
ــربز دور  يف كــّل مــو�جــهــٍة مــع �لحــتــالل؛ ي

�ملــقــاوِمــة  لــتــكــون  �لفل�سطينية  �ملــــر�أة 

�أو �ملــ�ــســانــدة لإبــنــهــا وزوجــهــا تـــارةً  تــــارةً 

�أخـــرى، ومــ�ــســري�ت �لــعــودة كــانــت و�حـــدةً 

فيها  برعت  �لتي  �لن�سال  �ساحات  من 

–بالتايل-  وُكــّن  �لفل�سطينيات،  �لن�ساء 

لقو�ت �لحتالل؛ �لذي قتَل  هدفاً مبا�رس�ً 

منهنَّ و�أ�ساب.

قنا�ٌش  �أ�ضابها  عاماً(   24( زعرب”  فريد  “دعاء  �ل�ضحفية 

تغطيتها  �أثناَء  �ضاقها  يف  مبا�رسةٍ  بر�ضا�ضٍة   
ٌ
�إ�رس�ئيلي

للتحدث  ل�ضقيقها  بيدها  �أ�ضارت  �إعالمياً،  �مل�ضرية  لأحد�ث 

بدلً منها لـ”�لغيد�ء”، فاأملها �أعجزها عن �حلديث.

بلدة  �رسَق  عملها  �أثناء  “دعاء”  �ضيبت 
ُ
“�أ �ضقيقها:  قال 

كامريتها،  معها  وكــاَن  �جلنوبية،  �ملحافظة  يف  “خز�عة” 
وترتدي درعها �خلا�ش بال�ضحافة، وتقُف بعيد�ً عن �ملتظاهرين 

مب�ضافٍة لي�ضت قليلًة، وفوجئت بر�ضا�ضٍة ت�ضقطها �أر�ضاً”.

�أحدثت فجوةً  �ليُمنى  “زعرب”  �لر�ضا�ضة �ملتفّجرة يف �ضاق 

�لتي  تلَك  تُ�ضبه  ر�ضا�ضٌة  وهي  �لعظم،  يف  وك�رس�ً  كبريةً 

فقتلتها. �أ�ضابت �مل�ضعفة “رز�ن �ل�ضعافني” 

لـ”�لغيد�ء”  قالت  عاماً(   43( �لنجار”  “�ضابرين  و�لدتها 

�أثناء  مبا�رسٍ  ب�ضكٍل  “رز�ن”  ��ضتهدفو�  �لحتالل  “جنود  �إن 

�إ�ضعافها لأحد �جلرحى، وقتلو� متطوعًة كانت توؤمن باأهمية 

�أن  بالنار  �ملت�ضّلحوَن  �لوحو�ش  يُدرك  فال  �لإن�ضايّن،  �لعمل 

للحيــاة  حّبنا  هو  فل�ضطينيات  كن�ضاٍء  منلكه  ما  �أقوى 

وم�ضــــــاعدة �لنا�ش”.

تابعت وهي حتاوُل منَع دموعها: “لزلت �أ�ضعر �أن “رز�ن” معي، 

، �أعجز عن 
ّ
ناديها د�ئماً و�أ�ضعر �أنها ترّد علي

ُ
هي مل متت؛ فاأنا �أ

لحتالٍل  �ضحيًة  ر�حت  �ضغريتي  باأّن  �ليوم  حتى  �لت�ضديق 

بغي�ٍش ي�ضتهدف �لأبرياء”.

�إذ ك�ضفت  عاملياً،  رمز�ً  ��ضت�ضهادها  بعَد  “�لنجار”  �أ�ضبحت 

للعامل جر�ئَم �لحتالل بحّق �ملدنيني يف م�ضرية �لعودة، غريَ �أّن 

ف�ضيحته �لعاملية بعَد ��ضتهد�فه لرز�ن مل تُلجمه، فا�ضتمرَّ 

يف قن�ش �ل�ضحايا.

بغزة؛ فقد ��ضت�ضهدت  وبح�ضب �إح�ضاء�ت “وز�رة �ل�ضحة” 

)5( م�ضاركاٍت مب�ضرية �لعودة، و�أ�ضيب 800؛ ��ضتدعت حالتهم 

غري حم�ضوٍب  ناهيَك عن عددٍ  �لقطاع،  مل�ضت�ضفيات  �لنقل 

للم�ضابات �للو�تي عوجلَن ميد�نياً.

