ضعيف ًا في مواجهة االحتالل
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و�سيا�ساته الإق�صائية اال�ستيطانية ،وفي
مواجهة �سيا�سة ترامب الما�ضية في ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ،وفي مواجهة التدخالت
الخارجية من كل حدب و�صوب.

�إعادة تعريف التحرر الوطني
لقد طرح الحراك الن�سوي ال�شبابي في 11
مدينة فل�سطينية �شعارات من نوع ''ال وجود
لوطن حر �إلاّ بامر�أة حرة'' ،و''تحرير فل�سطين
يبد�أ بتحرير الن�ساء من العنف'' ،و''الج�سد ملك
ل�صاحبه'' ،و''ج�سدي لي�س ج�سدكم ،حياتي
لي�ست حياتكم ،و�شرفي لي�س �شرفكم''،
و''الحرية ال تتجز�أ'' ،و''�ضد قمع المجتمع و�ضد
قمع االحتالل'' و''�ضد االحتالل و�ضد
الذكورة'' ،و''كرامة؛ حرية؛ عدالة اجتماعية''.
تلم�س وعي
هذه ال�شعارات ال تخلو من ّ
جديد ،فمع �أن الحراك الن�سوي ال�شبابي ن�ش�أ
في لحظة غ�ضب ،وكان ردة فعل على جريمة
قتل ال�شابة �إ�سراء ،ومع �أنه انتظم على عجل،
�إلاّ �إنه كان �أي�ض ًا امتداداً لإرها�صات
ومحاوالت �سابقة ،وبد�أ يتعرف من قلب
المعاناة �إلى عالقة التحرر الوطني بالتحرر
االجتماعي .وكان الأهم �إعادة تعريف التحرر
الوطني الفل�سطيني ،وهو التعريف الذي بد�أته
قوى الي�سار الفل�سطيني وتراجعت عنه الحق ًا،
�أو � ّأجلته تما�شي ًا مع القوى النافذة (''فتح'')
يبق منه غير
التي ا�ستبعدته من �أجندتها ،ولم َ
بع�ض �أقوال و�شعارات ممجوجة ،متخلية بذلك
عن هويتها ،ومتغافلة عن �أن مبرر وجودها
التنظيمي الم�ستقل هو البرنامج االجتماعي
يعبر عن م�صالح الطبقات االجتماعية
الذي ّ
الم�ضطهدة .ولم تكت�شف قوى الي�سار بعد� ،أن
�سبب هام�شيتها و�ضعفها هو �شطبها للبرنامج
التنظيمين الكبيرين
االجتماعي ،وتماهيها مع
َ

