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هذ� هو �لعد� �لثالث من ���ية �
�سا� �لمر�� �لتي يصد�ها معهد ���سا� �لمر�& في 
جامعة بير9يت. �يضم �لعد� �بحاثًا �كتابا� حديثة ألساتذ& �لمعهد �باحثيه �خريجيه، كما 
يضم ���سا� �خر_ مهمة تفتح [فاقًا جديد& لباحثين في فلسطين �خا�جها، �تساهم في 
تعميق فهم عالقا� �لنو` �الجتماعي في �لمجتمع �لفلسطيني في مجاال� مختلفة من �لعلو2 
�الجتماعية. �ننشر في هذ� �لعد� ���سا� حديثة لباحثين ��ليين، هم: �. �����U كونت، 
��. لين �لشماA، ��لمحامية سا�& حسين. كما ننشر مساهما� من باحثين معر�فين في 

 .Eعبد �لها� Fخليل عثامنة، ��. فيحا Oفلسطين، هما �ألستا
مقا�با�  تقد2   bبأبحا �لعد�  هذ�  يتنا�لها  �لتي  �لرئيسة  �لموضوعا�  �حد  تتصل 
�لتالية:  �لمقاال�  �لفلسطيني، �هو ما نجدJ في  للنو` �الجتماعي �للتا�يخ  �مو�� جديد& 
 gفتر& �النتد� hجا� عن �لنو` �الجتماعي، ��الستعما� ��لحركة �لوطنية خال iصالU hمقا
�إلسال2،  قبل   gلعر� عند  �لجنس  �تجا�&   Eلجو��� عن  عثامنة  خليل   hمقا� �لبريطاني، 
�مقاh فيحاF عبد �لها�E عن تذكر مجز�& �ير ياسين، �مقاh �بيحة عالA عالA عن ��� 
�لمر�& �لقر�ية في نكبة �لعا2 ١٩٤٨، �مقاh �ند& ناصر �9ميليها عن ��� �لمر�& �لفلسطينية 
خالh �لسنو�� �أل�لى من �لهجر& بعد �لنكبة. �تستخد2 �ألبحاb �لثالثة �ألخير& �لشها��� 
�لنشاطا�  تصنع  كيف  �فهم  ��mيتهم،  �لعا�يين   nلنا� تجربة  من  �لتا�يخ  لرسم  �لشفوية 
�لتا�يخ. �هو موضو` تلتقطه، من مدخل ثقافي، مر�جعة �بو �حو �أل�لوية لر��ية  �ليومية 
غير   pلظر�� ظل  في  �لعا�ية  �لفلسطينيين  حيا&   Aيستكشفا �للذين  �لشمس"   gبا" �فيلم 

�لعا�ية للنكبة ��لمنفى.
�بو نحلة  �لحالية، فنجد لميس  �إلثنوغر�في عن �أل9مة  �لبحث  �لفهم �Oته يوجه  هذ� 
�فر��  بين  �الجتماعي  �لنو`  عالقا�  في  �لتحوال�   pالستكشا �لسر�ية  �لر��ية  تستخد2 
�سر& في منطقة ��2 �هللا �لتي �لدتها كل من �أل9مة �القتصا�ية �لمتصلة باالنتفاضة، ��فا& 
�مير& سلمي لحيا& ��m_ شابتين قدمتا Uلى  pفي �ستكشا Jألسر& �كبيرها. �نجد� g�
 Aلصعبة لالنتفاضة �لثانية. �تكتشف مر�جعة جونسو� p2 �هللا بحثًا عن �لعمل في �لظر���
لأل�بيا� عن �ألسر& في ظل �لحر�g ثغر& تسعى بعض �بحاb معهد ���سا� �لمر�& Uلى 
سدها. �يتفحص تحليل لمسح - مشتق من بحث جاٍ� يقو2 به �لمعهد لثالثة مجتمعا� 
محلية في منطقة ��2 �هللا - �ألسر �لمعيشية في مخيم �ألمعرE، بالمقا�نة مع جو��J محد��ً 

.xما هو متباين، �ما هو مشتر
�تكشف مساهمة �����U كونت عالقة �خر_ بين �لتحوال� �الجتماعية ��لسياسية 
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��لما�ية. فهو يجا�h بأA �لقيو� �لقانونية �إلسر�ئيلية �لجديد& على �لز��y ��إلقامة تشكل 
"جد���ً [خر" يشبه من حيث �لهدp �لجد�� �لما�E �لذE تجرU Eقامته على قد2 �سا. 
كا�ثية.  �سياسية  ��قتصا�ية  بشرية  نتائج  من  عليه  يترتب  �ما  �لفلسطينية،  �أل�}  فو. 
�تلقي �لمقدمة �لمهمة لولشماA �حسين لمجلد حوh "جر�ئم �لشرp" �لضوF على ما يد�� 
حوله، فلسطينيًا، �آلA جدh �نقا{ عا2. �تناقش ��قتاA لخريجتين من خريجا� �لمعهد 
موضوعا� ��هنية، �هما: ��قة حوh �لمر�& ��نتخابا� �لمجالس �لمحلية (نا�ية حجل-

�لعد�  يشتمل  �خير�ً �  .(Eمعد  Aحنا)  Fلشهد�� �سر �9جا�  مع  �لرسمي  ��لتكافل  بقلة)، 
�لثالث على جزF من بحث حديث يتنا�h �لعالقة بين �لنو` �الجتماعي ��أل�ضا` �لسكنية 
 hلوية في مجا�� ��O على ساحة Fيلقي �لضو� ،gيلين كتا�يقو2 به فريق من �لمعهد بقيا�& 
�لتدخل �لسياساتي، ��لمبا���� �لتنموية ��القتصا�ية ��لقانونية �لحساسة العتبا��� �لنو` 
�الجتماعي. �ننشر �لمو�� هنا حسب �للغة �لتي كتبت فيها (عربي �� UنجليزE)، �من هنا 

.Eإلنجليز� Fلعربي من �لد��ية عن �لجز� Fختالفها في �لجز�
نأمل �A يجد �لقا��/�لقا�ئة في مو�� هذ� �لعد� �فكا��ً جديد& �ثاقبة �مشجعة على 
 hجديد& حو bبحا��بحاb جديد&. �يأمل �لمحر��A ��لمعهد �A تساهم �لد��ية على حفز 

موضوعا� �لعد�، �على �لنقا{ ��لجدh حوh قضايا ملحة تو�جه �لمجتمع �لفلسطيني.

،Aلمحر���
��2 �هللا، تشرين �لثاني، ٢٠٠٥.
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ُّىظظعِّ[ن"�ٍِّ!ى�ِّىأل�يفِّ[شأل�َِّسأل��ٍِّثًِّ�ُّس�ٍُِّّط�ؤصُِّّطجظ��يـًقِّه�شظعِّ
ط'ِِّ طظلن�ٍِّ !ُّثؤأل(ِّ ُّطـأل+قِّه�ششأل(ِّ ط'ِِّسؤالِّ ُّطؤأل1ِّاأبهِّ طظلن�ٍِّثًِّ �ْي�أل(ِّ �ششأل(ِّ
سؤ<ل]ُِّّ>;�لِّهد'ُِّّ�طش=ُِّّ�]ِّد�ىَِّ!ى�ِّىأل�يفِّسألط78سيَقِّهسألطج٭ألْإُِّّطظًُِّّ�طششعِّ
ُّطظوفيرِّ حك8يَِّ [فِّ ُّط�ا]ِّ هأظُِّ ُّط78سيَلِّ طِّى'هلِّ ُّط7ٌِّ سألطظلني�ِّ هُّ�طش=ِّ ثيلألقِّ
ط8ن"�ٍِّ!ى�ِّىأل�يفقِّهاي�كألِّ[فُِّّط8نأل��تِّثز�ـألِّ�يظألوِّد�ٍُِّّّحأ8رِّطودألْإُِّّط8ن"�ٍتِّ

سؤ'ُِّّ�ظذPألِّّأفِّىذيذَِّ[ألِّى'لقِّىو1ِّبِّ�ي�ألقُِّّطؤأل1ِّاأبهل

هل �ستسلم �هل �لقرية، حاh �خوh �لجيش �إلسر�ئيلي Uليها؟ �هل تم �غتصاg �لعديد 
من نساF �لقرية �فتياتها؟ �هل بقر� بطوA �لحو�مل كما سر� �لشائعا�؟ ��OU كانت تلك 
�نهم لم يعترفو�  2��لر��يا� �قيقة؛ فهل حا�h مرتكبوها Uنكا� حد�ثها، كما هو متوقع؟ 
 hمن خال ،bفهم �لحد hليها.١ نحا�U بحد�ثها فحسب؛ بل حا�لو� تضخيمها ��إلضافة
�لذين  �لر��&   �� عنها،  �� سمعو�  �لمجز�&،٢  �لذين شهد��  ��لر��&  �لر��يا�  بعض  شها�& 

هاجر�� بسببها، �نتأمل �لمحكي، عبر �للغة �لمنطوقة، ��لمستتر، عبر لغة �لجسد.
تتحدb �لر��ية لطيفة ��باn (من بلعا)، عن �لمذبحة بقولها:

"�ير ياسين؟! �لناn طلعت ��U hيش (شيF) هّمه (هم) من �لخوp، فيهم ناn خوp؛ 
بالبنا�،   ،Aبالنسو� (عملو�)  سّو��  عملو�؟  ياسين. شو  بدير  شّنعو�  ياسين،  �ير  ألّنه صا� 
يبعطو� (يشقو� بطن) �لحبلى، [J هونه (هنا) �هل شماh حيفا سقطت قبل �لطير& بثلث تشهر 
(ثالثة �شهر)، [J، قبل �لطير& سقطت بثلث تشهر حيفا، �بقولك عا� لما طلعن هناx؛ صا��� 
يقلن: يا جماعة مهم بسّو�� بالنسو�A، ��حلو�، �حلنا. جمعة (�سبو`) تاخد�{ (ال تأخذ��) 

���عي معكم، جمعة �بترجعن �طلعنا".٣
 gلقته مذبحة �ير ياسين، في قلو� Eهد_ حنا (سو�يا)، عن �لرعب �لذ bتتحد�

�لجميع:
 h��"�لخوp �لحقيقة يعني مأل �لناn، لما تسمعي بالمجا�9 �للي صا��، �خصوصًا  
مذبحة �للي هي مذبحة �ير ياسين. بصر�حة، �لقت �لرعب بقلوg �لناn، خصوصًا Uنه بأيا2 
�لناn ما عندهم �سلحة تد�فع عن نفسها.  �إلنكليز كانو� يمنعو� �لشخص يحمل سكينة. 
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ما كا�OU A سكينة حتى لو سكينة مطبخ، كاA يسجن عليها. فما مهيئة �لناn. بعدين لما 
صا�� �لثو�&، صا��� يشتر�� بالسرقة يبعثو� على لبناA يجيبو�، في ناn كانو� يبيعو� لحافهن 
عن  عبا�&  كانت  �سلحة،  يجيبو�  قد���  �للي  حتى  فاألسلحة،  با���&،  ليشتر��  �فرشتهن 
 ،Aسلحة �لجيش �للي كا�بو��يد، مو �كثر من هيك (ليس �كثر من Oلك). �ليهو� �خذ�� 
يعني  لليهو�،  �عطوها  كلها  تبعته،  ��لثكنا�   JخائرO� �سلحته  كل  �نسحب  �لجيش  لما 
بريطانيا شا�كت في Uنه �لعرg ينكسر��. فما قد��� �لعرg، بالرغم من �لثو�� �لموجو�ين، 
�بالرغم من �لر�i �لثائر& عند كل �لناn، ما قد��� يصد�� �ليهو� عنهن. فلما بتسمعي بأخبا� 
�شياF ما بيقد� يتصو�ها خيالك، Uنه صا� شي � ،gلمجا�9 �هالذبح �هالتشنيع �هاالغتصا�

مثل هاللي صا�".٤
�تتحدb �لر��ية �2 كايد؛ عن �ألحد�b �لتي �ثر�، على تغيير قر�� �لرجاh بالبقاF في 

�لبال�، ��ساسها ما سمعوJ عن �حد�b �ير ياسين:
"مذبحة �ير ياسين قد�منا صا��. �سماF ناn ال. بس قالو�: عّجبو� في �ير ياسين، 
ينيمو� �لبنت قد�2 �خوها �قد�2 �مها �قد�2 �بوها، �يعملو� فيها �يقتلوها، �يقتلو� �خوتها. 
 g2 ال)؟! ماهم بعرفو� �لعر�هيك سمعنا. بد�يش هذ� حكي ��لال بس (هل هو مجر� كال2 
هالدعاية  نطلع،  لك:  قالو�  �لعر}.  على  بيخافو�  ما  قد  �أل�}،  على  بخافو{  مجانين، 
عليها  يحر2  �قالت:  �حدثتني  ياسين.  �ير  من   nلقد� في  ���حد&  �نا  Uتقابلت  صدقيني. 
 Aبحوهم على حضوO ،gلك قتلو� شبا hنا بقو�هالحكي �للي بتقولو� عنه هذ� ما صا�. 
�مياتهم، يحطو� �لولد على حضن �مه �يذبحوO Jبح مش طخ، [J صا�، �ما �لبنا� قالت لي 
ال. قلت Uلها: ما �خذ�هنش سبايا. ما هن عند �ليهو� مجو��9 يهو�، �مخلفا� يهو� يا 
بنت �لحالh. قالت: �بد�ً، قلت لها: ��حي Uنت كذ�بة، طب ما جابو� �ساميهن بالجر�يد، 
�خذ��  ياسين،  �ير  من  �يوخذ�ها  ينقوها  �لحلو&  �لحلو&،  �خذ�� � �ليهو�  �خذ�هن  Uنهن 
 gعبيد، يقبر�ني �لعر yحنا سمعنا في هاإلشي، يطخونا في مرU .بييجي ٢٠٠ بنت، �ليهو�

�ال يحتلوني �ليهو�، توخذ�نا E9 بنا� �ير ياسين؟! هربنا (..)".٥
�تحدثنا �لر��ية 9ينب عقل، من شهو� �لعياA على �لمجز�&، حوh ما حدb في �ير 
ياسين؛ ما يجعلنا نرسم صو�& �كثر قربًا من حقيقة ما حدb، فالر��ية هنا ال تتحدb عما 
�لر��ية   A� �لمالحظ  بأ2 عينها. �من  تتحدb عما عاشت �شهد� �خبر�  بل  سمعت؛ 
تتحدb عن صمو� �لقرية في �جه �لصهاينة �مقا�متها �لباسلة، قبل �قتحامها، �تهجير �هلها، 
�لعا2  في  �لصهاينة،  ��تكبها  مجز�&  بأشهر  عرفت  �لتي  �لوحشية،  �لمجز�&   gتكا�� �قبل 
١٩٤٨، �من �لمالحظ �يضًا �نها تتحدb بلغة �لجمع؛ ما يعني �عتبا�ها للنساF شريكا� 

للرجاh في �لمقا�مة:
"هجمو� �ليهو� ��h مر& ���يناهم، �ثاني مر& ��يناهم، ��لثالثة. �لمر& �لر�بعة سّوينا 
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جسر، طّيحنا (�نزلنا) مترين باأل�}، طريق بيننا �بينهم. قاh: بنحسب يعيقهم Uشي! �ما 
 n�� بقو� على Aجو� خامس مر& خلونا نايمين بالليل، ��لساعة �ثنين، يطلعو� هو�شو سو��؟ 
�لجبل، طلعو� E9 ما تقولو� من تحت �لبرند&، �طلعو� يحبو� بأيديهم ��جليهم، بعيد عنك 
E9 �لكلب �للي بحبي، ��لناn كلها نايمة. محمو� �خوE من �بوE، كانت �ظيفته يقف 
ير�قب على حيط (سطح) ��� �بوE، على ثالث طابق، شاp �ليهو� يطلعو� من تحت ��� 
�بوE، لما �صلو� حاكو�& ��� �بوE باg �لد��، �gّ �لصو�، �خوE محمو� قاh: �ليهو� 
�خذتنا، ما حد� صدقه! قالو�: هذJ �لضربة منكم فيكم يا ��� عقل، يعني Uحنا ��� عقل، 
��حد قاh له: ��i يا محمو�، �هللا يجيبها بر�سكم، هاE �لضربة منكم فيكم، ما فش (ال 
�يضًا) �سمها صفية �حمد قالت: هيك ) Jصفر. ��حد& لخر�يوجد) ال يهو� �ال فيه بطيخ 
هيك بر�سكم، هذJ �لضربة منكم يا ��� عقل، فش فش يهو� (ال يوجد يهو�). ما شافو� 
 gللي �لو�حد يهر� ،iمفتو gال �ليهو� بخشو� علينا، �يطوقو� �لبلد ما يخلو� �ال باU لبعيدين�
بالد��  عليهم  فينا Oبح عن جنب �طرp. صا��� يخشو�  بد��  بعدين   .Aها ��  xمن هنا
�يقتلوهم. فيه ��حد من بلدنا �سمه: مصطفى �بو عبد بقى 9لمة (�جل) محتر2 �قد حاله، 
 .x��� له: �تطلع �ليهو� hله: ما فش يهو�. قا hخذتنا. قا�قاh له محمو�: يا �خوE �ليهو� 
�ليهو� ���J سحب حاله ��خذ مرته (�9جته) �شر� يتخبى (يختبئ) بد�� بنته   pيو2 شا
متز�جة على مصطفى علي، من عيله ثانية. �ليهو� شافوJ �لحقوJ، خّشو� (�خلو�) على ��� 
مصطفى علي، مساكين، Oبحو� بنته ��سالفها �عائالتهم �حماها �حماتها �هو �مرته �ندبح 
معهم. حو�لي ٢٠ نفر �ندبحو� بد�� مصطفى علي. قاh �9جي: طلع ما �لنا{ (ليس لنا) 
منا�، ما فيش باg نقد� نشر� منه، على شقه عين كا�2. �لبلد خلص �متلت (�متأل� ) 
يهو�، ��نا �لبر��& معي خربت، ما فيش معانا حيلة. قالت له: [J ��هللا �فتح �لشباx من غربا، 
لقيته مفتوi، �ما فيه عليه حماية، �طلع �نت ���ال�E �بناتي هالصغا�، ���حو� على عين 
كا�2، هيني (ها�نذ�) ���كم. �جعت خالتي �لحاجة 9ينب تطوh قعقو�& (جّر&) �لذهب، 
�ما قد�� تطولها قد�2 9لمتنا، من خوp ما يندh على �لمخبى. 9لمتنا E9 (مثل) ما تقولي 
طلع من �لشباx، ��ليهو� خشو� عليها من �لباg من هاA. �بك حميد هربو� ��ال�ها، �طلعو� 
على شقة عين كا�٦،2 �هي جابوها �سير& معانا. ��بو محمد 9هر�A، يا �يلي عليه! عندهم 
شجر& تو�، ��قف تحت �لشباx �تحت �لشجر&، �يصيح �يقوh: نجد& يا شباg نجد&! 
��حد&.  مر&  هجو2  عليهم  له. خشو�  يفز`  عربي  �ال  فش  ما  يهو�،  مالنة  �لبلد صا�� 
كانت معاهم بنت �بنه 9ينب، حامل بسبع �شهر، �كانت كنته �سمها: 9ينب من �لمالحة٧ 
مالحية، حامل في ثمانية �شهر، حليمة يوسف ليلتها كانت مدشر& (تا�كة) بنتها، �كنتها 
�لولد   Eشوية (قليًال). ها h9بوها نا� عند محمد 9هر�A �9جها، ���حت نامت عند ��� 
عزيز، �لما جابونا �ليهو� �سر_ قالت �لبعيد&: بدها تر�i تشوp �بنها. عا� �ليهو� يقولو�: 
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�ين بدx؟! علشاA لما يالقوx يذبحوx؟ �2 عزيز خشت (�خلت) على ��� محمد، ��� 
�بو �9جها، �القت سالفتها٨ �سالفها كلهم مذبوحين -�على Oمتها- قالت: لقيت بنت 
 ��� عند  نايمين  بقينا  �حنا  جينا  �ليهو�،  بطونهم)  (باقرين  مبعطيتهم  �لحبالى  �كنته  سلفي 
�بوU� ،Eال �ليهو� طالعين بحاكو�& ��� �بوE عند �لّطابوA، �خشو� على �لحما2 �لخا�جي، 
�نا بقوh: ال يا  ،Aلّطابو� gختي صا��� في �لحما2 �با��خوE موسى: هاE �ليهو� يا  hقا
خوE، هذ�ال (هؤالF) حسين �شاكر ��ال� عمي، �هو يقوh لي: ��هللا يا �ختي يهو�. �نا من 
عمى �لبصر قلت: ما لْحقو{ (لم يتمكنو�) يصير�� بد�� �بوE. موسى �بن �بو سليم، سلف 
�ختي، من ��� جابر لخر_، لما بشوp �ليهو�؛ بشر� (يشر�) على ��� سيدJ، بطلع �لو��، 
�مسكو� به) �ليهو�، �ضربوJ كفوp على �جهه. ) J9قطو ،Eبو�بوصل بقلب حاكو�& ��� 
ما هي �لدنيا لسا` (ما �9لت) عتمة، �لثاني حزين (مسكين) E9 ما قلت �نا بحسبهم شاكر 
�حسين ��ال� عمي، بقوh لهم: ما �نا نسيبكم. عا� هم (�ليهو�) مش ساخيين يشّد�� �لخط 
من خوp �لبلد تصح، بقو� يذبحو� Oبح، �� يضربو� ضرg. يقوh لهم: �نا نسيبكم نسيبكم. 
�نهم يهو�. ما هو �لحي حي ��لميت ميت. يا قد�& �هللا!  p��9 �لقتل عليه؛ عر pيو2 شا
فلت منهم �شر�، طلع عند ��� سيدJ، شاp ��� سيدJ شا��ين على عين كا�2، لحقهم 
 ،Aعلى عين كا�2. يو2 شفتنا �ليهو� صا��� بقلب �لحكومة، ��قفين بالحما2 تبعنا �بالطابو
�خوE موسى بدJ يهرg، من تعاسته ��سي قربته فيه بيدE ��جلي، �قلت له: أل يا �خوE ال 
 gصا� طخ حر AU نهU لي h9لمتي قا hتعسني 9لمتي، قا�تر�i �ال تنقتل. ��نا �للي قتلني �
(Uطال. نا�) �هجو2، ما تهربي من �لبيت، قاh: �للي بظله بالد�� ما بنقتل، �للي بطلع على 
�لشا�` بنقتل. ما بد�U Eنه �ليهو� تحتل �لبلد. قاAU :h صا� طخ �Oبح ما تطلعي من �لد�� 
خليك متخبية بالد�� Uنت ���ال�x، �هالحين باجي ([تي) عليكم. �خذE هاE ٢٥٠ لير& 
 E9 بو �يس٩ بالّلي فيها. حطيتهم (�لنقو�) في عبي�فلسطيني بهذ�x �لوقت. بقين يشترين 
�لحجاg، حطيتهم بـ هالخرقة، ��بطتها، �عقدتهم بالدبوn. �ليهو� بنص �لشا�`، فتحو� 
�لبو�بة �للي فيها �لحالh تبع ��� سيدU Eسماعيل، هالنعاy ��لخرفاA. قعد�� �خوتي يعيطو� 
�خوE موسى: ��هللا يا �ختي  hقا ،g)، �ليهو� قالو�: �فتخ (تقلدهم �تقصد �فتح) باA(يبكو
�OU فتحت �لباg لغير يفرمونا على �لمفرمة، ما تفتحي يا �ختي �لباg. قاh: (�ليهو�) �فتخ 
باg. قلنا له: مش فاتحين باg. قاh بضرg ضرg في �لبيت. قاh يم �خوE موسى: �ضربو� 
يا كشل ��سنا. ��هللا ضربونا قنبلة من �لشباx، �طلعت �نا بايدE ��جلي مصا�بة (مصابة)، 
�هاU EيدE لزقت في صد�E، يا قتيل عد� UيدE. �بنتي لحمها مسقط، طلعت مصا�بة، 
��لفستاA خرقة عليها، ��أل�ال� �لصغا� E9 �لنمش طلع على �جوههم �على حالهم. �لد�� 
صا�� �خنة E9 �لطابوA، �قت ��قت (�حتى هد��) �لحالة نزلو� �لباg بالنص، �فتحو� 
لي:   hقا �خوE موسى �ضربوJ كفوp على �جهه،  9قطو�  �طلعونا.  علينا  �فاتو�   ،gلبا�
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هالقيت (��آلA) عندx يا �ختي. قلت له: خذ يا خو�جة هاE ٢٥٠ لير& منشاA �هللا، هذ� 
طالب مد�سة، حر�2 عليك تقتله. �خذ �لمصا�E (�لماh) مني �بطحه يم قد�مي- يا �يلي 
 g�� Eسه، �قتله، (بكت �لر��ية) فتحت �لبير (�لبئر) بد�عليه- �حط خمس �صاصا� في �
�لقي بنفسي) في �لبير، ما خلنيش (لم يسمحو� لي) �ليهو� ��g حالي في  A�حالي (��يد 
�لبير. قاh لي: تعاh يا بنت �لكلب، ��هللا من كثر ما بعيط (�بكي) صا� عندE �جع بر�سي، 
�ليو2 قلبي �نطفا، ما ظل عندE حشيشة قلب (نفذ صبرE). مر& سيدE نظير&، مع Uنها مدنية 
�بوE �لفشكا� (�لطلقا�)، ��بوE قتل �لقائد. �ليهو� قالو�:  hمغطية على �جهها، �تنا��
�لمدينية قتلت �لقائد، �عّينو� عليها، ضربو� مدفع ها�A، مر& �بوE �9حت ��سها، ��جت 

بأخوE محمو� بشقة ��سه".
"يو2 �خذ�نا �سر_، �قتلو� �خوE موسى قد�2 عيني، عيني مش شايفة فيهن، ��جلي 
�طوh �لساني  pما تقولي حتى ما �عر E9 ،Eمدبقة (ملتصقة) في صد� EيدU� مرجرجين
مربو� في فمي E9 ما تربطيه بخيط، ال عا�فة �تحرx �ال عا�فة �حكي يا حسيرتي! يو2 
�سر_،  حرمة  ثالثين  عشرين  حو�لي  بنطلع  كنا  بالشا�`،  �لمجيد  عبد   ���  F��� صر� 
�خو�تي �عماتي خو�� �بوE معانا بالجملة، يو2 شفت �حمة جميلة �ختي تقوh لي: مالك �
يا �ختي؟ عا� غمر& �لمو� على �جهي، لو تذبحيني ما تطيح قطر& �2، �عيني مجلال� 
لها:   hقو�  Eبد بقيت  �ختي؟  يا  مالك  لي:   hتقو� بفمي، �حالتي حالة.  مربو�  �لساني 
�ختي  hّال بتقوU� .)2ليهو� (تتلعثم بالكال� Jخي مو مو موسى قتلو�موسى �نقتل، �قوh: يا 
جميلة: جز�ها �هللا خير في قبرها، خيته (يا �ختي) مليح �للي قتلوJ قتل، لو شفت يا �ختي 

."!gشو سو�� فيهم! عّجبو� عليهم �لعجا gهالشبا
من  �يهربو�  يخافو�   nلنا� ياسين.  �ير  مذبحة  �ثر  من  �ليهو�،  �حتلتها  قرية  "��بعين 
�لسمعة، �Oبحو� ��لواليا (�لنساF) �يبعطو� �لحبالى، هد�ال يدّشر�� مالهم �حاللهم ����هم 
�ليهو�،  �لقسطل من  �لقا�� ��  �لقسطل، ��جا عبد  �حتلو�  �ليهو�  �لخميس:  يو2  �يهربو�. 
�حط عالمة �لنصر، جينا Uحنا بعدها صرنا نرقص �نغني، ��هللا �حمة �حمد على يوسف 
قاh: ��قصن، ��هللا قد ما غنيتم ��يحين تعيطو� �موعكم �E9� ،2 ما قاh صا�، �لمر�& تحمل 
مخد& بدh �لولد من �لخوp، قاU hحنا E9 حبة �لملبس في جيبة �ليهو�، �قت ما جاعو� 
بياكلونا �Eّ9 ما قاh �لّزلمة صا�. �ّبونا (�ضعونا) في �لمصر��& �قت �لمغرg، ��حنا طالعين 
نقطة  منا  تطيح  ما  تذبحينا  �لو  حالة،  �حالتنا  �حافيين   (n��لّر على   Fغطا  A��) مفّرعين 
 (&Fلعبا�) هذيك �لحين بقى فيه مسلمين، القونا يحطو� �لحطة ��لعباية h2، على كل حا�
بالعمرية، حطونا،   pبعر ما  بالصالحّية،  يعيطو� علينا �مو` ��2. �خد�نا �حطونا  علينا، 
يشوفو� مين �لمصا�g، القو� �لبنت (مريم) مصا�بة، حطوها في �لصحية �لتابعة للمفتي في 
�لمسكوبية،١٠ ��نا القوني مصا�بة. بنتي في �لغرفة �لجو�نية مش شايفيتها (لم �تمكن من 
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�خذ�J على �لمستشفى، ��للي مش  gلبر�نية. هالمصا�� �mيتها)، ��نا حّطوني في �لغرفة 
مصا�g خلوJ قاعد. �هم يطّيحوني (ينزلوني) من �لد�y، بحساg بدهم يعا���ني على 
بلدE، قلت: طنيب (�ستجير بكم) ما تسلموني لليهو�، طنيب عليكم، ��عيط! كل �للي 
هناx يعيطو� على عياطي. بقيت لسه صبية، بنت تسعة �عشرين سنة، ��نا تجو�9 بنت ١٣ 

:hقو��عّيط �� iنو��شهر. في �لمستشفى  bال ثالU سنة

(iتنو) &صبحنا طنايب مع �ليهو� يا خسا��بقينا عرg �صحاg حا�&  
�صبحنا طنايب مع �لكفا�. ��� gصحا�� gبقينا عر

:hقو��عّيط ��
يابا (يا �بي) صا�� علّي هّدJ   كّزيت ( ��سلت) البوE مّد&

مرسالك يا يابا طّوh علّي
�مس) �لعصر صا�� علّي ضيقة كّزيت ألبوE صديقة) iيا يابا �مبا�

مرسالك يا يابا طّوh علّي
�عيط ...�

"تيجي �كبر �ئيسة بالمستشفى �سمها: �لست ��mفة، ��قفة تحت �جلي، �كل ما 
تشوفني �عيط تقوh لي: بس (يكفي) يا ست 9ينب بس. قلت لها: شو عّرفك باسمي؟! 
 ،Jخلوني) على �لغرفة جو��قالت: هيها مكتوg هانا �سمك. �جا �ئيس �لبلدية ��عبر�ني (
�عيط. سمعتني بنتي مريم، � iنو�جابو� حطو� بالصحن فو�كه �بسكو� من خير�� �هللا ��نا 
�Uال هي جاE تحبي حبي �تعيط. يحكو� لها كلي كلي؛ لكن سبحاA �هللا، بنتي �للي عمرها ٤ 
سنين، �ال �ضيت تمد Uيدها على فو�كه، �� بسكو�. لساّنا مربو� في فمنا، �يقنا ناشف، 
مش جاE على بالنا نأكل، لو تدقو� �للقمة مثل ما تقوh لي بمسما�؛ ما هي طايحة (نا9لة)، 
�ال بنتي �كلت، �ال �نا �كلت. طلعو� يقولو�: هاE �لولية �لمسكينة �يقها، ��يق طفلتها 
 bللي ما� ما�. بعد ثال�� ،gطا gشي. في �لمستشفى �للي طاU ناشف، ما �ضو� يأكلو�
�ياU� ،2ّال 9لمتنا قعد يسأh: ما شفتو{ (هل ��يتم) عيالي؟ �قالو� له: بالمستشفى، �Uّال هو 

."Eجا
 .gلجديد، �للي فيه مرّ�& (قّو&) يهر� gبعدين ��ال بقولو�: �ليهو� هجمت على با"
هربنا على �بو �يس، يو2 �صلنا عند ستنا مريم، �لطخ E9 �{ �لمطر، كاA فيه طريق عالية 
ال29 نطلعها من عند ستنا مريم، بالطريق: ال �نا قا��& �مشي �ال �تسخم �ال �تلطم (ال �قد� 
�سا�E؟! ��ّال بقولو�: �جت �ليهو� ���نا. ��طلع حبي حبي  Eكيف بد� (Fعلى فعل شي
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(قليًال قليًال) تا �صلنا �لسو� في �بو �يس".١١
��جالها؛  �لقرية   Fلنسا باسلة  مقا�مة  على  تأكيد�ً  نجد  �لر��ية؛  شها�&   �نقر حين 
�E نجد�� Uليهم؛ قا�مو�  hهاليها، على �لرغم من عنصر �لمفاجأ&، �عد2 �صو� Aلك بأO"
بإمكاناتهم �لمحد��& جد�ً نسبيًا �لقو_ �لمهاجمة، مقا�مة بطولية ��ئعة، �ضطر� �لمنظمتين 

�إل�هابيتين Uلى �الستنجا� بقو�� �لبالما� إلخر�جهما من ��طتهما �لعسكرية".١٢
 Aلى �لتدقيق في شها�تها، �شها�& بعض �لر��&، �لذين يشككوU تدفعنا شها�& �لر��ية�
�بو غربية،  �لر��E بهجت  Uلى مذبحة �ير ياسين. يشكك  بالنسبة  في بعض ما تم تد��له 
بالر��يا� �لتي تحدثت عن �غتصاg �لفتيا�، �بقر بطوA �لحو�مل، ��عتبرها �عاية صهيونية، 
كاA يجب مقا�متها؛ لتأثيرها �لسلبي على معنويا� �لناn. كما تحدb �لر��E عن مقا�مة 

قرية �ير ياسين �لشرسة، �فاعًا عن �لقرية:
"ألقل لك، صا� عليها حديث كثير كثير، ��نا ما بأحب Uنه تستغل حا�ثة، E9 حا�ثة 
�ير ياسين، لنو` من �لدعاية �لغير صحيحة، �ير ياسين كاU Aلي فيها كثير تالميذ، �كنت 
 Eلبلد كثير مليح. �لبلد، �لقرية يعني، مثل ما تقولي هنا، �ها� pعندهم، يعني بعر i���
�لقدE9� ،n ما تقولي بينهم مستعمر& �سمها (..). يعني لما بدهم ييجو� على �لقدn، بدهم 
يمر�� من �لمستعمر&، �هي معسكر، حاطين شوية جاy، شوية بقر "كيموفالy" (تمويه)، 
 ،gلك، �كانو� حاسبين حساO Aهل �ير ياسين يعرفو�� pيعني بس هو معسكر. نحن نعر
�هل �ير ياسين، من ثو�& �لـ ٣٦، كاA لهم ��� مشهو�، يعني �جاh معر�فين؛ فكانو� �
مسلحين �هل �ير ياسين، على �ألقل ألA جنبهم يهو� (..) معسكر، للدفا` عن �نفسهم، 
�في �لمعركة، ثالb هجما� صد�ها ليلة �لهجو2، ما قد��{ (لم يستطيعو�) �ليهو� يخترقو� 
�ير ياسين ثالb مر��؛ لكن �ليهو� كانو� يعّزA�9، يعيد�� �لتنظيم �يزيد�� �لعد� �يزيد�� 
�لقذ�ئف (...) �لخ، �في �لنهاية �خلو� �ليهو�، �قتل من �ليهو� �عد�� كبير&، �بيني �بينك، 
�لنص هو  �للي �خل في   Fلجز� �لناn؛ لكن  Uلها إل�هاg �ترحيل  Uنه مخطط  يعني صح، 
�نا شخصيًا، بعد يومين  ،Fعلى �لنسا Fلقتلى �ليهو�، ���9 في �لعنف هذ�. بالنسبة لالعتد��
�� �لثالث من �لمعركة، عندE، يعني منطقتي (�فعو� بقايا) �هل �ير ياسين، �ير ياسين لما 
كانو�  Uنهم  ��لحقيقة   ،hمقتو موجو�  غير  يعتبر�� كل شخص   Aمنها، كا  nلنا� �نسحبو� 
�نا �للي   hعا�ينهم قتلى، ها�� Aقليل، فكا hال�، �جا��محتجزين ٢٠٠ ��حد: ستا� �
�يا2. جابو� لي Uياهم (�حضر�هم) من منطقة (...) جابوهم عندE. أل،  bستقبلتهم بعد ثال�
أل مش على �لقسطل، على �لقدn، على حي �لمصر��&. فاستقبلتهم - على قولة �لستا� 
- �كد& (�هكذ�). �نا �ستقبلتهم حو�لي٢٠٠، سيد�� ��طفاh. نعم، �كنا حاسبينهم قتلى، 
 .hحتما� xهنا Aفعًال كا Aحنا نذبحهم؛ ألU A�فوجئنا �هم جايبينهم، هم يمكن كانو� نا�يين 
ليل ��ًال، ثانيًا بييجو� من محل، كل شوية من محل فيه �ماية، فيه Uطال. نا�، �هم �فعوهم 



   | ����� ����	
 ��	
15

�بينهم  بينا   Aالستحكا2، كا� �للي كانو� في   gلشبا� �ألماكن، في �خطر خط.  نفس  من 
�نا بيني �بينهم ما فيش يمكن  ،gلعر� E9 ،جايين كثير nفيه نا ،Oستا� ،Oستا� ،Aميد� Aتليفو
٦٠ متر، قلت له: ثّبتهم، تثبيت يعني ما ترميش، بيقوh لي: شكلهم عرg، ثّبتهم عقباh ما 
 Aلّما �صلت كا ،Fجي، �لشو��` سلسة كانت مضوية، �إلنجليز في �لبال� كانو� ��لكهربا]
[J، ��ستقبلتهم ���خلتهم في مد�سة، كانت معنوياتهم  �نه (..)  �ستنتجت  ��ضح، ��سًا 
��طية (منخفضة) جد�ً جد�ً، بصر�حة لم �سمع منهم عن �E حا�ثة �عتد�F جنسي؛ Uّنما طافو� 
فيهم في شو��` (مشريم �بن يهو��) �كذ� بالسيا���، E9 �للي بيستعر} موكب �لنصر، 

هذ� حصل".١٣
�عندما �ستفسر� �لباحثة من �لر��E؛ ما �OU كاA قد سمع عن �E حا�ثة �عتد�F على 

:gجا��لنساF، من �ية سيد& �� من شاg؛ 
 Jخذنا�"ال من �لستا� �ال من �لشباg، يعني كاA فيه شاg مثًال، كاA عمرJ ١٢ سنة، 
علمناJ في �إلبر�هيمية، �سمه عزمي، ��لحاصل يعني، �نا حتى سألت عن بعض ��ضا`، يعني 
فيه ست هذJ �للي �بنها عزمي، شفت على �جهها مالمح �عب. يعني جيبي �كبر فناA في 
�لعالم يحط صو�& للرعب بتشوفيها مثل صو�تها، Uشي غير طبيعي. [J، سألت، ما لها؟ ليش 
غير شكل عنهم؟ �نا حابسهم في ���، بديش (ال ��يد) يختلطو� بأهل �لمنطقة، �حسن يأّثر�� 
على معنوياتهم، تر_ هذ� �حنا بنعرفه من �لحرg �لعالمية؛ ألA �لو�حد بيمر عليه، عندx فكر& 
 Jحاصر� Aفي �لجيش �لبريطاني، في بلجيكا �في فرنسا، �أللما "x؟ "بانكر"xعن "بانكر
�لجيش،   hتبهد� لبريطانيا،  �جابوهم  بطل،  يعني  بر�حه  يطلع  قد�  ��للي  Oبح،   JبحوO�
�لف، �خذ�هم �إلنجليز في �قصى �سكوتلند� في قر_ بعيد& عن �لناn حتى يقعد��  ٣٠٠�
 hطفا�شهرين ثالثة. يهد��� �ما يؤّثر�{ (ال يؤّثر��) في �لر�i �لمعنوية للناn. حّطيناهم (
 2��ير ياسين) في مد�سة �سّكرنا عليهم، �جبنا لهم مّي �شاE �كذ� (...). سألت عن 
عزمي، �9جها قاتلينه، �بنها �لكبير قاتلينه، قد�2 عينيها في �ير ياسين، Uلها �لدين، خلو� لها 

Uياهم، ��حد (١١) ���حد (١٢) �شي هيك".١٤
�حدثته مجز�& �ير ياسين، على  Eعن �ألثر �لسلبي �لذ ،iلر��ية سمير& صال� bتتحد�
معنويا� �لمقاتلين، �لذين �حتا��� ما بين قتل نسائهم �بناتهم بأيديهم، خوفًا من �غتصابهن 
�فضحهن �ما2 �عينهم، �� محا�لة تهريبهن من �لبال�. عند سؤ�h �لر��ية عن شهر �لهجر&؛ 

�جابت بما يتو�فق مع مجز�& �ير ياسين:
ما  �نا،  ناْسِية  بس  محطوَطة،  �لو�لِد  بمذّكر��   .pبعر ما  �Oكر)،  (ال  متذّكِر&  "ما 
�جعت ّلها؛ بس بتصّو� Uّنه بعد مجز�& �ير ياسين، �صا� فيه هّبة كبير&، Uّنه بدهن يفوتو� 
ْيَقّتلو� �يعملو� �ليهو�، فكاA كثير من �لرجاh يطّلعو� نساFهن، �يبقو� هّنه. بتصّو� ها�� غلط، 
يمكن لما يكوA في ��هله موجو�ين بد�فع �كتر �لرجل عن بيُته، فهوA كانت �لغلطة �نه 
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كتير من �لعائال� طّلعو� نساFهم. فنحنا بتذّكر Uّنه -يعني هاE حا�ثة بتحكي لنا Uياها، Uيه، 
 hثر حا�ثة �ير ياسين بتقو���يمًا- كانت حامل بأختي �لثالثة، كنا نحنا بنتين �Uمي، فعلى 
Uمي Uّنه حّطنا كّلنا، Uحنا �لثالثة �كاA بّدJ يقّوصنا، بّدJ يقتلنا يعني، Uّنه ِمشاA ما يصير فينا 
متل �ير ياسين. فبلحظة نا��� على �بوU Eنه بدهن UّياJ جيش �إلنقاO، فشاp (قر�) يطلع، 
 ،Jلّلي عند� Fّنه خلص، كل ��حد يقتل �لنساU Jهّو Aّنه كاU ،نقذ حياتنا�فيمكن ها�� �لّلي 
 �� Uّنه في باصا�  قالو�  �لعر} ��لشرp (...) بعدين  �لموضو`:  يعني من ها��  �يتحر� 
�ليهو�  نفسهم  �OU هّمه   pيعر ما   Aيبد� كما  (...) �لناn من  ينُقل   Jبّد �� حد�  سيا��� 
مّهد�� لها�� �لموضو`، حتى �لناn تترx �لبال� �تمشي، فطلعنا، بتذكر، متل ما بيحيي �لو�لد 
��لو�لد&، طلعو� يعني (..) طلعنا Uحنا مع �هل �بوE مشي لِلحّمة، �من �لحّمة �حنا على �Uبد، 
�كاA فيه سيا��� نقلت �لناn، تر�ّكا�، هد�h مش يعني باصا� �� مشي، كميونا� Uيه، 
�جّدE توّلى �مرنا باعتبا�J هّوJ �لّلي �كبر ��حد بالعيلة. Uيه، على �ثر �ير ياسين، �ّنه صا��� 
 hلحو�مل يضربو� بطونهم، �طبعًا ها�� كله مؤ�� بالتا�يخ، فخافو� �لرجا�� Fيغتصبو� �لنسا
على �عر�ضهم، على نسائهم، �لّلي عندJ بنا�، �لّلي عندJ يعني نسو�U ،Aيه، كانو� يحا�لو� 
 Eكل ��حد نا� Aيطّلعوهم، لما قالو� ما في َطْلَعة محاصر& �لبلد، فكا ��Uنه بدهن يقتلوهن 
 iير� Jبّد Jنه هّوU ،Eّنه �ليهو� ما يفوتو� �يغتصبو� �لبنا�. فأبوU يعني Aمنشا Jيقتل �للي عند
يحا�g، طيب مين بّدJ يحمي عيلُته؟! Uّنه �فضل يا بّدJ يطّلعها من �لبال� يا بيقتلها. فكانت 

�لنتيجة �ّنه أل. طلعنا ما ُمتنا{ (خرجنا �لم نقتل)، ما قتْلنا".١٥
�تؤكد �لر��يتاA: صبا �لفاهو2، �عفاp �إل��يس، هذ� �ألثر �لسلبي، لتضخيم �لدعاية 
 Aنه كا� pال تعتنقه �لر��ية، �تعتر Eلذ� E��لصهيونية، حوh ما يتعلق بالعر}، Oلك �لر

خطًأ كبير�ً:
�خوE خرy بطريقته، ��مي خرجت كماA (...) يعني كل ��حد، مر& �خوE (�9جة "
�خي)، يعني كل ��حد خرy بطريقته (...) مع �ألسف x�O �لوقت، كاA �إليماA بأنه �لعر} 
�غلى من �أل�}، ��نا ال ��من بذلك، ألA �لذE فقد ��ضه �فقد تر�به؛ فقد كل شرp له، 
لكن �نت ���_ بذيوh �ير ياسين، ��نا بأعتقد �نه من �خطائنا Uحنا كعرg كلنا: ضخمنا 
�ير ياسين، بحيث خدمت �لصهاينة، كانت هي مجز�& �هيبة (...) بس ما كاA ال29 تنتشر 

هيك، بحيث Uنه �لعر} كاA شي مقدn �كذ�".١٦
 Jسمعنا� Jنا يعني عاصرنا�"فدير ياسين صح حصل؛ لكن �نا بقوh بالشكل �للي �نا، 
�كثر حجمًا، علشاA يستثير�� �لر�E �لعا2 �لعربي،  Fفيه شي Aلتقينا في �ألمها� �كله، كا��
صا�� �لقر_ �للي هاجر� بعد �ير ياسين هاجر�� بد�A ضرg، هاجر�� طلعو� طلعو�؛ ألنه 
E9 ما بدx تخوp فالA �ضرg فالA قد�مه، بخاp �لثاني، فكثير من �لقر_ شر�� خوفًا 

مما حصل في �ير ياسين".١٧
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�تحدثت �لر��ية عبلة �لحسن، عن �ثر �لمجا�9 �لصهيونية، ��لحديث �لمضخم عنها، 
على تهجير �لناn فتر& �لعا2 ١٩٤٨، قائلة:

كتير   nنا� بالطرقا�،  يالقوها  �ما  تضيع،  كانت  كاملة  عائال�  Uنه  �سمع  "كنت 
Uنه لما   Eبو�Uنه خطفو� فالA ما نعرp �ينه )ال نعرp مكانه(، حتى سمعت من  بقولو� 
 Eيصير مجز�&/ يمكن كانت ها Jنه �لليلة بدU جا خبرهمU Eهربو� من حيفا، ��حد يهو�
كذبة؛ لحديت (Uلى �A ) ما يخرجو� �كبر عد� ممكن، ألنه كاA فيه تخطيط، �Uحنا مش 
�خوE �للي �9غر (�صغر)  Aمن �لبال�، �فقد�نها، حتى كا yنه �لتخطيط هو �لخر�U عا�فين
�هلي مجانين، ليش تركو� حيفا؛ لكن �لخوp، لكن �لخوp ��لرعب  :hمني بولدين يقو
هو �لمسيطر. بذكر Uنه ��حد من سكاA حيفا؛ بس ما بذكر شو عيلته! حرقوJ هو ��لمنجر& 
�بذكر   ،Fسو� ��لمنجر&  هو   Jحرقو �لجريني،  �سمه   Aمكا �لجريني،  جنب  كانت   ،Fسو�
�حمد �لحاy، هو قالئل من �للي معهم بكالو�يوn من  ،Eشخص عزيز ��فيق لو�لد Aكما
�لجامعة �ألمريكية. كاA عضو في �لبلدية. ها�� نسفوJ هو �سيا�ته، كاA عندJ فولز فاكن، 
�بذكر �بوE قاU hنه لم �شالJF �حطهم بسلة، ��عطاهم لعيلته، عيلته كانت معنا بصيد�، 
�عطاهم لعيلته �للي بقيت بحيفا ��فن هناx، هاE حصلت، �g �لرعب في �لناn، �هربو� 

عالد�h �لعربية".١٨
�على �لرغم من كل محا�ال� �لتهجير، ��لحديث �لمضخم عن �لمجا�9 ��لمذ�بح؛ 
في  �لفلسطينية  �لعائال�  بعض  مع  عائلتها،  مع  بقيت  �لتي   ،Eلر��ية سمير& خو�� تحدثنا 
�لبال�، عن �لصمو� في �أل�} ��فض �لتهجير. �قد كاA لعصبة �لتحر� �لوطني ��ٌ� كبيٌر في 
هذ� �لصد�، فقد �علنت شعا� مقا�مة �لتهجير، ��لنضاh بكل �لوسائل لتحقيق هذ� لهدp؛ ما 
جعل �لرجاh يالحقوA بعض من هاجر�� �يعيد�نهم من �لجباh. كما كاA هناx ��� مميز 
للنساF، في �لنضاh بكل �لوسائل لمقا�مة �لتهجير. �خلن �لبيو� إلقنا` �لسيد�� بضر��& 
�لو�A �لعذ�g، من �جل تحقيق هدفهن. تؤ�� � gتكذيب �لشائعا�، �تحملن �لضر� ،Fلبقا�
�لر��ية من خالh شها�تها؛ لمجا�9 �حشية حدثت في عيلو� �عيلبوA، من قضاF �لناصر& 

�طبريا:
"نيجي نحكي في �لبيو�، �نقوh للناn: �ين كل �حد& في حا�تها �في جير�نها؟ أل 
يا جماعة ترحلو{، أل خليكم قاعدين في �لبال�، يقولو� لنا: شوفي شو صا� في (...) في 
�ير ياسين شو صا� في (..) ماله! �هاE �لقر_! نقولهن: ما يكوU ،Aحنا هوAU A قتلونا ننقتل 
في بيتنا، مش �حسن؟! نقا�2، ليش يقتلونا؟ مش �i يقتلونا؛ ألنه صرنا شايفين Uنه �لقو& 
مع �لجيش �إلسر�ئيلي، مع �لهاغانا؛ �للي ��يرين، �حتى لما �جو� فاتو� �لناصر& فاتو� بحطا� 
�خت �بوE؛ كانو�  )yللي ماخذ (متز�� Eبو��عقل حمر، حتى Uلي عم �نقتل عمي، �بن عم 
 pيتأكد يشو Aطلع، طلع هيك علشاU !ّنه هذ� �لجيش جيش �لعربيU ساكنين جنبنا، �فّكر هو



18�	����� ���� �� ��
��� ������ ��
 �	��� |

مين؛ ألنه Uحنا جايين من منطقة معز�لة: �الشلي كاA �سمها، جايين من تال (من جهة) 
 (Fهؤال) يا عمي، هذ�ال :hلجهة؟ مش ممكن! صرنا نقو� Eمن ها gلعر� gالشلي، شو جا
صا��� في �لناصر&، �حتلو� �لناصر&، تطلعو{ من بيتكم، تخافو{ (ال تخافو�)، �عمي طلع 
بس باg �لد��، يعني �نقتل باg �لد��، �كنا مش عا�فين كيف بدنا ندفنه. فاتو� �ليهو� بهذ� 
 Jبيته يطّخو gصا� �للي يطلع من با .hعلنو� منطقة عسكرية، منع تجو��لشكل، �خلص 
(يطلقو� عليه �لنا�)، �للي يطلع على ساحة بيته، �طخو� بطلع (حو�لي) ٧- ٨ �للي طلعو� 
على ساحة �لبيت؛ يعني �لمهم Uنه �خذنا AOU، ��فنا عمي، �صرنا محتا�ين شو نعمل؟! بس 
قلنا - تهدئة خو�طر: خليكم في �لبيو�، مش �i يصير Uشي عليكم �ترحلو{، حتى �كثر 
من هيك؛ فيه شباg تبعوA عصبة �لتحر� �لوطني، �قفو� عملو� (بركا�J) على مدخل �لطر. 
 Aيرجعوهن (يرجعونهم) ، عشا hمن �لجبا ،hصا�� تطلع على �لجبا n(حاجز)، فيه نا
هيك �كثر بلد حافظت على سكانها هي �لناصر& ��لقر_ �للي حو�لينا، مع Uنه كانو� يفوتو�: 
فاتو� على عيلو�،١٩ جمعو� �لشباg �حطوهم �طخوهم: بيجي عشرين ��حد �نقتلو� في 
��بعين ��حد �نقتلو� ليش؟ بقولك: هذ�h شافو� كيف �نقتلو�! كيف  ٢٠Aعيلو� في عيلبو
هذ�ال �للي �عطيتك �ساميهن (�سماmهم )! من عيلو�، فيه ناn: سلو_ هذJ سلو_ سالمة، 
بتعرفي، ممكن يحكو� لنا كيف �نقتلو� هذ�h �لشباg؟ كيف كل هاE �لشغال�؟ �لمهم 
Uنه Uحنا حاًال بس �حتلو� �لناصر&، �بديت يخططو� منع �لتجوh؛ صا� Uيش يعملو�؟ فتحت 
�لمد��n في ٩/١ فتحت �لمد��n، قالو�: فيه تهدئة خو�طر، مش �لحيا& بدها تسير؟ فيعملو� 
منع تجوh في �لليل، �في �لنها� �لناn تقد� تطلع، تر�i على �لمد�سة، �ما ما حد� بقد� 
يطلع يشترE؛ ألنه فيه كاA حكم عسكرE؛ بدx تأخذE تصريح، طب في خالh هذJ �لفتر& 
�لمد��n بفتر& قصير&)، �جو� بدهن   ���لمد�سة (بعد �A بد  �تبد بعدها يعني ما لحقتش 
يرّحلو� �لحا�& �لشرقية، هال �للي Uحنا فيها هذJ �لحا�& �سمها: �لحا�& �لشرقية، لذلك ��عو� 
يا ناU !nيش صا���؟ صرنا Uحنا نتر�� على عصبة �لتحر� �لوطني. أل، لما فاتو� �ليهو�؛ �خذ�� 
محّل بّطل سّرE، صا��� يجتمعو� فيه، بس بعدهم �سمهم عصبة �لتحر� �لوطني. فيه بيت 
 xصا��� يجتمعو�، هنا� ،xخذ�� �لغرفة هنا�لو�حد شيوعي؛ على ظهر بيته كاA فيه غرفة، 
كاA فيه ساحة ينعقد فيها، كاA فيه مؤتمر �لعماh �لعرg، مؤتمر �لعماh �لعرg من سنة 
�لثمانية ���بعين مؤتمر �لعماh �لعرg، كاA تديرJ �لنقابة �للي هي تابعة للعصبة، يعني بتأيدها 
�بتدعمها عصبة �لتحر� �لوطني، صا� فيه شعبية كماA لعصبة �لتحر� �لوطني، �بديت تظهر 
يظهر �السم �لحزg �لشيوعي. Uّسه �جو� يلّمو� هذ�h �لناU ،nيش عملنا Uحنا؟ �جو� (....) 
في �لمد�سة �جو� �لصبايا ينا��ني تعالي تعالي، طّوقو� �لحا�& �لشرقية، طلعنا على �لحا�& 
�لشرقية، �ضربنا Uحنا كماA طو. من �لنسو�U Aنه ما تطلعو{، تطلعو{ من بيوتكم، صرنا 
 ،hفي �لرجا (���شايفين Uنه فيه كثير ناn طّلعو� �جالهم، �خذ�هم بدهم يرحلوهن، بد�� (بد
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�ين حّطوهن؟ في �لمسكوبية،٢١ في ساحة كبير&، هاE ��ئر&، كانت ���ئر حكومية، فيه 
 Aحنا �لنسو�U ،قلنا: خلص، هذ�ال للترحيل ،xساحة كبير& �سمها �لمسكوبية، حّطوهم هنا
�خذناهن، �حطيناهن في �لساحة، تبعة عصبة �لتحر� �لوطنية، جبنالهن (�حضرنا لهم) �كل 
ما  �بعد  �لّبسناهن،  مالبس  جبنالهن  �لنو2؛   Aبقمصا طالعين  البسه  مش  �للي  �مالبس، 
طعميناهن، قلنا لهن: يا �هللا على �لمظاهر&، �ين �لمظاهر&؟ نطالب في Uطال. سر�i �جالنا، 
�لثانية،  �للي من �لحا���   ،hلرجا� صرنا Uحنا �جالنا، مش �جالنا، �خذناهن كلياتهن مع 
كلنا نسو�A، �قفنا قد�2 �لمسكوبية، قعدنا هناx قد�2 �لمسكوبية، فيطر��نا في �لخيل �لبر�بيج 
(�لكر�بيج) يطر��نا في �لمّيه �لسخنة (�لمياJ �لساخنة) في سيا��� �لمّيه �لسخنة، يزّتو� علينا، 
يجو� يعني بكل �لطر. بالعصي بالضرU ،gحنا مرّحلين �قاعدين، فإيش �جو� يعملو�؟ �جو� 
حّطو� هالرجاh في �لشاحنا�، ��جو� بدهم يرحلوهن. قلنا: ال يمكن يرحلوهن Uّال على 
جثثنا، كل ما �جو� يطلع �لشاحنا� من بو�بة �لمسكوبية ننا2 على �أل�}، ننا2 على �أل�}، 
�كل ما �جو� يشوفونا ننا2 على �أل�}، يرّجعو� �لشاحنا�. ضّلينا على هالحالة هاE من 
�لرجاh، �طّلعو� �ألغلبية من   iطلقو� سر���لظهر، لحتى  ��بعة بعد  �لصبح للساعة  �لعشر& 
�للي هن القو� سالi عندهن في بيتهن، تفتيش؛ ألنه  �لساحة. منهن خّلو� عد� قليل جد�ً 
قلبو� �لطحين على �لسكر، القو� سالi خّلوJ عندهن، هذ�h فش يطلعوهن، قلنا: طيب على 
�حد �ألشياF، علمنا Uنه Uحنا  Eّسه هاU ،للبقّية hألقل �ألغلبية طّلعناهن، بنكّمل مو�صلة لنضا�

بالنضاh ممكن نكسب حقوقنا، AOU خلينا نكّمل".٢٢

�لهو�مش:
Uيتسل  قائد   ،Aعنا�  Eمو��خا شهيد�ً:   ٢٤٥ بـ  �حد�هم  ياسين  �ير   Fشهد� عد�  من ضخم   h��  Aكا  ١

(�أل�غوA) في �لقدn، تم Oلك في مؤتمر صحافي، عقدJ مساF يو2 �لجمعة في ٩ نيساU/Aبريل، كما �كد� 
�إل�Oعة �لبريطانية: (BBC) هذ� �لرقم. �ما �لعد� �لتقديرE �ألقرU gلى �لدقة فكاA: مئة شهيد، معظمهم من 

 .(١٩٩٩: ١٢٤ - ١٢٥ .Eلخالد�) hلشيو� ��ألطفا�� Fلنسا�
 &��9� /&�٢ تأتي شها�& �لر��&، ضمن مشر�` �لتأ�يخ �لشفوE، �لذE با��� Uلى تنفيذJ ���9& �لمر�& (���U& �لمر

�لتخطيط- سابقًا)، ��لذE �شتمل على �لفتر& �لسياسية، منذ �لثالثينيا� حتى ���سط �لستينيا�. 
�بو طه بتا�يخ:  Fجر� �لمقابلة �لباحثة ند��٣ مقابلة مع لطيفة محمو� ��باn (١٩٢٧) من بلعا )طولكر(2. 

 .٩٨/٩/٢٧. �.١١
بتا�يخ:   Eلكر�� بثينة  �لباحثة  �لمقابلة  �جر�  ( تسكن سو�يا).  مقابلة مع هد_ حنا (١٩٢٢) من صفد   ٤

.١٩٩٨/١١/٩. �.٥
�جر� �لمقابلة �لباحثة سناF محر2 بتا�يخ: ١٩٩٩/١/٢٧.  .A2 كايد (١٩٢٦)، تسكن �أل���٥ مقابلة مع 

.٦.�
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جامعة  ���ضيها  على  �قيمت   ،١٩٤٨ �لعا2  ���ضيها  �سلبت  سكانها  شر�   ،nلقد� من   gلغر� Uلى  تقع   ٦

�مستشفى هد�سا، باإلضافة Uلى مستوطنة (عين كا�يم).
.nلغربي من �لقد� gلى �لجنوU ٧ من �لقر_ �لفلسطينية �لمدمر&. تقع

٨ �لّسلف: �� �لز�y، ��لّسلفة: �9جة �لّسلف.

.nلقد� F٩ قرية قضا

١٠ موقع بالقدn قريب من باg �لعامو�.

�جر� �لمقابلة �لباحثة منى محاجنة بتا�يخ: ١٩٩٩/٤/٧. �.  .n١١ مقابلة مع 9ينب عقل (١٩٢٤)، �لقد

.٢-١٤
�مؤسسة  �لمقدسية،  �لد��سا�  مؤسسة  بير��.   .١٩٤٨/٤/٩ �لجمعة،  ياسين:  �ير  �ليد.   .Eلخالد�  ١٢

�لد��سا� �لفلسطينية، ١٩٩٩. �.٦. 
١٣ يمكن قر�F& تفصيال� �كثر عن هذ� �لموكب، حيث طاp �ليهو� باألسر_ �لفلسطينيين على مرحلتين، في 

.٨٦ - ٨٧ .� .JكرO ليد. مصد� سبق� .Eلخالد� :gكتا
بتا�يخ: ٩٨/٨/٢٠.  �لباحثة سناF محر2  �لمقابلة  �جر�  .Aبو غربية (١٩١٦)، �أل��� ١٤ مقابلة مع بهجت 

.٨ �٩ .�
بتا�يخ: ١٩٩٨/١٢/٢٢.  �لباحثة سهير �أل29  �لمقابلة  �جر�  .Aلبنا  ،(١٩٤٦) i١٥ مقابلة مع سمير& صال

.٢ �٣ .�
�جر� �لمقابلة �لباحثة سناF محر2 بتا�يخ: ١٩٩٩/٢/٩. �.  .A١٦ مقابلة مع صبا �لفاهو2 (١٩٢٩)، �أل��

.٥
١٧ مقابلة مع عفاp �إل��يسي (١٩٢٨)، غز&. �جر� �لمقابلة �لباحثة تغريد عبد �لها�E بتا�يخ: ٨/٩-٨/١٧/-

.٢٣ .� .2٨/٢٣/-١٩٩٨/٩/٣
بتا�يخ: ٩٨/٩/١٤.   hلعا� �لباحثة خديجة عبد  �لمقابلة  �جر�  .Aلبنا ١٨ مقابلة مع عبلة �لحسن (١٩٣٤)، 

.٣، �٤ .�
١٩ قرية فلسطينية تقع Uلى �لشماh �لغربي من �لناصر&.

٢٠ قرية فلسطينية قضاF طبريا.

٢١ �لمقصو� سجن �لمسكوبية في �لقدn (توجد مسكوبية في �لناصر&).

