


فصلية

ت�شدر عن مركز �ش�ؤون �ملر�أة - غزة

متخ�ش�شة يف ق�شايا �ملر�أة و�ملجتمع

ن�شتقل م�شاركاتكم و�آر�ئكم 

عرب �لربيد �لإلكرتوين

�لإ�رش�ف �لعام 

�آمال �شيام

�شكرترية �لتحرير

�شمر �لدرميلي

هيئة �لتحرير

رمي �لبحي�شي

�أمينة زيارة

�شيد �إ�شماعيل

تدقيق لغ�ي

حممد �ل�ش�يركي

�إخر�ج وت�شميم

�رشيف �رشحان

�ش�ر ف�ت�غر�فية

عمر �شال

�شمر �ب� �لع�ف

وكالت �أنباء

مالحظة: �لآر�ء �ملن�ش�رة يف �ملجلة تعرب عن وجهة نظر �أ�شحابها �ش�رة �لغالف بعد�شة: حمم�د �أب� �شالمة

�أم �أحمد يا�سني-فل�سطني

�إن كنت تقبل يد �أمك وحتت�شنها 

وت�شتطيع �أن تر�ها متى �شئت 

�إليها، فاحمد �لله فغريك حمروم 

منها.

�إنهم# �لأ�رشى

#�لأ�رشى_ق�شيتنا

االفتتاحية

االأ�سريات املحررات.. وذكريات موؤملة ال تزال تع�سع�ش يف عقولهن من �سجون االحتالل

نوران البلبول اأن تكون طفالً يف فل�سطني..!

زوجات االأ�رسى.. اأيقونة ال�سرب وال�سمود وحتدي ال�سجان

غ�سب وا�سع يتفجر جراء قطع رواتب االأ�رسى واملحررين..

طاقة املكان “الفنج �سوي”..!

ق�سية االأ�رسى.. حتركات جدية جلعلها م�ساقاً علمياً يف املدار�ش واجلامعات

االأ�رسى املبعدون.. فرحة منقو�سة و�سوق وحنني للعائلة

فقط! لطيفة حميد ال طعم للحياة �سوى لـ”ثالثني دقيقة” 

انتهاكات وعقوبات غري مربرة �سد االأ�رسى يف ال�سجون االإ�رسائيلية

ليلى موران  اأول نائبة فل�سطينية تفوز بع�سوية جمل�ش العموم الربيطاين

“�سوزان” و”قمر” تنجحان يف حتويل اأ�سطح املنازل يف غزة اإىل “جنان خ�رساء”
كامريا الغيداء 

“فاطمة القا�سي” تدخل “مو�سوعة جينت�ش” بامل�ساركة يف اأطول موجة اإذاعية يف غزة
االأ�سريات املحررات الفل�سطينيات: بني الواقع واملاأمول..

ما زال يف بلدي من يفكر بهذا ال�سكل..!!

“البو�سطة”.. رحالت عذاب لالأ�رسى م�سحوبة بكافة اأ�سكال الوجع
الثائرات الفل�سطينيات.. يتذكرّن اأمل املا�سي وعذابات ال�سجون..

زيارة اأهايل االأ�رسى.. بني احلقوق االإن�سانية واالنتهاكات االإ�رسائيلية

االأ�سريات املحررات.. زوال االأ�رس وبقاء اآثاره النف�سية واالجتماعية وال�سحية �ساخ�سة

“اأدب ال�سجون”.. قريحة اأدبية وفنية اأبدعتها اأقالم االأ�رسى واالأ�سريات يف �سجون االحتالل
مواقع التوا�سل االجتماعي.. من�سات �سهدت والدةَ النجاح

ف�سيف�ساء ن�سوية

اأخبار فعاليات  املركز

على موعد

4
5
8

10
12
13
14
16
18
19
22
24
26
28
30
31
32
34
36
38
40
42
44
46
50



“األسيرات  ملف  األهمية؛  غاية  في  ملفًا  حمل  “الغيداء”..  من  العدد  هذا 
الفلسطينيات” وفي هذا املقام؛ وأمام ما حتّدثْت به األسيراُت احملّرراُت؛ وأمام 
أْفَنْيَ  بطالٍت  وأمام  التضحية؛  من  النماذج  وأمام هذه  األسطورّي؛  صمودهّن 
زهرة شبابهّن خلف القضبان؛ فداًء لفلسطي.. أمام آالف األسيرات احملّرّرات؛ 
القهر والظلم؛ دفاعًا  يقبعن في سجون االحتالل؛ ويذقن آالم  واللواتي الزلن 
وأسيٍر  أسيرٍة  لكّل  وإكبارًا  إجاللًا  أحنني  أن  إال  يسعني  ال  األمة..  كرامة  عن 
اللواتي الزلن قابعاٍت  ضّحْوا ألجل هذا الوطن. وأتوّجه بالتحية إلى األسيرات 

في السجون؛ يتطّلعّن للحرية..

 وحتيًة لألسيرات احملّررات اللواتي حتّررن من أسر احملتّل؛ واآلن؛ يُخضن معارَك 
من أجل العدالة واملساواة في املجتمع الفلسطينّي. 

وحتمّلن  الفراق،  مرارة  على  صبرن  اللواتي  واألسيرات؛  األسرى  ألمهات  حتيًة 
الكثير؛ ليبقي صامداٍت أمام  أبنائهّن؛ وليكّن عونًا لهم/لهن على ظلم السجن 

وقهر السجان. 
احلرية لألسيرات واألسرى . .

و”إّن غدًا لناِظِرِه قريب”. 

آمال صيام 
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Page 1 of 2http://www.clker.com/cliparts/F/9/1/3/X/i/pen.svg

لألسيرات واألسرى.. ألف حتية..!
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األسيرات واألسرى�شباح حمادة

�أ�سعة  بدخول  ت�سمح  ال  �سغريةٍ  ونافذةٍ  �لعينني،  تُرهق  خافتٍة  و�إ�ساءةٍ  �للون،  رمادية  ج��در�ٍن  �أربعة  بني 

�ل�سم�س، ور�ئحة �لرطوبة تفوح من �ملكان، هنا تق�سي �الأ�سري�ت �لفل�سطينيات فرتة حمكوميتهّن؛ بعد 

�عتقالهّن من قبل قو�ت �الحتالل �الإ�رس�ئيلي. 

�أّن �عتقال �الحتالل للن�ساء �لفل�سطينيات يُثبت للعامل �أجمع باأّن كّل ما هو فل�سطينٌي  وبالرغم من 

م�ستهدٌف؛ �إال �أنه مبثابة �سهٍم يوّجه �إىل خا�رسة �ل�سعب �لفل�سطينّي؛ خل�سو�سية �ملر�أة وح�سا�سيتها، 

ملف  ويبقى  �الأ���رسى.  مع  �لتعامل  يف  �ل�سجون  م�سلحة  �إد�رة  غطر�سة  مبدى  �لفل�سطينيني  ومعرفة 

�الأ�سري�ت �لفل�سطينيات د�خل �سجون �الحتالل من �أكرث ملفات �لق�سية �لفل�سطينية ح�سا�سية.

األسيرات احملررات.. 

وذكريات مؤلمة ال تزال تعشعش في 
عقولهن من سجون االحتالل
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باب  طرقت   “ �لغيد�ء   “ جملة 

معهن  وحتّدثت  �ملحرر�ت  �الأ�سري�ت 

�خلا�سة  �الحتياجات  �أهم  عن 

خالل  منها  ُحرمن  �لتي  و�الأ�سا�سية 

بالتقرير  وجاءت  �عتقالهن  فرتة 

�لتايل:  

�سابون �ال�ستحمام

االأ�سرية املحررة “اأنعام حجازي” يف العقد 

لولدين  اأٌم  وهى  العمر,  من  ال�ساد�ش 

وبنتني, ت�سكن يف حي ال�سجاعية �رسق 

اعتقالها  فرتة  عن  باأمٍل  تتحدث  غزة. 

ُحرمت  التي  اخلا�سة  االحتياجات  واأهّم 

اعتقالهن.  فرتة  االأ�سريات  وبقية  منها 

تقول: “�ُسجنُت داخل �سجن غزة املركزي 

الذي كان يُقام على اأر�ش �ساحة ال�رسايا 

غرفتني    من  مكوٌن  القطاع,  و�سط 

يفتقرن لكّل مقّومات احلياة االإن�سانية, 

و�سائد  وال  فر�ساٌت  وال  اأ�رسّةٌ  توجد  فال 

ننام  اجللد  من  قطعٌة  فقط  للنوم, 

عليها, وبطانيتان خ�سنتان لكّل اأ�سرية”.

“جنيف”  اتفاقية  )25( يف  املادة  وتن�ّش 

ماأوى  يف  يتوّفر  اأن  “يجب  على  الثالثة 

ملا  ومماثلٌة  مالئمٌة  ظروٌف  احلرب  اأ�رسى 

املقيمة يف  احلاجزة  الدولة  لقوات  يوّفر 

الظروف  هذه  وتراعي  ذاتها,  املنطقة 

اأال تكون  عادات وتقاليد االأ�رسى, ويجب 

�سارةً ب�سحّتهم باأي حال”.

وتلتقط  الوقت  من  لربهٍة  ت�سمت 

نفتقر  “كّنا  وتتابع:  ب�سعوبٍة  اأنفا�سها 

فالطعام  اخلا�سة؛  االحتياجات  لكّل 

للغاية,  �سيئ  لنا  يُقّدم  كان  الذي 

مطهوةً  تُقّدم  ال�سمك  وجبة  فكانت 

كان  اال�ستحمام؛  حتى  تنظيف,  بدون 

مرةً واحدةً يف االأ�سبوع اأو كل اأ�سبوعني؛ 

وكّنا  املتواجدات,  االأ�سريات  عدد  ح�سب 

م�سريةً  الغ�سيل”  ب�سابون  ن�ستحم 

الغ�سيل  ب�سابون  ا�ستحمامهّن  اأّن  اإىل 

الفطريات  انت�سار  اإىل  اأّدى  –امليزان- 
والبكترييا لدى االأ�سريات كان دافعاً قوياً 

الطعام  عن  اإ�رساباً  االأ�سريات  خلو�ش 

اأيام؛ النتزاع حّقهن؛ مما ا�سطر  ملدة 10 

لل�سماح  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 

خا�ش  �سابون  باإر�سال  االأ�سريات  الأهايل 

لال�ستحمام لبناتهّن.

كلما متّر املحررة “حجازي” عن اأر�ش ال�رسايا 

االعتقال,  فرتة  خالل  معاناتها  تتذكر 

خالل  حقوقها  اأب�سط  من  وحرمانها 

فرتة اعتقالها من روؤية عائلتها, واإدخال 

االحتياجات  من  وغريها  لها,  املالب�ش 

وجل  عز  الله  داعيًة  االأخرى,  االأ�سا�سية 

باأن يفّك اأ�رس جميع املعتقلني.

اعتُقلت  االأ�سرية املحررة “اأنعام حجازي” 

ال�ساد�سة  عمر  يف  وهي  االأوىل  مرتني؛ 

ع�رسة وذلك عام 1970, بتهمة االنتماء 

املقاومة؛  �سباب  وم�ساعدة  تنظيم  اإىل 

وُحكمت 11 �سهراً.

1975؛  عام  يف  كان  الثاين  واالعتقال 

داخل  جندي  على  االعتداء  بتهمة 

ثالثة  اأم�ست  �سالحه,  و�سحب  منزلها 

ون�سف  �سنوات  بثالث  وُحكمت  اأ�سهر 

مع وقف التنفيذ لدفعها كفالًة ماليًة 

بقيمة 5000 دينار اأردين.

�حلمام مبو�عيد

االأ�سرية  معاناة  تختلف  مل  فيما 

ال�رسايف”  “حورية  املحررة  ال�سبعينية 

)من �سكان منطقة ال�سفطاوي �سمال 

�سابقتها, العتقالهّن يف  القطاع( عن 

فرتةٍ متقاربٍة ويف ذات ال�سجن.

اعتقلت مرتني؛ االأويل  املحررة “ال�رسايف” 

اأ�سهر؛ بتهمة  1973 ملدة �ستة  يف عام 

وتقدمي  ال�سعبية,  اجلبهة  قادة  اإيواء 

م�ساعدات للمجاهدين.

ما  تنفث  -وكاأنها  طويلٍة  وبتنهيدةٍ 

“من  تقول:  واأمل-  ح�رسةٍ  من  بداخلها 

ُحرمُت  التي  اخلا�سة  االحتياجات  اأكرث 

خالل  االأ�سريات  من  وغريي  اأنا  منها 

زالت تع�سع�ش يف قلبي..  اعتقالنا؛ وال 

كان  احلاجة  لق�ساء  احلمام  دخول  اأّن 

ال�سابعة  ال�ساعة  يف  حمددةٍ  مبواعيد 

واخلام�سة  ظهراً,  والثانية  �سباحاً, 

حاجتها  لق�ساء  تُ�سطر  ومن  م�ساًء, 

على  تكون جمربةً  االأوقات  هذه  غري  يف 

ق�سائها داخل غرفة ال�سجن”. مو�سحًة 

جردلني  ن  يخ�س�سّ كّن  “االأ�سريات  باأّن 

داخل غرفة ال�سجن؛ واحداً للبول واالآخر 

لق�ساء  قما�ٍش؛  بقطعة  مغطى  للرباز 

حاجتهّن, واأّن تنظيفهما يكون باملناوبة 

كّل يوم على اأ�سرية”.

الفوط  “حتى  وتتابع:  بحرقٍة  تبكي 

ال�سحية مل يكن م�سموحاً لنا بها, كّنا 

ن�سطر للك�سف عن مالب�سنا الداخلية 

فقط  قطعتني  لتعطينا  للمجندة 

االأ�سنان  معجون  حتى  الواحد,  لليوم 

كان مع املجندة ت�سع لنا القليل على 

فر�ساة االأ�سنان كّل �سباح”.

فيما تن�ّش املادة )29( من اتفاقية جنيف 

احلاجزة  الدولة  “تلتزم  على:  الثالثة 

باتخاذ كافة التدابري ال�سحّية ال�رسورية 

ومالءمتها  املع�سكرات  نظافة  لتاأمني 

ويجب  االأوبئة,  من  والوقاية  لل�سحة 

اأن تتوفر الأ�رسى احلرب نهاراً وليالً مرافق 

�سحية ت�ستويف ال�رسوط ال�سحية”.

