
نيفني �أب� �شمالة 

مل�سرية  �لعليا  �لوطنية  “�لهيئة  �أطلقت 

جتاه  ــعــودة  �ل م�سرية  فعاليات  �لعودة” 

�لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتّلة عام1948 

حيث   ،30/3/2018 �جلمعة  يــوم  �سباح 

بنَي  �لفا�سل  �خلط  مقابل  �خليام  نُ�سبت 

�رسق �لقطاع وباقي �لأر�ض �لفل�سطينية؛ 

�لقر�ر  من   11 رقم  �لفقرة  تطبيق  بهدف 

�لالجئني  عــودة  وحتقيق   ،194 رقــم  �لأممـــّي 

�أر��سيهم  �إىل   1948 عــام  ــّجــرو�  ُه �لــذيــن 

وديارهم وممتلكاتهم.

فيها  �ضاركت  �أ�ضهر؛  �ضبعة  ��ضتمرت  �لتي  �مل�ضرية 

نفّذها  لدر��ضٍة  تبعاً  بقّوة،  �لفل�ضطينيات  �لن�ضاء 

�لفل�ضطينية  “�ملر�أة  بعنو�ن:  �ملر�أة”  �ضوؤون  “مركز 
من  كانت  �مل�ضاركة  باأّن  فيها  جاء  �لعودة”  وم�ضرية 

�لإعاقة  وذوي  ورجالً  ن�ضاًء  �ملجتمع:  قطاعات  كافة 

و�لأطفال وكبار �ل�ضّن.

�لعمريّة  بفئاتها  �ملر�أة  م�ضاركة  �لدر��ضة  وتناولت 

�ملختلفة يف م�ضرية �لعودة، وتقدميهّن ر�ضائل مهمًة؛ 

�لقت�ضادّي  �لو�ضع  و�أن  �لعودة،  حّق  على  كالتاأكيد 

ل  �أنها  �ملر�أة  و�أكدت  حُتتمل.  تعد  �حل�ضار مل  وتبعات 

�رسٌ 
ُ
�أ فهناك  �لرجل،  بجانب  م�ضاركتها  من  تخجل 

باأكملها؛ حيث �ضاركت �لأم و�لأب. وقد كانت �مل�ضري�ت 

�ضلميًة بطابٍع جماهريّي.

حتديّاٌت و�سعوبات

و�جهت �ملر�أة خالل م�ضاركتها �لعديد من �لتحديّات 

و�ل�ضعوبات؛ خا�ضًة و�أن طبيعة �للبا�ش �لذي ترتديه 

ل ي�ضاعدها على �حلركة، مع ��ضتمر�ر قو�ت �لحتالل 

باإطالق �لغاز �مل�ضيل للدموع على �ملتظاهرين، وكانت 

ب�ضكٍل  �جلرحى  م�ضاعدة  �لن�ضاء يف  م�ضاركات  �أكرث 

.
ّ
تطّوعي

“وز�رة  من  �ضدرت  �إح�ضائيٌة  �أو�ضحت  �لدر��ضة؛  ويف 

�لحتالل  ��ضتهد�ف  حول  �لفل�ضطينية”  �ل�ضّحة 

من  �لعودة  م�ضري�ت  يف  للم�ضاركني  �لإ�رس�ئيلي 

�أّن عدد �ل�ضهد�ء بلَغ  30مار�ش �إل 2يونيو 2018، ذُكرَ 
123 �ضهيد�ً؛ منهم �ضهيدتان من �لن�ضاء.

يف حني بلغ عدد �جلرحى 13.900 جريحاً، منهم 7548 

يف �مل�ضايف؛ بن�ضبة 53.9 %، و�ضّكلت �لفئة �لعمرية 

39-18 عاماً ما ن�ضبته 83.7 % من �إجمايّل �لإ�ضابات، 
فيما بلغت �إ�ضابات  �لن�ضاء 785 �إ�ضابًة من �إجمايّل 

�لإ�ضابات.

تاأثريها على م�ساركتهن

بّينت �لدر��ضة �أّن قر�ر م�ضاركة �لن�ضاء مل يكن قر�ر�ً 

كاإ�ضابة  موؤملٌة  �لنتائج  �أن  غري  �رسياً، 
ُ
�أ كان  بل  فردياً؛ 

�لبن �أو �لبنة، وحتّمل  �لعائلة م�ضوؤولية توفري �لأدوية 

�ضوء  ب�ضبب  �لإمكانيات؛  قّلة  مع  �لإ�ضابة،  بعد  ما 

�لأو�ضاع �لقت�ضادية.

