
097 مقاالت

كادت جريمة قتل اإ�صراء تمر ب�صمت، 

وت�صاف اإلى م�صل�صل الجرائم الم�صكوت عنها، 

لوال مجموعة �صجاعة من ال�صابات وال�صبان، 

الذين واكبوا ما تعر�صت له اإ�صراء من عنف 

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

201220142015201620172018�سنةاأرا�سي1 67

132815232621مجموع

201420152016201720182019�سنةاأرا�سي2 48

81410101414مجموع

اأعادت 
جريمة قتل اإ�صراء غريب 

الب�صعة، طرح الواقع 

الماأ�صوي لل�صواد االأعظم من الن�صاء اللواتي 

تتعر�ض المئات منهن لجرائم قتل على

خلفية ما ي�صمى ''�صرف'' العائلة والقبيلة، 

وتتعر�ض اأكثريتهن الأ�صكال من العنف 

الج�صدي والنف�صي والجن�صي، وللتمييز الذي 

يطال العمل والملكية واالإرث والحريات 

العامة والفردية، في ظل الفقر والبطالة 

وتدهور القيم.

مهند عبد احلميد*

''طالعات'' ُيعدن تعريف التحرر الوطني

تعر�صت  اأن  بعد  مري�ض،  عقل  حياتها  اأنهى  طموحة،  فل�صطينية  �صابة  غريب  اإ�صراء 

ومراأى  م�صمع  على  بالقتل  ذروته  بلغ  ونف�صي  ج�صدي  وتعذيب  وقهر  اإذالل  لعملية 

كثيرين. لكن موتها واإذاللها تحّوال اإلى ق�صية راأي عام داخل فل�صطين وخارجها على 

اأيدي اأ�صحاب ال�صمير الحي.

* صحافي فلسطيني.

القتل والعنف والتمييز تتكر�ض في الواقع، 

وتحميها عادات وتقاليد وثقافة رجعية 

متزمتة، وتتماأ�ص�ض عبر منظومة قوانين 

مهترئة ال تزال �صارية المفعول، وترعاها 

�صلطة ذكورية بفروعها ال�صيا�صية 

واالجتماعية والدينية.
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حتوالت رجعية تتقاطع مع االحتالل

منذ ثالثينيات القرن الما�صي ربط 

المفكران الفل�صطينيان روحي الخالدي وخليل 

ال�صكاكيني محاربة اال�صتعمار بمحاربة تخلف 

المجتمع، واأو�صحا اأن اأي نجاح �صد 

اال�صتعمار يرتبط بتحرر المجتمع من قيود 

التخلف. لكن حركة ''فتح'' التي انطلقت في 

�صتينيات القرن الع�صرين لم تربط التحرر 

الوطني بالتحرر االجتماعي، كما اأن 

التنظيمات الوطنية والي�صارية لم تطرح 

برنامجًا اجتماعيًا جديًا، مرجئة ق�صايا 

التحرر االجتماعي اإلى ما بعد التحرر الوطني.

تجلى غياب اأو تاأجيل الن�صال االجتماعي 

في اإهدار فر�ض و�صع بنية تحتية للتغيير في 

اأرا�صي ال�صلطة الفل�صطينية، كفر�صة �صّن 

قوانين وت�صريعات تن�صجم مع تراث منظمة 

ر عنه في وثيقة اإعالن 
ّ
التحرير العلماني المعب

اال�صتقالل، ومع عدد من قرارات المجال�ض 

الوطنية، مثل قرار اإقامة الدولة الديمقراطية 

لجميع مواطنيها.

ولم ت�صرع �صلطة ''فتح'' االأولى، باأكثريتها 

ال�صاحقة، في �صّن قوانين تن�صجم مع الحداثة 

وتطور المجتمع، ومع تكري�ض وحدة ال�صعب 

في مواجهة االحتالل، واإنما اأبقت على 

القوانين القديمة االأردنية والم�صرية التي 

تجاوزتها الدولتان.