وقلته,  الطعام  �سوء  كان  “ال�رسايف”.. 
على  اأخّف  للنوم,  فرا�ش  توفر  وعدم 

قلبها من حتّكمهم مبواعيد دخول احلمام 

لق�ساء احلاجة.

الثاين  اعتقالها  “ال�رسايف”  ت�سف 

جمموعة  قيادة  بتهمة   1975 عام 

تقول:  “االأ�سعب”  بـ  من�سورات  وتوزيع 

زنزانة  داخل  اأ�سهر  ثالثة  “اأم�سيت 
واملرحا�ش   , مرتين  بطول  مرت  عر�سها 

غري  الو�سع  يجعل  مما  الزنزانة؛  داخل 

�سحٍي و�سيئاً للغاية, كانت هذه الفرتة 

�سعبًة للغاية على نف�سي ومظلمة”.

�لتح�ّسن على ح�ساب �الأهل

يف  عليان”  “عطاف  املحررة  االأ�سرية 

�سكان  من  العمر,  من  اخلام�ش  العقد 

اأربع مراٍت يف  اعتقلت  الله.  رام  مدينة 

فرتاٍت خمتلفٍة, فاالعتقال االأول كان عام 

اأم�ست  عاماً؛   15 ُحكمت  1987؛ حيث 
التخطيط  بتهمة  اأعوام   10 منها 

لتنفيذ عملية ا�ست�سهادية, والثاين عام 

نهاية  والثالث  اأ�سهر,  ثالثة  ملدة   1997
 2005 عام  والرابع  عام,  ملدة   2002 عام 

وحتى عام 2008.

اأكرث  “العتقايل  “عليان”:  املحررة  تقول 

الحظت  خمتلفٍة؛  فرتاٍت  ويف  مرة  من 

ال�سجن؛  اأو�ساع  على  التغيريات  بع�ش 

اأو العك�ش,  �سواًء من ال�سيء لالأف�سل 

داخل  واحلياة  االعتقال  ظروف  اأن  اإال 

ال�سجن تبقى مظلمًة, مهما ح�سلت 

“حرمان  اأّن  مو�سحًة  حت�سينات”.  اأيّة 

التي  حقوقهم  اأب�سط  من  االأ�رسى 

االإن�ساين  الدويل  القانون  لهم  كفلها 

والطعام  املنا�سب,  املكان  توفري  من 

, وروؤية اأهاليهم, وتوفري املالب�ش.. 
ّ
ال�سحي

يُحرم منها االأ�رسى الفل�سطينيون داخل 

�سجون االحتالل”.

االأ�سريات  “اأ�سبحت  حديثها:  وتتابع 

اخلا�سة  احتياجاتهن  كّل  ي�سرتين 

االأ�سنان  فر�ساة  مثل  “الكنتنيا”  من 
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وال�سابون  والطعام  االأ�سنان  ومعجون 

االأ�سياء  اال�ستحمام, كل هذه  و�سامبو 

يجب اأن توفرها اإدارة م�سلحة ال�سجون 

لكّل اأ�سري, اإال اأننا اأ�سبحنا ن�سرتيها على 

التي  املخ�س�سات  من  اخلا�ش  ح�سابنا 

“التح�سن  اأّن  اإىل  م�سريةً  لنا”.  تُر�سل 

اخلا�سة  االحتياجات  توفري  على  الطارئ 

لالأ�سريات اأ�سبح على ح�ساب عوائلهن”.

جنيف  اتفاقية  من   )87( املادة  وتن�ش 

للمعتقلني  تتوفر  مل  “ما  على  الرابعة 

تقام  منا�سبة؛  اأخرى  ت�سهيالٌت 

معتقل,  كّل  يف  “كنتينات”  مقا�سف 

لتمكينهم من احل�سول باأ�سعارٍ ال تزيد 

باأي حاٍل عن اأ�سعار ال�سوق املحلية على 

اليومية, مبا فيها  وامل�ستلزمات  االأغذية 

اأن  �ساأنها  من  التي  والتبغ؛  ال�سابون 

توفر لهم �سعوراً متزايداً باحلياة والراحة 

ال�سخ�سية”.

دقائق  لب�سع  الكالم  عن  توقفت 

املواقف  اأ�سعب  لت�ستاأنف حديثها عن 

مرات  اإحدى  يف   “ عاي�ستها:  التي 

يف  يوماً   40 مدة  ق�سيت  االعتقال؛ 

بتغيري  ىل  ي�سمحوا  مل  التحقيق, 

ال�سحية,  الفوط  تقدمي  وال  مالب�سي, 

من  قطع  ا�ستخدام  على  جربُت 
ُ
اأ

املواقف  كل  باأّن  موؤكدةً  القما�ش” 

حمفورة  زالت  ال  املوؤملة  والتفا�سيل 

على  يُن�سى”  ال  “فالظلم  ذاكرتها:  يف 

ح�سب قولها.

�إيجابي.. �سلبي..!

تو�سح االأ�ستاذة “فداء عمر” االأخ�سائية 

حرمان  اأّن  واالجتماعية  النف�سية 

االأ�سريات من اأهم االحتياجات االأ�سا�سية 

داخل  اعتقالهّن  فرتة  خالل  واخلا�سة 

�سجون االحتالل تولّد م�ساعر خمتلطًة 

ما بني ال�سلبية واالإيجابية.

اأب�سط  من  “احلرمان  “فداء”:  اأ.  وتقول 

وغريها,  وامللب�ش  كالطعام  االحتياجات 

بالُكره  ي�سعرن  االأ�سريات  يجعل 

بهّن,  املحيط  وللمجتمع  الأنف�سهّن 

وال�سعور بالنق�ش والدونّية والالاإن�سانية, 

اأنّه  اإىل  م�سريةً  واالكتئاب”  واالنطوائية 

ملرحلة  ي�سل  قد  احلاالت؛  بع�ش  “يف 
قبول  لعدم  النف�ش  وايذاء  العدوانية 

الواقع املفرو�ش”. 

من  الن�ساء  “اعتقال  “عمر”:  اأ.  وتتابع 

م�ساعر  يولد  قد  االحتالل  قوات  قبل 

اإيجابيًة لدى االأ�سريات, ويزيد من ثقتهّن 

باأنف�سهّن, وقّوة �سخ�سيتهّن, وموا�سلة 

دعمهن للق�سية والوطن”.

دور �الأهل و�ملجتمع

االأهل  دور  عن  عمر”  “فداء  اأ.  وتتحدث 

اإطالق  بعد  بناتهّن  ودعم  احت�سان  يف 

“الدور  االحتالل:  �سجون  من  �رساحهّن 

واالأقارب  االأهل  عاتق  على  يقع  االأكرب 

الدعم  وتقدمي  ابنتهم,  احت�سان  يف 

والوقوف  لها,  واالجتماعي  النف�سي 

مو�سحًة  وم�ساندتها”.  جانبها,  اإىل 

املحّررات  لالأ�سريات  املجتمع  “تقّبل  اأّن 

واعطاءهّن القيمة والوقوف اإىل جانبهن, 

وعدم و�سع العوائق يف طريقهّن بحجة 

ال�سيئة,  والنظرة  والتقاليد  العادات 

ي�ساهم ب�سكٍل كبري يف دعمهن وتقوية 

عزميتهن”.

معاناة �الأ�سري�ت د�خل �ل�سجن

داخل  االأ�سريات  باأو�ساع  يتعّلق  وفيما 

�سجون االحتالل؛ يوؤكد االأ�ستاذ “ن�ساأت 

ملفو�سية  االإعالمي  الناطق  الوحيدي” 

احلوامل  “االأ�سريات  اأن  واملحررين  االأ�رسى 

يلدن  واأنهّن  خا�سًة  معاناة؛  االأ�سّد  ُهّن 

بعيداٍت عن اأهاليهن, ويتحّملن �سغط 

عليهن”.  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 

االإ�رسائيليات  “الطبيبات  باأّن  مو�سحاً 

ميار�سن �سيا�سًة عن�رسيًة معهّن بتقييد 

اأرجلهّن واأياديهّن حلظة الوالدة, وال�سّب 

يُدخل  مما  عليهّن,  وال�رساخ  وال�ستم 

ت�سل  قد  البكاء  من  نوبٍة  يف  االأ�سرية 

اإىل حّد االإغماء”.

م�سلحة  “اإدارة  “الوحيدي”:  اأ.  ويتابع 

متار�ش  االإ�رسائيلية  واملحاكم  ال�سجون 

وتخالف  االأم,  االأ�سرية  على  ظلٍم  اأكرب 

طفلها  باإبعاد  الدولية  القوانني  كّل 

موؤكداً  العامني”.  بلوغه  بعد  عنها 

اأ�سّد  القا�رسات  االأ�سريات  “معاناة  اأن 

ق�سوةً؛ حلرمانهّن من حقهّن يف اللعب 

فرتة  يف  وابتزازهّن  الدرا�سة,  ومقاعد 

التحقيقات”.

وي�سري اإىل اأّن “باقي اجلوانب يف الظروف 

عن  تختلف  ال  لالأ�سريات  االعتقالية 

يف  واملعتقلني  االأ�رسى  بقية  ظروف 

 
ّ
�سجون االحتالل, وهى: االإهمال الطبي

املتعّمد, واحلرمان من التعليم واالإكمال 

واالعتقال  االنفرادّي,  والعزل  اجلامعي, 

االإدارّي, وجتديد االعتقال االإدارّي, والنقل 

زيارة  من  واملنع  بالبو�سطة,   
ّ
التع�سفي

التوا�سل  االأ�رسى من  اأهاليهم, وحرمان 

وعرب  بالهاتف   
ّ
اخلارجي العامل  مع 

واالإذاعات  والف�سائيات  االإعالم  و�سائل 

امل�ستلزمات  من  وحرمانهم  املختلفة, 

ال�سيفية وال�ستوية, وحقهم يف حت�سري 

الطعام باأيديهم ولي�ش على يد �سجنٍي 

جنائٍي اإ�رسائيلٍي؛ مما يهّدد حياة االأ�رسى”. 

�نتهاك للقانون

وحول �سيا�سة االحتالل يف التعامل مع 

الدويل؛  والقانون  الفل�سطينيني  االأ�رسى 

ال�سيا�سات  “كل  “ن�ساأت”:  اأ.  يقول 

العن�رسية  والقوانني  والقرارات 

للن�سو�ش  �سفعٌة  هي  االإ�رسائيلية 

االإن�سانية الواردة يف القانون الدويّل ويف 

اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة اللتني 

االإن�سان  حقوق  حماية  على  ان  تن�سّ

االأ�سري, وعلى املنظمات الدولية اأن تخرج 

وم�ساواة  القلق  عن  التعبري  دائرة  من 

ال�سحية باجلالد اإىل دائرة اإلزام االحتالل 

باحرتام حقوق االإن�سان واإىل من�سة اإدانة 

ومالحقة وحماكمة االحتالل”.

ن�سائح و�إر�ساد�ت

االأخ�سائية  عمر”  “فداء  اأ.  وتوؤكد 

االأكرب  “الدور  اأّن  واالجتماعية  النف�سية 

يف  املحررات  االأ�سريات  عاتق  على  يقع 

يكون  واأن  املجتمع,  يف  اأنف�سهّن  دمج 

لهّن دوراً فعاالً يف خدمة ق�سية االأ�رسى 

خا�ش,  ب�سكٍل  واالأ�سريات  عام  ب�سكل 

واأن يكّن �سوت االأ�سريات االأخريات لنقل 

معاناتهن”.

وتقدم اأ. “فداء” جمموعًة من الن�سائح 

ثقًة  اأكرث  يُكّن  باأن  لهّن  واالإر�سادات 

ق�سيتهّن,  بعدالة  واإميانهّن  باأنف�سهّن, 

ت�سهرياً,  ولي�ش  ت�رسيٌف  اعتقالهن  واأّن 

اأنف�سهّن, واي�سال  والعمل على تطوير 

االإعالم  و�سائل  عرب  للمجتمع  �سوتهّن 

واملوؤ�س�سات”. 

فاإّن  الر�سمية؛  االإح�سائيات  وبح�سب 

من  فل�سطينيًة  اأ�سريةً   )55( حوايل 

زلن  ال  اأم  و)18(  قا�رسات   )10( بينهن 

يف  الظاملة  التع�سفية  لالأحكام  رهائن 

�سجون االحتالل االإ�رسائيلي.
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ن�رهان �ملده�ن

 أن تكون طفاًل في فلسطين..!

قتل االحتالل والدها وسجنها هي وشقيقيها

نوران البلبول

8



مل يكن يف ح�سبان �لطفلة “نور�ن �لبلبول” )ذ�ت �الأربعة 

ع�رس  �لر�بع  يف  لها  حدث  ما  حلم(  بيت  من  عاماً  ع�رس 

“يف  “نور�ن”:  تقول  �ملا�سي.  �لعام  من  �أبريل  ني�سان/  من 

طريقي �إىل �لقد�س برفقة عمتي؛ متّ �عتقايل على �حلاجز 

�ل�سمايل لبيت حلم؛ و�ملعروف ب�)معرب 300( فقد جنوت من 

�ملوت باأعجوبة.. “. 

�أن  “مبجرد  �ملرجتف:  �لطفويّل  ب�سوتها  “نور�ن”  ت�ستكمل 

�أنني �بنه �ل�سهيد  �أنها علمت  �أور�قي؛ يبدو  ر�أت �ملجندة 

طلبت  لذلك؛   ،2008 عام  �غتيل  �لذي  �لبلبول”  “�أحمد 

�جلميع؛  مر�أى  وعلى  �حلاجز؛  على  مالب�سي  خلع  مني 

بحّجة �لتفتي�س، فرف�ست، وحدثت م�ساّدةٌ كالميٌة بيننا، 

ف�رسخت �ملجندة باأعلى �سوتها: “خمربة حتمل �سكني”.

دعوين �أرى �بنتي..!