٢٢ مقابلة مع سمير& خو�E (١٩٢٩)، �لناصر&. �. ٩ �١٠.
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ط�شعُِّّط8أل!ٍُِّّطظألطيَُِّّطجPعُِّّطقأل�ًِّ[فِّ��ألطَِّ�سييَِّأقِّأقِّسؤـوُّقةِّ"!ه�ِّ
هد'ِّ عاأبهكيإبهظ"لِّ ُّطؤألْظَِّ أظُِّ ُّطيجأل؟ِّ ثًِّ ُّطمهللاَِّ ُّط�ىجيَِّ ُّطجظ��يـيَِّ ُّط�8حٍِّ
د'[عُِّّ�ظش8أل(ِّط8ظ�ظشألغِّ!�مَُِّّط8ألم�ظي�ِّثًِّمأل[ؤَِّسي��ىعِّسظأل�ىdِّآهمهمؤننيلِّ
هىظـألهغِّك7ُُِّّّطجPعِّ[فُِّّط��ألطَِّسؤالُِّّطنوُّ�صِّ[فِّطؤأل[عُِّّطذ�هىيفِّ[إِّهُّدإُِّّطظلني�ِّ
هُّطلوُّ[gظهِّ ُّط�8ُّمإِّ راجألغِّ �طصِّ ثًِّ عس8ألِّ ُّطجPعِّ ك7ُِّّ هُّ;ظ"غِّ اأبهلِّ ُّطؤأل1ِّ ثًِّ
ُّط�8حٍقِّه8jأل�أل(ِّ ط8ذظ<يألغُِّّطظي�ى�قِّهطظ<�ه�ُّغُِّّطظًِّى8ظيلألِّىن]ِّ!ه�ىَِّ!�ُّ�ألغِّ

طظؤ'!ُِّّط8�ألك8ألغِّثيلألل

قر��ها  بريطانيا عن   AعالU� ،لتقسيم في ٢٩-١١-١٩٤٧� قر��  في �عقاg صد�� 
سحب ���Uتها �جيشها من فلسطين، �UنهاF �النتد�g ١٥-٥-١٩٤٨؛ با��� تنظيما� 
تفريغ  من  ممكن  قد�  �كبر  لتحقيق   Eلعسكر� �لعمل  Uلى  فلسطين  في  �لصهيونية  �لحركة 
�أل�} �لعربية من سكانها ��الستيالF عليها. "صا� �ليهو� يطلعو� يهجمو�، �صا� �هل �لبلد 
يشتر�� �سلحة. كاA حو�لي ٢٠ ��حد مسلحين معاهم بو��يد شر�هم من مالهم �لخا�". 
 hنه مثاU .قريتها عقب قر�� �لتقسيم hكرته �لمبحوثة نعمة عن ��& فعل �جاO هذ� ما Aكا
على حاh �لقر_ �لفلسطينية �لتي بد�� تعد نفسها للدفا` �مو�جهة �لمخطط �لصهيوني. 
لكنه �ستعد�� متأخر �ضعيف مقا�نة مع �الستعد�� �لصهيوني �لمستمر منذ سنو��، حيث 
��كمت �لمنظما� �لصهيونية �لخبر& ��إلعد��. طبيعة �لهجر& �ليهو�ية Uلى فلسطين جعلت 
"�لطبيعية". ففي  �لمجتمعا�  �على مما هي عليه في   Eلعسكر� �لعمل  �لقا��ين على  نسبة 
 iجرته في نهاية �لعا2 ٤٧، بلغ عد� �لذكو� �ليهو� �لذين تتر���UحصاF للوكالة �ليهو�ية 
�عما�هم بين ١٦ �٥٠ عامًا نحو ١٨٥ �لف شخص. �لذ� كاA بإمكاA منظمة �لهاغانا& 
�لتالي لصد�� قر�� �لتقسيم �عو& فئة �ألعما� بين ١٧ �٢٥ عامًا Uلى  �لصهيونية في �ليو2 
�لخدمة �لعسكرية، �عينت �ماكن حشد هذJ �لقو�� في �لوية مقسمة �فق خطة مد��سة. 
�على �لرغم من �لكم �لهائل من �ألسلحة �لمتطو�& �لتي كانت بحو9& �لمنظما� �لصهيونية 
على ��} فلسطين، فقد با��� هذJ بحملة لجمع تبرعا� مالية قيمتها ٢٥٠ مليوA ��ال� 
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من يهو� �مريكا. هذ� Uضافة Uلى �فع �لصناعا� �لعسكرية �لصهيونية لمزيد من Uنتاy �ألسلحة 
.yسلحة من �لخا�� Fعقد صفقا� شر��

في حين لم تنتفع، AU لم تكن قد تضر��، �لقر_ �لفلسطينية من جيش �لمتطوعين 
�لذE شكلته �لجامعة �لعربية باسم جيش �إلنقاO، ��لذE �خل �أل��ضي �لفلسطينية في ٨/

١٩٤٨/١. �لم يكن بمقد�� جيش �لجها� �لمقدn �لفلسطيني �لذE شكلته �لهيئة �لعربية 
 Aيغطي حاجا� �لريف �لفلسطيني �لعسكرية، بل كا A��لعليا بقيا�& عبد �لقا�� �لحسيني 
هو بحاجة ملحة Uلى �عمه بالرجاh ��لسالi نتيجة لضعف تمويل ��عم هذ� �لتنظيم من 
�لقيا��� �لعربية. �لم تدخل �لجيو{ �لعربية "�لمخلصة" فلسطين Uال بعد �A كانت �لقو�� 

�لصهيونية قد نفذ� �جز�F مهمة من مخططها �شر�� غالبية �لفلسطينيين عن قر�هم.
 gلحر� Jهذ hلصعوبا� �لتي ��جهت �لقر�يين �لفلسطينيين خال� Fيستعر} هذ� �لجز�
�لمرحلة   Jهذ hلحفا� على عائلتها خال� �لقر�ية في   &��لمر UلقاF �لضوF على ���   pبهد
 Aخرجه �لقر�يو��لخطر&، �نخص هنا �لمر�& �لتي �ضحت الجئة. كما يتابع هذ� �لجزF ما 

.Fلقر�ية �لالجئة في �لسنو�� �أل�لى للجو� &��لالجئوA معهم من بيوتهم، مبينًا ��� �لمر

قضية �لتسليح ��لتنظيم ��لتد
يب

�بخاصة   ،Aلفلسطينيو� ��جهها  �لتي  �لمشاكل  �هم  من   iلسال� توفير  قضية  كانت 
 hخال �لفلسطينيين  تسليح  منع  في  متشد�&  سياسة  �لبريطاني   hالحتال� ��عتمد  �لقر�يين. 
ثالثين عامًا من �جو�J على ��} فلسطين. لكن قر�� �لتقسيم ��ندال` �لمعا�x �فر جو�ً من 
ضعف �لمر�قبة �بعض �لتغاضي من حكومة �النتد�g فيما يخص مسألة حصوh �لفلسطينيين 
�A حجم �لتسليح �لصهيوني يفو. قد�& �لتسليح لد_  xكانت بريطانيا تد�� .iعلى �لسال
�لفلسطينيين �حتى �لجيو{ �لعربية. ��ستغل �لقر�يوA �إلعالA عن �نتهاF �النتد�g للسعي 
 2� hخيرته غير متوفر&. تقوO� ،سالحًا قديمًا �قليل �لعد� Aنفسهم، لكنه كا�نحو تسليح 
فو�9: "��لال ما معانا سالi �ال Uشي؛ كل �لبلد يبقى فيها عشر بر���� من هذ�الx �للي 
بيطير�� فيهن �لعصافير، �لبلد كلها عشر بر����!!". �كاA سعر �لسالi قد ��تفع ��تفاعًا 
 ،iفي توفير عد� محد�� من قطع �لسال xلذ�، نجد �لقرية ككل تشتر� .gحا��ً �قت �لحر
�لقرية  في  �لحمائل   A� نجد  �لقر�يين  معظم  فقر  �بسبب  �لقرية.  �هالي   hمو�� من  �غالبًا 
�لو�حد& تتحمل كل منها مصا�يف بندقية �� �ثنتين مع تقديم مقا�2 من �فر�� �لحمولة. هذ� ال 
يعني عد2 �صوh بعض قطع �لسالi ألهالي �لقر_ من مصا�� �خر_. كأA يكوA �لمقا�2 
�� متطوعين [خرين يحصلوA على بعض �لدعم من جهة  ،nضمن تنظيم كالجها� �لمقد
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عربية، Uال �A بعض �لمتطوعين كاA يضطر لالعتما� على �خله �لخا� لتوفير �لسالi. بعض 
�فر�� �لبوليس �لعربي �لتابع لشرطة �النتد�g �لبريطاني قا2 بالهرg بسالحهم، �� ��عى بأنه 
ُسِر. عند UعالA قرg نهاية �النتد�g. ��لبعض من �لفالحين عمد Uلى خطف �لسالi من 

�فر�� �لجيش ��لبوليس �لبريطاني.
 &�للمر �لكبير  �لد��  على   Fسو� حد  على   Fلنسا��  hللرجا �لشفوّية  �لر��يا�  ُتجمع 
مصا�  كانت  �لفلسطيني.  �لريف  في  �ألسلحة   Fلشر�  Eلما�� �لتمويل  توفير  في  �لقر�ية 
�مدخر�� �لنساF �ممتلكاتها �ألخر_ من �فر ثمن �غلب قطع �لسالi في يد �لمقا�مين 
�لقر�يين، غير �نني لم �جد في ���ية مبحوثة ��حد& �� ما يدh في �لوثائق �لمكتوبة على قيا2 
�لمر�& �لقر�ية بالمشا�كة في معا�x �لحرg مستخدمة سالحًا نا�يًا، على �لرغم من ظهو�ها 
للمذ�بح  تعرضت  �لتي  ��لقر_  �لمحاصر&  �لقر_  ��خل  �لدفا`  �عمليا�  "�لفزعا�"  في 
��لعد��A �لد�مي؛ مستخدمة طاقاتها �لبدنية ��للفظية �مشا�كة بالسالi �ألبيض كالحجا�& 
للمقا�مين  �تسليمه  �لموتى  نا�E خلف   iمن سال  Jتجد ما  �جامعة   ،nلفؤ��� ��لعصي 
من �بناF جلدتها. كما قامت بد��ها �لمهم ��لمؤثر في �فع معنويا� �لمقا�مين بالزغا�يد 

��لهتاp ��لتحميس.
تستبعد "�لعو�يد" �لفالحية �لفلسطينّية �لمر�& من مجاh �ستخد�2 �لسالi �لنا�E، �تميل 
Uلى تحييد �لمر�& في حاh �قو` نز�` مسلح؛ Uال �نني ال �جد �A هذ� هو �لسبب �لوحيد لعد2 
�سباg قوية �لتأثير �همها قلة �لسالi بيد �لفالحين  xفهنا ،Eلنا�� iبالسال &�مشا�كة �لمر
�حد�ثة توفرJ �لنسبي لد_ �لبعض؛ كونه بقي ممنوعًا خالh فتر& �الحتالh �لبريطاني. �مع 
 iعليه؛ فغالبًا ما كانت تتوفر قطعة سال Aيحصلو hقلة من �لرجا Aكا ،iتفا` ثمن �لسال��
لذ� كاA من   ،iلحمولة بال سال�  hيقا�بها لكل حمولة، �يبقى معظم �جا ما   �� ��حد& 
�قرU gلى  hلرجا� Aيكو A�"�لطبيعي" �تمشيًا مع �لعا��� ��لتقاليد �ظر�p �لحيا& �لقر�ية 
��� حامل �لسالi �لنا�E من �لنساF. كما لعبت مشكلة �لتنظيم ��لتد�يب �لتي عانى منها 
�ستبعا�  في   ً���� �لفلسطيني؛  �لريف  في  �بخاصة   ،٤٨ �لعا2  صد�ما�   AباU  Aلفلسطينيو�
مجاال�  في  مشا�كتها  ضعف  �في   ،Eلنا��  iبالسال �لمقا�مة  ساحة  عن   &��لمر ظهو� 
ممكنة ���A �عتر�} من "�لعو�يد"، كتموين �لمقاتلين بالغذ�F. �هو ما قامت به UباA �لثو�& 
�لفلسطينية �أل�لى ٣٦-٣٩. فمع ثالثين عامًا من �الحتالh �لبريطاني �لقامع لثو��� �لريف 
�لمتتالية ��لمفر. لصفوp �لسياسيين �لفلسطينيين، لم يكن ممكنًا للفلسطينيين ترتيب صفهم 
�لد�خلي �Uيجا� قيا�& موحد& بسهولة مع بدF عمليا� �لحرg، �بخاصة مع تضا�g مصالح 
�طر�p عربية ��خلية �خا�جّية. �لذ�، لم يظهر في فلسطين تنظيم موحد �قيا�& عامة شاملة 
 iلقا��ين على حمل �لسال� قا��& على �� �لصفوp �بناF خطط بعيد& �ألثر، �تد�يب 
لمو�جهة عد� فتي مد�g �معد بخطط Uستر�تيجية منذ سنو��. لقد ظهر� تنظيما� محلّية 
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في كثير من �لقر_ ��لمدA ��ألحياF �لفلسطينية، �بخاصة �لقريبة من نقا� �لتماn مع �لعد�، 
في حين بقيت �لقر_ �لبعيد& عن هذ� �لتماn في حالة �سو� من حيث �لتنظيم �� �الستعد��، 
�كاA �لقا���A منها "يفزعوA" نحو مناطق �لقتاh غالبًا ��A تنظيم �� تد�يب، �منهم من 

كاA يفز` �هو ال يملك سالحًا.
�لمحتاجين  لمساعد&   Aلقر�يو� بها  يقو2   Eعفو جماعّي   xكتحر- "�لفزعة"  بر�9 
 Jلمشا�كا� �لعسكرّية للريفيين في هذ�� hقت �لنز�عا�- كالشغل �لطاغي على �ألعما�
 Fلنسا� Aفإ ،Fلنسا� A�� hيقو2 بها �لرجا Aغلبّية �لفزعا� �لخا�جّية كا� A��لحرg، �مع 
�لقر�يا� شا�كن في �لفزعا� ��خل �لقرية �حولها عند تعر} �لقرية ��بنائها لخطر مباشر. 
لكن هذ� �لشكل غير �لمنظم للريفيين كلفهم خسائر بشرّية كبير&، �لم يكن �O ثما� كافّية 
"بيني  �لمبحوثة حمد&:   hتقو Oلك  �في  عد�هم؛  قو&  بحجم  منظمة  عسكرية  قو&  لر�` 
فيها  بر��تين كل حمولة  يعطوهم  Uيه!!   hقا �لحمولة،  �لحمولة،  بقت   A9ما Uهل  �بينك، 
بر��تين، قالو� هي �ليهو� �جونا من تال (جهة) �لسبع من عند �لمقحز Uفزعو� القو� �ليهو�، 
��هللا في �ال� عم Uلي ��بعة شباg �طعم شباg، شو ��حو�، �بو حالهم في هالترx ���حو� 
�لقو&  لقو�  Uشو  �بر��ته  فشك  شوّية   Jمعا ��حد  كل  ��حد  ثالثين  عشرين  بيجي  حو�لي 
��لهاغانا ��لدبابا� ��لسخاما� ... طخ طخ طخ خلصو� �لفشكا� �للي معاهم ��هللا ... 
بيطلع ثالثين ��حد ��حو� في �لترx ... ما حد� ملص منهم تا يجيبهم، فزعو� من �لبلد بعد 

ما ��حت �لهاغانا ��حو� جابوهم".
�فتقد� غالبية �لفلسطينيين، �بخاصة �لفالحين Uلى �لتد�يب �لعسكرE، فحتى �لقلة 
 .xخو} �لمعا�� Eلتي �متلكت سالحًا كانت في �ألغلب ال تعلم شيئًا عن �لتنظيم �لعسكر�
يقوh سعيد محمد عطية �هو مقا�2 من قالونيا: "Uحنا ���بنا لحالنا، كنا نطلع ` �لجبل، هذ� 
 ` gقبل ما صا� �لهجو2 ` لبال�، كنا نطلع ` �لجبل �نصير نحط (نضع) عال2 �نصير نضر

لعال2 تعلمنا �حنا على �يدينا فش ��حد علمنا".
 A�� �لقر_  من  �لعديد  �بقيت  ضعيفًا.  �لريف  في  �لميد�ني  �الستعد��   Aكا كما 
عملية تحصين �� بناF مو�قع خاصة لالستحكاU 2ال من بعض "�لسناسل" ��الستفا�& �حيانًا 
�متلكت من  بما  �لقر_ عملت تحصينا� ��ستحكاما�  ��لقليل من  �لبيو�؛   Aمن جد��
�حد �لمبحوثا�) "بقت �لعباسّية مفتوحة  y�9) بو عمر من �لعباسية� hمكانا� بسيطة. يقوU
��ير ما �يد�� �ستحكا2 ��لتر�g طالع لبر& (لخا�y) �تر�g �لبحش طالع لبر&، كل لمسلحين 
في �الستكاما� هاE9 -E �لخند.- ��ير ما �يد��، �لمسلح بيفر ��ير ما �يد�� في قلب 
�الستحكا2 �بيبينش ` �ليهو� (ال يبد� للعياA لليهو�)... بقا بلدنا كل عيلة عليها كل نفر 
متر، كل نفر عليه متر في �لحفر كل نفر متر في �ال�تفا`، �لمن يطلع تر�به لبر& بيصير كأنو� 
 E2 سعيد �لعنبا�� Jيضًا في تحصين قر�هم ما تذكر�مترين". �من محا�ال� �لقر�يين �لخاصة 
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من �A �9جها �لذE كاA قبل �لحرg يعمل في �لبوليس �لبريطاني قد2 خبرته ألبناF قريته �بو 
شوشة في �لتد�يب على �لسالi، �في �الستفا�& من �أللغا2 �لتي تركتها �لعصابا� �لصهيونية 

قرg �لقرية، فقا2 بز�` هذJ �أللغا2 حوh �لقرية كنو` من �لحماية.
فلسطين، �على ��سهم جيش  Uلى  �لتقسيم  قر��  بعد   gلعر� �لمتطوعين  قد�2  شكل 
 Aمن شر. �أل�� E9بن جا Aلمسلمين من سو�يا �مصر، �جماعة ها��� Aألخو��� Oإلنقا�
 h���غيرهم، �كذلك �خوh �لجيو{ �لعربية ���سط �يا� ١٩٤٨، عامًال مطمئنًا للريفيين 
�ألمر. لكنه سرعاA ما ظهر في غير صالح �لفلسطينيين على �ألقل بسبب حالة �لفوضى �قلة 
�لنظا2، �عد2 �جو� قيا�& حقيقية موحد& لكل هذJ �لجها�، �تضا�g مصالحها �تنافسها. 
�لصهيونية  �لعصابا�  �ستطاعت  �لمسلحين  بين  �لتنسيق  �عد2  �لفوضى   Jهذ �جو�  �مع 
�لنفاO لعد& قر_ منتحلة شخصية جهة عربية ما، ��لحصوh على معلوما� خطير& عن عد� 
�لمقا�مين �مو�قعهم �غيرJ. كما �ستطا` "�لمستعربوA" بث �لشقا. بين �لجها� �لعربية 
��ستطاعو�  قر�هم.  من   yللخر� ��فعهم  نفسيًا   Aلسكا�  gها�U في  ��لمشا�كة  �لمختلفة 
�A يتدخل �لمسلحوA �آلخر�A في  A�� عليهم Fلى مسلحين ��خل �لقر_ ��لقضاU hلوصو�

.Aخو�نهم نتيجة �نعد�2 �لتنسيق ��لتعا�U لقرية نفسها في �لدفا` عن�
��جه �لمقا�موA من �لقر_ مشكلة كبير& في هذJ �لحرg مرتبطة بسوF �لتنظيم؛ �ال 
�هي مشكلة �لتموين �لغذ�ئي. �كاA �لقر�يوA بطبيعتهم حريصين على تخزين ما �مكنهم من 
مو�� غذ�ئّية. كما توقع بعضهم ظر�فًا مماثلة لما حدb في �ثناF ثو�& ٣٦، فخزA �لمزيد 
من �لغذ�F. تقوh �لمبحوثة 9ينب: "�بويه ��i با` Oهباتها إلمي �جاg �حط في �لد��، �ما 
خال{ �لو�حد Uشي.. بيقوh بلكي مش عا�فين بتسد إلنها سا�& ست تشهر هذيكا �لسنة 
 Fخل �لقرّية كانت نسا�� Aيتو�جد� Aلمقا�مو� Aسنة �لـ ٣٦ خافو 9يها تسكر". �عندما كا
 Fلقرية توفر لهم �لتموين �لغذ�ئي. في بعض �لقر_ شكل هذ� �لتموين ضغطًا كبير�ً على �لنسا�
 pهالي �لقرية عمومًا لتز�يد عد� �لمقاتلين �لمتجمعين من عد& مناطق في قرية معينة بهد��
هجو2 �� صد هجو2 معا�. �كاA سكاA �لقر_ �لفلسطينّية في �ضع �قتصا�E ضعيف. فعلى 
سبيل �لمثاh قرية صغير& مثل قالونيا كاA عد� �لمسلحين فيها يصل �حيانًا Uلى ٤٠٠ مقاتل 
لقربها من باg �لو�� ��لقسطل، �هي مناطق مو�جها� عسكرية. �كاA تز�يدهم بالسكن 
��لفر�{ ��لطعا2 ��لشر�g يقع على عاتق �هالي �لقرّية. �في �لقر_ �لتي تعرضت للحصا�، 
�كاA �لسكاA ��لمقا�موA ��خل �لقرية، قدمت �لمر�& �لقر�ية مساهما� �ئيسة �همة في 

توفير �لتموين للمقا�مين.
تقوU hحد_ نساF �لفالوجة: "Uحنا كنا نساعد �لجيش (�لمصرE)، كنا حو�لي ٢٥ 
�غربله  �نا � �لقمح  لي  يجيبو�  كانو�  �نخبز،  نعجن  كنا   (Aعقيال (حا�&  في حا�تنا  �حد& 
 hظليت على كد& طو� ،Jخبز��عجنه �� Jخذ] Jبعد ما يطحنو ،Jنظفه �بعدين هم يطحنو��
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ما �حنا محاصرين، كانت �لطيا��� ترمي علينا في �ليو2 سبعين قيز�A". �في ���ية �خر_ 
من �لفالوجة �يضا: "�ليهو� �خذ�� كل �لمنطقة �يهجمو� عليها، ` بلدنا تيوخذ�ها تيذبحوها 
ما قد��{ سنة �حنا محصو�ين، Uحنا �ياهم نطحن على �لطو�حين، ها�O همة ��h ما ظربو� 
�لبلد بالطيا��� ظربو� �لبابو�، بابو� �لطحين صرنا نطحن على Uيدينا، �نعجن �نخبز �نطعم 
�لجيش، صا�� E9 مجاعة عنا، ... ��هللا Uمي يخش (يدخل) �لجندE، كن قاh بدE بيض 
يا حاجة، تقوله: ها�O كو �لخم، �يشلح هالطاقّية عن ��سه �ير�i ��هللا �لو�حد من �لمدفعّية 
يدبها بيظ (بيض) �يظله ��يح ال حد� يعرp غال �ال حد� يعرp بيع �مشتر_. ��هللا Uمي 
... ��حت على مطبخ �لجيش Uال بتقوh يا خوE طيحني لجماh عبد �لناصر، �هللا بيقوh شو 
حامله يا حجة قالت حاملة يا خوE شوّية برغل، قالها شكر�ً يا حجة، يم مسك هالجرA عن 
��سها �طيحه، قالت: ميت �لف صحة �عافّية، بعدها بيجي بنها�ين ثالثة كاA عندها ملح، 
��لملح كاA مفقو�، قالت: يما �جعلني �مو� �نا ��كل ملح ��لجيش ما عند�{ ملح، هذ� 

�لجيش �بد_ منا، خليه يملح �لطبيخ".
�هالي بعض �لقر_ يقر��A �لتوجه Uلى خا�y �لقرية لالحتماF من هجو2  Aعندما كا�
 A�متوقع، �كاA �لمقا�موA يبقوA في �لقرّية لصد هذ� �لهجو2، نجد في ���يا� بعض �لقر_ 
عد��ً من �لنساF كاA يبقى لتقديم �لتموين �لغذ�ئي للمقا�مين ��فع معنوياتهم. تقوh �لمبحوثة 
�خر_ �حد& من بلدنا Uلهم � Eبو��2 فايق": "بقى في نسو�A يساعدA �لثو��، خالتي مر& "
�خر_ �حد& مر& عمي ��خر_ �حد& من نسو�A عمي، هذ�له �للي � ،{��بيا�& �Uلهم 
هيك   hتقو� ُحسن-  Uسمها   - �لمر&   EOها Uنها   hقا فايق  �بو  ��هللا  ظلين،  ��بعة  بعرفهن 
��لطخ (Uطال. �لنا�) عليها �هي �تطا�� (تجرE) في �لشو��` ... �تصر� ��تقوh هيك في 
 Aلنسو�� hتك �لفشك �للي يمر. (يمر) عن ��سها ... بقين هذ�� hشاشتها- تنفظ فيها - قا
 ..Eيا بيا�تنا يا ���نا يا �ال� :hبعدين �تقو ،gيطعمن �لشبا Aيطبخن �يطعمنهم، ظلن عشا
 hبو فايق يخرفني (يحكي لي)". �في حا�يا بيا�تنا يا ���نا يا �ال�E ... ��تصر� كاA حيا& 
خر�y �لنساF من �لقرية كاA مخز�A �لمر�& �لقر�ية �Uنتاجها �لغذ�ئي مصد��ً للتموين �لغذ�ئي 
لمن بقي في �لبيو� ��لقرية �للمقاتلين ��لجيو{ �لمتمركز& في �لقر_ �� قربها، فقد بقي 

في كل �لقر_ مخز�A �لطعا2 �لمحفو� في �لبيو� ��عد�� كبير& من �لد��جن.
في ثو�& ٣٦ �ستفا� �لثو�� سابقًا من قد�& �لنساF �لقر�يا� على توفير �لطعاU� 2يصاله 
لمو�قع �لثو�� بسرية �كفاF& كبير&. كما كاA �التفا. �لفالحي في ثو�& ٣٦ يقضي بأA يتم 
تقديم �لطعا2 للثو�� في �لقر_ �لتي ينزلو� فيها، �في كل �قت. لكن في �لعا2 ٤٨ �صبح 
شديد&  مخاطر  �سط  محد�&  غير  �أل�قا�  محد�&  غير  �ماكن  Uلى   Aيغا���  Aلمقا�مو�
�تو�صل لألعماh �لقتالية �9ما2 �لمبا��& ليس بأيديهم. كما �تسعت جبها� �لقتاh، �ألمر 
 xبالطعا2. �لم يعد هنا لتموينهم  �لمقا�مين  �لسعي خلف  للنساF في  �لذE لم يوفر فرصة 



   | ����� ����	
 ��	
27

بعض   Aفكا  ،٣٦ ثو�&  في   Aكا كما  للمقا�مين  �لمعونة  بتقديم   Aللسكا ملزمة  قيا��� 
�لقر�يين ال يأبهوA بتقديم �لتموين �لغذ�ئي لمقا�مين من خا�y �لقرية.

�من �لمشكال� �لتي ��تبطت بسوF �لتنظيم مشكلة Uسعاp �لجرحى �ند�& �لخدما� 
من  �لمتطوعين  بعض  فساهم  يو2،  بعد  يومًا  يز���  ��لقتلى  �لجرحى  عد�   Aكا� �لطبّية. 
�طباF �غيرهم (�متطوعا� قلة من �لمدA) في محا�لة �لمساعد&، ��لمر�& �لقر�ية شا�كت 
مشا�كة محلّية في قضية Uسعاp �لجرحى ��فن �لموتى. نر_ Oلك بوضوi في �لقر_ �لتي 

تعرضت لعد��A �حصا� �مذ�بح كدير ياسين، ��لفالوجة، ��بو شوشة.
عانت �لقر_ �لفلسطينية �يضًا من ضعف �سائل �التصاh ��لمو�صال� بين �جز�ئها، 
 ��فكانت �لمعلوما� في �لغالب تتوفر للسكاA من "بعضهم �لبعض"، �� عن طريق جريد& 
�لمزبو�" (ال تقوh �لحقيقة)  �لمختا� "بس مبتجبش  مذيا` عا�& ما يتو�جد�A في مضافة 
�كثر من �لرجل  &�بر�E �لرجاh �هي "للزال2 مش للنسو�A" كما تقوh �لنساF، ما جعل �لمر

.gمجريا� �لحر hفي �لقر_ عرضة للشائعا� حو

قضية �من �لمدنيين �� �لتهجير �منع �لعو��

مع تصاعد �لمو�جها� كانت �لقر_ �لفلسطينية �لقريبة من ساحة �لمو�جها� �� �لتي 
تجرE على ��ضها مو�جها� تتعطل فيها مناحي عديد& من �لحيا& �لعامة. تقوh �لمبحوثة 
9ينب "شغل فش، [J ��لال صا� U E9ضر�g، سكر� سكر� بطلو� يخلو� حد� ير�i �ال 
يجي، �كل ��حد خاp على حاال (نفسه)...". �كانت �لمر�& �لقر�ية كما تظهر �لمقابال� 
�لشفوّية تستمر في نشاطها �ليومي ��خل �لقرية كجلب �لماF ��لحطب �تتفقد �لطابوA ��لعمل 
 Fكثر عرضة للقتل من بين غير �لمقا�مين. فكثير�ً ما تعرضت نسا��لز��عي، �ألمر �لذE جعلها 
�� تقو2 بعملها في �لحقل. �فع تو�صل  Fللقتل برصا� �لعصابا� �لصهيونية �هي تجلب �لما
�ألعماh �لحربية، �توقع �لعديد من �لقر_ �لهجو2 عليه، �شح �لسالi ��لتناقص �لخطير في 
 Eلفر�� pعد&. �لتصر hبأشكا Aلى �لبحث عن �ألماU _خير& �لمقا�مين من �لقرO حجم
للعائال� �� لمجموعة متقا�بة من �لعائال� في ظل غياg ��� قيا�E منظم �ضابط لحركة 

�لسكاA كاA منتشر�ً، ما �ثر سلبًا على مستقبل �لعديد من �لقر_ �لفلسطينية.
�كثر  �نه  �عتقد��   Aفي مكا Aلجير��  �� �لحمولة   �� �لممتد&  �لعائلة  �لتجمع مع   Aكا
�منًا من �لمحا�ال� �أل�لى للريفيين للبحث عن �ألماA. فنر_ �لنساF (�عائالتهن) �للو�تي 
كن يسكن على �طر�p �لقرية �� في �لبيا��� �في �لبيو� �لجديد& -�لتي �نتشر بناmها في 
�لسنو�� �ألخير& لالنتد�g- يذكرA عو�تهن Uلى بيت �لعائلة �لممتد& �لتي تسكن في ��خل 
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�2 عمر (Uحد_ �لمبحوثا�): "�هلي بقو� ساكنين في �لبيا���  hلتجمع �لرئيس للقرية. �تقو�
 pنا ` �لبلد، صرنا نخا��لمن صا� في خوp ��حو� �سكنو� في �لبلد، ��حلو� �هلي �
�2 طالh (Uحد_ �لمبحوثا�): "... نقلت �نا من  hبيا��تنا بالسرقة". �تقو ` iصرنا نر�
�لد�� �لبر�نّية ��حت ` ��� عمي عند حماتي، �نا �9لمتي ��ال�E، قعدنا عندهم شهرين 
�نص جو� �لبلد. يا خّي �للي بيصير عليهم بيصير علي، صا� �لطخ علينا ... �قمت حملت 
�لولد ��حت ` ��� �بوE �لال Uمي بطقطق عليها يو2 صا� �لطخ مسكر&، قالت �نو ها� (من 
�نت؟)؟ قلت �نا يما �فتحيلي، �خذ� �لولد �لال هي بتقوh: �هللا يسخمك حاطا �جليه لفو. 
�خذ� غر�ضي (حاجاتي) � ،pخو ،pيرمحو� معي خو Eسو لتحت �مدندلتي!! ��ال����

��حت ` �لد�� �للي في �لبلد �من".
تمثل شكل �خر من �شكاh �لبحث عن �ألماA في تجمع عائال� تربطها عالقة نسب 
 hقر�بة في بيت من بيو� �لحمولة يتوفر فيه شر� �لبعد عن مناطق �لهجو2 �لمتوقعة. تقو ��
�2 محمو� (Uحد_ �لمبحوثا�): "كلهم يجو� من �لعصرّية (فتر& �لعصر) يباتو� عنا من �لطخ". 
�منهم من توجه للمبيت ليًال في �لقر_ �لمجا��&، مثل عائلة �2 جميل (Uحد_ �لمبحوثا�) 
�لتي Oكر�: "مهم بقو� ... يجو� يضربو� في �لليل �يشر��� (يهربو�) Uحنا في �لبلد بقا معانا 
خلقت هالبر��& ... يجو� لمن يحسو� فيهم يطخو� ���هم طلقتين ثالb يشر��� �ليهو�، 
يضربو� ���هم كن يشر��� هـ يخلوهم لنص �لليل بقو� �لشباg يطلعو� حرn في لبال�- 
يومن يحسو� فيهم يقولو� �جو� من �لشقة هاEO همة مثل ما �تقولي يصيحو�، Uحنا يا �هل 
�لبلد Uنا2 في ��� هيذ في طرp �لبلد ��لال نقطع على بلد �سمها "يالو" Uنا2 ... في ��قا� 
يطلعو� (�لناn) في ��قا� ما يطلعو{ يباتو� (ينامو�) في �لد�� بس ينجمعو� هيذ في ���، 

�بعيد& عن �لبلد �بعيد& عن �لشقة (�لجهة) �للي بتيجيها �ليهو�".
�لقر�ّية Uلى مناطق قريبة من قريتها طمعًا في �ألماA؛  �لعائال�  �هكذ� لجأ� بعض 
�لكن هذ� �للجوF مؤقت كما تظهرJ �لر��يا� ��غلبه لالحتماF ليًال، تقوh هيجر �لعالم (�بنة 
�لمبحوثة 9هر& �لعالم Uحد_ �لمبحوثا�): "` �عيي �نا صا��� �ليهو� �يطخطخو� (يطلقو� 
�لنا�)، صا� �بوE بدU hنا2 في �لد�� يوخذنا �نا2 في �لبيا�& بيا�& جير�نا �بعيد& حو�لي ٢٠٠ 

متر".
�لقرية �قريبًا   yخا� Aللبحث عن �ألما �لذين تحركو�  �لقر�يين   A��لمقابال�  تظهر 
منها لم يعتبر�� هذJ هجر& على �إلطال.، بل �عتبر�ها عملية مؤقتة ال تتعد_ �أليا2 حتى �نهم 
�طلقو� عليها �سم "�لترفيع" �ليس �لخر�y، فيقولوA "�فعنا لعياh" �"بقو� عيالنا مرفعين"، 
�نهم �ضعوهم في مكاA "مرتفع" �E "عاh" بعيد عن �لخطر. AU بساطة ما حمل �هالي  E�
�لقر_ معهم �ثناF تحركهم خا�y �لقرية- في �لمر�حل �أل�لى للحرg بشكل خا�- تؤكد 
للنو2   Fتعد� كونها غطا بسيطة ال  نر�هم يحملوA معهم سو_ حاجيا�  قولهم هذ�، فال 
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�بعض �لغذ�U .Fنها تشبه -في �فضل �لحاال�- تلك �لحاجيا� �لتي �عتا� �لفالحوA على 
تأقيم  �لمبحوثا�): "جيت  �2 فايق (Uحد_   hلكر�2. تقو� �لتعزيب في  حملها في مو�سم 
لسرير قالتلي خالتي �للي هي مر& �بوE قالتلي: أل يا خالتي Uحنا بدنا نطوh؟!! أل، بكر& 
بنرجع ال تقيمي". �كانت �لمو�شي ��لحيو�نا� �ألليفة تخرy معهم عندما يكوA �لخطر 
 &�فالمر �لمالية  �لعائلة  �مدخر��  �مدخر�تهن  لمصاغهن   Fلنسا� حمل  عملية  �ما  شديد�ً. 
 Fلك نجد �لعديد من �لنساO معها حرصًا عليها من �لسرقة. �مع Fألشيا� Jبالعا�& تحمل هذ

�قد تركن مدخر�تهن في مكاA ظننه [من في بيوتهن؛ باعتبا� �نهن عائد�� قريبًا.
��ًال ���A باقي �فر�� �ألسر&  Aسيتعرضو hلرجا� A��عتقد �هالي �لقر_ في بد�ية �ألمر 
�لقر�يين بأA �لخطر با�  �قنعت   ��Fلعصابا� �لصهيونية، لكن مجريا� �العتد��  Fالعتد�
يمس كل �فر�� �لعائلة، �بخاصة �لنساF، خالفًا لما في �ألعر�p �لفالحية �لفلسطينّية، حيث 
يتم تجنب �العتد�F على �لنساF ��ألطفاh ��لمسنين �من في حكمهم من غير �لمحا�بين في 
 hعلى سبيل �لمثا- hفع �لكثير من �لرجا� Eهذ� �لسبب �لذ Aحالة �لنز�` �لمسلح. �قد يكو
من قرية �2 �لزنا� في منطقة حو�سة قرg حيفا عندما �قعت �لمذبحة هناx- للهرg تا�كين 
�2 طالh (Uحد_ �لمبحوثا�): "لما صا�� �لمشاكل قامو� �لزال2  hهم خلفهم. تقوFنسا
 Aشر��� ` حو�سة �لتحتا -كل ��حد سالمتك يا ��سي- مهو قالو� �لزال2 بيتقتلو� ��لنسو�
 ��بيظلين". لكن سرعاA ما �جد �هالي �لقر_ �نفسهم �ما2 عد� ال يستثني �حد�ً من �لعائلة 
�قر�نهم في قرية �2 �لزنا� �لتي تعرضت لإل�هاg بعد � hلرجا� Fممتلكاتها، لذ� قا2 هؤال
حو�سة بمد& بـ "�فع" معظم �فر�� �لعائلة، �بخاصة �لنساF ��ألطفاh عندما توقعو� هجومًا 

على قريتهم.
لم تكن فكر& �لخر�y �لمؤقت للحماية من �ألعماh �لحربية جديد& على �لقر�يين فهم 
 gال �هي �لحر�يستذكر�A تجربة �لعديد من �لقر_ في [خر حرg سبقت حرg �لعا2 ٤٨؛ 
�2 عمر (Uحد_ �لمبحوثا�): "حيا&  hلعالمية �أل�لى). تقو� gلحر� Fثنا��لعثمانّية �لبريطانية (
عمي بقا في �لد�� مرضيش يطلع (�فض �لخر�y)، بعيد عنك عنا (عندنا) ���g �بقر �مش 
��ضي يرحل ... صا� كل ��حد يوخذ عيلته �يطلع ثاني ��حد صا� يشوفو� يقوh: هيي ليش 
 (Jباتجا) خذ يا بو عمر خذ هلوال� ��طلع فيهم هيك تال hقا Eحنا حماU حنا قاعدين، ��هللاU
�للد ��بع تيا2 بتقعد��، سنة تركيا قاh طلعنا ��بع تيا2 �عا��نا �Uجعنا ما ظلينا مهاجرين ... 
�نا كنت �طلع من نص �لمطا�  )�Oيا2) �بترجعو�. ��لال ليش (لما��قعد فيهم ��بع تيا2 ( i��
�كنس � A9بل �لطابو�من �للد �على �لبلد ` ���نا مشي �طلع مشي من �لصبح �حلب �لبقر& �
�نظف �[خذ Uبريق �لحليب على ��سي ��� ���i على �للد �قولهم خذ�� ��شربو� ��سقو� �
جير�نكم، طلعت معاE هالقد صر& طحين عبيتهن من �لكيس �حملتهن على ��سي، قلت 
هذ�h مؤ�نة ��بع تيا2، هذ� ��h ما �طلعنا، �عجنت منهن ��حت خبزتهن في فرA �للد ... 
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��بع تيا2 طلعو� سنة تركيا ��نتو� 9ينا (مثلنا) بتطلعو� ��بع تيا2 �بترجعو�...". hقا J]
هجو2  صد  في   gلحر� من  �أل�لى  �لمرحلة  في  عد&  مناطق  في   Aلمقا�مو� نجح 
�لعصابا� �لصهيونية على قر�هم. قر_ عديد& شهد� قد�2 عائال� قر_ �خر_ تعرضت 
للهجو2 ليتم الحقًا �� �لعد��A عنها �لتعو� ألصحابها، �ألمر �لذE عز9 فكر& �لعو�& �لمؤكد& 

�� توقف �ألعماh �لحربية. Aبعد صد �لعد��
عائال� بعض �لقر_ كانت تخرy يوميًا للمبيت في مكاA قريب �لتعو� لقر�ها للعمل 
في �لصباi �لتالي. هذ� في �لقرية �لتي لم تتعطل فيها �لحيا& �لعامة، �ما في �لقر_ �لتي �صبح 
فيها �لوضع صعبًا بالنسبة للعمل �ليومي �لحقلي فقد ظل �فر��ها يتر���A على حقولهم كلما 
�مكن Oلك، لمنع تلف �لمحصوh �لز��عي �لسقي �لشجر �لز��عة �لبذ�� للموسم �لقا�2، 

معتقدين جا9مين "بخر�جهم" �لمؤقت.
تقد2 لنا �لمقابال� �لشفوية مشاهد تظهر تفا�تًا بين نشا� �لمر�& ��لرجل على مد�� 
�ليو2 خالh هذJ �لفتر& �لخطير&. فالمر�& �لقر�ية تظل على تو�صل مع نشاطها �ليومي بصو�& 
�قل  hلرجا� ������كبر من �لرجل، �يعو� Oلك Uلى تنو` �أل���� �لموكلة �ليها، بينما كانت 
 .gلى حد بعيد بسبب �لحرU تعطل Eلذ� hلمنز� yتنوعًا �مرتبطة بشكل �ئيس بالعمل خا�
�2 طالh (Uحد_ �لمبحوثا�، �هي من قرية كفر عانة) عن نفسها �قد لجأ� Uلى  hتقو

قرية �ير طريف:
"�بعدين قلت هايختي؟ قالت: نعم؟ قلتلها بدنا نر�U iنخطط يما للذ�& ��لسمسم 
 Aمشا &�OU ختي حامل �لسطل��حت ` �لبلد مرقت (مر��) عن كنب بيت نباال، ��خذ� 
�كريت (�شريت) جو9 (�ثنين من) خيل من �لعباسّية، بتت في �لعباسّية  ،... &�OU نخططU
هناx بقو� �خو�لي في �لعباسية، �قلت بنا2 �نا ��ختي عند ��� خالي، �حت يو2 بتت عند ��� 
خالي قلتلهم شوفولي جو9 خيل Uير�حو� يخططولي �لوطا (�أل�})، ��حو� شافولنا جو9 
خيل ��حت معاهم، �حت ��يتهم �لمو��n، �جيت بتت في ��� �لطنايب من �لعباسية. 
Uسمهم ��� �لطنايب من خو�U hمي ���هم ` �لبيا��، �حت عليهم �نا �ختي تا ��حنا �لعصر 
جو9 خيل ���J شو�ين، �حت خططت �جيت �بتنا ��لصبح ��حت، �بوE حرثلنا Uياهن 

."...
�2 عمر �لمقابلة (Uحد_ �لمبحوثا�، �كانت تعو� يوميًا Uلى قريتها �لعباسية):  hتقو�
"�حنا قعدنا في ��بع تيا2 في �للد، �نا كنت �طلع من �للد ` بلدنا (�لعباسية) �حلب �لبقر& 
�كنس �لد�� ��9بل �لطابوA مشاA يظل حامي تا نرجع بعد ��بع تيا2". ��2 عيسى من بيت 
نباال �خرجها �لفز` �لناجم عن هجو2 ��لي على �لقرية �هي تقو2 بغربلة قمحها فانتقلت 
�لغربلة، �طحنت حبوبًا �عجنت  عملية  في  ��ستمر�  قريب،  Uلى جبل  ببعض حاجياتها 

�2 عيسى: hبيتها. تقو Aلى �لقرية لتخبز عجينها في طابوU &لطحين، �شرعت في �لعو��
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"عجنت �قلت بنعا�� ��لطابوA محنا 9بلنا �لصبح قلت بنرجع نخبز عجنت، ��نا في 
�خبز في �لطابوA �للهمه (فوجد�  i��� Eغربل قلت بد��لغرn خمر �لعجين ��نا قاعد 
 Aنا لّسه عند �لزتو��نهم) �خذ�� �لبقر ���حو� تامنهم (حتى) يد�سو� �لزلمة ��بنه .. قامو� �جو 
�خبز Uلال هم ��جعين، �للهو بيقوh: �لقلل (�لقنابل) بيجن من �لخربة �لشمالية  i��� Eبد

بيحطن في �لنو�����، ��لنا��E �للي بتيجي �لقلة فيها بدهرg (تشتعل) �لنا� فيها...".
�لقرية  �لقرية، ��قعت   yمتنعت عن نقل عائالتها خا�� �لتي  �لقر_  �في حاh بعض 
فريسة �إل�هاg من هجو2 �مذبحة �حصا� �طر�، �ستمر� �لمر�& تسعى إلتما2 �����ها 
�لحيوية في عائلتها على �لرغم من خطو�& �لوضع في �لقرية، بل كانت تشا�x في �لفزعا� 
لزيا�&  ��لقد�&  �لهمم   Eبذ� مستنجد&  �لمقا�مة  على  �تحر}  �لقرية،  عن  �لهجو2  لسد 
من  �لقرية  لنجد&  �لعربية  �لجيو{  من  �فر��  �فع  على  تأثير  لها   Aكا� �لمقا�مين.   pصفو

هجو2 �لعد�.
في  "�لفالوجية"   &��لمر مساهمة  مد_  �لفالوجة  حصا�  �ثقت  �لتي  �لمر�جع  �بر�9 
��فن  �لجرحى   pسعاU� ��لتحريض  �لفزعا�  في  �كذلك  للمقا�مين.  �لغذ�ئي  �لتموين 
�لجثث �غيرJ. �في �لقر_ �لتي تم حصا�ها (قرية �بو شوشة، على سبيل �لمثاh) بر9 من 
خالh �لمقابال� �لشفوية ��� فاعل للمر�& �لقر�ية، فنر�ها �لمد�فعة عن عائلتها، �لمحرضة 
 Fلنسا�  ����� �قو_ من   ً������ �لقر�يين   hللرجا  �� �لمسعفة للجرحى. �لم  �لمقا�مة،  على 
 Aلذين كا� Aهالي �لقرية. فالمقا�مو�في مسألة �لتصدE لتبعا� �لمذبحة، �� �لحصا� على 
�ما �لرجاh غير �لمسلحين فإما �A يذبحو� �� يؤسر��، � ،Aيمسك بهم �لعد� كانو� يذبحو
�سرهم تحت مسؤ�لية  تا�كين  �لعد�  من �جه   hلفر�� �جا عديد&  �عليه شهدنا حاال� 
نسائهم. كما كانت �لمر�& �لمنجد لمن يبقى حيًا من �لجرحى �للرجاh �لمختبئين. �كانت 
 Fكسا� gتتولى �فن �لجثث �جمع شمل �ألسر&، �من يقد2 لها �لخدما� من طعا2 �شر�
����� �لنساF في حماية �ألسر& �سط عمليا� �لحصا� ��لمذ�بح  A��ما شابه ... �ال شك 

في �لقر_؛ هي ����� مثير& لالهتما2 لما لها من تأثير �فاعلية في صمو� �هالي �لقر_.
�لقر�يوA �لفلسطينيوA شديد� �لتعلق بقر�هم، �لذ� عندما �ضطر بعضهم للتحرx بعيد�ً 
عن بيوتهم �ختا��� على �لد��2 �لمكاA �ألقرg لقر�هم ليعو��� Uليها في �سر` �قت ممكن، 
�ليظلو� على تو�صل يومي معها. تر�E عايشة عيشة في مقابلة معها عن ��لدتها �أل�ملة، من 

عنابة، �لتي �خرجت عائلتها عند �لخطر:
�طبخ في  iنا بر��"Uمي ما نامتش معنا في لمغا�&، قالت يما خليكو هاU) Aبقو� هنا( 
�لد�� �بعجن �بجيبلكو (�حضر لكم) خبز، فعًال ��حت Uمي طبخت �خبز� �جابت علينا 
في نفس �ليو2. بقو� �للي بد� يرجع ` �لبلد يرجع لسا ما طر��نا{ من �لبلد بس شا��ين 
من خوp ما يسو�� �إلشي �لبطاh. بس مر& بقت ضا�بة علينا �لطيا��� مناشير قالت �طلعو� 
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�عجن  i��� Eمي حطتنا �لصبح في لمغا�& �قعد� عنا شوّية �قالت بدU ،جلو� من �لبلدU
�خبز ��جيبلكو�، �ما معانا Uال فرشة �لحاp ��لبقر. Uمي تر�i ` �لبلد ��تجبلنا (�تجلب �
�خوE يرعيهن ��نا �قعد في �لولد لصغير، �قعدنا  iلبقر عنا في لمغا�& ير��� Fلنا) كل شي
بيجي �سبوعين �صا��� �لناn يرحلو� يحملو� �يرحلو� �نقلها يما ... �تقوh خليهم يرحلو� 
�هللا يسهل عليهم �نا ���E بدشرها{ (لن �تركها) �خلت �لمصريا� (�لنقو�) �كل شيF ما 

بالها{ �لبلد تنهد (تدمر)، �نقولها يما بيرحلو�.. �تقوh: مالنا �مالهم".
لقد تنبه بعض �بناF �لقر_ Uلى �A في خر�y �لقر�يين خطر�ً مؤكد�ً على عو�تهم Uلى 
قر�هم، ��A �لمشر�` �لصهيوني �لقاضي بإقامة �طن قومي لليهو� في فلسطين؛ ليس مجر� 
�لفلسطينيين من  �لبريطاني، بل �حتالh يقضي بطر�   hكاالحتال hسيطر& عسكرية ��حتال

���ضيهم. تقوh سا�& حّما� (�هي �9جة مقا�2 من سا�يس):
 ،Aصند�. من ها� Aخذ فشك حمل صند�. من ها�"ليلتها �همه (�هم) يقا�مو� 
في نسو�A بدهن يطلعن؛ قلهن بدكن تطلعن ... ��هللا عمركن ما �i ترجعن، تطلعنش ... 
 �Oلسيا��� ... قا�مو� سا�يس، لمن قا�مو� �لجمعة، ها� Aلحد �آل Aشهر يقا�مو� �آل�ست 
قا2 حيا& �بو محمد ��يح يجيبلهم سالi من عين سينيا ... فشك للبر�� �للي معاهم ظلو� 
نافع  يا  قلو:   Eلحما ��حد  قا2  �لفشك،  معهم  �لصبح خلص  �جه  �لصبح،  لوجه  يقا�مو� 
�بو محمد حملو� �لفشك ` �لجماh لما �جا [صرنا في � ... Eخلصنا فشك؟؟ قلو: هيو جا
بيت محسير] قاh ليش ��حت سا�يس ؟ قالو� ما �قد�نا عليهم �جو� من ��بع طر. مقد�نا{ 
عليهم.. �Uحنا لما بقو� يقا�مو� بقينا في �لبلد [في سا�يس]، �لمن حسينا �ليهو� �خلت 
مهما صا��� ينسفو� �لد�� على طوh حماتي كانت في �لد�� ��لد�� عليها حطب، تبحر في 
�لد�� �همه ينسفو� فيهن من �لشباx ينسفو� على طوh تبحر منها �غربة منها �شرقة منها 
�قبلة تالقيهم بينسفو� لمن نسفو� �خلصو� صا��� قباh �لد�� �لعو� �لنا� في �لحطب ... Uحنا 
(�لنسو�A) لمن حسنا بدهم يدخلو� �لبلد طشينا E9 ما �تقولي على �لجباh هيك، �لوحد& 
طلعت مفرعة متلحكش على خلقة (غطاF �لر�n) ��لال شريطة طلعت مع �ال�ها �نمنا في 
هالجباh، �بعدين �حنا على بيت محسير ... بقو� �لشباg ميخلونا{ (لم يسمحو� لنا) نطلع 
من سا�يس ظلينا لمن �حتلوها، لمن �خلو� �لبلد �ليهو� Uحنا بدينا نطلع مهمة �لشباg خلصو� 
�لسالi ��طلعنا مع بعضنا. يعني ثالb �ختيا��� (عجائز) تأخرA في �لبلد ثنتين قاموهن عند 

بعض �طخوهن �ين؟ في عينيهن، ��حدJ نسفو� �لد�� عليها".
�هكذ� يتبين �A بعض �لمقا�مين كانو� ضد قر�� عائالتهم بالخر�y لخا�y �لقرية. 
�خرجن عائالتهن �عدU Aلى �لبيت في  �� "Eقلن: "بيتي قبر� yفضن �لخر�� Fنسا xهنا�
 �� yالتفا. على �لخر�� Aلكن �في �لنهاية كا .hبعض �لرجا hحا Aلقرية، �كذلك كا�
�2 �لرجل،  &��كانت �لمر Fألكثر تأثير�ً في �لعائلة �لو�حد&، سو�� Fيتم بمو�فقة �ألعضا Fلبقا�



   | ����� ����	
 ��	
33

�هلها في  yقر_ خر xهنا A��بالتالي تتحرx �لعائلة �� تبقى بناF على �تفا. عائلي. غير 
�صاg �لعائلة مباشر&، ���غم �فر��ها على �لرحيل عن �لقرية، بحيث  gجو من �إل�ها
حصل تشتت �فر�� من �لعائلة �لو�حد&. �على �لرغم من Oلك نالحظ في حاh �لقر_ �لتي 
تحرx سكانها قبل بدF �لهجو2 �لمعا�E عليها؛ �A خر�y �لنساF منها كاA عامًال �ئيسيًا 
لعمليا� �لعد� في �جتياi �لقرية  في تفريغ �لقرية شيئًا فشيئًا من سكانها، �كاA ميسر�ً 
�طفالها بعكس  ����حتاللها �طر� ما تبقى من سكانها. فالمر�& ال تخرU A�� yخوتها 
 Fلنسا� yخر� Aفر�� من �لعائلة، لذ� كا� yال يصاحبه بالضر��& خر� Eلذ� hلرجا� yخر�
�غلب �فر�� �لعائلة AU لم  yلخر� -hألطفا� yخر�U لرغبة في� hمسببًا به في حا ��مسببًا- 

�نيس (من قبيبة �بن عو��) في مقابلة معها: 2� hيكن جميعهم. �تقو
"�باقي هجرتنا �ألخير& ��هللا لو قعد� �لناn في لبال� �Oبح E9 هيكد [E9 مذبحة 
�لد��يمة] شو بدهم يذبحو� �ليهو�؟؟ بذبحو� �لنص، بذبحو� �لثلث، ��لباقي بظل بس تياسي 
فينا، تياسي فينا باقيين نسمع في �ليهو� سمع ��لال �ليهو� لو بقينا نشوفها E9 هيك ��لال 
�حياتكي ما �طلعنا، بس بقو� يقولو� �لجيش �لهاغانا بيسخم �بيعمل، عاليو2 لو طخونا �ليهو� 

�متنا في لبال� �مطلعنا{ ��يما بقوh �بتمنى".

ما حمله �لقر�يو� �لمهجر�� معهم

�لتي حملوها معهم من قر�هم   Fلقر�يين عن �ألشيا� عندما �ستفسر� من �لمهجرين 
خالh عملّية �لتهجير، �جد� �A منهم من لم يحمل شيئًا على �إلطال.، �منهم من حمل 

�شياF كالتالي: ��شيئًا ��حد�ً 
 &Fجسا�هم (مثل عبا�سرير لطفل �ضيع، قطعة مالبس ��حد& تضاU pلى ما حملت 
تغطي فيها �أل2 طفلها)، كيس �� صّر& مالبس -�همها كسو& �لمر&- كيس طحين صغير، 
صنّية، باطية، كر��نة، ماكنة خياطة نسائية -�كل �لمبحوثا� في هذJ �لرسالة تحدثن عن 
ماكنة خياطة تد�� باليد �E صغير& �لحجم، �يمكن حملها باليد- مقص خياطة، خيو�، 
 ،hغربا (جر�شة)،  يد�ية  طاحونة  خياطتها"،   �� "تطريزها"   hإلكما  yتحتا قما{  قطعة 
لجن، بوشة سمنة، تنكة جبنة، بريق شاE، �لة قهو& قديمة، مطر& 9يت، طعا2 مطبو�، عد� 
من ��غفة �لخبز، عجين، ��حد& �� بضع من �لحيو�نا� �لمنزلية �لتالية: بقر، غنم، حما�، 
بغل، جمل، �من �لد��جن ��حد& Uلى بضع منها، قطعة �� عد& قطع من �لفر�{ مثل فرشة، 
 gحبو hجد، بعض �لغال� AU هب) �مدخر�� �لعائلةO ��لحاp، �سا�&، مصا� (فضة 
 ،nكيا�من �لمحصوh �لز��عي: قمح، شعير، �O&، سمسم ... تر��حت بين كيس Uلى عد& 
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بعض �لوثائق �لمهمة للعائلة كرخصة بناF �لبيت �ملكية �أل�} (�لكوشاA)، �مفتاi �لبيت. 
 hلرجا� �لبغاh �سيا�& لم يمتلكوها �تمكنو� من Uخر�جها. �حد  قلة �خرجو� عربة تجرها 
 iلى قرية مجا��&، بعض �لمقا�مين �لناجين �حتفظو� بالسالU كانه من قريته� Jما �حتو� yخر�

.gلحر� hخال Jما غنمو ���لخا� بهم 
غير  -من   Aخر�]  Aمهجر� �خرجها   Fألشيا مسميا�  �جو�  من  �لرغم  �على 
�لد��سة- كالصاy مثًال �لذE كاA يستخد2 كفرA خبز   Jلمبحوثا� ��لمبحوثين في هذ�
متنقل في بعض �لقر_ �لفلسطينية، فإA ما Oكر �عالJ يمثل Uلى حد بعيد ما تم Uخر�جه من 
ممتلكا� �هالي �لقر_ �لمهجرين معهم خالh عمليا� تهجيرهم. AU قر�F& في طبيعة �كمّية 
�لمهجرين  �لقر�يين  �نظر&  �لتهجير،  عمليا�   pظر� على  تدلل   Jعال� �لمذكو�&   Fألشيا�
Uلى ما توقعوJ عن �لفتر&، ��لوضع �القتصا�E للمهجرين قبيل عملّية �لتهجير �Uلى حد �كبر 
 yفر�� �لعائلة �لقر�ية على ما خر��ضعهم بعيد هذJ �لعملية، ��ثر تقسيم �أل���� تقليديًا بين 

معهم.
��بيا�  بعض  في  �ما ظهر  �لبحث،  �لتي سجلها هذ�  �لعديد&  �لر��يا�   hمن خال�
 ���لنكبة، يتبين �A �لعديد من �لالجئين من �لقر_ �لتي تعرضت لهجو2 مفاجئ، �� لحصا�، 
لمذبحة، �� �لطر� باأل��مر �لعسكرية �لمباشر&، خرجو� معدمين �� شبه معدمين. عند �لهجو2 
 Fسعفها �لحظ لحمل شي��لعسكرE �لمفاجئ للعصابا� �لصهيونية قلة فقط من �لقر�يين 
ما، بينما لم يكن بمقد�� �لغالبية حمل شيF مطلقًا، ��هتمت ما �مكنها بالنجا& لشخوصها 
من  فّر  فمن  معدمين.  غالبًا   Aلناجو�  yخر للمذ�بح،  تعرضت  �لتي  �لقر_  �في  �لذ�يها. 
 Aعين �لمعتدين كا��لمقا�مين بقي يحمل قطعة سالحه �حيانًا، �من فر من �لمدنيين بعيد�ً عن 
يحمل بعض �لطعا2 ��لمالبس ��لمصا�. ��ما من �مسك بهم �لمعتد�A فقد نكلو� بهم كما 
حدb مع ناجي �ير ياسين �لذين طافت بهم سيا��� �لعصابا� �لصهيونية لتشهر بهم �تشيد 
�لقرية حصا��ً  �بو شوشة تم حصا�  �لفلسطينيين. �في قرية  �لعزh من  بانتصا��تها في قتل 
شديد�ً في �عقاg �لمذبحة، ثم جمع �لسكاA �طر��� معدمين �تحت �لتهديد بالقتل. �كما 
 A�Oكر� مبحوثة من قرية �2 �لزنا� �نها لم تستطع -من قسا�& عملية �لتهجير �ظر�فها- 

�2 فريد: hحملها لمصاغها �مدخر�� عائلتها. تقو Fتحمل شيئًا باستثنا
"حطونا (�ضعونا) في هالد��؛ قالولنا بدكم Uتر�حو� على 2U �لفخم هيك �ليهو� بقو� 
�لملك- ��للي بقد� يقيم (يأخذ)  �لطبيخ - عن  �بو  �لفخم عند عبد �هللا   2U يقولو�: "على
غر�} من ���� يقيم، ��نو بد� يحمل كتاg �هللا. Uطلعنا من �لد�� في �لثياg �للي علينا، ��هللا 
غير �لثوg �للي علّي طلعت في كلياتنا، كل �هل �لبلد، (هذ� �لـ.. تبعنا سبع ���g عليه) 
�هذ�له �ليهو� مثل هاA ��لعين �لتحتا هاEO ترمبيال� �هاكمي �لزلمة Uلو� ناn يفتشو� على 
هالد�U gحنا بدنا نيجي على هالد�g هاE، على �لبير �للي بد�� يوخذنا على بال� غا�، 
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�بيفتشو�، �لبنا� Uلهن بنا� ��لزالU 2لهن 9ال2 (�جاh)؛ طلعونا �فتشونا �قالو� مع �لسالمة، 
قالو� من �Uبحنا Uحنا ملكمش Uشي (ليس لكم �E شي�U AU� ،(Fبحتونا Uنتو� Uنشا �هللا قشة 
 pنو يخرU كانة محيي� gبينا، ��هللا با pصحا� من �خسرتوها بتوخذ�ها يم هيك يخر
بيهم �لزلمة هيك، من �Uبحتونا كل شي بيرجعلكم �من ��بحناكم Uحنا �ال Uشي يم هيك 
قللنا. ��نو بد�� يحمل Uغر�} من 2U �لزنا� تنا �صلنا عا�& �عرعر&، محنا Uطلعنا مثًال من 
 Eنا ��ال��قبل �لظهر ظلينا لقد�2 (لعشا) تا�صلنا عا�& �عرعر&، ��h ما جينا على عا�& ... 
مش معايي �ال�E ��يتهم ` �لوعر عند Uمي ... بس هزمو� �لناn هزمو� على Uجز2، يعني 
�للي ما صدقش يعني طلع على سماكة �جا على Uجز2 قريبة علينا �لمن سقطت 2U �لزنا� 
قبو� قبلي، مهي قبلي بقت سلم يجو� على 2U �لفحم يجو� على عا�& يجو� على عرعر& ... 
�ال�E �شرتهم ���E في �لوعر مع Uمي �مع مر� خالي، �Oهبي معي ��لمصا�E، �للي بقا 
معها قرشين مزنر� فيهن، �للي معاها مصا�E مصا�يها معاها ظلن معاE، في ناn من جماعتنا 

من قر�يبها أل2 عمر ��هللا مصا�E �هللا معاهم يا قشيلي، ��هللا �شر�هن ���حن".
�لناجوA �لذين تمكنو� �سط عمليا� تهجير (هجو2 مفاجئ، مذبحة، حصا� �طر�) 
كالمصا�   A9لو� �لخفيفة  �ألساسية  �لحاجيا�  من  �لقليل  �لقليل  حملو�  شيئًا  حمل  من 
��لمدخر�� ��لمالبس ��لطعا2. �عندما نتتبع عد� �لقر_ �لتي هّجر� بهذJ �لطريقة نستنتج 

حجم �لمأسا& �القتصا�ية �لتي حلت بأهالي �لقر_.
�في �لقر_ �لتي توقعت �لهجو2 عليها، ��لتي على ما يظهر من خالh هذJ �لد��سة 
�� سمعو� بمآسي قر_ مهجر& من قبلهم فحا�لو� �خذ بعض �لحاجيا�  ����A سكانها قد �
معهم قد �خرجو� - من ���� منهم �لخر�y ألA هناx قر_ توقعت �لهجو2، �لكن �فض 
 hحيو�ناتهم �لمنزلية من �ألبقا� ��ألغنا2 �ما شابه �بعض �لغال -yبعضهم �لخر� ��سكانها 

��لحاجيا� �لمنزلية كبعض �لفر�{، ����ني �لطعا2 �بعض �لطعا2.
�� �لقر_ �لتي لم تكن قد �حتلت بعد  Aلى �لمدU تعر} الجئو �لقر_ �لذين توجهو�
 Fمعظمه. فعد� من �لنسا ��لعملية تهجير ثانية �� ألكثر، �فقد�� كل شيF في �لمر& �لثانية 
من  بحاجيا�  محملة  بسيا�&  قر�هن  من  خرجن  �عائالتهن  �نهن   AكرO قابلتهن  �للو�تي 
 A�منا9لهن �توجهن Uلى قرية �� مدينة فلسطينية �خر_؛ ظنًا �نها �كثر مناعة، فما كاU Aال 
تهجر�� مر& �خر_ في هجو2 مباشر �فقدهم ما �خرجو� من قريتهم �أل2 ليتحولو� Uلى معدمين 
�لفز` �سط  نتيجة لحالة  �لتهجير  تمامًا. هذ� Uضافة Uلى من فقد �شياF له خالh عمليا� 
�ألعماh �لعسكرية ضدهم �صعوبة �لطر. �ظر�فها كإطال. �لنا� على سيا��� �لمهجرين. 

�2 سعيد: hتقو
"Uبن خالتي معاJ ترx (سيا�& شحن)، حّمل عيالو �طلع، �بوE بيقوله يا عمي بترجع 
 hجعلكم، لما ما ليقيش طريق، يد�� هيك يالقي جبا�� Eبد hقا ،xخذ بنت خالتك معا
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 hما قدحو� �لسيا�& من لعجا h��يد�� هيك يالقي جباh معرفش يمر. سيا�تو، �شر سيا�تو 
(�ليهو�) �شر �لسيا�& ��ندg �سبح في �لو�� ��لسيا�& محملة فر�{ �طوh من ���نا، �في 
Uلو �لحمولتو ��جا". في  فر�شو  �لسيا�& �حمل  �لليل �خذ جماh من بد�n، �نزh على 
حاال� مشابهة قامت �لعصابا� �لصهيونية بإطال. �لنا� على حيو�نا� (�بقا� ��غنا2 ...) 

�لمهجرين.
�تقوh �لحجة U" :i.pلي �بن عم طلع بعدنا، Uحنا �طلعنا قولي �ليو2 �هو ثاني �نها�؛ 
بقا عندهم بقر، سايق �لبقر، �طالع بد� يلحقنا، بين بيت جبرين �بين بلدنا، Uلال �ليهو� �هو 
سايق �لبقر حامل Uلو �لد على حضنو ��مو �مرتو شا���� قد�2 قبل ما يلحق، ��نتو يا �ليهو� 

شوفو� �بن عمي بيسو. في �لبقر طخو� ` مين؟ طخو� ` �لبقر؛ قتلو� كل �لبقر".
�تقوh �لحاجة عزيز&:

"Uحنا ماشين هاA ��لطيا��� يدبين عند �لفرA (يقع �لفرA حو�لي خمسين متر عن بيت 
 E��لر��ية) ��ماi، �لناn فو. بعض، يخبطو� على بعض، ��لطيا�& كنها �تهبك تهبيك (
مجر� ُتخيف �لناU� (nلال لو بدها تقتل قتلت كل �للي طلعو�، �طخ، �بعدين �لطيا�& �طيح 
قنابل فوقنا. �للهو 9لمتي �ين ��� فقير محمل كيس قمح �مطر� 9يت، كا2 ��� ناحية بيت 
نباال �لمن �ستلحقو� في �ليهو� حطهن �هز2 بر�سو، لما هز2 بر�سو كا2 حط مطر� �لزيت 
�كيس �لقمح بلز.. قاh ثاني يو2 تنو ير�i �يجيبهن؛ ثاني يو2 �جع ملقهنش؛ مسر�قا�، 
�لتبن؛ �للهمي  �ناقل في  �ليهو�. �هو يو2 �طلعنا يناقل في قمح �حنا  مهمي �ستلحقو� فينا 

هالناn بيقولو� "يا بييي (بصر�� قوE) Uهزمو�.. Uهزمو�...".