لقد اأبقت تلك القوانين على مادة العذرية 

كي ت�صكل عذراً مخففًا لجريمة قتل الن�صاء، 

اء فورة غ�صب من 
ّ
باعتبار اأن القتل جاء جر

طرف القاتل الذي ينت�صر لـ ''�صرفه'' المزعوم، 

ين 
َ
ت على حكمه بال�صجن عامًا اأو عام

ّ
ون�ص

ربما ال يم�صي منهما في ال�صجن غير ب�صعة 

اأ�صهر فقط، ليخرج ''بطاًل'' في مجتمعه 

الذكوري.

واإرهاب، ون�صروه عبر و�صائل التوا�صل 

االجتماعي لحظة بلحظة، مخترقين بذلك 

�صمت وتواطوؤ اإدارة الم�صت�صفى التي لم تتدخل 

�ض اإ�صراء لل�صرب والتعذيب من 
ّ
في اأثناء تعر

جانب اأخيها وزوج �صقيقتها، والتي �صمحت 

باإخراجها عنوة من الم�صت�صفى.

هذه المجموعة ال�صجاعة ك�صفت تقاع�ض 

لة حماية مواطنة 
ّ
الجهات االأمنية المخو

تتعر�ض للت�صهير والقتل بدم بارد اأمام نظرهم 

على مدى اأيام واأيام، كما ك�صفت ال�صمت 

المجتمعي الرهيب الذي ي�صاب بالعمى 

والخر�ض عندما تكون ال�صحية من الن�صاء.

�صابات و�صبان �صجعان ك�صروا ال�صمت 

ن 
ّ
و�صاعدوا في انبثاق حراك ''طالعات'' المكو

من مئات ال�صابات الالتي خرجن في م�صيرات 

احتجاج في رام اللـه والقد�ض وحيفا ورفح 

وبيروت ومدن عالمية اأُخرى )11 مدينة(.

مبادرة ''طالعات''

''طالعات'' حراك ن�صوي �صبابي احتجاجي 

لين �صد العنف'' 
ّ
جاء امتداداً لمجموعات ''مكم

و''ما ت�صكتي�ض''، وقد ا�صتطاع اختراق عجز 

وخمول المنظمات الن�صوية واتحاد المراأة 

اًل جريمة قتل اإ�صراء 
ّ
واالأحزاب الي�صارية، محو

اإلى ق�صية راأي عام، بم�صاعدة من و�صائل 

االإعالم التي التحقت، ولو متاأخرة، بو�صائل 

التوا�صل االجتماعي، ودافعًا بالجهات الر�صمية 

اإلى التحقيق في الجريمة وحجز المتهمين على 

ذمة التحقيق. واالأهم من ذلك، اأن حركة 

االحتجاج الجديدة هذه فتحت الحوار ب�صاأن 

ق�صايا المراأة، وثقافة التخلف ال�صائدة التي 

تعزز التمييز واال�صطهاد �صد الن�صاء، ف�صاًل عن 

عجز التنظيمات ال�صيا�صية، والمنظمات 

الن�صوية، والمنظمات غير الحكومية.
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لالقت�صاد االإ�صرائيلي. لقد �صكل هذا الو�صع 

بيئة خ�صبة ال�صتفحال ظاهرة العنف 

والجريمة، وفي طليعة ذلك قتل الن�صاء 

وترهيبهن.

المفارقة الناجمة عن تلك التحوالت تتبدى 

في قبول اأكثرية المجتمع بالتحوالت 

الرجعية، وفي الت�صارك بين الم�صيطرين 

والخا�صعين في تبّني تلك التحوالت، وتحديداً 

قبول الن�صاء بال�صلطة الذكورية، وبالتمييز 

والعنف �صدهن، وذلك عبر المفاهيم التي 

ت�صتخدم القراءة المتزمتة للدين في فر�ض 

ال�صيطرة والخ�صوع.

وفي الوقت الذي كان ال�صراع ال�صيا�صي 

وال�صراع على ال�صلطة يحتدمان بين القطبين، 

ين توحدا في 
َ
''فتح'' و''حما�ض''، فاإن التنظيم

الق�صايا االجتماعية، وتناف�صا على ا�صتخدام 

الدين في تعزيز النفوذ على قاعدة التحوالت 

الرجعية.