من  املتواجدين  جمهور  بني  االأ�سوات  اختلطت  �ساعتها؛ 

جنود  وبني  �سكني..!”  يوجد  “ال  ي�رسخون:  وهم  الفل�سطينيني؛ 

ي�سّوبون  وهم  اأي�ساً,  ي�رسخون  راحوا  الذين  بال�سالح؛  مدّجّجني 

التي �سّل اأطرافها الرعُب بفعل  اأ�سلحتهم نحو الطفلة “نوران” 

هول املنظر. 

املوقف:  م�ستح�رسةً  احلديث؛  البلبول”  “�سناء  والدتها  ت�ساركها 

“عندما و�سلني خرب اعتقالها, على ل�سان عّمتها؛ التي هاتفتني 

وهي تبكي مبرارةٍ قائلًة: “اأخذوا مّني نوران”..!

�سوبها  النار  اأطلقوا  رمبا  اأنهم  ظننُت  يل؛  املوقف  �رسح  عقب   

الذهاب  يف  و�سارعت  حينها,  عقلي  اأفقد  اأن  كدُت  واأعدموها. 

اجلنود  و�ساألُت  اعتقالها؛  ملكان  و�سلُت  حني  اعتقالها.  مكان  اإىل 

االإ�رسائيليني عنها, تعاملوا معي بوح�سيٍة وقاموا باإهانتي؛ ف�رسخُت 

يف وجوههم: “اأريد اأن اأرى ابنتي اأو اأموت هنا” فقام اأحدهم ب�رسبي 

بعقب البندقية, وركلي بق�سوة. ا�ستجمعت قواي الأقوم من جديد, 

وعدت للبحث عن حماٍم”. 

تخ�سع لتحقيٍق قا�ٍش من قبل جهاز  يف ذلك الوقت؛ كانت “نوران” 

واأخويها,  والدها  باعتقال  املحقق  هّددها  االإ�رسائيلي:  “ال�ساباك” 

 يف اأرجلهم؛ 
ّ
واأخربها باأنهم يتعمدون اإ�سابة ال�سباب الفل�سطيني

كي يرتكهم معاقني. �رسخت بوجهه �ساعتها قائلة: “راح نتعكز.. 

و)اإ�رسائيل( تبعتك حتت رجلي!”. 

لها  وي�سيف  امل�سكوبية,  �سجن  اإىل  نقلها  �ساعتها  املحقق  قرر 

تهمًة جديدةً؛ وهي تهديد اأمن “اإ�رسائيل”.

اأربعة  اأمام  التحقيق,  يف  اأيامي  اأ�سواأ  “اأم�سيُت  “نوران”:  تردف 

حمققني ال �سفقة وال رحمة يف قلوبهم. من بني مراحل التحقيق 

التي مررُت بها؛ بقائي لثماين ع�رسة �ساعًة كاملة, حرموين خاللها 

من الطعام وال�رساب والنوم, وكلما غلبني النعا�ش؛ قاموا برف�سي 

الإيقاظي, كما و�سعوين -خالل تلك االأيام- يف غرفٍة باردة, مكبلة 

اليدين, واأح�رسوا �سور والدي ال�سهيد وهو م�رسّج بالدماء واأخربوين 

اأنهم قتلوه, واأنهم �سيقتلونني اأنا وعائلتي  اأي�ساً”. 

وقتها  كانت  “البو�سطة”,  با�سم  املعروفة  االأ�رسى,  نقل  حافلة 

“نوران”:  تقول  املوتى.  جثث  حلفظ  ثالجُة  وكاأنها  الربودة؛  �سديدة 

“وقفُت اأ�رسخ من �سّدة االأمل والربد, على الرغم من ارتدائي ال�سرتة 

التي ا�ستلمتها يف ال�سجن, فاأطّل اأحد اجلنود براأ�سه من ال�سباك 

اأ�ستطيع  وال  يوؤملني,  راأ�سي  دواء..!  فاأجبته:  تريدين؟   ماذا  .�ساألني: 

 �ساعتها بالقول: “اخر�سي!”, ف�ستمته 
ّ
الوقوف على قدمي”.  رّد علي

 بال�رسب وال�ستائم, ثم قام ب�سّد االأ�سفاد التي تقّيد 
ّ
لينهال علي

يدّي واأوقعني اأر�ساً”.

املرة:  الوالدة احلديث هذه  ت�ستاأنف  اأن  ال�سمت قليالً؛ قبل  يخّيم 

بل  “نوران”  ال�سغرية  طفلتي  حريّة  ب�سلب  االحتالل  يكتِف  “مل 

قام جنوده -برفقة الكالب- باقتحام منزيل وتفجري الباب, والعبث 

اإدارياً؛  اعتقاالً  و”حممود”  “حممد”  ولدّي  واعتقال  ممتلكاتنا,  بكّل 

وطلبت  اأع�سابي,  اأمتالك  لهما. حلظتها؛ مل  تهم  اأيّة  توجيه  دون 

الذي  ال�سابط   
ّ
فرّد علي اأبنائي,  ال�سجن مع  اإىل  اأخدي  اجلنود  من 

لزيارتهم”  ال�سجون  بني  عمرك  مت�سني  �ساأجعلك  اعتقلهما: 

وبالفعل؛ اأم�سيت اأ�سهر عديدةً بني ال�سجون واملحاكم واملحامني”.

اعتقال  خرب  �سماعي  “عند  املرة:  هذه  للحديث  “نوران”  تتدّخل 

جاء  اأن  اإىل  ب�سّدة؛  واأ�رسخ  اأبكي  وظللت  وتاأملُت,  بكيُت  ؛ 
ّ
�سقيقي

االأ�سريات  من  رفيقاتي  حاولت  بال�رسب,   
َ
علي واعتدوا  ال�سّجانون, 

بعدها التخفيف عني”. 

�أ�سوةً بكل �أطفال �لعامل..

وقذارته,  املكان  �سيق  حيث  ال�سجن؛  ذكريات  اإىل  “نوران”  تعود 

وانعدام اخل�سو�سية, واحل�رسات التي تعي�ش بينهم؛ لتقول: “بقيُت 

واألواناً.  اأ�سكاالً  العذاب  فيها من  راأيُت  اأ�سهر؛  الأربعة  ال�سجن  يف 

يهملون  كانوا  كيف  راأيتُهم  اأبداً.   كب�رس  يعاملوننا  يكونوا  مل 

وجريحات.   مري�سات  منهّن  كبريةً  ن�سبًة  اأن  رغم  طبياً,  االأ�سريات 

بهّن,  يهتم  اأحد  وال  با�ستمرار,  ويتاأملن  كثريات منهّن كّن ي�رسخن 

وعندما يتّم نقلهّن للم�ست�سفى؛ كان يتّم نقلهّن مكّبالت االأيدي, 

داخل حافلة “البو�سطة” التي اأكرهها واأعتربها “ثالجًة حلفظ جثث 

ت�سري على اأربع عجالت”..! املوتى” 

واجلدير بالذكر؛ اأن القوانني الدولية تن�ّش على �رسورة تقدمي الرعاية 

الطبية للمعتقلني, فقد جاء يف املادتني 91 و92 من اتفاقية جنيف 

ي�رسف  منا�سبٌة,  عيادةٌ  معتقٍل  كّل  يف  تتوفر  اأن  “يجب  الرابعة: 

عليها طبيٌب موؤهٌل, واأن يح�سل املعتقلون على ما يحتاجونه من 

رعايٍة طبية”. 

متّ االإفراج عن “نوران” بعد ق�سائها اأربعة اأ�سهرٍ يف �سجون االحتالل. 

بعد تنهيدةٍ طويلٍة؛ تقول “نوران”: “كانت فرحتي منقو�سًة عندما 

متّ االإفراج عني؛ اإذ بقي �سقيقاي “حممد” و”حممود” يف االأ�رس, ومل 

تكتمل فرحتنا اإال بعد خروجهم؛ عقب ق�سائهم �سّتة اأ�سهرٍ يف 

ال�سجن االإدارّي, واإ�رسابهم الثنني وثمانني يوماً. مل اأكن اأتخّيل يف 

اأّي يوٍم من اأيام حياتي باأنني كطفلٍة �ساأعاين ما عانيت, و�ساأ�سهد 

مل  االحتالل  اإن  واأ�رستي.  اأنا  العذاب  �سنوف  من  �سهدته  ما  كّل 

اأ�رستي جحيماً,  يكتِف بحرماين من والدّي؛ بل جعل حياتي وحياة 

وما اآمله اأن ينتهي كابو�ش االحتالل قريباً, واأن نحيا نحن االأطفال 

؛ اأ�سوةً بكل اأطفال العامل”.
ّ
الفل�سطينيون حياتنا ب�سكٍل طبيعي
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“يومها توّقفُت ملياً عند ر�صالته التي و�صلتني على بريد 

حممود  اأخ��ي  تعرفني  اأي��ن  “من  “في�صبوك”:  يف  ح�صابي 

نزال؟”..

قد  كنُت  والأ����رى؛  ال�صهداء  ر�صم  يف  هوايتي  وبحكم 

ن�رُت على ح�صابي لوحًة فنيًة ل�صقيقه الذي ا�صت�صهد 

التي  الر�صائل  اأجت��اه��ل  ع��ادةً  واأن��ا  الأق�صى.  انتفا�صة  يف 

�صباٍب  من  ح�صابي؛  على  ت�صلني  منها  الع�رات  كانت 

على  اأجيبه  اأن  يومها  ق��ررُت  علّي.  التعرّف  ي���وّدون  كانوا 

فل�صطينيٌة  لكّنني  باأنني مغربية؛  له  اأ�رح  واأن  �صوؤاله، 

روحاً وهوى، واأنني اأهوى ر�صم �صور ال�صهداء. هذا كل ما 

يف الأمر..”. 

للغيداء  ق�صتها  تُكمل  اأن  قبل  املغيث”  “اإلهام  تتوقف 

�صبب  �صتكون  اللوحة  ه��ذه  ب��اأّن  اأب��داً  اأُدرك  “مل  بالقول: 

ارتباطي باأخ هذا ال�صهيد، واأّن اأخاه �صيقع يف الأ�ر لحقاً، 

واأّن ابنه لن يتمكن من اأن يراه حتى هذه اللحظة..!”. 

اإنها فل�صطينيٌة: روحاً وهوى..!

�إن كنَت تنتظر �أن ت�ستمع �إىل لهجٍة مغربيٍة عند حديثك �إىل زوجة 

�إذ  �لثقيل؛  �لعيار  من  مفاجاأةً  �ستنال  فاإنَك  نز�ل”  “حممد  �لأ�سري 

يثري  �أمرٌ  �لفل�سطينية بطالقٍة مذهلٍة، وهو  �للهجة  �أنها تتحدث 

تدرك  �أنها  كما  �أبد�ً،  فل�سطني  تزُْر  مل  و�أنها  خا�سًة  �ل�ستغر�ب؛ 

جيد�ً خمتلف �لتفا�سيل �خلا�سة بحياة �لفل�سطينيني يف �ل�سفة 

�خل�سو�سيات  خمتلف  �إدر�ك  مع  �ملثال،  �سبيل-  -على  �لغربية 

“�سحيٌح  �مل�ساألة:  هذه  مف�رسةً  تقول  هناك.  للمجتمع  �لثقافية 

�أعمل  �أنني  �إذ  �لرتجمة؛  هو   
ّ
�لأ�سا�سي عملي  لكّن  ر�ّسامٌة؛  �أنني 

�أي�ساً،  عدل  وكاتبة   
ّ
�لفرن�سي �لأمن  دو�ئر  مع  معتمدةً  مرتجمًة 

وخا�سًة  �لأو�سط؛  �ل�رسق  �أبناء  من  تعاملُت معهم  من  جّل  وكان 

كن لهم حمبًة خا�سًة، وبالتايل؛ فقد �أتقنتها 
ُ
�لفل�سطينيني �لذين �أ

من خالل عملي معهم”. 

�ململكة  غرب  يف  �لو�قعة  “وجدة”  مدينة  من  “�إلهام”  تنحدر 

تتمّيز مبو�هب متعددةٍ،  �ملغربية، على �حلدود مع �جلز�ئر، وهي �مر�أةٌ 

بد�أت  بل  �لأ�سا�س،  يف  �جلميلة  �لفنون  �أو  �للغات  تدر�س  مل  فهي 

�إىل  تنتقل  �أن  قبل  �ملعمارية،  �لهند�سة  ثم  �لريا�سيات،  بدر��سة 

عن  �مل�سئولني  �أحد  لحظ  حيُث  هناك،  در��ستها  لإكمال  فرن�سا 

قّوتها  �لفل�سطينية  للق�سية  �مل�ساندة  �خلريية  �جلمعيات  �إحدى 

وباإجادةٍ  وبالعك�س؛  �لفرن�سية  �للغة  �إىل  �لعربية  من  �لرتجمة  يف 

تاّمة، ليقرر توظيفها كمرتجمٍة لديهم، قبل �أن تتطّور �آليات عملها 

من  بدلً  �لأ�سا�سي،  لي�سبح لحقاً جمال عملها  �حرت�يّف،  ب�سكٍل 

�لريا�سيات و�لهند�سة.

تتابع “�إلهام”: “بعيد�ً عن عملي يف �لرتجمة؛ ��ستمررُت يف ممار�سة 

ذ�ت  و�لأ�رسى.  �ل�سهد�ء  لر�سم  ت�سخريها  وقّررُت  بالر�سم،  هو�يتي 

وقّررُت ر�سمها، لأجد  يوم؛ و�سلتني �سورة �ل�سهيد “حممود نز�ل” 

�لذي كان يدر�س ويعمل يف م�رس وقتها،  ر�سالًة من �أخيه “حممد” 

�سيد �إ�سماعيل 

"إلهام املغيث" و"محمد نزال".. 
قصة حب بدأت بـ”لوحة مرسومة” 
وانتهت بــ”طفل” لم يرَ أباه بعد..!
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خالل  من  بعدها  لنتو��سل  �أجبته؛  �أخاه.  �أعرُف  �أين  من  ت�ساألني 

خطب بعدها ب�سهور، 
ُ
ب�سكٍل متباعد، قبل �أن �أ درد�سة “في�سبوك” 

�لأوىل.  ف�سخ خطبتي  متّ  بيننا.  �لتو��سل  �نقطاع  �إىل  �أّدى  ما  وهو 

�لذي وجدتني منجذبًة  فيما بقي �لت�سال مقطوعاً مع “حممد” 

�إليه ل�سبٍب ل �أعرفه. هل هي �لرجولة �لتي ��ست�سعرتها من خالل 

درد�ساتنا �مل�سرتكة؟”. 