�لعودة وك�رس  �ملر�أة يف م�ضري�ت  ع�ضو جلنة  “�كتمال حمد” 
�حل�ضار قالت لـ”�لغيد�ء”: �لن�ضاء ُكَن جزًء ل يتجّز�أ من �حلركة 

�لفل�ضطينية  �ملر�أة  د�ئماً  فكانت  �حل�ضار،  لك�رس  �لوطنية 

موجودةً وحا�رسةً بقوةٍ، يف �لإعد�د و�لتح�ضري لتلك لفعاليات 

�مل�ضرية و�مل�ضاركِة فيها”.

وتابعت: “برعت �مل�ضاركات مب�ضرية �لعودة يف تقدمي �مل�ضاعدة 

يف  م�ضاهمتها  عن  ناهيَك  للجرحى،  و�لإ�ضعافية  �لطبّية 

�إل  بالإ�ضافة  لهم،  و�لكمامات  �ملاء  وتقدمي  �مل�ضابنَي،  نقل 

�لدور �لذي مار�ضته �مل�ضعفات و�ل�ضحافيات لنقل �حلقيقة”.

وعن �لأن�ضطة �لتي مار�ضتها �لن�ضاء يف �أيام �مل�ضرية؛ قالت 

�لذكرى  باإحياء  يتعّلق  �لأن�ضطة يف كّل ما  “متّثلت  “حمد”: 
وموروثنا  تر�ثنا  عن  و�حلديث  و�لأطفال،  �ملر�أة  لدى  �لتاريخية 

كّل  على  و�لرتكيز  �لفل�ضطينّية،  بلد�تنا  وتاريخ   ،
ّ
�لتاريخي

 بق�ضية 
ّ
�لوعي �لتي تعمل على خلق حالٍة من  �لفعاليات 

�لالجئني وحّقهم يف �لعودة �إل ديارهم �لتي ُهّجرو� منها”.

فصٌل جديد من فصول العنف

ترنيم خاطر
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و�أكدت �أّن “بط�َش جي�ش �لحتالل �أثّر على تو�جد �لن�ضاء  يف 

م�ضري�ت �لعودة �ضلباً، �إذ ��ضتهدفهّن ب�ضكٍل مبا�رسٍ، و�أ�ضاَب 

�لتو�جد  من  خ�ضيًة  �أكرثَ  �لن�ضاء  فباتت  كذلك،  �لأطفال 

بعَد  ما  نوعاً  �مل�ضاركات  عدد  وقلَّ  حتديد�ً،  �جلمع  يوم  يف 

�ل�ضتهد�فات �ملبا�رسة من �لحتالل لهن”.

قالت  �مل�ضاركات،  بحّق  �لإ�رس�ئيلية  �لنتهاكات  �أبرز  وحول 

“حمد”: “تعّر�ضت �مل�ضاركات للعديد من �لنتهاكات �أبرزها 
 وقنابل �لغاز �لتي تُطلُق 

ّ
 و�ملطاطي

ّ
�لإ�ضابات بالر�ضا�ش �حلي

مبا�رسةً على �أج�ضادهّن، �إذ و�ضَل عدد �لإ�ضابات يف �ضفوف 

�لن�ضاء حتى قريب �إل 2400�ضيدةً، ناهيَك عن �لقتل �لعمد؛ 

�إذ كاَن �لهدف من �لإ�ضابات �لقتل؛ كما حدَث مع �مل�ضعفة 

ور�حت   ،
ّ
�لطبي قمي�ضها  لها  ي�ضفع  مل  �لتي  “�لنجار” 

�ضحيًة لالحتالل”.

�لعودة  م�ضري�ت  يف  �مل�ضاركني  تتابع  جلنتها  �أّن  �إل  و�أ�ضارت 

ن�ضاًء ورجالً، حيث تزور �جلرحى و�مل�ضابني وذوي �ل�ضهد�ء.

�رسَق  �ل�ضلمية  �مل�ضرية  يف  �مل�ضاركني  ��ضتهد�ف  �أّن  يُذكرُ 

قطاع غزة �نتهاٌك للقانون �لدويّل و�لقر�ر�ت �لأممية، فالعودة 

 وقانوينٌّ �أ�ضيٌل لالجئني �لفل�ضطينيني؛ مكفوٌل 
ٌّ
حٌق طبيعي

يف �لقانون �لدويّل و�لت�رسيعات �لدولّية و�لقر�ر�ت �لأممية، ومتّثل 

“�جلمعية  عن  �ل�ضادر  194؛  للقر�ر  عمليًة  ترجمًة  �مل�ضري�ت 

 ،1948 �لأول  11دي�ضمرب/كانون  يف  �ملتحدة”  لالأمم  �لعامة 

و�لذي �أكد يف �لبند 11 على حّق �لالجئني �لفل�ضطينيني يف 

�لعودة �إل ديارهم.