(''فتح'' و''حما�س'') اللذين يفتقران �إلى برامج
اجتماعية ديمقراطية ،بل �إن تنظيم ''حما�س''
يتب ّنى ب�شكل �سافر برامج رجعية ،ويت�صدى
لمحاوالت التطوير والتقدم على الأر�ض.
طرح الحراك ،من موقع الحاجة ال�ضاغطة،
عالقة التحرر من االحتالل بالتحرر
االجتماعي ،وخ�صو�ص ًا تحرر الن�ساء (ن�صف
المجتمع) من و�صاية ال�سلطة الذكورية .وعلى
وقع االحتجاجات بد�أت ال�ضغوط ت�أتي
ثمارها باال�ستجابة لبع�ض المطالب .فقد
�أ�صدر الرئي�س محمود عبا�س قراراً بقانون
�أجاز فيه للأم فتح ح�سابات م�صرفية لأبنائها
القا�صرين ،والإيداع فيها وال�سحب منها
و�إغالقها .كما �أ�صدر ،بح�سب الوكالة
الفل�سطينية الر�سمية (''وفا'') ،قراراً بقانون
حدد فيه �سن الزواج للجن�سين بثمانية ع�شر
عام ًا ،و ُت�ستثنى منه حاالت محددة بقرار من
المحكمة المخت�صة 3.وكان القانون ال�سائد
ب�سن زواج �أقل من ذلك ،بل كان ي�سمح،
ي�سمح ّ
معينة ،بالزواج في �سن  12عام ًا.
في ظروف ّ
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في هذا
�سن الزواج با�ستثناءات
القرار ،ف�إن �إقرار ّ
ويفرغه من م�ضمونه ،لأن
يجوف القرار ُ
ّ
اال�ستثناءات �ست�صبح هي القانون.
وبح�سب بيان ''ائتالف �إرادة'' ،ف�إن
االحتجاج وحده هو َمن ''دفع الحكومة
والإعالم والر�أي العام �إلى التعاطي الجدي مع
المطالب ،م�ؤكداً �أن الحقوق ُتنتزع انتزاع ًا،
والمراهنة يجب �أن تكون على الإرادة ال�شعبية
والن�سوية في �إحداث التغيير وتحقيق
الإنجازات ولي�س المراهنة على الإرادة
ال�سيا�سية للحكومات المتعاقبة و�صانع
القرار4''.
وكانت حملتا ''االئتالف الن�سوي للعدالة
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والم�ساواة (عدالة)'''' :حملة حق المر�أة في
ا�ست�صدار جواز �سفر لأبنائها ال ُق ّ�صر ونقلهم
من مدر�سة �إلى �أُخرى ''،و''حملة االعتراف
ب�أهلية المر�أة و�إلغاء الوالية عنها'' ،قد �ساهمتا
في �صدور القرار الرئا�سي الفل�سطيني ال�سابق
الذكر .لكن ائتالف ''�إرادة'' ،ي�شير �إلى �أن
ال�سلطة الفل�سطينية لم ت�ستجب لل�شق الثاني
�سن الزواج ،وهو ''�إلغاء الطالق
من حملة رفع ّ
التع�سفي ،واعتبار الطالق حق ًا مت�ساوي ًا
للطرفين وال يتم �إلاّ في المحكمة5''.
تعك�س الحمالت الن�سوية واال�ستجابة
الر�سمية المحدودة ،كم �أن القوانين ال�سارية
متخلفة ومتدنية ومنتهية ال�صالحية ،وكم
تتناق�ض مع اعتراف فل�سطين باالتفاقات
والمعاهدات والقوانين الدولية وااللتزام بها،
وخ�صو�ص ًا ''اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد المر�أة'' (�سيداو).
تتجلى هذه االزدواجية ،في تب ّني القرارات
واالتفاقات من جهة ،والتحفظ على جوهرها
من جهة �أُخرى ،في زعم تناق�ضها مع ال�شريعة
الإ�سالمية ،كما تتجلى في و�ضع قانون جديد
مع بقاء ن�ص ي�سمح بالتعامل مع القانون
القديم تحت بند اال�ستثناء .والأهم هو التطبيق
الذي يخ�ضع ل�ضغوط ع�شائرية واجتماعية
ت�سمح بااللتفاف على القانون المعدل ،ف�ض ًال
عن عدم التزام �سلطة ''حما�س'' في قطاع غزة
بالقوانين الجديدة ،بذريعة عدم �شرعيتها
لأنها بحاجة �إلى ت�صديق المجل�س الت�شريعي
المنحل.

احلاجة �إىل بلورة ثقافة حتررية
ما �سبق يف�صح عن �صعوبة التغيير،
ويطرح في الوقت نف�سه �أهمية بلورة ثقافة
التغيير وتداولها ون�شرها في �أو�ساط الفئات