بعد  �أنني  جيد�ً  �أذكر  زلُت  “ل  مرحٍة:  بنرب�ٍت  حكايتها  �أكملت  ثم 

فقط:  كلمتني  له  كتبُت  بيننا؛  �لتو��سل  �نقطاع  من  �سهورٍ 

“و�أخري�ً!”.  تتخيله:  �أن  ميكنك  ردٍ  �أغرب  علي  فرّد  عليكم”  “�ل�سالم 
عدنا �إىل �لتو��سل من جديد كتابًة لفرتةٍ قبل �أن ي�سارحني بحبه 

وبرغبته يف خطبتي و�لزو�ج بي..! مل يكن قد ر�آين قّط �أو حتى �سمع 

�سوتي، فاأنا مل �أكن �أ�سع �سوري يف ح�سابي بـ”في�سبوك”. مل يكن 

بيننا �سوى درد�ساٍت كتابيٍة فقط، ويف مو��سيع جادةٍ على �لأغلب 

تخ�ّس �لق�سية �لفل�سطينية، ليو�ّسح يل هو باأن قد �أحب روحي 

قبل �أن ير�ين، و�أن هذ� كان كافياً بالن�سبة له، وهو ذ�ت �ل�سعور من 

 متهيد 
ّ
قبلي �أي�ساً. ما بد� يل مع�سلًة كبريةً وقتها؛ �أنه كان علي

�مل�ساألة لعائلتي، وخا�سًة؛ و�لدي؛ �لذي كان يرف�س �قرت�ين ب�سخ�ٍس 

.”..
ّ
غري مغربي

مفاجاأتان يف فرن�صا!

�ملغرب، عرب  لو�لدها يف  بر�سالٍة طويلٍة  “�إلهام”  من فرن�سا؛ بعثت 

هذ�  حتّب  و�أنها  بالتف�سيل  �مل�ساألة  له  ت�رسح  “و�ت�ساب”  تطبيق 

�أن يو�فق على هذ� �لأمر.  �آملًة  ، وترغب بالرتباط به، 
ّ
�لفل�سطيني

�لتي  و�لدتي؛  مع  تو��سلُت  �لر�سالة؛  هذه  �إر�سال  “عقب  تقول: 

�أخربتني باأّن و�لدي دخل غرفته طيلة نهار ذلك �ليوم �لذي �سعرُت 

باأنه لن ينتهي �أبد�ً، خرج بعدها من هناك؛ لري�سل يل جملًة و�حدةً 

“حممد”  �إىل  بعدها  �أبي  حتّدث  �لله”!  بركة  “على  �سدري:  �أثلجت 

من  “حممد”  �لتي بدت لدى  �لرجولة  بد� من عالمات  مبا  ليعجب 

خالل حديثه، لي�سبح و�لدي لحقاً من �أهم �لد�عمني لزو�جنا؛ رغم 

وقد  فرن�سا،  فاأنا مقيمٌة يف  منها،  عانينا  �لتي  �ملعيقات  خمتلف 

�لقدوم هناك مر�ر�ً لروؤيتي �أو حتى �إىل �ملغرب؛ لإمتام  حاول “حممد” 

تقريباً، هي فرتة خطبتنا،  �لزو�ج، على مدى �سّت �سنو�ٍت  مر��سم 

لكن؛ دون جدوى”.

و�لعمل يف م�رسوٍع مع عٍم له  �لأردن،  للعي�س يف  “حممد”  �نتقل 

من  جزٍء  مع  “�إلهام”  قدوم  باإمكانية  �قرت�ٌح  ياأتي  �أن  قبل  هناك، 

عائلتها للزو�ج يف �لأردن، وهو ما جرى بالفعل، حيُث متّ زو�جهما يف 

“�إلهام”:  تقول   .2015 دي�سمرب  ثاين/  كانون  من  و�لع�رسين  �لثامن 

“كانت مدة �إقامتي هناك يف �لأردن ثالثة �أ�سابيع، لكّني مل �أع�س 
منها فعلياً مع زوجي “حممد” �سوى �أ�سبوعاً و�حد�ً، قبل �أن �أعود �إىل 

فرن�سا؛ لأفاجاأ مبفاجاأتني هناك: باأنني حامٌل منه، و�أنه قد متّ �عتقاله 

على معرب �لكر�مة، �لر�بط بني �ل�سفة �لغربية و�لأردن، بعد زو�جنا 

باأقّل من �سهر، ليحكم عليه بال�سجن ملدة عامني تقريباً من قبل 

�أنني  بحكم  ��ستغر�بي؛  �عتقاله  �أثار  لقد  �لإ�رس�ئيلي.  �لحتالل 

�أعرف زوجي جيد�ً: ل �نتماء�ت �سيا�سية لديه، وكان كّل هّمه هو 

�أن يحظى بحياةٍ م�ستقرةٍ، و�أن يتمكن من �لإنفاق على �سقيقاته 

يف �ل�سفة �لغربية. وبحكم �أنني كاتبٌة عدليٌة و�أ�سبح لدّي خربةٌ 

ب�سئون �لأ�رسى �لفل�سطينيني؛ بعد �سنو�ت من �لتو��سل مع عائالت 

�لأ�رسى؛ فاإنني �أدرك جيد�ً باأن �لقا�سي �لع�سكرّي �لإ�رس�ئيلي لو وجد 

زوجي منخرطاً يف �أحد �لتنظيمات �لفل�سطينية باأّي �سكٍل كان؛ 

لكانت مّدة �حلكم �أكرب بكثري من عامني”.

قد �أبلغت زوجها قبل �عتقاله باأنها حامٌل، وهو ما  كانت “�إلهام” 

�لآن  عليها  توّجب  لكن؛  له،  بالن�سبة  مفرحٍة  مفاجاأةٍ  مبثابة  كان 

ق�سية  �أجل  من  �ملحامني؛  مع  �لأوىل:  معركتني:  غمار  تخو�س  �أن 

ن�سب  �إثبات  �أجل  من  و�لثانية:  عربهم،  معه  و�لتو��سل  “حممد” 
يف �لأردن ولي�س  �جلنني �لذي حتمله؛ نظر�ً لأنها تزّوجت من “حممد” 

�سحتها  و�إثبات  �لأردن  من  �لأور�ق  ��ستخر�ج  وعملية  فرن�سا،  يف 

معقدةٌ وطويلٌة، وبالتايل؛ كانت خائفًة �أن يولد �بنها دون �أن تتمكن 

من �إثبات ن�سبه �إل بعد مدةٍ من مولده قد ت�سل �إىل �سهور، ورمبا 

�أكرث من ذلك!

على تو��سٍل م�ستمرٍ مع زوجها  طيلة فرتة حملها؛ كانت “�إلهام” 

من خالل �ملحامني، لتبلغه تطور�ت و�سعها �أولً باأول، خا�سًة و�أنها 

�ملغرب.  بالكامل يف  عائلتها  فيما كانت  فرن�سا،  وحيدةً يف  كانت 

مدى  على  �لزوجان  �نتظرها  و�لتي  �أخري�ً؛  �ملخا�س  مرحلة  جاءت 

�إىل  ذهبُت  �أيام؛  بثالثٍة  �لولدة  “قبل موعد  �لت�سعة:  �حلمل  �سهور 

�مل�ست�سفى، و�أنا �أ�سعر بخيبة �أمٍل �سديدةٍ باأّن �بني لن يُن�سب �إىل 

حالتي  على  يُ�رسُف  �لذي   
ّ
�لطبي �لطاقم  كان  مولده.  مبجرد  �أبيه 

تي جيد�ً ومتعاطفاً معي �إىل �أبعد حّد. كنُت �أدعو �لله  يعرف ق�سّ

�أن يفرّج كرباتي ويعينني. بعد دخويل �مل�ست�سفى  ب�سكٍل م�ستمرٍ 

بيوٍم و�حد؛ و�سلتني �لورقة �لقانونية �لتي تثبُت ن�سب �بني، وهو 

 .”
ّ
ما �عتربته ف�سالً كبري�ً من �لله علي

يف انتظار معركة “مّل ال�صمل”..!

�سبتمرب  من  و�لع�رسين  �ل�ساد�س  يف  �أخري�ً،  �لنور  مولودها  �أب�رس 

بجو�ره،  �أبيه  عائلة  �أفر�د  �أّي من  �أو  و�لده  يكون  �أن  دون   ،2016 عام 

به  مبا �سعرُت  ي�سعر  “لن  ولدته:  �لأمّرين خالل  و�لدته  فيما عانت 

نظر�ً  �ملنقو�سة؛  بفرحتنا  �ل�سعور  �أحٌد  يقّدر  لن  �أٌم،  �أو  �أٌب  �سوى 

مل يكن موجود�ً معي يف ذلك �ليوم، ومل يتمكن من  لأّن “حممد” 

لحقاً  علمُت  �لآن.  حتى  نزوره  �أن  ن�ستطع  و�أنّنا مل  �بنه،  معانقة 

-من خالل �ملحامي- مدى �لقلق �لذي �عرتى “حممد” على �سّحتي 

خالل �لولدة، و�أّن ميالد طفلنا مل يكن حدثاً خا�ساً مبحمد وحده، 

من �لأ�رسى  “حممد”  باأكمله، خا�سًة بالن�سبة لزمالء  بل لل�سجن 

مبجرد  �لأ�رس.  ظروف  بفعل  �لزو�ج  من  يتمّكنو�  مل  �لذين  �لعّز�ب؛ 

ثّم  ومن  “حممد”  زنز�نة  �لفرحة  عّمت  �إليهم؛  �إجنابي  خرب  و�سول 

خمتلف �أرجاء �ل�سجن. كانت حلظاٍت ل تو�سف بالن�سبة لزوجي يف 

�سجنه، ورفعت معنوياته �إىل حٍد بعيد”.

قدوم “حممود” �إىل �لدنيا ن�رس �لفرح يف ثالثة �أماكن يف ثالث قار�ٍت 

خمتلفٍة: فرحة �أمه به يف فرن�سا، وزنز�نة �أبيه �لو�قعة يف فل�سطني 

�ملحتلة، وبيت جده �ملوجود يف �ملغرب. 

�ملحامي-  مع  �لتو��سل  -عرب  زوجته  من  طلب  قد  “حممد”  كان 

زوجته  تاأكيد  بعد  �ل�سهيد،  �سقيقه  با�سم  �بنه  ت�سمية  يتّم  �أن 

باأّن �ملولود �سيكون ذكر�ً على �لأغلب. تقول “�إلهام”: “عندما �أر�جع 

حدثت  هل  منها:  مذهولًة  نف�سي  �أجد  وحدي؛  حكايتي  تفا�سيل 

و�ساهدةً  منها  �أ�سا�سياً  جزًء  زلُت  ل  �أنني  لول  حقاً؟  �حلكاية  هذه 

عليها؛ ملا �سدقتُها �أبد�ً!  وبرغم كل ظرويف؛ ل زلُت �أو��سل هو�يتي 

ذووهم  تو��سل معي  ما  كثري�ً  �لذين  و�لأ�رسى،  �ل�سهد�ء  ر�سم  يف 

طالبني ر�سمهم عرب �إر�سال �سورهم �إيّل من خالل “في�سبوك”، كما 

من  مب�ساعدةٍ  وذلك  “حممود”  لطفلي  رعايتي  يف  م�ستمرةٌ  �أنني 

و�لدتي؛ �لتي قدمت من �ملغرب لالإقامة معي ب�سعة �أ�سابيع، لتعود 

خروج  �نتظار  يف  وولدي  �أنني  كما  هناك.  عائلتي  بيت  �إىل  بعدها 

�أر�سلُت له عرب �ملحامي لأقول له:  من �ل�سجن. كنُت قد  “حممد” 
“عادة حتيا �لزوجة مع زوجها �أكرث مما تعي�سه مع �أبنائها، �أما �أنا فقد 
و�إياه يف  �إنني  �أطول بكثري مما ع�ستُه معك!  �بنَك مدةً  ع�سُت مع 

�نتظارك؛ كي تخرج من �ل�سجن، و�ساعتها؛ �ستبد�أ معركتنا �جلديدة 

للّم �سملنا معاً باإذن �لله..”.       
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�أثار قر�ر قطع “�ل�سلطة �لفل�سطينية” ملخ�ّس�سات 

و�ل�سفة  غ��زة  يف  �ملحرّرين  �الأ����رسى  ع�رس�ت  ورو�ت���ب 

�لرئي�س  ����س��ت��م��ر�ر  ج���رّ�ء  و����س��ع��اً  غ�سباً  �ل��غ��رب��ي��ة، 

“حممود عبا�س” يف قر�ر�ته �لتع�ّسفية؛ و�لتي م�ّست 
هذه �ملرّة فئًة ُمقّدرةً من �أبناء �ل�سعب �لفل�سطينّي.

�ل��ق��ر�ر �ل��ذي �أُ���س��در �سهر م��اي��و/ �آي���ار �مل��ا���س��ي؛ جاء 

�لتي تعاقبها  �لعو�ئل  �الآالف من  وقُعُه �سادماً على 

ج��رّ�ء  و�جل���زع  �ل�سرب  م��ن  ���س��ن��و�ٍت  بعد  “�ل�سلطة” 
���س��ن��و�ٍت ط��وي��ل��ًة يف �سجون  الأح��ب��اب��ه��ا  ف��ق��د�ن��ه��ا 

�الحتالل. وكان و��سحاً �أّن ُجّل من ُقطعت رو�تبهم من 

�ملقاومة  ف�سائل  على  �ملح�سوبني  �ملحرّرين  �الأ���رسى 

�لفل�سطينية ُقّدر عددُهم ب277�أ�سري�ً حمرر�ً.

مكافاةٌ للن�سال..!

بقرار  تفاجوؤه  عن  الديروي”  “حمادة  املحرر  االأ�سري  واأعرب 

�سه عن �سهر مايو الفائت؛ اإىل جانب الع�رسات  قطع خم�سّ

يف  بـ”العقالء”  و�سفهم  من  ُمطالباً  املحّررين,  االأ�رسى  من 

يكافئ  ال  الذي  احلّق؛  هذا  اإعــادة  على  بالعمل  “ال�سلطة” 
�سجون  يف  الطويلة  االأ�ــرسى  وت�سحيات  ن�سال  �سنوات 

االحتالل.