االأخطر من هذا، اأن رعاية التحوالت 

الرجعية من طرف التنظيمات ال�صيا�صية 

تقاطعت مع ال�صيا�صة االإ�صرائيلية لتفكيك 

المجتمع الفل�صطيني. فلي�ض م�صادفة اأن تكون 

ن عزز الهويات 
َ
�صلطات االحتالل اأوَل م

الع�صائرية والعائلية والع�صبيات المتعددة، 

اقة في اإعادة ا�صم الحمولة اإلى 
ّ
واأن تكون ال�صب

ال�صجل المدني والهوية، ف�صاًل عن دعمها 

�صلطة وجهاء الع�صائر والحمائل في المجتمع 

الفل�صطيني الذي يعي�ض تحت االحتالل.

اإذاً تقاطعت قوى ال�صلطتين الفل�صطينيتين 

مع دولة االحتالل في مواقع واأهداف متنوعة، 

وخ�صو�صًا عند �صيا�صات تفكيك المجتمع على 

قاعدة منظومة التخلف، لتكون المح�صلة اأن 

مجتمعًا بهذا الم�صتوى المتفكك والمتخلف، 

�صيكون �صعيفًا في مواجهة االحتالل 

�صّكل ذلك غطاء لجرائم قتل الن�صاء التي 

تخفي اأ�صبابًا اأ�صد م�صا�صة في العديد من 

الجرائم، كالتغطية على جرائم اغت�صاب ذوي 

القربى، اأو للحيلولة دون ح�صول المراأة على 

حقها في االإرث والملكية. وقد جرى الحقًا 

تعديل هذه القوانين، لكن االأمر كان مجرد 

ترقيع لقوانين بالية، ولم يغير من الواقع 

المزري كثيراً.

عالوة على ذلك، اأ�صاعت �صلطة ''فتح'' 

فر�صة تاأليف مناهج تعليم فل�صطينية حديثة 

وال تمييز فيها، واأّلفت كتبًا مدر�صية تناه�ض 

الحداثة وتميز �صد الن�صاء، و�صد االأديان 

�ض الهوية الوطنية الجامعة 
ّ
االأُخرى، وتقو

لم�صلحة الهوية الدينية، وتعتمد التعليم 

البنكي )الحفظ والتلقين( الذي يودع 

المعلومات وي�صترجعها عند االمتحان وكفى، 

د العقل بمنظومة تكفير وتحريم وترهيب 
ّ
وتقي

ان�صجامًا مع المدر�صة الدينية المتزمتة.

وال يجانب المرء ال�صواب اإذا قال اإن 

منظمة التحرير وال�صلطة الفل�صطينية اأهدرتا 

تلك الفر�ض وغيرها، تحت �صعار الموقت 

واالنتقالي الذي يتحول اإلى دائم. وكان من 

نتيجة ذلك ترك المجتمع نهبًا لتحوالت 

رجعية ال حدود لها، لي�ض اأقّلها غلبة العرف 

الع�صائري على القانون المدني، و�صيادة 

ال�صلطة االجتماعية الذكورية ك�صلطة بال 

منازع، وانتعا�ض الهويات الفرعية الدينية 

والعائلية والع�صائرية والجهوية على ح�صاب 

الهوية الوطنية الجامعة. كما اأدى ذلك اإلى 

تفكك وحدة المجتمع ومكونات ال�صعب داخل 

فل�صطين وخارجها، ب�صيغ انق�صام �صيا�صي، 

وبتهالك الموؤ�ص�صات التمثيلية، وبروز ظواهر 

كالف�صاد االإداري والمالي، و�صيطرة رجال 

المال على ال�صوق المحلية التابعة اأ�صاًل 
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)''فتح'' و''حما�ض''( اللذين يفتقران اإلى برامج 

اجتماعية ديمقراطية، بل اإن تنظيم ''حما�ض'' 

يتبّنى ب�صكل �صافر برامج رجعية، ويت�صدى 

لمحاوالت التطوير والتقدم على االأر�ض.