قر��9 في مدلوال� ما حمله �لقر�يو� عند �لتهجير

�ثر� �mية �لقر�يين للعمليا� �لعسكرية �مصيرهم عقبها -�لتي �سفر� عن تهجيرهم 
في نهاية �ألمر- فيما �خرجو� معهم من قر�هم. تقوh �لحاجة �2 فايق: "هاجرنا �بقيت جايب 
بنت. هاجرنا �عمرها ست �شهر، هاEO لما هاجرنا جيت تاقيم لسرير قالتلي خالتي �للي 
هي مر� �بوE، قالتلي: أل يا خالتي Uحنا بدنا Uنطوh؟ أل، بكر& بنرجع ال �تكيمي". �بذلك 
�2 فايق معها سو_ �لقليل من مالبس �ألطفاh �لتي تحملها معها كل �2 عندما  yلم تخر
 Aكثر ماال �لديه �كا�تخرy في مشو�� قصير ليو2 �� بضع �يا2، بينما ��لدها �ألكثر خبر& �
�A يسر. �� يتعطل عمله فقد �خرy محتوياته لبيعها في  gفوضى �لحر hيخشى عليه خال

�لقرية �لمجا��&. تضيف �2 فايق:
 Eللي بد� Eعي �ال����"ما �خذنا معنا �ال Uشي، حد �هللا �ال Uشي، ���عينا �للي علينا �
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�لبسهم؛ �كله ظل، ما �خذنا ال فر�{ �ال طناجر �ال �صحوA �ال شي في ��� �لدنيا، �للي 
 bشاطر. شد على �لعرباية �ناقل بيجي ثال Eبو��بوJ] E -نعم-  ،Eعلينا بس �غيا��� �ال�
 Aخذهن مشا�نقال� من �لدكاA؛ كل شي نقل، حتى �لملح نقله، �حطهن في جلجولية، 
يبيع مش خوp عليهن؛ بس �لدكانة مليانة؛ كلك �لال بيظلن ... ��بوE حظر حرg تركيا 
9ماA �مجرg لحر�با� �خذهن، ناقلهن، ينقل �يحمل معاE �ال�E خطر��؛ �خطر�� 

يرجع يقوh ما تخافيش يابا �حنا في �Oيالك، يو�E على بلد �ختي في جلجولية".
 pكسبته خبر& في ظر��تر_ �2 فايق �A تجربة �بيها في حرg تركيا �� معرفته بها 
�لحر�g، �في �لحقيقة فإA هذJ �لتجربة عند �لفالحين؛ �E تجربتهم في فتر& �لحرg �لعالمية 
�أل�لى كانت من �ألسباg �لتي جعلت �هالي �لقر_ يطمئنوA للعو�&، ألA منهم من هاجر 
 Aهالي �لقر_ معهم �هم يخرجو��عا� خالh �لحرg �لعالمية �أل�لى، �بذلك لم يحمل 

:h2 طال� h٤٨ سو_ �لقليل �لقليل. تقو gمن عمليا� حر Aلألما
لمنيحة  �لغر�}  �طلعوها  �لعاطلة  لغر�}  يعني  �غر�ضهم  كل  �هلي- - �طلعو� �"
 Eبو��لقهو& ��لدلة �لجر�نة �كل Uشي جديد خلوJ؛ �فنهن  �لبلد ... �بريق  �شر�ها في 
بحشلهن في �أل�} ��فنهن من خوp ما حد� يسرقهن. ��خذ�� خلق �لمحماn �لعتيق �من 
�لدلة �خذ�� Uبريق قهو& - مهي �لدلة بيطلع خمس �با�يق قهو&- �فنهن؛ ��لفناجين �لسا�& 
 hخذ �لعتيق ... قا��خذ بيجي ��بع خمس فناجين ��لباقي �فنهن؛ جرA كبير جديد �فنه �

حيا& �بوE: هنة سبع تيا2 �بنرجع؛ سبع تيا2".
�بالمنطق نفسه �خرy معظم �هالي �لقر_ �شياFهم عندما كاA بإمكانهم �A يختا��� 
ما يخرجوA. فكاA بعض �لطعا2 ������ بسيطة تستخدمها �لنساF في Uعد�� �لطعا2 �بعض 
�لفر�{ بكمية مشابهة لتلك �لتي كانو� يخرجونها عندما يخرجوA للتعزيب في �لكر�2 في 
 ،gلحر� Jلمر�حل �لمتقدمة من هذ� hخال pمو�سم نضج �لثما�. �عندما ��تفعت �لمخا�
�بعد �A خرy معظم �فر�� �لعائلة Uلى مكاA [من، ��صبحت �لقر_ معرضة �كثر للسرقا� 
نتيجة للفوضى �ألمنّية، �خرجو� معهم �لمصا� ��لمدخر�� �بعض �لغالh ��لحيو�نا� �لمنزلّية 
��لحمير   pلخر��� ��ألغنا2  �ألبقا�  �لمنزلية  بالحيو�نا�  ��لمقصو�  Oلك.  �مكنهم  كلما 
��لبغاh ��لجماh �ما شابه، �ما �لد��جن فلم يحركها �هالي �لقر_ معهم �ينما Oهبو�، �لم 
 ���لنساF �جاجة  �يا2. فقد �خرجت بعض  يأخذ�� منها Uال ما يكفي لطعا2 يو2 �� بعض 
عد& �جاجا� هي لغذ�F �لعائلة لعد& �يا2. ��لسبب في Oلك �A �لحيو�نا� �لمنزلية كبير& 
 Fما شابه هي حيو�نا� ثمينة، �تعني للريفيين �قتصا�يًا �لشي� hلحجم كالبقر ��لغنم ��لجما�
�لكثير، �كثير�ً من كانت هذJ �لحيو�نا� مصد� �خلهم �لرئيس. �كانت هذJ �لحيو�نا� 
�هالي �لقر_ يجمعوA على ضر��&  Aتتعر} للقتل ��لسرقة بسبب �لهجما� �لصهيونية. �كا
�لعائلة Uلى �ماكن �الحتماF بعيد�ً عن �لهجما�  حمايتها فكانو� يخرجونها عا�& مع �فر�� 
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 Jيهتم بها �يحرسها. فهذ Aحد من �لعائلة في �لبيت في �لقرية، فكا��لمعا�ية، Uال �OU بقي 
 ،Fلكمية من �لطعا2 ��لما yلعناية مستمر& على مد�� �ليو2 �لو�حد، �تحتا yلحيو�نا� تحتا�
 Eخسا�& �لقر� Aحر�سة، �بذلك تكو A�� ما تركت �OU `لضيا� ���كانت سهلة �لسرقة 
فا�حة لفقد�نها. �ما �لد��جن فيمكن تركها لوقت طويل نسبيًا ��A حاجة لعناية يومية بها 
 yمما هو متوفر، حيث ال تحتا gلبيت، بل في �لقرية فتأكل �تشر� Fنحا�فهي تتحرx في 
كمية كبير& من �لطعا2 ��لماF �تلتقط بقايا �لحبوg �لتي تعمر بها ���ضي �لقر_، �من ثم 
لها ميز& مهمة �هي �نها تعتا� بيت صاحبها فال تفا�قه طويًال �تعو� في �لنهاية Uلى مبيتها 
في بيت صاحبها. �بما �A �لقر�يين كانو� ير�A خر�جهم كخر�y مؤقت، فهم لم يهتمو� 
بإخر�y �لد��جن. �هذJ كانت في �غلب �ألحياA ملك للمر�&، ��لمر�& منشغلة بما هو �هم؛ 
حيا& عائلتها �Uخر�y ما هو �كثر Uلحاحًا ��همية، لذ� بقيت �لد��جن في بيو� �لفالحين. 
 hألبقا� ��ألغنا2 �لتي هي بالمجمل ممتلكا� للرجا� yخر�U نشغلو� في� hبينما نجد �لرجا
 Aلعائلة يهتمو� hجا� Aكا Fمنها ملكًا للنسا Aتؤثر بشد& على �خل �لعائلة لذ� حتى ما كا�
به. �يمكننا �لقوAU h �لد��جن �لتي 9خر� بها بيو� �لفالحين بقيت في �لبيو�، �Oهبت 

كما Oهب سائر ما بقي في �لقر_ من ممتلكا�.
�لوضع  �لمهجر�A معهم بد�جة ملحوظة  �لقر_  �لتي �خرجها �هالي   Fتعكس �ألشيا
�القتصا�E لعائالتهم قبيل عملية �لتهجير �بعيدها. �هذ� ينطبق على �لعائال� �لتي تمكنت 
من �ختيا� �ألشياF �لتي تخرجها. فقد �متلكت �غلب �لنساF �لقر�يا� كميا� بسيطة من 
قليًال   Aكا �� �لتهجير،  �� Oهب) �قت  (فضة  يمتلكن �E مصا�  لم  �لمصا�، ��خريا� 
 iسال Fلمصا� لشر�� Jكن قد صرفن هذ ��للغاية، �Oلك ألA منهن كن من عائال� فقير& 
ألحد �جاh عائلتها �لمقا�مين، �� للتموين خالh فتر& �لصر�`، �� في بناF بيت جديد. فقد 
Oكر� �غلب �لقر�يا� �لمبحوثا� �نهن بنين �عائالتهن بيتًا جديد�ً قبيل �لحرg. �كذلك 
بالنسبة للمدخر��، حيث �غلب �لقر�يين لم يمتلك مدخر�� نقدّية Uال ما هو قليل، ��لذين 
�لجيش  �معسكر��  �لبلدية  في  �لسابقين  �لموظفين  من  كانو�  جيد&  كمية  منها  �متلكو� 
نقدية،  مبالغ  تد�  مهنا   Aيما�سو �النتد�g، �ممن  �لعربي في حكومة  ��لبوليس  �لبريطاني 
�من �لتجا�&، �من مقد2 بيع محصوh �لعا2، �� ضماA �أل�} لمن �سعفهم �لحظ في Oلك. 
 hخرجوها �في كمية �لغال���لوضع �القتصا�E للعائلة ظهر �يضًا في عد� �لحيو�نا� �لتي 
مهمًا،  �لنقل �يضًا ����ً  �لتي �ستخدموها. �لعبت �سيلة  �لنقل  �لتي حملوها، �في �سائل 
�غلبية �لمهجرين  A�فيما تمكن �هالي �لقر_ من حمله. �ظهر من خالh �لمقابال� �لشفوية 
خرجو� سير�ً على �ألقد�2 �سط �لهلع ��لخوp �لشديدين، �حملو� ما �ستطاعو� من حاجيا� 

على ��mسهم �ظهو�هم �في �يديهم.
 hقل من �لمهجرين توفر� لديهم فرصة �لنقل على �لحيو�نا� كالحمير ��لبغا�نسبة 
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 Aلحيو�نا�، لكن من �متلك منها كا� Jلم تكن كل �لعائال� تمتلك مثل هذ� ... hلجما��
�� �ثنين بالعا�&. �كاA �لجمل �سيلة نقل جيد& ��ستطا` من �متلك جمًال  يمتلك ��حد�ً 
�� �ستأجر جمًال �A يحمل كمية �كبر من حاجيا� عائلته، بل �يساعد جير�نه ��قا�به، 
�غلب �هالي �لقر_ �متلك حما��ً ��حد�ً، � .hلبغا� ���كذلك من �متلك عربة تجرها �لحمير 
�هو يقد� على حمل قد� ضئيل من حاجيا� �لعائلة. �غالبًا ما قطع �لمهجر�A مسافا� 
 ،hلجما�� hتوفر �سيلة نقل كالحمير ��لبغا hقد�مهم حتى في حا�طويلة �هم يسير�A على 
فقلما كانت تكفي لحمل �غر�ضهم �� بعض منها. �عندما تكوA هناx فرصة تعطى �أل�لوية 
بكثير  �قل  فر�  �في  للجرحى.   �� �لسير  على  �لقا��ين  غير  من  �لسن  كبا�   ��  hلألطفا

.hتركب في عربة تجرها �لبغا A��ستطاعت بعض �لعائال� 
 EجرU لحاجة حمد&: "بقت تمشي علينا �لليل ��حنا نمشي، يو2 يو2 نمشي في� hتقو
ببوy �نملع، �نقطع على ��سي شاشة قديت منها ��بط �لببوy �مشينا مشي فش سيا��� 

."Eليل نها� مشي ��لولد يعيط على �يد
كانت نسبة من �متلكو� سيا��� من سكاA �لقر_ قليلة للغاية، ��ستخدمت عا�& في 
عملهم في �لبيا��� �في نقل �لمنتجا� �لز��عية. هذJ �لسيا��� لم تسلم كلها ألصحابها 
عند �لتهجير، فكثير منها تعر} للسلب �� �لتدمير على يد �لعصابا� �لصهيونية، �منها ما 
�ستخدمه  Oلك  من  نجا  �ما  تحركاتهم.  في  ��ستخدموها  �لعربية  �لجيو{   hجا�  Jصا��
�لقر�يوA في نقل �لكثير من حاجياتهم ��هليهم. �لبعض لجأ Uلى �ستئجا� �سيلة نقل كجمل 
�A �ألجر& كانت مرتفعة قياسًا بالدخل في تلك �لفتر&. �يظهر من  iسيا�&. �يظهر بوضو ��
�صحاg �سائل �لنقل تلك �ستغلو� حاجة �لمهجرين لهذJ �لوسيلة لرفع �ألجر&.  A��لر��يا� 
�2 فايق �نها كانت تدفع "Oهبة" ��حد& كأجر& كل مر& للجّماh حتى ينقلهم، �عندما  hتقو
�صلت �لمخيم لم تكن تملك شيئًا من مصاغها. �تقوh �لمبحوثة �9يفة �A عائلتها �شتركت 
Uلى مد_  �2 عمر  �لتي ستنقلهم �حاجياتهم. ��شا��  �لسيا�&  �لجير�A في �فع �جر&  مع 
حر� "حماها" على حاجياتهم �لتي �خرجوها �هو يقوh ��ئما "هذ�لة حطينا فيهم ٢٥ لير& 

�E �فع مبلغًا كبير�ً كأجر& لصاحب �لسيا�& حتى قا2 بنقلها. ،"Aتنقلناهن لها

�لمصاT ��لمدخر�� ��لوثائق �لمهمة �لتي حملتها �لنسا9

تبين �A �لمر�& �لقر�ية - في جميع مقابال� هذJ �لرسالة- كانت هي �لحامل للمصا� 
�كانت �لز�جة �2 �أل2 �2 �ألخت �2 �لحما&  Fلمدخر�� ��لوثائق �لمهمة في كل عائلة، سو���
... �حتى �لرجاh �لذين كانو� يحتفظوA بمدخر�تهم بأنفسهم ��كلو� مهمة حفظ مدخر�تهم 
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 &Fبالفعل كاألكثر حرصًا �كفا &�����قهم �لمهمة خالh عملية �لتهجير للمر�&. �بر�9 �لمر�
 ��في حفظ هذJ �لحاجيا�، فهي تحملها على جسدها (في �لحز�2 - "تتزنر فيهن تزنر"- 
 ��تضعها �سط مالبسها �لد�خلية- تقطبهن بالخيطاA على سر��لها �شلحتها �لجو�نية"- 
�� طريقة تكوA عصية على �لسا�. �نتشالها، �� على �A تسقط منها �سط فوضى  Aبمكا
�لتنقل- "تحطهن في لوقا& ` �لر�n. �قد تضعها �لمر�& �سط كيس �� صر& مالبسها ... 
�هكذ�. ��لرجاh كانو� مطمئنين لحفظ �لمر�& للمدخر�� ألنهن بالعا�& �قل عرضة للقتل 
��لسلب، فالرجاh مقا�موA بعيد�A عن عائالتهم في �لعا�&، �� هم عرضة للقتل �� �ألسر 
 A�من �لعد� كما يتنقل �لرجاh فر��_ في كثير من �ألحياA، فيكونوA عرضة للصو�، كما 
غياg �لرجاh متوقع بشكل �� بآخر، �ما �لمر�& فهي ملتصقة بعائلتها، �حملها للمدخر�� 
فيه تفويض لها بأA تتصرp بها لمصلحة �لعائلة AU غاg �لرجل طويًال AU كانت �لمدخر�� 

ملكًا للرجل. لذ�، كانت �لمر�& هي �لخزنة �ألكثر �مانًا �متانة في �ثناF معمعة �لتهجير.
��هتمت �لمر�& �لقر�ية بحمل طعا2 �شر�g ��سائل نو2 عائلتها. فنر�ها عندما تسنح 
لها �لفرصة �تنوE �لتحرx لتأمين عائلتها قبيل هجو2 �� �سط حالة �منية متر�ية، فهي تطعم 
�مكن، �تحمل في كيس ما  AU }عائلتها �تهيئهم من تنظيف (�الستحما2) �مالبس �فر�
�ستطاعت حمله من مالبس للعائلة، �تخبز عد��ً كافيًا من �أل�غفة، �تطهو طعامًا للطريق، 
�كثر لطعا2 �لعائلة، �تضع في لجن �� كيس بعض �لطحين ��لسمن  ���قد تحمل �جاجتين 

��لجبن ��لزيت �ما �مكنها حمله. �كذلك تحمل �لطنجر& �صحن �لعجين �ما شابه.
 yخر�U على  �لتهجير  عملية   Fثنا� في   hلرجا� معظم  �هتما2  تظهر  �لغالبة  �لصو�& 
 hبغا� �غنا2 � �بقا�  من  �لمنزلية  كالحيو�نا�  �لكبير&؛  �لقيمة   ��O �لمنقولة  �لممتلكا� 
ينشغل  لم  بينما   .hبالغال �هتمامهم  ثم  �من  ��لمدخر��،  للمصا�  ��هتمامهم   ،hجما�
�لمعظم لطعا2 �لعائلة �ال لحمل �أل�عّية �لتي تستعملها �لنساF في �لبيت، �في حاال� عد& 
 &�لم يشا�كو� في خر�y �لعائلة من �سط �لخطر، بل ترx هذ� �ألمر للمر�&. �هتمت �لمر
في كل ما يمكن حمله �حتى ما كاA يعتبر من ضمن �هتماما� �لرجاh، فقد قامت به في 

حاh غيابه �حتى �ثناF �جو�.
�2 سعيد من طبيعة �لرجاh �هي تستذكر �9جها �لذE لم يسألها عن سالمتها  gتستغر
يو2 �جدته، �ال حتى نطق لها "بالحمد �هللا ` �لسالمة" بل بد� بسؤ�لها عما �OU كانت قد 
�خرجت معها �لمدخر�� �لمالية �2 ال، �هي �لتي خرجت من قلب قرية محاصر& بشد&، 
 hلم تجد جثة له بين جثث �لرجا A��من �سط حقل �لغا2 تبحث عنه؛ �E عن �9جها، بعد 
بها  مر�  مجا��&  قرية  من   h2 سعيد عن �جا� تحدثت  �لقرية. كذلك  في  Oبحو�  �لذين 
 Aكا AU عن "عرضها hلرجا� Fما سألها هؤال h�� Aهي تفر من قريتها �لمحاصر&، فكا�
�2 ال في قريتها. �هذ� مثاh من  Fلصهاينة قد �عتد�� على �لنسا� Aكا �OU ما E�مصونًا؟"، 
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�ثناF عملية �لتهجير. لقد كانو�  hيشغل �هتما2 �لرجا Aما كا iظهر� بوضو����يا� عد& 
 Aتؤ�يها كحفظ شرفها في غيابهم �هن يفر� A� &��نفسهم بأشياF مطلوg من �لمر Aيشغلو

من �لمو�، �في حمل مدخر�� �ألسر&.
�نو� عن  2� hال تغفل عن تلك �لحاجيا� �ألساسية. تقو A�كاA على �لمر�& �لقر�ية 
حماتها: "بقت شاطر&، ��طلعت �لباطية ميخذيتها معها في �للجونة، �طلعت لمقص �تنكت 
 pسمنة ... ��حنا في �لخال، حماتي حطتا في حظنها خو Aجبنة مرصوصة �بوشة- مطربا
ينشم، نيمتا في حظنها �غطت عليه بشريطة ��حنا نايمين هالليلة في �لخال من خوp ما 

�لحيايا يشمينا، يشمين �لسمنة، شلحت حماتي خرقتها �غطتا...".
�بكت Uحد_ �لمبحوثا� �هي تتذكر حماتها �لتي �حتضنت �لوسائد �ماتت �هي 
تقوh: "هذ�h لوال�E هذ�h لوال�E"، عندما �طلق �لعد� عليها �لنا� �سط عملية �لطر� 
�لكبير& �لتي حدثت في مدينة �للد. فقد �خرجت هذJ �لمر�& �لشهيد& "�لوسائد" من بيتها في 

قريتها فلما كانت مالحقة �لالجئين في �للد �بت �A تتركها.
 A� قبل  عجن  قد  كن  حيث  �لعجين،  معهن   Fلنسا� بعض  تحمل   A� �لالفت  �من 
للخر�y مسرعا�  لحاجتهن  نظر�ً  �لقرية  لهن خبزJ في  يتسن  للهجو2 �لم  �لقرية  تتعر} 
في  �قد �جد�  عائالتهن.  �يطعمن  [خر   Aفي مكا يخبزنه   A� �مل  على  �لعجين  فحملن 
�لمقابال� �لعديد& �A هذ� �لفعل لم يأِ� فقط من نساF كبير�� �لسن متمرسا� في �لحيا&، 
�لكن �يضًا من صغير�� �لسن، ففتا& ال تبلغ �لعاشر& من عمرها تحمل �لعجين �تخبزJ في 
�كبر منها سنًا. كما حملت �لفتيا�  Fلطريق �تحتفظ بأ��ني �لعجن، تمامًا كما فعلت نسا�
 yخر_ فيقعن ��لدجا��لصغير�� �لدجاy "�لحي" �سرA به في �لطرقا� يتعثرA مر& بعد 

�A يفلتنه من �يديهن. A�� يديهن، لكن�"يقاقي" بين 
�ّفر �لخر�y ضمن �لعائلة �لممتد& Uخر�y كميا� �كبر مما باستطاعة �لعائلة �لنو�ية 
�لتي  �لرئيسة  �لقيا2 بالعديد من �لمها2  في  �لمر�& عبئًا كبير�ً  Uخر�جه. �حمل غياg �لرجل 
تحتاجها �ألسر&، �لذ� نجد �مها� لم يستطعن حمل شيF سو_ �الهتما2 بأطفالهن �قت 
�فر�� [خر�A حاجيا�  yخر��لهجو2 �لمفاجئ ��لز�y غائب، بينما في عائال� ممتد& فقد 
��أل��ني،  �كالطعا2،   ،yلز�� Uخو&  عا�&  �خرجها  �لتي  �لمنزلية  كالحيو�نا�  �أل�  لز�جة 

.hلفر�{، كما كانت تفعل �لحما& على سبيل �لمثا��
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�لهلع �فقد�� �� نسيا� نسا9 ألطفالهن

 Jهذ A�حالة �لخوp ��لجز` �لذE تعرضو� له �هم ُيهّجر�A جعلتهم يوصفوA كيف 
�A تحمل طفلها، �� فقد�نه في  hحملها �سا�& بد ���لحالة تسببت بنسياA �مر�& لطفلها، 
�2 طفًال من  فيها  بالفعل حاال� نسيت  بأطفالها �آلخرين. �حدثت  �لطريق �هي منشغلة 
�طفالها، �سط حالة �لخوp ��لفوضى خالh عملية �لتهجير. �قد Oكر عد� من �لمبحوثا� 
حد�O bلك معهن. كذلك ظهر� في �لمقابال� �لشفوية قصص عن نساF ��جاh [خرين 
 bفيما يلي: معظمها تحد bلحو��� Jلهذ xممن تركو� طفًال لهم. �يتمثل �لقاسم �لمشتر
عن طفل ��حد ُفقد �� نسي، ��نه في كل �ألحو�h عا� فر� من عائلة �لطفل �� �لطفلة �عا�& 
يكوA �أل2 �من ثم �ألg، �من ثم فر� [خر Uلى �لمكاA �لذE فقد �� نسي فيه �لطفل، �تتم 
 Aتركنهم لسبب ما عد ���للو�تي نسين �طفالهن  �ستعا�ته في �لغالب. جميع �لمبحوثا� 
�طفالهن بكونهن  Aلمبحوثا� �للو�تي فقد� xكما تشتر .hألطفا� Fتمكن من جلب هؤال�
كانت   ،hلمثا� سبيل  على  فريد،   2�  .hألطفا� من  كبير�ً  عد��ً  لديهن   �� �لسن،  صغير�� 
تبلغ من �لعمر ٢٠ عامًا، �كانت قد نسيت طفليها خالh هر�بها من مذبحة حو�سة، �قد 
تركتهما معتقد& �A �لمعتدين لن يمسوهما، �عندما نبهها �9جها Uلى خطر تركها للطفلين 
(Oكر ��نثى) فعا�� �حملت �لذكر �تركت �ألنثى، �Oلك �سط �حد�b �لمذبحة. �تدعي 
�2 فريد �A حملها للطفل ��A �لطفلة كاA نتيجة للفز` �يضًا، �عد2 �غبتها في Uفز�` �لطفلة، 
بينما كاA �لطفل �ضيعًا �يحتاy ألمه �كثر، �لذلك تركت �لطفلة نائمة �خرجت بالطفل. 
�بينما نجد �A حالة �لخوp ��لفز` �لشديد كاA بالفعل �لعامل �لذE تسبب بجعل بعض 
�طفالهم، �على �لرغم من كوA �ألغلبية كما تظهر  Aيتركو �� Aينسو Fألمها� �بعض �آلبا�
�مها� � Fمنهم [با Aجز` شديدين، فإ� hهوO فقد طفله �هو في حالة ���لمقابال� قد نسي 
���� �لنجا& بنفسه �ترx �لطفل/�لطفلة، معتقد�ً �A �لعد� لن يتعر} للطفل، �هو �عتقا� له ما 
يبر�J في �لعقلية �لقر�ية �لتي �عتا�� تحييد �ألطفاh �سط �الشتباكا� �لدموّية. من جهة 
ثانية نستطيع �لقوAU h تفضيل �لمجتمع �لقر�E للذكو� على �إلناb قد لعب ����ً مهمًا في 
�فع الجئين لتفضيل UنقاO �لطفل �لذكر �ترx �ألنثى، �AU �لشيF �لالفت للنظر في مقابال� 
هذJ �لرسالة �A تفضيل UنقاO �لطفل �لذكر، �ترx �ألنثى كاA من فعل �لمر�& �Oتها، �يظهر 
 Eبه �لرجل �قت حد�ثه، ��لذ pنفسها، �لم يعر Fمن تلقا &��A هذ� �لفعل قامت به �لمر

�فضه �لرجل عند معرفته به.
AU قصة ترx �لسيد& �حيلة٢ من بيت نباال �هي ال تز�h طفلة يبين تفضيل �لذكر على 
�بنتها �لتي  �ألنثى خالh عملية �لتهجير، �من قبل �لنساF ال �لرجاh. فقد �لد� �2 �حيلة 
�عيت �حيلة نسبة لحاh �لرحيل �لذE كاA عليه �هالي قريتها بيت نباال، في �سط �لطريق. 
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تقوh �حيلة:
�لبلد �هي تطلق، �في �لطريق �ما كاA معها حد قعد� في جهة  "Uمي طلعت من 
��لدتني �قطعت �لّسر& بحجر �لفتني بسر��لها �حطتني ` �لصنية �ظلت ماشية، �لتقت 
�بوE، قلتلها ستي: شو جبتي؟ قالت بنت، قلتلها هاتيها �حملها عنك، �بعدين  2U ،بستي
��حت �مي في جهة �ستي في جهة، بعد شوE قعد� �مي �صا�� بدها �تمصص �لبنت، 
�ين �لبنت؟؟ ��جا ��حد قريبنا �قاh ألمي: كنك مخلفة؟ قالت نعم، قاh �ين بنتك؟؟ Uمي 
 iين مطر�� iحنا بإيش ��نتي بايش، تر�U ،قالت لستي �ين �لبنت؟؟ ستي قلتلها بعرفش
خلينا في �للي �حنا في. صا�� Uمي تعيط �تصر� �ميت جاJ ��جاJ لمن ستي قالت �ين 
حطتني، قالت لو�حد من قر�يبنا هيني حطيتها في �لمطرi لفالني ظني تحت �لزتونة لفالنية 

فر�i �جابني إلمي".
�تقو�نا قصة "�حيلة" Uلى ��� [خر ما�سته �لمر�& �لقر�ية خالh عملية �لتهجير؛ �ال 
�هو تقرير مصير �فر�� من �لعائلة. فجد& �حيلة لم تقر� فقط �A تلقي بالطفلة حفيدتها حديثة 
 pلظر�� في  �بنها  �ألنثى عن كاهل  تربية   Fلتسقط عب� �نثى  لكونها  �لطريق  في  �لوال�& 
 g��لقاسية �لتي يمر بها كل قر�E -كما تعتقد �لجد& - فإنها �يضًا قر�� مصير �9جها 
 ،hمرضيش يطلع من �لبلد في �أل� Eسيد" :hلحا�ثة فتقو� Jال�ها. تذكر �لسيد& �حيلة هذ��
لمن طلعو� كل �لناn ��خلو� �ليهو� على �لد�� �لظاهر �نو سيدE بد� يخاp، بقت عند� 
�طلع. سيدE بقا ميقد�{  Eيطلعوني من �لبلد خلص بد Eستي، قلها ��حي جيبي �ال�
يمشي (جدE لم يعد قا���ً على �لمشي)، ستي حطت �ألكل جنبو� �قربتلو �لمي �طلعت، 
 ،xبو� �لطريق شافت 9ال2 مقتلين، �لمن �صلت عمامي ما قالت لحد� ��i جيب  �في 
قالت في حالها: �نا مش مجبو�& ���E �ال�E يتقتلو�، �لبلد بقت خطر& ��للي ير�i ينقتل، 
�بعدين لمن طوh سيدE ��حو� عمامي يد���� عليه ما لقهو{ �ال عرفنا Uشو مصير� �بد�ً 
ستي  يا  خطيتك  هاظا   :hتقو� تعيط  �تظل  تقعد  �كانت  كبر�  لمن  عجز�  ستي   ...

."(xجد) xخطيت سيد�

�لهو�مش:
.Jعال�١ للمر�جعة ��الطال` على �لد��سة كاملة يرجى �لعو�& Uلى �لرسالة �لمشا� Uليها 

�هلها �قتها، تقيم حاليًا في كند�،  hطلق عليها �سم �حيلة نسبة لحا�٢ �لسيد& �حيلة، �لد� خالh �لتهجير، �

�كانت في 9يا�& لفلسطين - مخيم �لجلز�A - �قامت بزيا�تنا �هي قريبة لي، �سألتها حوh ما �عرp عن 
قصة تركها �هي صغير& فأخبرتني �لتفاصيل �لتي طالما تحدثو� بها في �لبيت، �بخاصة مع جدتها �لتي كا�� 
تتسبب بفقد �لسيد& �حيلة �هي طفلة حديثة �لوال�&، كما تسببت في عد2 عو�& �بنائها لنقل �9جها �لعاجز عن 
�لحركة من ��خل �لقرية خوفًا من هذJ �لز�جة على حيا& ��ال�ها، حيث كانت قرية بيت نباال قد �قعت تحت 

�لسيطر& �لصهيونية �لتامة. تا�يخ �للقاF مع �حيلة كاA يو2 �الثنين ٢-٨-٢٠٠٤.



 �������	 �(4 5��6	 �	�78�	 9$ #��!�	� :�;��	
#�87�	 ���

3��<��	 =�> �
��	�� 
��?

ى�يفِّ[بأل[»قِّألألطصِّ[ألم�ظي�ِّثًِّأظ]ُِّّمظ8ألئقِّهسألىكِّ[�ألأ'ِّثًِّ[ؤل'ِّ!�ُّ�ألغُِّّط�8حٍل
ث<عُِّّطpألط'ٌقِّ[ألم�ظي�ِّأظ]ُِّّمظ8ألئقِّ[�هغُِّّط�هقُِّّط�سيَل

!لِّ��'نِّ�أل�qقِّح�ظأل�ٍِّثًِّأظ]ُِّّمظ8ألئل

مقدمة

�صبح سر� �لر��ية �لشخصية للنكبة �لتي تعّر} لها �لالجئوA �لفلسطينيوA خالh عملية 
مجتمع   Fبنا� (عربي-فلسطيني)،  بأكمله  مجتمع   FقصاU هدفت  ��لتي   ،Eلقسر� �لتهجير 
[خر على �نقاضه (Uسر�ئيلي-صهيوني)، يكتسب �هتما2 �لعلماF في �لسنو�� �لقليلة �ألخير& 
 hحو �لمتر�كمة  �لمعرفة  �غلب  �لكن   .(١٩٩٨ صايغ  ٢٠٠٣؛  سيقلي  ١٩٩٨؛  (يحيى 
تهجير �لفلسطينيين من بيوتهم ����ضيهم هي معرفة عامة تتعلق بعد� �لمهاجرين، ��لطر. 
�القتصا�ية  �لجغر�في ���ضاعهم  لتهجيرهم، �تو9يعهم  �ستخدمت  �لتي  �لمختلفة  �لتعسفية 
��لديموغر�فية ��الجتماعية ��لسياسية في �ألماكن �لتي لجأ�� Uليها (خو�جة �بلو2 ٢٠٠٣؛ 
سائدماA ٢٠٠٤؛ شلومو ١٩٩٥؛ صايغ ١٩٨٣؛ عا���E ٢٠٠١؛ كناعنة ١٩٩٢؛ يحيى 

.(١٩٩٨
�مع �همية هذJ �لمعرفة �لعامة �لتي تقد2 لنا صو�& ضر��ية عن حجم �إلشكالية ��لمعانا& 
�لتي تعر} �ما h�9 يتعر} لها هذ� �لجزF �لمهّجر من �لشعب �لفلسطيني، فإA هذJ �لمعرفة 
تبقى بعيد& عن �لمعرفة �لفر�ية �لخاصة �لمعمقة ��لحيوية لما حدb فعليا لالجئين في عملية 
�لتهجير، �ما بعدها. �لر��ية �لشخصية لنكبة �لتهجير، في نظرنا، ضر��ية ألنها تقد2 معاني 
�تفاصيل غنية لعملية �لتهجير ��لمعانا& �إلنسانية �لفعلية �لتي ترتبت على تلك �لعملية. �بعض 
�A �لر��ية �لشخصية يمكن �A تشكل مصد��ً �فضل للتأ�يخ من �لمصا��  Aيدعو Aآل� Fلعلما�
بعيد�ً، متمركز�ً   ،Eتا�يخًا "غير حيو  Aينتجو �لذين   Aلتقليديو�  Aلمؤ�خو� �لتي يستخدمها 
حوh �لطبقة �لعليا، �باألحر_ مّيت" (�ياh، ٢٠٠٠). Uضافة Uلى Oلك، فإA �لد��سا� �لتي 
 hمساهمتها خال�  &��لمر لد��  �لكافي  بالشكل  تهتم  لم  لالجئين،  �لذ�تية  بالسير&  �هتمت 
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سنو�� �لتهجير �أل�لى (�بخاصة �لسنو�� �أل�بع �أل�لى �لتي سبقت مأسسة خدما� �كالة 
غوb �تشغيل �لالجئين �لفلسطينيين)، �في عملية �لتكيف ��لتأهيل ��لبقاF في ما بعد Oلك. 
�لتا�يخ ��لتأ�يخ ��لد��سا� �لعلمية ��إلعال2 �لوطني �لفلسطيني �لذE يهتم بأحد�b �لنكبة، 
لم يهتم ��سقط �لفعل �لمحلي ��لشخصي �لنسوE، �بخاصة فعل هؤالF �لنسو& من طبقة 

�لفالحين �لفقر�F من صفحاته (صايغ ١٩٩٨؛ حمامي ٢٠٠٤).
�لتا�يخ،  ���ية  في   Aلبنا في  �لمهجر��  �لفلسطينيا�   Fلنسا�  ��� hفي ���ستها حو
�هميتها �  ،Fللنسا �لشفوية  �لر��ية  بنية  على   (٢٠٠٢  ،١٩٩٨) صايغ   Eما�  9�� �كز� 
في �لكشف عن �لمخز�A �لغني من �لمعرفة ��لمعلوما� �لتي ستساعد على UغناF �لتأ�يخ 
�تخرجه من �فقه �لضيق �لذE �ضعته فيه عملية �لركوA للمصا�� �ألخر_ من �لمؤسسا� 
على  �كثر  صايغ  �كز�  [خر،  بمعنى   .hلرجا� ���يا�  �عتمد�  ما  غالبًا  �لتي  �لرسمية، 
 Eفي قصصهن بعين �العتبا� عند كتابة �لتا�يخ، هذ� �لتا�يخ �لذ Fخذ ما تر�يه �لنسا�ضر��& 
تقوh عنه �يضًا Uننا لم ننتِه بعد من كتابته، فال يوجد حتى �ليو2 منظو� محد� يحتكر �يفر} 

نفسه كمهيمن �كمصد� �حيد للتأ�يخ �لفلسطيني �لحديث.
تلك  من  بحثنا  في  ننطلق  �ساسًا  نحن  بل  صايغ،  تطرحه  ما  مع  تمامًا  نتفق  نحن 
�لد��سة، �لكننا نعتقد �نه �OU توقفنا هنا ستبقى �لصو�& ناقصة، �Oلك ألA �لمر�& ليست ���يًا 
للتا�يخ فحسب، بل نعتقد �نها صانعة له �بامتيا9 في مرحلة عصيبة مر بها �لشعب  جيد�ً 
�لفلسطيني، ��لمقصو� عملية �القتال` ��لتهجير �لتي تعر} لها هذ� �لشعب سنة ١٩٤٨. 
لقد نقلتنا صايغ خطو& مهمة لألما2 حين سلطت �لضوF على هذJ �لقصص"�لحو��يت"، �لتي 
تقصها هؤالF �لنسو& في جلساتهن للعائلة �لألجياh �لصاعد&. �نحن في ���ستنا، �لتي نفذنا 
�A نتعرp على ��� �لنساF في عملية �لتكيف  hنحا� ،Aمنها في مخيم �لجلز� hأل�� Fلجز�
�نفسهن،   Fلنسا� نظر  �جهة  من  تلتها  �لتي  �لقليلة  ��لسنو��  �لتهجير،  فتر&   hخال Fلبقا��
��سع  بشكل  �لوطنية  �لقضية  �تا�يخ  �لعائلة  تا�يخ  في   Fلنسا�  ��� مركزية  �Oلك إلظها� 
 Fلنسا� Fهؤال ،hمن �لجيل �أل� Fعالج ���ية �لنسا Eلذ� Fظهر� صايغ، �بخاصة �لجز�مما 
 A��للو�تي �جد� �لباحثة �نهن يعتبرA �لتهجير بد�ية لتا�يخهن. بالتحديد، نحن نهدU pلى 
 Fعلى ��عا ،Fلنسا� Fعلى �لقصة �لذ�تية لهؤال hلبحث �ألمبيريقي للحصو� hنؤكد، من خال
فليشماA عن �لد�� �ألساسي �لذE لعبته �لنساF �لفلسطينيا� في �ألحد�b �لتا�يخية �لكبر_ 
في بقاF �لمجتمع �لفلسطيني. تقوh فليشماA (١٩٩٤: ٧) AU �لنساF "تلعب ����ً كبير�ً في 
�A نأخذ �حد�b سنة ١٩٤٨  Aلمنفر�& �لكبر_). �باإلمكا� bهذ� �لنو` من �لتا�يخ (�ألحد�
مثاًال على Oلك. فلوال �لد�� �لذE لعبته �لنساF �لفلسطينيا� في �عقاg �لنكبة تثبيتًا لهويا� 
�لعائال� �تماسكها، كاA من �لممكن �A يفقد �لمجتمع �لفلسطيني Oلك �لتماسك �لهش 
�لذE �ستطا` �الحتفا� به. �لنساF �لفلسطينيا� هن جزF ال يتجز� من تا�يخهن، ليس فقط 
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باعتبا�هن ضحايا غير فاعال�، �لكن لكونهن مشا�كا� ناشطا� �يضًا". �لكن ما قامت 
به فليشماA هو ���سة �لنشيطا� في �لحركة �لنسوية، �ليس ���سة �لمر�& �لعا�ية، �لفقير&، 

�E مصد� �مقوما� للحيا&. A��� ،&لمهجر��
 2� �لسياسي  �أليديولوجي  �عيها  �لنظر عن  بغض  �لفلسطينية،   &��لمر  A� �لو�ضح  من 
�لجند�E، شا�كت بمها2 عد&، �بطر. شتى من "�جل �A تحمي �ستمر��ية �لحيا& �لعائلية 
عن   (١٩٩١: ٢١٦) بتيت  �ظهر�  كما  �لحيا&"،   Jهذ متطلبا�  بانجا9  �تقو2  �لخاصة، 
�لنساF في مخيما� لبناA بعد هزيمة �لعا2 ١٩٨٢. �لكن بتيب �كد� �A �لنساF قمن بهذ� 
�A نظهر، �عتما��ً على  hثقافيًا" (٢١٦). نحن نعتقد �نحا� &�من "خالh طر. محد�& للمر
معرفتنا �لشخصية لأل���� �لتي قامت بها �لنساF �لقريبا� لنا، �A �لمر�& �لفقير& ��لمهجر& 
قد لعبت ������ً تجا��9 ما هو مفر�} �� مرسو2 لها ثقافيًا في ظل ظر�p �لنكبة �لصعبة 
من �جل �لحفا� على حيا& �فر�� عائلتها، �هو ما ��_ Uلى �لحفا� على "�لتماسك �لهش" 

(فليشماA ١٩٩٤) في �لمجتمع �لفلسطيني بشكل عا2.
�لتي  ��لحكايا�  �لقصص   Jهذ ثنايا  في  ��لغو�  �لكشف  Uلى  ���ستنا  من   pنهد
تر�يها �لنساF �للو�تي عايشن �لتهجير، سنبحث من خالh �الستما` �لمعمق لهن في ���هن 
في تلك �لسنو�� �لمفصلية في تا�يخ �لفلسطينيين، نتعرp على طبيعة هذ� �لد�� �قتصا�يًا 
����Uيًا ��جتماعيًا، �نسأh، هل كاA ���ها مساندً�؟ كما ينعكس Oلك في معظم �لد��سا� 
�A ���ها كاA محو�يًا، �ساسيًا  2� �لمرحلة (يحيي، ١٩٩٨)،  لتلك  �لتي �ّ�خت  �لسابقة 
(بعض �لد��سا� حا�لت �إلشا�& ألهمية ��� �لمر�& في تلك �لمرحلة، �لكن تم �لتركيز 
 ��� A�على هذ� �لد�� في حاh غياg �لرجل �لمعيل "�لز�y، �ألg، �أل�"). نحن نعتقد 
 hلك من خالO ظها�U hمركزيًا مع �جو� �لرجل �ليس في غيابه فقط، �سنحا� Aكا &��لمر

.Fيا� �لنسا���

مصد�قية قصص �لنسا9 �لُمهجر��

�جد� ��9 ما�E صايغ (١٩٩٨) حين بد�� ���ستها �A �ألفكا� �لسائد& ��لمهيمنة 
في مجتمعها �لذE ال نر�J يختلف كثير�ً عن مجتمعنا، �جد� بل �صطدمت بتغيب ���ية 
�لنساU� Fهماh هذJ �لر��ية حتى ��جة �الستسخاp. فهي حينما طلبت من �حد �ألساتذ& 
�لشباA ترشيح الئحة من �لمهجرين لالستما` لر��ياتهم، قد2 لها الئحة من عشرين �سم 
تغيبت �لمر�& منها. �في �لسيا. نفسه، �جد� حمامي (٢٠٠٤) �A صو� �لنساF مغيب 
Uلى حد كبير من ���يا� نكبة �لـ ١٩٤٨ �لمنشو�& في �إلعال2 �لفلسطيني ��لد��سا� 
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�لعلمية عن �لنكبة ��لقر_ �لمدمر& من قبل �إلسر�ئيليين. ��ظهر� كيف �A هذJ �لمصا�� 
 .nألعر��� ،Eلز�� ،pال في مو�ضيع تتعلق في �لعر} ��لشرU بالكامل Fتهمل ��� �لنسا
�يضًا، �على صعيد �العتقا� �لسائد بين �ألفر�� �لعاميين، فقد �شا�� فليشماA (١٩٩٤) Uلى 
�العتقا� �لذE يؤكد AU �لمر�& غير قا��& على �لتعبير عن �ألحد�b �لتا�يخية، �على �نها لم 
تفعل شيئًا للقضية. �لذلك ستطر. ���ستنا Uلى ��� �لنساF، �بالتحديد ��� �لنساF �لفقير��، 

في جميع �حد�b �لنكبة ��لتهجير ��لتكيف فيما بعد.
حتى  تا�يخيًا   &��لمر تهمش  �لتي  �لسائد&  �لتقليدية  �لذهنية  لنمط  �لسبب  يعو�  هل 
�نها �لعقلية نفسها �لتي تعتبر �لتا�يخ كموضو` �كثر جدية  2�تسقطها تمامًا من حساباتها؟ 

�F��� A �ألكمة ما ���Fها؟ 2��كثر صدقًا ��قو_ �Oكر&؟  h؟ هل �لرجاFتر�يه �لنسا A�من 
خالh عملية �لتحضير لهذJ �لد��سة، فاجأتنا قصة لها �كبر �لعالقة مع موضوعنا هنا. 
�حد�b �لتهجير ��لطر� تم توثيقها �فحصها مئا�، AU لم يكن [الp �لمر��  A�نحن نعلم 
 A��كانو� مؤ�خين، �2 سياسيين، �2 حتى ���سين عا�يين، ما فاجأنا  Fمن ِقبل �لعديدين؛ سو�
ا ��ته لنا هؤالF �لنساF: (على سبيل �لمثاh ال  ���ية بعض �لرجاh لألحد�b تختلف تمامًا عمَّ
�لحصر �جدنا �لتناقض �لتالي في ���ية �حد�b �لتهجير لقرية تدعى بيت نباال قضاF �لرملة). 
�لخمسين  �لذكر_  نباال في  بيت  �لرجل �جدناها موثقة في نشر& �صد�تها جمعية  ���ية 

:pلنشر& بالحر� hسبو` بيت نباال، تقو� Aللنكبة بعنو�
"�بعد يو2 ��حد من �نسحاg �لكتيبة �لعربية، �نتهت �لهدنة، حيث تم �حتالh �للد 
��لرملة ��لقر_ �لمجا��& لبيت نباال، �بد� قصف �لقرية من ���ضي �ير طريف �لتي سقطت 
�لجأ �هلها Uلى بيت نباال، �مع �شتد�� �لقصف �لعشو�ئي للقرية، �ضطر �هلها Uلى �لرحيل 

١."Aيو2 �الثنين في ١١-٧ في شهر �مضا
بينما في مقابلة مع "�2 علي"، من بيت نباال ��لساكنة في مخيم �لجلز�A، �تضح لنا 
 �OU لما سئلت� "p2 علي" بكل عفوية "خفنا خو��A هذ� ��عاF ليس كليًا معبر�ً. فقالت "
ما قصف �حد عليهم ��OU قا�مو� هذ� �لقصف، �جابت "�2 علي" �بكل تأكيد "ال ال ال، 
�ير طريف �حنا �كلنا شر�نا �ما ��حد ضرg علينا". �لما سئلت مر& �خر_ �OU تشر��� 
لحالهم �بد�A قصف، قالت: "لحالنا، بكو� يطقعو� ���نا يعني يطخطخو� ���نا بس، هزمنا، 
شو نسوE؟ مش ����� يقولو� ... شو بعرفك �نتي؟ في �ير ياسين بسّو��، �في �ير ياسين 

بعملو�، ��لحمد هللا خفنا �طلعنا".٢
 Aلقرية كما �لقر_ ��لمد�  Jلقصة �لخاصة بأهل هذ� &��� A��ليس خفيًا على �حد 
�كثر قبوًال  Aلذ�كر& لتكو� Fعا�& بناU لىU hساسًا، فهل يميل �لرجا��ألخر_ مصد�ها �جالها 
�آلA، ���ية تخضع لمفاهيم �لرجولة ��لشهامة ��لشجاعة �تستبعد �لثغر�� �ما قد يعتبر�نه 
 Fلنسا�� hظها� هذ� �لتناقض في قصص �لرجاU .جبنًا ��نتقاصًا من صو�تهم �لتي يريد�نها



48)�*+�� 	
 �����$�� ��, -�.� ��/+*�� 01 )��2�� 3�4$�� |

�نو�`  �بشع  تستخد2  لم  �لصهيونية  �إل�هابية  �لعصابا�   A� يعني  �ال  �إلطال.  على  يجب 
�لقر_  �لقر_ ��لمدA. �لكن هناx بعض  تقتلهم من �هالي  �إلجر�2 من �جل تر�يع ما لم 
��لمدA �لتي لم تتعر} مباشر& Uلى �العتد�F �لصهيوني، ��هلها �حلو� خوفًا من �A يتلقو� ما 

تلقاJ غيرهم في �ماكن �خر_.
لسنا نخجل من تا�يخنا، �ال يجب �لبحث عن سبب �قو_ من �لرعب �لذE �9عته 
عصابا� �لمو� �لصهيونية في قلوg �لفلسطينيين في تلك �أليا2 لنبر� هجرتنا، بل نعتقد 
�A �لخطر �ألكبر هو في تغيير �لر��ية �لفعلية، ألA �آلخر سيسهل عليه Uيجا� �لثغر�� فيها 
��حضها، �من ثم نبد� �كأننا نز�� �لتا�يخ في �لجزئيا�، �سيكوA صعبًا Uقنا` �لعالم بأننا 

لم نرِ� �لر��ية كاملة.
�لكثير  لديها  ليس  �يضًا  نعتقد  تقوله، �هي كما  ما   &�للمر  A� نعتقد مع صايغ  نحن 
لتخفيه قصدً�، �لهذ� حين قابلنا بعض �لنساF من �هالي هذJ �لقرية لم يدعين ما Oهبت Uليه 
�نهم تركو� ��ضهم خوفًا على حياتهم ��عر�ضهم، �هذJ �لر��ية �ألكثر قربًا � ،hية �لرجا���

ِلما حصل فعًال.
�كثر  ���ية  للتو، هي  Oكرناها  ِلما حصل العتبا���   &��لمر ���ية   A� نر_   ً�OU نحن 
عفوية، �بالتالي ال بد �نها �ألصد. ��ألنسب للتا�يخ، �AU عا�ضنا ُمعا�} فلنقل �A ���يتها 

كما ���ية �لرجل من �لممكن �ألخذ بها �ليس Uهمالها.

�لمنهجية

تعتمد ���ستنا لجمع �لمعلوما� �ساسًا على �لتا�يخ �لشفوE �لكيفي باستخد�2 �سيلة 
لم  �للو�تي  �لنكبة،  عايشن  ممن  �لفلسطينيا�   Fلنسا� من  مجموعة  مع  �لمعمقة  �لمقابال� 
�A �لحد �أل�نى لعمر هؤالF �لنساF �آلA ٧١ سنة،  E� ،xعما�هن عن ١٥ سنة حينذ��تقل 
قبل  قر�نا   .Aإلمكا� قد�  متز�جا�  �كن   Aهاجر عمن  �لبحث  حا�لنا  �لبحث  �ألغر�} 
 Aفكا �مكن،  ما   Fللقا� في مجريا�  تدخلنا  نقلل   A�  Fلنسا�  Fهؤال Fلتقا��  Aللميد�  hلنز��
مخططًا �A نطلب من �لنساF سر� �����هم �تجا�بهم �لحياتية من �جل سد متطلبا� حيا& 
 hما بعد �لتهجير. �لكن عندما ��جهنا صعوبة في �لحصو� hلعائلة في �لفتر& ما قبل �خال�
�لتي  �بتعا�هن عن ���ية مساهماتهن  �����هم، �لمسنا  على معلوما� كافية تعكس عمق 
يعتبرنها هامشية مقا�نة بد�� �لرجاh، قر�نا �A نلجأ Uلى �ستخد�2 بعض �ألسئلة �لمحد�& 
 Fهمية عظمى في بقا��A كل ما قمن به من عمل له  Fقنا` �لنساU جل��سلوg �إللحاi من �

عائالتهن �قضية �طنهم.
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فريق   Fلشخصية ألعضا� �لمعرفة  طريق  عن   Fلنسا� من  �لفئة  تلك  عن  بالبحث  بد�نا 
�لبحث؛ �ثناA من فريق �لبحث هما من �بناF مخيم �لجلز�A، �بالتعا�A مع جمعية �لمسنين 
 Aكبر قد� من �لتنو` من حيث �لمكا�في �لمخيم. ���نا �A تتو9` هذJ �لعينة �لقصدية على 
�ألصلي �لذE تم تهجيرهم منه، كذلك ���نا �A تشمل �لمجموعة نساF من �صوh مدينية 

�خريا� من �صوh �يفية.�
في نهاية �لعا2 ٢٠٠٤، �بد�ية �لعا2 ٢٠٠٥ �جرينا مقابال� مع ١٢ �مر�&. ثالb منهن 

من �صوh مدينية، �متوسط �عما�هن ٧٥ سنة.
تر�ين  مقابلتهن  تمت  �للو�تي   Fلنسا�  xتر طريقة  �لبد�ية  في  �لمقابال�  في  �عتمدنا 
تجربتهن بأقل قد� من �لتوجيه ��ألسئلة، �لكن �تضح لنا سريعًا �A �لنساF كما هو �لمجتمع 
�لذE تنتمين له ال تولين �E �هتما2 لد��هن في تلك �لمرحلة، �غالبًا ما يما�سن بغير قصد 
�لتعتيم عليه. لذلك، كاA ال بد من �إللحاi في �لسؤ�h عن طبيعة ���هن حينذ�U� xنعا{ 
�Oكرتهن للدخوh في تفاصيل لم يتعو�A �لحديث عنها �بد�ً. �غالبًا ما �ستغرقنا Oلك �كثر 
 A�� تلك �أل���� hلنسو& �لحديث حو� Fهؤال �من نصف ساعة من بد�ية �لمقابلة كي تبد

.pستخفا�

�
 �لنسا9 في �لتكيف ��لبقا9 ��لبنا9 خال��
�لسنو�� �أل�لى للتهجير (�همية �لتفاصيل)

من �لمتعا�p عليه �A تسليط �ألضو�F على ظاهر& ما يضخمها حتى تتجا�9 حجمها 
�لطبيعي، ��لعكس صحيح، بمعنى �U Aهماh ظاهر& �� مسألة ما يقزمها حتى يصعب �mيتها. 
�لشفوE بشكل عا2.  �لتأ�يخ  �لفلسطينية في عملية   &��لمر لد��  �نه حصل  نعتقد  ما  �هذ� 
فالكثير من �لقضايا في تا�يخنا �لمعاصر �ستولت على �هتما2 �لد��سين ��لباحثين، �نقصد 
 hلفلسطينيين خال� حيا&  في   Fلنسا�  ��� تهميش  تم  �بالتالي  بالتحديد،  �لسياسية  �لنو�حي 
�كاA هذ� بحسن نية �2 سوF نية، فقد جر� �لعا�&  Fلسنو�� �أل�لى �لتي تلت �لنكبة، �سو��
��لويا� للتأ�يخ، ��لنتيجة �A هذ� �لجيل من �لنساF (جيل �لنكبة) يو�عنا  xهنا A���العتقا� 

�ليو2 حامًال معه �سر���ً �حكايا� ستكوA خسا�تنا عظيمة AU لم نكشف عنها �ليو2.
تجاهل  طو�عية  يسلكن  �بتن  �لسائد&  �أليديولوجيا  �ستبطن   Fلنسا�  A� �لو�ضح  من 
�نفسهن �تصغير �����هن، كما يحصل عندما تستهجن �لمر�& تو�يث �بنتها من ماh �لرجل 
�� �ألg) فمثًال، قوبلنا بابتساما� ساخر& من قبل �لنساF حين سألناهن عن ���هن  yلز��)
قناعة  �عد2  ممانعة  �بدين � �لتهجير،  بعد  �أل�لى  �لسنو��   hخال �ألسر&  �مو�  تدبير  في 
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فهن كما هو حاh مجتمعهن  ��ستهجن سؤ�لنا،  (�لصغائر)،  �لحديث حوh هذ�  بضر��& 
 ���ستبطن٣ �لنظر& �Oتها أل����هن ��ستخففنها، �كن يقلن عا�&: يا بنيي خليها على �هللا" 

"�بك عاّنا ��برنا حالنا".
 hلك، �بعد شعو�هن باهتمامنا �لحقيقي بتلك �ألعماO بعد bيحد Aكا Eلكن �لذ�
��أل����، كن يبد�A �لتكلم ��السترساh بوصف �ألعماh �لشاقة �لتي قمن بها من �جل سد 
متطلبا� �لحيا& �ألساسية لهن �ألسرهن. تصو��� �A عبا�& مثل "طبخت �لطبخة للوال�" 
كانت تتطلب عمًال شاقًا قد يمتد لثالU bلى ست ساعا�، فالوقو� هو �لحطب، ��لحطب 
�عد�� �لالجئين �لهائمين في �لجباh "كالنمل"  Aلم يكن متاحًا بتلك �لسهولة �لتي نظنها، أل
كما تر�E معظم �لنساF "لم يتركو� ال �خضر �ال يابسًا"، فكاA على �لمر�& �لعمل ��لبحث 

�2 ��سم: hعين �آلخرين: تقو�لساعا� طويلة منذ �لصباi �لباكر لجمع ما غابت عنه 
"��هللا مثل ما بقلك نجمع �لحطب �نبيعه مقابل �غيف خبز للوال�، �كاA عندE شوية 
نحل �طلعتهم معانا من �لبال�، ��هللا كنا جيب �لحطب من مسافا� طويلة من عين كينيا 
��بع نقال� مش بس  bمن عند �لمز�عة �من جبل عند �لطير& على ��سنا، كل يو2 ثال�

�نا كل نسو�A �لمخيم".
�تضيف:

 xجد��) xالكو �OU ،بو كش�"بس �هل جفنا بكو (كانو�) �حسن من �هل سر�� �
�بو قش) محّز2 حزمة من حطب �لخشب يخلصوها (يأخذ�ها)  ����لمقصو� �هل سر�� 
منك، حزمة �لحطب يوخذ�ها...، بتعرp �ين بكينا نر�i؟ في ��� بقولوله �لصو�A (يبعد 
٣ كيلو عن مخيم �لجلز�A) لسه تحت مّنه بقينا نر�i نجيب حبة �لنتش، بكينا (كنا) مع 

�A�O �لصبح نسرE عالحطب".
�تقوh هاجر:

"بقينا نبيع حبة هالترمس نجيب �بع لير& ("١٥" قر{) يعني ما بقا{ مصا�E (نقو�)، 
 iحنا (نحن) نسرU� ،nتساعد �لنا�كانت �لوكالة تطلع حبة �لطحين )قليل من �لطحين( 
بقينا نر�i نحطب من ���E موسى �من ��2 �هللا نجيب �لحطب،  �J ��هللا   .Aلزيتو� على 

�نخبز على �لنا�".
�كذلك �لماF، فقد كاA توفير بعض �لماF �لصالح لالستخد�2 �لبشرE له قصة �خر_، 
�2 طا�."، �هي سيد& في ���خر �لسبعين من عمرها، Uنها كانت تذهب Uلى عين " hتقو
لتجد  لتر�ً)   ١٥  E�)  "Fما "تنكة  إلحضا�  ساعة  مشي  سقيفتها  عن  تبعد  �لتي   Aلجلز��
تنكتها �تحملها فو. ��سها  ينتظرA ���هن. �بعد عناF كانت تمأل   Fلنسا� �لعشر�� من 
عائد& للبيت، �كم من مر& 9لت قدمها لطبيعة �لطريق �لمنحد�& نحو بيتها ليذهب تعبها 
هباF. �ما�O عن �لمو�� �لال9مة للطهي؟ �جمعت �لسيد�� �لتي قابلناهن �A �لطبخا� �لتي 
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�ستحدثنها لمو�Fمة شح �لمو��� كانت تعتمد �ساسًا على �لبقوليا� من عدn ��9 مسلو. 
في كمية كبير& من �لماF، ليعم على �ألفو�J �لجائعة، ��لكثير من �لوجبا� كانت تعتمد على 
�2 حسن"، �لتي كانت في �لعشرينا� من عمرها " hما تعف عنه �لمو�شي �تتركه للبشر. تقو
عند �لتهجير: "�E يخلف على �هللا Uللي ما خلق �لغنم توكل كل شي، كاA ما لقينا �للظا (ما 

يقتاتوA به)".
 2�" hفي يومها. تقو �ما�O عن �لخبز؟ �ألسر& �لمحظوظة كانت تجد �غيفًا ��حد�ً 

طا�.":
"ما كانش ��ليتها (في �لبد�ية) ال طحين �ال عجين، منين يا بنيي؟ ��O بدx تشحد مين 
�خد2 في �لبيو� في جفنا للعصر عشاA (حتى) �29 لرغيف  i���معاJ يشحدx؟ ��هللا بقيت 
��ّ�حه (�خذJ) لوال�E، ��هللا بقيت �تحير لمين �ال مين �طعميه، علي بقا (كاA) �بن ٤، ٥ 
�سّوE، ��هللا كثير  Eنا �للي ميته جو`، بالكن شو بد�سنين، �ال للزلمه (�9جها)، �ال [كل 

مر�� بقيت �قسم �لرغيف عيومين".
 ����� مدبر&  لعقليا�   yيحتا ��أل����  �أل��ني   gبغيا  Jحد� �لطعا2  تحضير   Aكا
�لحيا& حين ��يد لها �لمو�، فلم تتوفر �أل��ني Uال ما ند�، ��لموقد �لبسيط سبق (�لبابو�) 

�منية بعيد& �لمناh، ناهيك عن �لكماليا� مثل �لمالعق مثًال. Aكا Eلذ�
:"h2 عا��" hعن تدبير �لطعا2 تقو�

"بقينا نحط حجر من هاA �حجر من هاA �تحط �لقد�& .. كانت قد� فخا�...�يطبخ 
 A�� يلقط من �لسهل ... يلقط ��. ���لي يلفه من iلو�حد خبيز& ... مهندبا .... ير��
 nلحمه ... نتفة �لر��9 �نتفة �لجريشه ... ما كانو{ يوكلو� �ال �لجريشه ... يعني �لنا

مرقو� سنتين تال� ...".
�عن ��� �لنساF �لالجئا� في توفير �لدFp ألسرهن، �بخاصة �ألطفاh ��لمسنين في 
�تو� من مناطق ساحلية ��O منا� مختلف،  Fها قاسيًا، فهؤالmشتا Aتلك �لسنو�� �لتي كا
 ،Fلقوية، ��عتا��� على ��جا� حر��& ال تتدنى تحت �لعشر& شتا� iلريا�� yفلم يعرفو� �لثلو
�سائل  �بسط � �لثابت،  �لمسكن   gبغيا �بخاصة  قاnٍ جد�ً،  فالطقس   hلجبا� في  هنا  �ما 

�2 حسن":" hلتدفئة مهما كانت. تقو�
"ساعا� �لفجر يبنيي بقت تصير �لسكعة (�لبر�) تقص �لمسما� في �لشتا، �بقا ال نا� 
(ثوبي) على لحمي �شدهم  ��ال�ها) تحت خلقي ) �9قهم  بقيت �حيا� �بي  �ال بخا�، 

�صير �نفخ جّو� قبة �لخلق، �ال كيف بالك عشنا؟".�
�إللقاF �لضوF على كافة �آلليا� �لتي لجأ� لها �لنساF للتكيف ��لبقاF سيلزمنا �قت 
تعلمن   Fلنسا� لم يكن مسألة عا�ية، �لكن  �لملبس  توفير  هنا؛  �لمتاحة  �لمساحة  تتيحه  ال 
�لتي  �لطحين   nكيا� بالترقيع، �عالجن  منها  �لبالي  �ترميم  لألصغر،  �لكبا�  تصغير مالبس 
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كانت تو9عها �لوكالة ليحولنها Uلى سر��يل للرجاh �مال��F نو2 ��غطية �حقائب مد�سية 
.Jغير�

 iتطهير �لجر�� ،gعن غسيل �لمالبس بالحجا�&، ��لتغسيل بالتر� Fتحدثت �لنسا�
بعصا��� �لطيوA (نبا� برE)، �تحدثن عن مكافحة �لقمل ��لبق ��أل�بئة، �تحدثن عن 
 A�� }لقر{ على �لقر� Aخبرننا كيف كن يوفر����هن ��هتمامهن بتعليم �ألبناF ��لبنا�، 
�خبرننا �يضًا �نهن فو. كل هذ� كن ينجبن � ... h��9جهن ليو�جهن �أليا2 ��لمجهو�علم 

كل سنة �طفاًال كي تستمر �لحيا&.
�طفالهن على  Fبقا A�Uننا نعتقد �آلA �بعد �الستما` لر��ية هؤالF �لسيد�� �لعظيما�، 
 Fقامت به �لنسا Eلجهد �لجبا� �لذ� Aضربًا من �لمعجز��. �بد� Aكا xقيد �لحيا& حينذ�
على جميع �ألصعد& في حيا& عائالتهن، �بخاصة حين كاA �جالهن (���9جهن، �[بائهن، 
 Aلركو�� nلصدمة حتى �ستسلم معظمهم لليأ� Aيعانو� ،hبالمهانة ��لذ Aخوتهن) يشعر���
��النتظا�، لما كانت قد تحققت هذJ �لمعجز��؛ �"كاA من �لممكن �A يفقد �لمجتمع 

�لفلسطيني Oلك �لتماسك �لهش �لذE �ستطا` �الحتفا� به".