اإىل اأّن “قرار قطع رواتب االأ�رسى يتقاطع يف  واأ�سار “الديروي”  

واالإ�رسائيلية؛  االأمريكية  وال�سغوطات  االإمالءات  مع  توقيته 

على  موؤكداً  الفل�سطينية”.  “ال�سلطة  على  مور�ست  التي 

اأّن “هذه اخلطوة لن تزيد االأ�رسى اإالّ ثباتاً على نهجهم �سد 

االحتالل”.

ونّوه اإىل اأّن “ما جرى ي�ستدعي حتركاً وا�سعاً من قبل اجلميع؛ 

االأ�رسى  كاّفة  ي�سمل  اآخر  لقرارٍ  مقدمًة  يكون  قد  الأنه 

واملحّررين من كّل الف�سائل” داعياً اإىل “تفعيل هذه الق�سية 

لت�سبح ق�سية راأٍي عاٍم تفر�ش نف�سها على �ُسّناع القرار يف 

ال�سلطة الفل�سطينية”.

وعرّبت “اأم غدير حماد” زوجه املحرر “الديروي” عن غ�سبها من 

قرار قطع الراتب؛ خا�سًة واأّن هذا القرار �سيحرمها واأطفالها 

العي�ش حياةً كرميًة؛ فلديها طفٌل يحتاج اإىل ر�سوم للرو�سة 

وم�ستلزمات, وطفٌل اآخر ر�سيٌع يحتاج للحليب.

 وت�ساءلت “حماد”: ملاذا يُحرُم اأطفالُنا من العي�ش كغريهم؟ 

الوطن؛  عن  دفاعاً  عمرهم  بزهرات  �سّحوا  اأباءهم  الأّن  هل 

لذلك متّت جمازاتهم بهذا االأمر؟!”.

اأ�رسته؛  حال  على  ك�سك”  اأبو  “نهاد  املحرر  االأ�سري  ويُ�سفُق 

ال  وقٍت  اإىل  له  تقا�سيه  وعدم  كامالً,  الراتب  يف ظّل قطع 

لتامني  الراتب  اأنتظر  “كنت  يقول:  يق�رس.  اأو  اأيطول  يعلم 

االحتياجات ال�رسورية الأ�رستي خالل �سهر رم�سان والعيد, غري 

اأّن قطع الراتب بّدد اأمل انتظار عائلتي”.

واأطفالنا  الأ�رسنا  االلتزامات  من  الكثري  “لدينا  وي�سيف:   

وللنا�ش, علينا حٌق باإيجار امل�سكن؛ فكيف لنا االآن اأن ن�سّدد 

هذه االلتزامات”. 

وبكل تعبريات االأمل التي ظهرت على وجهه؛ يتابع: “الراتب 

لي�ش هبًة اأو مّنًة من اأحد؛  بل هو حٌق اأقّره القانون الفل�سطيني 

اخلا�ّش باالأ�رسى املحررين”.

احلكومة  من  تكرميٌ  هو  القرار  “هذا  اأّن  ك�سك”  “اأبو  واأعترب 

العمر؛  �سنوات  اأجمل  و�سياع  ت�سحياتهم,  على  وال�سلطة 

وكرامة”  بحريٍة  الوطن  هذا  يعي�ش  منها, حتى  ُحرموا  التي 

اأبواب  اأمام  مت�سّولني  لي�سوا  املحررين  “االأ�رسى  اأّن  واأكّد  

ال�سلطة؛ لكن هي حقوٌق يجب احل�سول عليها, فنحن دفعنا 

تكلفة هذا احلّق من دمنا واأعمارنا”. 

الوزراء  ورئي�ش  عبا�ش”  “حممود  الرئي�ش  “اأبو ك�سك”  وطالب 

املحّررين,  االأ�رسى  رواتب  بدفع  املالية  ووزير  احلمدلله”  “رامي 
واإلغاء هذا القرار الظامل”. واأ�ساف: “اأوّجه ر�سالًة اإىل للرئي�ش 

واأخربه اأّن رم�سان والعيد كان مظلماً على  “حممود عبا�ش” 
اأطفالنا, وُك�رست قلوبُهم ب�سبب هذا القرار, فال جتعل مو�سم 

املدار�ش وعيد االأ�سحى بنف�ش الظلمة؛ فلن يرحمك التاريخ”.

�خلرب �سدمة..! 

لها  �سدمًة  كان  اخلرب  اأّن  اأكّدت  ك�سك”  “اأبو  املحرر  زوجة 

والتزاماٌت  اأطفاٌل  ولديه  اأ�رسةً,  يُعيُل  اأنّه  خا�سة  ولزوجها, 

واإيجار منزٍل؛ خا�سًة اأّن زوجها مبعٌد لغزة؛ مما يزيد من �سعوبة 

هذا القرار عليهم, كما ال يوجد اأّي م�سدرٍ اآخر ميكن اأن ي�سّد 

مكان الراتب, اأو ميكنهم االعتماد عليه يف تلبية احتياجاتهم.

ل�رساء  متوا�سعاً  مبلغاً  لهم  اأر�سل  زوجها  والد  اأّن  وذكرت   

وال�رسب؛  االأكــل  يف  لي�ش  “االإ�سكال  البيت:  م�ستلزمات 

يف  هي  امل�سكلة  لكّن  واخلبز,  املاء  على  العي�ش  فن�ستطيع 

امل�ستلزمات االأ�سا�سية التي ال مفّر منها؛ متل: اإيجار البيت 

خل�د �أب� �شلطان 

غضب واسع يتفجر جراء قطع 
رواتب األسرى والمحررين..

12



بتفاصيله..  يوّثق  ولم  األجداد،  لنا من  الذي حتّدر  املوروث  ذاك  املكان..  هو  طاقة 
اختارت الصني نفسها لتكون أمينًة على جدولته، واحلفاظ عليه كفلسفٍة قائمٍة بذاتها؛ 

نشأت منذ حوالي 4000 سنة..
“الفنج شوي” -كما أمسته الفلسفة الصينية- حيث كان حكرًا على األباطرة وامللوك في 
جميع حضارات العالم القدمي: الكنعانّي .. الفرعونّي.. البابلّي.. الهندّي.. والسومرّي.. 
قّدمه  من  الصني  بقيت  العصرية..  احلياة  مع  تناثر  الذي  الكثير؛  وصل  جّداتنا  إلى 

كفلسفٍة حديثة العهد في الوطن العربي.. 
“عتبة املكان”.. هكذا ُاطلق عليه أيضًا.. فكثيرًا ما مسعتم جّداتكم يقلن: “ال تقفي 
أمام املرآة ليلًا.. ال تكنسي خلف الضيف مباشرًة.. ال متشطي شعرك وتتركي بقايا منه 
حتت األقدام.. أغلقوا أبواب احلّمامات؛ فهي مسكن الشياطني.. ال تفتحوا املقّص في 
الهواء؛ ألنه فأٌل سيئ.. والعلم احلديث أثبت أّن املقّص هكذا يقّص الهالة التي حول 

أجسامنا؛ فنشعر باحلزن والتوتر واإلحباط.. كثيرة هي موروثات اجلّدات..
منذ ثالثني عامًا بدأ الوطن العربّي يترجم ما خّطه بنان الصينّي في العالم الغربي؛ الذي 
نهل منه الكثير.. إذ لم يقتصر على اجلّدات؛ إنه اسُتحِدث للزمان الذي نعيشه، فهم 
يطبقونه بجدوى واضحٍة في حياتهم؛ التي أمثرت مشاريع ناجحًة في شّتى امليادين؛ 
أنعم اهلل بها عليهم حلفظهم  ما خلق من إيجابياٍت تدعمنا حلياٍة أكثر بهجٍة وبركٍة.. 

طاقة املكان تتوافر وجتذب مرادفاتها؛  فيعّم املكاَن اخليُر والبركُة..
الذي  اإلنسان  وفوائدها على  العناصر اخلمس،  اعتمدت خصائص  التي  املكان  طاقة 

هو محّط أهميٍة جلميع اخللق من اهلل؛ إذ حباه بنعٍم ال حُتصى في البيئة احمليطة..
التراب  إلى  بها ُمشّعًا؛  الكوُن  التي يستمّر  التي هي اشتعال احلياة للشجرة؛  فالنار؛ 
الذي يكمن في داخله سّر احلياة من معدٍن وماٍء.. كانت احلياة؛ فكان “آدم” وكانت 

“حواء” مصدرًا للخير أينما وجدوا عناصر الكون، وتفاعلوا بها في البيئة احمليطة.. 
الطاقة التي هي مصدر احلياة “التشي” البد أن تكون إيجابيًة، وكيف ال؟ والصبح إذا 

تنّفس ميأل الكون أكسجني البقاء.. تتجّدد احلياة كّل صباح..!
ما دمنا نتحدث عن الطاقة اإليجابية؛ فهناك الطاقة السلبية؛ التي مرّدها ما نراه في 

أسرنا من توّتراٍت وضغوطاٍت سببها عدم توازٍن للكون من حولنا.. 
فتجد  احلياة؛  توازن  يختّل  الصحيحة؛  اجتاهاتها  في  اخلمس  العناصر  تتوافر  لم  إذا 

التوّتر، وجتد املرض، وجتد الفقر والضيق وامللل منتشرًا بني أروقة احلياة..
أركان  يحّط على مناطق من  الذي  الغبار  تأثير   القارئ- مدى  تتصّور -عزيزي  فال 
في  املال  مسار  ويعيق  واملجتمع،  واألسرة  الفرد  توازن  في  خللًا  يسّبب  فقد  بيتك؛ 
حياتك.. يحجب االبتسامة والفرح والصحة.. فالحظ في أيام العيد كم هي مبتهجٌة 
منازلنا وصحتنا.. فبمسح هذا الغبار -خاصة الغبار الناعم- تبدأ دورة الطاقة تلّف 

حياتك في الصحو واملنام.. و حتيطك العافية و السالمة .
 ألم يُقل رسولنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم )النظافة من اإلميان(.. 

ألم يقل لنا رّب العّزة في كتابه }َوِإنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوْا َيْعَلُمون{
فالعنكبوت التي تنسج بيتها في أركان منازلنا حُتّل بنا طاقًة سلبيًة هائلًة.. فهي حني 
التزاوج تقتل زوجها؛ ثّم تبيض، فحني ُترُج آخر بيضٍة متوت األنثى.. تترك فراخها 
تلتهم بعضها من اجلوع؛ فال أّم وال أّب؛ حتى يبقى من هو قادٌر على احلياة منهم.. 
ما أهونها من حياٍة للعنكبوت ..! يحّذرنا اهلل طاقتها السلبية.. فال نتخلص منها إال 

بالنظافة.. 
“الكراكيب” التي متأل بيوتنا؛ فال تتحرك من مكانها أعوامًا؛ تكمن قّمة الطاقات السلبية 
فيها.. فلو أنك حركتيها -بالتبّرع بها مثلًا ألختك، لصديقتك، حملتاٍج ما- فسوف حتّل 

عليك بركٌة، وهديٌة.. هذا هو العلم احلياتّي لـ “الفنج شوي”.
أليس اهلل من وضع منهاجه التشريعّي بالزكاة؛ إذا مّر حوٌل كامٌل على ذهٍب  أو ماٍل؛  
في  التوازن  ليبقى  اهلل؛  لقوانني وضعها  ويحتكم  الكون مخلوٌق  الزكاة..  بد من  فال 

احلياة.
شرفات  وعلى  وحاكوراتنا،  حدائقنا  في  وجودها  يندر  بدأ  التي  اخلضراء؛  النباتات 
في  الوافر  أكسجينها  بركة  املنزل من  اإليجابية، وخال  الطاقة  معها  أخذت  منازلنا.. 

حياتنا..
خاصًة  للشمس؛  بيتك  نوافذ  افتحي  أن  عزيزتي  أنصحك  شوي”  “الفنج  لـ  كخبيرٍة 

النوافذ الشرقية،  فهي مصدر الطاقة اإليجابية..
أغلقي باب حمامك جيدًا.. تّلصي من “الكراكيب” فهي متتّص طاقة بيتك اإليجابية..

ال تضعي مرآًة ظاهرًة في غرفة نومك.. ال جتعلي اللون األحمر ُيغطي مساحاٍت كبيرًة 
في منزلك.. تعّرفي على ذاتك واجتاهاتك الصحيحة؛ لتنعمي بصحٍة جيدة..

العيد؛ بّخروا بيوتكم بخشب الصندل، لكن؛ حذاِر من إغالق  وحنن على مقربٍة من 
النوافذ وقتها..

زيارة  من  ولتقّللي  اجلودة،  عالية  دمويٍة  بدورٍة  لتنعمي  بكثرة؛   ماًء  اشربي  وأخيرًا؛ 
الطبيب، كما قال اهلل في محكم التنزيل }َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفال ُيْؤِمُنوَن{

طاقة املكان "الفنج �شوي"..!
منى �شيام

وفواتري الكهرباء واملاء والهاتف واحتياجات االأطفال... 

املال كّل  ير�سل  اأن  والد زوجي  وغريها, ولن ي�ستطيع 

�سهر لنا”.

من جانبه؛ يجد االأ�سري املحّرر “جالل �سقر” اأّن “املت�رسّر 

عائالت  هي  االأ�رسى  رواتب  قطع  �سيا�سة  من  االأكرب 

االأ�رسى” موؤكداً اأنّه يف االأيام القادمة �ستزداد االأو�ساع 

�سوًء, واأّن االأ�رسى املقطوعة رواتبهم �سيعي�سون حياةً 

املتطّلبات  وزيادة  الرواتب,  قطع  بعد  املعاناة؛  ملوؤها 

عليهم.

�إ�ساءةٌ لل�سعب باأكمله.. 

“جمعية  با�سم  املتحدث  قنديل”  الله  “عبد  واعترب 

�سات  “قرار وقف خم�سّ اأّن   واملحررين”  لالأ�رسى  واعد 

الفل�سطينية”  “ال�سلطة  قيادة  من  اإ�ساءةٌ  االأ�رسى؛ 

 باأكمله, ولالأ�رسى الذين ق�سوا 
ّ
لل�سعب الفل�سطيني

�سنوات عمرهم يف ال�سجون”.