طرح الحراك، من موقع الحاجة ال�صاغطة، 

عالقة التحرر من االحتالل بالتحرر 

االجتماعي، وخ�صو�صًا تحرر الن�صاء )ن�صف 

المجتمع( من و�صاية ال�صلطة الذكورية. وعلى 

وقع االحتجاجات بداأت ال�صغوط تاأتي 

ثمارها باال�صتجابة لبع�ض المطالب. فقد 

اأ�صدر الرئي�ض محمود عبا�ض قراراً بقانون 

اأجاز فيه لالأم فتح ح�صابات م�صرفية الأبنائها 

القا�صرين، واالإيداع فيها وال�صحب منها 

واإغالقها. كما اأ�صدر، بح�صب الوكالة 

الفل�صطينية الر�صمية )''وفا''(، قراراً بقانون 

حدد فيه �صن الزواج للجن�صين بثمانية ع�صر 

عامًا، وُت�صتثنى منه حاالت محددة بقرار من 

المحكمة المخت�صة.3 وكان القانون ال�صائد 

ي�صمح ب�صّن زواج اأقل من ذلك، بل كان ي�صمح، 

نة، بالزواج في �صن 12 عامًا.
ّ
في ظروف معي

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في هذا 

القرار، فاإن اإقرار �صّن الزواج با�صتثناءات 

فرغه من م�صمونه، الأن 
ُ
ف القرار وي

ّ
يجو

اال�صتثناءات �صت�صبح هي القانون.

وبح�صب بيان ''ائتالف اإرادة''، فاإن 

ن ''دفع الحكومة 
َ
االحتجاج وحده هو م

واالإعالم والراأي العام اإلى التعاطي الجدي مع 

المطالب، موؤكداً اأن الحقوق ُتنتزع انتزاعًا، 

والمراهنة يجب اأن تكون على االإرادة ال�صعبية 

والن�صوية في اإحداث التغيير وتحقيق 

االإنجازات ولي�ض المراهنة على االإرادة 

ال�صيا�صية للحكومات المتعاقبة و�صانع 

القرار.''4

وكانت حملتا ''االئتالف الن�صوي للعدالة 

و�صيا�صاته االإق�صائية اال�صتيطانية، وفي 

مواجهة �صيا�صة ترامب الما�صية في ت�صفية 

الق�صية الفل�صطينية، وفي مواجهة التدخالت 

الخارجية من كل حدب و�صوب.

اإعادة تعريف التحرر الوطني

لقد طرح الحراك الن�صوي ال�صبابي في 11 

مدينة فل�صطينية �صعارات من نوع ''ال وجود 

لوطن حر اإاّل بامراأة حرة''، و''تحرير فل�صطين 

يبداأ بتحرير الن�صاء من العنف''، و''الج�صد ملك 

ل�صاحبه''، و''ج�صدي لي�ض ج�صدكم، حياتي 

لي�صت حياتكم، و�صرفي لي�ض �صرفكم''، 

و''الحرية ال تتجزاأ''، و''�صد قمع المجتمع و�صد 

قمع االحتالل'' و''�صد االحتالل و�صد 

الذكورة''، و''كرامة؛ حرية؛ عدالة اجتماعية''.