 لالأ�رسة �ضّكَل عبئاً كبري�ً 
ّ
و�إّن فقد�ن �ملُعيل �لأ�ضا�ضي

على �ملر�أة؛ �لتي �أ�ضبحت متار�ش دور �لأب و�لأم يف تلبية 

�حتياجات �أفر�د �أ�رستها، ناهيك عن �ل�ضدمة �لنف�ضية 

للفقد، وهي �أحد �أبرز �لظو�هر �لتي �ضاحبت �لفاقد�ت، 

�ضّن  �أهمها: �ضغر  �لأ�ضباب؛  من  للعديد  ذلك  ويعود 

�أزو�جاً، و�عتبار �مل�ضرية  �أو  �أبناًء  �أكانو�  �ل�ضهد�ء؛ �ضو�ء 
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�ضلميًة، وكانت من �أ�ضعب �حلالت تلَك �لتي �ضاهدت 

�أعينهّن،  �أمام  يُقتلَن  �أزو�جهّن  �أو  �أبناءهّن  �لن�ضاء  فيها 

�ضّكل  مما  لالإ�ضابة؛  مبا�رسةً  �لن�ضاء  لتعّر�ش  بالإ�ضافة 

فاحتياجاتهّن  �لأ�ــرسة،  وعلى  عليهّن  ُم�ضاعفاً  عبئاً 

تختلف عن �حتياجات �لرجال.

وتناولت �لدر��ضة و�قع �خلدمات �ل�ضحّية �ملتعّلقة بعالج 

�لأدوية  ونق�ش  �ملتز�يد؛  �جلرحى  لعدد  فنتيجًة  �جلرحى، 

و�مل�ضتلزمات �لطبّية؛ ��ضطر �لكثري من �جلرحى مغادرة 

�مل�ضت�ضفى و��ضتكمال �لعالج يف �ملنزل، بالإ�ضافة �إل 

�مل�ضاعد�ت �ملالّية �لبخ�ضة �لتي تلقاها م�ضابو م�ضرية 

�لعودة، ومل تتجاوز �ملائتي دولر.

�لأ�رس  ودفع  �لتح�ضيد،  على  �لعودة  م�ضرية  ورّكــزت 

للم�ضاركة؛ مع توفري �ملو��ضالت ذهاباً و�إياباً. وعلى �لرغم 

�خليام  يف  �حلدود  على  �لنا�ش  جتّمع  �أماكن  جتهيز  من 

�ضة مل�ضرية �لعودة؛ �إل �أن ��ضتجابتها خل�ضو�ضّية  �ملخ�ضّ

للكثري  �ملعايري؛ حيث تفتقر  �لكثري من  تر�ِع  �لن�ضاء مل 

من �حتياجات �لن�ضاء؛ كوجود �لكر��ضي لكبري�ت �ل�ضّن، 

ووجود دور�ت �ملياه �خلا�ّضة بهن بجانب دور�ت مياه �لرجال، 

وبقاء �لن�ضاء ل�ضاعاٍت طويلٍة حتت �ل�ضم�ش ويف مهّب 

�لأتربة.

جمال  يف  �لعاملة  �لن�ضوية  �ملوؤ�ض�ضات  دور  �ضعف 

موؤ�ض�ضات  من  للن�ضاء   
ّ
�ملعي�ضي و�لدمج  �حلماية 

�ملجتمع �ملديّن و�ضعف �لإمكانيات �ملتوفرة، وغياب خطٍة 

�لتن�ضيق بني  وطنيٍة ت�ضتجيب حلالت �لطو�رئ، وغياب 

�ملوؤ�ض�ضات، �حتياجات �لأ�رس وحتّولها من رغبة يف تاأمني 

لأبنائهّن،  �لعالج   لتاأمني  حاجٍة  �إل  غذ�ئيٍة  �حتياجاٍت 

�أخذ� م�ضاحًة من �لدر��ضة كذلك. 

�لتو�سيات

كتقدمي  �لتو�ضيات  من  مبجموعٍة  �لدر��ضة  خرجت  وقد 

يف  و�أ�رسهّن؛  للن�ضاء  طارئٍة  ونقديٍة  عينّيٍة  م�ضاعد�ٍت 

�لفل�ضطينية؛  لالأ�رس  �لقت�ضادّي  �لو�ضع  تدهور  ظّل 

 
ّ
�لنف�ضي �لدعم  وتقدمي  كر�متهّن،  على  للحفاظ 

و�جلريحات؛  �لعودة  مب�ضري�ت  للم�ضارِكات   
ّ
و�لجتماعي

�أ�رسهّن، وتدريبهّن على تقدمي  �أفر�د  �أحد  و�للو�تي فقدن 

�لدعم و�لرعاية �لنف�ضية للجرحى و�جلريحات... وغريهّن 

ورفع �لوعي لالأ�رسة.