“ال�سلطة”  قبل  من  التع�سفية  االإجراءات  واأنتقد 

بحّق االأ�رسى املحّررين ووقف رواتبهم؛ يف الوقت الذي 

�سنواٍت  على  وتقديرهم  تكرميهم  يتّم  اأن  فيه  يجب 

و�سلت الأكرث من ربع قرٍن يف �سجون االحتالل”.

مدير مكتب اإعالم  بينما يجد “عبد الرحمن �سديد” 

االأ�رسى بغزة اأّن “القرار جرميٌة اأخالقيٌة ووطنية, ويبعث 

لهم  �سفعٍة  مبثابة  وهو  لالأ�رسى,  �سلبيٍة  بر�سالٍة 

عائالتهم”  لكرامة  واإهدارٍ  ت�سحياتهم,  يف  وطعنٍة 

موؤكداً: “�سندافع عن حقوقنا بكّل ال�سبل املتاحة”.

يف  الفل�سطينية”  “ال�سلطة  ا�ستمرار  “اإن  واأ�ساف: 

ال  املحررين؛  واالأ�ــرسى  االأ�رسى  من  عددٍ  رواتب  قطع 

ميكن قبوله وطنياً وال اأخالقياً, وكان االأجدر بال�سلطة 

لوطنهم  قّدموه  ما  على  وذويهم  االأ�رسى  تكّرم  اأن 

اأب�سط  من  وحترمهم  تعاقبهم  اأن  ال  و�سعبهم؛ 

حقوقهم املعي�سية”.

ممنهجٍة  لهجمٍة  تتعّر�ش  االأ�رسى  “ق�سية  اأّن  و�سّدد 

بهدف ت�سفيتها وتهمي�سها” م�سرياً اإىل اأّن “ال�سلطة 

تتجاوب مع املطالب االإ�رسائيلية وال�سغوط االأمريكية 

لقطع رواتب االأ�رسى واالأ�رسى املحررين”.

ا�ستكماٌل  هو  حالياً  يجري  “ما  اأّن  اإىل  “�سديد”  ونّوه 

لالأدوار بني االحتالل وال�سلطة يف ا�ستهداف االأ�رسى” 

واالأخري  ببطء,  االأ�رسى  ويقتل  يعتقل  “فاالأول  قائالً: 

 مع 
ّ
�سات عنهم, ويقمع احلراك التفاعلي مينع املخ�سّ

ق�سيتهم”.

واأو�سح اأنه “ال ميكن ت�سّور اأّن �سلطًة تّدعي حماية 

املعا�ش عن  بقطع  تقوم  وتدافع عن حقوقه؛  �سعٍب 

اأم�سوا  الذين  ومقاوميه؛  منا�سليه  �رس 
ُ
واأ اأطفال 

واأمتهم,  ل�سعبهم  وفداًء  ت�سحية  حياتهم   
ّ
�سني

واالأجدر بها اأن تعمل على اإطالق �رساحهم بدل التاآمر 

عليهم”.

بالتدّخل   
ّ
الوطني العمل  ف�سائل  “�سديد”  وطالب 

لوقف  “ال�سلطة”  على  لل�سغط  والعاجل  الفورّي 

ولفت  القرار, وا�ستئناف رواتب االأ�رسى التي ُقطعت” 

اإىل اأنه “اإذا ُطّبق هذا القرار؛ ف�سينتقُل لي�سمل كاّفة 

بدًء من قطع  ق�سيتهم,  ت�سفية  اأجل  من  االأ�رسى؛ 

رواتبهم”.
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�شائر م�شع�د

حاضرة ليوم واحد..!
قضية األسرى واالسيرات.. تحركات جدية لجعلها 

مساقًا علميًا في المدارس والجامعات ونوايا 
حقيقية إلخراجها من قمقم الموسمية

�لو�قع  عن  ل�سنو�ٍت  غابت  و�الإ���س��ن��اد،  و�ملنا�رسة  �لر�سالة  مو�سمية  –و�ستبقى-  �الأ���رسى  ق�سية  ظّلت 

د�ئرة  �لتي �سيطر عليها �الحتالل الأعو�ٍم خلت؛ بحيث و�سعها يف  �لتعليمية  �ملعّقد و�حلياة  �ل�سيا�سّي 

�أنها خرّجت  �إال  “�الإ�رس�ئيلية”  �ل�سجون  �للذين هما عنو�ن  و�الأمل”  “�لتعذيب  ورغم  و�الإهمال،  �لتهمي�س 

عنها  يتحّدث  منربٍ  �إىل  �الإبد�عات  هذه  حتتاج  لكن؛  �ل�سّجان،  على  �الأ�رسى  فيها  تفّوق  وبطوالٍت  �إبد�عاٍت 

بفخرٍ، ويو�سل ر�سالة �الأ�رسى �ملعّبقة بالوجع و�لتحّدي و�ل�سرب، فكانت �ملدر��س و�جلامعات و�ملوؤ�س�سات 

�ل�ساحة  كاأولويٍة على  �ملغّيبة، وجعلها  �لق�سية  �إحياء هذه  نهار على  ليل  �لتي عملت  �لفل�سطينية؛ 

�لفل�سطينية.
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ملفها  -ع���رب  �ساهمت  “�لغيد�ء” 
�خل����ا�����س ع����ن و�ق�������ع �الأ�����������رسى- يف 

ن�����رس ر���س��ال��ة �الأ�����رسى و�حل��دي��ث عن 

�إبد�عاتهم ومعاناتهم.

م�ساقاٌت علميٌة عن �الأ�رسى

)املعاناة  باملفارقات  مليئٌة  االأ�رس  حمّطة 

والت�سحية  والبطولة  جانب  من  والوجع 

والثبات يف اجلانب االآخر( وتلك املحطة حتتاج 

العام  الراأي  ويح�سد  يتحّدث عنها,  اإىل من 

ينا�رسها  فالتعليم  واإ�سنادها,  ملنا�رستها 

على ا�ستحياء؛ الأنها اقت�رست توعيته على 

كيوم  باالأ�رسى؛  اخلا�سة  املنا�سبات  ا�ستثمار 

.
ّ
االأ�سري الفل�سطيني

التعليم  عام  مدير  حماد”  “خليل  د.  ويرد 

ذلك  على  والتعليم  الرتبية  بوزارة   
ّ
اجلامعي

قائالً: “نفّكر جدياً باأن تكون هناك م�ساقاٍت 

علميًة تخ�ّش االأ�رسى والقد�ش”.

اأّن “بع�ش اجلامعات  على  ويوؤكد د. “حماد” 

العلمية  م�ساقاتها  من  ــزًء  ج ر�سدت 

فل�سطينٍي  كثابٍت  االأ�ــرسى,  عن  للحديث 

وطنٍي, وما يرتتّب عليه من حقوٍق �سيا�سيٍة 

“وزارة  اأّن  اإىل  م�سرياً  و�رسعية”  وقانونيٍة 

الرتبية والتعليم العايل ت�سارك يف ن�ساطاٍت 

خيمات  يف  امل�ساركة  خالل  من  جماهرييٍة 

خالل  من  ــرسى  االأ� وم�ساندة  االعت�سام, 

واأياٍم  اجلامعات,  بع�ش  تنّظمها  موؤمتراٍت 

االأ�رسى  مبعاناة  الطلبة  لتوعية  درا�سيٍة 

واملوجات  املطويّات  وعرب  وت�سحياتهم, 

االإذاعية اليومية يف املدار�ش”.

م�ساحٍة  “وجود  على  “حماد”  د.  ويوؤكد 

عن  للحديث  ــوزارة  ال تخ�س�سها  جيدةٍ 

ومعاناتهم,  واالأ�سريات  االأ�ــرسى  بطوالت 

يتعّر�ش  التي  اال�ستغالل  اأ�ساليب  وتك�سف 

والتعذيب؛  ال�سجون,  داخل  االأ�ــرسى  لها 

والعزل  تاأجيلها,  اأو  الزيارة  من  املنع  مثل 

وم�ساومتهم,  االأهايل  وا�ستغالل  االنفرادّي, 

اإىل جانب حّث الطلبة على تعزيز ال�سمود 

حمررٍ  اأ�سريٍ  ا�ست�سافة  عرب  لالأ�رسى؛  اخلا�ش 

كما  االأ�رسى  واقع  عن  يتحدث  املدار�ش  يف 

عاي�سه واقعاً”. 

الز�لت حتتاج �أكرث..!

جامعة  من  اخلريجة  تو�ّسح  جانبها؛  من 

“ق�سية  احلمادين”:  “زهور  بغزة  “االأزهر” 
والعمل على  اجلّد  الكثري من  االأ�رسى حتتاج 

م�ستوى اجلامعات واملدار�ش؛ لرتتقي مب�ستوى 

ت�سحيات االأ�رسى واالأ�سريات, فهذه الق�سية 

, لكنها حا�رسةٌ 
ّ
العلمي املنهاج  مغّيبٌة عن 

حيث  اجلامعة؛  اأروقة  يف  وطنيٍة  كق�سيٍة 

االحتفاالت والتظاهرات ملنا�رسة الق�سية”. 

وقالت: “اأنهيت درا�ستي اجلامعية ولي�ش لدّي 

العلم واملعرفة بق�سية االأ�رسى ون�ساالتهم 

التي  الزمنية  واملدة  اعتقالهم  وخلفيات 

حكم  ومــّدة  ال�سجون  داخــل  يق�سونها 

املوؤبد”.

جامعة  من  عماد”  “يو�سف  الطالب  اأما 

وم�سارٌك  فّعاٌل  عن�رسٌ  فهو  “االأق�سى” 
الت�سامنية  واخليم  ــرسى  االأ� بفعاليات 

املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  االأ�سبوعية 

الدءوب  ون�ساطه  الر�سمية,  وغري  الر�سمية 

مواقع  عرب  ــرسى  االأ� ق�سية  اإي�سال  يف 

املوؤمترات  وح�سور   
ّ
االجتماعي التوا�سل 

واللقاءات وور�سات العمل واالأيام الدرا�سية 

هي  “االأ�رسى  يقول:  الق�سية.  عن  للتعبري 

كاهلي,  على  اأحملها  واأمانٌة  ق�سّيتي, 

العام  للراأي  معاناتهم  اإي�سال  واجبي  ومن 

العاملي؛ فق�سيتهم الزالت حتتاج مّنا اجلهد 

املتوا�سل؛ خا�سًة واأّن اأخي اأ�سريٌ يف �سجون 

االحتالل, الزال يعاين مرارة التعذيب وعتمة 

الزنازين منذ ما يزيد عن ع�رسة اأعوام”.

 اأيّة معلومات 
ّ
“قّلما يحوي املنهاج التعليمي
عن االأ�رسى, فنحن نريد اأكرث”..

“نور بركات”  اأوجزت الطالبة  العبارة   بهذه 

يخ�ّش  فيما  مطالبها  الثانوية  باملرحلة 

واأ�سافت:  االأ�ـــرسى.  بق�سية  االهتمام 

“تظهر ق�سية االأ�رسى يف املدرا�ش من خالل 
توزع  التي  واملطويّات  املدر�سية  االإذاعــات 

على الطالبات؛ والتي تتناول معاناة االأ�رسى 

م�ستدركًة:  وبطوالتهم”  وت�سحياتهم 

اأال  العام,  واحٍد يف  يوٍم  “ياأتي هذا كله يف 
فالق�سية   ,

ّ
الفل�سطيني االأ�سري  يوم  وهو 

حتتاج اإىل اهتماٍم اأكرب وتوعيٍة اأكرث للطلبة؛ 

مقاعد  وعلى  االأذهــان  يف  حا�رسةً  لتبقى 

الدرا�سة”.

ق�سية وطنية مركزية

االأ�رسى  رئي�ش هيئة �سوؤون  بدوره؛ فقد حّث 

اأهمية ن�رس  على  “عي�سى قراقع”  واملحررين 

 حول ق�سية االأ�رسى كونهم منا�سلو 
ّ
الوعي

حرية, يحرتمون حقوق االإن�سان وي�ستحقون 

التمتع بها. ويتحدث عن عمل “هيئة �سوؤون 

اإيالء  اإىل  الهيئة  “تهدف  قائالً:  االأ�رسى” 

باعتبارها  الالئق  االهتمام  االأ�رسى  ق�سّية 

والقيادة  لل�سعب  مركزيًة  وطنيًة  ق�سيًة 

الفل�سطينية؛ باأبعادها الوطنية والقانونية 

امل�سري  تقرير  حّق  من  وجزء  واالإن�سانية, 

لل�سعب الفل�سطيني”.

الدعم  ح�سد  على  تعمل  “الهيئة  وقال: 

توفري  خالل  من  االأ�رسى؛  لق�سية  واملنا�رسة 

واالإقليمية  املحلية  وامل�ساندة  الدعم 

على  وتعمل  �رساحهم,  الإطالق  والدولية 

وتقوم   ــرسى,  االأ� بق�سايا  الوعي  تر�سيخ 

واجلماهريية  ال�سعبية  واالأن�سطة  باحلمالت 

لالأ�رسى  امل�ساندة  والثقافية  واالإعالمية 

الهيئة؛  مهام  “من  م�سيفاً:  وحقوقهم”. 

والتقارير  االإعالمية  املواد  وت�سويق  اإنتاج 

املختلفة, وتوثيق وطباعة ون�رس جتارب االأ�رسى 

واالإبداعية  والثقافية  والفنية  الفكرية 

الفردية  والدرا�سات  واالأبحاث  واملبادرات 

املوؤ�س�سات  مع  والتعاون  واملوؤ�س�ساتية 

املخت�سة خلدمة ق�سيتهم”.

توعيٌة حتتاج لن�سوج

كرا�سات  يف  تكون  اأن  يجب  ق�سيٌة  “اإنها 
الوقت  من  الكثري  حتتاج  ــذا؛  ل الطلبة, 

واجلهد لالرتقاء مب�ستوى يتنا�سب مع حجم 

الت�سحيات”..