مقاالت
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المجتمعية التي لديها م�صلحة حقيقية في
التغيير ،الأمر الذي يطرح م�شكلة غياب
الم�ستوى الثقافي الأكاديمي الفل�سطيني،
وعدم انخراطه في الحراكات االجتماعية التي
بد�أت تطرح عالقة التحرر الوطني
باالجتماعي.
�صحيح �أن الفئة الحيوية من المثقفين
ت�ستجيب لطلب الم�ؤتمرات والمنابر بتقديم
�أوراق بحثية ب�ش�أن ق�ضايا متنوعة ،وال �شك
في �أن بع�ضها مهم وي�ضاف �إلى ر�صيد وعي
التغيير� ،إلاّ �إن ثمة حاجة كبيرة �إلى الإجابة
عن الأ�سئلة التي تطرحها الحراكات
االجتماعية ،و�إلى الم�ساهمة في دعم وعيها
التلقائي واكت�شافاتها الالمعة ،وفي �إعادة
بناء المنظومات الأخالقية التي تلتزم بحقوق
الإن�سان وبالحريات العامة والخا�صة.
وبالمقارنة مع النخب الثقافية الجزائرية
وال�سودانية واللبنانية التي تركت ب�صماتها
على وعي المنتف�ضين و�شعاراتهم ومطالبهم
عندما توحدت معهم ،ف�إن النخب الفل�سطينية
ال تزال خارج ال�سياق العام ،ولم تنخرط في
عملية توعية المجتمع على حقوقه ،حتى الآن.
�إن دور النخب الثقافية الفل�سطينية هو في
�أن تكون حاملة للتغيير ،في غياب الأحزاب
والمنظمات والنقابات واالتحادات التي من
المفتر�ض �أن توفر هذا الحامل ،وت�سعى
لتطوير القاعدة االجتماعية للتغيير،
وخ�صو�ص ًا �أن ذلك في المتناول مع برزو
حراكات احتجاجية �شبه منظمة ،ومجموعات
تغيير �شبه م�ستقلة ،وعنا�صر حية من قوى
واتحادات ومنظمات ن�سوية قائمة ،وعدد ال
ي�ستهان به من الم�ستقلين ،وج�سم �شبابي حي
مندفع قابل للم�شاركة في معارك �سيا�سية
واجتماعية.
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يجوز القول �إن بناء القاعدة االجتماعية
للتغيير ال ي�ستقيم من دون الوعي االجتماعي
والثقافي بالتغيير .وفي غياب ذلك ي�سهل
احتواء �أي حراك وتفريغه من م�ضمونه
التغييري ،وا�ستخدامه من جانب قوى م�سيطرة
اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا.
لقد �أُجه�ضت تغييرات �سابقة كـ ''الحراك
ال�شبابي لإنهاء االنق�سام'' الذي حاول مجاراة
الربيع العربي ،وجرى احتوا�ؤه من طرف
تنظيمات و�أجهزة ورجال �أعمال ومنظمات
غير حكومية ،والطرف الذي لم يج ِر احتوا�ؤه،
قمعته بعنف �سلطة ''حما�س'' في قطاع غزة.
ال�شيء نف�سه ين�سحب على م�سيرات العودة
التي بد�أت م�ستقلة ن�سبي ًا ،عندما حاولت دمج

االحتجاج �ضد االحتالل باالحتجاج �ضد
الت�سلط والف�ساد الداخلي ،لكن �سرعان ما جرى
�إلحاقها بحركة ''حما�س'' ومعها التنظيمات
ال�سيا�سية التي التزمت بق�صر االحتجاج �ضد
االحتالل ،و�ضمن �أهداف فئوية خا�صة ب�سلطة
''حما�س''.
ختام ًا ،ف�إن َمن يدقق في الو�ضع
الفل�سطيني� ،سيجد طاقة ثورية متجددة
لأجيال �شابة جديدة يعوزها روافع
وحا�ضنات و�أفكار جديدة غير متوفرة حتى
الآن ،وهذه البقع من ال�ضوء هنا وهناك،
تحتاج �إلى توا�صل واندماج فيما بينها،
لتحفر مجرى جديداً لتحرر وطني واجتماعي
مترابط ومقدام.
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