�ضاأنها  من  خمتلفًة  تدّخالٍت  تقدمي  �رسورة  و�قرتحت 

�مل�ضاركات مب�ضرية  �لن�ضاء  �لو�قع على  �لعنف  تخفيف 

 ،
ّ
�ل�ضحي  

ّ
�لوعي وتعزيز  �لأهل،  مو�فقة  بدون  �لعودة 

�ملتابعة  تقنيات  على  للجريح  �لأ�ــرسة  �أفــر�د  وتدريب 

�أ�رسع،  �أجل توفري خدماٍت  �ل�ضحّية، ورعاية �جلرحى؛ من 

تاأمنٍي  و�عتماد   ،
ّ
�ل�ضحي �لقطاع  عن  �لعبء  وتخفيف 

كال  من   �إعاقة  بدون  و�جلرحى  �لإعاقة  بذوي  خا�ٍش 

متكامل   
ّ
حكومٍي تاأمنٍي  بطاقة  و�إ�ضد�ر  �جلن�ضني، 

�خلدمات؛ لت�ضهيل تلقيهم �خلدمات �ل�ضحّية.

ورفع �لوعي �جلندرّي لدى �لن�ضاء و�لرجال و�ل�ضباب، وما 

يتعلق بتوزيع �لأدو�ر؛ للتخفيف من �لأعباء �مللقاة على 

�لدعم  وتوفري  �لإجنابي،  بالدور  قيامهّن  خالل  �لن�ضاء 

�للو�تي  لالأر�مل  خا�ضًة  للن�ضاء؛  �لقانونية  و�مل�ضاندة 

يف  �لقر�ر  �ضّناع  على  و�ل�ضغط  �مل�ضرية،  يف  يُ�ضاركن 

ــر�ء�ت  �لإج �إنهاء  ب�رسورة  �لفل�ضطينية”  “�ل�ضلطة 
�أخري�ً بحّق قطاع غزة؛ و�لتي طالت رو�تب  �لتي �تخذت 

�ملوظفني يف �لقطاع �لعام؛ مما ز�د من �ضعوبة �لو�ضع 

�لقت�ضادي.

رهام عودة 

مطلوب عروسة على املقاس..!

أريدها  أو أخضرًا، ال  أزرقًا  ناعٌم، ولون عينيها  “أريدها بيضاء طويلًة، وشعُرها   
امرأًة مستقلًة وذات شخصيٍة قويٍة؛ بل يكفي أن تتلك مهارات الطبخ الشرقّي، وتلتزم بأوامر 
السمع والطاعة لي؛ حتى ال تتمّرد علَيّ في املستقبل، لكن؛ في نفس الوقت؛ ال يوجد لدّي 
مانٌع  بأن تكون فتاًة عاملًة جتلب لي دخلًا ثابتًا، بشرط أن تكون معلمة مدرسٍة  تعود من 
عملها ظهرًا، وال ختتلط كثيرًا مع الرجال؛ حتى تستطيع أن تتوّلى رعاية األطفال، وُتعدُّ 

طعام الغداء قبل وصولي للبيت عصرًا”. 
هكذا يتناقش معظم الشباب الغزّي التقليدّي مع أمهاتهم، وأقاربهم، حول شروطهم للزواج، 
ونظرتهم للزوجة املثالّية في حياتهم، وأحالمهم التقليدية في تأسيس عّش الزوجّية؛ دون 
االهتمام  بالطبيعة اإلنسانية، والنفسّية، والفكرّية لشريكة حياتهم املستقبلّية؛ حيث تشّجع 
أبناءهّن الذكور لتحديد قائمة معاييرهم  املادّية واالجتماعية  التقليديات  معظم األمهات 
الختيار عروس املستقبل؛ دون االكتراث بضرورة وجود تقارٍب وجدانيٍّ وعاطفٍي بني الرجل 

واملرأة إلجناح الزواج، فاحلب -حسب رأيهّن- يأتي دومًا بعد الزواج. 
لذا؛ فور استالم األم قائمة شروِط ابِنها العريس؛ تبدأ  باخلوض في رحلة البحث عن عروٍس 
مناسبٍة البنها، قد تستمّر عّدة أشهٍر؛ من زياراٍت مكوكيٍة ملنازل املرّشحات للزواج من ابنها 
املدّلل؛ الذي يعتبر نفسه أنه هو الوحيد الذي لديه  احلّق في وضع شروٍط مسبقٍة للزواج،  
وله احلرّية في اختيار الفتاة املناسبة للزواج منه؛ حسب معاييره اجلسدية، واالجتماعية، 
والدينية، واالقتصادية، وكأنه يريد أن يشتري دميًة شقراء من محّل ألعاٍب لألطفال، أو أن 