دائرة  مدير  النخالة”  “�سمية  د.  وتتابع 

العايل:  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  املناهج 

“تعكف الوزارة من خالل دائرة املناهج على 
كل  وذهن  وجدان  يف  االأ�رسى  ق�سية  جعل 

الق�سايا  اأهم  باعتبارها  املدر�سة,  طفٍل يف 

وطنياً  ثابتاً  كونها  الوطنية؛  الفل�سطينية 

ببع�ش  م�ست�سهدةً  عنه”  التنازل  ميكن  ال 

تناول  “يتم  احلكومية:  املدرا�ش  من  االأمثلة 

الريا�سيات  در�ش  خالل  من  الق�سية  هذه 

واالأ�ــســريات  ــرسى  االأ� عــدد  بلغ  كم  مثالً: 

االإ�رسائيلي؟  االحتالل  �سجون  يف  واالأطفال 

وق�سيدةٍ  املطالعة  يف  در�ٍش  خالل  من  اأو 

�سعرية”.

االأ�رسى  “ق�سية  اأّن  على  “النخالة”  وتوؤكد 

�سيطرح  الذي  اجلديد؛  املنهاج  يف  حيزٌ  لها 

العام املقبل يف املراحل املدر�سية, والذي دفع 

 يف تلك اخلطوة هو 
ّ
دائرة املناهج اإىل امل�سي

تطور االأحداث, وبدء ن�سوج ق�سايا االأ�رسى, 

على  مكانًة  لها  جعلت  التي  والنجاحات 

ال�ساحة الدولية”. وتبنّي: “املنهاج ال يغطي 

تقع  ولكن  الق�سية,  جوهر  مو�ّسٍع  ب�سكٍل 

م�سوؤولية اإي�سال الر�سالة على عاتق املعّلم 

يف ال�سف, كما وا�ستح�رسنا ق�سايا االأ�رسى 

الفكرة   تظهر  مل  واإذ  االإن�سانية,  املواد  يف 

االأن�سطة  طريق  عن  بل  الكتب؛  خالل  من 

االإثرائية, فتلك توعيٌة حتتاج اإىل اهتماٍم اأكرب 

لن�سوجها”.
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�سجون  يف  �الأ�����رسى  خميلة  ر�ود  ح��ل��ٌم  “�حلرية”.. 
�ل�سهيويّن،  و�لظلم  �لقهر  �سنو�ت  خالل  �الحتالل 

فكان �لوقود �لذي ي�ستمدون منه �لطاقة لال�ستمر�ر 

معهم  عا�س  �ملوح�سة،  �لقبور  ه��ذه  يف  �لعي�س  يف 

�لتحقيق، وكان عنو�ن �حتفاالتهم؛ حتى  �أقبية  يف 

حتّقق ب�سفقة تبادل، لكنه؛ ��سطدم بقر�رٍ �نتقامٍي 

�الأ�رس؛  ق�سبان  بني  حياته  �أفنى  ملن  عقاباً  تع�سفٍي 

�أال وهو “�الإبعاد �إىل د�خل �لوطن �أو خارجه” من �أجل 

�أهله وحياته �لن�سالية �ل�سابقة،  ف�سل �ملحرّر عن 

مّل  “حلم  ه��و  فها  عليهم،  �الأح����الم  ت��ت��و�ىل  ل��ك��ن؛ 

�ل��ف��رح  وي�سلب  ي��اأ���رسه��م،  �ل��ع��ائ��ل��ة  م��ع  �ل�سمل” 

و�ل�سعادة من قلوبهم؛ خا�سًة مع �سغوط �الحتالل 

على �الأهل، ومنعهم من زيار�تهم و�اللتقاء بهم. 

�أح��الم��ه��م  �مل��ب��ع��دي��ن  �الأ�����رسى  ���س��ارك��ت  “�لغيد�ء” 
فكانت  و�ملخيم،  �لعائلة  �إىل  للعودة  و�أ�سو�قهم 

�أحاديث �حلنني و�لذكريات.

�الإبعاد قر�رٌ �نتقامٌي �إجر�مّي..

)35 عاماً( عن  يُعرب االأ�سري املحّرر واملبعد اإىل غزة “علي ع�سافرة” 

“اختلطت فرحة  اخلليل؛ قائالً:  وبيته يف حمافظة  �سوقه لعائلته 

العائلة  وبيت  واالأقارب  االأهل  عن  والبعد  الغربة  ة  بغ�سّ احلريّة 

االإبعاد  �سيكون  كيف  مّنا  اأحٌد  يتخيل  مل  الطفولة,  وذكريات 

اأننا  اإال  املوقف,  �سّيد  والرهبة  القلق  فكان  غزة,  اأهل  وا�ستقبال 

ال�سجون  عتمة  من  النف�ش  على  اأهون  االإبعاد  اأّن  على  اأجمعنا 

رغمنا على االإبعاد اإىل غزة؛ كعقاٍب وانتقاٍم 
ُ
وظلم ال�سّجان” وتابع: “اأ

ل�سمودنا وثبات املقاومة على مبادئها؛ حتى يتّم االإفراج عن جميع 

االأ�رسى املتفق عليهم”.

خاللها  نَِعم  خلت  �سنواٍت  اإىل  بذاكرته  “ع�سافرة”  املحرر  ويعود 

وذويه,  اأهله  بني  فيها  عا�ش  والقراءة,  الريا�سة  وممار�سة  باحلرية 

االأ�سدقاء  حيث  املخّيم؛  زقاق  يف  الكبري  العائلة  بيت  جمعهم 

واالأقارب. 

وي�سف البيت الذي عا�ش فيه طفولته و�سبابه بني اإخوته ووالديه؛ 

املوت  غربان  جاءت  اأن  اإىل  واالحرتام,  والوّد  احلب  يجمعهم  حيث 

وهدمته؛ رداً على العملية الفدائية التي قام بها, وقال: “ا�ستطاعت 

عائلتي بناء بيٍت جديٍد؛ لكنه الزال مهدداً بالتدمري والن�سف”.

 الذي ترك 
ّ
 االإجرامي

ّ
ويوا�سل حديثه: “قبلنا بهذا القرار االنتقامي

�سّكل  فقد  اأ�رسنا,  وعلى  علينا  �سعبًة  واجتماعيًة  نف�سيًة  اأثاراً 

اللحظة”.  حتى  منها  نعاين  الزلنا  النف�ش,  على  ثقيالً  عقاباً 

اأ�رسةً �سغريةً  نّكون  اأن  اأننا ا�ستطعنا  الرغم من  “على  وي�ستدرك: 

بعد الزواج واالإجناب؛ وخلقنا فر�ش عمٍل وم�ساريع خا�سًة, والبع�ش 

االآخر ح�سل على وظيفٍة حكومية؛ اإال اأننا ال زالنا نحلم بالعودة 

اإىل عوائلنا وُقرانا”.

اإىل اأهّم امل�ساكل التي يواجهها املبعد  ويتطّرق املبعد “ع�سافرة” 

والغربة,  الوحدة  هو  النف�ش  على  االأمور  اأ�سّد  “من  قائالً:  واأ�رسته 

ن�ش والتواّد والرتاحم, وهذا ما نفتقده هنا, 
ُ
فاالإن�سان ُجبل على االأ

رغم اأّن اأهل غزة وقفوا اإىل جانبنا يف جميع املنا�سبات؛ كي ال ن�سعر 

 
ّ
االجتماعي الن�سيج  من  جزًء  اأ�سبحنا  فقد  والوحدة,  باالغرتاب 

غزة”.  قطاع  اأهلنا يف  مع  وتكّيفنا  حياتهم,  واندجمنا يف  الغزّي, 

ويذكر: “وجود عائلة الزوج مهٌم يف حياة الزوجة واالأبناء, فاأطفايل 

كثرياً ما ي�ساألونني عن عائلتي و�سوقهم الأن يكونوا بينهم, فهم 

يحتاجون اإىل عائلٍة ممتدةٍ يكون فيها حنان اجلّد واجلّدة وحمّبة العّمة 

والعّم, وهذا ما يفتقده اأبنائي هنا يف غزة؛ ب�سبب ظلم االإبعاد”.

لالإبعاد,  االأوىل  ال�سنوات  يف  غزة  زيارة  من  والداّي  “ُمنع  ويتحدث: 

اإىل  بدخولهم  القرار  جاء  حتى  حثيثٌة,  حماوالٌت  هناك  وكانت 

القطاع, فقد حتقق احللم, واأ�سبح لقاوؤنا واقعاً؛ بعد اأن كّنا نتوا�سل 

اأطفايل ال تو�سف بجّدهم  واالإنرتنت, فكانت �سعادة  الهاتف  عرب 

واأخواتي؛  اإخوتي  بني  الأكون  كبريٍ  ب�سوٍق  �سعرت  وقتها؛  وجّدتهم, 

ن�ستمع اإىل حديث ذكرياتنا بني الوالد والوالدة, لكن؛ �ساء القدر اأن 

يكون م�سرينا هو االفرتاق”.

وي�سيف: “االأ�رسى املحررون يف غزة يعي�سون بكرامٍة وحريٍة واحرتاٍم 

لالعتقال  معر�ساً  الزال  الغربية  ال�سفة  يف  املحّرر  بينما  وتقدير, 

واال�ستهداف, فهو معتقٌل مع وقف التنفيذ, ونزيٌل دائٌم يف �سجون 

اإىل  االحتالل, بني الفينة واالأخرى؛ تُقتحُم بيوتهم ويتّم اقتيادُهم 

على  واأرحم  اأخّف  االإبعاد  باأّن  نوؤمن جميعاً  لذا؛  االحتالل,  �سجون 

املحّرر من العودة لل�سجن”. مبيناً: “عندما اأتذكر وقت انتهاء مدة 

قانون االإبعاد وال�سماح لنا بالعودة اإىل اأهلنا؛ ينتابني �سعورٌ مزدوٌج: 

اإىل  والرجوع  االعتقال  من  ال�سديد  واخلوف  بالعودة,  عارمٌة  فرحٌة 

حممد �ل�شكني

األسرى المبعدون.. فرحة منقوصة وشوق 
وحنين للعائلة 

من عتمة السجون إلى غربة اإلبعاد..!
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واملعقدة  ال�سجن؛ خا�سًة يف ظّل الظروف االأمنية القا�سية جداً 

يف ال�سفة الغربية”.

م�ساعر ممزوجة..!

�سياٍع  يف  ويرتكها  الب�رسية  النف�ش  يوؤذي  موؤمٌل  �سعورٌ  “االإبعاد 
واغرتاب”.. 

بهذه العبارة و�سف االأ�سري املحرر املبعد عن حمافظة اخلليل اإىل غزة 

ة واحلنني لالأهل واالأقارب,  م�ساعره املمزوجة بالغ�سّ “مهدي �ساور” 
في�سيف: “يعاين املحرّر املبعد من م�ساعر مت�ساربٍة: فرحة اخلروج 

من ال�سجن, وال�سوق للعائلة التي مل يرها اأطفاله, ومل يعي�سوا 

يف كنفها؛ اأ�سوةً بباقي اأطفال العامل”. مو�سحاً: “ا�ستطاع املحّرر 

التكّيف مع اأهل القطاع الطيبني, والتاأقلم مع احلياة يف غزة بكل 

الزال  لالأهل  احلنني  �سعور  لكّن  وت�سييق,  ح�سارٍ  من  تواجهه  ما 

يراودنا ليل نهار”.

و�سليتنا مو�قع �لتو��سل �الجتماعي..!

اإىل غزة “حممد  اأما املحرر املبعد من قرية طمون ق�ساء طوبا�ش 

وخا�سة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  “اإن  بدوره:  فقال  ب�سارات” 

�سوتاً  االأهل  مع  للتوا�سل  الوحيدة  الو�سيلة  هي  بوك”  “الفي�ش 
و�سورةً؛ حتى اأ�سعر باأنني بني اإخوتي وعائلتي, بعد اأن منع االحتالل 

اأطفايل  وحرموا  اأعوام,  �ستة  من  الأكرث  غزة  يف  زيارتي  من  والدّي 

اأ�ستطيع و�سف  “ال  وتابع:  واأعمامهم”  روؤية جّدهم وجّدتهم  من 

ا�ستياقي وحنيني اإىل عائلتي التي ُحرمت من احت�سانها واجللو�ش 

معها منذ كنت يف االأ�رس, لذا؛ اأحاول جاهداً التوا�سل معهم عرب 

, تعوي�ساً عن ال�سوق امل�ستعل يف قلبي 
ّ
مواقع التوا�سل االجتماعي

جتاههم”.

املحكوم عليهم  املحّررين  بها على  الله  اأنعم  نعمٌة  االإبعاد  “قرار 
باملوؤبدات”.. هكذا يرى املبعد “ب�سارات” م�سيفاً: “نعمة احلرية اأرحم 

العذاب  من  �سنواٍت  فيها  ع�سنا  وباردةٍ  مقابر مظلمٍة  من  بكثري 

جديدةٍ  حياةٍ  اإىل  باالنطالق  اأكرمنا  اأن  لله  فاحلمد  واخلوف,  واالأمل 

اأهل  مع  اللقمة  وتقا�سم  واحت�ساٌن  وعمٌل  اأ�رسةٌ  فيها  لنا  يكون 

غزة, بعك�ش ما يواجهه االأ�رسى يف ال�سفة الغربية من اال�ستهداف 

الدائم واال�ستدعاءات واملطاردة  واالعتقال على احلواجز, فاإّن 95% 

من االأ�رسى املحررين يف ال�سفة ممن متّ اإطالق �رساحهم يف �سفقة 

وفاء االأحرار اأعيدوا اإىل ال�سجون بنف�ش حمكومياتهم العالية”.

اأو جماعياً- خالل الفرتة  بعدوا -فردياً 
ُ
اأ اإجمايّل عدد من  اأن  ويُذكر 

املمتدة من �سهر مايو 2002م وحتى اأيلول 2014م نحو290 مواطناً 

اإىل قطر  اإىل قطاع غزة وبع�سهم  اإبعاد غالبيتهم  ومتّ  ومواطنة, 

وتركيا وبع�ش الدول االأجنبية, علماً باأن هذا العدد ال ي�ستمل على 

من متّ اإبعادهم من القد�ش ال�رسقية اإىل مناطق ال�سفة الغربية.