�ملــر�أة  قطاع  ع�ضو  حميد”  “�آمنة  �أكــدت  جانبها؛  من 

وم�ضوؤولة  �حل�ضار،  وك�رس  �لعودة  مل�ضري�ت  �لعليا  بالهيئة 

�جلهاد  “حركة  �لن�ضائي يف  �لعمل  بد�ئرة  �لإعالمية  �للجنة 

اأن “دور �ملر�أة �لفل�ضطينية لطاملا كان مميز�ً على  �لإ�ضالمي” 

�لعودة  وجاءت م�ضري�ت  �لإ�رس�ئيلي،  �لعدو  مد�ر �رس�عنا مع 

 
ٌّ
�أ�ضا�ضي وركٌن  �رسيٌك  �ملر�أة  �أّن  لتوؤكد  و�ل�ضلمية  �ل�ضعبية 

من �أركان �للجان �لعاملة و�لفئة �ملحت�ضدة على �حلدود يف 

�لقطاع منذ �نطالقتها يف 30مار�ش/�آذ�ر وحتى هذ� �ليوم”.

كبريٍ  وب�ضكٍل  �ضاركت  �لفل�ضطينية  “�ملر�أة  �أّن  �إل  ولفتت 

وو��ضع �لنطاق يف م�ضري�ت �لعودة، ومل يكن �لأمر ِحكر�ً على 

�لن�ضاطات �لتي تنّظمها جلنة �ملر�أة؛ بل كانت م�ضاركة �ملر�أة 

�أو�ضع بكثريٍ من �لفعاليات �لتي تنظمها �للجنة”.

وتابعت “حميد”: “يتمّثل دور جلنة �ملر�أة بالتح�ضيد عن طريق 

بالإ�ضافة  �لعودة،  مب�ضرية  و�لتعريفية  �لتوثيقّية  �لندو�ت 

�إل دعوة جميع �رس�ئح �ملجتمع لتلبية �لند�ء و�مل�ضاركة يف 

�مل�ضرية، باحلديث عن �أهمية �مل�ضرية وعن حّق �لعودة، و�إحياء 

 �لفل�ضطيني”.. مو�ضحًة �أّن “�ملر�أة تهدف من 
ّ
�لرت�ث �ل�ضعبي

�مل�ضوؤولية على م�ضوؤولياتهم،  �أ�ضحاب  �إل وقوف  �مل�ضاركة 

و�لعمل على تطبيق �لقر�ر 194”.

و�أكدت �أّن “جي�ش �لحتالل ��ضتهدف عدد�ً كبري�ً من �لن�ضاء 

على حدود قطاع غزة؛ دون �أن يكون لديهّن �أّي توّجٍه للقيام 

باأّي عمٍل “تخريبٍي” كما يرّوج �لحتالل. قائلة: “جنود �لحتالل 

يّت�ضموَن باجلنب، ويخ�ضوَن �لأطفاَل و�لن�ضاء �أي�ضاً، وهم رغَم 

لذ�؛  قويّات،  �لفل�ضطينّيات  �لن�ضاء  �أّن  يعرفوَن  حقارتهم 

�إليهَنّ  �ضارع  �مل�ضري�ت؛  يف  �ل�ضفوف  يتقّدمن  وَجَدهّن  �إن 

�إل  و�مل�ضعفات  �ل�ضحافيات  ��ضتهد�ف  ولي�َش  بالر�ضا�ش، 

دليالً و��ضحاً على ذلك”.

و�أو�ضحت “حميد” �أّن “قوة �ملر�أة �لفل�ضطينية تكمن يف �أنها 

و�بنها،  و�أخيها  لزوجها  منوذٌج  فهي  �أبنائها،  لدى  �لقّوة  تعّزز 

 على وجود �لحتالل لحقاً 
ّ
وبالتايل؛ تاأثريها ودورها �لجتماعي

يجعله يخ�ضى ويخاف �ملر�أة وي�ضتهدفها ب�ضكٍل مبا�رس.
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