�ض وعي 
ّ
هذه ال�صعارات ال تخلو من تلم

جديد، فمع اأن الحراك الن�صوي ال�صبابي ن�صاأ 

في لحظة غ�صب، وكان ردة فعل على جريمة 

قتل ال�صابة اإ�صراء، ومع اأنه انتظم على عجل، 

اإاّل اإنه كان اأي�صًا امتداداً الإرها�صات 

ومحاوالت �صابقة، وبداأ يتعرف من قلب 

المعاناة اإلى عالقة التحرر الوطني بالتحرر 

االجتماعي. وكان االأهم اإعادة تعريف التحرر 

الوطني الفل�صطيني، وهو التعريف الذي بداأته 

قوى الي�صار الفل�صطيني وتراجعت عنه الحقًا، 

لته تما�صيًا مع القوى النافذة )''فتح''( 
ّ

اأو اأج

التي ا�صتبعدته من اأجندتها، ولم يبَق منه غير 

بع�ض اأقوال و�صعارات ممجوجة، متخلية بذلك 

عن هويتها، ومتغافلة عن اأن مبرر وجودها 

التنظيمي الم�صتقل هو البرنامج االجتماعي 

ر عن م�صالح الطبقات االجتماعية 
ّ
الذي يعب

الم�صطهدة. ولم تكت�صف قوى الي�صار بعد، اأن 

�صبب هام�صيتها و�صعفها هو �صطبها للبرنامج 

ين الكبيرين 
َ
االجتماعي، وتماهيها مع التنظيم
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المجتمعية التي لديها م�صلحة حقيقية في 

التغيير، االأمر الذي يطرح م�صكلة غياب 

الم�صتوى الثقافي االأكاديمي الفل�صطيني، 

وعدم انخراطه في الحراكات االجتماعية التي 

بداأت تطرح عالقة التحرر الوطني 

باالجتماعي.

�صحيح اأن الفئة الحيوية من المثقفين 

ت�صتجيب لطلب الموؤتمرات والمنابر بتقديم 

اأوراق بحثية ب�صاأن ق�صايا متنوعة، وال �صك 

في اأن بع�صها مهم وي�صاف اإلى ر�صيد وعي 

التغيير، اإاّل اإن ثمة حاجة كبيرة اإلى االإجابة 

عن االأ�صئلة التي تطرحها الحراكات 

االجتماعية، واإلى الم�صاهمة في دعم وعيها 

التلقائي واكت�صافاتها الالمعة، وفي اإعادة 

بناء المنظومات االأخالقية التي تلتزم بحقوق 

االإن�صان وبالحريات العامة والخا�صة.

وبالمقارنة مع النخب الثقافية الجزائرية 

وال�صودانية واللبنانية التي تركت ب�صماتها 

على وعي المنتف�صين و�صعاراتهم ومطالبهم 

عندما توحدت معهم، فاإن النخب الفل�صطينية 

ال تزال خارج ال�صياق العام، ولم تنخرط في 

عملية توعية المجتمع على حقوقه، حتى االآن.

اإن دور النخب الثقافية الفل�صطينية هو في 

اأن تكون حاملة للتغيير، في غياب االأحزاب 

والمنظمات والنقابات واالتحادات التي من 

المفتر�ض اأن توفر هذا الحامل، وت�صعى 

لتطوير القاعدة االجتماعية للتغيير، 

وخ�صو�صًا اأن ذلك في المتناول مع برزو 

حراكات احتجاجية �صبه منظمة، ومجموعات 

تغيير �صبه م�صتقلة، وعنا�صر حية من قوى 

واتحادات ومنظمات ن�صوية قائمة، وعدد ال 

ي�صتهان به من الم�صتقلين، وج�صم �صبابي حي 

مندفع قابل للم�صاركة في معارك �صيا�صية 

واجتماعية.

والم�صاواة )عدالة('': ''حملة حق المراأة في 

ر ونقلهم 
ّ

ا�صت�صدار جواز �صفر الأبنائها الُق�ص

من مدر�صة اإلى اأُخرى،'' و''حملة االعتراف 

باأهلية المراأة واإلغاء الوالية عنها''، قد �صاهمتا 

في �صدور القرار الرئا�صي الفل�صطيني ال�صابق 

الذكر. لكن ائتالف ''اإرادة''، ي�صير اإلى اأن 

ال�صلطة الفل�صطينية لم ت�صتجب لل�صق الثاني 

من حملة رفع �صّن الزواج، وهو ''اإلغاء الطالق 

التع�صفي، واعتبار الطالق حقًا مت�صاويًا 

للطرفين وال يتم اإاّل في المحكمة.''5

تعك�ض الحمالت الن�صوية واال�صتجابة 

الر�صمية المحدودة، كم اأن القوانين ال�صارية 

متخلفة ومتدنية ومنتهية ال�صالحية، وكم 

تتناق�ض مع اعتراف فل�صطين باالتفاقات 

والمعاهدات والقوانين الدولية وااللتزام بها، 

وخ�صو�صًا ''اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال 

التمييز �صد المراأة'' )�صيداو(.