تجا�A �لنسا9 �لفلسطينيا� لتقسيم �لعمل �لجنسي في �لتجمعا�
�لجديد� (�لمخيما�) في �لسنو�� �لتالية للنكبة

�A معظم �لنساF �لمهجر�� (حيث لم نجد من مشاهد�تنا �E فر�.  Aيبد� لنا جليًا �آل
تذكر بين �لريفيا� ��لمدينيا�) شا�كن بفعالية في [ليا� �لتكيف ��لبقاF لهن �لعائالتهن، 
�من ثم �لبناF في �لمخيم. �كشفت لنا ���يا� هؤالF �لنساF عن تفاصيل غنية حوh هذ� 

�لد��.
 Fلنسا� فيه  ��قع  حياتي صعب،  ��قع  في  �نفسهن  �ضحاها  ليلة  بين   Fلنسا� �جد� 
�لنساF، "حاضر�ً  تحملن �لمسؤ�لية �لكبر_، �Oلك ألA �لرجل كاA، كما Oكر� Uحد_ 
غائبًا" يعاني من صدمة عميقة في Oكو�ته ��جولته بعد ضيا` �أل�}. �يبد� �A هذJ �لصدمة 
�ساسًا، كونهم �في مجتمع تقليدE يتحملوA �حدهم مسؤ�لية �ألمن �حماية  hطالت �لرجا
 Aلكو� .bأل�} يوصي �لذكو� �ليس �إلنا� Aحينما يوصي بصو gأل�} ��لعائلة. فاأل�
�ألغلبية منهم تركت �لبال� هربًا بتأثير �لدعاية �إل�هابية �لصهيونية �مذبحة �ير ياسين، �لم 
�قد  �لحقيقة،   Jهذ �غلبيتهم  يتحمل  لم  �لوطن،  عن  ��لدفا`   xلمعا�� في  فعليا  يشا�كو� 
���9جهن حينذ�x، فالز�y تائه قليل �لكال2، محبط �كأنه  hلى حاU Fشا�� معظم �لنسا�

فقد عقله.
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 Aلكو �Oتها،  �لصدمة  عانين  �نهن  �لسيد��   Fهؤال ���يا�  من  نلمس  لم  �بالمقابل 
 Aلرغم من كو� �لمسؤ�لية، على   Jبالتالي هذ �نفسهن  لم يحملهن، �لم يحملن  �لمجتمع 
 hمسؤ�لية من منحى [خر، فغالبا تقو Fيضًا، تحمل �لنسا��لر��ية �لسائد& �لتي نعتبرها Oكو�ية 
�لر��ية �A �لرجاh هربت خوفًا على عرضها بعد ما سمعوJ من قصص �الغتصاg ��لخطف 
�لتي يما�سها �ليهو� ضد �لنساF. �بالتالي، با� مطلوبًا من �لنساF �لتصرp ��لمبا��&، �لعمل 
��لتدبير، �حتى �لتفكير عوضًا عن �لرجل. �يبد� �نه ليس صحيحًا ما تذهب Uليه �لكثير من 
 ���لر��يا� �لد��جة من �A �لنساF تحملن �لمسؤ�لية في ظل غياg �لرجل �لجسدE (�لسفر 
�لوفا&). فقد ثبت لنا �A �لرجل كاA موجو��ً جسد�ً �لكنه غائٌب فعاليًة بسبب �لصدمة. قالت 
�2 موسى": "شو بدنا نعمل؟ ال شغلة �ال عملة، �لزلمة قاعد ما في شغل". �حين سألنا عن "

كيفية تدبرهم في هذJ �لحاh قالت:
"��هللا مثل ما بقلك (�قوh لك) نبيع حطب للفرA، �لحطب من عند عين كينيا (تبعد 
�كثر من ١٠ كيلومتر) ��لمز�عة (٦ كيلومتر) �من جبل عند �لطير& على ��سنا كل يو2 
��بع نقال�.  �شو بدنا نسّوE (ما�O نستطيع عمله)؟ بدها تعيش �لناn. �في �لبنى،  bثال
كنا نجيب �لحطب �نبيعة للفرA. مشايخ تقوh �شغلنا في بيع �للحمة، كنت ��قف في نص 
�لسو. ��بيع �للحمة للناn مع �9جي، ��خر_ من باعن �لبيض ��للبن ��بو (قامو� بتربية) 
�لجاy ��ألغال2 �كن نز�` �نحصد ��هللا �شتغلنا �كثر من �لزلمة عشاA نقد� نعيش �نعيش 
 Eلمصا�� نحو{  �لزلمة  معرفة   Aبد� �لشغل  من   Eمصا� نحو{  �حنا  �نعلمهم.  ��ال�نا 
لأليا2 �لجاية علشاA نبني �نعلم �أل�ال�، كنا نحط �لقر{ فو. �لقر{ عشاA نعيش ألنه بكر& 

بكبر�� �أل�ال�. ��هللا �لنسو�A تعبو �شتغلو �كثر من �لزال2 ��هللا �تعبنا في حياتنا".
 (Aال يريد�) ما بدهمش nهل عمو�� ،n2 نصا�": "يو2 ما قعدنا في عمو��" hتقو�
�بيع �لغنم �للي معي، قلت ��هللا �نا بعرp شيخ في بيت  pتصر�يقعد�نا بالد��، مش قا��& 
���i عليه �شوفه، �حت عليه قلتله يا شيخ حسن �نا قظيتي (قضيتي) هيك  Eبد Jنوبه، بكر
هيك، قاh �هللا �كبر يا "�U 2بر�هيم" هاE �لد�� Uلك �للبقر تعالي،......، قعدنا في يجو9 صرنا 
نفلح �ند�n �نحصد �ظلينا في يجو9 لما ما� �لزلمة (�9جها)". فالزلمة كاA موجو��ً هنا، 
�لم يكن ال مسافر�ً �ال سجينًا، �على �لرغم من Oلك، فقد كاA ��ضحا �A من يدير �ألمو� 

هي عايشة �ليس �9جها �حمه �هللا.
�لمتاحة، ��بدعن بخلق   hلتي قابلناهن قمن بجميع �ألعما� �لنساF �لمهجر��  فعليًا، 
 hلتي تعتبر تقليديًا من مهما� �لرجا� hلسد متطلبا� �لحيا& حتى �ألعما iما هو غير متا
�لتحجير. كما الحظنا، �كما �جد�   hعما��لمو�شي ��لبناF �حتى  �لحر�ثة ��عاية  مثل 
صايغ (١٩٩٨)، �نه ما �A تجا��9 �لنساF �للحظا� �أل�لى من �لمقابلة �تخطين عنصر 
�نفسهن محو� �لحيا&  Aصبحن يعتبر��لخجل من �لتكلم عن �نفسهم ��همية �����هن، حتى 
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�U 2بر�هيم":" hحتى محو� �لتا�يخ لعائالتهن. تقو ��لعائالتهن، 
�نا �مي ملها{ حد� غيرE، كانت �مي حامل في �نا عندما توفى �بي، ٥ ��ال� �كل "
 Eتذ��  bتحر كانت  �مي  طيب،  �إلنجليز.  قتلو&  "��حد  �هللا  على  "�لجبر  ماتو�  �خوتي 
�بو  Eخو� ،Eخو��تحصد �كانت �مي �كبر 9لمة ما يسا�E 9يها (مثلها) �تبذ� حتى كبر 
محمد، �نا بقيت �شطر منه. بقت ��عي ����F��� n �لبقر. كاA عمرE "١٢، ١٣" سنة. 
 Aكبر مني. �لنسو����عي �لبقر �مجموعة من �لبنا�  i���� n����خوE ما بعرفش. بقيت 
على  �جيت  ما  يو2  �نا � عالبيا���.  �ير�حو�   A9يتو �تلقط   nتد��  bتحر كانت   A9ما
�لمخيم، جبت معاE سيا�& حب عدn �قمح. بعدين صرنا نر�i على �لزيتوA �نلقط، ��هللا 
 Eبر�هيم" تشتغلي معاU 2��ني بنيت ��� في قرية جفنا �نا �حيا& �بو سليم �هللا يرحمه قاh يا "
�نا �نقله حجا�. في قرية جفنا، بقو� يعطونا ثالb قر�{ � ،��� JياU� نا�في �لبناF. ��هللا بنيت 
في �ليو2. بعدها �نا �شتغلت في مد�سة �لجلز�A نائبة �مسح ��نظف، كانو� يعطونا ٦ لير��، 
��شتغلت  �حت  كثير،   Eمصا� �لجيش  بعطو�  قالو�  للجيش  تابع  مستشفى  بعدها  فتحو� 
 E�عندهم فتر& طويلة. في ��h �لهجر& كاA كل �العتما� على �لنسو�A، كنت �شتغل في 
شيF، مكانش (لم يكن هنالك) في مصا�E مع �لناn، كيف بدها تعيش من �لمساعد�� 
بكفيش هذ� �لشي، �أليا2 �أل�لى كثير كانت صعبة. Uحنا �للي شفناها شو، كل �يامنا سو�، 

خصوصًا لما �طلعنا من بلدنا �تركنا �أل�} ��لر9. ��لبيت �كل �شي".
تا�يخ  في  �مفصلية  حاسمة  سنو��  نعتبرها  �لتي  �أل�لى  �لسنو��  عن  نتكلم  نحن 
�لشعب �لفلسطيني �لُمهجر �لحديث، �ال نتحدb عن �لسنو�� �لتي تلتها، حينها عا� �لكثير 
من �لرجاh لرشدهم �عا��� ليتحملو� مسؤ�لياتهم مما خفف �لعبF عن �لنساF، �لكن لم 

ينته ���هن في �سم صو�& �لو�قع حتى �ليو2.
من  عد&  سنو��  بعد  �أل�ضا`  تحسن  Uلى   Aشر� قابلتهن  �للو�تي   Fلنسا� من  �لكثير 
�لتهجير، �عزين Oلك Uلى �مو� عديد& من �بر9ها عو�& �لرجل ليعمل. �غالبًا ما كانت تلك 
�لعو�& للعمل تحت ضغو� منهن، �حث متو�صل لرجالهن لاللتفا� للحاضر، �ترx �لماضي 

�صدمته للزمن.
�شا� لعد2 توفر فر� عمل للرجاh حينذ�x. �عندما سألناهن حوh عد2  Fبعض �لنسا
مشا�كة �جالهن ألعبائهن �ألخر_، كن يعتبرO Aلك ليس من عمل �لرجاh. �لكننا تفاجئنا 
�2 طا�." خرجت �حدها من مخيم �لجلز�U Aلى �لخليل لشر�F بغل للحرb، حيث " Aبأ
�ضطر� للمبيت في كر�y �لباصا�، فهل هذ� جزF من عمل �لنساF؟ �2 سعيد تقف �سط 
 2��لسو. تقطع �للحم �تبيعه، �هذ� �يضًا هل هو من ضمن �لتقسيم �لجنسي لعمل �لنساF؟ 
 {�� Aخر_ كانت تقو2 بضما�حسين خرجت لتتسوh �لخبز ألبنائها من ��2 �هللا ... سيد& 
�قطف 9يتونها من جفنا. �غيرهن �مثلهن �لكثير�� �لذE قمنا بأعماh تقليديًا تعتبر �عماًال 
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���9جهن معهن �لم يكونو� غائبين. Aكلهن كا� ،hللرجا
�ليس هذ� فقط، فكثير من �لنساF عبرA عن �لمعاملة �لسيئة �لتي تلقينها من ���9جهن 
 Aعلشا  {�� (قطعة)  "شقفة   Fلشر�  hألمو�� توفير  على  �جالهم  Uال ألنهن حثو�   Fلشي ال 
�ألمو�h من  بتوفير  قامو�  �� ألنهم  �لزينكو"،  �نظل في سقايف  ما   hبد �لمستقبل  نبني في 
�جل تعليم �بنائهم (�2 ناصر). في �غلب �لحاال�، منعت �لنساF من قبل ���9جهن من توفير 
�ألمو�h �شر�F �أل��ضي �� �لمو�شي �� من حيا9& ملكية ما لتعيل �لعائلة �تحسن من �ضعها 
Uثبا�  لمجر�  �لحانقين   y��9أل�  Fهؤال قبل  من   gللضر تعرضن  ما  �كثير�ً   .Eالقتصا��

�جولتهم �لمفقو�& �لمطعونة، تقو2U" h علي":
��} تنفع لوال� بس لختيا� بد�{ (ال يريد)، بس �فتحلو�  Eشتر�"��هللا بكيت �تمنى 

�لسير& هاE يهب في بد� يذبحني".
 Aمن هو� Aمن هو  Eخد شوية مصا�] "كنت  �ألصل  �لمدينية  ناصر"،   2�"  hتقو�
�حوشهم، مصرفش �ال قر{، �نا ما يهونليش �شترE حسنة (�E شيF لألكل) �حطها بتمي، 
�حوشهم ... في خوp من �A يعرp �لزلمة ... ��هللا كاA يضرg لما يعرp، �لكن ضليت 
�حو� لحتى بنيت �لبيتين هد�الx". ����ً على سؤ�h �الستعجاg من �لباحثة، "�نتي �للي 
 hجابة عن سؤ�U hعلي". �تقو pيتعر (Aكا) _شي بأU E9نا، �ال جو� J]" :بنيتيهم؟" قالت
�لزلمه  �نا بس ما �ضيش   n����لسنو�� �أل�لى: "معملتش، ��هللا طلبوني  عن ���ها في 

بتاعي، بقت �لزال2 9ماA تحكم، �ليو2 بحكمو{".

خالصة

 pٍظو�هر لم تتطر. لها �لد��سا� �لسابقة بشكل كا bلد��سة لثال� Jتوصلنا في هذ
 bحد�� hالجتماعي في حماية �لمجتمع �لفلسطيني خال�� Eالقتصا�� &�بالنسبة لد�� �لمر
لد��  لها ��� �ساسي �ليس فقط مساند   Aكا &��لمر  A� ��ًال، �جدنا  �لفلسطينية.  �لنكبة 
�لرجاh في عملية �لحفا� على �لعائلة، �بالتالي في بقائها �تكيفها بعد فقد�A كل مقوما� 
�لحيا& من ��}، �ماh، �غذ�F، �ماF، �ملبس، �حتى فقد�A بعض �� كل �فر�� �ألسر&، كما 
�خذ� على عاتقها تلبية جميع حاجيا� عائلتها،  &��ظهر� ���سة صايغ (١٩٩٨). �لمر
حتى لو تطلب �ألمر �لعمل خا�y �لحيز �لمسموi لها تقليديًا �A تتو�جد به (تقسيم �لعمل 
�لتقليدE)، �قامت بأعماh مخصصة تقليديا للرجاh، كحرb �أل�} �تضمينها، ��لجز��&، 
��لسفر Uلى قر_ �مدA خا�y مكاA سكنهن لد��عي �لعمل ��لتجا�&. من هذJ �لمقابال� 
نستنتج �نه كاA للمر�& �لمهجر& ��� �ساسي في معركة صر�` �لبقاF �لم يقتصر ���ها على 
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�لمساند& في صنع تا�يخ عائالتهم، �بالتالي في صنع �لتا�يخ �لوطني كما �ظهر� ���سة 
صايغ (١٩٩٨).

ثانيًا، �جدنا �A هذ� �لد�� �ألساسي �لذE قامت به �لنساF �لمهجر�� لم يقتصر على 
 �� �لوفا&  بسبب  �البن)،   ��  gأل�  �� (�أل�،  �جالهن   �� ���9جهن   Aللو�تي خسر�  Fلنسا�
�لسجن �� �لسفر. ��جدنا �A جميع �لنساF �للو�تي قابلناهن (١٢ سيد&) قمن بد�� �ساسي 
 Aكا� ،Aتين من �لمد�في �لحفا� على بقاF �تكيف ��عاية �سرهن، حتى هؤالF �للو�تي 
 hقمن بجميع �ألعما Fلنسا�  Fلتهجير. هؤال� قبل  منزلية بحتة  يقتصر على �ظائف  عملهن 
�لمنزلية، �بأعماh خا�y �لمنزh بينما �جالهن يتسامر�A في �لمقاهي �� "على �لسناسل" 
 hلرجا� Fهؤال Aلضيا`. لقد كا�� hضيهم في حالة من �لذهو���ينتظر�A �لعو�& Uلي بيوتهم �
�لمطعونوA في �جولتهم �لمتخيلة موجو�ين جسد�ً غائبين فعاليًة، بل AU بعضهم شكل عائقًا 
�� بالحيلولة ��A �سائل تدبيرها �لبسيطة  hلمنز� yبمنعها من �لعمل خا� &�في طريق �لمر

في توفير �لماh للقا�2 من �أليا2.
�مر�& ��حد& فقط كاA لديها �لحرية في �لتصرp في �قتصا� �لعائلة، �هي �آلA لديها 
�مالx ��سعة تو�ثها ألبنائها. هذJ �لمر�& ��عت �A �9جها كاA بسيطًا �غير قا�� �A يقو2 
باأل���� �لمنوطة به �تغاضى عما تقو2 به �يتعا�} ��لثقافة �لتقليدية �لسائد&، �بالتالي لم 

يستطع منعها من �لتصرp بحرية في بناF �قتصا� عائلتها، (حالة "�2 طا�.").
�A تكوA مصد�  &�ثالثًا، نفتر}، �هذ� بحاجة Uلى �عم علمي، �نه من �لممكن للمر
�كثر مصد�قية لسر� ���ية �لتا�يخ من �لرجل، �Oلك ألنها في �لمجتمعا� �لعربية �لتقليدية 
 Eال تتعر} للو2 �لذ Fتعرضت لالعتد� AU هي� .pغير مطالبة بالدفا` عن �أل�} ��لشر
لها  سمح  ما  �لضمير،  �تعذيب  �للو2  عن  منأ_  في  بقيت  لهذ�  �هي   ،hلرجا� له  يتعر} 
نعتقد-  �لسبب نفسه -كما  �لنكبة �بعدها. �هذ�   hلرجل خال� �كثر من  Aلمتز� بالتفكير 
 Jيعفيها من �لتالعب بالر��ية �لحقيقية للتا�يخ، فليس لديها ما تخفيه �تجمله �تمر� Eلذ�
في مرشح ميولها. فكما Oكرنا سابقًا، يميل �لرجاh حين يسر��A ���ية �لتهجير لالبتعا� 
عن مصطلحا� مثل �لهرg، ��لخوp، �ينسجوA في عميق ال�عيهم �ظاهرJ قصصًا ترضي 

�جولتهم �لتي هزتها �لنكبة في �لصميم.
�ثبتت �لمر�& - في ظل �9مة �لرجاh �لعميقة، �بالتالي غياg �لرقابة �لمجتمعية �لتقليدية 
باأل����  �لقيا2  على  �ألقد�  �نها   - ��لتجويع  ��لتهجير  �لعا�ية  غير  �لنكبة   pفي ظل ظر�
�فر�� عائلتها، �بالتالي �ستمر��  Fجل �لحفا� على بقا��لضر��ية ��خل �خا�y �لمنزh من 
مجتمعها �قضيتها. فهي بالتالي صانع �ساسي من صنا` �لتا�يخ مع �لرجاh، �ناضلت من 
للقضية �للوطن.  �لقا�مة   hضها �كر�متها ألنها حافظت على �ألجيا���لحفا� على  �جل 
فالتا�يخ ��لتأ�يخ �لذE يهمل ��� �لنساF �ألساسي في �حد�b �لنكبة �جميع �لنكبا� �لتي 
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في  �لفلسطينية  �لقضية  ��قع  لفهم  يصلح  �بالتالي ال  غير كامل،  تا�يخ  هو   Aآل� Uلى  تلتها 
�لماضي، ��لحاضر، ��لمستقبل.
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ُّط8نألط»ِّ هُّ�ظpألسألغِّ "ُّطـ�ألِّّ أـوُّ�مِّ سيكِّ �ظألْهِّ حس��ِّ ُّطظألطًِّ ُّط8ذألغِّ ى8قعِّ
ُّط8يظيَةِّ[ألِّسيفُِّّطج�uِّهُّط8ؤيذألغ"قُِّّط7ٌِّحأ'طمُِّّطشألىقَِّ�أل!ىَِّىنعكسذظَِّسن"ِّّ
هح��ثعِّ سي��ىعلِّ سنأل[ؤَِّ هُّطذأل�وقِّ هُّطظـ8يَِّ ُّط�8حٍِّ [ألم�ظي�ِّ س��أل[هِّ [ظ�ظشألغِّ [فِّ
أظُُِّّطشيكِّ!لِّرqxِّمأل!لِّهُّطشيكِّ[�wِّ�شألvِّؤننيلِّهِّط�8عُِّّطو�دَُِّّط8ـ�و�ٍِّ
كـألُِّّط8ىرِّهُّط�8ُّمإقِّهد'ِّط]ُِّّ;ظ"ُّطلألِّس8ألِّىظ1ِّّ[إِّىن]ِّهحك'ُّخُِّّط'ه�ىَقِّهس8ألِّ

ىؤش»قِّد'�ُِّّط8�ظ�ألئقِّ[ـلنيَُِّّطشيكِّهط�ظ�عِّحثشأل�نِّهُّ�ظpqألطمل

تقديم

�لتا�يخ  في  �أل�لى  �لتجربة   ٢٠٠٤ للعا2   hأل��  Aكانو من   Aلعشر��� �لثالث  شهد 
�لفلسطيني، �لتي تترشح فيها نساF فلسطينيا� لمقاعد في مجالس محلية. كما شهد هذ� 
�لفلسطينية.  �لسلطة  ظل  في  �لمحلية  �لمجالس  لهيئا�  �أل�لى  �النتخابية  �لتجربة  �لتا�يخ 
 hالحتال� سلطا�   pشر�U تحت   ١٩٧٦ �لعا2  في  جر�  �لسابقة  �لمحلية  فاالنتخابا� 
�لمحلي  �لحكم   &��9� �صد��  �لفلسطينية،  �لسلطة  قيا2  �بعد  �سيطرتها.  �إلسر�ئيلي 
�لفلسطينية مرسومًا �لعا2 ١٩٩٦ يقضي بتعيين �مر�& ��حد& في عد� من �لمجالس �لمحلية، 
�قد بلغ عد�هن ٥٩ �مر�& �فقًا لوثائق ���9& �لحكم �لمحلي. ��شا� تقرير �لتنمية �لبشرية 
�لفلسطيني للعا2 ٢٠٠٢ Uلى �A ٥٢ �مر�& تشغل عضوية �لمجالس �لمحلية ��لبلدية مقابل 
٣٥٣٥ �جًال. �يؤكد �لجها9 �لمركزE لإلحصاF �لفلسطيني (٢٠٠٣) على �A نسبة تمثيل 
�لنساF في �لمجالس �لمحلية لم تتجا�9 ٢٪ على مستو_ �أل��ضي �لفلسطينية، �يشير Uلى 
�على نسبة تمثيل للنساF كانت في منطقة بيت لحم، حيث بلغت ٤,٥٪ مقابل ٠,٥٪  A�
 Fتمثيل للنسا E�في نابلس، في حين خلت محافظة ��يحا �جميع محافظا� قطا` غز& من 
في �لمجالس �لمحلية. �في كانوA �أل�h من �لعا2 ٢٠٠٤، جر� ��h �نتخابا� فلسطينية 
لهيئا� �لمجالس �لمحلية -في ظل �لسلطة �لوطنية- في ٣٦ موقعًا: (٢٦ موقعا) في �لضفة 
�لغربية، �(١٠ مو�قع) في قطا` غز&، على �A يتم �ستكماh �لمر�حل �لالحقة لالنتخابا� 
غز&.  �قطا`   nلقد�� �لغربية  �لضفة  من  كل  في  محليًا  مجلسًا   ١٢٠  gيقا� ما  لتشمل 
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�شا�كت ١٣٩ مرشحة في �نتخابا� �لضفة �لغربية �لتي جر� في كانوA �أل�h �لماضي، 
�فا�9 منهن ٥٩ �مر�& مقابل ٨٥٢ مرشحًا فا9 منهم ٢٥٤ �جًال؛ �E تمثلت �لمر�& بنحو 
على  منهن   &��مر فا�9 ٣٥  �قد  مقاعد.  �لبالغ عد�ها ٣٠٦  �لمقاعد  من مجمو`   ٪١٧
�ساn تنافسي مع �لرجاh، �ألمر �لذE يعتبر Uنجا�9ً للحركة �لنسوية �لفلسطينية، �فا�9 ٢٤ 
�مر�& على �ساn مبد� �لتدخل �إليجابي (�لكوتا). �ال شك في �A قر�� �لمجلس �لتشريعي 
 gنتخا� Aيتم تضمين قانو Aقبيل �النتخابا�- بأ E��لفلسطيني في تشرين �لثاني ٢٠٠٤ -
هيئا� �لمجالس �لمحلية للعا2 ١٩٩٥ بند�ً ينص على �جوg تخصيص مقعدين للنساF كحد 
��نى في كل مجلس محلي، ساهم في خلق فر� للنساF �تشجيعهن للترشح ��لمشا�كة في 
�لعملية �النتخابية. �يظهر Oلك لد_ مقا�نة عد� �لمرشحا� �لمسجال� لد_ �للجنة �لعليا 
لالنتخابا� �لمحلية قبل �بعد Uقر�� مبد� �لتدخل �اليجابي في �لقانوA �النتخابي، حيث بلغ 
عد�هن ٥٦ مرشحة فقط قبل سن �لقانوA، في حين ��تفع �لعد� ليصل Uلى ١٥٢ مرشحة بعد 
سن �لقانوA (�نسحب �لبعض الحقًا)، حيث خاضت �النتخابا� ما مجموعة ١٣٩ مرشحة 

(جريد& �أليا2: عد� ٣٢٣٠).
يشكل حصوh �لنساF على ١٧٪ من مجمو` �لمقاعد خطو& ��لى في سبيل تحقيق 
للفائز��،  �تيحت  �لتي  �لفر�  لنوعية  تحليًال   Jهذ �تستدعي  �لجنسين.  بين  �لمسا��& 
��لمعيقا� �لتي ��جهت �ألخريا� بهدx���U p �لديناميكيا� �الجتماعية ��لسياسية �لتي 
في Uطا�ها خاضت �لنساF هذJ �لتجربة. �لعل �إلطال` على تجربة بعض �لنساF �توثيقها 
يزيد�A من تمكين �لمرشحا� �لقا�ما� �من قد�تهن على بلو�& Uستر�تيجيا� �نتخابية ��قعية 
تأخذ بعين �العتبا� �لعو�مل �لبيئية �لمحيطة ��لمعيقا� �لمختلفة �لتي قد تو�جههن. �لذلك، 
 Fيهتم هذ� �لبحث بالكشف عن تأثير �لبنى �الجتماعية ��لسياسية �لسائد& على مشا�كة �لنسا
�لسياسية، �على �لد�� �لذE تلعبه �لعائلة �عالقا� �لقر�بة ��لحزg �لسياسي في خلق فر� 
 Fلضو� FلقاU لىU ضافةU ،في �نتخابا� �لمجالس �لمحلية &��� �ضع معيقا� �ما2 مشا�كة �لمر
على �الستر�تيجيا� �النتخابية �لتي �عتمدتها بعض �لمرشحا� خالh �لحملة �النتخابية من 

�جل تخطي بعض �لعقبا� �لتي ��جهتهن.
ثمة عو�مل �خر_ غير �لعو�مل �لعائلية ��لحزبية تؤثر على مشا�كة �لنساF �لسياسية، 
غير �A تركيز �لد��سة على تأثير هذJ �لعو�مل ��A سو�ها يكمن في �لجدh �لذE سا� في 
 gلعبته �لعائلة ��لحز Eلد�� �لذ� hلساحة �لفلسطينية ��لصحف �لمحلية بعد �النتخابا� حو�
�لسياسي في حسم نتيجة �لتصويت لصالح مرشحين/�� ��A سو�هم/هن. �تتمثل �لفكر& 
 �� �للو�تي يقف ���Fهن �عم عائلي كبير  �لمرشحا�   A� �عتبا�  �لبحث في  �ألساسية في 

حزg سياسي يتمتعن بفر� �كبر بالفو9 من مرشحا� ال يتمتعن بهذ� �لدعم.
�تميز� حقبة ما بعد ��سلو في ضعف جماهيرية �ألحز�g �لسياسية �ضعف �لسلطة 
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�لفلسطينية �قد�تها على تلبية �حتياجا� �ألفر��، Uضافة Uلى تعزيز ��� �لعشائرية �عالقا� 
�ألفر��  بعض  �ستثمر  حيث  ��جتماعي،  �مني �  Eقتصا�� طابع   ��O �عم  كشبكة  �لقر�بة 
عالقاتهم �لعائلية للحصوh على �لوظائف ��لخدما� في �لسلطة، Uضافة Uلى سيطر& بعض 
�ألفر�� على �ألجهز& �ألمنية في ظل غياg سيا�& �لقانوA، �ما نجم عن Oلك من تفر� للسلطة 
 Jنفذ �قم (١٥)   E�للر �ستطال`  �شا�  فقد  �لعا2.  �لصالح  على حساg ���ها في خدمة 

برنامج ���سا� �لتنمية �لتابع لجامعة بير9يت �لعا2 ٢٠٠٤ Uلى �نه:
مبني  �لتصويت  قر��   A� �لمستطلعين  من   ٪١٧ �علن  �لتصويت،  بقر��  يتعلق  • فيما 
على �ساn عائلي. كما �علن ٢٧٪ من �لمستطلعين �نهم سيقوموA باستشا�& �فر�� 
�علنو�  ٪٤٤ A� E�عائالتهم على �لرغم من �عتبا�هم قر�� �لتصويت قر���ً شخصيًا؛ 
قر��هم   A� �علنو�   ٪٤٥ مقابل  �لعائلة  �فر��  بأحد  متأثر�ً   Aسيكو �لتصويت  قر��   A�

مستقل.
 Aينتمو ال  �نهم  �لمستطلعين  من   ٪٨٤ �علن  فقد  �لحزبي،   Fباالنتما يتعلق  • فيما 

ألE من �لمؤسسا� �لسياسية �لحزبية مقابل �نتماF فقط ١٦٪.
من   Eأل بالتصويت  يقومو�  لن  �نهم   ٪٢٩ �علن  �النتخابية،  بالتوجها�  يتعلق  • فيما 
�ألحز�g �لسياسية �لقائمة مقابل ٣٨٪ �علنو� توجههم للتصويت لصالح تيا� "فتح"، 
بينما �علن ٢٦٪ توجههم للتصويت لصالح تيا�E "حماn" �"�لجها� �إلسالمي". �ما 

�لتيا��� �ليسا�ية، فقد حا�9 على ٧٪ فقط من توجها� �لمستطلعين.

�ألهد�� ��لمنهجية

 gلعبته كل من �لعائلة ��لحز Eعلى �لد�� �لذ Fلضو� FلقاU ينصب �هتما2 �لبحث على
�لسياسي في �عم �� Uعاقة ترشيح �لنساF في �نتخابا� �لمجالس �لمحلية، �عالقة Oلك مع 
�إلستر�تيجيا� ��لتكتيكا� �لتي �عتمدتها �لنساF في حمالتهن �النتخابية. �يترتب على هذ� 

�لسعي �كتشاp ما يلي:
 Fثنا� للمرشحا�  �لسياسي   gلحز�  �� �لعائلة  قدمتها  �لتي  ��لفر�  �لدعم  ١. طبيعة 

عملية ترشحهن لالنتخابا� �لمحلية.
لالنتخابا�  ترشحهن  عملية   Fثنا� �لمرشحا�  ��جهت  �لتي  �لعقبا�  ٢. طبيعة 

�لمحلية �عالقتها بالعائلة ��لحزg �لسياسي. 
�ما2  �لفر�  9يا�&  في  �لمحلية  �لهيئا�   Aقانو في  �لكوتا  نظا2  تبني  مساهمة  ٣. مد_ 
�لمرشحا� ��لحد من �لمعيقا�، ��إلستر�تيجيا� ��لتكتيكا� �لتي تبنتها �لمرشحا� 
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لحشد �صو�� �لمقترعين.
�لمعا�لة  حسم  في  ����هما  ��لعائلة  �لسياسي   gلحز� بين  ما  �لتد�خل  ٤. طبيعة 

�النتخابية للمرشحا�.
��جهتهن،  �لتي  ��لعقبا�  �لفر�  طبيعة  في  �نفسهن  �لمرشحا�  بين  ما  ٥. �لتباينا� 

�مصا�� �لدعم �لتي �عتمدA عليها.
مع   xتشتر بحيث  خصوصية،   ��O تجربة  مرشحة  لكل  �النتخابية  �لتجربة  تشكل 
جو�نب  في  غيرها  عن  �تنفر�  �لجو�نب  بعض  في   Fللنسا �النتخابية   gلتجا�� من  غيرها 
�لمرشحا�  بعض  �فعت  �لتي   pلظر�� �تحليل  فهم ����سة  يمكن  فإنه  �بالتالي  �خر_، 
لتبني Uستر�تيجيا� معينة، �كذلك �لكشف عن �لعو�مل �لتي تمفصلت في خلق فر� لهن 
�� �ضع معيقا� �ما2 فو9هن، �بالتالي �الستفا�& من تجا�بهن في حمال� �نتخابية الحقة. 
�لكن يبقى هناx حد ال يمكن تجا�J9 في تعميم تجربتهن �� �إلستر�تيجيا� �لتي �تبعنها (في 
حاh �لفو9) على �لمرشحا� �ألخريا�. فعلى سبيل �لمثاh، يمكن تعميم فكر& �A �لتو�صل 
�لجماهيرE ��لمجتمعي يزيد من فر� �لنساF للفو9 في حين ال يمكن تعميم ما �OU كانت 
فر� �لفو9 �على �OU ما ترشحت �لنساF في قو�ئم حزبية �� مستقلة، فهذJ لها عالقة بالخا�طة 
 FلقاU خر_ هو��لسياسية ��لعائلية ��لشخصية للموقع �النتخابي. AU ما تسعى Uليه �لد��سة مر& 
�لضوF على تفاصيل هذJ �لخا�طة �تأثيرها على �إلستر�تيجيا� �النتخابية ��لمعا�لة �النتخابية 

للمرشحا� �للو�تي تمت مقابلتهن بهدp �الستفا�& من تجا�بهن.

مجتمع �لد
�سة ��لعينة

على �لرغم من �A عد� �لمرشحا� �للو�تي خضن �لعملية �النتخابية بلغ ١٣٩ مرشحة، 
 Fسما��لذE يتضمن  �لمحلية  �لعليا لالنتخابا�  �للجنة  فإنه تم �عتما� �لسجل �أل�لي لد_ 
 E��لـ ٢٦ موقعًا ٢٣) قرية �٣ مد(A، ��لبالغ عد�هن ١٥٣ مرشحة،  �لمرشحا� في 
 gلعو�مل �لتي �فعتهن لالنسحا� A�قبل �نسحاg بعضهن من �لعملية �النتخابية على �عتبا� 
ال تنفصل عن �لمعيقا� �لتي يسعى �لبحث Uلى ���ستها. �ما عينة �لد��سة، فقد تم تصميمها 
��ختيا� �فر��ها على �ساn غرضي (عينة غرضية)؛ بمعنى �نه تم �ختيا�ها بشكل مقصو� 
��فق معايير محد�& تخد2 �هد�p �لبحث. �ما تصميم �لعينة١ �لتي شملت ٨ مرشحا�، 

فكاA على شكل ثالb مجموعا�، كانت كالتالي:
 A� على  منتخبا�  مرشحا�   bثال �لمجموعة   Jهذ تضمنت  �أل�لى:  �لمجموعة 
تتضمن �لمجموعة مرشحا� خضن �لعملية �النتخابية كمستقال�، ��خريا� ضمن كتل 
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 FلقاU لد��سة من حيث� pهد��حزبية، حيث يتوقع �A هذ� �لتنو` في طبيعة �لترشح يخد2 
 Eثر �لد�� �لذ��لضوF على �أل���� �لتي لعبتها كل من �لعائلة ��لحزg �لسياسي، تحديد�ً على 
لعبته �لعائلة ��لصفا� �لشخصية في �عم �لمنتخبا� �لمستقال� في �النتخابا� �لبرلمانية 

�لفلسطينية �لعا2 ١٩٩٦.
بتحديد نوعين من فو9  �لمحلية قامت  �لعليا لالنتخابا�  �للجنة   A� �لرغم من  �على 
�لنو`  منتخبا� من  �ختيا�  تم  فإنه  بد�A "كوتا"،٢ �فو9 من خالh "كوتا")  (فو9   Fلنسا�
�أل�h؛ �E منتخبا� فزA بعضوية �لمجلس �لمحلي على �ساn تنافسي مع �لرجاh، على 
بفعل   Aفز �للو�تي  تجربة  من  �كثر  تفاعال�  تضمنت  �لمنتخبا�   Fهؤال تجربة   A� �عتبا� 
"�لكوتا"، ما يضيف نوعيًا Uلى �لمعلوما� �لتي يتم جمعها. �تتضح من خالh مقا�نة �ثائق 
�للجنة �لعليا لالنتخابا� �لمحلية �لخاصة بعد� �لمرشحا� في كل ��ئر& �نتخابية، �كذلك 
عد� �ألصو�� �لتي حا9 عليها [خر مقعدين في �لمجالس �لمحلية مقا�نة بأصو�� �لمقاعد 

�ألخر_، ما يلي:
�لمجالس  �غلبية  في  �ألخيرين  �لمقعدين  بين  ما  �ألصو��  عد�  في  كبير  فر.   xهنا -
�لمحلية ��لمقاعد �لتي سبقتها، ما يدh على �A �لفو9 كاA بفعل "�لكوتا" �ليس لعو�مل 

�خر_ يسعى �لبحث Uلى ���سة مد_ تأثيرها.
بها  فا9  �لتي  �لمقاعد  عن  �ألصو��  عد�  في  كبير  بفا�.  بمقاعد   Fلنسا� - فا�9 
 ،hصو�� تضاهي �لمنافسين �لرجا��A �لنساF �لفائز�� حصلن على عد�  E��لرجاh؛ 
كما في مجلس محلي بني 9يد �لشرقية، حيث حصلت �لمنتخبة فاطمة سحويل على 

�لمرتبة �أل�لى من بين ٣٧ مرشحا �مرشحة.
فا�9  �لتي  �لد��ئر  في   Fلنسا� بين  �لتنافس  تدني  �بالتالي  �لمرشحا�،  عد�  - قلة 

فيها �لنساF بفعل "�لكوتا".
�لمجموعة �لثانية: �تضمنت ثالb مرشحا� لم يفزA في عضوية �لمجالس �لمحلية. 
جماهيريًا  نشيطا�  مرشحا�   Fبانتقا �لمجموعة   Jهذ عضوية  تحديد  عملية  تمت  �قد 
�مجتمعيًا �معر�فا� في مناطقهن في محا�لة إلضافة معلوما� نوعية حوh �لعقبا� �لتي 

��جهتهن.
�النتخابا�،  من  ترشيحهما  بسحب  قامتا  مرشحتين  �تضمنت  �لثالثة:  �لمجموعة 
 Fسما��قد حصلتا على �سميهما من خالh سجل �سمي لد_ لجنة �النتخابا� مد�A فيه 

�لمنسحبا�.
لجمع  �لمرشحا�  مع  �لمنظمة  شبة  �لفر�ية  �لمقابال�  على  �لبحث  �عتمد  �قد 
�لمحلية.  لالنتخابا�  �لعليا  �للجنة  عن  صا��&  منشو���  مر�جعة  Uلى  Uضافة  �لمعلوما�، 
�قامت �لباحثة بصياغة محا�� بحثية مساند& للبحث تم �Uفاقها ضمن مالحق �لبحث. كما 
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�جريت مقابلة �ستطالعية بهدp �لتأكد من فاعلية �لمحا�� �ثناF �لمقابلة، Uضافة Uلى �لتأكد 
من �A �لمحا�� تغطي �لجو�نب �لبحثية ��O �لعالقة بأهد�p �لبحث، �Oلك بمقا�نتها مع 

ما ��لت به �لمرشحة من معلوما�.
�في عملية جمع �لمعلوما�، �عتمد� باألساn على �التصاh بالمؤسسا� �لنسوية 
��لمرشحا� �نفسهن للتأكد من بعض �لمعلوما� �أل�لية قبل Uجر�F �لمقابال�. كما �تصلت 
مع بعض منسقا� �لمؤسسا� �لميد�نيا� �للو�تي تابعن �لحمال� �النتخابية للمرشحا�، 
 hها مباشر& من خالmجر�U مة �لمرشحا� لمعايير �لعينة. بعض �لمقابال� تمFللتأكد من مال
9يا��� ميد�نية للمرشحا� في �لمناطق ��لبعض �آلخر تم عبر �لهاتف بسبب ضيق �لوقت، 
علما �نه تم تسجيل �لمقابال� كافة �تفريغها �Uضافتها Uلى مالحق �لبحث. كما �جريت 
 gلحز�� �لعائلة   ����  ،&�للمر �لسياسية  �لمشا�كة   hلعالمية حو� �أل�بيا�  لبعض  مر�جعة 
�لسياسي في �لتمييز ما بين �لجنسين، �مد_ مساهمتهم في خلق فر� �� �ضع معيقا� �ما2 

مشا�كة �لنساF في �لحيا& �لسياسية.

�لمر��، �لعائلة، ��لحزE �لسياسي في �لسيا� �لفلسطيني

خالفا للنظريا� �لسياسية �لليبر�لية �لغربية �لتي تر_ �لفر� كوحد& �ساسية في �لتنظيم 
�لسياسي، تحتل �لعائلة ��لحمولة مكانة جوهرية في �لتنظيم ��لحر�x �لسياسي في ��h �لشر. 
�أل�سط خصوصًا، ���h �لعالم �لثالث عمومًا، بحيث تتعد_ هيكلية �لعالقا� �الجتماعية 
�القتصا�ية ��O �لطابع �ألبوE حد�� �ألسر& ��لحيز �لخا� لتشكل �لدعائم �ألساسية في 
من  كل  من  بدعم  Oلك  �يتم  �لعا2.  �لحيز  في  ��لمجتمعي   Eالقتصا��� �لسياسي  �لتنظيم 
�لفلسطيني،  �لسيا.  �لد�لة ��لدين، �كذلك �ألفر��، كل لخدمة مصالحه. �في  مؤسستي 
��لعائلة  �لمعيشية  لألسر  �لمركزية  ��لمكانة  �لد��  على  تر�كي  �كذلك   Aجونسو تؤكد 
��لقر�بة في �لتنظيم �الجتماعي �في تشكيل �لهوية، �في تشكيل �حد�� �جتماعية �قتصا�ية 
��عمة خاصة في ظل �ستمر�� �الحتالh �إلسر�ئيلي. فالفلسطينيوA، �بخاصة �لفئا� �لفقير&، 
�جتماعي  �عم  شبكة   Fبنا  pبهد ��الجتماعية  ��لقر�بية  �لعائلية  �لعالقا�  بتعزيز   Aيقومو
�أل�ضا`   Eتر� ظل  في  �بخاصة  �لتأقلم،  Uستر�تيجيا�  كإحد_  �سمية  غير   Eقتصا��
�القتصا�ية ���تفا` نسبة �لبطالة �لتي تز�منت مع ضعف �لمؤسسا� �لوطنية. �تضيف تر�كي 
�A ثمة بو��� إلعا�& تفعيل ��� �لعائال� �لممتد& بهدp �لدعم �الجتماعي ��لحيا& �لسياسية، 
�ما ينجم عن Oلك من تأثير على تعزيز �لنظا2 �ألبوE ��خل �ألسر ��لعائال�. AU حد& �قو& 
�لنظا2 �ألبوE تتفا�� �فق �لتفا�� �الجتماعي �القتصا�E بين �لعائال� بسبب عو�مل مثل 
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�لطبقة ��لموقع �لجغر�في ��لثقافة �غيرها. فعلى سبيل �لمثاh، تزيد نسبة �ألسر �لممتد& في 
�لمناطق �لريفية عنها في �لمناطق �لمدينية. كما �A �لر��بط �لعائلية ��لعا��� ��لتقاليد �تقسيم 

.Aقو_ في �لقر_ منها في �لمد��لعمل �لتقليدE بين �لجنسين 
�ما فيما يتعلق باألحز�g �لسياسية، فقد �بطتها مع �لعائلة عالقة منفعة متبا�لة. فاأل�لى 
�لفلسطينية  �لسلطة  سعت  �قد   .Fلوال� �حشد  �لسياسية  �لتعبئة   pبهد �لثانية  �ستخدمت 
فو� نشوئها Uلى Uعا�& UحياF �لعائلة ��لعشائرية بهدp �ستخد�2 �لشبكا� �لقر�بية ��لنسب 
�لثانية  �ستخدمت  فيما   ،(٢٠٠٣  ،Aجقما�  ،Aجونسو� (جا�،  ��لحكم  ��لتنظيم  للتعبئة 
�أل�لى كوسيلة لخلق فر� ��الستفا�& من �لمو��� �لمجتمعية �لمتاحة، حيث تشير تر�كي 
(١٩٩٧) Uلى �أل���� �لفاعلة �لتي لعبتها �ألحز�g �لفلسطينية في ظل �الحتالh في تقديم 

.Fلمعتقلين ��لفقر��� Fبخاصة ألسر �لشهد�� ،Eلدعم �الجتماعي ��القتصا��
�لتعبئة   pبهد ��لنسب  �لقر�بة  �عالقا�  �لعائلة  �لسياسي   gلحز� �ستخد2  �لطالما 
�لفلسطيني.  �لسياسي  �لنشا�  �لتي مو�n فيها  �لرئيسية  �لساحة   gألحز�� Aلسياسية، لكو�
�كذلك، سعت �لعائال� Uلى تعزيز عالقا� �لقر�بة فيما بينها بهدp تسهيل �9يا�& فر� 
�حد �ألقا�g يشغل منصبًا  Aكا AU ًعلى �لخدما� ��لمو��� من �لد�لة، �تحديد� hلحصو�
عاليًا في �ظائف �لسلطة. �فيما يتعلق بالنساF، تضيف "لم تتمكن سو_ قلة منهن �A تشق 
طريقها من خالh �لهرمية �لحزبية �غيرها. �ال بد من �إلشا�&، مع Oلك، Uلى �A مما�سة 
�كانت منظما�   Fفيها، سو� ��لنشا�  �لنسائية  �لمنظما�  �لعضوية في   hلسياسة من خال�
مرتبطة بأحز�g سياسية �2 منظما� مستقلة، قد �فر� لنساF كثير�� فرصًا �جتماعية للتقد2 
سلبية  �خر_ � �يجابية  تأثير��  ثمة   AU  Eللبد�  hتقو� (تر�كي، ١٩٩٧: ١٣).  ��لظهو�" 
لألحز�g �لسياسية على �لمر�&. فمن جهة، تفر. �للبدE ما بين �ألحز�g �لسياسية �لفلسطينية 
�بخاصة  �لحزبية،  �لهرمية  في   Fلنسا� لمشا�كة  فر�  لخلق  بعضها  تدفع  �لتي  �لمختلفة 
�ليسا�ية منها، ما ساهم في 9يا�& مشا�كة �لنساF في تلك �ألحز�g ��النتماU Fليها. كذلك 
ساهمت هذJ �ألحز�g في تنمية قد��تهن �لقيا�ية ��لتنظيمية ��إل���ية، �كذلك في تمكينهن 
�لثقافة  ساهمت  �خر_،  جهة  �من  ��لمجتمع.  ��لعائلة  �ألسر&  ��خل  مكانتهن  �تحسين 
��لهيكلية �ألبوية ��خل �ألحز�g في �لحد من مشا�كة �لنساF في هرمية �لحزg في حين 
تسا�` �ألحز�U gلى تجنيد �لنساF ��ستخد�مهن كجنو� �حتيا� للحزg �قت �أل9ما�، في 
 :٢٠٠٤ ،Eلعا�ية (�للبد� pخو�� �بنا� في �لظر��حين يصو��هن كأمها� ��9جا� �

.(٦٧-٦٨
طبيعة  على   Fلضو� جا�  تلقي  �لفلسطينية،  �لبرلمانية  �النتخابية  للتجربة  توثيقها  �في 
�لسياسية  �أل9مة   A� Uلى  جا�  �تشير  �لسياسية.   gألحز��� �لنسوية  �لحركة  بين  ما  �لعالقة 
�يديولوجيًا  gلسياسية ��لتي تمثلت في �لتباينا� ما بين �ألحز�� gلتي عانت منها �ألحز��
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�تنظيميًا على Uثر توقيع �تفا. ��سلو، �نعكست بد�جة كبير& على �لحركة �لنسوية، �لكن 
 bحد�U في  ساهمت  �لحزبية  �أل9مة   A� جا�  توضح  حين  ففي  �لشلل.  ��جة  Uلى  ليس 
�نعكس على مشا�كة   Eلذ�� تنظيميًا �جماهيريًا،  �لنسوية  �لحركة   pتصدعا� في صفو
�لنساF في �النتخابا� �لبرلمانية ١٩٩٦ على مستويي �لترشح ��لتصويت،٣ فإنها تشير �يضًا 
 Fلنسا�  pفي صفو Eبلو�& �عي نسو ��سلو ساهم في  بعد  �لحزبي  �لضعف  �A هذ�  Uلى 
��ألطر �لنسوية، سو�F �لمؤيد& �2 �لمعا�ضة التفاقية ��سلو، بحيث �خذA يطالبن باستقاللية 
�لمؤسسا� �لنسوية عن �لسلطة �لفلسطينية ��ألحز�g �لسياسية، حيث �خذ� تتأ�جح عالقة 
�لحركة �لنسوية بالحزg ما بين �اللتز�2 بقر��J تا�&، ��الستقاللية عنة تا�& �خر_. كما سعت 
�لحركة Uلى تفعيل �ألجند& �الجتماعية �لحقوقية للنساF، �كذلك قيا2 �ألطر �لنسوية بالضغط 
على �ألحز�g �لسياسية بهدp تضمين مصالح �لنساF في �جند�تها كما فعلن UباA �النتخابا� 
�لبرلمانية �لعا2 ١٩٩٦ حين قمن بالضغط على �حز�بهن لتضمين �لمرشحا� �لنساF ضمن 
�النتخابا� ٢٧  تلك  في  ترشحت  �قد  (جا�، ١٩٩٦: ٢٣).   gللحز �النتخابية  �لقو�ئم 
�مر�&، ٦٥٪ منهن ترشحن من قلب �ألحز�g �لسياسية، �ألمر �لذE ساهم بد�جة كبير& في 
فا�9 خمسة  ��لتنظيم. �قد  �لجماهيرE ��إلقنا`   hتمكينهن �9يا�& قد�تهن على �التصا
نساF منهن -ثالb من خالh تنظيم سياسي ��ثنتاA مستقلتاA- �قد �عتمد� �لمستقال� 
تنظيميًا �ماليًا، بصو�& �ساسية، على عائالتهن �مكانتها �الجتماعية ��القتصا�ية، Uضافة Uلى 
 A�عو�مل �Oتية تتعلق بقد�تهن على �التصاh ��لحو�� �لجماهيرE ��إلقنا` على �لرغم من 
هذ� ال ينفي Uمكانية �لتشابك في �لعالقا� ما بين �لعائلة ��لحزg �لسياسي. �تقوh جا�: 
�كبر"  Uطا�  في  عائلي ��A �جو� �عم سياسي  �لنساF على �عم   hيصعب تصو� حصو"

(جا�، ١٩٩٦: ٣٢).
 pتبطت �لحركة �لنسوية �لفلسطينية كحركة جماهيرية �تنظيمية تعمل في صفو���
 &��لنساF تا�يخيًا بالمد �لوطني ��لحركة �لوطنية. فالحركة �لنسوية ممثلة باالتحا� �لعا2 للمر
�لفلسطينية كانت -�لغاية �لعقد �ألخير من �لقرA �لماضي- بمثابة ��O` جماهيرE تنظيمي 
لمنظمة �لتحرير �لفلسطينية تعمل على حشد �تنظيم �لنساF لخدمة �ألهد�p �لوطنية، حيث 
 hلنضا� A�غلب [نذ�x �لهدp �لوطني على �لهدp �الجتماعي �لحقوقي للنساF، على �عتبا� 

�لوطني يأتي في �على سلم �أل�لويا�.
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مبد� �لتدخل �إليجابي (�لكوتا) ��لمسا��� بين �لجنسين:

 .hلد�� �قو�نين  �لتشريعا�  في  "�لكوتا"  نظا2  تبني  موضو`   F�9U نظر  �جهتا  تبر9 
 Fلنسا� تمثيل  9يا�&   pبهد مؤقتة  كإستر�تيجية  "�لكوتا"  نظا2  تبني  يؤكد ضر��&  فالبعض 
ا مضى من تمييز �Uجحاp �تجاJ �لنساF، �تخطي �لفجو&  في �لحيا& �لعامة ��لتعويض عمَّ
�الجتماعية ��القتصا�ية بين �لجنسين �لتي تقف حائًال ��A مشا�كة �لنساF في �لسياسة على 
قد2 �لمسا��& مع �لرجل، حتى لو كانت �لتشريعا� ��لدساتير تنص على مبد� �لمسا��& �عد2 
�لتمييز بين �لجنسين. فهناx فر. بين �لنص �لقانوني من جهة، �تطبيقه من جهة �خر_. �ما 
 Fنه قد يدفع بنسا��لبعض �ألخر، فير_ �A نظا2 "�لكوتا" يدفع �لنساU Fلى �لتقاعس، Uضافة Uلى 

غير مؤهال� Uلى مر�كز صناعة �لقر��.
 gألحز�� مع   Aبالتعا� �لفلسطينية  �لنسوية  �لحركة  تمكنت  �لفلسطيني،  �لسيا.  �في 
�لسياسية �ما ما�سته من ضغو� من تضمين نظا2 "�لكوتا" في قانوA �نتخابا� �لمجالس 
على   Aلقانو� نص  فقد   .٢٠٠٤ �لعا2  ���خر  في  �لمحلية  �النتخابا�  عقد  قبيل  �لمحلية 
 A�تخصيص مقعدين للنساF على �ألقل في كل مجلس محلي تترشح فيه �لنساF. �ال شك 
 Jلعالمي �لد�فع باتجا� gلحركة �لنسوية من جهة، ��لخطا� gلتو�فق ما بين مطالب �خطا�
�مقرطة �لشر. �أل�سط ساهم في 9يا�& فر� تبني مبد� �لكوتا كوسيلة لتحقيق �لمسا��&، 
بتنفيذ  قبل جبها� ��خلية �خا�جية، مطالبة  �لسياسية لضغو� من  �لقيا�&  تعرضت  حيث 

خطو�� ملموسة في مشر�` �لدمقرطة ��إلصالi �لد�خلي.

�لنتائج ��لتحليل٤

في �لبد�ية ال بد من Oكر �A ثمة تباينًا ما بين �لمرشحا� �للو�تي تمت مقابلتهن فيما 
يخص طريقة عرضهن لتفاصيل �لحملة �النتخابية. �كانت �لمرشحا� �للو�تي تم �نتخابهن 
تكن  �لم  مباشر&.  �بصو�&   gجو��  hسؤ� طريقة  على  بالمعلوما�   Fلإل�ال ميًال  �كثر 
 Aحيث كا ،Aتها في �لحديث كما في حالة �للو�تي لم يفز�O لمعلوما� تتدفق باالندفاعية�
ال بد، في �غلب �ألحياA، طرi سؤ�h على كل تفصيلية للحصوh على معلوما� بشأنها. 
Uضافة Uلى Oلك، كاA محو� مصا�� �لدعم ��لفر� �النتخابية �كثر حظًا من ناحية معلوماتية 
من محو� �لصعوبا� عند �لمنتخبا�. بالمقابل، تغلفت مقابال� �للو�تي لم يفزA باندفاعية 
�قيق  تركيز  مع   bألحد�� تسلسل  ����ية  �النتخابية  تجربتهن  تفاصيل  عن  للحديث  �Oتية 
Uضافة  �النتخابية،  �لد�ئر&  في  �النتخابية  �لتحالفا�  �طبيعة  ��جهتهن  �لتي  �لمصاعب  على 
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Uلى Uبد�F تقييمهن ��mيتهن للحدb. لقد بد� �لتأثر �عد2 �لرضا عندهن ��ضحًا �عميقًا من 
نتائج �النتخابا�، �بخاصة �نهن ال يفتقرU Aلى عامل �لكفاF& لشغل �لموقع �لذE ترشحن 
 bلثال� Fصر�� �عزيمة �لنساU Aضحًا من �لسير �لذ�تية للمرشحا�. لقد كا�� Aليه. فهذ� كاU
�قمن   ،Eلتحد� قبلن  �نهن  حتى  �النتخابا�  في خو}  عالية   ،Aيفز �لم  قابلتهن  �للو�تي 
بالتسجيل قبل Uقر�� �لكوتا �Uعا�& فتح �لتسجيل ليو2 ��حد للنساF. كما �نهن كن منغمسا� 
في �لعمل �لجماهيرE ��لنقابي ��لمجتمعي ��لنسوE منذ فتر& طويلة تجا��9 عند بعضهن 
�لعشرين عامًا. �على �لرغم من تأكيد كل منهن على �همية نظا2 "�لكوتا" في ضماA حق 
�لنساF للوصوU hلى مر�كز صناعة �لقر�� فإنهن �شرU Aلى عملية UساF& �ستخد�2 هذ� �لنظا2 
من قبل �ألحز�g �لسياسية ��لعائال�، حيث قامت هذJ بإفر�9 مرشحا� يخدمن �لمصالح 

�لحزبية ��لعائلية قبل �لمصالح �لنسوية.
�تسر� �لمرشحا� �قائع تجربتهن بأسلوg �صفي تسلسلي تا�&، �بأسلوg تحليلي 
�للو�تي  �لمرشحا�  على  �ينطبق هذ� بشكل خا�  �النتخابية.  �لعملية  لوقائع  �خر_  تا�& 
لم يفزA في �النتخابا�، �بالتالي يجب �ال نغفل �A �لمعلوما� �لتي يتم عرضها تعبر عن 
للعملية ككل. �قد يكوA هناx �صف �� سر�  �لمرشحا� �تتضمن �mيتهن  �جهة نظر 
مغاير لطبيعة ��يناميكيا� �لعملية �النتخابية فيما لو تمت مقابلة �عضاF من �لعائلة، �� �لتنظيم 
�معطيا�  على حقائق   hلحصو�  -  Aإلمكا� قد�   - كباحثة  �قد حا�لت  مثًال.  �لسياسي 
Uجر�ئية من �لمرشحا� لتكوU Aجاباتهن �كثر قربًا Uلى �لموضوعية. فعلى سبيل �لمثاh، حين 
تحدثت �لمرشحة فاطمة فرعوA عن عالقتها مع �لمرشحة عائشة عو�&،٥ �لتي �خذ� طابع 
�لصر�` قالت AU ���فع ترشحها هو خدمة مصالح عائلية �ليس نسوية، �Uنها �عمت من 
قبل �خيها، ��A �متد��ها �لجماهيرE �لنسوE ضعيف، �Uنها ترشحت بعد Uقر�� "�لكوتا" 
�النتخابية. ما يجب �خذJ بعين �العتبا� هو �حتماh �ختالp سر� هذJ �لر��ية فيما لو تمت 
لألفر��  �لر��يا� �فقًا   pختال� Uمكانية  �لرغم من حقيقة  مثًال. �لكن، على  مقابلة عائشة 
�لذين تتم مقابلتهن فإO Aلك ال يؤثر على �هد�p �لبحث �لمتمثلة في ���سة �mية �تشخيص 
�لمرشحا� لتجربتهن من حيث مصا�� �عم �� معيقا� �تمفصلهما في بلو�& �إلستر�تيجية 

�النتخابية لكل منهن.

�لخلفية �النتخابية للمرشحا�

يتفا�� �لعمر ��لحالة �الجتماعية ��لتحصيل �ألكا�يمي للمرشحا� �للو�تي قابلتهن. 
فمنهن من يبلغ عمرها ٣٠ عامًا، ��خر_ ٦٠ عامًا، �كلتاهما شغلتا منصب �ئاسة �لمجلس 
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�لد��سية  �لمرحلة  �نهت  من  �منهن  �لمتز�جة.  �غير  ��لمطلقة  �لمتز�جة  �منهن  �لمحلي، 
بين  ما  لهن  �لسياسي   Fالنتما� �يتفا��  �لجامعية.  �لشها�&  �نهت  من  �منهن  �لثانوية، 
ترشحن  قد  �لحزبي   Fالنتما�  ���O لمرشحا�� �A بعض  ��لمستقل، مع مالحظة  �لحزبي 
�A لديهن  (Aلم يفز �� Aللو�تي فز� Fكمستقال�. كما �تشير �لسير �لذ�تية للمرشحا� (سو�
�� �الجتماعي، مع تفا��  Eلنسو� ��خبر& في �لعمل �لمجتمعي ما بين �لحزبي �� �لنقابي 
 Aمضت تسعة �ثالثين عامًا كمدير& مد�سة، �منخرطة في معظم لجا�فيما بينهن. فمنهن من 
�لبلد& �نشاطاتها، ��حر�9 فو�9ً ساحقًا، حيت حا�9 على �على �ألصو�� من بين سبعة 
�خريا� لم يفزA على  A��ثالثين منافسًا/&، �كذلك على �ئاسة �لمجلس �لمحلي، فيما نجد 
�لرغم من نشاطهن �لحزبي ��لنقابي ��لنسوE لما يقا�g �لعقدين من �لزمن، هذ� على �لرغم 
من كونهن معر�فا� جماهيريًا في مناطقهن على حد قولهن. �تقوh �لمرشحة نبيلة �لعسلي 
�لتي لم يحالفها �لحظ "لم �كن صوتًا في صند�. مغلق، �Uنما صو� يتكلم، �لألسف لم 
يتم سماعه كما يستحق". �جدير بالذكر �A بعض �لمرشحا� �شرU Aلى فو9 نساF نشاطهن 

�قل على �لصعيد �لمجتمعي ��لنسوO� ،Eلك نتيجة �عم حزبي �عائلي.
صناعة  في  شريكة   Aتكو ال  فلم   ،hلنضا� في  �شريكة  ��9جة،   ،2� هي   &�"�لمر
�لتي  فالد��فع  عبوين.  من  فاطمة سحويل  Oكرتها  �لتي  �لد��فع  �حد   Aكا هذ�  �لقر��؟!". 
Oكرتها �لمرشحا� ���F ترشحهن لعضوية �لمجلس تؤكد �نهن ��عيا� لد��هن �لمها2 

�لمنصب �لذE ترشحن له. �تضمنت هذJ �لتالي:
.Fلقد�& ��لطاقة على �لعطا� -

ح ��جو� �لكفاF&، فالقانوA �النتخابي يدعمها. - �لحق في �لترشُّ
- تحسين �لوضع �لخدمي ��لبنية �لتحتية للبلد&.
ح لمر�كز صناعة �لقر��. - تشجيع �لنساF للترشُّ

�تلبية  لهن،  �لمقدمة  �لخدما�  �تحسين  �لمحلية،  �لمجالس  في   Fلنسا� - تمثيل 
�حتياجاتهن ��حتياجا� �ألطفاh "ألA �لرجل ال ينتبه لهذJ �الحتياجا�".

- تغيير نظر& �لمجتمع �تجاJ �لنساF في �لمجالس �لمحلية.