يختار عروسًا من كتالوج ملجلٍة عامليٍة تنشر صور عارضات األزياء اجلميالت. 
أّما بالنسبة للفتاة نفسها؛  فقلما  جند  فتياٍت عادياٍت يفرضن شروطًا  مسبقًة الختيار أزواج 
املستقبل، بل طبقًا للعادات والتقاليد؛ يجب على الفتاة املهذبة أن ختجل، وتبقى صامتًة 
حتى يأتي نصيبها، ويكفيها شرفًا أن تتزّوج من رجٍل يستطيع أن ُيقّدم لها فرصة إجناب 
األطفال، أو يسمح لها بالتحّرر من قفص عائلتها النحاسّي؛ حيث ال تنحها عائلُتها صّك 

االستقالل قبل الزواج؛ خوفًا من تّردها، وانتقاد املجتمع التقليدّي السم العائلة الكبير.
لألسف؛ وعلى الرغم من ارتفاع  موجة حتّرر النساء والفتيات في العالم؛ إال أّن الفتاة الغزّية 
بشكٍل عام -خاصًة الفتاة  الفقيرة والعاطلة عن العمل- مازالت ال تتمتع  بأبسط حّق في 
حياتها، احلّق املصيرّي الذي قد يقلب حياتها رأسًا على عقب، أال وهو حّق اختيار الزوج 

املناسب لها نفسيًا وصحيًا وعمريًا، واجتماعيًا. 
وغالبًا ما تكون الفتاة هي الطرف األضعف؛ الذي ُيقّدم تنازالٍت؛ بسبب اخلوف من شبح 
واألقارب؛  الزمن،  لغدر  املستقبل  في  التعّرض  احتمالية   من  بالقلق  والشعور  العنوسة، 
فتخشى  الفتاة أن تصبح وحيدًة بدون ُمعيٍل أو رجٍل يحميها؛ بالرغم من كونها حاصلًة 
على أعلى الشهادات العلمية؛  لكّن خوفها من املستقبل املجهول، وكالم الناس.. جعلها 
ختضع ألحكام  املثلنّي الشعبّيني:  “ظّل راجل وال ظّل حيطة” و”نار جوزي وال جنة أهلي”.
من  واخلوف  العزباء،  للفتاة  غزة  قطاع  في  السلبية  املجتمع  ونظرة  األهل  قسوة  فهل 
املستقبل.. جتعل معظم  فتيات غزة يقبلن على أنفسهن بأن يُكّن مثل السلع املعروضة 
أمام األم اخلاطبة؛ التي تقوم بتقييم الفتاة؛ قبل السماح البنها بالتعّرف عليها؛ في مشهٍد 
هزلٍيّ يسّبب اإلحراج للفتاة، ومينعها من التعبير عن رفضها للطريقة التقليدّية؛ التي تكاد 

أن تكون شبه ُمهينٍة في طلب الزواج منها.
ومن املعتقد أن املجتمع الغزّي مازال يحتاج للتغيير االجتماعّي في مجال حقوق املرأة، 
واجلندر، ومازال يحتاج –أيضًا-  لفتياٍت يتمتعن مبزيٍد من الشجاعة واجلرأة؛ لكسر حاجز 
اخلوف من الوحدة، وكالم الناس، وعدم الثقة في املستقبل، حيث هناك أسلحٌة كثيرٌة قد 
ُيقّدر قيمتهّن، فالعلم سالٌح، والعمل سالٌح، والنشاط  حتمي الفتيات، أكثر من رجٍل ال 

االجتماعّي والفكرّي سالح.  
ُتلقي بكافة أسلحتك األرض، في  العزباء،  ال تتخلّي عن  أحالمك، وال  الفتاة  أيتها  لذا؛ 

سبيل الرجل احلائط؛  الذي  تريدين  منه –فقط- ظّله، وليس قلبه  وعقله!
املناسب؛  الرجل غير  لو خذلِت نفَسك مرًة بسبب زواجك من  أكثر؛ ألنك  فثقي بنفسك 
فسوف تندمني في كّل مرٍة؛ عندما زوجك ال يحترمك، أو يهجرك من أجل امرأٍة أخرى..!
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