تتجلى هذه االزدواجية، في تبّني القرارات 

واالتفاقات من جهة، والتحفظ على جوهرها 

من جهة اأُخرى، في زعم تناق�صها مع ال�صريعة 

االإ�صالمية، كما تتجلى في و�صع قانون جديد 

مع بقاء ن�ض ي�صمح بالتعامل مع القانون 

القديم تحت بند اال�صتثناء. واالأهم هو التطبيق 

الذي يخ�صع ل�صغوط ع�صائرية واجتماعية 

ت�صمح بااللتفاف على القانون المعدل، ف�صاًل 

عن عدم التزام �صلطة ''حما�ض'' في قطاع غزة 

بالقوانين الجديدة، بذريعة عدم �صرعيتها 

الأنها بحاجة اإلى ت�صديق المجل�ض الت�صريعي 

المنحل.

احلاجة اإىل بلورة ثقافة حتررية

ما �صبق يف�صح عن �صعوبة التغيير، 

ويطرح في الوقت نف�صه اأهمية بلورة ثقافة 

التغيير وتداولها ون�صرها في اأو�صاط الفئات 
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االحتجاج �صد االحتالل باالحتجاج �صد 

الت�صلط والف�صاد الداخلي، لكن �صرعان ما جرى 

اإلحاقها بحركة ''حما�ض'' ومعها التنظيمات 

ال�صيا�صية التي التزمت بق�صر االحتجاج �صد 

االحتالل، و�صمن اأهداف فئوية خا�صة ب�صلطة 

''حما�ض''.

ن يدقق في الو�صع 
َ
ختامًا، فاإن م

الفل�صطيني، �صيجد طاقة ثورية متجددة 

الأجيال �صابة جديدة يعوزها روافع 

وحا�صنات واأفكار جديدة غير متوفرة حتى 

االآن، وهذه البقع من ال�صوء هنا وهناك، 

تحتاج اإلى توا�صل واندماج فيما بينها، 

لتحفر مجرى جديداً لتحرر وطني واجتماعي 

مترابط ومقدام. 

يجوز القول اإن بناء القاعدة االجتماعية 

للتغيير ال ي�صتقيم من دون الوعي االجتماعي 

والثقافي بالتغيير. وفي غياب ذلك ي�صهل 

احتواء اأي حراك وتفريغه من م�صمونه 

التغييري، وا�صتخدامه من جانب قوى م�صيطرة 

اقت�صاديًا و�صيا�صيًا.

لقد اأُجه�صت تغييرات �صابقة كـ ''الحراك 

ال�صبابي الإنهاء االنق�صام'' الذي حاول مجاراة 

الربيع العربي، وجرى احتواوؤه من طرف 

تنظيمات واأجهزة ورجال اأعمال ومنظمات 

غير حكومية، والطرف الذي لم يجِر احتواوؤه، 

قمعته بعنف �صلطة ''حما�ض'' في قطاع غزة.

ال�صيء نف�صه ين�صحب على م�صيرات العودة 

التي بداأت م�صتقلة ن�صبيًا، عندما حاولت دمج 

املصادر

االأرقام م�ستقاة من تقارير ''مركز المراأة لالإر�ساد القانوني واالجتماعي''، في الرابط االإلكتروني التالي:   1

https://www.wclac.org
التالي: االإلكتروني  الرابط  في  االآمن''،  للمجتمع  العربي  المركز  ''اأمان:  تقارير  من  م�ستقاة  االأرقام   2 

http://aman-center.org/
الوطن''  ''دنيا  موقع  في  عامًا''،  بـ 18  للجن�سين  الزواج  �سن  بتحديد  فل�سطيني  رئا�سي  ''مر�سوم  انظر   3

االإخباري، في الرابط االإلكتروني التالي:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/11/03/1288618.html  

انظر �سفحة ''عدالة'' في موقع فاي�سبوك، في الرابط االإلكتروني التالي:  4

https://www.facebook.com/eradawomenscoalition/  
الم�سدر نف�سه.  5