�لكوتا �نتيجة �لتصويت:

تفا�� عد� �لمرشحا� في �لد��ئر �النتخابية في �لمناطق كافة ما بين (صفر) كما 
في ��ئر& �لعوجا٦ بمحافظة ��يحا على �لرغم من �جو� �لكوتا، �عشر مرشحا� كما في 
��ئر& �لظاهرية بمحافظة �لخليل. كما تر��i عد� �لمنتخبا� في كل مجلس من (صفر) كما 
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�لعوجا ���بع نساF كما في �لد�حة. �جدير بالذكر �A من تمت مقابلتهن قمن بالترشيح 
 Fالنتخابي، �قد كن متأكد�� من فو9هن (باستثنا� Aقر�� "�لكوتا" في �لقانوU لالنتخابا� قبل
�للو�تي �نسحبن)، غير �A تأثير "�لكوتا" ��نتفاعهن منها في �لعملية �النتخابية كاA متفا�تًا. 
 Aلغربية ��لفائز& برئاسة �لمجلس بد�� �تقوh �لمرشحة فتحية ��حيمي من ��ئر& بني 9يد 
�لكوتا  �لتجربة بد�A كوتا. مع  �لكوتا، �لكن كنت حابة �خو}  Uيجابية  �نكر  كوتا "ال 

�قتصر �لتنافس على ما بين �لنساF فقط".
�ما �لمرشحة فاطمة فرعوA من ��ئر& �لعيز�ية �لتي لم يحالفها �لحظ، فتشير Uلى AU قر�� 
 gللترشح، كما ��9 من فرصهن على مستو_ �لعائلة ��لحز Fلكوتا" ساهم في �فع �لنسا�"
�لسياسي ��لثقافة �لمجتمعية، حيث �فعهم �لقر�� Uلى فر9 نساF لالنتخابا�. �لكنها تحفظت 
�قلية منهن  A�على نوعية �لنساF �للو�تي �عمتهن �لعائلة ��لحزg �لسياسي، حيث �عتبر� 
توفر لديهن نشا� ��نخر�� حزبي �� نسوE. �في هذ� �إلطا�، تشير Uلى تجربة منافستها 
�خاها �O �النتماF �لفتحا�E قا2 بدعمها على �لرغم من كونها  A�عائشة من كتلة "فتح" Uلى 
غير نشيطة ال حزبيًا �ال نسويًا، ��A �لعائلة قامت بترشيحها بعد Uقر�� "�لكوتا"، �كذلك 
مرشحة �خر_ على قائمة "فتح" تدعى "عال" تقوh فاطمة فرعوAU A �لتنظيم قا2 بترشيحها 
"ألنها تو�فق على قر���تهم بسهولة". AU �الستقاللية �لحزبية قد تكوA مضر& بالنساF طالما 
�عم   A�� لنجاحها  كافيًا كإستر�تيجيه  يكن  لم   Eلنسو�� �الجتماعي  �لمرشحة  نشا�   A�
�لحزg �لسياسي. �تضيف فرعوU Aلى �A نظا2 "�لكوتا" لم يقد2 لها �لدعم، �Uنما "�ضرها" 
�نه ساهمت في فر9 نساF منافسا� من قبل �ألحز�g بناFً على تو�فق �لمصالح، �ليس  OU
�فق معيا� �لكفاF&، ما قلل من فر� نجاحها، �بالتالي عد2 نجاحها، �بخاصة �نها ترشحت 

كمستقلة.
�نا " :hلكوتا"، فتقو�" yلعز& من ��ئر& �لد�حة، ��لفائز& خا�� Aما �لمرشحة �جد��
 Aجد�� hساسيًا في نجاحها. �تقو�شجعت حالي". لقد لعبت ثقة �لمرشحة بنفسها ����ً 
 Fحر9ته هو ثقة �لنسا� Fشي `��� ... Fصر�` �ألقويا Aلعز& عن تجربتها �النتخابية: "هذ� كا�
 ."nلنا� ��h مر& بشعر بنفسي �بحياتي �مكانتي ألنه من  ... Fلنسا� �لنجاi هو من   ...
�لنساF في �لمجلس،  �لنساF �كسر حاجز �لخوp �9يا�& عد�  �تضيف: "ال بد من �عم 
ألO Aلك يزيد من قوتهن �قد�تهن على �لحو�� �تلبية مصالح �لنساF". �تؤكد �نها كانت 
��ثقة من �لفو9. �في تعقيبها على نتائج �النتخابا� في �لد�حة قالت: "لم يكن �لمجتمع 
يرفض �جو� �لنساF، �لكن لم تكن �لتوقعا� �A يكن ��بعًا". �بنظرها، ساهم نظا2 "�لكوتا" 
في تعزيز فر� �لتصويت للنساU ،Fضافة Uلى تعزيز �عم �ألحز�g �لسياسية للنساF، حيث 
"تضمنت كل كتلة �مر�& ��حد& على �ألقل". �هي تر_ �A "�لكوتا" كانت حيوية �Uيجابية، 
 xحر��& �تحر xهنا A�حيث ���9 من �لتنافس ما بين �لنساF ��لرجاh، �تقوh: "شعر� 
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 h�9�في �لتجمعا� كافة؛ نساF ��جاًال، كما �تيح للمجتمع �الختيا� ما بين �لنساF، كما 
�لرتابة ما بين �لنساF. فمثًال، عندما ترشحت فتا& من "فتح"، شعر� �نه ممكن يكوA خطر 
علي �هذ� حفزني �كثر". �ما �لمرشحة نبيلة �لعسلي من ��ئر& ��يحا �لتي لم يحالفها �لحظ، 
�A حزبها لم يدعمها في تضمين �سمها في �لكتل  OU ،لكوتا" لم تخدمها�" A�فتشير Uلى 
�ما خلو� عّساp من عّر�بة، فتضيف  .gلك بسبب خالفا� ما بينها �بين �لحزO� ،النتخابية�
�لمحلي، �بالتالي تم تضمين نساF في  �لمجلس  �لمعركة �النتخابية كانت على �ئاسة   A�
 Aهذ� كا A��لكتل ال تعا�ضهن في �لر�E لضماA صوتها لمرشح �لكتلة لرئاسة �لمجلس، �

على حساg �لكفا��F �لنسوية.

�لدعاية ��لشعا
 �النتخابي

فمنهن  �النتخابية.  �لدعاية  موضو`  يخص  فيما  �لعينة  �فر��  مو�قف  في  تباين   xهنا
من قامت ببلو�& شعا� �نتخابي مباشر �خا� بها �بحملتها �النتخابية، �تحديد�ً من قبل 
�لمستقال� �للو�تي ترشحن ��A كتلة. فمثًال، تبنت فرعوA �لشعا� �النتخابي �لتالي: "ألجلك 
�للو�تي  �ما  �لحملة كلفتها ما يقا�g ٤٠٠٠ ��ال�.   AU hيا عيز�ية، سأبقى �فية". �تقو
بالكتلة،  �لخا�  ��لشعا�  بالحملة  �لتزمت  من  فمنهن  �لكتلة،  ترشحن كمستقال� ضمن 
�يضًا من �لتزمت بدعاية �لكتلة �لحزبية،  xيحا. �هنا��كما هو �لحاh مع نبيلة �لعسلي من 
كما هي تجربة سحويل من عبوين. �في �لتجمعا� �لسكانية �لقليلة �لعد�، لم تكن �لدعاية 
�النتخابية على مستو_ تقني �تنظيمي عاhٍ مع تفا�� ما بين �لمناطق. "�لكل بعرp كله"، 
هذ� ما كانت تجيب به بعض �لمرشحا�. من جهة �خر_، هناx تجربة ��حيمي �قد شغلت 
�ئاسة �لمجلس �لمنتخب في بني 9يد �لغربية، �لكن لم تقم بأية فعالية �عائية للحملة، �لم 
يكن لها �E شعا� �نتخابي خا� بها، �تقوh: "كاA لي موقف ضدها (�لدعاية �النتخابية). 
�لبلد& صغير&، ��هل �لبلد بيعرفو� بعض، �ما كاA في حاجة للدعاية، �الحظت �نها �ثر� 
بشكل سلبي على بعض �لمرشحين �لذين �خذ�� يستميلوA �لناn بهدp �لتصويت، ما �ثر 
�شكاh �لدعاية �لحديثة ال تالئم ��ضا` �لقرية �لتي يعرp �لجميع  A�سلبيًا عليهم، حيث 
بعضهم �لبعض". �تضيف: "بالنسبة لي، كنت حساسة في هذ� �لموضو` ... كنت شاعر& 
�لتنظيما�  بعض   A� من  �لرغم  على  هذ�  �النتخابا�".  ��خل   A� قبل  جاهز&  �عايتي   A�
�لسياسية �نزلت �سمها ضمن كتلهم، �كانت ضمن �عاية هذJ �لكتل, �لكنها تقوh: "هم 

�لزمو� نفسهم معي Uكر�مًا لز�جي، �نا ما طلبتش منهم".



72��56��� 7������ ��,�8$9� )�*+�� |

مصا�
 �لدعم ��لفر�

 hسؤ� عند  �لمؤثر&  �إلجابا�  �كثر  من  كانت  �لعبا�&   Jهذ حالي".  شجعت  �نا "
�لمرشحا� عن مصا�� �لدعم �لمعنوE، ما يعكس حماسهن �Uصر��هن على خو} �لتجربة 
�فر�� � �ألهل  ببن  ما  للترشح  ��لتشجيع   Eلمعنو� �لدعم  مصا��  تر��حت  �قد  �النتخابية. 
 Aفرعو  .Fألصدقا��  Fلنسا�� �لنسوية  ��لمؤسسا�   gلحز�� ��لمو�طنين   yلز��� �ألسر& 
. �عتمد�  �جابت عن �لسؤ�h بقولها: "لم يكن �لقر�� سهًال، �لكني صممت ��خذته كتحدٍّ
 Eلجماهير�  hالتصا� على  �لمرشحا�  قد�&   A� في  �Oتي �على عالقاتي". �ال شك  على 

��لحو�� ��إلقنا` ساهمت في �عم �لنساF �لمرشحا�.
تعد� نو` �لدعم للمرشحا� ما بين �لما�E ��لمعنوE ��إل���E �لتنظيمي للحملة، �من 
حيث قو& �لعمل (�لمتطوعين). كما تعد�� مصا��ها ما بين �لذ�تي ��لحزبي ��لعائلي ��فر�� 
من عمو2 �هل �لبلد& تربطهم عالقا� جيد& مع �لمرشحا�. لقد شّكل �لحزg �لسياسي 
�لكتل �لحزبية، �Uنما �يضًا لبعض �لمرشحا�  لمرشحا�  �لدعم ليس حصر�ً  �حد مصا�� 
�لمستقال� على �لرغم من �لتباين في حجم �لدعم حتى على مستو_ �لمستقال� �نفسهن. 
�A يترشحن كمستقال� نتيجة توتر �لعالقة مع �لحزg، كما حالة  Aفهنالك مرشحا� �ختر
نبيلة �لعسلي، �� لعد2 �القتنا` بآلية تشكيل �لكتل �لحزبية، كما هي حالة فاطمة فرعوA، على 
 Aفر�� من �لتنظيم يتفقو��لرغم من �نتمائهن �لحزبي، ما ��_ Uلى �قتصا� مصد� �لدعم على 

مع �لمرشحة في �mيتها.
من  �صو��  لحشد  �نتخابي  �لتّرشح كمستقال� كتكتيك   Aختر� مرشحا�   xهنا�
مختلف �لتيا��� �لحزبية ��لعائلية، كما في حالة فتحية ��حيمي ��جد�A �لعز& �لتي �خذ�، 
في حالة �ألخير&، قر��ها بعد �ستشا�& �مناقشة �لحزg �لذE تنتمي Uليه، �بالتالي ضمنت 
�خر_. �على مستو_ �لدعم �لعائلي، فباإلضافة Uلى �لدعم  pطر���عم �لحزU ،gضافة Uلى 
�لذE تقدمه في مجاh �لحملة �النتخابية، فقد لعبت �ألمها� ��لحما��� ����ً في �لتخفيف 
عن كاهل �لمرشحا� في �ألعباF �لمنزلية ��عاية �ألطفاh، �بشكل خا� �ثناF فتر& �لدعاية 

.pالنتخابية، كما في حالتي فتحية ��حيمي �خلو� عّسا�
هناx مرشحا� سعى �لتنظيم �لسياسي Uلى تضمينهن في كتلته �النتخابية نتيجة فرصهن 
�لعالية في �لفو9، �قد2 �لدعم �لما�E ��لتنظيمي ��إل���E لحملتهن �النتخابية، حيث تكفل 
بدفع �سو2 �لترشح �قيمتها مئة �ينا�، Uضافة Uلى بلو�& �طباعة �لبرنامج �النتخابي ��لصو� 
��لبوستر��. كما ساهم في تنظيم �للقا��F �لجماهيرية للمرشحة كجزF من �عاية �لكتلة 
�نا فقط بالجهد �" Fلتنظيم تكفل في كل شي� AU hالنتخابية. �لمرشحة فاطمة سحويل تقو�
�لشخصي". �جدير بالذكر �A للمرشحة مساهمة فاعلة في بلو�& �لبرنامج �النتخابي للكتلة، 
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�للقا��F في منزلها، �ساهمت بمحا�� �لعمل ��لبرنامج �النتخابي مع  حيث كانت تعقد 
�نه على �لرغم من مساهمة �لحزg �لكبير&، فإA �لدعم لم يقتصر عليه،  hباقي �لفريق. �تقو
�لذ�تية  �لسير&   hخال من  �لو�ضح  �من   .Aلجير��� ��ألهل  �لبلد&   Fنسا �يضًا  �عمتها  فقد 
للمرشحة �A كفاF& �لمرشحة �قد�تها على �إل���& ����ها كمدير& مد�سة فاعلة �تا�يخ 
عطائها للبلد&، ساهمت كلها في بناF �لثقة بينها �بين �لمجتمع نساFً ��جاًال، ما حقق لها 

�لفو9 �لساحق في �النتخابا�.
في حاال� �خر_ -كما في ��ئر& بني 9يد �لغربية- �حر�9 �لمرشحة ��حيمي فو�9ً 
�لسياسي. �على   gلعائلة ��لحز� ��A �عم نظا2 "�لكوتا" بفعل �عم مشترx من كل من 
�لرغم من ترشحها كمستقلة، فإنها حصلت على �عم ليس عائلة ��حد& �� حزg سياسي 
��حد فحسب، �Uنما على �عم �كبر عائلتين في �لبلد& (�لريما�E ��لبرغوثي)، �على �عم 
�كبر حزبين سياسيين في بيت �يما على �لرغم من �لتباين �أليديولوجي بينهما، �هما �لتيا� 
�ليسا�E ��لتيا� �إلسالمي، حيث �عموها من خالh حشد �ألصو�� لها، �تو�جدهم في 
مر�كز �القتر�` �ثناF عملية �القتر�` ��لفر9. �قد ساهمت عو�مل عد& في Uحد�b هذ� �لتو�فق 
حولها، من �همها �لتا�يخ �لنضالي لز�جها، �هو معتقل لد_ �لسلطة على خلفية مقتل �لو9ير 
�إلسر�ئيلي 9ئيفي، ما �ضفى بعد�ً �طنيًا على حملتها. كما �A �نحد�� �لمرشحة من عائلة 
�بالنسبة  لها.  كليهما  �عم  في  ساهم  كبير&  �خر_  عائلة  من  ���9جها  �لبلد&،  في  كبير& 
لد��فع �لدعم �لحزبي من قبل تيا�ين متباينين �يديولوجيًا، فإنها تعو� Uلى �A �النتماF �لسياسي 
�لجبهة  من  [خرين  مناضلين  مع  �عتقاله  تم  �قد   ،Eيسا� هو  ��9جها  للمرشحة  �لسابق 
�لشعبية بعد �A تبنى �لتنظيم �لسياسي �لعملية، �بالتالي �لتز2 �لحزg في �عمها على �لرغم 
من Uعالنها هي ��9جها عن ميولهما �لحالي للتيا� �إلسالمي �لذE �فع باتجاJ �عم �لكتلة 
�إلسالمية لها �يضًا. تقوh �لمرشحة �A �لمنتخبين في �لمجلس من �لكتلة �إلسالمية هم من 
 Eقدمه لها �9جها �لذ Eلى �لد�� �لد�عم �لذU صو� لها لرئاسة �لمجلس. �تشير �لمرشحة
���� حملتها �النتخابية بكفاF& عالية من ���F �لقضباA. �تقوh: "هو من �قترi علي �لترشح 
 xعند لي:   hقا  .iللنجا بإمكانياتي  قناعة   Jعند  Aكا نجاحي.  توقع   .iبالنجا �طمأنني 
Uجما`   xعند� �طالبي،   Eنسو�  Eجماهير �نشا�  �كا�يمي  �مؤهل  �جتماعي  حضو� 
عائلي ��طني. يعني �لتيا� �إلسالمي ��i يدعمك، ��ليسا� مش ��i يتخلى عنك". �تضيف 
�لمحلية،  �لثقافة  �عم  �ما عن  ��طني".  �جتماعي  له حضو�   Aعمني. كا� �9جي  "�ضع 
فتقوh "�لمجتمع �عمني �كاA بدJ �مر�& ألنه ��i يكوA ملفت للد�h �لمانحة. ممكن لو 

."Eما �عمهو{ كد Aكنت �جل كا
�النتخابية  �لدعاية  تتطلبه  ما  �عم  في  �ساسيًا  ��فد�ً  ��لعائلة  �لتنظيم  من  كل  شكل 
للمرشحا� من طاقم تنسيقي �تنظيمي لفعاليا� �لدعاية �النتخابية، �AU بد�جا� متفا�تة. 
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كما قاما بتو9يع �لدعو�� ��لبر�مج �النتخابية ��لصو� للمرشحا�، �توفير �كالF للمرشحا� 
للتو�جد في مر�كز �القتر�` عند �لتصويت ��لفر9، �قاما بحشد �ألصو�� �النتخابية لهن.

لقد ساهم نظا2 "�لكوتا" في تعزيز �عم �ألحز�g �لسياسية للنساF. تقوh �جد�A �لعز& 
AU �لحزg قر� �عمها �غم �جو� مرشح [خر عن �لحزOU ،g كاA هناx شبة Uجما` في 
�لد��  Uلى  �لمرشحا�  تشير  �كبر. كما  نجاحها  فر�   A�  gللحز �لد�خلية  �الجتماعا� 

�لد�عم �لذE قدمه �لجير�A ��لصديقا� ��لمعا�p في �عم �لمرشحة معنويا ����Uيًا.
�تشير �لمرشحة نبيلة �لعسلي Uلى �A �9جها كاA ��عمًا لها خالh �لحملة �النتخابية 
 Fلجز� بدفع  تكلف  �آل�نة، حيث   Jفي هذ �لعمل  عاطلة عن  �نها  �بخاصة  �معنويًا،  ما�يًا 
�لمستحق عليها -كمرشحة في كتلة �لمستقلين- من طباعة �لكرتا�، �مصا�يف يومية، 
�جر& سيا���، �مقر للكتلة �لمستقلة. فقد تم تقسيم مجمو` �لتكلفة على مرشحي �لكتلة، �
�ما على مستو_  .Aال�ها �بناتها ��لجير����قا2 �9جها بدفع �لمترتب عليها. كما �عمها 
عليه:  مأخذين  لديها   AU  hفتقو عامًا،  منذ عشرين  Uليه  تنتمي   Eلذ� �لشعبية  �لجبهة  تنظيم 
 gألحز��� �أليديولوجيا�   A�  Fال�عا� من  �لرغم  على   &���لمر �لرجل  بين  �لتمييز  ��لهما، 
�ليسا�ية هي �كثر �ألحز�g ��عمة لحقو. �لمر�&. �ثانيهما �A �أليديولوجية �ليسا�ية، �على 
�لرغم من �عمها لحقو. �لطبقة �لعمالية، فإA �لتنظيما� �ليسا�ية "عندما �تت �لفرصة لتضمين 
�عضاF من هذJ �لطبقة في مر�كز صناعة �لقر�� تخلت عنهم، ��عمت �لشخصيا� �العتبا�ية 
�لصو�  �طباعة  ���ني)  �ينا�   ١٠٠) �لترشح  �سو2  تكاليف  حزبها  تحّمل  ��لدكاتر&". 
 hصو�� �نتخابية لها. �تقو���لبرنامج �النتخابي، �لكن لم يدعمها بالمتطوعين �� بحشد 
AU من �عمها هم مجموعة من شباg "فتح" -"�ليس �لجبهوية"- �لذين قامو� بمساعدتها 
في ترتيب لقا�Fتها �لجماهيرية �تو9يع �لبرنامج �النتخابي ��لصو�، في حين �لتفت �لجبهة 
 Eر� �لمو��� �لبشرية ��لما�ية لدعمه، ��لذ �لشعبية حوh �لمرشح �آلخر ��عمته، حيث سخَّ
قيل Uنه كاA سجينًا لد_ �لسلطا� �إلسر�ئيلية. �تضيف �نه على �لرغم من �A �لحزg فر9 
 ��Uنه "لم يقد2 لها �ية مساعد&   hكيل لها، فإنها تقو� /gشخصًا قا2 بالتسجيل كمند�
 ،gكمند� Jنا �يا��ستشا�&، ��A [خر مر& ��يته �تحدثت فيها معه كاA يو2 ما سجلت 
�لغاية �آلA لم ���J". �على �لرغم من �A �لمرشحة تقدمت باالعتر�} لالمين �لعا2 للجبهة، 
Uال �نه لم يتخذ موقفًا �يجابيًا حاسمًا �تجاJ �لموضو`. فالخيا��� �لتي عرضت عليها �كد� 
لها عد2 �كتر�b �لحزg لترشيحها، كما قالت في �لمقابلة معها. �بر�E �لمرشحة، لم تكن 
�لثقافة �لحزبية مؤيد& مقا�نة بثقافة �لتجمعا� �ألخر_ (�لبد�ية ��لريفية ... �لخ) �لتي عقد� 

فيها لقا��F جماهيرية، "كانو� (�لناn) يصفقولي �كثر من �لمرشحين �لذكو�".
�فيما يتعلق بدعم �لنساF للنساF، تتباين �جها� نظر �لمرشحا� حوh هذ� �لموضو`. 
ففي حين �كد� فاطمة سحويل �لدعم �لكبير �لذE قدمته لها �لنساF (بالتنسيق ��القتر�`)، 
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�تحديد�ً �لجا��� �طالباتها في عبوين، �شا�� مرشحا� �خريا� Uلى عكس Oلك. فقد 
Oكر� عطاp عيا�، �لمرشحة �لمستقلة �لمنسحبة من ��ئر& �بو �يس، �A "�لرجل بتفهم 
�كثر من �لنساF". عطاp عيا� لم تفكر باللجوU Fلى �لحركة �لنسوية لدعمها  Fمشاكل �لنسا
�لرجاh ألنهم يفكر�� �A �لرجل  �لنساF تدعم فقط   .Fلنسا� العتقا�ها �A "�لنساF ال تدعم 
 hشغا� فاضية  َمَر&  هي  بترشح  �للي   AU بتفكر   Fلنسا� سلطة.   Jعند  Aأل Uيغير  بقد�  فقط 
�متصببة". �تر_ �لمرشحة �A �لوعي �لنسوE عند �لمر�& في �لمجتمع �لفلسطيني لم يكن 
مجر�&،  بصو�&  �لكن   ،Fلنسا� تدعم   Fلنسا�  A�  pعّسا خلو�  �تر_  للمرشحا�.  ��عمًا 
�لكن �ألمر يختلف عندما كانت �لنساF يعرفن �لمرشحا� بصو�& شخصية حيث كانت 
�للي عندها، شو بدها �كثر". �تقوh "�لنساF تدعم من  �لمرشحة تسمعهن ير��A "بكفي 
٧ ��شا�� فتحية ��حيمي ."Fكثر مقا�نة بدعم �لنسا� Aلها كا hعم �لرجا� A�� ،"pال تعر
Uلى �عم Uحد_ �لمنتخبا� لعضوية �لمجلس ��لمحسوبة على �لتيا� �إلسالمي، حيث قامت 

بالتصويت لصالح توليها منصب �ئاسة �لمجلس.
 hخال �عمهن  في  مناطقهن  في  للمرشحا�  �الجتماعية  �لعالقا�  شبكة  ساهمت 
�لحملة. فقد كانت هذJ في بعض �لحاال� بمثابة مفاتيح لعقد لقا��F جماهيرية، �بخاصة 
 Aلها أل بالتصويت  قامو�  Uلى �A بعض �عضاF حركة "فتح"  ��حيمي  للمستقال�. �تشير 
عند �لمرشحا�  عالقتها معهم جيد&. من جهة �خر_، تؤثر �لقد�& �القتصا�ية، �تحديد�ً 
�لمستقال�، على حجم �لدعاية �النتخابية، �بالتالي على فر� �التصاh مع �لجمهو�. �لعل 
 Aمّكنها من تمويل حملتها، �بخاصة أل Eضعها �القتصا�� Aكانت محظوظة، أل Aفرعو
�فر�� �سرتها �فضو� �عمها ما�يًا مع �A نتيجة �النتخابا� لم تكن لصالحها. لكن �لوضع 
�القتصا�E لم يكن هو �لسبب في حالتها، �لكن هذ� ال ينفي Uمكانية �A يكوA كذلك في 

حاال� �خر_.

�لصعوبا� �لتي ��جهتها �لمرشحا�٨

��جهتها  �لتي  ��لصعوبا�  �لمشاكل  محو�   Aكا قابلتهن،  ممن   Aفز للو�تي  خالفا 
�لمرشحا� �للو�تي لم يفزA خالh �لحملة �النتخابية �كثر ��عقد مما ��جهته �لمرشحا� 
�لمستو_  على  تذكر،  صعوبا�   xهنا يكن  لم  �نه  Uلى  سحويل  فاطمة  �تشير  �لفائز��. 
�لشخصي. فهي تقوh: "�لعملية بحد �Oتها بسيطة، �نا عا�فة �لناn ��لناn عا�فيني �عا�فين 
تقبل ترشحي  "�لكل   ،&��مر لم يكن هناx معا�ضة بسبب كونها  �نه  نشاطاتي". �تضيف 
Uللي كانت تدh على  �لجمل  �نني سمعت بعض  �لرغم من  بصد� �حب في عبوين على 
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�ستغر�g؛ مثل هل يجو9 �A تشغل �مر�& هكذ� منصب؟ كاA جو�بي: هذJ مؤسسة سأقو2 
 hنجا�9تها �عطائها خالU� لمد�سة". لقد ساهمت سير& حيا& �لمرشحة� ����بإ���تها كما 
�ألعو�2 �لماضية في تذليل �لعقبا� �لتي كاA من �لممكن �A تو�جهها. لكن فاطمة تحدثت 
عن مشكلة من نو` [خر ��O طابع جغر�في في Uطا� تنافس ما بين �لقر_ �لثالb �لتي تشكل 
�لمجلس �لمحلي، ���O طابع تنافسي ما بين �لمنتخبين حتى ضمن �لتيا� �لسياسي �لو�حد، 
 ،&�حيث غلب �النتماF �لجغر�في على �لحزبي. �تقوAU h �لمشكلة لم تتمثل في �جل ضد �مر
�� ما بين �لتنظيما� في كل �لقر_، �Uنما في تضا�g �لمصالح ما بين �لقر_ �لمشا�كة 
في �لمجلس �لمحلي، حيث ���� كل من هذJ �لقر_ �A يكوA �لمقر للمجلس، ما ��_ Uلى 
�عا. عقد جلسا� �لمجلس. �لذ� لم تعقد �E جلسة بعد �النتخابا� لغاية  pخال gنشو
�للحظة (لحظة Uجر�F �لمقابلة). خالh فتر& �النتخابا� كاA �لتنظيم موحد�ً، �لكن بعد �لفو9 
�لفتحا�ية �لمشكلة من �لقر_  �لتنظيم ��لكتلة  ظهر� �لمشاكل �حدثت تقسيما� ��خل 

.bلثال�
�النتخابية  �عايتي   A� شاعر&  "كنت  ��حيمي:   hتقو به سحويل،  ��لت  لما  �شبيهًا 
جاهز& قبل ما ��خل �النتخابا�"، �يو2 �النتخابا�، شعر� �A كل �لبلد معي. �هلال بعد 
ما فز� شاعر& حالي تحت �لمجهر". �تشير ��حيمي Uلى بعض �لعثر�� �لتي ��جهتها مثل 
�لمجلس  لرئاسة  لصالحها  �إلسالمية  �لكتلة  لتصويت  �إلسالمي  �لتيا�  �فر��  بعض  �عتر�} 
بقولهم على حد قوh �لمرشحة: "ما ضلش (لم يبق) �جاh حتى تعطوها للنساF". �يمكن 
لها، �كذلك   Eليسا�� �لتيا�  بدعم  تتعلق  ���فع سياسية  Uلى  �العتر�}  �Uجا` سبب هذ� 
 Fهر2، سو� E�ألسباg ثقافية تتعلق بذكو�ية �لمجتمع �لتي تفتر} �A �لرجل فقط يحتل قمة 
مؤسساتي �2 عائلي. �قد يكوA �لسبب ناجمًا عن مصالح �Oتية لبعض �لمنتخبين من �لتيا� 
�إلسالمي. كما �شا�� Uلى �A بعض �لنساF لم يدعمنها، OU الحظت �A مرشحا� "فتح" 
كن يقلن: "شو عملت للبلد حتى يدعموها"، في حين �عمتها مرشحة �لتيا� �إلسالمي ��ئد& 

�لريما�E بالتصويت لها لرئاسة �لمجلس.
�الجتماعا�  بمو�عيد  تعلقت  �لحملة،   hخال �لعز&   Aجد�� ��جهتها  �لتي  �لعقبا� 
تنسيق حملتها  Uلى  ما �ضطرها  ليًال،  تعقد  �لناخب، حيث كانت  �لجمهو�  ��للقا��F مع 
�لدعائية �حدها خالh �لنها� �ليس ضمن نشا� �لكتلة. لقد منع �ضعها �الجتماعي كمطلقة 
في مجتمع تقليدE من Oلك. كما �A ضعف قاعد& �لحزg �لسياسي �لذE تنتمي Uليه في 
 gخر_. فحز� gحز���لد�حة �فعها Uلى تكثيف فعاليا� �لدعاية �النتخابية ��الحتكاx مع 
�لمرشحة لم يكن �لعامل �لحاسم في نجاحها خالفًا لغيرها من �لمرشحين/��. كما تعرضت 
�لمرشحة التهاما� مثل �صفها "بالكافر&". لقد �فعت شد& �لتنافس بين �لرجاh ��لنساF في 
�لد�ئر& بعض �لمرشحين �جاًال �نساFً للوصف "بالكفر"؛ ألA جذ�� �نتمائها �لسياسي هو 
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شيوعي، Uضافة Uلى كونها ال ترتدE �لحجاg، حيث كانت �لمرشحة تو�جه هذJ �التهاما� 
خالh لقا�Fتها مع �لمجموعا� �إلسالمية. �ما هي، فركز� على �همية �لوحد&، �نبذ �لفئوية، 

�على �لطابع �لخدمي �ليس �لسياسي �� �لحزبي للمنصب �لذE تسعى �لوصوU hليه.
�بالنسبة للعقبا� �لتي ��جهتها �للو�تي لم يفزA من �لمرشحا� �للو�تي قابلتهن، فقد 

��تبطت بالعو�مل �لتالية:
��ًال، طبيعة �لعالقة ��لتحالفا� ما بين �لمرشحين/�لمرشحا� �بعض �لكتل �النتخابية 
�لعيز�ية  ��ئرتي  في   bكما حد "�لعرقية"   Fسو� �لخاصة،  �لمصلحة  تغليب  فيها  سا�  �لتي 
�لكتل  [لية تشكيل بعض  تمييز في   xهنا Aلمرشحا�، حيث كا�  hيحا، على حد قو���
�النتخابية لصالح �لسكاA �ألصليين في �لد�ئر& �النتخابية، �UقصاF �لسكاA �لمقيمين �لو�فدين 
من �لمناطق �لمجا��& على �لرغم من �نهم -على حد قوh �لمرشحة فرعوA- يشكلوA نصف 
عد� �لسكاA في �لعيز�ية. لم يكن مبد� �لكفاF& في فر9 �لمرشحين �لحزبيين عامًال حاسمًا، 
�Uنما تدخلت �لمصالح �لعائلية �مصالح مجموعا� صغير& ��خل �ألحز�g �لسياسية في فر9 
مرشحا� يتو�فقن معهن في �لمصالح، �ألمر �لذE قد يؤثر على نوعية �لنساF �لتي يدعمها 
��لمرشحا�  كافة  �لكتل  على   E��لر هذ�  تعميم  يمكن  ال  �نه  من  �لرغم  �على   .gلحز�
كافة في �لكتل �لحزبية، فإA هذ� ما ��جهته بعض �لمرشحا� من �لعينة، �بالتالي ال يمكن 
تجاهله. فقد Oكر� بعض �لمرشحا� �A قيا2 �لحزg بفر9 مرشحا� �فقًا لمصالح حزبية 
قد يقلل من فر� �لدعم ��لنجاi لمرشحا� �خريا�. �في هذ� �إلطا�، �شرU Aلى ضر��& 
تفعيل ��� �لمؤسسا� �لنسوية ��لمجتمعية ��لحزبية في فر9 مرشحا� يخدمن �لمصلحة 
�لعامة بهدp ضماA �صوh �لمرشحا� �ألكثر كفاU &Fلى �لمجلس. �تشير جها� �لشيوخي 
من ��ئر& �لظاهرية Uلى �A [لية تشكيل �لكتل بنيت على �ساn تو�فق في �لمصالح ��لثما� 
في  �لكبير&  ��لعائال�  �لحزبية  �النتخابية  �لكتل   AU  hتقو� �لفو9.  بعد  جنيها  سيتم  �لتي 
�فر�9  �لعائال�  تكتلت  فقد  للمرشحا�.  �النتخابية  �لمعا�لة  حسمت  �لتي  هي  �لبلد& 
مرشحين �مرشحا� لالنتخابا�، �قامت �ألحز�g باستقطابهم، ما ��_ Uلى فو9 مرشحين 
�مرشحا� لسن من ��خل �لتنظيم �لسياسي، �Uنما "لبسو� طاقية" �لتنظيم يو2 �النتخابا�. 
لم  "فتح"  تنظيمها   Aترشيحها أل بسحب  قامت  �نها  Uلى  فتشير  �نسحابها،  عن سبب  �ما 
يضمنها ضمن �لكتلة �النتخابية بعد �A حصلت على ضمانا� ��عو��ًً في هذ� �ألمر. �في 
نظرها، كاA تشكيل �لكتل مبنيًا �فقًا للمصالح، �لذلك ����� �لكتل "نساF على مز�جها". 
�ما �لنساF �للو�تي لديهن بعد نسوE �هناU xجما` حولهن من قبل �لحركة �لنسوية، فلم يتم 
تضمينهن في �لكتل �النتخابية. �في ��ئر& ��يحا تقوh �لعسلي AU �لمجلس Oهب بأكمله 
لكتلة "�لوحد& ��لتغيير" �لتي تم تشكيلها على �ساn عشائرE، على �A تتضمن �هالي ��يحا 
 Fلحقو� �النتما��نه تم فر9 مرشحين من كبا� �لعشائر "�لريحا�ية"، �من ثم  E��ألصليين؛ 
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�لحزبي فيما بعد. �قد تعهد�� على �A يسخر�� مو��� �لعشائر �لبشرية ��لما�ية لدعم مرشحي 
�لكتلة ��A غيرهم.

ثانيًا، �لجد�� �لفاصل �لذE كاA من بين �ألسباg �لتي �فعت �لمرشحة عطاp عيا� 
(من ��ئر& �بو �يس) Uلى �النسحاg، حيث تقوAU h موقع �لمنزh خلف �لجد�� �لفاصل في 

�بو �يس شكل عبئًا على حركة تنقلها �ليومي.
عن  �لنظر  بغض  �لمرشحين/��   gستقطا� على  �لسياسية   gألحز�� Uصر��  ثالثًا، 
 Aمستقلة، �ما كا Aكو� A�قناعاتهم/A. �في هذ� �لمجاh، تقوh عطاp عيا�: "�نا حبيت 
في مكاA للمستقلين". لقد تد�فعت �ألحز�g ��لكتل �النتخابية Uلى �ستقطابها على �لرغم 
من �نها �صر� على �غبتها �قناعتها في �A تكوA مستقلة. �قد حا�لت �لكتل �فع �سو2 
�خذ  Aضمنتني في قو�ئمها بد� nحما" :hلترشيح عنها، �بخاصة �لتيا� �إلسالمي. �تقو�
Uليه  �لذE توجهو�  Uلى �ستمالتها عن طريق �9جها  �لسياسية   gيي". كما سعت �ألحز���
�لتيا� �إلسالمي قد  �نتشا� Uشاعا� تدعي �نها محسوبة على   A�Uقناعها. �تضيف   pبهد
�خر_". كما حركة "فتح" حا�لت تجيير �ستقاللية  gحز��عرضها "Uلى �النتقا� من قبل 
�لمرشحة لصالحها من خالh بث Uشاعا� مثل "كل مستقلة هي فتح". هذJ �العتبا��� 
ساهمت في �فعها Uلى �النسحاg، فهي تعتقد �A "�لنساF في �لكتل كن للتجميل �كمالة 

عد�" �"صفر حافظ منزلة".

�بعًا، معيقا� ما�ية �تتضمن �سو2 �لترشح لالنتخابا� �مقد��ها مئة �ينا�، Uضافة 
 ��Fلى تكاليف �لدعاية �النتخابية من صو�، �يافطا�، �برنامج �نتخابي، �تكاليف �للقاU
�لتكاليف عن   Jلحزبية هذ� �لكتل  للحملة، �غير Oلك. �تحملت  �لجماهيرية، ��جر& مقر 
 Fلعب� �خريا�  مستقال�  تحملت  حين  في  �لمستقال�،  �لبعض  �لحزبيا�  �لمرشحا� 
Uلى �الستد�نة. �في حاال� �خر_، تكلف  للدعاية �النتخابية، ��ضطر� بعضهن   Eلما��
�لز�y جز�Fً من تكاليف �لحملة �النتخابية عن �9جته. �تكبد� �لمستقلة فرعوA شخصيًا 
�لترشح  قر��ها  على  ترتب   OU ��ال�،   ٤٠٠٠ �قد�ها  �النتخابية  �لحملة  تكاليف  كامل 
�لدعائي مع �لجمهو�  �لعائلي ��لحزبي �A تكثف من جهدها  �لدعم  كمستقلة بمعزh عن 

�لناخب. لقد �فض �فر�� �سرتها تقديم �لعوA �لما�E لها قائلين "�نت �ختر� فتحملي".
تجد� �إلشا�& Uلى �A ملفا� بعض �لمؤسسا�٩ تتضمن حاال� لنساF �غبن بالتسجيل 
 Aلك بسبب عد2 توفر �إلمكانية �لما�ية لديهن لتسديد �يوO للترشح، �لكن لم يتمكنَّ من
مترتبة عليهن للحصوh على بر�F& �لذمة �لمالية من �لبلدية، إل�فاقها مع طلب �لتسجيل كما 
ينص قانوA �لترشح للمجالس �لحكم �لمحلي. �هناx حاال� لم تقم بالتسجيل ألA ترشحها 
كاA يتطلب قانونيًا �الستقالة من عملها AU كانت تعمل في Uحد_ �ألجهز& �ألمنية. لقد شكل 
هذ� عائقًا �ما2 نشيطا� نسويا� من حركة "فتح" �للو�تي يعملن في �لتنظيم، �لكن يستلمن 
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���تبهن من �ألجهز& �ألمنية، ما �عا. ترشحهن ألO Aلك يتطلب �لتضحية بالوظيفة.١٠
 gلمرشحة من حز� تحتاجه  ما كانت  للمرشحا�:  �لحزبي  �لدعم  خامسًا، ضعف 
نشطت به فتر& طويلة (كما في حالة �لعسلي) ال يقتصر على �لجانب �لما�E فحسب، �Uنما 
ينبغي �A يشمل �إل�شا�، �حشد �لمتطوعين ��ألصو�� �النتخابية، �ألمر �لذE يقو2 به ��ئمًا 
تنظيم �لمرشحة، حيث �عتبر� بعضهن �A �لتنظيم لم يدعم كو���J بشكل متساٍ�، �Uنما 

كاA هناx تمييز لصالح �لمرشح �لرجل.
مر�كز  ��خل  بها   iلمسمو�  ��Fباإلجر� تتعلق   Aللقانو خر�.   bحد� سا�سًا، 
�القتر�`، Uضافة Uلى �جو� عالقة نسب ما بين مسؤ�لي مر�كز �القتر�` ��لمرشحين/��، ما 

يهد� حيا�ية ��يمقر�طية �النتخابا�.
فو9  فر�  من  قلل  ما  �نتخابية،  كتلة  من  �كثر  على  �لتنظيم  �صو��  تشتت  سابعًا، 
�لمرشحين/ �� �لحزبيا�. كما حدb مع خلو� عّساp من عّر�بة، حيث "�OباA �لحزبية 
في �لعائلة، �حيث �لكفاF& لم تعد �لمعيا�". �خلو� عّساp كانت مرشحة في كتلة "فتح"، 
�هي تعتقد �A �لخالp بين عائلتها ��ئيس �لبلدية �لسابق EO �النتماF �لفتحا�E (ففي نهاية 

�لمطاp هي بنت �لعائلة) �ثر على نسبة �لتصويت لصالحها.
�لحد في حركة بعض  �لسائد& من  �لذكو�ية  �لثقافة  �لمحلية: ساهمت  �لثقافة  ثامنًا، 
تر�فقت مع �ضع   AU نساF، �بخاصة  �لمساF كونهن  متأخر& في  �لمرشحا� في ساعا� 
 Aنطباعًا سلبيًا عن �لمرشحة. هذ� كا� Eجتماعي مثل �لطال.، حيث يرسم �لمجتمع �لذكو��
�ضع �جد�A �لعز& من �لد�حة �لتي �ضطر� Uلى �A تنسق �عايتها �النتخابية بشكل منفصل 
عن مرشحي كتلتها بسبب توقيت عقد �لفعاليا�، ما ��9 من �عبائها. �في حالة ��حيمي 
لرئاسة مجلس بني 9يد �لغربية، تر�� عن �فو�J بعض �فر�� �لتيا� �إلسالمي عبا��� مثل "ما 
ضلش �جاh في �لبلد حتى تعطوها للنساF". �تقوh �لمرشحة AU هذJ �لعبا��� كانت تتر�� 

�يضًا. Fنسا Jفو��من 
حالة  في  �النتخابية  �لحملة  إل���&   pٍقت كا�  xهنا يكن  لم  �لوقت:  عامل  تاسعًا، 
فاطمة فرعوA. فعملها في مديرية �لتربية ��لتعليم، �عملها في جمعية �لشر�. �لنسوية، كانا 

يستحوA�O على معظم �قتها. �تقوh: "لو كنت متفرغة لكاA �لعمل �فضل".
في  ��لنسوE ساهمت  ��لحزبي  �لعائلي  بين  ما   Fللنسا �لمختلفة   ��Fالنتما� عاشرً�، 
�شا�� نبيلة �لعسلي Uلى عالقتها  ،hبعض �لخالفا� بين �لمرشحا�. فعلى سبيل �لمثا Fنشو
مع �لمرشحة يسر_ �لولجي بقولها "كانت E9 �لضر& Uلي". �يسر_ هي Uحد_ �لمرشحا� 
في كتلة �خر_ قامت باالعتر�} على �جو� �سم نبيلة �لعسلي (�لمرشحة) في �لكتلة بحكم 
�نها من تنظيم [خر �ليس من حركة "فتح". �كانت تأمل سحب ترشيح نبيلة، حيث قالت 

لها "�نسحبي �سأ�عمك في �نتخابا� �لتشريعي ��لنقابا�" نقًال عن لساA نبيلة.
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�إلستر�تيجيا� ��لتكتيكا� �لتي �ستخدمتها �لمرشحا�

�A يتم �خذ �لخا�طة ��لبيئة �لسياسية ��لعائلية ��لثقافية للموقع �النتخابي  Eمن �لضر��
�على   Aلضما للمرشح/ـة  �النتخابية  �إلستر�تيجية  خطو�  �سم  عملية  في  �العتبا�  بعين 
�لفر� للنجاi. فلكل موقع �نتخابي خصوصيته. �ال يقل عن Oلك في �ألهمية في �سم 
�إلستر�تيجية �النتخابية عالقة �لمرشحة بالموقع �النتخابي بما يتضمنه من �حز�g سياسية 
�عائال� مختلفة ��فر�� �غير Oلك. �تباينت �لسمة �النتخابية �لتي �عتمدتها �لنساF ما بين 
بين  ما  تأ�جحت  ���فع  بناFً على  �لمختلفة  �لمو�قع  في  لكتل حزبية  �منتميا�  مستقال� 
�لحزبية   ��Fلفكرية ��النتما� ��لقناعة  �لمرشحا�  �النتخابي عند بعض  �لتكتيك  �عتبا��� 
عند �خريا�. ففي بعض �لحاال� -كما في حالة كل من فتحية ��حيمي ��جد�A �لعز&- 
�لتيا���  من  �ألصو��  من  ممكن  عد�  �كبر  لضماA حشد  كمستقال�   Fلنسا� ترشحت 
�لسياسي لكل   Fالنتما� �لرغم من  �النتخابي على  �لموقع  �لمختلفة في  �لسياسية ��لعائال� 
منهما. لقد جنت �إلستر�تيجية �لتي تبنتها �لمرشحة فتحية ��حيمي ثما�ها من خالh �عتما�ها 
�لحيا�ية �ترشيح �Oتها كمستقلة على �لرغم من محا�لة �ألحز�g �لسياسية �ستقطابها. فقد 
كسب  من  فتحية  تمّكنت  لقد  "�لكوتا".   yخا�� �لر�بعة  �لمرتبة  في  �لفو9  من  تمكنت 
�صو�� من تيا��� سياسية يسا�ية �Uسالمية، �كذلك �صو�� عائلتين كبيرتين. لقد كانت 
�لحيا�ية �لنهج �ألمثل لها في ظل تعد� هويا� �لمرشحة �لسياسية ��لعائلية، حيث تمكنت 
من كسب �لجميع. �لمرشحة كانت ناشطة في صفوp �ليسا�، �لكنها تبنت مؤخر�ً �لتوجه 
�إلسالمي. �9جها معتقل سياسي لد_ �لسلطة مع كو��� �ليسا� �متدين في ��O �لوقت. 
�لريما�E، �كلتاهما كبر_ عائال�  �لبرغوثي ��9جها من عائلة  �لمرشحة من عائلة  �هل 
�لبلد&. لقد ساهمت حيا�ية �لموقف في �حتو�F �ألطياp �لمختلفة. �تعتقد فتحية �A حيا�يتها 
 A�سوp تمكنها من ���U& �لدفة بشكل مهني بعد �لفو9 �فقًا للقانوA ��لمعايير �لمهنية. كما 
�عتما� �9جها كمدير لحملتها، حيث قا2 بإ���& حملتها من �لسجن عبر �التصاh مع �لتيا�ين 
�لسياسيين، �كذلك �لعائلتين �ضاp للحملة �النتخابية �لبعد �لوطني، فز�y �لمرشحة معتقل 

على خلفية مقتل �لو9ير �إلسر�ئيلي 9ئيفي.
�كما �لحاh مع ��حيمي، كانت Uستر�تيجية �جد�A �لعز& موفقة. ففي �لبد�ية، �قترحت 
 ،Fلمصالح ما بين �لنسا� gبسبب تضا� iلمرشحة تشكيل كتلة نسوية، �لكن لم ينجح �القتر��
حيث تلقت بعضهن ضمانا� من �ألحز�g بدعمهن �OU ترشحن ضمن كتلهم �لحزبية. بعد 
Oلك، تبنت �لمرشحة Uستر�تيجية �لترشح كمستقلة، �ليس باسم �لحزg �لذE تنتمي Uليه، 
 gلى ضعف �لقاعد& �لجماهيرية لحزU لكO يعو� �لسبب في� .gبعد مناقشة �ألمر مع �لحز�
�لشعب في �لد�حة، OU يشكل تنظيم "فتح" �لتيا� �لسائد، يليه �لتيا� �إلسالمي، ثم �ليسا�. لقد 
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سعت �لمرشحة من خالh �ستقالليتها Uلى �ستقطاg �تجاها� مختلفة للتصويت لصالحها 
بمن فيها �لتيا� �إلسالمي. �قد �عتمد� في Oلك على �لعناصر �لتالية:

١. �لتا�يخ �لنضالي ��لمجتمعي للمرشحة، �كذلك �نجا�9تها في �لد�حة.
 ��Fلقا لعقد  مفاتيح  شكلت  �لتي  ��ألهالي   Fلنسا� مع  �الجتماعية  �لعالقا�  ٢. شبكة 

مع �لمجموعا� �لمختلفة.
�كز�   E� �لمناسب".   Aلمكا� في  �لمناسب  "�لشخص  شعا�  على  ٣. �لتركيز 
�لمرشحة على �لمهنية ��لقد�& على �لعطاF �خدمة �ألفر�� لحشد �ألصو�� في ظل 
ضعف �لدعم �لعائلي ��لحزبي من حيث مجمو` عد� من يحق لهم �القتر�`. �كذلك 
في مو�جهة ما تم نشرJ من Uشاعا� ��تهاما� "بالكفر" من قبل ��سا� Uسالمية على 

خلفية �A جذ��ها شيوعية.
٤. �ستهد�p �ألهالي كافة ��A �ستثناF في منشو��� �لحملة �لدعائية.

�في حاال� �خر_، ترشحت �لنساF كمستقال� لوجو� خالp مع �ألحز�g �لسياسية 
�لتي ينتمين Uليها. فالمرشحة نبيلة �لعسلي ترشحت كمستقلة ضمن كتلة مستقلين على �لرغم 
 ،gمن �نتمائها للجبهة �لشعبية، حيث لم تقد2 �لجبهة �لدعم �لمتوقع لها كأحد كو��� �لحز

�بخاصة �A عالقتها بالتنظيم جيد& جد�ً. �من بين �لخطو�� �لتي �تبعتها خالh �لحملة:
في  �لبد�،  مثل  تشكيلها  [لية  في  �ألخر_  �لكتل  �قصتها  �لتي  للتجمعا�  - �لتوجه 

�صو�� �لناخبين. gسعي الستقطا
- �ستثما� سجل ���ها �الجتماعي في ��يحا.

�صو�� من �لطبقة �لعاملة. gستقطا� pعاملة بهد &�- �ستثما� هويتها كامر
من  �لدعم  على   hلحصو�  pبهد �لجبهة  غير  �خر_  تنظيما�  مع  قنو��  - فتح 

متطوعين للحملة.
��ئر&  Uلى   hلوصو�  pبهد منفر�&  �ليس  كتلة  في  كمستقلة  للترشح  - �ختيا�ها 
 hلم يضمن لها �لفو9 فهو يضمن لها �لحصو AU ًخيا�� Aسع من �لمقترعين. فهذ� كا��
على عد� من �ألصو�� "يحفظ ماF �جهها" في ظل �لمنافسة �لشديد&. �قد سعت 
كمحا�لة  نسائية  كتلة  تشكيل  Uلى  �النتخابية  �لعملية  مر�حل  Uحد_  في  �لمرشحة 
لتجا�9 سلسلة �أل9ما� �لتي ��جهتها، �لكن لم تكن �لمحا�لة مجدية، فالمرشحا� 

�ألخريا� كن ملتزما� مع �لكتل �ألخر_ �لديهن ضمانا� للدعم.
من جهة �خر_، �كتكتيك �نتخابي، قامت �لمرشحة فاطمة سحويل بالترشح ضمن 
كتلة �لتنظيم على �لرغم من �نها تقوAU h �لفو9 كاA مضمونًا حتى لو �ختا�� �A تترشح 
 �O (�لتيا�  "فتح"  كتلة  في  كمرشحة  �النتخابا�  تخو}   A� �ختا��  �لكنها  كمستقلة. 

�لقاعد& �لجماهيرية �أل�سع في �لبلد&) العتبا��� ثالثة، هي: 
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��ًال، �لخوp من فقد�نها لبعض �صو�� �لتنظيم بحكم �لتز�2 �عضاF �لتنظيم بالتصويت 
لمرشحي �لكتلة، �بالتالي ستفقد �صو�تًا AU هي خا�جها. 

كتلة  ضمن  تترشح   A� منها  تطلب   Eلذ� �ألمر  �لمجلس،  لرئاسة   hلوصو� �ثانيًا، 
تضمن تصويت �فر��ها �لناجحين لصالح توليها منصب �ئاسة �لمجلس. لم تكن �لمرشحة 
لتحصل على ��O �لدعم لو شا�كت كمستقلة، �تحديد� ألA �لقانوA �النتخابي ينص على 
�A �نتخاg �ئاسة �لمجلس يكوA من قبل �ألعضاF �لمنتخبين �ليس من �لناخبين مباشر&. 
للرئاسة،  �لكتلة  �لتنظيم �A تكوA هي مرشحة  �جدير بالذكر �A �لمرشحة �شترطت على 

 .Aهذ� ما كا�
�لمجلس  تشكل  �لتي   bلثال� �لقر_  في   ��Fلقا عقد  Uلى  �لمرشحة  سعت  �ثالثًا، 

�لمحلي بهدp توسيع ��ئر& �لمقترعين.
�ما فاطمة فرعوA فتقوU hنه �OU ما �عيد� �النتخابا� فإنها ستعيد �لنظر في �إلستر�تيجية 
�لتي تبنتها. فقد �ختا�� �لمرشحة، عن قناعة فكرية، خو} �النتخابا� كمرشحة نسوية 
مستقلة على �لرغم من نشاطها في صفوp تنظيم "فتح". فلم تكن �لمرشحة مقتنعة بآلية 
تشكيل �لكتلة كونه، حسب تقديرها، �خذ طابعًا Uقصائيًا لبعض �لمجموعا�. فالمرشحة 
كانت تنا�E باسم تيا� �لمستقلين �كثر من �لتيا� �لحزبي، العتقا�ها بأA بنية �لتنظيم ضعيفة 
�مفككة �تخد2 مصالح �فر�� يتمتعوA بنفوO عائلي، فيما �لمستقل مبد�J �شخصيته �قو_. 
�على �لصعيد �لعائلي، �فضت �يضًا فاطمة �لتّرشح باسم �لعائلة على �لرغم من توجه �لعائلة 
Uليها لتكوA كذلك، �بخاصة �A عائلة فرعوA من كبر_ �لعائال� في �لعيز�ية. لقد ترشح 
للمجلس خمسة من عائلة فرعوA، �فا9 ثالثة منهم ألنهم �علنو� �نهم مرشحو �لعائلة، Uضافة 
Uلى �لكتل �لتي تبنتهم. �تقوh فاطمة AU �فضها لمعا�لة �لعائلة يعتبر "غلطة"، حيث سعت 
�لوعي   A� �لنساF، �لكنها �كتشفت  باسم  �النتخابا�  ألA تكوA مرشحة نسوية �تخو} 

�لنسوE ليس بالمستو_ �لمطلوg إلنجاi هكذ� معا�لة.
�من بين �لخطو�� �ألبر9 �لتي �عتمدتها خالh �لدعاية �النتخابية:

.Eبلو�& برنامج �نتخابي مجتمعي نسو -
 ��  iفال  ��  Eبد� بين  تمييز   E�  A�� �لمؤثر&  �لشخصيا�  �لمرشحة   pستهد�� -
�� نساF ... �لخ. كما تضمنت �لفعاليا� تكريمًا لألسر_ ��لمعتقلين  Eعيز� ��الجئ 

��لمعلمين، باإلضافة Uلى ما قامت به من مناظر�� �لقا��F جماهيرية.
��لديمقر�طية  ��لحرية  بالمسا��&  ��لمطالبة   Fلنسا� قضايا  على  خطابها  في  - �لتركز 

��لسال2.
Uطا�  في  لهم  تحشد   A� خط  �عتمد�   hلرجا� من  �لمرشحين  من  �لمستقلين  - مع 

.(hعم متبا��) طا� مؤيديهمU يحشد�� لها في A�مؤيديها مقابل 
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كالتي  قانونية  خر�.   bحد�  hحا في  �لد�ليين  �للمر�قبين  للمحاكم،   Fللجو� -
حدثت خالh يو2 �النتخابا�.

- �للجوF للمؤسسا� �لنسوية لالستشا�& �محا�لة بناF قد��تها.
ترشح   A� لها  تبا��  �نه  من  �لرغم  على  "فتح"  كتلة  ضمن  ترشحت   pا عسَّ خلو� 
نفسها كمستقلة �� باسم �لحركة �لنسوية. �ختا�� �لترّشح ضمن قائمة تنظيم "فتح" بعد 
�A ناقشت �لموضو` مع �عضاF �لتنظيم. �تضمنت كتلة �لتنظيم �سم �لرئيس �لسابق للبلدية 
 hنها ستنا�(صاحب �لخالp مع عائلتها)، Uال �A �لمرشحة تلقت تأكيد�ً من تنظيم "فتح" من 
�A فشلها  تعتبر  يتم حسب قوh خلو�، حيث  لم  ما  بأكمله، �هو  �لتنظيم  �عم ��صو�� 
في �النتخابا� يعو� Uلى Uصر��ها على �A تكوA ضمن قائمة �لتنظيم. �تقوh �لمرشحة Uنها 
كانت ستفو9 لو ترشحت ضمن كتلة �لمستقلين �لتي تضمنت مرشحا� من عائال� كبر_ 

في عرَّ�بة.
كذلك.   Aيفز لم  للو�تي  كما   Aفز للو�تي  �يجابية  كانت  �النتخابا�  تجربة خو} 
"�لتجربة كانت   :hتقو �هي  �كفاFتها،  بقد�تها  إليمانها  �لفو9  عد2  من  متضايقة  �خلو� 
قاسية، �لكني �ستفد� منها ... صر� �قو_". �نبيلة �لعسلي تقّو2 تجربتها �النتخابية قائلة: 
"كانت خبر& تعليمية، بناFً عليها سأعيد حساباتي مع حزg خدمته �كثر من ٢٠ سنة، �لم 
على  �نه  مستخلصة  �Uستر�تيجيتها  تجربتها  قّومت  فقد   Aفرعو �ما  يجب".  كما  يدعمني 
 gلحز� Aلتيا� �لمستقل هو �ألفضل للمرشحا� عندما يكو� Aلرغم من �لتز�مها بقناعاتها بأ�
�لحزg ��لعائلة،  �لعالقة مع  �لمر�نة في  �لمجتمعية تستلز2 بعض  �لمعطيا�  مترهًال، لكن 

�بخاصة في ظل �لثقافة �لمجتمعية �لذكو�ية �لسائد&.

�ستنتاجا�

من  للعديد  فرصًا  �لمحلية  �النتخابا�  في  كافة  �لفلسطينية  �لفصائل  مشا�كة  �فر� 
�لنساF ��خل �ألحز�g لخو} �النتخابا� ضمن �لكتل �لحزبية �لمتنافسة. �على �لرغم من 
�لتباين في [لية �القتر�`، حيث قا2 جمهو� �لناخبين في بعض �لد��ئر بالتصويت ألفر�� على 
 Eخر_، �ألمر �لذ��لرغم من �جو�هم ضمن كتل �نتخابية �لكتل �نتخابية كاملة في ���ئر 
كاA يمكن �A يسفر عن حجب �ألصو�� عن �لنساF �لمرشحا� حتى لو كن ضمن كتلة 
حزبية. لكن Uقر�� نظا2 "�لكوتا" في �لقانوA �النتخابي �فر حد�ً ��نى من مقاعد �لمجلس 
تم  �نه  من  �لرغم  �على  محليًا.  مجلسًا  في ٢٦   &��مر  ٥٢ gنتخا� بالفعل،  �تم،   ،Fللنسا
�لنظا2 من  �لتقليل مما �حدثه هذ�  �نتخاg ٣٣ �مر�& خا�y نظا2 "�لكوتا"، فإنه ال يمكن 
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��لتصويت   Fلنسا� ترشح   hقبو) �لمجتمعية  �لثقافة  مستو_  على  للمرشحا�  Uيجابية  بيئة 
 hغفاU على �لتنافس. لكن ال يمكن Fلهن) ��لعائلية ��لحزبية. لقد شجع نظا2 "�لكوتا" �لنسا
�ستغالh �لنظا2 من قبل �لعائال� �لكبر_، �بعض �ألحز�g �لسياسية، بما ال يخد2 �لمصالح 
 gمع بعض �ألحز� Aألساسي من ضغط �لحركة �لنسوية، بالتعا�� pلنسوية �لتي كانت �لهد�

�لسياسية، على �لمجلس �لتشريعي �لفلسطيني إلقر�� �لنظا2.
 gلحز�  A� لد�جة  للمرشحين/��  �ألصو��  حشد  في  كبير  بد��  �لعائلة  قامت 
لمرشحين  للحشد  �لعائلي ألعضائه   Fالنتما� �ستخد�2  Uلى  �لمو�قع  بعض  في  لجأ  �لسياسي 
كتلة �لحزg. �قد تر��i ��� �لعائلة ما بين �لفعل كأ��& في خدمة �لحزg �لسياسي كما 
في تجربة سحويل �� �لفعل �لمحرx �لسياسي كما حدb مع كتلة �لوحد& ��لتغيير في ��يحا 
Uلى حد كبير، هو   ،gلحز�  Aخر_، كا��لمرشحة فرعوA). �في حاال�  (حسب ���ية 
�لعائلة ��لعائلة هي �لحزg كما في تجربة ��حيمي، حيث �A معظم عائلة �لريما�E تنتمي 
�لحالة، من   Jلمجلس. �في هذ� �لعائلة حا�9 على جميع مقاعد   Jللتيا� �إلسالمي، �هذ

�لمتوقع �A تكوA مو��� �لحزg مسخر& لخدمة مرشحي �لعائلة.
�يستحيل �لفصل بين ��� �لعائلة ���� �لحزg �لسياسي في حسم �لمعا�لة �النتخابية 
�لعملية   Jهذ  AU  hلقو� �يمكن  جنب،  Uلى  جنبًا  �تمفصل  عمل  فكالهما  للمرشحا�، 
 Aلسياسية على �لرغم من تفكك �لبنيا� gالنتخابية شكلت فرصة الستنها} �تفعيل �ألحز��
�لد�خلي �لذE بد� ��ضحًا في محا�لة بعض �ألحز�g في بعض �لمو�قع �ستقطاg مرشحين 
Uلى  Uضافة  هذ�  �لمرشحين/�.  بفر9  �Oته   gلحز� قيا2  عن  بالترشح عوضًا   A/قيامهم بعد 
قيا2 �ألحز�g بدعم مرشحين/�� على �لرغم �لتعا�} �أليديولوجي بينهما، كما في حالة 

��حيمي.
�لسياسية   gألحز��  gستقطا�  hخال من  �لمحلية  �النتخابا�  تسييس  عملية  جر� 
عملية  يدعم  �بما  �لشا�`،  في  �لسياسي  �9نها  9يا�&   pبهد �لفو9  �بعد  قبل  للمرشحين 
 gستقطا� في  �لسياسية   gألحز�� تهافت   AU �لسلطة.  مع  �لمستقبلي  ��لتفا�}  �لمقايضة 
�لمرشحين Uنما يدh على ضعف �ألحز�g في بعض �لمو�قع، كما في ��يحا، �يشير Uلى 

Uمكانية حد�b �نقساما� ��خل بعض �لتنظيما� كما حدb في عرَّ�بة.
�لصغير عن  �لحجم   ��O �النتخابية  �لد��ئر  في  �النتخابية  �لحمال�  طبيعة  �تختلف 
��لر��بط  مسبقًا،   ��/Aمعر�فو �لصغير&  �لد��ئر  في   ��/Aفالمرشحو �لكبير&.  �لد��ئر 
تجربة  في  لوحظ  فقد  قوية.  �النتخابية  �لد�ئر&   Aبين سكا ��لمعا�فية  �لعائلية  ��المتد���� 
�لشخصية  �لعو�مل  تأثير   A� �لقر_،  من  �بخاصة  مقابلتهن،  تمت  �للو�تي  �لمرشحا� 
�لبرنامج  من  �كثر  �النتخابية  �لمعا�لة  حسم  في  كبير�ً   ً���� يلعب  ��لعائلية  ��الجتماعية 

�النتخابي �� �لشعا��� �النتخابية للمرشحة.
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بعض  لدعم  مصد��ً  ��لثقافية  ��لبشرية  �لما�ية   gلحز�� �لعائلة  مو���  �شكلت 
�لمرشحا�، �مصد��ً لوضع عقبا� �ما2 �خريا�. �بالتالي، فإA مر�عا& �لخا�طة �لسياسية 
�ثناF �سم خطو� �إلستر�تيجية �النتخابية  ��لعائلية ��لثقافية للموقع �النتخابي �مر �ساسي 
للمرشحين/��. فلكل موقع �نتخابي خصوصيته �لتي يختلف فيها عن �لمو�قع �ألخر_. �مر 
[خر ال يقل عن Oلك في �ألهمية �ثناF �سم �إلستر�تيجية �النتخابية يخص عالقة �لمرشحة 
بالموقع �النتخابي بما فيه من �حز�g سياسية، �عائال� مختلفة، �جمهو�. �تتباين طبيعة 
�لترشح �لتي �عتمدتها �لنساF ما بين مستقال� �منتميا� لكتل حزبية في �لمو�قع �لمختلفة 
بناFً على ���فع تأ�جحت ما بين تكتيك �نتخابي عند بعض �لمرشحا�، �قناعا� فكرية، 

��نتما��F حزبية عند �خريا�. �من مجموعة �لمعايير �لتي ساهمت في نجاi �لمرشحة:
١. �لعمل ��النتماF �لسياسي.

٢. �لقد�& �لما�ية ��لدعم �لعائلي، �بخاصة في حاh عد2 توفر �لدعم �لحزبي.
٣. �لبعد �لوطني مثل �A تكوA �9جة معتقل.

��لحو��   Eلجماهير� �لتو�صل  على  ��لقد�&  �لشخصية  قو&  مثل  �Oتية  ٤. صفا� 
��إلقنا`.

٥. �جو� شبكة عالقا� �جتماعية ��سعة مع �لمحيط.
�تر��حت �لعالقة ما بين �لنساF �لمرشحا� �نفسهن ما بين �النسجا2 ��لتنافس �ما 
بين �لدعم �عد2 �لدعم. �قد تصل في بعض �لحاال� Uلى مرحلة �لعد�F، كما كاA ��ضحًا 
في عالقة �لمرشحة فرعوA بزميلتها عائشة، �عالقة �لمرشحة �لعسلي بزميلتها يسر_. �هذ� 
�نها ال  �لسياسية كوحد& ��حد&، كما  �لحيا&  فالنساF ال تشا�x في   ،gألمر غير مستغر�
تنتمي Uلى هوية ��حد&، �Uنما تتعد� هوياتها �لنسوية ��لعائلية ��لحزبية ��لطائفية ��لعرقية 
 Eنو` �لهوية للمرشحا� تحد� طبيعة �حجم �لفر� ��لدعم �لذ A���لطبقية، �غيرها. كما 

يقد2 لها.
إلحد_  �لمجتمع  �عم   F��� �لد��فع  �حد  �لمانحة"   hللد� "ملفتًا  �عُتبر  ما   Aكا�
�لمرشحا�. هذ� �لنو` من �لد��فع يكمن ���JF �ستنتاجا� عد& تد�� في فلك تأثر ثقافة 
�لمجتمع  �لنساF، �في سيا. �عم  لحقو.  �لد�عم  �لعالمي   gبالخطا �لمحلية  �لمجتمعا� 
�نيط بالنساF لعبه في تمثيل هوية �لجماعة  Eأل��تي �لذ� Eطا� �لد�� �لرمزU للمرشحة في
�ئاسة   &��مر تقلد   Aفا �لمنطلق،  هذ�  �من  �لحد�ثة.  توجها�  عن  بعدها   �� قربها   nقيا�
 yهو نتا Fمما�سة هذ� �لحق من قبل �لنسا Aلمجلس هو �مز للديمقر�طية ��لحد�ثة، �كأ�
عملية تفا�ضية ما بين �لمجتمع �لمحلي ��لد�h �لمانحة بهدp تقديم �لخدما� للمجتمع 
�لمحلي. �من �لمثير لالهتما2 هو �A �لتيا� �إلسالمي في �لبلد&، هو من �عم تقلد �مر�& لرئاسة 
أل����  �إلسالمية  �لتيا���  توجها�  في  �لتغيير  من  نو`  على   hيد �هذ�  �لمجالس.  �حد 
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�لنساF �عد2 �ختز�لها في �لحيز �لخا� �� �لمنزh، بغض �لنظر عما �OU كاA هذ� �لتغيير هو 
����� �لنساF في  F�9U لتيا���� Jبفعل تغيير في قناعة هذ ��بد�فع �لتأقلم مع متغير�� �لو�قع 

�لمجتمع.
�فيما يتعلق بالثقافة �لمجتمعية، فال يمكن Uنكا� �لد�� �لذE لعبه نظا2 "�لكوتا" في 
Uحد�b تقبل مجتمعي لوجو� مرشحا� �في �لتصويت لهن. �قد ساهمت جماهيرية بعض 
عالقة   ��O ثقافية  معيقا�  تلمس  تم  �نه  غير  �إليجابية،  �لبيئة   Jهذ تعزيز  في  �لمرشحا� 
�2 �لعائال�، �حتى  gعلى مستو_ �ألحز� Fكو�ية في بعض �لحاال�، سو�O بوية�بتوجها� 
 Fلى تغلغل �لثقافة �لذكو�ية ما بين �لنساU &نفسهن، ما يشير في �لحالة �ألخير� Fعلى �لنسا

�نفسهن.
�ينبغي �لتأكيد على �A �لهدp �ألساسي من مشا�كة �لنساF في �نتخابا� �لمجالس 
�لمحلية ال يقتصر على �جو� نساF في عضوية �لمجلس، �Uنما مساهمتهن في تلبية �حتياجا� 
�لنساF من خالh تضمين �فر} �ألجند& �لنسوية في �لسياسا� �لمحلية للمجلس. لذلك، 
ال بد للحركة �لنسوية ��لمنظما� �لنسوية من �لتكاتف ��لعمل على فر9 مرشحا� يتمتعن 
�ألصو��  �حشد  �النتخابية،  �عايتهن  في  ��عمهن  حولهن،   pاللتفا��  ،Eلنسو� بالوعي 
�لحقوقي   Eلنسو� �لوعي  من  ��نى  حد  تعزيز  على  �لعمل  من  بد  ال  كما  لهن.  �النتخابية 

�الجتماعي بين صفوp �لنساF. فهذ� �لوعي يشكل قاعد& ضغط فاعلة للمطالبة بحقوقهن.
 ��Fتأثير �لوال pضعاU Jيقع على عاتق �لمؤسسا� �لمجتمعية ��لنسوية �لدفع باتجا�
��النتما��F �لعائلية �� �لحزبية على معايير �لتصويت للمرشحا�/ين، بحيث يتم تغليب عامل 
�لمرشح، �Oلك من خالh حمال�  �لنظر عن جنس  �لعو�مل �ألخر_ بغض  �لكفاF& على 
�لتوعية ��لتثقيف. كما عليها �لتأكد من نز�هة �النتخابا� �عد2 حد�b خر�قا� قانونية في 
�لعملية �النتخابية، �تقديم �الستشا��� �لال9مة للمرشحا� فيما يتعلق ببلو�& Uستر�تيجيا� 

حمالتهن.

�لهو�مش:
�حد معايير تصميم �لعينة،  (gسط /جنو�/ hشما ��١ لم يكن �لموقع �لجغر�في للد��ئر �النتخابية (قرية /مدينة 

العتقا�E بأA تأثير �لعامل �لجغر�في على تباين �لمعلوما� فيما يخص �سئلة �لبحث سيكوA طفيفًا، �بخاصة 
�A �لبحث ال يسعى Uلى تعميم �لنتائج.

٢ مبد� "�لكوتا" هو مبد� يدh على �لتدخل �إليجابي لصالح �لنساF في �لتشريعا�، بحيث يتم تخصيص عد� من 

 Aفي مر�كز صناعة �لقر��. �فيما يتعلق بانتخابا� �لمجالس �لمحلية، فقد نص �لقانو Fنى للنسا���لمقاعد كحد 
�النتخابي على تخصيص مقعدين كحد ��نى في كل مجلس محلي تجرE فيه �النتخابا� �لمحلية بهدp 9يا�& 
مشا�كة �لنساF في عملية صناعة �لقر��، على �عتبا� �A هذ� �إلجر�F يجسر �لفجو& بين �لجنسين في مر�كز صناعة 

�لقر�� في �لمجتمعا� �لذكو�ية.
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٣ قاطعت بعض �ألطر �لنسوية �لترشيح ��لتصويت النتخابا� �لعا2 ١٩٩٦ على �لرغم من �جو� مرشحا� 

�النتخابا� كونها  �لسياسية تلك   gحز�بهن، حيث قاطعت بعض �ألحز��لقر��   Fًلتز�مًا ��نتما� نساO� ،Fلك 
Uحد_ Uفر���9 ��سلو.

٤ فرغت �لمقابال� ��ضعت في ملحق في نهاية �لبحث.

٥ �لمرشحة �لمذكو�& هنا ليست �لكاتبة ��ألسير& �لمحر�& �لتي تحمل �السم نفسه.

٦ لم تترشح �E من �لنساF للمجلس �لمحلي في �لعوجا على �لرغم من تخصيص مقعدين للنساF. �تؤكد بعض 

�لمؤسسا� �لنسوية �لتي تابعت �لمرحلة على �جو� بعض �لنساF �للو�تي كن يرغبن في �لترشح، لكنهن �متنعن 
عن تسجيل �سمائهن ألسباg عائلية �ثقافية.

 Fآلخر ��لنسا� pلنقطة خوفًا من فهمها بصو�& خاطئة من قبل �لطر� Jكر هذO ٧ كانت �لمرشحة متر��& من

��لمجتمع.
٨ لم تقتصر �لمعيقا� �لتي ��جهتها �لنساF خالh �لعملية �النتخابية على ما سيتم OكرJ، �لكن هذJ هي �لمعيقا� 

�لتي تحدثت عنها �لعينة.
٩ ملفا� مؤسسة "مفتاi"، مشر�` �لمر�& ��النتخابا�.

١٠ لم تتضمن �لعينة Uحد_ هذJ �لحاال�.
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ُّطشيكُِّّطظألطًِّىظـألهغِّح�شألغِّهى'ه!ُِّّطظشألثعُِّّط��8ًِّ[إِّح��ِّ�همألغُِّّط�ل'ُّّقِّ
هكوِّسيكِّد'1ِّرطُِّس��أل[هُِّّط�8حٍِّهُّطذأل�وقِّهُّطظـ8يَِّثًِّسظيَُِّّط'�ُّ�ألغُِّّطؤظيألكمأل[ؤَِّ
سي��ىعلِّهس8ألِّثًِّحسيأللِّح;�ِِّثًُِّّط'ه�ىَقِّم�ِِّثًِّأ8ظيَُِّّطظي�ى�قُِّّ�ظبـألِّّ
أفُِّّط�8ُّمإقِّهطشقيحُِّّط8أل!ٍِّس8ألِّىp'1ِّ�يأل�َُِّّط'ه�ىَِّثًِّحقِّطشوقُِّّط8ـش�ُِّّط7ٌِّىظ�إِّ

ط}سيأللُِّّطن'ى'ٍِّهُّطنأل!ٍُِّّطpألqَِّسذ<ألىألُِّّط�8حٍِّثًِّثظ��يفل

مقدمة

�لنسبي  نساF شملت حجمها  تر�سها  �لتي  �ألسر  ��قع  على  مهمة  تحوال�  �خلت 
من مجمو` �ألسر، كما شملت �أل���� ��خل �ألسر&. �تم Oلك بحكم تغير�� سكانية 
�لعالمي  �لمستو_  فعلى  �ألخير&.  �لعقو�  في  �لعالم  ��قتصا�ية ��جتماعية �سياسية شهدها 
���9 نسبة �لنساF �للو�تي ير�سن �سر�ً في ����با �لغربية ما بين �لعا2 ١٩٨٠ ��لعا2 ١٩٩١ 
من ٢٤٪ Uلى ٣١٪، �في [سيا �شماh شر. [سيا ���h �لكا�يبي ��تفعت لتصل Uلى ٥٠٪. 
�شا�� �لعديد من �لد��سا�، في بلد�A مختلفة، Uلى �A �ألسر �لتي تر�سها نساF هي �كثر �

.hسها �جا�فقر�ً من �ألسر �لتي ير
ليس �لوضع في �لمجتمع �لفلسطيني بعيد�ً عما يحصل في �لعالم على صعيد ��تفا` 
نسبة �ألسر �لتي تر�سها �مر�& �حالة �لفقر �لتي تعيشها هذJ �ألسر. فقد شكلت نسبة �ألسر 
�عدها  ���سة  �ألسر حسب  مجمو`  من  نحو ١١٪  �لعا2 ٢٠٠٢  في   &��مر تر�سها  �لتي 
برنامج ���سا� �لمر�& في جامعة بير9يت، بينما كانت �لنسبة ٨٪ في �لعا2 ١٩٩٧ حسب 
معطيا� �لجها9 �لمركزE لإلحصاF �لفلسطيني، �بلغت نسبة �أل��مل �للو�تي ير�سن �سر�ً 
 pبر9ها �لظر��٦٧٪ من مجمو` �لنساF �للو�تي ير�سن �سر�ً. �تعو� �لزيا�& Uلى عو�مل عد&، 
�لخاصة �لتي يعيشها �لمجتمع �لفلسطيني، �ما يترتب عليها من �ستشها�، ��عتقاh، ��ضطر�� 
للهجر& �لد�خلية ��لخا�جية. �حسب تقرير �لفقر للعا2 ١٩٩٨ (�لصا�� عن �للجنة �لوطنية 
�لفلسطينية لمكافحة �لفقر) كانت نسبة �لفقر �على بين �ألسر �لتي تر�سها نساF من �ألسر 
�ألخر_، �عانى في �لعا2 ١٩٩٧، نحو ثالثة ��با` �ألسر �لتي تر�سها نساF، �من �للو�تي 

يتلقين مساعد��، من فقر شديد.
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يتنا�h هذ� �لبحث فئة محد�& من �لنساF �للو�تي ير�سن ُ�سر�ً في �لمجتمع �لفلسطيني، 
�هي فئة �9جا� �لشهد�F. �كاA عد� �لشهد�F قد ��تفع خالh �النتفاضتين �أل�لى ��لثانية. 
�يهدp �لبحث Uلى معرفة ما �OU كانت لز�جا� �لشهد�F ميز�� خاصة من ناحية �لمشاكل 
 Eلما�� �لدعم  تقد2  �لتي  �لحكومية  �غير  �لحكومية  �لمؤسسا�  مع  ��لعالقة  ��لحاجا� 
��لنفسي ��الجتماعي. كما يهدU pلى �لتعرp على مد_ �نسحاg خصائص �لنساF �للو�تي 
ير�سن �سر�ً في �لعالم من ناحية معدال� �لفقر، �تركيبة �سما� �ئيسة �ألسر& بشكل عا2 
(قلة �لتعليم، �قلة �لفر� في �لوصوU hلى �لمصا��، ��لملكية، ��لتد�يب، نسبة �على من 
�ألطفاh �كبا� �لسن) على �9جا� �لشهد�F �للو�تي ير�سن �سر�ً في �لمجتمع �لفلسطيني. 
في  �ألخريا�  �أل��مل  عن  �لفئة   Jهذ يميز  ما  على   Fلضو�  FلقاU Uلى  �لبحث   pيهد كما 
من  لهن  �لمقد2  ��لنفسي  ��الجتماعي   Eالقتصا�� �لدعم  من حيث  �لفلسطيني،  �لمجتمع 

�لمؤسسا� �لفلسطينية �لحكومية �غير �لحكومية.
منظمة  تعبئة  �لفلسطينية. كما نجد  �لثقافة  في  بمكانة خاصة   J��O� لشهيد� يحظي 
لالستشها� في سبيل �لوطن ��لشعب، �تحر} �لقيم ��لمبا�� ��لتعاليم �لدينية كذلك على 
�بناF �لوطن  Fلشهد�� Fبنا��لشها�& من خالh �لشعا� �لذE يعتبر �لشهيد �بنًا للجميع، �يعتبر 
�مسؤ�لية �لجميع. فإلى �E مد_ تنطبق هذJ �لشعا��� على �لو�قع �لمعا{؟ �ألE مد_ 
 Jيتم تبنيها عمليًا من ناحية �ضع �لبر�مج ��لسياسا� من قبل �لمؤسسا� �لمعنية لدعم هذ
�لفئة �لتي حرمت من �لز�y ��ألg �من مصد� �لر9. �ألساسي لألسر& في معظم �ألحياA؟ 
�هل �لدعم �لمقدAU ،2 �جد، كاpٍ ألسر �لشهد�F لتعيش بكر�مة من �جهة نظر �9جا� 
 Fلشهد�� �9جا�  مع  معمقة  مقابال�  �جريت  �لتساmال�،   Jهذ عن  لإلجابة  �لشهد�F؟ 
من  �لفئة   Jلهذ تقديمه  �لال29  ��لنفسي  ��الجتماعي   Eالقتصا�� �لدعم  مد_  على   pللتعر
�ألسر، �لمعرفة ما �OU كاA �لدعم كافيًا لهن حتى يعشن ��سرهن حيا& كريمة. كما �جريت 
مقابال� معمقة �يضًا، �على �لمحا�� نفسها، مع ���مل من غير �9جا� �لشهد�F، لمعرفة 

.Fيجابي ألسر �لشهد�U تمييز xهنا Aكا AU
ما �9لت هناx مشكلة في توثيق �لمعلوما� حوh �ألسر �لتي تر�سها نساF. فالمعلوما� 
�لمتوفر& ال تعكس �لوضع �لحقيقي للنساF في هذJ �ألسر. كما �A �لمعلوما� �لمتوفر& عن 
عد�هن غير �قيقة بسبب غياg تعريف مّوحد لألسر& �لتي تر�سها �مر�&. �ال يوجد تعريف 
 iلمسو� Fجر�U خر_، يوجد تحّيز لصالح �لذكو� عند��قيق لد�� �ئيس �ألسر&. �من ناحية 
�لوطنية �عند �لقيا2 بالتعد�� �لسكاني، حيث يتم �عتبا� �لرجل �ئيسًا لألسر& بغض �لنظر عن 
 ً�������لد�� �لفعلي �لذE يقو2 به ��خل �لوحد& �لمعيشية. �هذ� يعو� لثقافة ترسم للذكو� 
�ئاسية ��خل �لوحد�� �لمعيشية. فالنساF في كثير من �ألحياA هن �للو�تي يملكن �لقر�� 
�يصنعنه �يقدمن �لدعم �القتصا�E، لكن ال يتم عكس Oلك في �لتقا�ير. �تشير تقا�ير �لبنك 
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�لد�لي Uلى �A نسبة �ألسر �لتي تر�سها نساF، في ��h �لعالم �لثالث، هي �على بكثير من 
�لنسب �لتي خرجت بها �لمسوi ��لتقا�ير �لوطنية.

�من �لمهم �النتباU Jلى �لتباينا� �لو�سعة بين �لنساF �للو�تي ير�سن �سر�ً، �كذلك معرفة 
�ألسس �لتي يتم على �ساسها تصنيفهن. فالتعريفا� �لتي يتم �ستخد�مها في �إلحصائيا� 
�ئيس  بتعريف  �لمتحد&  �ألمم  ��صت  �لقد  موحد&،  �غير  متباينة  �لرسمية  ��لمسوحا� 
�ألسر& بالشخص �لذE يتحمل �لمسؤ�لية �القتصا�ية �لرئيسية، لكنه تعريف يو�جه صعوبا� 
في جمع �لمعلوما� �لال9مة لتحديد �لمسؤ�ليا� �القتصا�ية. �من ناحية �خر_، فإA �ئاسة 
�خر_ يقو2 بها �ئيس �ألسر& من ناحية �لقر���� �لتي يتم �خذها ��خل  ً�������ألسر& تتضمن 
�ألسر&. كما �A هذ� �لتعريف ال يأخذ بعين �العتبا� عمل �لنساF غير �لرسمي �غير �لمرئي 

�لذE يقمن به حفاظًا على �ألسر& ��ستمر��ها.
����9 في �لبلد�A �لعربية عد� �ألسر �لتي تر�سها نساF، كما حصل تغير على �أل���� 
�لتقليدية للنو` �الجتماعي على �لتغير�� �لديموغر�فية ��الجتماعية ��القتصا�ية �لتي شهدتها 
���تفا`   ،yللخا� �لهجر&  ظاهر&  ��نتشا�  �لطال.،  حاال�  9يا�&  �يالحظ   .Aلبلد��  Jهذ
�لتي تر�سها  �لعا2. �تشير ���سة عن خصائص �ألسر  �لقطا`  �لنساF في  مستو_ مشا�كة 
�قل من �لمستو_ �القتصا�E لألسر& �لتي  Eتتمتع بمستو_ �قتصا� Jهذ A�نساF في مصر Uلى 
يديرها �جل، ��A معظم هؤالF �لنسو& سبق لهن �لز��y، فهن Uما مطلقا�، �Uما ���مل. كما 

�سر�ً. Aسو��نهن �قل تعليمًا �يتمتعن بفر� عمل �قل من �لرجاh �لذين ير

�ألسر �لتي تر�سها نسا9 في �لضفة �لغربية �قطا� غز�

 Eتعطى �هتمامًا خاصًا في تقا�ير �لجها9 �لمركز Fسها نسا�ال يبد� �A �ألسر �لتي تر
لإلحصاF �لفلسطيني. فمثًال نجد �A �لموضو` عولج في تقرير �لمر�& ��لرجل في فلسطين 
(�تجاها� �Uحصا��F، �لعد� �لثاني، ٢٠٠٣) �لصا�� عن �لجها9 �لمركزE لإلحصاF في 
نصف صفحة من مجمو` صفحا� �لتقرير �لبالغة ١٣٩ صفحة. ��لمعلوما� �لتي ���� 
في نصف �لصفحة �لمذكو�& ��O طابع عا2، �تقد2 ��قامًا ��A تحليل لمدلوالتها. ��ضع 
�لتقرير �أل�h �لصا�� عن �لجها9 �لمركزE لإلحصاF (�لمر�& ��لرجل في فلسطين – �تجاها� 
ال يختلف عن  �سر�ً  ير�سن  �للو�تي   Fلنسا� فيما يخص   (١٩٩٧ ،hلعد� �أل��  ��FحصاU�
�لتقرير �لثاني من ناحية ما يعطى من �همية للموضو`. فما ير� ال يشير Uلى مشاكل �ألسر 
ناحية  من  �سر�ً  ير�سن  �للو�تي   Fلنسا� بين  �لنوعية  �الختالفا�  Uلى  نساF، �ال  تر�سها  �لتي 
مستو_ �لتعليم ��لوصوU hلى مصا�� �لدخل ��لتحكم بها، �من حيث �لملكية �من حيث 
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�E تطو� يذكر بين �لتقريرين  ��نكشاp هذJ �لفئة �عرضتها للفقر. �كاA ��ضحًا �نه لم يطر
�للذين تم Uعد��هما من ناحية Uضافة معلوما� نوعية جديد&، �� محا�لة لتحليل �لمؤشر�� 
��جتماعيتين  ��قتصا�يتين  سياسيتين  فترتين  في  �عد�  �للذين  �لتقريرين  في  Uير��ها  تم  �لتي 
متباينتين. �لمشكلة في فلسطين ال تختلف كثير�ً عن غيرها من حيث تعريف �ئيس �ألسر&، 
 ���� �ئيس �لوحد& �لمعيشية، �من حيث �صد �لحجم �لفعلي للنساF �للو�تي ير�سن �سر�ً، 
من ناحية �لتعامل معهن، �في تبياA �لتصنيفا� �لمختلفة لهذJ �ألسر �حجمها، �تكوينها 
�لعمرE، ��ضعها �الجتماعي، �مستويا� �لتعليم فيها، ���جة �لوصوh ��لتحكم في مصا�� 
�لسياسي  �لوضع  في  �لخصوصية  بسبب  �كبر  فلسطين  في  �لمشكلة  Oلك.  �غير  �لدخل، 
�لفلسطيني، �حالة عد2 �الستقر�� من ناحية �لهجر& �لد�خلية ��لخا�جية �حاال� �الستشها� 
�لمتكر�& �لتي يشهدها �لمجتمع �لفلسطيني �لتي تجعل �ئاسة �ألسر في �لمجتمع �لفلسطيني 
في حالة تغير مستمر، �بسبب �لتغير�� في �أل���� �لتي تشهدها �لعائال� �لفلسطينية �لناتجة 
�الستقر��   gلسياسي �غيا�  hالعتقا� تم Oكرها، ��يضًا بسبب حاال�  �لتي   pلظر�� عن 

�ألمني.
�هي  فلسطين،  في  �سر�ً  ير�سن  �للو�تي   Fلنسا� من  محد�&  فئة  �لو�قة   Jهذ  hتتنا��
لهن،  �لمقد2  ��لنفسي  ��الجتماعي   Eالقتصا�� �لدعم  حيث  من   Fلشهد�� �9جا�  فئة 
�مد_ كفايته. كما تتنا�h �أل���� �الجتماعية �لمختلفة لهذJ �لفئة من �لنساF، �خصائصها 
�حاجاتها. �في �لو�قة محا�لة لإلجابة عن �لسؤ�h �لتالي؛ هل �9جا� �لشهد�F يشكلن فئة 
خاصة لها ميز�� �حاجا� خاصة، �2 يمكن �لتعامل معهن كجزF من �لنساF �للو�تي ير�سن 

�سر�ً في �لمجتمع �لفلسطيني؟

�لسيا� �لفلسطيني

بير9يت حوh �ألسر&  �لمر�& في جامعة  �لتي �عدها معهد ���سا�  �لد��سة  �شا�� 
(١٩٩٩) Uلى �A نسبة �ألسر �لتي تر�سها �لنساF هي �ألعلى في �لقر_، حيث بلغت ١٥٪، 
�تلتها �لمخيما�، حيث بلغت �لنسبة ١٤٪، ثم �لمدA بنسبة ٩٪. كما �شا�� �لد��سة 
 ،nسر�ً شكلن ما نسبته ٢٤٪ في �سط �لضفة �لغربية ��لقد�Uلى �A �لنساF �للو�تي ير�سن 
مقا�نة بالجنوg، حيث كانت ١٢٪، �بشماh �لضفة �لغربية، حيث كانت ٧٪، �في قطا` 

غز& كانت ٨٪.
 A�Uلى  للعا2 ٢٠٠٠ يشير   Fلإلحصا Eلمركز� �لجها9  من ناحية �خر_، فإA تقرير 
متوسط حجم �ألسر& �لتي تديرها �مر�& يبلغ ٣,٢، مقا�نة بحجم �ألسر& �لتي يديرها �جل 
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 .Fسها نسا���لبالغة ٦,٤. �هذ� يتفق مع ما ��� في �أل�بيا� �لعالمية حوh �ألسر �لتي تر
�لكن حجم �ألسر لم يتم تحديدJ لكل فئة من �لفئا� �لتي تشكل مجمو` �لنساF �للو�تي 
��لمتز�جا�  ��لمنفصال�،  ��لمطلقا�،  (�أل��مل،  �لفلسطيني  �لمجتمع  في  �سر�ً  ير�سن 
.(yللو�تي لم يسبق لهن �لز��� F��9جهن، �كذلك �لنسا��للو�تي ير�سن �سر�ً بسبب هجر& 

�A غالبية �لنساF �للو�تي ير�سن �سر�ً هن  Fلإلحصا Eظهر� معطيا� �لجها9 �لمركز�
���مل، �يشكلن حو�لي ٧٢٪ من مجمو` �ألسر، �يعشن �حدهن �� مع �طفالهن. �لكن 
�ما نسبة  .Jمن فئة �أل��مل هذ ً�Fللو�تي يشكلن جز� Fهمية لز�جا� �لشهد�� hِلتقرير لم يو�
�ألسر �لتي تديرها نساF متز�جا� فشكلن ما نسبته ١١٪، �غالبًا ما تعيش �لمر�& مع �طفالها 
�لم  �سر�ً  ير�سن  �للو�تي   Fلنسا� يعيش مع �9جة �خر_. �نسبة   �� كوA �9جها مهاجر�ً، 
�لمنفصال�  من  �للو�تي ير�سن �سر�ً   Fلنسا� �لز��y شكلن ١٠٪، �بلغت نسبة  يسبق لهن 
 yفي ظل �جو� �لز� Fسها نسا���لمطلقا� ما نسبته ٧٪. �لم يتم Uير�� نسبة �ألسر �لتي تر
 Jلبحث عن هذ� يتم �صًال  لم  �نه   2� نسبته صفرً�؟  ما  �لنسبة تشكل   Jمع �ألسر&. هل هذ
�لفئة �لتي يحتمل �A تكوA موجو�& في مجتمعنا �لفلسطيني بسبب �لبطالة �� �إلعاقة؟ هل 
�لمعيشية هو �ئيس  �فتر�} �A �لذكر �لموجو� في �لوحد&  �لغياg هو  �لمسؤ�h عن هذ� 
�ألسر& بغض �لنظر عن �أل���� �لتي يقو2 بها، �بغض �لنظر عن �أل���� �لمختلفة �لتي تقو2 

بها �لمر�& في �ألسر&، بما فيها �لعمل غير �لرسمي �لذE تقو2 به �يد� �خًال للعائلة؟
�لفئة �ألكبر �لتي تشكلها �لنساF �للو�تي ير�سن �ألسر �لفلسطينية، هي فئة �أل��مل. �هذ� 
�لدخل �مد_  لمصا��   hلوصو� �لفئة �قد�تها على   Jضر��& بحث �خصائص هذ iيطر
�لدعم �القتصا�E ��الجتماعي ��لنفسي. �ال  تقد2  �لتي  بالمؤسسا�  �نكشافها، �عالقتها 
تتوفر ���سا� خصائص �سما� �سر �9جا� �لشهد�F �عالقاتها بالمؤسسا� �لرسمية �غير 
�لرسمية. �لتدقيق في ��قع هذJ �لفئة يساعد على �لتعرp على مشاكلها �لخاصة ��حتياجاتها، 
�يساعد على �ضع �لبر�مج ��الستر�تيجيا� �لمناسبة �لتي تليق بمكانة �تضحية هذJ �ألسر.

منهجية �لد
�سة

 Eلذ� ��لنفسي  ��الجتماعي   Eالقتصا�� �لدعم  �حجم  طبيعة  برصد  �لبحث  يهتم 
 Fلشهد�� ���مل  يميز  �لحكومية، �ما  �لحكومية �غير  �لمؤسسا�  �لشهيد من  لز�جة  يقد2 
مركز  مع   hالتصا�  hمن خال �لمبحوثة  �لعينة  Uلى   hلوصو� من  تمكنت  لقد  �أل��مل.  عن 
على   pلتعر� تم  �قد  �ألسر،   Jبهذ يعنى   Eلذ� �لبير&  مدينة  في  ��لمعتقلين   Fلشهد�� �سر 
�لغربية �قطا` غز& ��لبالغ عد�هم ٣٩٣٢ شهيد�ً من  عد� �لشهد�F �لمتز�جين في �لضفة 
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مجمو` ٩٦٦١ شهيد�ً، �E يشكلوA ٤٠٪ من مجمو` �لشهد�F حسب Uحصائية مؤسسة 
�نتفاضة   hخال �ستشهد��  �لذين  هم   Fهؤال  .٢٠٠٤ للعا2  ��لجرحى   Fلشهد�� �سر  �عاية 
تم  ثم  �ألقصى. �من  �نتفاضة  قبل  ما  لفتر&  �لمؤسسة  لد_   Aلمعتمد��  Fألقصى، ��لشهد��
تحديد عشر& �سماF من �9جا� �لشهد�F للقاF معهن. �خذ� �ألسماF �لعشر& من مدينة 
��2 �هللا �من �لقر_ �لمحيطة، �من �لمخيما�. �تم �نتفاF مدينة ��2 �هللا ألسباg تتعلق فقط 
�لعينة ممثلة   Aتكو A� �لصعبة، �لكن ��عي  �ألمنية  �أل�ضا`  لها بسبب   hلوصو� بسهولة 
 hبعين �العتبا� كذلك �شتما �لقرية، ��لمدينة، ��لمخيم. �تم �ألخذ  لز�جا� شهد�F في 
�لعينة على �9جا� شهد�F �ستشهد�� قبل �النتفاضة �أل�لى، ��9جا� شهد�F �ستشهد�� في 
�النتفاضة �أل�لى، ��9جا� شهد�F �ستشهد�� خالh �النتفاضة �لثانية. كما ��عي �A تضم 
�لعينة شهد�F ألحز�g مختلفة �لمستقلين. �تم Uعد�� محا�� للمقابلة �لمعمقة بعد مر�جعة 
��بيا� تعني بالنساF �للو�تي ير�سن �سر�ً. �شملت هذJ �لمحا�� ما يلي؛ عمر ��ملة �لشهيد 
عند �لز��y، �عمرها عند حد�b �الستشها�، �عمرها �لحالي، �مستو_ تعليمها، �عد� 
�ألطفاh ��لمسنين في �ألسر&، �هل تسكن �حدها �2 مع عائلتها �2 مع �هل �لز�y، �هل 
تتلقاها �ألسر&،  �لتي  �لمنتظمة  �لمنتظمة �غير  تعمل �2 ال، �مصا�� �لدخل، ��لمساعد�� 
�عالقتها بالمؤسسا� �لعاملة في مجاh تقديم �لدعم �لنفسي ��الجتماعي، �عالقاتها �لعائلية 
��الجتماعية، ��لمشاكل ��لضغوطا� �لتي تعاني منها. كما طرحت �سئلة لم تستند لما ��� 
في �أل�بيا� تتعلق بما �OU كانت تفكر بالز��y مر& �خر_، �AU كانت هناx ضغوطا� من 
�سئلة تتعلق بحركتها �الجتماعية �حريتها في �لحركة �نظر& � ،yألهل إلجبا�ها على �لز���

�لمجتمع لها.
كما عقد� لقا��F مع عشر& ���مل عا�يا� �حتو� على �لمحا�� نفسها �لتي نوقشت 
 �OU لى معرفة ماU hملة �لشهيد ��أل�ملة �لعا�ية للوصو��مع ��ملة �لشهيد، إلجر�F مقا�نة بين 
كاA هناx تمييز �يجابي لصالح ��ملة �لشهيد �2 ال، �لمعرفة مد_ �نطبا. �لخصائص �لتي 
تميز �سر& �لمر�& �لتي تر�n �لوحد& �لمعيشية بشكل عا2 على �سر& �9جة �لشهيد، �بخاصة 

فيما يتعلق بتعرضها ��نكشافها للفقر، �فر� �صولها للمو��� ��لملكية ��لعمل.

�لوصو� fلى عينة �
�مل �لشهد�9

�لحصوh على �سماF �9جا� �لشهد�F تم من خالh مؤسسة �عاية �لشهد�F ��لجرحى، 
حيث تم شرi هدp �لد��سة �لبحثي، �جر_ تز�يدE باألسماF ��لعنا�ين �لكاملة ���قا2 
هو�تف عشر& �سماF مو9عة ما بين مدينة ��2 �هللا �مخيم �ألمعرE �قر_ �ير Uبزيع �كفر 
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نعمة �بلعين. �قمت باالتصاh بهن، ��ضحت لهن هويتي كباحثة ��لهدp �ألكا�يمي من 
لقائهن، �تم تحديد موعد للقائهن في بيوتهن.

سما� عينة �Aجا� �لشهد�9

يوضح �لجد�h �لتالي �بر9 خصائص فئة �9جا� �لشهد�F �لعشر& �للو�تي تم �للقاF بهن 
:(٢٠٠٥)

هل تتلقى 
�عمًا 
نفسيًا؟ 

هل تتلقى 
�عمًا 

�قتصا�يًا؟

تسكن 
 2��حدها 
مع [خرين

 Aمكا
�لسكن

�لعمل �لمستو_ 
�لتعليمي

عد� 
Fألبنا�

�لعمر عند 
�ستشها� 
 yلز��

ال تتلقى تتلقى �حدها قرية ال تعمل 
حاليًا �مية ٥ ٢٥

ال تتلقى تتلقى �حدها قرية ال تعمل �لتاسع ٢ ٥٦
ال تتلقى تتلقى �حدها مدينة ال تعمل �لتاسع ٤ ٢٤

ال تتلقى تتلقى �حدها مدينة ال تعمل تكمل في 
�لجامعة ٤ ٢٢

ال تتلقى تتلقى
�حدها 
حماتها 
معها 

قرية تعمل nبكالو�يو ١ ٢٣

تلقت تتلقى مع �هلها قرية تعمل تكمل في 
�لجامعة ١ ١٨

تلقت  تتلقى �حدها مخيم ال تعمل �بلو2 ٢ ٢٦
لم تتلق تتلقى �حدها مخيم ال تعمل توجيهي ٣ ٣٠
لم تتلق تتلقى �حدها مدينة تعمل nبكالو�يو ٠ ٣٤
تلقت تتلقى مع �هلها مدينة ال تعمل توجيهي ٢ ٢٠

سنة.   ٥٨� سنة   ٢٤ بين  ما  بهن  �لتقيت  �للو�تي   Fلشهد�� �9جا�  �عما�  تر��حت 
سنة.   ٥٦� سنة   ١٨ بين  ما  تر��حت  ���9جهن  �ستشها�  عند   Fلنسا� �عما�  �تر��حت 
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 Aثنتا� ،nلبكالو�يو�� (لكتابة�� &Fعد2 معرفة �لقر�) لمستو_ �لتعليمي ما بين �ألمية� iتر���
 nللو�تي �لتقيت بهن يكملن ���ستهن �لجامعية حاليًا في جامعة �لقد� Fمن �9جا� �لشهد�
�لمفتوحة على �لرغم من �نهن لم يحصلن على شها�& �لتوجيهي قبل �ستشها� �لز�y، �لكن 
صممن على مو�صلة تعليمهن �لجامعي بعد �ستشها� �لز�y من �جل �لعمل بوظيفة تؤمن لهن 
حيا& كريمة �مستقر&. �ثالثة منهن يعملن حاليًا، ��حد& تعمل في ���9& �لتربية ��لتعليم، 
��لثانية تعمل في جمعية �لمر�& للتنمية �لريفية، ��لثالثة تعمل معلمة في مد�سة تابعة لوكالة 
�لغوb. ��حد& من �9جا� �لشهد�F على �لرغم من �نها ال تعمل حاليًا، فإنها عملت بعد 
�ستشها� �9جها مباشر& لسنو�� طويلة في مز�عة ���جن لحسابها، �تعمل في �لتطريز في 

�لليل من �جل توفير �خل للصرp على �بنائها.
�تر��حت   ،Fبنا� خمسة  Uلى  �لكامل   gلغيا� بين  ما  عد�هم   iتر��  ،Fلألبنا بالنسبة 
�عما�هم ما بين �لسنتين Uلى �لثالثين سنة، �منهن من كانت حامًال في �لطفل �ألخير حين 

.yنجبن �لطفل �ألخير بعد �ستشها� �لز���ستشها� �لز�y، حيث �A ثالثًا منهن 
تسكن ثماني نساF من �للو�تي �لتقيت بهن �حدهن مع �بنائهن، ��ثنتاA مع �ألهل.

نتائج �لبحث

تنا�لتها �لمقابال� مع �9جا�  �لتي  �لرئيسية  �لنتائج، للمحا��  سأتطر.، في عر} 
في  �لعا�يا�  �أل��مل  بأ�ضا`   Fلشهد�� �9جا�  ��ضا`  بين  �لمقا�نة  �محا�لة  �لشهيد، 
 A� تبين   Fلشهد�� �9جا�  مع  تمت  �لتي  �لمقابال�   hخال �من  �لفلسطيني.  �لمجتمع 
 Fلشهد�� تنطبق على �9جا�  �لعالم  في  �ألسر  ير�سن  �للو�تي   Fلنسا� تميز  �لتي  �لخصائص 
�للو�تي يعلن �سر�ً من ناحية تدني �لتعليم، حيث تبين �A �لمستو_ �لتعليمي للنساF �للو�تي 
 A��لز�y، ما يعني  �ثنتاA فقط �كملتا تعليمهما �لجامعي قبل �ستشها�  تم لقاmهن متدAٍ؛ 
فر� حصولهن على عمل للنساF قليلة. �لعديد منهن حا�h �لبحث عن عمل، �لكن عملهن 
في �ظائف صعبة �لساعا� طويلة مثل �لعمل في مصانع �لخياطة، �بظر�p صعبة، ��جو� 
9هيد&، �فع Uحد�هن الستكماh �لد��سة على �لرغم من �نها كانت قد �نهت �لصف �لثاني 
من �خوh جامعة  �تمكنت  �لتوجيهي،   hلدخو �متحاA مستو_  �قدمت  فقط،   Eإلعد���
�لقدn �لمفتوحة. �9جة شهيد �خر_ �ضطر� للعمل ما يقا�g خمس عشر& ساعة في �ليو2 
من �جل �A توفر لقمة �لعيش ألبنائها، حيث كانت تعمل في مز�عة في �لنها�، �تعمل في 
ساعا� �لليل �لمتأخر& في �لتطريز من �جل تحسين �خل �ألسر&. �ألخريا� من �9جا� 
�Uيجا�  �لد��سة   hكماU من  يتمكنَّ  لم  ألنهن  متو�ضعة  حيا&  يعشن   A�  Aضطر��  Fلشهد��
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عمل. �لكن �للو�تي �كملن تعليمهن، �بخاصة �الثنتين �للتين �كملتا �لد��سة �لجامعية قبل 
�فا& �لز�y، يعملن في �ظائف، �عبرA عن ��تياحهن في �ظائفهن، �بالتالي فإA �لمشاكل 
�لتي يعانين منها �قل من �لمشاكل �لتي تعاني منها �ألخريا�؛ بسبب �العتما� على �لذ�� 
 A�� مستقل  بشكل  �لقر����   Oتخا� Uمكانية  يمنح   Eالقتصا��  hالستقال� هذ�  �قتصا�يًا. 
�قل حسب ما  Aتكو yهل �لز�� ���لرجو` Uلى �لعائلة. كما �A �لمشاكل سو�F مع �ألهل 

.AكرO

�لتغير�� في �أل���
 �الجتماعية �لتي يقمن بها

�A �أل���� �الجتماعية  Fلمقابال� �لعشر& مع �9جا� �لشهد�� hبد� ��ضحًا من خال
�لتي يقمن بها تغير�، حيث تركز نشا� �لمر�& قبل �ستشها� �9جها ��خل �لبيت، ��لقيا2 
بالد�� �إلنجابي �لذE يتمثل باألعماh �لمنزلية ��لعناية باألطفاh بشكل �ئيسي. �لكن بعد 
�فا& �لز�y باتت �9جة �لشهيد تقو2 بد�� �أل2 ��ألg في [A ��حد، �يقع عليها مسؤ�ليا� 
مختلفة ��خل �خا�y �لمنزh (تربية �ألطفاh �حل مشاكلهم، ����U& �لعالقا� �الجتماعية 
 Fمع �ألهل ��لمحيط، �تولي �لعالقة مع �لمؤسسا� �لرسمية �غير �لرسمية). �عبر� �لنسا
�لوقت �Oته، على  عن عبF هذJ �لمسؤ�ليا� �ما تستنزفه من طاقة، �عن حرصهن، في 
�عتبا� �A هذJ �لمسؤ�ليا� تصقل شخصياتهن �تعطيهن خبر& ��سعة في �لحيا&، �تحديد�ً 
فيما يتعلق باالحتكاx مع �لعالم خا�y �لمنزh. لكن يبقى �لهم �القتصا�E، تدبير �لمصا�يف 
بها   hلمعمو� �لقو�نين   pجحاU لىU �شا��  �لز�جا�  Uحد_  �لد��سة.  �ليومية �مصا�يف 
 A� ����� AU ��بحق �لنساF. فابنتها بحاجة لوكيل حتى تفتح حسابًا في �لبنك �� تسافر، 
تحصل على هوية. �قالت �لز�جة �نها تو�جه مشاكل بسبب هذ�، فالوكيل هو جد �البنة 
�لذE ال يتحمل �ية مسؤ�لية �قتصا�ية �� �جتماعية (�تجاJ)حفيدته، في �لوقت �لذE يتمتع 
بحق تمثيلها في �لمؤسسا� �لرسمية. فالمر�& �لتي تر�n �لعائلة تقو2 باأل���� كافة �لتي يقو2 
بها �لرجل، �لكن في �لمجاh �لعا2 يتم �لتعامل معها على �نها تقو2 بد�� ��حد فقط، �هو 
�لد�� �إلنجابي، �ال ينظر Uليها باعتبا�ها �ئيسة �سر& يحق لها تمثيل �بنائها في �لقضايا كافة 

مثلها مثل �لرجل.
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�لمشاكل �لتي تو�جهها �Aجة �لشهيد

�لمشاكل �لتي تو�جهها �9جا� �لشهد�F كثير& �فق ما ير� على لسانهن. فهي تتنو` 
بين �لمشاكل �القتصا�ية، ��لنفسية ��لعاطفية، ��لمشاكل �لتي تتعلق بتربية �ألبناF، كما تتعلق 
�يضًا بحرية حركتها �الجتماعية. �هذJ �لمشاكل بمجموعها تولد �Uهاقًا شديد�ً من �لنو�حي 
�لجسمية ��لنفسية. �معظم �لز�جا� �بد_ قلقًا فيما يخص تدبير �مو� �لبيت �مصا�يفه. 
�قالت Uحد�هن: "�تساhF في نفسي لما�O على �بنتي �A تلبس �لمالبس �لرخيصة ��لبنا� 
�فكر ليل نها�  A��ألخريا� يلبسن �لمالبس �لفخمة غالية �لثمن؟ لما�O مطلوg مني ��ئمًا 
 �Oلما" �خر_:  �تساFلت  �ليومية؟".  �لمصا�يف  لهم  سأ�بر  �كيف  �بنائي،  سأطعم   �Oما
�عاني منه �هو �لفشل �لكلوE". �تحدثت �خر_  Eللمر} �لذ Fجد من يوفر لي �لد���ال 
عن حجم �لمطالب �لتي يحتاجها �ألبناF �تحا�h ��ئمًا Uقناعهم بالرضا بالموجو� ��لقناعة 
بالقليل. �عبر� �خر_ عما تتعر} له من حالة نفسية في تربية �بنائها كالتالي: "Uني �تضايق 
�g يحمل �بنه. �نا ال �حسد �لناn، �لكني �فكر في �بني �لذE ال يوجد له  _��كثير�ً عندما 
�كثر ما يزعجني عندما يسألني �بني عن ��لدJ، ���ئمًا يلح  AU" :_خر��g يحمله". �قالت 

."Jمتى سيأتي يو2 �لقيامة حتى نلقا hبالسؤ�
�A مر�� �ألبناF في مرحلة �لمر�هقة  Aفي �لقر_ �للو�تي قابلتهن �عتبر F�9جا� �لشهد�
خالh فتر& �النتفاضة �أل�لى كاA من حظهن، حيث �هتم �ألبناF خالh تلك �لفتر& بالنشاطا� 
�لفتر��  �لوطنية ��لمشا�كة في �ألعماh �لسياسية. �ما �ألبناF �لذين مر�� في �لمر�هقة في 
 Aبد�) عبر�  شهيد  �9جة  �كبر.  فمشاكلهم  �بالتالي  لهم،  متنفسًا   Aيجد� فال  �لالحقة 
عبر�) الحظت �A �لمشاكل مع �بنائها خالh فتر& �لمر�هقة كانت معد�مة؛ ألنها �بتهم 
على �نهم �بناF شهيد، �له مكانته ��عتبا�J �الجتماعي، �بالتالي �جب عليهم �لحفا� على 
 A�هذJ �لسمعة �لطيبة، �Oكر� �A �لناn في �لقرية ينظر�A ألبنائها باالحتر�2 ��لتقدير، �

�بناFها حافظو� على �خال. جيد& �تجنبو� ما يلحق �ألO_ بسمعتهم.
�9جا� �لشهد�F في �لمدA �للو�تي قابلتهن عبرA عن مشكلة �كبر من مثيالتهن في 
يتفهم  حتى  �جل   ��  gأل بحاجة  �نهم � �لمر�هقة،  مرحلة   hخال  Fألبنا� تربية  في  �لقر_ 
 Aثنتا�  .Fإلخوتهن لمساعدتهن في تربية �ألبنا Aقريبًا منهم، �هن يلجأ Aمشكالتهم �يكو
تو�جهاA مشاكل مع  �حيانًا  �نهما  �لمدينة Oكرتا  �للو�تي يسكن  �لشهد�F من  من �9جا� 
�ألبناF �لذكو�، �بخاصة في �لقضايا �لتي تتعلق بالخر�y من �لمنزh ��لتأخر في �لليل، �بعد2 
�ألهل،  من  �لمساعد&  في طلب  �حيانًا   Aتضطر� �نهما  �Oكرتا  بالد��سة.  �لكافي  �الهتما2 
�بالتحديد من �� �لز�جة، �بخاصة �OU كاA في عمر �لشباg �متفهم لمرحلة �لمر�هقة. �ما 
تربية �لبنا� �إلناb، فكانت �سهل حسب تعبير �9جا� �لشهد�F، كونهن ال يخرجن من 
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�لبيت مثل �لذكو�، ��ألمها� يستطعن تفهم حاجا� بناتهن بشكل �فضل ��قد� على تفهم 
شخصياتهن كونهن Uناثًا مثلهن.

 ،yلز�� Aما عن �لبعد �لعاطفي لوضع �9جة �لشهيد، فتمثل بشكل �ئيسي في فقد��
�لز�y ��لشريك  �فتقا�  �لرئيسية هي  �لمشكلة   A� �فقد�A �ألg ألبنائه. فقد Oكر بعضهن 
بلحظة خاطفة، �ما يعنيه فقد�A �إلنساA �لذE عشن معه. �لكل منهن قصة طويلة مع هذ� 
�لموضو`. ��حد& منهن كانت على عالقة عاطفية مع �9جها لمد& طويلة قبل �لز��y منه، 
 .Jال لمد& عشر& شهو� فقط قبل �ستشها�U منه yمعينة لم تتمكن من �لز�� pلكن لظر��
�هي حسب تعبيرها على عالقة جيد& مع �لدين �مع �بها �تفكر في يو2 �لقيامة �تنتظر هذ� 
�ليو2 في كل لحظة حتى تتمكن من لقاF �9جها، �تضع صو� �9جها في كل مكاA ��خل 
�لمنزh حتى يكوA معها في كل لحظة. �تقوh �9جة �خر_ Uنها �قدمت على �لز��y من 
�نه مهد� باالغتياh؛ ألنها تز�جت  pبانتمائه للجها� �إلسالمي، �تعر p�9جها �هي تعر

:hمنه �هو مطا��. �تقو
�نهم غير  ��"�لناn تفكر �A �لمتدينين هم ناn جامدين، ال يوجد عندهم عو�طف، 
 Aلحيا&، بل يعشقونها �يحبو� Aمانسيين �حالمين �يحبو�� nحساسين. �لكن �لمتدينين نا
�� حتى  ،iفر� A��نا مكتئبة منذ �ستشها� �9جي، ال �ستطيع  .Fلنسا� A�9جاتهم، �يقد��
�بتسم. �كثر ما يؤلمني عندما ��_ �جل ��9جته يمشوA مع بعض في  A��ضحك، �� حتى 
�لشا�`، ��قوh في نفسي لما�O حالي مختلف، �ال يتو�جد �9جي حتى �مشي معه ����فقه 

في �لطلعا� ��لمشا�ير".
�9جة �خر_ ممن قابلتهن تقوU hنها تز�جت بعد عالقة حب �ستمر� مد& سنتين، 
�خر_، ��صبحت على خالp معه �طلبت �لطال.  &��بعد ��بع سنو�� تز�y �9جها من �مر
�لكنها بقيت تحبه. �لكن بعد �ستشها�J تفكر فيه، �لما�O تز�y من غيرها. �تقوU hنه بقي 
يحبها على �لرغم من ��9جه من �ألخر_. �هي على �لرغم من حجم �أللم �لذE سببه لها 

��9جه من �ألخر_، فإنها تتمنى لو �نه بقي موجو��ً �تحن له في كل �أل�قا�.
�لنساF بمجموعهن �حسسن بحجم �لخسا�& لفقد�A �لز�y. عند سؤ�لهن عن �لتفكير 
�2 ال، ألنها تعلمت  yكانت تتز� AU pنها ال تعر�في �لز��y مجد��ً، ��حد& فقط �جابت 
من �لدنيا �نه ال يمكن �لحديث بالمطلق عن ما سيكوA، من �لممكن �A يحصل تغير�� 
�مفاجئا� لها في حياتها تجعلها تو�فق على �لز��y، على �لرغم من �نها ال تعتقد �U Aنسانًا 
�حبته بكل مشاعرها. ��ألخريا� �جبن �نهن ال يستطعن  E�9جها �لذ Aفي �لدنيا سيمأل مكا
�حببنه، �Uنهن يفكرA بتربية �تعليم ��ال�هن.  Eلذ� yلز�� Aيحل [خر مكا A��A يتخيلن 
لكن كاA يبد� �A �لموضو` عند �لبعض باالمتنا` عن �لز��y غير محسو2 نهائيًا، �Oلك من 
خالh �لطريقة في �لر� على �لسؤ�O� hكر �ألشخا� �لذين يتقدموA لطلب �لز��y منهن، 

�بخاصة صغير�� �لعمر.
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نظر� �لمجتمع لز�جة �لشهيد

 Eعن عالقتهن بالمحيط �كيف ينظر لهن من قبل �لمحيط �لذ Fسألت �9جا� �لشهد�
يعشن به، سو�F في �لمخيم �2 �لقرية �2 �لمدينة. �تشير �إلجابا� Uلى �نه ينظر Uلى �9جة 
�كثر �ضوحا في �لقر_. �لعل �لسبب  Aكا AU� ،لشهيد باحتر�2 �تقدير في �لمو�قع �لثالثة�
���9جهن  Aللو�تي فقد� Fلنسا� A�يعو� Uلى طبيعة �لعالقا� �الجتماعية في �لقرية. كما تبين 
في �النتفاضة �أل�لى �قبلها يتمتعن بمكانه خاصة في مجتمعاتهن، �بما بسبب صغر عد� 
�لشهد�F في تلك �لفتر&. ��عتبر� �9جا� �لشهد�F في �لمدينة �في �لمخيم �نهن يتمتعن 
بز�جة  �لمثل   gيضر �لقرية، حيث  في  Uليه  �لتطر.  تم  ما  تفاصيل   A�� �لكن  باالحتر�2، 
�لتحمل �مو�جهة  بتربية �ألطفاh، ��لقد�& على  �لشهيد من حيث حسن �ألخال. ��لعناية 
صعوبا� �لحيا& �لمختلفة. فالجميع في �لقرية يقيم عالقا� �جتماعية قوية مع �9جة �لشهيد 

�يكن لها كل �الحتر�2 ��لتقدير.
�ستثناF، عن   Aلتقيت بهن، �بد�� �للو�تي   Fلشهد�� من جهة �خر_، عبر� �9جا� 
تحسسهن من مر�قبة �لمجتمع لهن. �لذ� فهن حريصا� جد�ً في �لتصرp بشكل الئق في 
�لمجتمع حتى ال يجلبن �لكال2 ��لتعليقا� من �لمجتمع ألنفسهن. كما �نهن حذ��� في 
�لتعامل مع �لرجاh، �ال يسمحن للرجاh بدخوh بيوتهن في ��قا� ال يوجد بها شخص 
بالغ، �بخاصة في ��قا� �لليل. �يحرصن على �لعو�& لبيوتهن في ساعا� مبكر&، �يخرجن 
�A حركتهن مر�قبة في كل تصرp. �جميعهن  Aمن بيوتهن لألمو� �لضر��ية فقط، �يشعر
�نهن � معهم،  عالقاتهن  تحديد  بسبب  �لذكو�  من  لتحرشا�  تعرضن  عد2  على   Aكد�

يحترمن �نفسن، �ال يجلبن �لحديث ��لتعليقا� ألنفسهن.
من �لو�ضح �A �9جا� �لشهد�F يضغطن على �نفسهن بشد& لر�` �لتعليقا�، �يقنن 
عد� مر�� خر�جهن من �لمنزh، �يحرصن على تحديد ساعا� عو�تهن للبيت، �كذلك 
�لنظر عن  بغض   Fلشهد�� �لسلوx جميع �9جا�  هذ�  �لذكو�. �شمل  مع  على عالقاتهن 
�لمستو_ �لتعليمي �� مكاA �لسكن (مخيم، قرية، مدينة)، �� �OU كانت تعمل �2 ال، �بغض 

�لنظر عن �نتماF �لز�y �لسياسي.

 Fلعالقة مع �لمؤسسا� �لتي تقد4 �لدعم �القتصا��

�من  �لرسمية  �لمؤسسا�  من   Fلشهد�� لز�جا�  �لمقد2   Eالقتصا�� �لدعم  شكل 
�لمؤسسا� غير �لرسمية �من �ألحز�g �لسياسية لز�جا� �لشهد�F، �مد_ كفايته محو��ً 
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 Jهذ hطفا� nثاثها، �مد���� Fسر �لشهد���ئيسيًا للبحث. �من خالh مالحظتي لمساكن 
�ألسر، شعر� �A ما تم تز�يدE به من معلوما� حوh مصا�� �لدخل كاA ناقصًا. �هذ� 
�سر من بين �ألسر �لتي �جريت مقابال� معها، �تحديد�ً مع �ألسر �لتي �نتمى  bبر9 عند ثال
�� �نتمى لحركة "فتح". �لكنني شعر� �A �لمعلوما� عن �ألسر  "nشهيدها لحركة "حما
�لسبع �ألخر_ كانت �كثر مصد�قية، �هذ� بد� من خالh �لمظهر �لخا�جي للبيت �مستو_ 

�لحيا& �لتي تعيشها �ألسر&.
 Fلشهد�� �سر  مركز  من  ���ئم  ثابت  بشكل  �لدعم  تلقيها  �لعشر،  �ألسر  يجمع  ما 
��لمعتقلين. �تر��i �لمبلغ �لشهرE �لذE تتلقاJ ما بين ٦٠٠ شيكل �٧٠٠ شيكل. �يتم 
 A�تز�يدها بهذ� �لمبلغ من خالh حساg خا� لها في �لبنك. �من �جهة نظرهم جميعًا 
هذ� �لمبلغ غير كاpٍ لهم �ينبغي 9يا�ته. �تتلقى �ألسر في �لمخيما� �لمساعد& �لتموينية 
�لتي تصرفها �كالة �لغوb �هي توفر لألسر& بعض �لحاجا� �لرئيسية، على �لرغم من �نها 
تعتبر غير كافية لهم من �جهة نظر �ألسر �لمتلقية. كما يد�n �ألطفاh في �لمخيما� مجانًا 
 nطفالها في مد��� nفيد� "nما �ألسر �لتي تنتمي لحركة "حما� .bكالة �لغو� nفي مد��
معينة (في  مناسبا�  �قتصا�ية في  يتلقوA مساعد&  للحركة، كما  تابعة  خاصة شبه مجانية 
�ألعيا� �لدينية �في شهر �مضاA). كما قد تم تقديم مساعد�� لهذJ �ألسر من �هل �لبلد، 
حيث تكفلت مجموعة من �هل �لبير& ببناF مساكن لهم، �تم بناF بيت مستقل لكل �سر& من 
هذJ �ألسر تعويضًا عن بيوتهم �لتي تم هدمها �الحتالh �إلسر�ئيلي. �بالنسبة لألسر �ألخر_ 
�A �ألسر& ال تتلقى مساعد& تذكر،  hلسياسي، فتباينت �إلجابا�؛ �لبعض قا� Fالنتما� ��O
��لبعض �آلخر قاU hنه يتلقى مساعد�� غير مالية (مثل تعليم �لبنا� ��أل�ال� في �لجامعا� 
على حساg حركة �لشبيبة). �لبعض �آلخر من تنظيم "فتح" قاU hنه لم يتلقَّ �ية مساعد& مالية 
 ��منتظمة، �� في مناسبا� معينة، �� لمساعد& في توفير منح ���سية ألبناF �ألسر& �بناتها، 

حتى مساعد& �لز�جا� في Uيجا� فر� عمل.
�بالنسبة للمساعد�� �القتصا�ية �لتي تتم بشكل غير �سمي من �ألهل ��لمعا�p، فقد 
�نه ال يوجد �عم ثابت �منتظم من جهة �خر_ باستثناF مركز �سر  ��Fللقا� hتبين من خال
�لشهد�F ��لمعتقلين. �من مجمو` �ألسر �لعشر �لتي تم لقاmها، تبين �A ثالثًا منها فقط تتلقى 
�عمًا ماليًا من �ألهل بشكل منتظم، ��سر& تتلقى مساعد& عبر توفير بعض �حتياجا� �لبيت 
لهذJ �ألسر من شقيق �لز�y بالتحديد. Uحد_ �ألسر تسكن مع �هل �لز�جة �لتي تتلقى هي 

��بنها ��بنتها �لمساعد& �لمباشر& من عائلتها.
�لدعم �القتصا�E �لمنتظم ألسر �لشهد�F يقدمه مركز �سر �لشهد�F ��لمعتقلين، ��لمبلغ 
 Fسر �لشهد���لذE يقدمه حسب ما تقوله هذJ �ألسر يتر��i بين ٦٠٠ شيكل �٧٠٠ شيكل. 
في �لمخيما� تتلقى مساعد& من �كالة �لغوb مثل باقي �ألسر في �لمخيما�، �يتم تعليم 
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 .bمجانًا، كما تتلقى عناية طبية عبر عيا��� �كالة �لغو bكالة �لغو� nبنائها في مد���
�ما �لمؤسسا� غير �لحكومية، فهي غائبة تقريبًا، �لم تذكر �ية مساعد& من �ية جهة غير 
[لية  �لشهد�F، �ال توجد  لرعاية �سر  �ما �عم �ألحز�g، فال يوجد نظا2 موحد  حكومية. 
 Aتقد�� �نهما  Oكرتا   Aسرتا� �لسياسي.   gلحز�� �لشهيد  �سر&  بين  �لعالقة  �تنظيم  لضبط 
�لظرp �القتصا�E ��ألمني �لتي تمر به حركة "حماn"، �بالتالي عد2 تقديمها للمساعد�� 

بشكل منتظم لهما.
لكن بعض �ألسر حّملت �ألحز�g �لسياسية مسؤ�لية �لتقصير في عد2 تقديم �لدعم 
 Fكر� �9جا� �لشهد�O� .مصد� �لر9. �ألساسي� gأل�� yلتي فقد� �لز�� Fألسر �لشهد�
�نهن لسن على �ستعد�� لطلب �لمساعد& من �ألحز�g؛ ألنهن يعتبرO Aلك �متهانًا للكر�مة، 
طلبها   A��  Fلشهد�� ألسر  �لال9مة  �لمساعد&  تقديم   gألحز�� مسؤ�لية  من   A�  Aيعتبر�

��لركض ���Fها.
عليها  يعر}  لم  Uنه   hتقو  Fلشهد�� فأسر  �لخير،  �هل  من  �لمساعد��  يخص  �فيما 
فإنه   ،Fلشهد�� �9جا�   E�� هؤالF. �حسب  من  مساعد&  تلقت   A� يسبق  �لم  مساعد&، 
يتم �لتعامل معهن بهيبة �كر�مة، �قد يكوA هذ� سبب �المتنا` عن تقديم �لمساعد&. �من 
مصا��  من  مساعد��  يتلقين  كونهن  بحاجة،  لسن  �نهن  باعتبا�  لهن  ينظر  �نه  �لممكن 
�خر_. �يقلن �نه �OU عر} عليهم (عليهن) مساعد�� من �هل �لخير، فإنهن سيرفضن حفظًا 

لكر�متهن.
�لمؤسسا�  �لمالئم من   Eلما�� �لدعم  �سرهن  تتلقى   A� �لشهد�F في  تأمل �9جا� 
�لحكومية �غير �لحكومية �من �ألحز�g، حسب عد� �فر�� �ألسر& ��عما�هم، �مستلزما� 
 pماكن معينة لتخفيف �لمصر��تعليم هؤالF. �طرحت بعضهن توفير بطاقا� تسو. في 
عنهن. ��قترi بعضهن تخصيص مقاعد خاصة مجانية ألبناF �لشهد�F في �لجامعا� �لمحلية، 
�شغاh مناسبة  ���لتوظيف، ��لعمل على Uيجا� �ظائف  ��لتعامل معهن معاملة خاصة في 
�9جا�  Uحد_   hتقو لها.  الئقة  حيا&  �توفير  �سرهن  Uعالة  من  يتمكنَّ  حتى  للز�جا� 

:Fلشهد��
"لما�O يجب �A تكوA عائلة �لشهيد في �سفل �لسلم �القتصا�E؟ لما�O يجب �A ينظر 
 Fتعيش عائال� �لشهد� A�Uليها كفقير& �مسكينة �كمستحقة للشفقة ��إلحساA؟ هل ينبغي 
 A� nلنا� gيستغر �Oال يكفي هذ�، لما��سو� حيا& على �لرغم من فقد�نها �لز�y ��ألg؟ 
�كثر �OU تو�فر� شر�� حيا& مريحة  Aيستغربو �Oتملك �تقو� �9جة �لشهيد سيا�&؟ �لما

في بيو� �لشهد�F؟ �لما�O �لما�O؟ �لما�O؟ ...".
�خر_: hFتتسا�

�بّر� ألبنائي �A عليهم �A يعيشو� حيا& �لحرماA ��لفقر؟  A�"لما�O مطلوg مني ��ئمًا 
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يعيشها 9مالmهم  �لتي  �لحيا&  �قل مستو_ من  يعيشو� حيا&   A� �طلب منهم  A� لما�O عليَّ 
�نمو�   Aآلخر�� يعيش   A� �جل  من  بحياته  �9جي  لما�O ضحى  �جير�نهم؟  �صدقائهم �
نحن؟ �ال يكفي �ني فقد� �9جي �عمرE خمس �عشر�A سنة؟ �صبر� على كل �لمر��& 

�تحمل �كثر؟؟". A���ألسى؟ هل مطلوg مني 

�لدعم �لنفسي ��الجتماعي �لمقد4 لز�جا� �لشهد�9 �عائالتهن

�لنفسي ��الجتماعي.  للدعم   gعن شبه غيا Fلشهد�� �للقا��F مع �9جا�  كشفت 
��لمؤسسا� �لتي Oكر� في هذ� �لمجاh هي مؤسسة �عاية �لشهد�F ��لمعتقلين، �مؤسسة 
جمعية �لشباA �لمسيحية. ��بع نساF من �لنساF �لعشر شا�كن في جلسة مع Uحد_ هاتين 
 Jعن ��تياحهن لحضو� مثل هذ Aجلسا� �لدعم �لنفسي عبر Aلمؤسستين. ��للو�تي حضر�
فيها   Aلجلسا�، كونها تمنحهن فرصة للحديث عن مشاكلهن �همومهن، �فرصة يجد�
 .Fتوسيع مشا�كة �لنسا� E��� بشكل ��Fللقا� Jتعتقد هذ A�من يسمع لهن. �لذ� طالبن 
�لمؤسسا� كو���   Jيعمل في هذ A� بر�مج خاصة لألطفاh. ��قترحن  كما طالبن بوضع 
نفسية  �حاال�   gكتئا� بمرحلة   Aيمر�  Fلشهد�� �9جا�  بعض   A� �بخاصة  متخصصة، 
 &Fلقر� �لنفسي  �لتوتر  من  للتخفيف  في  منهن  �لبعض  �يلجأ   .yلز�� �ستشها�  بعيد  صعبة 
�لقر[A، ��لبعض �آلخر يلجأ للبكاF، �منهن من يلجأ للحديث مع صديقة متفهمة تسمع لها 
باألحز�g ��ألطر،   Fلشهد�� �تشا�كها مشاعرها �مشاكلها. �فيما يخص عالقة �9جا� 
 Jهذ Aنه تتم 9يا��� منتظمة لهن، ��لزيا��� �لتي تتم قليلة �متقطعة. ��عتبر�فقد �ضحن 
�لزيا��� مهمة؛ كونها تشكل حلقة �صل مع �لجماعا� �لتي �نتمى لها ���9جهن. �في نهاية 
�لحديث عن موضو` �لدعم �لنفسي، فقد �شا�� �9جا� �لشهد�F �لعشر& Uلى �A �لدعم 

.Aألهل ��لجير��� Fلرئيسي هو محيطهن من �ألصدقا� Jيتلقينه، مصد� Eلحقيقي �لذ�

مقا
نة بين ��Aجا� �لشهد�9 ��لنسا9 �أل
�مل �ألخريا�

بعد �للقاF مع عشر ���مل في مدينة �لبير& �قرية كفر مالك �مخيم �ألمعرE، يمكن 
مع  طرحت  �لتي  �لقضايا  في  �ألخريا�  ��أل��مل   Fلشهد�� �9جا�  ��ضا`  بين  �لمقا�نة 
�9جا� �لشهد�F. يوجد تشابه بشكل كامل بين �9جا� �لشهد�F ��أل��مل �ألخريا�، من 
 .yناحية �لمشاكل �للو�تي يو�جهنها، �كذلك من تغير �أل���� �لتي يقمن بها بعد �فا& �لز�
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كما تتشابه شعو�هن بالحاجة لمر�عا& �لحركة خا�y �لبيت، �تقييد عالقتهن مع �لذكو�. 
�يتمتعن بمكانة خاصة ��حتر�2 من �لجير�A ��لمحيط �الجتماعي. �لم تفكر �E من �أل��مل 
تربية  في  تتمثل  �لرئيسة  مسؤ�ليتهن   A�  Aيعتبر ألنهن   yبالز�� بهن  �لتقيت  �للو�تي  �لعشر 
بعد �فا&  �لرئيسي   &��لمر  ��� A� �عتبر�  يتعرضن لضغط من عائالتهن ألنها  �ألبناF. �لم 

.Fتربية �ألبنا hهو �ستكما yلز��
تعتمد  �أل��مل.  �سر  �عم  �مصا��   Fلشهد�� �سر  �عم  مصا��  بين   pختال�  xهنا
 Fلعناية بأسر �لشهد�� �9جا� �لشهد�F على �لمساعد& �لتي تقد2 بشكل �سمي من مركز 
��لمعتقلين، ��حيانًا من �ألحز�g، في حين ال تتلقى �أل��مل غير �9جا� �لشهد�F مساعد�� 
 gمن �ألهل ��ألقا� Fتلقينه جا Eلذ� Eغير حكومية. ��لدعم �لما� ��من �ية جهة حكومية 
بشكل �ساسي �بشكل موسمي، ��حيانًا من بعض �لمعا�p في مناسبا� �ينية. �ما فيما 

يخص �إلسنا� �لنفسي ��الجتماعي فلم يسبق لأل��مل �لسما` به.

خالصة

�لد��سة تمت في منطقة ��2 �هللا �هذ� ال يمثل �لمناطق كافة في �لضفة �لغربية �قطا` 
في  عنه  �لمنطقة   Jفي هذ ��فر حظًا   Fلشهد�� ��قع �9جا�   Aيكو  A� �لممكن  غز&، �من 
�لد��سة،  نتائج  تعميم  �لصعب  من  �بالتالي  �لعينة صغير،  عد�   A� كما  �ألخر_.  �لمناطق 
�بالتالي كاA من  تنظيما� غير "حماn" �"فتح"،  لم تحوE �9جا� شهد�F من  ��لعينة 
�لصعب Uيجا� تباينا� بين �9جا� �لشهد�F تبعًا الختالp هذ� �لمتغير. كما لم يتم �ختيا� 
 gحز���لعينة بشكل عشو�ئي، �بالتالي كانت بعض �لنساF في �لعينة �9جا� �مو9 قيا�ية في 
�لتعامل مع هذJ �ألسر بشكل  يتم   A� �لمتوقع  �لتعميم. فمن  Uمكانية  يعيق من  ما  سياسية، 

مختلف عن �سر شهد�F من قو�عد �ألحز�g �لسياسية.
 ��بر�9 قو�سم مشتركة بين �لنساF �9جا� �لشهد�F بغض �لنظر عن مكاA �لسكن، 
�لمستو_ �لتعليمي، �� �نتماF �لز�y لحزg معين من حيث �لتغير في �أل���� �الجتماعية �لتي 
طر�� بعد �ستشها� �لز�y، �من حيث �لتعر} لمشاكل �قتصا�ية �نفسية. �في �لوقت �Oته، 
بر�9 تباينا� ��خل هذJ �لفئة من �لنساF. فالمر�& �لتي تتمتع بمستو_ تعليمي �على تعاني 
مشاكل �قل بكثير من �9جة �لشهيد �لتي ال تتمتع بمستو_ تعليمي عاhٍ. فامتالx �لشها�& 
يمكن �9جة �لشهيد من �لحصوh على عمل يؤمن لها �خًال يخفف من �لمشاكل �القتصا�ية 
�من �لضغوطا� �لنفسية �لمتعلقة بالوضع �لمعيشي. كما �A �العتما� على �لذ�� في توفير 

�لدخل يدعم �ستقاللية �لمر�& في �خذ �لقر���� �لتي تخص حياتها �حيا& �بنائها.
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�هناx تباين بين �لمر�& �لتي تسكن في �لقرية، ��لمر�& �لتي تسكن �لمدينة من ناحية 
تستطيع  �لمدينة  في   &�فالمر  .yلز�� �فا&  بعد  �لعائلة  بيت  عن  منفصل  بيت  في  �الستقر�� 
�الستمر�� في �لسكن �حدها في منزh مستقل عن بيت �ألهل �� بيت �هل �لز�y، �لكن 
�لمر�& في �لقرية ال تستطيع بعد �فا& �9جها �A تسكن في بيت منفصل. كما حصل مع 
�لمسكن  �لرغم من ضيق  بيت عائلتها على  للسكن في  ��بنتها  �9جة شهيد �ضطر� هي 
�غياg مكاA مخصص لها �البنتها. �9جة �لشهيد في �لمدينة �لتي تعمل، �بالتالي مستقلة 
�قتصا�يًا، �باستطاعتها تدبير �مو�ها، �لكن �9جة �لشهيد في �لقرية ��O �لمستو_ �لتعليمي 
�لمتدني �جد� صعوبة في �لحصوh على عمل، �بالتالي لم تستطع تحد���U E& �ألهل، 

كونها ال تملك نقطة Uسنا� حقيقية يمكنها �العتما� عليها.
�A �لدعم �لما�E �لذE يتلقينه غير كاpٍ، �هو غير منتظم،  Fعتبر� �9جا� �لشهد��
�يفتقد لمعايير مقننة �محد�& تحكمه. �لذ�، ال توجد مسا��& في تقديم �لدعم لز�جا� 
بتنظيم  صلتها  بسبب  مساعد��  على   hلحصو� من  تتمكن  �ألسر  بعض   .Fلشهد�� �سر �
فهذ�   ،Eالقتصا�� �لدعم  تقديم  في  مسا��&  توجد  ال  �لو�حد  �لتنظيم  ��خل  �حتى  معين، 
يعتمد على �لعالقة ��لمعرفة بالمسؤ�h، �ال يعتمد على معايير محد�& ���ضحة. �ما �إلسنا� 
�لنفسي ��الجتماعي فهو شبه غائب، �ال توجد بر�مج متخصصة لهذJ �لفئة على �لرغم من 
حاجتها للدعم �لنفسي ��الجتماعي، �بخاصة �A كثير�ً من �9جا� �لشهد�F، �حتى �أل��مل 
لمن  بحاجة  هن  �بالتالي   ،Aٍمتد تعليمهن  �مستو_  �لسن،  في  صغير��  هن  �ألخريا�، 

يساعدهن على تخطي مشاكلهن.
مما تقد2 يتضح �A �ألعباF �لتي تعيشها �9جة �لشهيد هي �عباF مركبة من حيث تدني 
�أل����  في  �لتغير  �من حيث  تعيقها،  �لتي  �الجتماعية  �لقيو�  �من حيث  �لتعليم،  مستو_ 
�الجتماعية �لتي تقو2 بها، �حالة �لفقد�A �لتي تعيشها �ما يترتب عليها من ضغوطا� نفسية. 
كل هذ� يستدعي �A تأخذ �لمؤسسا� �لفلسطينية ���ها �تجاJ هذJ �لفئة �لمهمشة من حيث 
بر�مج  مهامها �ضع  من   Aيكو  ،Fلشهد�� �9جا�   Aبشؤ� تعنى  مؤسسة خاصة  تخصيص 
خاصة لهن لتوليد �لدعم ��إلسنا� �لما�E (مثل تقديم قر�} ميسر& للبدF بمشا�يع مد�& 
 hللدخل)، �عقد ����� خاصة للتد�يب تمكنهن من �لتمتع بمها��� معينة تؤهلهن للحصو
على فر� عمل، �كذلك بر�مج Uسنا� نفسي لز�جة �لشهيد �ألبنائها �ألطفاh ��لمر�هقين.



   | ����� ����	
 ��	
105

توصيا�:

�لفلسطينية   gألحز��� �لرسمية  �غير  �لرسمية  �لفلسطينية  �لمؤسسا�  - على 
�الهتما2 بهذJ �لفئة من �لنساF ��حتياجاتها �لفر�ية ��ألسرية.

مختلف  �في   Fلشهد�� �سر � �9جا�  ��قع  عن  معمقة  ���سة   Fجر�U �لمفيد  - من 
�لمناطق، كما من �لمفيد �A تشمل �لد��سة �لنساF �أل��مل بشكل عا2.

في  تنشط  �لتي  �لحكومية  �غير  �لحكومية  �لمؤسسا�  على  �لد��سة   iتقتر -
�لمجاh �الجتماعي ��لنفسي �ضع سياسة �Uشا�ية �نفسية ��جتماعية للنساF �9جا� 

.Fلشهد��
�لرجل  مثل  مثلها  �سر&،  كرئيس  �لشهيد  �9جة  مع  �لتعامل  �لد��سة   iتقتر -
�ئيس �ألسر&، �UعطاFها �لصالحيا� �لال9مة لتمثيل �بنائها في �لمؤسسا� �لرسمية 

��لمعامال� �لحكومية.
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أق8ألقِّ عحسوِّ ُّطنألىءِّ طـألِّ ط�سمِّ ُّط7ٌِّ ُّطبـًِّ ًِّ�هָُّד��أل ُّ~!سًِّ ُّطظ�ُّلِّ ُّ�ظ8عِّ
أ�8هِّسفِّسي�قِّؤؤيماإا1ظِّأ'ُِّّأفِّسظشمُِّّط�8لو�ٍقِّأظُِّأ'!ِّسشي�ِّ[فُِّّط��ألْعِّ
ُّطظًِّطظ�Ppِّس8وjوئِّهُّى'ِّ!هقِّاي�نلِّهد'ِّسظةِّأ'!ِّك7نُِّّط��ألْعقُِّّطظًِّط]ِّألشؤلألِّ
ָُّד��أل�يَِّ ُّطذ<ألىألِّ [فِّ سقي�ُّ(ِّ [فِّ;طلألِّ طـألهغِّ ��ألطَقِّ ه;8�يفِّ ًِّ�ف8أل هطيذيذلألقِّ
هُّمظ8ألأيَِّهُّط'ىـيَِّهُّطجش�ىَِّهُّط�يأل�يَُِّّطظًِّسأل�عِّط�بعِّسألغُِّّط8نظ8إָُِّّד�[ًِّ

ثًِّأ�Pنقِّحهِّثًُِّّطؤ�Pُِّّط7ٌِّ�شرِّأ�Pنل

 gسمى �لثانية كتا� ،Fبرسالتين �ثنتين سمى �أل�لى �سالة �لنسا &��خص �لجاحظ �لمر
 hلرجا� من  �الجتماعية  �لفئة  تلك   Aلسا على   ��� ما  �لثانية  �لرسالة  في  �حكى   ١.Aلقيا�
�لذين �شتهر�� بامتالكهم للجو��E �لقياA، من تبرير�� شرعية �� شبه شرعية �مسوغا� 
�خالقية تبيح لهم �متالx �لجو��E، �للو�تي ُ�عد�A من �جل تز�يد �بناF هذJ �لطبقة �لمرفهة 
بالمتعة ��سباg �للهو ��لطرg. �كانت �لغاية من هذJ �لرسالة �لتصدE من قبل هؤالF لسيل 
 A� hمرين: �أل���النتقا��� �شتى �نو�` �لتهم �لموجهة لهم. �كاA �فاعهم قد �نحصر في 
�لشريعة �إلسالمية �لمتمثلة بكتاg �هللا �سنة �سوله لم تو�� تحريمًا صريحًا يمنع �لمسلم 
�� �الستمتا` بالقياA منهن خاصة. �طالما كانت هذJ �لسنة تخلو من  Eلجو��� Fمن �قتنا
 A��� �ستحسنوJ، مؤكدين  nستقبحه �لنا� Fألمر مطلقًا مباحًا، سو�� Aتحريم صريح، فيكو
�� �الستحساA ال يرقى Uلى مستو_ �لحكم �لشرعي، باإلضافة Uلى كونه غير ��خل  iالستقبا�

.Fلد_ �لفقها nفي معايير �لقيا
�ما �ألمر �لثاني �لذE �ستند�� Uليه في �فاعهم، فكاU Aحالتهم Uلى سنن �لعرg �عا��تهم 
 bلتحد�� بهن،  ��الجتما`   ،Fبالنسا �الختال�  �باحت  �لتي  �إلسال2  �صد�  �لجاهلية  في 
 hحيث لم يكن بين �لرجا ،nلك �يبة في �لنفوO يثير A� A�� ليهن، ��لتعامل معهن، منU
لحظة  في  �لنظر&  على  مقصو��ً   &���لمر �لرجل  بين   hالتصا� يكن  فلم   .gحجا  Fلنسا��
�لخلسة، بل كاA �تصاًال عفويًا، يجتمع �لجنساA معًا �يتحا�ثاA �يتسامر�A �يتجالساA عن 
كثب على مشهد �مسمع من �أل�لياF ��ألهل ��ألy��9 طالما �من هؤالF حصوh ما يستنكر 
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من هذJ �لمجالسة. �لم يزh �لرجاh يما�سوA هذ� �لنو` من �لمجالسة ��لتو�صل حتى نزلت 
 gمن �لعر Fلك، ظلت حر�ئر �لنساO هللا (�) خاصة. �مع� hسو� y��9�[ية �لحجاg على 

يقعدA للرجاh للحديث، لم يكن Oلك عا��ًَ في �لجاهلية، �لم يصبح حر�مًا في �إلسال2.٢
�ال بد لنا قبل �الستفاضة في هذ� �لموضو` �A نأتي بتعريف علمي �قيق يوضح للقا�� 
ماهية بعض �أللفا� ��لمصطلحا� �لمفصلية �لتي يتشكل منها هيكل هذ� �لبحث. فالجا�ية 
 xيتَأتى هذ� �المتال ،&��2 �مر Aهي �ألنثى �لتي يمتلكها �لمسلم �جًال كا ،Eجمعها �لجو���
�لرجل  لهذ�  ملكًا  �لجا�ية   Aتكو� مو�ثه.  عن   bبالمير� �Uما  بالهدية،  �Uما   ،Fبالّشر� Uّما 
 A�بو�حد من هذJ �ألسباg �لثالثة. �كونها �نثى مملوكة فهي ال تتمتع بحريتها �ال تستطيع 
تمتلك �مر نفسها �� مصيرها. فيستطيع سيدها �� سيدتها بيعها كما تبا` �لسلعة. �يستطيع 
�A يهديها لغيرJ. كما يستطيع �A يعيرها �OU شاF كما يعا� ماعوA �لبيت. �فو. هذ� كله 
�A يعيرها لشخص [خر يرغب في  �� Fيعاشرها متى شا A�فامتالx �لسيد لهذJ �ألنثى يبيح له 
معاشرتها. �قد �باi �إلسال2، بل �حل للمسلم نكاi جا�يته �� جو��يه قل عد�هّن �2 كثر 
�ية قيو�.٣ �ّما �لقياA، محو� �لبحث في هذJ �لمقالة فهي صيغة �لجمع  A��� بشكل مطلق
لقينة، ��لقينة هي �لجا�ية �لمغنية. ��صل مدلولها �لمر�& �لعاملة. فهي �لجا�ية �لتي تستملك 
من �جل تأ�ية �ألعماh ��لصنائع من �جل ممتلكيها. فلما كانت �لجا�ية �لتي تد�g على 
فنوA �لعزp ��للعب على [ال� �لموسيقى �صنعة �لغناF، تما�O nلك خدمة لسيدها، فقد 

عرفت باسم �لقينة، حتى صا� Oلك علمًا على �لجا�ية �لمغنية.٤

مو�
� �لرقيق في �لجاهلية

كانت ظاهر& �لرقيق منتشر& في بيئة �لعرg في �لجاهلية، �كاA هذ� �لرقيق، �لذكو� 
��لنساF من �لعرg �غير �لعرg. �كاA غالبية �لرقيق �لعربي من �لنساF، فكوA �لمر�& �لعربية 
 Aكا� .hكثر من �لرجا� Fيجعلها عرضة للوقو` في �ألسر ��لسبا Aليست عنصر�ً محا�بًا كا
�خذ �لسبية من بيتها يحولها تلقائيًا Uلى جا�ية �قيق يعو� آلسرها �لحق  �� gألسر في �لحر�
في �متالكها، �قد خّولته قو& �لسالi هذ� �لحق كما تعا�فت على Oلك �لعرg. فيستطيع 
�A َيمَن عليها بحريتها فيطلق سر�حها  Fشا �OU يستبقيها بحو9ته، �يستطيع A�هذ� �لمالك 
لتعو� Uلى �هلها. �تمتلئ كتب �لتا�يخ، �بخاصة �ألخبا� �لمتعلقة بأيا2 �لعرg في �لجاهلية، 
كما كتب �أل�g، بعبا��� تدh على ظاهر& سبي �لنساF ��سترقاقهن من مثل عبا�&: "�ستاقو� 
�� عبا�& "سبو�  ،"pصابو� نسو& ��لحي خلو��� عبا�& "�A �لمغيرين  ،"Fصابو� �لنسا��لنعم �
نساF �لحي".٥ �كانت هذJ �لنساF �لتي تسبى �� تقع في �ألسر كثير�ً ما تو9` بين جماعا� 
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�لمغيرين، يأخذ كل محا�g نصيبه من �لنساF كما يأخذ نصيبه من �لغنيمة؛ �قد حفظت لنا 
بعض ���يا� �أليا2 قو�ئم بأسماF �لنساF �لسبايا ��سماF من �قعن في نصيبهن من �لمغيرين، 
 Fبني تميم. �على �لرغم من كثر& عد� �لنسا Fيو2 �لنِّسا� حين سبيت بعض نسا bكما حد
�لالتي �قعن باألسر، فإA �لر��ية �قتصر� على Oكر �كثرهن شرفًا ���فعهن نسباًَ ��عرضت 

عن Oكر �لباقي.٦
 Fلنسا� �لقبائل �ألكثر قو& �شجاعة هم �أل�فر حظًا في �الستيالF على   F9عما Aكا�
 Aبني شيبا قاله سيد  ما  �لصد�  �لمستهدفة. �ير�_ في هذ�  �لقبائل   Fبين نسا ��لسبايا من 
بسطا2 بن قيس ألمه ليلى بنت �ألحو� �لكلبية، معبر�ً عن كثر& من سبى من بنا� �لقبائل 
�ني قد �خدمتك من كل حي �مًة، �لست منتهيًا حتى " :hجعلهن �قيقًا ألمه، حيث يقو�

�خدمتك �مة من بني ضّبة".٧
�يذكر بعض �لر��& �حيانًا ��قامًا خيالية عن عد� �لسبايا ��ألسر_ من �لنساF ��لذكو� 
 hقيا��حد  A��لذين فقد�� حريتهم نتيجة للسبي فاسترّقو� ��ستعبد��. فير�_ في هذ� �لسيا. 
�ثناF مد& خالفته  g) �ليمن �هو َسَمْيفع �لكالعي، قد �فد على �لخليفة عمر بن �لخطاx(ملو
�سرهم UباA حر�به قبل �إلسال٨.2 �على  Aعائلة من �لرقيق كا pال��بلغه �ّنه يمتلك ��بعة �
�خذ �لحيطة ��لحذ� F�9U �أل�قا2 �لتي يو��ها �لر��& في مثل هذJ �لحاال�،  gلرغم من �جو�
فإA هذ� �لرقم �لمرتفع Uنما يقصد به �إلشا�& Uلى �لكثر& �ليس Uلى �لعد� �لحقيقي لعبيد هذ� 

�لزعيم �ليمني.
 Eمو�� �لرقيق غير �لعربي �لذ xهنا Aلى جانب هذ� �لمو�� �لغني من مو��� �لرقيق، كاU
 Aلمجا��& في بال� �لشا2 ��لعر�. �مصر �بلد�� Aمن �لبلد� gلى جزير& �لعرU gيتسر Aكا
شر. �فريقيا، مثل Uثيوبيا ���يتريا ��لصوماh، باإلضافة Uلى بلد�A جنوg شرقي [سيا �لتي 
كاA �تصالها بجزير& �لعرg تحكمه عالئق �لتجا�& �تبا�h �لسلع. �يكفي �A نذكر في هذ� 
 Aهل مكة ��تيا�ها في مو�سم �لسنة �لمختلفة، �هي �لبلد���لسيا. �لجها� �لتي �عتا� تجا� 
�لتي كاA يقصدها تجا� قريش �لذين عرفو� باسم "�صحاg �إليالp"، كما ��� في تفسير 
سو�& �إليالp �لتي ��� Oكرها في �لقر[A �لكريم.٩ ��OU كانت �قطا� هؤالF �لرقيق متعد�&، 
��لمجوسي   Eليهو��� �لمسيحي  فمنهم  كذلك  متباينة،  كانت  �معتقد�تهم  �جناسهم   Aفإ
 hفصو من   gلعر� �لنسابين  بعض   J���� ما  �لسيا.  هذ�  في  نذكر   A� �يكفي  ��لوثني. 
 Fبنا�يذكر�A فيها �سماF �لقرشيين �لذين �لدتهم UماF من �عر�. مختلفة. كأبناF �لحبشيا�، �

�لسنديا� (�لهنديا�)، ��بناF �لنبطيا�، ��بناF �ليهو�يا�، ��بناF �لنصر�نيا�.١٠
في  ��ألجنبي  �لعربي  �لرقيق  ظاهر&  �نتشا�  �بسبب  �لمو���،   Jهذ تعد�  �بسبب 
�لرقيق  فيها  �لذE يعر}  �لمنظمة  قبل �إلسال2، نشأ� بعض �ألسو�.  �لعربية  �لمجتمعا� 
�كاA �لمحلي منهم �2 �ألجالg �لذين يؤتى بهم من خا�y �لجزير&.  Fسو� ،Fللبيع ��لشر�
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�قد �شا� شاعر �لنبو& حساA بن ثابت �ألنصا�U Eلى بيع �لرقيق في �ألسو�. في قصيد& قالها 
١١:hُحد بين قريش �بين �لمسلمين حين يقو�بمناسبة معركة ُ

فلوال لو�F �لحا�ثية �صــبحو�  يباعوA في �ألسو�. بيع �لجالئب

�كانت في مكة سو. خاصة يبا` فيها �لرقيق تعرp باسم سو. �لرقيق. �لعلها كانت 
�هم هذJ �ألسو�. ��شهرها لكوA هذJ �لمدينة مدينة �لحجا9 �أل�لى، عد� عن ���ها �لديني 
 OUِ ،لمز�هر.١٢ �لم تكن مكة �لسو. �لوحيد& �لتي يبا` فيها �لرقيق في �لجاهلية� Eالقتصا���
����� �لمصا�� �لتي بين �يدينا Oكر�ً لبعض �ألسو�. �لمماثلة، �كاA من بينها سو. عكا� 
�لقريبة من �لطائف. �في هذJ �لسو. بيع 9يد بن حا�ثة �لذE �شترته y�9 �لرسوh �أل�لى 
خديجة بنت خويلد، ثم �هدته Uلى �لرسوh بعد ��9جها منه. �به بيعت �لنابغة �2 عمر� بن 
�لعا� �كانت قد �قع عليها سباF فاشتر�ها عبد �هللا بن جدعاA نّخاn مكة �لمشهو� �باعها 
للعا� بن ��ئل فولد� له عمر�ً.١٣ �لما كانت هذJ �ألسو�. ال تعقد Uال في مو�سم محد�& 
من �لسنة، كانت بعض �لقبائل �لتي حا�9 سبيًا من غا��تها �� حر�بها ترحل عن مو�طنها 
في �لبا�ية، �تخرy بمن معها من �لسبي تعرضهم للبيع على �لغا�ين ��لر�ئحين على طر. 

�لمسافرين �� �لمنتجعين.

�لخدما� �لتي تؤ�يها �لسبابا

كانت �لسبية من �لنساF تظل في حيا9& [سرها �OU لم تتقد2 قبيلتها بفد�ئها مقابل ما 
 .Fلم يمنن عليها من سباها بحريتها فيطلق سر�حها من �ألسر ��لسبا �OU �� ،hتدفعه من ما
�عند Oلك تتحوh هذJ �لسبية Uلى �مٍة سليبة �لحرية ال تملك من �مرها شيئًا، فيظل مصيرها 
مرهونًا بإ���& سيدها ����U& قومه. �يكوA للسيد �لحق في معاملتها معاملة �لرقيق يستخدمها 
�بناF عائلته. �كانت �لغالبية �لساحقة من  pتحت تصرفه �تصر Aعمل يريد، �تكو E�في 
هذJ �إلماF تستخد2 في �ألعماh �لمنزلية �ليومية �OU ما كانت �مًة إلحد_ �ألسر �لتي تقيم 
�ما �OU كانت �ألسر& تقيم في �لبا�ية، فإA �لخدما� �لتي تؤ�يها �ألمة  .Aفي �لقر_ ��لمد
تكوA تبعًا ألحو�h �لمعيشة �لتي تما�سها تلك �ألسر&. �تر� في �لشعر �لجاهلي �حيانًا بعض 
�إللماحا� Uلى شتى �نو�` �لخدما� �لتي كانت تؤ�يها هذJ �لسبايا للسيد �� ألسرته. ففي 
بيت لزهير بن �بي سلمى تر_ فيها �إلماF �هن يهيئن �لجماh �يضعن عليهن �ألقتاg �ستعد���ً 

١٤:hخر فيقو] Aلى مكاU لرحيل �لقبيلة من حّيها
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َ�ّ� �لقياAُ ِجماh �لحي فاحتملو�  Uلى �لظـــهير& �مر بينهم لَِبك

ثم نر�هن في �أليا2 �لعا�ية هن �للو�تي يقمن بالطبخ �Uعد�� �لطعا2، �بخاصة �OU ما 
طر. سيدها ضيف ليلي طا��. يقوh �لشاعر طرَفة بن �لعبد في هذ� �لمعنى:١٥

pُلينا �ألشــعُث �لمتجّرU Eلحّي تطهي قد��نا  �يأ�� FماU تبيت

 Jسر� �� Jحلة صيد� �� Jسفا���نر_ �إلماF في موضع [خر �قد �صطحبهن �لسّيد في 
 hلسفر، فيقو� Fلالستر�حة من �عثا Aله �لرفاقه عندما ينزلو Fفي �لليل، ليقمن بإعد�� �لشو�

طرفة �يضًا في هذ� �لمعنى:

ديِف �لُمسْرَهِد١٦ فظّل �إلماF يمتللن ُحو��هــا  �يسعى علينا بالسَّ

�كانت �ألمة هي �لتي تكلف بجمع �لحطب �نقله ُحَزمًا كوقو� للنا� �لتي يرتفق بها 
 A�� Fلى �إلماU &لى �لمها2 �ليومية �لتقليدية �لتي كانت تنا� في �لعا�U ١٧ هذ� باإلضافة.nلنا�
�لحر�ئر من سيد�� �لعرg، �بخاصة عملية حلب �لماشية في �لصباi �عند �لمساF، عندما 
 Jلى هذU nلى �لبيت. فيشير �لشاعر سحيم عبد نبي �لَحْسحاU لقطيع عائد�ً من �لمرعى� iير�
�لوظيفة �لتي كانت تؤ�يها �ّمة �لتي كانت جا�ية من �لرقيق، �ما كانت تقو2 به من تغطية 

ضر` �لناقة بخرقة من قما{ كي تمنع فصيلها من �A يرضع حليبها، �Oلك قوله:١٨

فما َضّرني �A كانت �ّمي �ليدً&  َتُصرُّ �َتبرE باللقــــاi �لتو��يا

�كاA حلب �لماشية على �لغالب يُنا� باإلماF �بالعبيد عند �لعرg، �قد عبر عن Oلك 
 A�شاعر �لمعلقا� عنتر& �لعبسي، �لذE كاA نفسه عبد�ً �لدته على فر�{ �بيه �مة سو��U Fلى 
 gلعر� Fحيا��بوJ للقتاh يو2 �غا�� عليهم بعض  Jلحقه بنسبه. فعندما �عا�منحه �بوJ حريته �
�بيه  pعلى عد2 �عتر� yلهذ� �لطلب، �سمعت في كالمه نبر& �الحتجا hفض عنتر& �المتثا�
بشرعية �بوته له قائًال: �لعبُد ال يحسن �لكّر Uنما يحسن �لِحالg ��لّصرَّ. فلما سمع �بوJ ما 

�A يلحقه بنسبه �يعترp ببنّوته فقاh له: ُكرَّ ��نت ُحّر.١٩ Jعد� hقا
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�لمتعة �لجسدية ��لخدما� �لجنسية

لم تكن خدما� �إلماF مقصو�& على �لخدمة �لمنزلية �� نو�حي �لمعيشة �ألخر_، بل 
كانت فئة منهن، �بخاصة �لجميال�، يتخذA متاعًا للرجل، فمنهم من يتخذ �لسبّية �لجميلة 
 E��A يتناh9 عن حقه في ملكيتها،  A�� خليلة له يتمتع بمعاشرتها �مضاجعتها Fلحسنا�
مكانتها  تضاهي  له  حليلة  يتخذها  بعضهم   Aكا� �لقانوني.  يتغيّر �ضعها  ال  �َمة َ تظّل  �نها 
مكانة �لز�جة �لمهير&. �قد �باi �لعرg في �لجاهلية ألنفسهم حق معاشر& �لسبايا كمعاشر& 
سبية  كونها  من  تستمد  �لمعاشر&   Jهذ شرعية   A�  Aيعتقد� �كانو�  �لشرعيا�.  �لز�جا� 

�متلكها بقو& �لسالi. يقوh �لشاعر �لجاهلي في هذ� �لصد�:

فما �نكحونا طائعين نساmهم  �لكن خطبناها بأ�ماحــنا قهر�٢٠ً

�قد �كّد هذJ �لقاعد& �لقانونية بيت [خر قاله �لشاعر �إلسالمي �لمشهو� �لفر�9.، بين 
 &�فيه �A سبي �لمر�& بقو& �لسالi يحل آلسرها �سابيها فرجها �نكاحها حتى �لو كانت �مر

متز�جة �لها بعل، فقاh في هذ� �لمعنى:

���O َحليل �نكحتنا �ماُحنا  حــالh لمن يبني بها لم تطّلق٢١

�كاA هذ� �لعرp سائد�ً بين �لعرg حتى �نه شا` بينهم �العتقا� بأA حق �لرجل في 
 ٢٢.yلز��� UياJ عقد   Jعطا�  Eلذ� نكاi �9جته  �قو_ من حقه في  فرجها  �مته �في   iنكا
�حدهم قد �غا� على  A�Uلى هذJ �لقناعة ال يبد� غريبًا ما ��� في �لر��يا� من  ��ستنا��ً 
قو2 من بني عبس فاستا. بعض �ألبل، ��خذ بعض نسائهم سبايا، فلما �بتعد عن ��ضهم 
قليًال نزh ��ختا� Uحد_ �لسبايا �ضاجعها.٢٣ �كانت �لرغبة في Uقامة �لعالقة �لجنسية تأتي 
�� �OU كانت  ،hحظٍّ من �لجما ��O كانت �لسبية �Oلسبّية نفسها، فإ� &��حيانًا من قبل �لمر
من �سر& �فيعة �لنسب تتمتع بمكانة �جتماعية مرموقة، فإنها كانت تربأ بنفسها عن �لخدمة 
في منزh سيدها مثل غيرها من �لسبايا. �لكي تلفت نظر سيدها �تثير فضوله، كانت تعمد 
Uلى Uغو�ئه بوسائل شتى، فتتعر} له في فناF �لمنزh �هي تتثنى في مشيتها �� Uبر�9 شيF من 
 Jلى هذU يب �لهندليmO بو�مفاتنها حتى تظفر به فيتخذها لنفسه لمتعته. �قد �شا� �لشاعر 

٢٤:hلظاهر& حين قا�

yُكأنها  عقيلة نهب ُتصطفى �تغو Fِعشية قامت بالغنا
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�يجد� �لتنويه في هذ� �لمقا2 �A حق �لسيد في جسد جا�يته، كاA من �لقّو& ��لتجذ� 
�لعربية في �لجاهلية، بحيث �A �إلسال2 لم يتعر} إللغائه، بل �بقى عليه  في �لمجتمعا� 
كما هو. �ظل لمالكي �إلماF �لحق في معاشر& جو��يهم كمعاشرتهم لز�جاتهم �لشرعيا�. 
�ّال تعولو�" (سو�&  �يمانكم Oلك ��نى  تعالى: "�� ما ملكت  ���� Oلك صريحًا في قوله 

�لنساF: �آلية ٣).

fكر�h �إلما9 على �لبغا9

لمتعته  Uشباعًا  ألمته  باستغالله  يكتفي  ال   ،Fإلما�  Aيملكو �لذين  �لسا�&  بعض   Aكا
Oكر  �قد  بجسدها.  ��لمتاجر&   hلما� لكسب  �ألمة  يستخد2   Aكا بل  فحسب،  �لجسدية 
محمد بن حبيب �A من سنن �لعرg في �لجاهلية �نهم كانو� يكسبوA بفر�U yمائهم. فكانت 
 Aترفع ��ية فو. خيمتها حين تنصبها حيث تقو2 �ألسو�. فيقصدها �لر�غبو Fألمة من هؤال�
مقابل �جر يؤ��نه.٢٥ �يسموA في هذ� �لصد� ُسمية �مة �لحا�b بن َكلد& ��لد& 9يا� بن �بيه 
 Aفي �لمكا hلر�يا� في �لجاهلية، �كانت تنز� ���O نها كانت من �لبغايا��لتي ��_ عنها 
�لذE تنزh فيه �لبغايا بالطائف في محلة تعرp باسم حا�& �لبغايا. فكاA سيدها �لحا�b بن 
كلد& يتقاضى ضريبة يأخذها من �ألجر �لذE تكسبه.٢٦ ����� �لو�حدE �لَنْيَسابو�E قائمة 
لهن ��يا� كر�يا�   Aلر�يا� في مكة ��لمدينة، �كا� UماF عرفن بصاحبا�  بأسماF تسع 
 pلبغايا تعر� Fعن �لمتعة. �كانت بيو� هؤال Aبو�سطتها �لباحثو hلبيطا� يرفعنها فيستد�
في �لجاهلية باسم �لمو�خير ال يدخل عليهن Uّال Aٍ�9.٢٧ �تبين هذJ �لقائمة �A تجا�& �لجنس 
 Aهل �لبا�ية. �لم يكن �لمشتغلو� A�� Aهل �لقر_ ��لمد�كانت تجا�& حضرية عني بها 
بهذJ �لتجا�& من عر} �لناn، بل كانو� من �شر�p �لقو2 من �جهاF مكة ��لمدينة، كما 
 ����تدh على Oلك �نسابهم.٢٨ فلما جاF �إلسال2 �هاجر �لنبي ��صحابه من مكة Uلى �لمدينة 
بعض فقر�F �لمهاجرين ممن ضاقت بهم �سباg �لعيش �A يتز�جو� من هؤالF �لبغايا �للو�تي 
 yلك حّر2 عليهم �لز��O في hنو� �لرسوOنفسهن طمعًا في �لكسب �لسهل. فلما �ستأ�يكرين 
بالز�نيا�، �على هذJ �لخلفية نزلت �آلية �لكريمة: "�لز�ني ال ينكح Uّال �9نية �� مشركة".٢٩ 
�لدينا بعض �إلشا��� على �A تجا�& �لجنس لم تكن مدنية فحسب، بل كانت عامة بين 
 hيعقد سو. ��مة �لجند Aجميعًا. فعندما كا Aلقر_ ��لمد� Aسكا� Eلبو��� Aسكا gلعر�
بإمائهم فيقمن في   Aيأتو �لشيو�   Fهؤال Aمرها، كا� Aيتولو قبيلة كلب  �لتي كاA مشايخ 
�جر معلو2،  Fحو�نيت �بيو� ُمَعّلمة يقدمن �لخدما� �لجنسية للر�غبين من ���� �لسو. لقا
�لبغاF.٣٠ �قد منع  �Oلك بقر�� من هؤالF �لشيو�، حيث كانو� يكرهوA هذJ �إلماF على 
�إلسال2 �صحاg �إلماF من Uكر�J فتياتهم على �لزنا طمعًا في �لماh، فنزلت في هذ� �لصد� 
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���A تحصنًا لتبتغو� عر} �لحيا& �لدنيا"  AU Fآلية �لكريمة: "�ال تكرهو� فتياتكم على �لبغا�
 Eآلية، فر�_ محمد بن جرير �لطبر� Jهذ hسببًا [خر لنز� Aلمفسر�� �����)لنو�:(٣٣. �
�نها نزلت على خلفية Uكر�J 9عيم �لمنافقين في �لمدينة عبد �هللا بن �بي بن سلوh جا�يتيه 
�جر تتقاضيانه من ���9هما. فلما �شتكت Uحد�هما Oلك Uلى �سوh �هللا نزلت  Fلقا Fعلى �لبغا
�نه كاA لعبد �هللا بن �بي جا�ية �سمها ُمسيكة، �جا�ية ثانية  Eكر �لطبرO� .&آلية �لمذكو��
�سمها معاOَ& كاA يكرههما على �لزنا مقابل �لماh.٣١ �جاF في ���ية �خر_ �نه كاA لديه 

ستُّ جو�� �ليس �ثنتين، �كن جميعًا يعملن في �لبغاF في �لمدينة.٣٢

�لهو�مش:
١ �نظر �سائل �لجاحظ من تحقيق عبد �لسال2 ها��A: �لجزF �أل�h لسنة ١٩٩٤، ��لجزF �لثاني لسنة ١٩٦٥، 

��لجز[A �لثالث ��لر�بع لسنة ١٩٧٩ �لصا��& عن مكتبة �لخانجي بالقاهر&.
.II. سائل �لجاحظ ١٤٣-١٤١� ،Aلقيا� g٢ كتا

 bمثنى �ثال Fلكم من �لنسا gّال تقسطو� في �ليتامى فانكحو� ما طاU خفتم AU�" :آلية ٤٠� III F٣ سو�& �لنسا

��با`، فإA خفتم Uّال تعدلو� فو�حد&، �� ما ملكت Uيمانكم، Oلك ��نى Uّال تعدلو�".
 Aيضا: ناصر �لدين �ألسد. �لقيا�٤ �لمفضل بن سلمة، �لفاخر. )طبعة ليدA (١٩١٥، � ٢٣٨-٢٣٩؛ ��نظر 

��لغناF، (��� �لعا�p. �لقاهر&، ١٩٦٨) � ١٥-٢٤. 
.٣٠ � ،Fلغنا�� A٥ �لقيا

 A٢٤١-٢٤٢؛ قا� � (١٩٠٥ Aليد ،Aتحقيق بيفا) ،.بو عبيد&، معمر بن �لمثنى، نقائض جرير ��لفر�9� ٦

.١ � ٣٧٧y ،(لطبعة �لر�بعة؛ بير�� ١٩٨٣�) ،يضًا: �بن �ألثير، �لكامل في �لتا�يخ�
٧ �لنقائض، � ١٩٠.

٨ �لمصد� �لسابق. � ٤٦.

٩ محمد بن حبيب. �لمحبر، (طبعة �لهند، ١٩٤٢)، � ١٦٢-١٦٤.

عالم  بير��:  فا�.)،  �حمد  خو�شيد  (تحقيق  �لمنمق  �يضا:   Aقا�� ٣٠٦-٣٠٨؛  نفسه، �  �لمصد�   ١٠

 ٥y ،لذهبية، ١٨٦٨/١٢٨٥� �لمطبعة  �لقاهر&:  �لغابة،  �ألثير، �سد  �بن  �لكتب، ١٩٨٥، � ٤٠٠-٤٠٣؛ 
.١٩٤، ٤٦٢ �

١١ شرi �يو�A حسن بن ثابت �ألنصا�E، (تصحيح �ضبط عبد �لرحمن �لبرقوقي)، �لقاهر&: �لمكتبة �لتجا�ية 

�لكبر_، ١٩٢٩، � ٢٦.
١٢ �نظر �إلشا�& Uلى سو. �لرقيق في مكة، في كتاg: �لكامل في �لتا�يخ، ١y � ٣٤٣-٣٤٤، ��نظر عن 

 (١) ٣y ،١٩٠٤ Aليد ����U سخا�)،  (تحقيق  �لكبر_،  �لطبقا�   gبن سعد. كتا� �لسو. في   Jخبا� هذ�
.١١٦، � ١٦١ �

١٣ �بن سعد. كتاg �لطبقا�، ٣y (١) � ٢٧؛ �بن قتيبة، �لمعا�p، (تحقيق ثر�� عكاشة)، �لطبعة �لثانية، 

�لقاهر&، ١٩٦٩، � ١٤٤؛ �بن عبد �به، �لعقد �لفريد. (تحقيق �حمد �مين �[خر�A)، �لطبعة �لثالثة، �لقاهر&، 
.١ � ٥٤y ،١٩٦٥
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 ١٩٦٤ ��لنشر،  للطباعة  �لقومية  �لد��  �لقاهر&:  ثعلب)،   nلعبا� �بي  (بر��ية  سلمى  �بي  بن  9هير   Aيو��  ١٤

.١٦٤ �
.١٢٧ � ،(١٩٠٠ ،Aطبعة شالو) .Eطرفة لألعلم �لشنتمر Aيو�� i١٥ شر

١٦ يصف هذ� �لبيت �إلماF �هن يشوين شر�ئح لحم �لجز�� على �لجمر، ثم يطفن بهذJ �لشر�ئح �لمقد�& من 

سنا2 �لجز�� �يقدمنها لجلساF سيدهن. �نظر: شرi �يو�A طرفة، � ٤١.
:hيضا حين يقو�١٧ �نظر عن هذ� �لمعنى بيت طرفة 

�شرفت ُحَزُمْه Fّال �لنعا2 به كاألماU _��ال 
تشبه �جنحة �لنعامة �هي تستعد للجرE، كُحزمة �لحطب �لتي تحملها �ألمة على ��سها فيخرy طرفاها من هنا 

�يضًا، � ٧٠. Aلديو�� iمن هنا. شر�
�لقومية للطباعة ��لنشر مصو�& عن طبعة ���  �لد��  �لقاهر&:  �لميمين)،  �لعزيز  ١٨ �يو�A سحيم، (تحقيق عبد 

�لكتب، ١٩٦٥ � ٢٦.
.٧ � ١٤٩y ،(طبعة بوال.، ١٨٦٨) ألغاني� gألصفهاني. كتا� yبو �لفر� ١٩

 ٣y ،(تا�يخ A��) ،بيع �ألبر�� �نصو� �ألخبا�، (تحقيق سليم �لنعيمي)، �ألعظمية، بغد��� .E٢٠ �لزمخشر

.١٤ �
-١٩٦٤، � ٤٠ ،Aيضًا: �لمر9ياني، نو� �لقبس (تحقيق 9لهايم �.) فيسبا�� A١٩ � ١٤؛ قا�y .٢١ �ألغاني

 ١y ،٤١؛ �بن �شيق �لقير��ني. �لعمد&، (تحقيق محي �لدين عبد �لحميد)، �لطبعة �لر�بعة، بير��، ١٩٧٤
.٥٥ �

.٢ � ٣٢٩y ،با�يس ،(بّال hتحقيق شا�) لذهب� yمر� .E٢٢ �لمسعو�

٢٣ �لنقائض (نفسه) � ٦٧٩.

.(yغو) :&البن منظو�، ما� gلعر� A٢٤ لسا

٢٥ �لمحّبر، � ٣٤٠.

 ،pألشر�� gنسا� ،E�Oيضًا: �لبال�٢٦ مر�y �لذهب، )تحقيق �E منا�، با�يس(، ١٨٦٩، ٥y � ٢٢؛ ��نظر 

.١٩٧٢، � ١٦٣ nقطر، �لقد .E.2 :تحقيق ،(g) ٤y
�سباg �لنز�h، (طبعة مصطفى �لبابي �لحلبي، �لطبعة �لثانية، �لقاهر&،  .Eحمد �لنيسابو���بو �لحسن علي بن  ٢٧

.١٩٦٨)، � ١٨٠
 ،pلمعا��  ��� �لقاهر&:  �لثانية،  �لطبعة   (hبر�فنسا ليفي  (تحقيق  قريش  نسب   .Eلزبير� �لمصعب  �نظر:   ٢٨

.١٩٥٣
 gسبا��يضا: �لسيوطي، لباg �لنقوh في  A١٧٩-١٨٠؛ قا� � ،hلنز�� gسبا�٢٩ سو�& �لنو�:٣؛ ��نظر: 

�لنز�h، (بير��: ��� UحياF �لعلو2، حيث �لطبعة �لثالثة، ١٩٨٠) � ١٥٢.
٣٠ �لمحبّر، � ٢٦٤.

�ليابي �لحلبي، �لطبعة  �لبياA عن تأ�يل �لقر[A، (�لقاهر&: مطبعة مصطفى  ٣١ محمد بن جرير �لطبرE. جامع 

�لصحابة،  تمييز  في  �إلصابة  �لعسقالني.  حجر  �بن  �يضا:   Aقا� ١٣٢-١٣٣؛   � ١٨y  ،(١٩٦٨ �لثالثة، 
�يضًا: عمر  A١٥٩؛ قا� � ،hلنقو� g٤ � ٤٠٨-٤٠٩؛ لباy ،(�لقاهر&: مطبعة �لسعا�&، ١٩١٠/١٣٢٨)

.١ � ٣٦٧-٣٦٩y ،١٩٩٠ ،bبن شّبة، تا�يخ �لمدينة، (تحقيق: فهيم شلتو�)، بير��: ��� �لتر�
.١٨٨ � ،hلنز�� gسبا� ٣٢
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"ُّطش'ُّىَِّسأل�عqِّؤشَقِّحىأل1ِّسأل�عِّثؤ(qِّؤشَِّئُّمظيألxقِّ[ـإُِّّطظنوغقِّدظَِّ
ُّط�بعلللآلِّط8ألِّح;7�ألِّأظُُِّّطوjإلqٌِّّqِّأل�ِّأـ'ضِّدوPp�ٍِّيَقِّطؤ�ثعِّأظُِّ�أل+ِّ
سقي�قِّطؤظ8عِّ[فِّا�سظصقِّس»ِّثًُِّّط8ذألسعqِّجعِّ�٭�ٍُِّّطـأل+ُِّّطظًُِّّطـألِّكوقِّعكـألظلِّ
أ�8ٌِّ[ألِّ�8ؤعُِّّسف8�ِّألغِّهُّسفِّه�=ِّهُّسفِّمـوضِّلللُِّّطشـألغِّثًُِّّط7ُّغلِّ�شـألغِّ
ُّطشـألغُِّّ�مِّ!ى�ِّسألطصِّك7ُِّّ�شفِّسـألغِّثًِّأيفِّأظيمقِّى'ُِّّألظإِّى'ُِّّ�"غِّى'ُِّّدأل1ِّهىفِّ

[شألقِّعثًِّسعِّ[شألقظلِّسـألِّ��8إِّك7ُُِّّّطيشًِّىؤـًِّح�لألِّ[�شظَِّسظوُّممُِّّطن8يإ"له

 iتتر�� شابا�  ��بع  من   Aثنتا� �هما  �هند.   Fفد� شابتين؛  قصة   Eتر� �لو�قة   Jهذ
�عما�هن ما بين �لخامسة ��لعشرين ��لثالثين عامًا. �لشابا� �أل�بع جئن من مناطق مختلفة 
 pنفسهن مضطر�� للسكن فيها بحكم ظر�� Aلى ��2 �هللا للعمل، ��جدU في �لضفة �لغربية
�النتفاضة �لثانية، �ما فرضه �الحتالh من Uغال. �حو�جز �منع تجوh. تجربتهما تشبه تجربة 
�سرهن للعمل �� �لد��سة في مر�كز �لمدA بشكل  h9لعديد من �لفتيا� �لالتي �نتقلن من منا�
 :Jعال�  nالقتبا� في  تر�  عو�مل  بفعل  تشكلت  �لتجربة  خا�.  بشكل  �هللا   2�� �في  عا2، 

.Fلبحث عن �لعمل، ��لشعو� بالغربة، �كونهن نسا�� ،hالحتال�
تريانها،  �لشابتين عن حياتهما كما   Aعلى لسا Fما جا  Eتر� �لو�قة بشكل �ساسي 
�بلغتهما ��سلوبهما في �لتعبير عن �لقضايا �لتي تم طرحها خالh لقا�Fتنا معهما، حيث توجه 
فريق �لبحث في معهد ���سا� �لمر�& Uلى هؤالF �لشابا� لمقابلتهن حوh قضايا تتمحو� 
في �ألساn حوh �لتغير�� �لتي �صابت �لمجتمع �لفلسطيني خالh فتر& �النتفاضة �لحالية، 
��لطر. �لتي يحا�h بها �لناn �لتكيف مع ظر�فهم �لمستجد&. �كانت حيا& هؤالF �لفتيا� 
في �2 �لشر�يط في ��2 �هللا بعيد�ً عن عائالتهن، ��لعيش كأسر& معيشية جديد& مع بعضهن، 
من �لقضايا �لتي تطرقت Uليها �لشابا� خالh �لمقابال�، بطريقة تعكس �هتماماتهن ��لقضايا 

.Fلمختلفة �لتي يتعاملن معها كشابا� �كنسا�
١ جر� مقابلة �لنساF �أل�بع في شقتهن في �2 �لشر�يط في ٢٠٠٥/١/٣١، حيث �كز� �لمقابلة على حيا& 

�لنساF �أل�بع في ��2 �هللا، �عالقتهن بالسكن �بعملهن.  �كانت هناx مقابلة فر�ية مع فد�F في ٢٠٠٥/٢/١٦ 
تم �لتركيز فيها على ���سة فد�F �عملها �عائلتها �تطلعاتها Uلى �لمستقبل، تلت هذJ �لمقابلة، مقابلة مع هند في 

.Fلى �لمو�ضيع نفسها �لتي تنا�لتها �لمقابلة مع فد�U يضًا�٢٠٠٥/٢/٢١. �تطرقت �لمقابلة معها 
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�لقصة تر�E قصة شابتين فلسطينيتين Uحد�هما من �سط �لضفة �لغربية ��ألخر_ من 
شمالها، �على �لرغم من توقعنا �A �الختالp �لجغر�في قد يؤ�U Eلى �ختالp في �لقضايا 
 pهذ� �الختال Aعلى �ألقل في �لقد�& على �لتعامل معها، فإ ���لتي تركز عليها كل منهما، 

-كما يتضح في هذJ �لو�قة- بقي محد���ً.
في كلتا �لر��يتين كاA �لعمل �لقضية �ألساسية �لتي تشغل باh �لشابتين، �النتقاh من 
عمل Uلى [خر، �� بتعبير ��. من مشر�` Uلى [خر، �حيانًا ألA �لمشر�` �نتهى، �مر& بسبب 
�� عد2 �لتقدير، كاA �لسمة �لتي جمعت تجربة �لشابتين. قد تكوU Aحد_  hشعو� باالستغال
�لفتاتين في فتر& �لمقابلة �كثر حظًا في هذ� �لمجاh من �ألخر_، �قد تختلفاA في كيفية 
قائم على  تابع  �لعولمة ��الحتالh، ��قتصا�  �لقضية، �لكن في سيا. من   Jلتعامل مع هذ�
مشا�يع تمولها ��h مانحة، تبقى قصة �لبحث عن عمل ��لتنقل من ��حد آلخر قصة قطا` 
كبير من �لشباg �لفلسطيني، �بغض �لنظر عن ��جة �لدقة، فإنها �يضا تبقى قصة �لتحوال� 

�لتي �صابت �لمجتمع �لفلسطيني.
�بما يمكننا �لقوألA �لتحوال� �لتي جر� منذ UنشاF �لسلطة �لفلسطينية بعد �تفاقيا� 
 Aسلو �ما تبعها من تغير�� سياسية ��قتصا�ية، �نعكست بشكل كبير على �لحيا& في �لمد��
�لفلسطينية �بشكل خا� في ��2 �هللا. هذJ �لتحوال� �لتي �صابت �يضًا معنى �لعمل �لسياسي 
 pالختال� من  �لرغم  على  �لشابتين،  كلتا  قصة  في  ��ضحة  تبد�  �لفلسطيني  �لمجتمع  في 
بد�يتها،  منذ  �لفلسطينية  �لمقا�مة  Uلى  �نضم  مقا�2  �بنة  هي   Fففد� منهما،  لكل  �لتا�يخي 
�عا{ معها بعيد�ً عن �سرته �لتي تنقلت بين سو�يا �عماA، �بالنسبة لفد�F هي �آلA عائد& 
ألA ��لدها عائد، �ما هند فقد عاشت �النتفاضة �أل�لى في فلسطين، �شا�كت فيها كما 
�صبحت فد�F شابة حتى كاA معنى  A�شا�كت �لعديد من �لفتيا� �لفلسطينيا�، �لكن ما 

�لنشا� �لسياسي موضع تساhm كبير.
��لتعليم، �حديث هند عن �غبتها في  �لعمل  �لشابتين على  تركيز قصة   Aبما كا��
 Aلضما محا�لة  في  يأتي  بعملها،   Fفد� �تمسك  �لدكتو��&،  ��جة  حتى  ���ستها   hكماU
مستقبل �صبح هو �يضًا موضع تساhm كبير. �لقصة هنا قصة شابتين �عتا�تا كما قالت كل 
 A�منهما على �العتما� على �لنفس، �كل منهما تشعر �نها عملت على بناF نفسها، �ترفض 
تتناh9 عن �E من مقوما� �الستقالh �لذE حققتاJ، �بالنسبة لهما فقد�A �لعمل هو تهديد 
ليستا على  �نهما   Aتتفقا [خر، �كلتاهما  تهديد�ً   Aيكو قد   yلز��� �الستقالh، �لكن  لهذ� 

.y��9 جل عالقة��ستعد�� للمسا�مة على �ستقالh شخصيتهما من 
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�لسكن في 
�4 �هللا

 AU ،حد_ �لمؤسسا� �لتنمويةU هي مهندسة تعمل منسقة مشر�` في� ،Fفد� hتقو
فكر& �لسكن في ��2 �هللا �صبحت ��قعًا فرضته �لظر�p �القتصا�ية ��لسياسية.

يكونو�  (لم  يقبلو�   i�� كانو{  ما   Eلعا�� �لوضع  في  �هلي   ، Uليَّ "بالنسبة  �توضح: 
ليقبلو�) بس هأل (لكن �آلA) صا� عا�E [�لسكن في ��2 �هللا]. قبل �النتفاضة ما كنو{ يقبلو� 
[جي �سكن هوA". عائلتها تقبلت �نتقالها للسكن بناF على هذ� �لو�قع: "فيش (ال يوجد) ��& 

فعل Uلهم ألنه صفا (�صبح) ��قع ..".
هند باحثة ميد�نية ��ست ��9عة في جامعة �لنجاi في نابلس. عملت لفتر& منسقة 
مشر�` �باحثة في مشا�يع مؤقتة، �هي تقوU hنها طلبت في [خر مشر�` عملت فيه �A يتم 
تعيينها في ��2 �هللا بعد �A كانت تعمل في جنين، �Oلك �غبة منها في �لتغيير �تجربة �لحيا& 

في ��2 �هللا، �هي تحضر لرسالة �لماجستير. تصرi هند:
"�OU بدهم [�ألهل] Uيانا نشتغل بدهم يو�فقو� على �لسكن، �� �OU بدهم Uيانا ند�n يعني 
ألنه صفا �لوضع مش بس على �هالينا مفر�} على كل �لفلسطينية هي فد�F من قضا ��2 
�هللا يعني بتبعد{ (ال تبعد) ثلث ساعة �مضطر& �نها تسكن ألنه �لبو�بة ممكن بأE يو2 من 
 hعلى شغلها. فصفا �ضع مش بس للشما iأليا2 تسكر (تغلق) �متقد�{ (ال تستطيع) تر��

��لجنوg هيكا (هكذ�)، صفا �ضع على �قرg �لقر_ للمدينة بضطر�� �نهم يسكنو�".

�العتما� على �لذ��

�ختها �لتي تليها يوجد فر. عمرE بينها  Fخو�تها. �باستثنا�فد�F هي كبر_ �خوتها �
�بين بقية �خو�تها ��خوتها، خصوصًا بينها �بين �خوتها �لذكو�، يصل Uلى �كثر من �ثني 
عشر عامًا. عن Oلك تقوh: "يعني بتقد�E تقولي �نه �نا تربيت في جو فش في (ال يوجد فيه) 

�A هذ� �ثر بشكل كبير على تربيتها �شخصيتها: Fكثر". �تر_ فد���ال�، في جو بنا� 
�لشب  (يعتمد�A) على  بركنو�  9يا�&. عا�& عنا في مجتمعنا  "هذ� حملني مسؤ�لية 
�كثر من �لبنت، بس �هلي أل (ال). كانو� بعتمد�� علينا كأننا شباg �9يا�&، �بعدين  )g(�لشا
�نهم يعلمونا �نصير شي �كثر من لو كاA في شباg بيننا. بتخيل �نه  iصا� في عندهم طمو

لو كاA في شباg بينا كاA �الهتماU 2لهم (لهم) بكوA �ألكبر".
�نتقلت فد�F في طفولتها �صباها من مكاU Aلى [خر تبعًا لعمل �نشا� ��لدها. ��لد 
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فد�F �نضم بعد �لعا2 ١٩٦٧ Uلى منظمة �لتحرير �لفلسطينية. �تقوh فد�U Fنها عندما كانت 
�خوتها �طفاًال كاA ��لدها في بير��، بينما هي ��مها ��خوتها سكنو� مخيم �ليرموx في �
�لثالث �البتد�ئي. بعدها �نتقلت مع  سو�يا، حيث ��ست في مد��n سو�يا حتى �لصف 
�سرتها للسكن في �أل��A، �بقيت هناx حتى سن �لسابعة عشر& حين �نتقلت بعدها للد��سة 
�ألسر&  بقية  فلسطين، �لكن  Uلى  قد عا�  ��لدها   Aلعر�. كا� بعد عو�تها من  �لعر�..  في 
كانت ال تز�h في �أل��A. فد�F لم تبق في �أل��A، بل عا�� مباشر& Uلى �لضفة �لغربية لتعمل 
 A��تساعد ��لدها في تأسيس بيت لألسر&. تقوh فد�AU F ��لدها شعر منذ بد�ية تخرجها 
بإمكانه �A يعتمد عليها �كثر من �A يكوA مسؤ�ًال عنها: "�بوE مش حاسس بالمسؤ�لية 
 ��تجاهي صا�، فهمتي كيف يعني؟ خايف علي بخاp علي ال شك، بس �نه ��كن علي، 

Uنه حاسس بنو` Uنه ��تاi من مسؤ�لية معينة فهمتي كيف".
هند هي �لثانية بين ��بعة �خو& ���بع �خو��. �خوتها �لذكو� جميعهم �صغر منها، 
�خوتها  عن  تختلف  �نها  تر_  هند   .Fفد� حالة  في  كما  كبير�ً  ليس   Eلعمر� �لفر.  �لكن 
�خو�تها في مد_ �ستقالليتها عن �ألسر&: "�نا �لوحيد& �للي بختلف تمامًا يعني �نه من �نا �

صغير&، ��نا متعو�& Uني �طلع ����i �[جي ��با� بر& �لد�� ...".
تقوh هند Uنها �منذ صغرها كانت تقضي جز�Fً كبير�ً من �قتها في بيت جّديها، �على 
�لرغم من �A هذ� لم يخرجها عن نطا. �لعائلة، فإنه لعب ����ً �ساسيًا في نشاطها �تشكيل 

شخصيتها من خالh عالقتها بأعمامها ��خو�لها �لذين كانو� من نشطاF �النتفاضة �أل�لى:
"يعني خو�لي �عمامي �كبر مني، �هم شباg �صبايا، يعني كانت شخصيتي تختلف 
تماما عنهم [عن �خوتها] ... يعني من �نا طفلة حاسة حالي كبير&، يعني �� هيك �نحط 
 yكانت تجربتنا في �النتفاضة �أل�لى مختلفة. �لو�حد بحتا Aضع) في مسؤ�ليا�. كما��)
Uنه تكوA شخصيته قوية �بد� يتعامل مع كثير ناn �ممكن يفو� عليه مطا��ين �مش عا�فة 

Uيش (�غير Oلك)".
تعتبر- �قد كانت في فتر& �النتفاضة �أل�لى طفلة ال تتجا�9 �لثانية عشر& - �نها كانت 
في �النتفاضة �أل�لى "نشيطة مع �لشباg ��لمطا��ين .... عند ��� سيدE (جدE) كاA في 
��بعة مطا��ين ... �منطقتها شوE جبلية ... �نا كنت ���قب لهم [للتجمع في ��� جدها] 

�شترE لهم �لدخاA �حاجا� ...". i����
�لعائلية  عالقاتها  �لكن  �لعائلية،  عالقاتها  على  يقتصر  لم  �لمطا��ين  مع  هند  نشا� 
 gفي شبا Aخو�لي كا hلعائلة: "من خال� yساعدتها على توسيع عالقاتها �لسياسية خا�
كثير في �لبلد بعرفهم، �كاU Aلي عالقا� كثير منيحة (جيد&) مع Uني كنت كثير صغير&، 

بس لما كنت �مر في �لشا�` ��شوفهم ��قف �حكي معهم ��طمن عليهم".
�تر_ هند �نها تختلف عن بقية �خوتها ��خو�تها من حيث �نها �نتقلت بعد �لصف 
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�لتاسع للد��سة في �لمدينة بدًال من Uكماh ���ستها �لثانوية في �لقرية. �هي تقوAU h هذ� 
�نه  "حلو  ��لتنقل:  �لحركة  على  تعو��  حيث  باالستقاللية،  �لشعو�  على  ساعدها  �يضًا 
تر�حي على [تذهبي Uلى] مد�سة �مو�صال� �تر�حي لحالك، �هيك ��h يو2 بس (فقط) 
�تعرp على ناn جد�� (جد�)،  Eلي صعب، صاحبا� مش موجو���، �بدU بالنسبة Aكا
�مد�ساتنا مش موجو���، بس ��h يومين �ستصعبت من �لموضو`، عبين [Uلى حين] ما 

تعرفت على صاحبا� �ناn بعدين [بعد Oلك] سلكت �ألمو� �كثير كانت حلو&".

�لجامعة تعّزA �الستقاللية

جامعة  في  للد��سة   gلذها� قر��  عندما  �لعمر  من  عشر&  �لسابعة  في   Fفد� كانت 
�نها ستتخصص في  �سرتها  �لمد�سة، �توقعت  في  متفوقة  Uنها كانت   hتقو بغد��. �هي 
�لطب �� �لهندسة، �كاA بالفعل �A تخصصت في �لهندسة. قر�� فد�F بالد��سة في �لعر�. 
 Fفد� Aثر� في قر�� سفرها. فكو�لم يكن قر���ً مستقًال تمامًا، بل كانت هناx عو�مل �خر_ 
�ألكبر بين �خوتها كاA عامال في قر�� �هلها بالسماi لها بالسفر للد��سة في بغد��، كما 
�A �جو� عمها في بغد�� �كوA �لتعليم مجانيًا في �لعر�. كانا �عتبا�ين �ساسيين في مو�فقة 

:Fفد� hهلها على سفرها. تقو�
�سافر] ساعتها باالستقاللية عن �هلي، بس مش �ستقاللية  A�"حسيت [عندما قر�� 
�هلي ما �ضيو� يطلعوني. يعني في �ضع E9 ها�  Aكا xتامة طبعًا. ألنه لو ��� عمي مش هنا

(مثل هذ�) بقد�{ (ال �ستطيع) �قنعهم Uني �طلع 9يا�& على بلد مع صاحباتي ...".
لنفسها  �لتحقق  �نشاطاتها  عالقاتها  نطا.  لتوسيع  �لفر�  هند  �ستغلت  �بينما 
�قل �هتمامًا بذلك. تقوh فد�U Fنها لم تشعر تمامًا بحيا& �لجامعة، فقد  Fالستقاللية، بد� فد��
�نصب �هتمامها على UنهاF �لد��سة ��لعو�& Uلى �سرتها: "ما بحس �نه كاU Aلها [�لجامعة] 
�نا طلعت من سن صغير �حسيت �ني حاملة مسؤ�لية كبير&، فكاA بس بدE (فقط  ...���
�خلص (�نهي) ���سة ���جع عند �هلي. في �لجامعة ما حسيت (لم �شعر) �نه  A���يد) 

عشت مية بالمية حيا& جامعة، عالقا� �هيك".
�بما لم يشكل �نتقالها للسكن من بيت �سرتها Uلى �سر& عمها، بالنسبة لها، �نتقاًال 
خا�y مجاh �لعائلة، فهي تقوAU h سفرها في �لفتر& �لتي تلت �لحرg ضد �لعر�. في بد�ية 
 hلى كونها كانت ال تز�U من جر�ئها �لمجتمع �لعر�قي، باإلضافة gصا��لتسعينيا�، �ما 

صغير& �لسن، جعل عمها يفر} عليها نظامًا معينًا من �لحماية:
"كانو� يخافو� �نه Uني �مانة بين �يديهم، بعدين (كما) كاA �لوضع هناx سيئ سياسيًا، 
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 pعمي قد ما يخا Aيطلعو� (يخرجو�) لحالهم (�حدهن). فكا A��كاA في مشاكل للبنا� 
علي يا �ما (Uما �A) يطلع يستنى (ينتظر) �لبا� معاE �لصبح، يا �ما يبعت (يرسل) حد� من 

�لشباg يوصلني".
تقوh فد�AU F حركتها في �لعر�. بقيت مقتصر& على �لجامعة ��لبيت، �AU نشاطاتها 
لم تكن كثير&، حيث لم تتعد بعض �لرحال� مضمونة �لمو�صال�: "يعني لو بدنا نطلع 
�حلة بدJ ييجي (يأتي) �لبا� ياخدني من باg �لبيت �� �لجامعة، �يرجعني على �لجامعة. 

�OU �جعت بوقت متأخر ال29 �حكي معهم [بيت عمها] تلفوA �ييجي حد� ياخدني".
بقيت عالقا� فد�F �لجامعية مقيد& بالوضع �لسياسي �لذE عكس نفسه على جو�نب 
 nنها ��جهت صعوبة في �لبد�ية في �لتأقلم مع �لناU Fفد� hلحيا& �الجتماعية في �لعر�.. تقو�
في �لعر�. على �لرغم من تأكيدها �A معظمهم كاA يرحب بكونها فلسطينية، �لكنها مع 
Oلك لم تتمكن من �الندماy: "يعني ما قد�� كثير �تخالط معهم بس (لكن) شفت نوعين 
من �لبشر عندهم، ناn كثير محافظين كثير كثير، �ناn مش سائلين يعني بتالقي �ال�هم 

�بناتهم عندهم سيا��� �طلعا� �طشا� �ما بسألو{، �ناn محافظين كثير".
تمكنت فد�F من �A تبني عالقا� مع �لطلبة �لعرg من خا�y �لعر�.، حيث تعرفت 
�لطلبة  مع  عالقتها  �كانت  ��لجز�ئر.  �فلسطين   Aلبنا� سو�يا  من  �طالبا�   gطال على 
 gنه �لطال��لفلسطينيين هي �ألقو_: "بجو9 ألنه كاA في شعو� مشترx. بعدين شي ثاني 
�لفلسطينيين ��نا بسنة ��لى هم �جو� تعرفو� علي، �نه �OU �حتجت شي Uحنا موجو�ين �Uحنا 

بنعرU pنك في غربة، فكانو� هيك متكاتفين في �لمشاكل �في �أل9ما�".
 Fلى فئة محافظة �فئة من "�لمش سائلين"، تمكنت فد�U مع تقسيمها للمجتمع �لعر�قي�
�لفئتين مع �جو� �لدعم �لفلسطيني في �لجامعة.  �A تجد لنفسها مكانًا �سطيًا بين هاتين 
فهي تقوU hنها �جد� لنفسها صديقا� على �لرغم من �A عالقتها معهن بقيت مقتصر& 
 Fللقا yنها لم تكن تخر�مكانيًا على �لجامعة بسبب �لرقابة �لتي كاA يفرضها عمها، حيث 
صديقاتها خا�y �لجامعة: "يعني عمي ما كاA يسمح لي Uني �طلع مع صاحباتي ... ألنه 
كانت تصير عمليا� خطف في �لتكسيا� ..". هذ� ال يعني �A فد�F عاشت حيا& محافظة 
�تحت �لقيو� في �لعر�.، بل �ستطاعت �A تطو� شخصية خاصة بها، ��A يكوA لها "شلتها" 

من �لفلسطينيين ��للبنانيين.
بالنسبة لهند، فمع �A �لجامعة لم تكن تجربتها �أل�لى في �لخر�y من حد�� �لقرية 
�من نطا. عالقا� �ألسر& ��لعائلة، كما تقوh، فإA �لعالقا� �الجتماعية �تطوير شخصيتها 

��ستقالليتها كانت من �أل�لويا� �لتي سعت نحو تحقيقها في �لجامعة:
�لجامعة، �ما عندE حو�جز  قبل  �Uلي عالقا� من  �لبد�ية،  قوية من  �نا شخصيتي "
 pنه �لو�حد بعر��نثى، بس �لجامعة صقلت �لشخصية بطريقة مختلفة، صفى  ��بين شب 
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شو بدJ (ما�O يريد) من �لحيا& �كيف ياخذ �لمو�ضيع، �كيف مثًال �OU بدJ يو�جه مشكلة 
 pيتعر Jللي بد� nشو نوعية �لنا nعلى نا p(يرغب) يتعر Jبد �OU يحلها، �مثًال Jكيف بد
عليهم، فصفت Uنه بتفتحك على �مو� �كثر، �خصوصا �نه �لعالقا� �للي في �لجامعة في 
فترتها كانت [مع �شخا�] �كبر مني، يعني مش من �فعتي، ما في �فعتي Uال شب ��حد 
كانت عالقتي معاJ منيحة يعني من �ألصدقاF �لمقربين ... يعني ما �حس حالي سنة ��لى 
��سع Uنك تتصرفي �حسن  h(هذ�) بتعطيكي بالحيا& �لعملية مجا Eكبر ... فها��حس حالي 

�تتعرفي على �لحيا& بسرعة �حسن".
توسيع   hمجا� ��لمسؤ�لية   hباالستقال �لشعو�   hمجا �حدها  تكن  لم  �لجامعة 
�لعالقا� بالنسبة لهند، فالد��& �لتي �خذتها مع Uحد_ �لمؤسسا� �لز��عية بعد تخرجها 
من �لجامعة مباشر& شكلت مجاًال [خر لهند لتعبر فيه عن �ستقالليتها �قد�تها على تحمل 
�لز��عية لخريجي كلية  �لمؤسسة  �لتي عقدتها  �لتد�يبية  �لد��&  �ستمر�  نفسها.  مسؤ�لية 
�لز��عة مد& تسعة �شهر، �تضمنت �لمبيت طو�h مد& �لتد�يب في مبنى تابع للمؤسسة. عن 

تجربتها هذJ تقوh هند:
"فتر& �لعيشة في هذ� �لمعهد كانت كثير مميز& ... �كانت ��h مر& ببا� (�نا2) مش 
عند �هلي �� عند قر�يب Uلنا ... بس كانت فيها نو` من �لمسؤ�لية، ��نه كيف �لو�حد 
 xحتى لو بد� ،xبوكي مش عند�يحافظ على شخصيته قوية، �يعتمد على �Oته. يعني �مك �
تشوفيهم خميس على جمعة �� بدx تحكي معهم تلفوA مش E9 (ليس مثل) لما تكوني 
Uنتي عندهم كل يو2. فكل �مو�x بدx تديريها بنفسك �كل مشاكلك بدx تحليها بنفسك، 
فكاA فيها نو` من �لمسؤ�لية �ألكبر. يعني كيف بدx تحافظي على �Oتك �على شخصيتك 
�جنين،  �طولكر2،  �هللا،   2��� �لخليل،  من  �لضفة،   Fنحا� كل  من  مختلطة  مجموعة  بين 

�نابلس، �سلفيت، ���يحا، فكانت كلها نوعيا� �بيئا� مختلفة".
تقوh هند AU �لمشا�كين في �لد��& كاA عليهم �A يتأقلمو� مع �ختالp �لبيئة �لتي 
جا��F منها: "في شي من قضاF نابلس، �في شي من قضاF جنين، بس بالنهاية يعني �نه قد�نا 
�سر& ��حد&. صا�� عالقتنا كثير منيحة ناكل مع بعض، ند�n مع  E9 Aحنا نكوU نهU
بعض". كما تمكنو� خالh تلك �لفتر& �A يتجا���9 �ختالفاتهم �لفكرية ��لسياسية: "�تفقنا 
Uنه �لسياسة بتخرy من �لمعهد يعني من ��h يو2 ما كاA في Uلنا ��� في �لسياسة بالمر&، 
ممكن نسهر �نناقش �لوضع [J، بس ما في �E تحيز�� ألحز�g سياسية ثانية، يعني �لغيناها 

كليًا حتى في فتر& من �لفتر�� نسينًا �لوضع �لسياسي".
�عتما� �لمشا�كين على �نفسهم في ���U& حياتهم خالh �لد��& كانت �لميز& �ألساسية 

�لتي تر�ها هند في تلك �لتجربة:
هم  ال   ... حطيناها  �للي  Uحنا  �لقو�نين   ... نديرها  �للي  Uحنا  كانت  �لمعهد   &���U"
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 hلصبايا مسؤ��� gلمكتبة كل ��حد من �لشبا� ��فرضوها علينا �ال شي. مثًال �لكمبيوتر 
عن شغلة ... صفت ���U& �لمعهد منا �فينا ... فصفى كل ��حد بخبرته ��فكا�J جمعناها 
كنا  �للي  Uحنا  �لجامعة   hجد��� �لمد�بين   hجد�� حتى  [�لمعهد].  ���Uته  في  �حطيناها 

نحطها".
هذJ �لتجربة -بالنسبة لهند- لم تؤ�ِّ فقط Uلى �لمزيد من �لشعو� باالستقاللية ��العتما� 
على �لنفس، بل كاA لها �يضًا �ثر كبير في عالقاتها �الجتماعية �لتي �ستمر� حتى �للحظة: 
"طلعت في عالقا� صد�قة يمكن مش مع �لكل ... طلعنا بمجموعة Uلنا عالقا� منيحة ... 
 Fبنحكي مع بعض سو�� ... hبأ� h��يعني �صدقاF كثير حتى صفينا �نه بنتابع �خبا� بعض 

�� صبايا �لهأل (�حتى �آلA) تقريبًا محافظة على مكانتها عنا". gشبا

مقاطعة �لسياسة

بالنسبة لفد�F، فإA �لسياسة: �لحديث �� �لمشا�كة فيها، كاA شيئًا قر�� �A تبقى 
بغد��-  جامعة  في  �لفلسطينيين  �لطلبة  باتحا�  �لقوية  عالقتها  من  �لرغم  -على  عنه  بعيد& 
�كما تقوh هي، فإO Aلك يعو� بشكل �ساسي Uلى ��& فعلها على نشا� ��لدها �لسياسي 
�نا لحد هأل (�آلA) بهتمش (ال �هتم) بالسياسة، بحكو� مصطلحا� قد�مي ما " :Eلعسكر��
�قولك؟ عشاA هو سلك هذ� �لمشو�� كثير  Eكيف بد ،Eشو Eبو� Aبفهمها، بجو9 عشا

Uحنا تمشكلنا في حياتنا، يعني صا� عنا ��& فعل".
 :hسلو، فهي تقو��تشعر فد�F بخيبة �مل لما [U hليه �لوضع �لسياسي في فلسطين بعد 
 hنه تنقاU ... ما بحترمو� مناضل قديم Aمثًال �للي هو nلقديم. �لنا� hتشوهت صو�& �لنضا"
�E ��حد ثاني �جع من بر&. طيب كيف هذ� قد2 حياته في يو2 من �أليا2  E9 له عائد 9يه

يعني �بوE ما� �قا2".
بين  �لتمييز  من  نو`  على  �تقو2  سلبية،  معاني  تتضمن  "عائد"  كلمة   A�  Fفد� تر_ 

�لفلسطينيين تصل بالنسبة لها Uلى حد �لعنصرية:
"... ألنه بجوU 9حنا عانينا من �لعنصرية، صرنا Uحنا عنصريين في هذ� �لمجاh. صرنا 
ننقي �E فر. بينا �بين �لبني [�2 عشاA نحسسه بالعنصرية ... يعني بنقوh مدني �فالحي، 
�نا  hكلنا كنا بالغربة، ما كنا نقو Aبعرفش بجو9 بالنهاية عشا ... Aعلتا ���� Aفال ����
�نا من نابلس، ��نا من �بصر �ين. �لما �جعنا هوA صرنا غير. بس كثير سيئ � ،nمن �لقد
�لوضع هوA من ناحية تفرقة، يعني بتعرفي حتى بالبلد نفسها Uحنا كلنا عائلة ��حد&، Uحنا 
كلنا ٣٥٠ ��حد بيجي بقولك �نتو� من ��� فالA، طيب ما Uحنا كلنا �كم ��حد، �نت من 
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�نت من ��� عالA، �هيك".� ،Aفال ���
فلديها  �لبلد،  في   nلنا� مع  على عالقتها  �ثر  Oلك   A� تر_  ال   Fفد�  Aفإ Oلك،  �مع 
�صدقاF �صديقا� من �لقر_ ��لمدA �من �لعائدين �غير �لعائدين. كما �نه لم يؤثر على 
مد_ �ندماجها في �لمجتمع. فهي تقوh: "بعرفش (ال �عرp) يعني �نا كبر� ��عيت بر&، 
�من حد ما (منذ �A) تخرجت من �لجامعة ��نا بر&. حاليًا بعتبر حالي من �هل �لبلد ��كثر. 

يعني صر� حتى عرفتها بكل تفاصيلها".
هند �يضا، على �لرغم من نشاطها �لسياسي في طفولتها �عالقتها مع �لمطا��ين، لم 
�نها في �لفتر& �لتي كانت تساعد فيها �لشباg في �النتفاضة  hتهتم بالسياسة في �لجامعة. تقو
لم  �لكنها  فلسطينية،  لتنظيما�  مشكلة  نسائية  لمر�كز  �جتماعين  لحضو�  Oهبت  �أل�لى 
�صبحت طالبة في �لجامعة في  A��نه بمجر�  hالجتماعا�. �تقو� Jتستمر في حضو� هذ
بس  لفتح،  منتمية  كنت  �نا " �لسياسي:  �لنشا�  في  مكانًا  لها  تجد  لم  �لتسعينيا�  ���خر 
�لتنظيم نفسه، فانسحبت فترتها  Uنه في مشاكل كبير&، �فش حتى تو�فق ��خل  �كتشفت 

�صفيت �نه في عندE �هتماما� ثانية".

�لبحث عن عمل

�A تجد عمًال في �لضفة �لغربية لتساعد ��لدها في  Fعلى فد� Aبعد تخرجها مباشر& كا
:hتأسيس بيت لألسر& في ��2 �هللا. تقو

"بجو9 ��h �لشغل تقد�E تقولي Uنه بلشت (بد��) نقطة �لتحوh في حياتي، صا� في 
�هلي نفسهم. لما جينا هوU] Aلى  Jكثر بكثير حتى �تجا�حيا& ثانية، صر� �حس بالمسؤ�لية 
�لضفة] �نا ��h ما �شتغلت. �شتغلت هوA [هنا في �لضفة �لغربية] �كنا في مرحلة Uنه بدنا 
�هلي ال29 ييجو� من �أل��A. كنت بس �نا ��بوE هوA فحاسة  Aعشا� ،Aنأسس بيت هو

Uنه كنت �شا�كه �لمسؤ�لية �لنص بالنص".
عامين.  لمد&  فيه  �لمهنية  حياتها   ��بد  Eلذ� �لهندسي  �لمكتب  في   Fفد� �ستمر� 
�لكنها بعد فتر& قصير& من �لعمل بد�� تشعر �نها تملك �لخبر�� ��لمها��� كمهندسة 
بأنها  تشعر  �لمكتب جعلتها  في  عاتقها  على  تلقى  كانت  �لتي  �لمسؤ�ليا�   A�� ناجحة، 
�نا بقد� �شتغل  Uنه  تستحق مرتبة ���تبًا �على: "كاA في �ئيس �ختصا� فحسيت حالي 
شغله، فصر� مش قا��& Uنه [خذ مكانه، �مش ��i [خذ مكانه ألA كاU Aله فتر& بالمكتب. 
 JيدU نه تحتU كثر مش��حس بقيمتي  Eعلى مكتب ثاني، �بد ��ّ��فقر�� Uنه �ستقيل �

."Jما بد E9 يعني يشغلني
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�مها���،   &Fبكفا تتمتع  بها كمهندسة  �لمكتب   pعتر�� تتحدb عن عد2  فد�F ال 
 A�� كبير من �لعمل عليها Fعب FلقاU عن �ستغاللها كخريجة جديد&، يمكن bبل تتحد
 h���A يصاحب Oلك 9يا�& في �لر�تب �� ترفيع في �لمرتبة �لوظيفية. تقوh: "يعني بتذكر 
�سبو` ���مت فيه كانو� ييجو� يزتو� لي (يرمو�] �لخر�يط، ��نا ��تعب من منظر �لخا�طة 
ألنه ما عمرE مسكت مشر�`، حتى تد�يب ما تد�بت ... هذ� �لمكتب بحب �لخريجين 
�لجد�� ألنه بحرb عليهم �ما بحكو� ... حتى في �لسنتين يعني حتى كنت �حيانًا �شتغل 
�خلص �لشغل �للي بإيدE، ال29 �خلصه،  Eضافي) �ما [خد عليه ألنه بدU فر تايم (�قت��
�نا كنت بطيئة يعني هاE مش مشكلته، هو مثًال عندJ "��� الين" [موعد تسليم] �ال29  �Oفإ
�لر�تب)،  �سلم �لمشر�`، فكنت �تأخر �حيانًا بالشغل �ما ينحسب Uلي (يحسب لي في 

�تعب كثير".�
�نها تستحق �كثر مما تحصل عليه �فعها Uلى �الستقالة، بعد � hباالستغال Fشعو� فد�
�A حا�لت �ساليب �خر_ لتحسين �ضعها في �لعمل. �ألسلوg �ألساسي �لذE �ستعملته 
فد�F لتحسين ظر�فها هو �لتغّيب عن �لعمل لفتر�� طويلة، �لكن Oلك لم يغير كثير�ً في 
��h ما �هلي �جو� هوA، �حتى قبل ما  hلى �الستقالة: "في مكتبي �أل�U ضعها، ما �ضطرها�
 hبعديها قعد� فتر& بجو9 ٧، ٨ شهو�. �لما �جعت قا� Aنا على �أل����جو� هوA، نزلت 
��جع على  Eنا ما بد�صاحب �لمكتب تعالي ]فد�[F في عنا مشر�` كذ� �ساعدينا فيه، 

�القي مكاA ثاني فترتها، فاشتغلت شهر بعديها �ستقلت". Eلمكتب، كنت بد�
�صلت  "بس  [خر:  هندسي  مكتب  في  عمًال   Fفد� �جد�  عمل   A�� شهرين  بعد 
لمرحلة حسيت حالي Uني "بر�فاشنل" [مهنية] في شغلي، �حسيت Uنه ال29 �ترx. يعني مش 
هوA مكاني، فرحت على مكتب هندسي ثاني �كنت �نا �لمسؤ�لة فيه عن كل �لتصميم. 
فحسيت بقيمتي �كثر ��شتغلت معاهم لحد ��h �النتفاضة". �لكن �لمكتب �لجديد لم يكن 
 Aمما كا ��فضل بكثير من �لسابق، كما �A بد�ية �النتفاضة جعلت �لوضع بالنسبة لها �سو
عليه في �لمكتب �لسابق: "��h �النتفاضة، خصمو� �بع �لر�تب ... على �ساU nنه كانت 
�لتسكير�� (�إلغالقا�) تصير فخصمو� علينا نص ���تبنا، �بعديها يعني بعد فتر& سنتين �نا 
صر� حاسة Uني بعطي �كثر مما باخد بكثير، �Uنه ما فش مقا�نة بنحكي عن ناحية ما�ية، 
�كثر  ��Uنه Uنت صرتي مهندسة �عندx خبر& حر�2 تضللي بالر�تب نفسه �للي بديتي فيه، 

."Eمنه شو
�لرضا في  تتقاضاJ كاA سببًا �ساسيًا من شعو�ها بعد2   Eلذ� �لر�تب   A� Fتؤكد فد�
�لعمل: "هي �لناحية �لما�ية بجو9 تحسسك بجزF من قيمتك في �لمكاA. هم ما كانتش 
 Aقل ��تب. بقا��فا�قة عليهم ... هم بدهم يضلو� (يستمر��) يحرثو� على �لو�حد �ياخد 

حالي في �لناn �للي بسني في �ماكن ثانية، فحسيت بالنقص فاضطريت �ترx �لشغل".
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بعد Oلك �جد� فد�F عمًال في مؤسسة �لتنمية �ألمريكية، حيث عملت هناx لمد& 
"..."�لـبو9شن"   :Fفد�  hتقو هذ�  عملها  عن  �لمؤقتة،  �لمشا�يع  �حد  في  �نصف  عا2 
 Aنا كنت مرعوبة لما قبلوني بعد �لمقابلة كا�[�لمنصب �لوظيفي] تبعي كاA كثير كبير حتى 
"سايت ��فس ��يركتر" [مدير& مكتب �لموقع] فكنت مسؤ�لة عن ١٣٠ عامل، يعني �نا 
حتى "�لليد�شب" (�لقيا�&) بحالي ما عمرE قستها. يعني �نا بنفع �كوA "ليد�" [قائد&] �Uال 
ما بنفع؟ ما عمرE فكر� هيك، فقبلت بالوظيفة على �ساU nنه ��تب منيح �موقع منيح، 
���i يكوA منيح Uلي في �لسير& �لذ�تية. يعني بد�h ما كل خبرتي في مكاتب هندسية ... 
 Fلوظيفة �لتي حققت تطلعا� فد�� Jشتغلت معهم سنة �نص �كانت تجربة منيحة". لكن هذ�
من ناحية �لمنصب ��لر�تب كانت مؤقتة، ��ضطر� Uلى تركها: "تركت ألنه �لبرنامج خلص 

يعني كاA �لبرنامج تشغيل �يدE عاملة لعشرين شهر، ��نا �شتغلت منهم ١٦ شهر".
�من  [خر،  Uلى  عمل  من  تنتقل   Aآل� Uلى  تخرجها  منذ  بقيت   ،Fفد� مثل  مثلها  هند 

مشر�` مؤقت Uلى مشر�` مؤقت [خر. تقوh هند عن بدF حياتها �لمهنية:
[�لمؤسسة]  Uنه  �� كيف  تقريبا كل "جر�g" [مجموعة]  ... كنا  ما خلصنا  "بعد 
�نه في عندهم مهندسين حديثي �لتخرy �في عندهم "سكيل" [مقياn] كذ�  E9 كانت عاملة
�كذ� �عرضته على بعض �لمؤسسا�، فكانت ���9& �لتخطيط مع برنامج �ألمم �لمتحد& 
صرنا  كنا  فإحنا  �هيك  �لسريع،  �لبحث   gسلو� في  خبر&  عندهم  باحثين  بدهم  للتنمية 
مشتغلين على هذ� �لموضو` كثير �عاملين عد& �بحاb، قابلو� �لمجموعة كلها ��خذ�� ١٢ 
من �لـ٢٩. ١٢ في كل �لضفة كانو� ��بع صبايا �٨ شباg، فاشتغلنا على �لموضو` ... 
كانت فتر& �لبحث لمد& ٣ شهو�. فترتها �نا كنت في طولكر2 �قلقيلية، ��شتغلت ثلث 

شهو� ��لر�بع، �بعدين تمد� لكماA شهرين يعني تقريبًا ست شهو�".
 h��بعد �نتهاF �لشهو� �لستة لم تجد هند عمًال لستة �شهر �خر_. تقوh هند Uنها في 
�A تعتني بو�لدها ��خوتها بعد سفر  �����شهرين بعد �نتهاF عملها لم تبحث عن عمل ألنها 
��لدتها. بعد Oلك جاF �الجتياi �إلسر�ئيلي للضفة �لغربية، Uال �A هند عملت خالh تلك 
 bحد_ �لد���� في ��2 �هللا عندما حدU في xمتقطعة، �حا�لت �الشتر� bبحا��لفتر& في 
�الجتياi في �بيع ٢٠٠٢، �لكنها لم تتمكن من �الستمر��. عن فتر& �الجتياi تقوh هند:

�نا لسه ما كنت ساكنة في ��2 �هللا. كنت فترتها جاE [خذ ���& تد�يبية فانحبست "
�لـ٣٥ يو2 هوA في ��2 �هللا. فكنا �نا �منى �كماA صاحبة معنا �فترتها عشنا عند جا�تنا 
ألنها كانت لحالها. فكنا خالh فتر& منع �لتجوh يا بنز�� �لجرحى، يا بنر�i مع �إلغاثة 

بنتطو` نو9` �لتموين ...".
في �لفتر& ما بعد �الجتياi بقيت هند في ��2 �هللا �عملت لفتر& قصير& في مشر�` 
بحث مؤقت مع Uحد_ �لمؤسسا� �لتي تقو2 بمشا�يع Uقر�}. بعدها حصلت هند على 
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عمل كمنسقة في مشر�` عن �لفقر تابع إلحد_ �لمؤسسا� �لتنموية �لعالمية، في جنين. 
��ستمر� في هذ� �لعمل لمد& سنتين �عد& �شهر. �تر_ هند �نه على �لرغم من �A �لعمل 
نفسه كاA جيد�ً �ممتعًا Uلى حد ما، فإنها لم تتمكن من �A تبني عالقا� مع 9مالئها في 
�لعمل، حيث لم يكن هناx تفهم في �لمؤسسة �لتي عملت فيها لقد�مها للعمل في جنين: 
بالمر&، �مش متز�جة �تقولي  �لمحافظة  بنت مش من جنين، �مش من  �نه  Uلها  "بنظر�� 
 Eلهم �ضع طبيعي. يعني عا�U نا كنت [خذها بالنسبة�عايشة مع �9جها". �تضيف: "يعني 

."nلنوعية من �لنا� Eنك تالقي هاU شي طبيعي
تقوh هند Uنها عندما �ستلمت �ظيفتها كمنسقة لمنطقة �لشماh، تولى شاg �ظيفة 
 A�منسق لمنطقة جنوg �لضفة �لغربية. �عندما �نتهى عقد كل منهما قر�� ���U& �لمشر�` 
تجد� �لعقد للشاg، بحيث يصبح منسقًا للمنطقتين، �تم، بالتالي، �الستغناF عن هند. بعد 
�نتهاF عقدها �جد� هند عمًال مع مؤسسة ��لية �خر_، �طلبت �A يكوA عملها في ��2 �هللا 
بدًال من جنين. تقوh: "بس كنو` من �لتغيير، ألنه �نا خلص 9هقت (مللت) جنين �9هقت 
�لعيشة. يعني خلص ثلث سنين بكفي فيها، فإجيت هوA على ��2 �هللا، ��شتغلت ست شهو� 

هوA في ��2 �هللا". �لعمل �ستمر لمد& ستة شهو� فقط.
�كاA هذ� [خر عمل لهند عندما تمت �لمقابلة (�نتهى عقدها في شهر تشرين �لثاني 
بسبب عد2  باإلحبا�  تشعر   ��بد Uنها  هند   hتقو  .Jغير قد �جد�  تكن  �لم   ،(٢٠٠٤
تمكنها من Uيجا� عمل، فهي، كما تقوh، لم تتعو� على �A تبقى كل هذJ �لفتر& ��A عمل، 
حيث �نها �جد� في فتر& �الجتياi ما يشغل �قتها Uلى �A �جد� عمًال. �آلA تشعر بثقل 
 hلماجستير، �لكنها تقو� UنهاF �سالة  �نها تعمل على  �لرغم من  �لعمل، على  �لفر�� �قلة 

�لرسالة ال تشغل كل �قتها:
"Uنه كيف تعو�نا Uنه ما نقعد، فإنه �نا من �لنو` "�ألكتيف" [�لنشط] فما بتخيل �نه 
نقعد، مع Uنه مشغولة على �لد��سة ��لرسالة ... بس Uنه بضل (�بقى) Uنه بحس مش عم بعمل 

شي.... ألنه �نا من �لنو` �للي صا� لي ��بع سنين ما قعد� ��لضفة كلها الففتها ...".
�لبطالة، فهي -كما  تو�جهها هند بسبب  �لتي  �لوحيد&  �لمشكلة  ليست  �لوقت   Fمل
�سرتها، حيث كانت تساعد في مصا�يف  pتساهم في مصر� A�هو حاh فد�F- تعو�� 
 A����سة �خوتها، لكن ��لدها هو �لذE يتكفل �آلA في هذJ �لمصا�يف، �ما هي فعليها 
تغطي مصا�يفها �لخاصة �مصا�يف �لد��سة. تقوU hنها كانت توفر من معاشها تحسبًا لعد2 
تمكنها من Uيجا� عمل بعد �نتهاF عقدها، لكن �لفتر& هذJ �لمر& طالت �كثر مما توقعت: 
"يعني �نا ما كنت متخيلة Uنه هيك ��i تصير �ألمو�. ما كنت عاملة حسابي لهاE �لد�جة 
... فهأل (�آلA) Uنه حتى توفير�� ما عندE بسلك حالي فيهم". �تضيف: "هذJ هي مشكلة 
�لحاال�  �نها في معظم  Uال   ،hللما �OU كانت بحاجة   hسرتها تسأ�بتوفي".  ما  �لمشا�يع 
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تفضل �A ال تطلب منهم حتى ال تزيد �لعبF عليهم، �بخاصة �نها تعو�� �A تساهم في 
مصر�p �ألسر& ال �A تكوA عبئًا عليها. 

�لحاh نفسه يسرE على فد�F �لتي تعو�� مبكر�ً �A تكوA �لمساعد �لرئيس لو�لدها في 
 g�� يا Eبو�تأمين مصر�p �لبيت ��حتياجا� �ألسر&. تقوh: "شوفي كعائلة كبير& معا{ 
يكفي �كل �شرg، ��خاA، �مو�صال� �هيك. يعني �OU بدنا نشتغل Uشي بالبيت كاA �للي 
�نه في �لشهو� �لمتقطعة �لتي لم تكن  Fفد� hنا". �من هنا تقو� hنا، ��للي يمو�بدJ يفكر 
تعمل خاللها، كانت تتأ29 لعد2 قد�تها على �لمساهمة في مصر�p �ألسر&. �لذ�، لم يكن 
تركيزها على �لجانب �لمالي -�ثناF عملها في �لمكتب �لهندسي- نابعًا فقط من شعو�ها 
 Jلتز�ماتها �لمالية تجا� Aيضًا من كو�بأنها تستحق �كثر مما كانت تتقاضاJ، بل كاA نابعًا 
�لعائلة �كبر من �خلها: "�حتى يعني �إلشي �للي خالني �حس Uنه ��تبي قليل في �لمكتب 

�لهندسي Uنه مش قا��& �ساعد �هلي في مرحلة من �لمر�حل".
مسؤ�لية فد�F ال تقتصر على �سرتها فحسب، بل �يضًا على �لعائلة بشكل عا�OU ،2 ما 

:hلك تقوO على hفر��ها لضائقة مالية. �كمثا�تعر} �حد 
"مر& من �لمر�� �ضطرينا �نساعد ��� عمي. كانو� في بغد�� �ضعهم �لما�E كثير 
سيئ في �لفتر& �ألخير& قبل ما ييجو� على �أل��A. كثير كثير ساF �لوضع عندهم �فلس عمي 
 Eمو� Aبعرفه �كا Eبو�يعني من كله، �با` �لمحل تبعه. �فترتها �جا ��حد من بيت �يما 
(مرسل) �بنه يد�n بالعر�. في فترتها بالصدفة متعرp على عمي. فالولد قاعد عندهم شي 
 Jال����لما�ية كثير سيئة. يعني حتى  �نه ��ضاعهم   Jحاكي ألبو Aيا2 فكا� �سبو`، عشر 
بالجامعة مش قا�� يصرp عليهم مصا�يف طريق...، فلما �جانا هذ� �لخبر كثير �نزعجنا 
كيف Uنه يكوA عمي هيك �ضعه، خاصة �نا ألنه ��ست هناx فاضطرينا Uنه نلم كل �للي 

معانا".
 Aهاليهن في حالة خسر��عند سؤ�لهن عن مد_ �همية �A يكوA لديهن عمل، �موقف 
�هاليهن ال يجبر�نهن على �لعمل، �ال يجبر�نهن على  A� Fكل من هند �فد� hظائفهن، تقو�
�لمساهمة في مصا�يف �لعائلة، Uال �نه سيكوA من �لصعب عليهن �A يطلبن مساعد�� مالية 

من �هاليهن بعد �A كن هن يساعدA في مصر�فا� �ألسر&.

�
fعالنا� �معا

�لز��عة،   hفي مجا تعمل  �لم  �لتنمية،   hفي مجا �لبد�ية  منذ  Uنها عملت  هند   hتقو
��آلA تبحث عن عمل في �E من �لمجالين، �هي في بحثها عن �لعمل تعتمد على Uعالنا� 
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بالنسبة إلعالنا�  �نه  �لصحف �على معا�فها ��صدقائها. �تعتقد  �لموجو�& في  �لتوظيف 
�لصحف �A �لمؤسسا� كثير�ً ما تكوA قد حد�� مسبقًا �لشخص �لذE تريد توظيفه قبل 
ليس   Aألحيا� في معظم  �إلعالA هو   A�  E� تعلن عنها،  �لتي  للوظيفة  �لمتقدمين  تقابل   A�
Uال Uجر�F شكليًا. �ما �ألسلوg �آلخر في �لبحث عن �ظيفة، فيتمثل في �A تجد هند من 
يتوسط لها للتوظيف في Uحد_ �لمؤسسا�، �لكنها تقوU hنها ال تقبل لنفسها بذلك، ��نها 
تستخد2 معا�فها ليخبر�ها عن �ظائف �ليس لكي يتوسطو� لها: "يعني ممكن �عرp عن 
�قد2 له ��حصل عليه، �OU كانت كفاFتي بالنسبة Uلهم � Fصدقا� �� pشغل بو�سطة معا�
�شتغل في �E مشر�`، �فضل �نه �ضل قاعد&  Aتو�سط لحد� عشا� i���منيحة، بس �نه 

يعني هاE �لفكر& مرفوضة".
فد�F تعتمد �يضًا على معا�فها في �لبحث عن �ظيفة، �هي، كما هو حاh هند، تفضل 
 Fمن يتوسط لها. �تعطي فد� nسا��A يتم قبولها في �لوظيفة على �ساn كفاFتها ال على 

مثاًال على Oلك عندما حصلت على �ظيفتها �لتي تعمل بها حاليا:
�لو�سطة ...  �قولك، نو` من   Eيعني هو، كيف بد ثانيين. بس  "كاA في مقدمين 
لحد Uمبا�i بتحكي لي سكرتير& �لمدير �لعا2 بتقولي لما �نت قابلتي كانو� مصنفينك �حسن 
"كو�ليفايد"  مش  Uنت  Uنه  حالك  بتحسي  ألنه  �يحتني.  �لكلمة   Eها يعني  فيهم،  ��حد& 

[مؤهلة] للمكاA �للي Uنت فيه �OU �حتي بالو�سطة".
:hعن �لكيفية �لتي حصلت فيها على �لوظيفة تقو�

 Aنه هو هوU شي. بالصدفة عرفتU جيت من �لعر�. بعرفش عنه�"شاg صديق من لما 
 JياU� يشتغل معي [في �لمؤسسة �ألمريكية] صحبة هو Aكا gفي بيت لحم عن طريق شا�
�صدقاU ... (Fلتمو� على بعض فبحكي [صديقها من �لعر�.] له Uنه في مهندسة 9ميلة بتد�� )
على شغل، قاله شو �سمها، قاله فد�F فهد�x عرفني �غرE (فو��ً)، قاh له طيب ما �نا بشتغل 
مع جماعة، نشتغل مع �التحا� �أل���بي نفسه ��OU بدها في �ظيفة ... �عرفت عن طريقه 
�قدمت Uلها ... هو ما تدخل، هو بس �لني على �لوظيفة. هأل �للي تدخل �كثر بعتبرJ �للي 
بنعرفه �معرفة   xللو��9& نفسها ففي شخص هنا �لمحلي؛ كنت مقدمة  �لحكم  من ���9& 
منيحة، هو �طلع على ���قي، �شها��تي �شها��� �لخبر&، �كاA حابب يالقي لي شغل 

�ختي، �شتغلت معهم فتر&". pبعر Aكا�
هند في بحثها �لحالي عن عمل تبحث عن �ظيفة تكوA لفتر& �طوh من ستة �شهر، 
�لكنها مع Oلك تفضل عمًال مؤقتا على �ظيفة في Uحد_ �����9 �لسلطة، ألنه بناF على 
قليل،  �لر�تب   Aفإ �لسلطة،   ����9� في  يعملن  �لالتي  من صديقاتهن  �خذنها  �لتي  �لفكر& 
 A���لعمل نفسه قليل، �هذ� بالنسبة لهند يجعل �لعمل ممًال، ��هم من Oلك �نه ال يمكن 
�لعمل في   Fخبر& عملية. �لذ�، تفضل كل من هند �فد� E��� يكتسب  �لموظف  يتطو� 
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مشا�يع مؤقتة يحصلن منها على خبر�� مختلفة �فضل من عمل ثابت �مضموA في �لسلطة. 
��لوياتها في �لبحث عن �لعمل �لخبر& ��لتعلم �ليس  Aتكو A��تر_ هند �نها ما �9لت شابة �
�نها فضلت �لعمل في مكتب هندسي في بد�ية تخرجها بمعا{  Fفد� hلر�تب �لثابت. �تقو�

�قل من معا{ �لسلطة على �لعمل في مؤسسا� �لسلطة.
�نها �9ميالتها كيَّفن �نفسهن على �لعمل غير �لمستقر. فهي تقوh: "نحن  Fتر_ فد��
بنشتغل �بنحسب نقعد ست �شهر ند�� على شغل". �على �لرغم من �الضطر�� Uلى �لتنقل 
من عمل Uلى [خر، فإA هند تر_ في هذ� جانبًا Uيجابيًا؛ ألنها تمكنت من تكوين عالقا� 

عديد&، تشكل مصد��ً من مصا�� �لبحث عن �ظيفة.

تصو
�� للمستقبل �لقريب

ال تبد� فد�F �هند قلقتاA حوh تشكيل �سر& لكل منهما. �لد_ كل منهما تصو�ها 
�لتي يجب �A تكوA معه. �تعتمد كل  �لعالقة  للشخص �لذE سيشا�كها حياتها �لطبيعة 
منهما على �لعمل ��لد��سة لتأمين مستقبلها، بحيث ال يكوA �لز��y -�جو� �لرجل- هو 
يعني  صح،  لقد�2  كثير   Eتفكر صعب  "بجو9   Fفد�  hتقو للمستقبل.  �الجتماعي  �لتأمين 
بتعرفيش شو ��i يصير، �بجو9 يجيني ��حد Uنه يقلب لي كل مخططاتي، بس (لكن) يعني 
�سس لحالي Uشي في �لمستقبل [في حالة] �حاليًا كثير بهتم بشغلي �بهتم من ناحية ما�ية Uنه 

ما توفقت بحياتي �الجتماعية حتى يكوA عندE [�حتيا�]".
هند ال تنتظر من يقلب لها حياتها، بالنسبة لها هي ال تريد شريكًا يهد لها حياتها مقابل 

�لعاطفة، بل تريد من يستوعب حياتها �لتي �سمتها لنفسها:
�لتفكير  Uنه  �لحب. خلص صفت  بعيد عن  Uنه  "مزبو� (صحيح) هأل خلص صفى 
بالحب يعني جزF من سا�n �أل�لويا�. بس Uنه تاخدE (تتز�جي) ��حد تعرفيه بالنسبة 
Uلي ضر��E كثير يعني Uنك تاخدE ��حد يعرفك �� تعرفيه �حسن مما Uنك تاخدE ��حد 
Uنه بصير عليه  تعرفتي عليه من خالh [حد�] �لفتر& قصير&، �صفى   ��  nنا �لوكي عليه 
��تبا� ... ألنه يمكن شخصيتي بستوعبش (ال تستوعب) Uنه حد� يهدها مر& ��حد&. يعني 
عز�بية  �حد&  شخصية  �كيد  شخصيتي.  كل  مش   Fجز يستوعب  �ألقل  على   Aيكو ال29 
تختلف عن شخصية �حد& مرتبطة، بس Uنه ما يهد كل شخصيتي مر& ��حد& Uنه في �مو� 

عندE ال29 يتقبلها".
 Eلذ� gلحيا& هو شر� هند �ألساسي في �لشا� pلقد�& على �لتأقلم مع ظر��� iلطمو�
 :Aمنه. �هو شر� تعلمته من تجربتها في �لعمل �لمتقطع �غير �لمضمو yترغب في �لز��
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"�OU ما كاA عندهم طموi خلص ممكن يضلو� ��قفين عند نقطة معينة. في 9مالF ��سنا مع 
�� �لماجستير، صح Uنهم تعلمو�، طموحهم خلص موقف لحد معين  nبعض في �لبكالو�يو
مثًال بالوظيفة. �لتطو� مش شر� حتى Uنه تطو�J �ألكا�يمي �� تطو�J �لمهني �قديش بقد� 
يطو� عقله �قديش بحا�U hنه شو �لمستقبل بعني له، في شباg أل خلص �إلشي �للي بعنيهم 
Uنه Uلهم (لهم) ��تب [خر �لشهر �خلص، هذ� هو ... �بعدها اليمتى (Uلى متى) مثًال قديش 
 gنا هيك ��لحمد هللا. بس في شبا�Uنت بتقد� تستمر على هذ�. في شباg بقولك أل خلص 
�لفين �بعد �أللفين ممكن يوصل من ناحية ما�ية، �من ناحية  �OU نه لحد �أللف شيكل ألU
[مها���] مثًال بقولك �نا ال في "سكيلز" [مها���] جديد& عم تدخل، ليش ما �كتسبها. 

."... nبتصفي نوعيا� من �لنا Aفهو
�يضًا تقوU hنها لن تقبل بز��y يتم بطريقة تقليدية، سو�F عن طريق �لعائلة �2 عن  Fفد�
 Eلتقليد� yنا ما بحب �لز���طريق �حد �ألصدقاF: "بجو9 �للي �خرني عن �لموضو` Uنه 
�قنع �للي حو�لي Uني شفته". �ما شر�طها  Aيعني بقابلهم بس عشا .Eلتقليد� yنا ضد �لز���
لمن ترغب في �لز��y منه: "Uنه متعلم، �يكوA مقبوh شكًال، شغلة ثانية Uنه ما يكوA متجو9 
من قبل...، هأل �هم شغلة بعد هاE �لمرحلة عالقاته مع �لناn، �هيك يعني �تشوفيه كيف 

بحكي معاx، �يش �لشغال� �للي هو بركز عليها".
 hآلخر بفر} مخططاته على حياتها. �كمثا� pال تريد عالقة يقو2 فيها �لطر Fفد��

على Oلك تقوh عن تجربتها مع شاg تقد2 لخطبتها:
 &Fبتعلمو� لفتر�� طويلة، �بصير�� يحبو� �لقر� ��"بتعرفي هد�h كيف بحبو� �لتعلم 
�نا بعتبر حالي لسه صغير& على هاE �لشغال� ... ما بقد� �نحبس في �لبيت مع � Fلهد���
�� Uنه Uنت بتكملي ���ستك �بجو9  ... nنه يكمل �يد�U Jساعد� Aني عشاU حد بس��
 Eعيش حياتي �الجتماعية ... يعني ما بد� Eنا بد�Uنت ما تحبي تكملي ���ستك. يعني 
�كوA محكومة فيه طوh �لوقت. هو بخطط لحياته مثًال Uنه بدJ يقعد سنتين في �لمانيا هيك 
مخطط، فيعني �للي بدها تتز�جه بدها تقبل باللي هو مخططه، يعني �نا محكومة بحياته. 

صر� بعدين لما بلش يحكي صا� يحكي عن �لشغال� �للي هو بحبها ...".
منها.  سنًا  �ألصغر  �لمعجبين  من  فد�F حاال�  تو�جه  عاما  �لثالثين  من  �قتر�بها  �مع 
 nهي �ألكبر عمر�ً: "يعني نا &�بالنسبة لها �لفر. �لعمرE مشكلة، �خصوصًا �OU كانت �لمر
�صغر مني هاE ظاهر& عنجد (فعًال) بعاني منها، حتى صعب تقنعيهم Uنه فر. �لسن مشكلة 
�نا بجو9 هأل مش مبين علي بس كماA سنتين ثالb ببين (يظهر) علي، ما بحب [خد  Aكما

حد� �صغر مني".
مع �قتر�g �نتهائها من �سالة �لماجستير �عد2 تمكنها من Uيجا� عمل، تقوh هند �نها 
تفكر جديا في �لسفر Uلى بريطانيا، حيث تعيش شقيقتها �لكبر_. ليس لديها، حسب ما 
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تقوh، خطط محد�& عما ستفعله �OU سافر� Uلى بريطانيا. فهي قد تبحث عن عمل، �في 
�لوقت نفسه ستحا�h �لحصوh على منحة لتد�n من �جل ��جة �لدكتو��J. �تقوU hنها قد 
�A تضمن �يًا منهما (�لعمل �� �لد��سة): "يعني مش شر� �ني �شتغل. ممكن  A�� تسافر
�عمل �E شي، �لمهم �شوp بس تغيير، يعني يكتسب �لو�حد "سكيلز" (مها���)  �� n���

جديد& بر& مش شر� �نه يشتغل".
يبد� �A �غبة هند في �لسفر Uلى �لخا�y نابعة Uلى حد كبير من �إلحبا� �لذE تشعر به 
بسبب فشلها في Uيجا� �ظيفة. �هي ال تز�h متأ�جحة بين �غبتها في ضماA �لمستقبل �بين 
�غبتها في �لبقاF ���تباطها في �لبلد: "يعني �نا حاطة في بالي Uنه ���i ألكمن (لبضعة) شهر 
حسب �لوضع يعني هناx، ألني مش مستوعبة Uني �بعد عن �لبلد مع �ني ماخذ& قر�� بهذ� 

."Aتباطا� كبير& في �لبلد هو�� Eعند (Fبعض �لشي) Eنه شوU بس hلمجا�
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ِّأفِّأ��Pِّأ٭ي]�قِّ ُِّّطـأل+� ِّثيمُِّّطيأل��jِّ�س�ِقِّه�يظي'ل� ِّىشوق� "�يخطًِّهدع�
ِّ[نلوطيفqِّـؤوُُِّّّطظأل�ىdقِّهطيشفِّ[ؤظو[أل(ِّح�ل]ِّ[ألِّسأل�وُِّّحس�أل(ِّ[نلوطيفقِّ هأفِّحس�ألغ�
ِّ ِّحqب�ِّكِّّ[ألِّسأل�عِّحدع� ِّهد[ألغقِّهحقِّأ7ُّسألغ� ِّهط�ظؤألغ� سعِّس���ِّطل]ِّح�8ألّ�ِّهد�8ألغ�

ِّح�8أل�ك]"ل ظ�'�غ� ِّ[فِّ;� [فِّأ7ُّسألغ�
ىوطيو+ِّثوط�يص

 Eلى حد كبير، مع هذ� �لسيل �لذU ،فوتشيك nينطبق ما كتبه �لمناضل �لتشيكي يوليو
ال ينقطع من شخو� ���ية باg �لشمس لأل�يب Uلياn خو�E، فعلى �لرغم مما �لحقته 
�لهزيمة �فقد�A �لوطن ��أل�} في �لعا2 ١٩٤٨، فإA �آلالp من هؤالF �لفلسطينيين ظلو� 

.Fجل �لبقا�ينبضوA بالحيا& �يصا�عوA بإ���& قوية من 
�قبل �لخو} �كثر في تفاصيل �لر��ية ��لفيلم، من �لضر��E �لتوضيح �A هذJ �لمقالة، 
ال تعد� كونها محا�لة لرmية �لفيلم من منظو� نسوE، �ليس نقدJ بالمعنى �أل�بي ��لفني، 
فلست بناقد& ��بية �� فنية. ��OU كاA �لنقد يشتر� �لذ�ئقة �أل�بية، فإA هذJ بالنهاية يمكن 
����� ليكوA قا���ً على  J9تعو OU ،ما �لنقد فال يقف عند حد��ها� ،Jتتيسر للناقد �لغير A�

.Jستخد�2 مبضع نقد�
عندما قر�� �لر��ية، �شاهد� كيف تحولت شخوصها عبر �لو�.، Uلى شخو� حية 
تعبر بالكلما� ��لحركة، �تسندها �إلضاF& ��لمؤثر�� ��لصو� �غيرها، �ستفز� �هتمامي 
 A�  ���� �نهيلة،  �2 حسن، شمس،   :bلثال� �لشخصيا�  �تحديد�ً  �لنسائية،  �لشخو� 

�كتب عنهن �لهن.
�A كاتب �لنص، ينتهي ���J حالمًا يلتقط ��h قا�� لنصه.  pلقد با� من �لمعر�
حينها يعو� �لنص ليتشكل من خالh �لقر�F& �خلفياتها �لفكرية ��لجمالية، ليصح معها �عتبا� 
كل قا�� منتج [خر للنص غير �لكاتب �ألصلي. U AUعا�& �لخلق هذJ للنص، مهما بلغت من 
�لمها�& �لفنية، هي ما يتسلح بها �مثالي من �لمتذ�قين غير �لناقدين، �OU ما بد� �كأنها عملية 

خلق مجافية لما يظهر في �لنص �ألصلي، فبالنهاية قر�Fتي تمنحني حق �لخلق!
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مأسا� �للجو9 من ��Aية �خر�

كثير& هي �لر��يا� �لفلسطينية �لتي ��َّخت لمأسا& فقد �لوطن، ��عماh كنفاني �جبر� 
 ،Fيضًا �ألفال2 �لتي صو�� هذ� �لرحيل ��للجو��حبيبي تظل عالمة فا�قة هنا. �كثير& هي 
�ما صحبه من تشتيت للعائلة صغيرها �كبيرها، �لكن �A تجتمع في ���ية �فيلم مقتبس عنها 
تلك �لوحد& �لمنسجمة، �كأننا في �لفيلم نقر� �لكلما� �نعيش �لشخصيا�، فهذ� يند�. 
نتذكر - مثًال- محا�ال� قاسم حوh في تحويل ���يتي �جاh في �لشمس �عائد Uلى حيفا 
لكنفاني Uلى �فال2، �كيف كنا نمتعض من عد2 �لقد�& على �لتقا� مكنونا� �لشخصيا� 
�لر��ئية سينمائيًا، فنعذ� للكاتب �نه حا�h قبل غيرJ!! �لكن مع باg �لشمس كانت تجربة 
�mيته  مع  �نسجامه  �لفيلم �مد_  Uلياn خو�E، كتب عن  �لر��ئي   A� Uلى ��جة  مختلفة 
 Aفالمًا، �يفضلو� hعمالهم حين تتحو��لشخصية للر��ية: "�لر��ئيوA يتلعثموA في �لعا�& �ما2 
�لر��ئية،  �لكتابة  Uلى [��F �آلخرين، ��نا لست �ستثناF. لكن شر��  �لسكو� ��الستما` 
 A��كيفية كتابة �لسينا�يو �تحوله فيلمًا، يستحقاA لحظة من �لتأمل، �ستطيع من خاللها 
، جاعلة مني "�سير�ً عاشقًا" ... معهما،١  �ستعيد تلك �لمناخا� �لساحر& �لتي �ستولت عليَّ
Uليها، �قد  بالنظر  لر��يتي، �كتشفها، ��فاجأ بمنعطفاتها �تال�ينها، ��ستمتع  قا�ئًا  صر� 

�نعكست في مر�يا �لعيوA، ��خلت في مخا} �لصو�&".٢
بهذ� يشاكس Uلياn خو�E �لر��ئيين �لذين يمتنعوA على �لعمو2 عن �لرضا عن �فال2 
�علن �نه ال يحب �A ير_ �عماله  Eحنا مينا �لذ Eياتهم، �منهم تحديد�ً �لر��ئي �لسو����

في �لسينما على �لرغم من مو�فقته على تحويلها ألفال2.
فاللغة �لسينمائية كانت تعامل تا�يخيًا باعتبا�ها �ضيق مساحة للتعبير من لغة �لكتابة، 
�لكن يبد� �A يسرE نصر �هللا يجعلنا نعيد �لنظر في هذ� �لحكم. لقد بلغ �لمخرy من �لحنكة 
 ،&Fإلضا�� ��لحركة،  (�لتمثيل،  �لفيلم  في  �لكامنة  �لقو&  عو�مل  تحريك كل  من  مكنه  ما 

��لصو�، ...)، بحيث جعلنا نقر� �لر��ية سينمائيًا �كأننا نقر�ها نصًا مكتوبًا.

�لجسد �ختز�� للماضي ��لحاضر

 ،Aلشمس في فلسطين �لمحتلة، �مستشفى �لجليل في مخيم شاتيال بلبنا� gتشكل با
في  �تتجسد  �لعالقا�  �تتفكك  تتلخص   xهنا حيث  �لر��ية،  للفيلم-  �ألساسي   iلمسر�
بينهما  �ما  �لصهيوني  �لعد�  مع  �لمختلفة   gلحر��� �لهز�ئم  بين  صياغتها  �تعا�  معًا،   A]
من شعب بأكمله يعيش مأساته �إلنسانية ��لتا�يخية، بين �A يصبح الجئًا في �طنه �يتسلل 
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كاللص لرmية �9جته، �� يتحوU hلى الجئ في مخيما� لبناA �يصبح جز�Fً من علنية �لثو�& 
�9ماتها معًا، �ما �لجسد فهو تكثيف لكل �لعالقا� ��ألحد�b، بين جسد يونس على سرير �
في مستشفى �لجليل، �بين �لعو�& للذ�كر&، �بين باg �لشمس حيث �لعالقة �إلنسانية بين 
يونس �نهيلة كز�جين �حبيبين، تتفتح �بو�g على �لذ�كر& �على مأسا& �لفلسطينيين، �بين 
�لجسدين هنا �هناx تتر��i �تتلخص �تبلغ �لحبكة ��Oتها، بين [خر لقاF مع نهيلة، حيث 
 yخر�� يونس  مو�  �بين  بنضالها،   pيعتر  A� في  �حقها  مضى،  ما  على  تمر�ها  تعلن 
�لمقا�مة من بير��. ليأخذ �لجسد بعدJ �لثالث �يضًا في �لعالقة بين شمس ��لدكتو� خليل. 
 pيصفق للقتل على خلفية ما يسمى بشر h�9 لجسد من �لمحرما� في مجتمع ما� Aكا AU�
�لعائلة، يأتي �لفيلم- �لر��ية ليعطيه بعد�ً يعبر عن مأسا& �لفلسطيني �هجرته ��9ماته �هز�ئمه 
�لقمع  ثقافة  عليه   nتما�  Aلجسد من مكا�  hيتحو �لطويل.   Fللجو� تا�يخ  عبر  ��نتصا��ته 
��لعا�، لمكاA يما�n حقه بالتمر� ��لثو�& ��لصمو� في �لوطن، �سنأتي على Oكر �لمزيد 

.hفي سيا. �لمقا


��ية �لتهجير 
�لنسا9 محو

تأتي �لكلما� �ألخير& لنهيلة في �لفيلم، �هو �للقاF �ألخير بيونس في باg �لشمس 
بعد سنو�� طويلة من لقا��F متفرقة، حيث بقيت نهيلة في فلسطين �تحولت Uلى الجئة في 
قرية �خر_ من �لجليل، �بين يونس �لذE �لتحق بالثو�& �يعو� متسلًال بين حين �[خر لمالقا& 
نهيلة، �لز�` جنين جديد في �حمها، �بين صمتها �لطويل لسنو�� �صمو�ها �حفاظها 
 Aأل��� A] نه�على �لعائلة �بقائها �تماسكها، تأتى �لكلما� لتقطع سنو�� �لصمت، �تعلن 
�A تتحدb �تبد� تمر�ها �لعلني برفضها شرg كاn �لعر. مع يونس: "لم �كن �حبه �بد�ً، 
�لكن كنت �شربه من �جلك، �ليو2 �نت عليك �لصمت ��نا سأتكلم، عن كل �لسنين �لتي 
مر� ...". هكذ� تنهي نهيلة ثو�تها �لصامتة معلنة �A �لصمو� في �لوطن كاA له �ستحقاقاته، 
�نها -كامر�&- �فعت �لقسم �ألكبر فيه، لتقلب �لحقائق �لتحوh ما �عتبر يومًا ����ً تقليديًا �
باألمومة  �لنسوية  �أل�سا�  في  عليه  يصطلح  ما  هذ�   Aيكو �قد  مقا�2،   ��� Uلى   ،Fللنسا
�لمقا�مة، لم تحتج للكثير من �أليديولوجيا ��ألفكا� �لثو�ية �لمخبأ& في جعبة �9جها يونس، 

لتد�x عمق ��همية صمو�ها �مقا�متها تلك �لسنو�� �لطويلة.
بالمعنى  بالجيل  له  صلة  ال  خيط  �لعلني  شمس  �تمر�  لنهيلة  �لصامتة  �لمقا�مة  بين 
��لشتا�،   Fللجو�� �لهجر&  لتجربتي  �لد��مي  بالتو�صل  بل   ،pلصر� (�لعمر)  �لبيولوجي 
 &�للمر حيز  من  يتركه  �ما   ،pلظر�  pالختال �بما  �لمو�جهة،  [ليا�  في  تفا�.  تو�صل 
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�تأثير�� على �لوعي �على �لحر�x �لسياسي.
نهيلة تصمد في �لموقعتين: موقعة �لتحقيق مع �جاh �لمخابر�� �لصهيونية، �موقعة 
�لصمو� في �لوطن �مالقا& يونس �لفد�ئي ��9جها، تاليًا، سر�ً. �لموقعة �أل�لى تبد� جزئية 
جد�ً �ما2 سطو& �لموقعة �لثانية، �لكن لنتمعن �الالتها �لكبير&: حملت نهيلة من يونس سر�ً، 
 yلز��� yللقب عاهر&، �بلغة �لفيلم شر ... سيلتصق بها حتمًا، فال حمل خا�� pفي �لعر�
في �لنظا2 �لثقافي ��لديني �لسائد. �ما �لمحقق �لصهيوني، فاعتقد �A هذ� مدخله، فالحمل 
تذ�كى   .Aلبنا �لفد�ئيين في  Uليها من معاقل  �لمتسلل  بيونس  �لسرية  لتأكيد عالقتها  مدخل 
�لعربية ��قعها في شر  للعقلية ��لتقاليد  �نه بفهمه  �لمتعرg ��عتقد   �� �لمستشر.  �لمحقق 
حملها. قطعت نهيلة، كما جهينة في �لتا�يخ، قوh كل قائل، فقالت له ببساطة، ��صد� 
�لباg في �جه �سئلته: �نا شر....!!! في هذ� تبد� نهيلة تهيل �لتر�g على فهم ساyO للنظا2 
�الجتماعي �لسائد، فصوتها حين �علنت Oلك كاA فيه من �ألنفة ��لكبرياF ما يبد� غريبًا على 
�E متلبسة في حمل ��y��9 A. �شا�كها �هل �لقرية �لو�ثقوA منها هذJ �ألنفة بالزغا�يد 

لها.
في �لموقعة �لثانية كانت تبد� (�2 تقليدية) لمن يسا�` فيطعن بالد�� �ألمومي بتصنيفه 
 AU .ها ��خل �لوطن، �حافظت على عالقتها سرية مع �9جهاFبنا�تحت هذ� �لمسمى. �بت 
 bها سلوكًا شعبيًا يكتنز �لصبر على حو��F��� ما يبد� "تقليديًا" هنا، ال يعد� قشر& تخفي

�لزمن، فيغد� صمو��ً بامتيا9، سجلته �مر�& "تقليدية".
�A يلتفت للمر�&، ��لرجل هو كاتبه على �ية  A�� يصو� بطوال� �لرجل Eلتا�يخ �لذ��
 Aلي، ��آلU bخر �لفيلم: كنت ��ئمًا تتحد���حاh، �ضعت نهيلة حد�ً له عندما قالت ليونس 
حاE��� A للحديث! �نهيلة ال تتحدb فحسب، بل تما�n ما تحدثت به منذ عشر�� 

.hبنائها ��خل �لوطن، �تحديها لالحتال��لسنين بصمو�ها �تربية 

شمس ... Aمن �خر

�لثو�& �لمسلحة. من جهة، حملت  بالتو�E9 مع نهيلة كانت شمس بؤ�& تناقضا� 
�لسالi كامر�&، في �اللة �صبحت �كيد& على �A �لثو�& لعبت ����ً في تحريك �لر�كد في 
 iمفتو xفي �لحقل �لعا2، �لكن، من جهة ثانية، فالثو�& لم تدخل في �شتبا &�مكانة �لمر
�لسائد، مستغلة سطوتها  ��لثقافي  �لديني  �الجتماعي،  �لنظا2  مع  �لوطنية)  �أل�لوية  (بحجة 
 ،&��لمر من  �لرجعي  موقفه  �بخاصة  �لنظا2،  هذ�  مرتكز��  من  بعض  لتغير  �جماهيريتها 

فالنتيجة �A �فعت شمس حياتها �تو9` �مها على �كثر من عائلة مقاتلة!
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بين نهيلة �شمس خيط ناظم مستحكم بالتناقض. �أل�لى �عبر تجربتها، مزجت بين 
 hلقتا� xلصمو� في �لوطن، فيما �لثانية صمد� في معا�� Jكأ2 �حوَّ�ته باتجا Eها �لتقليد���
��فعت حياتها ثمنًا لحبها. �أل�لى قالت ليونس: حاE��� A للكال2، فيما �لثانية فعلت �لم 

تتكلم: �حبت ��فعت ثمن حبها.
�ما �2 حسن فكانت بتقديرE نموOجًا مصاغًا بتقليدية عالية كثير�ً ما يتكر� في �لر��يا� 
�لفلسطينية ��لعربية حتى با� �صفة جاهز& لمن يعشق �لقولبة: هي �أل2، هي �لوطن، هي 
�2 سعد، �لد_ سحر خليفة هناx �لحاجة 9كية في باg �لساحة  xأل�}. لد_ كنفاني هنا�
�قس على Oلك. �عتقد �A صو�& �2 حسن هي �ألضعف بين �لشخصيا� �لنسوية، فكأنها ال 
 Aلى عالم ال نعيشه. �على �لرغم من هذ� �لضعف �لمقا�U تعيش تناقضاتها، ما يجعلها تنتمي
�2 حسن هي �لصو�& �لتي ���نا لو كنا على شاكلتها  Aمقا�مة نهيلة، قد تكو ��بتمر� شمس 
في تحمِّل �لهزيمة، ��لصمو� �مامها، �قد نكوA ��ئمًا بحاجة لها في ���ياتنا �لمختلفة لتعبر 

عن تو�A9 ما في عالم تسو�J �لهز�ئم �لمستمر&.
�لفيلم مليF بالتفاعال� �إلنسانية �لقوية، �يشكل ملحمة حقيقة للتا�يخ �لفلسطيني، ال 
كما تسجله كتب �لتا�يخ �لجامد&، �� خطابا� �لسياسة ��لبطولة، بل كما عاشه �لفلسطيني 
�لدقيق  �لخيط  هذ�  �لتعبير عن  �لفيلم  �ستطا`  لقد  ثانيًا،   Eثو�� ��ًال، �كمناضل   Aكإنسا
�لتيا�،  بعكس  سا�`  �قد  ��لجماعة،  �لفر�  بين  �ما   ،Aإلنسا��  Eلثو�� بين  ما   Eلقو��
�كسر ما هو مألوp بكتابة �لتا�يخ �حفظه عبر تسجيل بطولة �لرجاh. باg �لشمس قلب 
�لمعا�لة، ليشدنا Uليها، فنقترg من شخوصها �من مأسا& لشعب �لفلسطيني ال عبر بطوال� 
�لقيا�& �مكاتب منظمة �لتحرير �لفلسطينية �فصائلها فقط، �لكن عبر مقا�مة نهيلة، �تمر� 

شمس.
�عو�& على EO بدF، فالتا�يخ تصنعه �يضًا �لنساF، �عذ�با� �آلالp ممن ال يذكرهم 

�لتا�يخ، �هي عذ�با� �بطوال� ال تقل عمَّن ُخلدِّ� �سماmهم.

�لهو�مش:
١ �لمقصو� مخرy �لفيلم يسرE نصر �هللا �كاتب �لسينا�يو محمد سويد.

٢ Uلياn خو�E، عن فيلم باg �لشمس، مقالة صد�� في ملحق جريد& �لنها� �للبنانية، �تم عرضها على �لموقع 
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