�نتهاٌك فا�سٌح للقانون �لدويّل

والتوثيق  الدرا�سات  وحدة  فروانة”  رئي�ش  النا�رس  “عبد  ويتحدث 

االأ�رسى  بحّق  االإبعاد  �سيا�سة  عن  واملحررين  االأ�رسى  �سوؤون  بهيئة 

املحررين قائالً: “ي�سكل االإبعاد ب�سقيه -خارج حدود الوطن اأو من 

منطقة اإىل اأخرى داخل الوطن- ي�سكل انتهاكاً فا�سحاً للقانون 

الدويل, وهو �سلوٌك �ساذٌ وممار�سٌة غري �رسعية, حتى واإن ن�ّش االتفاق 

اتفاقية  “املوافقة على ما يخالف  وبنّي:  زمنيٍة حمددة”  على فرتةٍ 

جنيف اأمرٌ غري قانويّن؛ وفقاً للمادة )8( التي تن�ّش على اأنه: )ال يجوز 

لالأ�سخا�ش املحميني التنازل -باأّي حال من االأحوال- جزئياً اأو كلياً 

عن احلقوق املمنوحة لهم مبقت�سى هذه االتفاقية(”.

الدولية؛  اجلنائية  للمحكمة   
ّ
االأ�سا�سي روما  “قانون  فروانة:  وتابع 

املعنيني  لالأ�سخا�ش  ق�رسٌي  تهجريٌ  الأنه  حرب,  جرمية  االإبعاد  اعترب 

داخل  اأمتّ  �سواء  ــراه,  االإك اأفعال  من  غريه  اأو  الطرد,  طريق  عن 

ت املادة ال�سابعة فيه على اأن  االأر�ش املحتلة اأو خارجها, وقد ن�سّ

االإن�سانية يف حالة  ي�سكل جرميًة �سد  لل�سكان  الق�رسّي  )االإبعاد 

تنفيذه على نطاٍق وا�سٍع, اأو بطريقٍة منظمٍة كجزٍء من �سيا�سٍة 

اإدانته  وا�سحاً يف  الدويّل كان  “املجتمع  اأّن  اإىل  وي�سري  حكومية(”. 

ل�سيا�سة �سلطات االحتالل االإ�رسائيلية يف اإبعاد الفل�سطينيني عن 

اأر�سهم وعوائلهم ومناطق �سكنهم؛ معترباً ذلك اإجراًء غري قانويّن 

وعقاباً فردياً وجماعياً للمواطنني وذويهم, وت�ستيتاً لالأ�رس وتفريقاً 

االإجرامية  �سيا�سته  موا�سلة  عن  التوقف  االحتالل  وطالب  لها. 

يف ترحيل املدنيني؛ التي ي�سعى من خاللها لتفريغ بع�ش املناطق 

الفل�سطينية, والتكّفل بعودة من �سبق ترحيلهم �ساملني الأهلهم 

وذويهم”.

م�سوؤولياتها  لتحّمل  املختلفة  الدولية  املوؤ�س�سات  ودعا  كما 

 لل�سغط على �سلطات االحتالل واإلزامها 
ّ
والتحّرك اجلاد والفعلي

االإبعاد  �سيا�سة  ووقف  الدولية,  واالتفاقيات  املواثيق  باحرتام 

وال�سماح بعودة كافة املبعدين دون �رسوط.

17

رى
س

األ
 و

ات
سير

األ



قد  �أبنائي  باأن  �سمعُت  �أن  مبجرد   “
عن  �الإ�رس�ب  يف  �مل�ساركة  قرّرو� 

�لطعام يف �سجون �الحتالل؛ قرّرُت �أن 

هذ�  �أثار  �الإ�رس�ب.  يف  معهم  �أ�سارك 

فزع بقية �أفر�د �أ�رستي؛ فهم يدركون 

بحكم  �سحتي،  على  �الأمر  خطورة 

معاناتي من مر�س �ل�سكري و�سغط 

�أمام  و��سحاً  كان  قر�ري  لكّن  �لدم، 

م�ساركتهم؛  قررُت  لقد  �جلميع: 

وليكن ما يكون..”. توقفت “لطيفة 

�أبو حميد” )55 عاماً( قبل �أن تو��سل 

لديها  �أٌم  “�أنا  ل�”�لغيد�ء”:  �حلديث 

�الحتالل،  �سجون  د�خل  �أبناء  �أربعة 

مل  باملوؤبد�ت.  حمكومون  جميعهم 

�أر�هم  و�أنا  �ساكنًة  �أقف  �أن  �أ�ستطع 

معركتهم  يف  وحدهم  يكافحون 

يف  حقوقهم  �أب�سط  نيل  �أجل  من 

�الإطالق؛  على  و�أب�سطها  �ل�سجون، 

زيادة مدة �لزيارة، و�أن �أر�هم بانتظام، 

د�ئماً  يل  يتاح  ال  �لذي  �الأمر  وهو 

لالأ�سف  �الأ�رسى  �أهايل  وبقية  �أنا 

�أن  �إىل  معهم  وقفُت  �ل�سديد.. 

�نت�رسو� باإر�دتهم على �ل�سجان..”. 

بد�ية �حلكاية..!

حيُث  “لطيفة”  ماأ�ساة  بداأت  2002؛  عام 

االأربعة  اأبناءها  االإ�رسائيلي  االحتالل  اعتقل 

من  بالقرب  الواقع  االأمعري”  “خميم  من 

ومتّ  حميد”؛  “نا�رس  وهم  الله”  “رام  مدينة 

احلكم عليه ب�سبع موؤبداٍت وخم�سني عاماً, 

ع�رس  بال�سجن  عليه  ُحكم  الذي  و”ن�رس”؛  
�سنوات, ق�سى منها عامني ثم نال حريته, 

وقامت والدته  بتزويجه, واأ�سبح اأباً  لطفلني؛  

باعتقاله  االحتالل  قوات  تقوم  اأن  قبل 

الع�سكرية  املحكمة  ولت�سدر  اأخرى,  مرةً 

قرارها ب�سجنه خم�ش موؤبدات,  اال�رسائيلية 

الثالث,  ابنها  “�رسيف”  احلكم على  فيما متّ 

�سنة,  وثالثني  موؤبدات  ثالثة  ملدة  بال�سجن 

على  باحلكم  الرابعة  م�سيبتها  جاءت  ثم 

مبثابة  كان  والذي  اأبنائها؛  اأ�سغر  “حممد” 
“الطفل املدلل” لها؛ لي�سارك اأ�سقاءه مرارة 
موؤبدات  بثالثة  عليه  احلكم  فيتّم  االأ�رس, 

وثالثني �سنة. الحقاً؛ ا�ست�سهد ابنها اخلام�ش 

يف مواجهاٍت مع االحتالل, بالقرب من اأحد 

احلواجز الع�سكرية القريبة من “رام الله”. 

هدم  اعتقالهم؛  “عقب  “لطيفة”:  تقول 

من  وحرمني  مرة,  من  اأكرث  بيتي  االحتالل 

اأجل املزيد  زيارتهم ملدة خم�ش �سنوات؛ من 

طعٌم  هنالك  يعد  مل  بي.  التنكيل  من 

اأنتمي  اأعد  بالن�سبة يل.. كاأنني مل  للحياة 

لهذا العامل: طوال �ساعات الليل والنهار ال 

اأحوالهم  “كيف هي  �سواهم:  ببايل  يخطر 

اأكلوا  هل  اأوقاتهم؟  يق�سون  كيف  االآن؟ 

جيداً؟ هل ي�سعرون بالدفء يف زنازينهم؟”. 

اأبنائي  هوؤالء  كاأم؟  �سعوري  تتخيلني  هل 

كما يقولون عندنا  “ربيتهم كل �سرب بنذر” 
يف االأمثال. وهااأنذا حمرومٌة من معانقتهم 

وتقبيلهم؛ بل وحتى روؤيتهم “.  

هل للحياة طعم دونهم؟!

من  بعد كفاٍح متوا�سٍل؛ متّكنت “لطيفة” 

يف  االأربعة  اأبناوؤها  يتواجد  حيُث  زيارتهم, 

ال�سجن ذاته يف غرٍف متفرقٍة, ويتقا�سمون 

اأمهم؛ التي ال تزيد  جميعاً مدة الزيارة مع 

الب�رس,  ملح  تنق�سي يف  دقيقة؛  ثالثني  عن 

كاأنها حلم ليلة �سيف, قبل اأن تعود االأم اإىل 

بيتها؛ جترتّ الذكريات؛ يف انتظار موعد الزيارة 

اجلديدة: “متّر االأعياد واملنا�سبات احللوة وكاأنها 

مغمو�سٌة يف العلقم ب�سبب غيابهم. هل 

الدقائق  تنق�سي  بدونهم؟  طعٌم  للحياة 

وال�ساعات واالأيام واأنا اأُعّدها عداً؛ كي اأراهم 

ياأتي  اأن  قبل  فقط؛  دقيقًة  لثالثني  جميعاً 

ذاتي:  اأ�ساأل  ما  دائماً  املوايل.  الزيارة  موعد 

يف  عّني  يخفونها  التي  معاناتهم  هي  ما 

ال�سجن, واآالمهم التي يخفونها وراء كلمة 

“احلمد لله” املقت�سبة؟”. 
“امل�سكلة ال تتوقف فقط عند مدة الزيارة 
الق�سرية وحدها, اأو املدة التي يُتاح يل فيها 

ت�رسيح الزيارة؛ بل اأحياناً تتعّداها اإىل ما هو 

اأ�سواأ..”.

نا�رس”  “اأم  اأو  “لطيفة”  تكمل  ثّم؛  ومن 

قائلة:  ومعارفها,  اأقرباوؤها  يناديها  كما 

باالأ�سواك,  عن طريٍق معّبٍد  “زيارتهم عبارةٌ 
ب�سّق  اإال  الزيارة  ت�رسيح  نيل  اأ�ستطيع  ال 

باكراً,  التحرك   
ّ
علي فاإّن  نِلتُه؛  واإن  االأنف�ش, 

واالأخذ يف احل�سبان �ساعات االنتظار املذلّة 

يف برد ال�ستاء اأو هجري ال�سيف؛ كي اأمتكن 

اإجراءاٍت  بعد  ال�سجن,  اإىل  الو�سول  من 

م�سّددةٍ وتفتي�ٍش متوا�سٍل؛ الأمتكن اأخرياً من 

 واالإم�ساك 
ّ
الوقوف اأمام ذلك اللوح الزجاجي

اأ�سواتهم  الهاتف  يل  لينقل  بال�سماعة, 

قبل اأن ينقطع ال�سوت تلقائياً بعد ثالثني 

دقيقة. وذات مرة؛ و�سلُت اإىل ال�سجن وُكّلي 

من   
ٍّ
تع�سفي بقرارٍ  الأفاجاأ  الأراهم,  لهفٌة 

حرماين  بب�ساطة  قررْت  اإ�رسائيليٍة  جمندةٍ 

من حّقي يف روؤيتهم. هكذا بب�ساطة, ودون 

�سبُت بعدها بنوبٍة قلبيٍة �سديدةٍ 
ُ
اأ مربرات. 

تلك  اأرادت  لقد  الله.  بف�سل  منها  جنوت 

املجندة اأن تقتلني بقرارها ذاك..”. 

يف �نتظار �لت�رسيح..!

روؤية  من  االآن  حتى  “لطيفة”  تتمكن  مل 

اأبنائها االأربعة منذ ما قبل االإ�رساب االأخري 

ب�سهورٍ طويلٍة, وكان هذا اأحد اأهّم االأ�سباب 

االإ�رساب  يف  للم�ساركة  دفعتها  التي 

يوماً,  واأربعني  اثنني  مدى  على  اأبنائها  مع 

املنظمة  الفعاليات  وامل�ساركة يف خمتلف 

دون  االحتالل,  �سجون  يف  االأ�رسى  ملنا�رسة 

�ساركتهم  قد  والدتهم  اأن  االأبناء  يدرك  اأن 

واأن  ال�سجن,  جدران  خارج  من  معركتهم 

�سّحتها تدهورت, وا�ستلزم االأمر نقلها اإىل 

امل�ست�سفى مراٍت عديدة؛ دون اأن تتزحزح عن 

كم�ساركٍة  االإ�رساب  يف  باال�ستمرار  قرارها 

معنويٍة الأوالدها. 

ومل  االإ�رساب  “انتهى  نا�رس”:  “اأم  تقول 

اأبنائي حتى  اأرى  الزيارة؛ كي  ت�رسيح  ي�سدر 

هذه اللحظة. ال اأريد �سيئاً من هذه الدنيا 

�سوى اأن اأحظى ذات يوم بروؤية اأبنائي خارج 

واأقّبلهم؛  اأحت�سنهم  اأن  اأحراراً.  ال�سجون 

ال�سجانني  واإذالل  الزيارات  ذّل  عن  بعيداً 

انتظار  عقدة  من  اأحترر  اأن  االأ�رسى.  الأهايل 

اأبنائي  اأرى  االأبد, كي  اإىل  الـ”ثالثني دقيقة” 
وقتما اأ�ساء وكيفما اأريد..”..!
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�أمل عيد

انتهاكات وعقوبات  غير مبررة ضد 
األسرى واالسيرات في السجون اإلسرائيلية

ُوصفت بأنها حرب ضد اإلنسانية وخاصًة ضد النساء 
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�الأع���و�م  �الح��ت��الل خ��الل  �نتهج 

�الإج����ر�ء�ت  م��ن  �لكثري  �ملا�سية 

منها  �الن��ت��ق��ام��ي��ة؛  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 

ج�سديٌّة  ومم��ار���س��اٌت  �أ���س��ال��ي��ٌب 

وم�����ع�����ن�����وي�����ٌة �����س����د �الأ�����������رسى 

�سجونها،  يف  �لفل�سطينيني 

هذه �النتهاكات طالت كّل �أ�سريٍ 

�سفقٍة  �أو  رح��م��ٍة  دون  و�أ����س���ريةٍ 

�أو  �ل��ع��م��ر  �أو  ل��ل��ن��وع  م���ر�ع���اةٍ  �أو 

ومن  �ل�سحّية.  �حلالة  �أو  �جلن�س 

�إىل  نعر�س  �ل��ت��ق��ري��ر؛  ه��ذ�  خ��الل 

�الح��ت��الل  �سلطات  و�سلت  �أي���ن 

وحماكمها  �الأمنية  و�أجهزتها 

�سّد  �سيا�ستها  يف  �لع�سكرية 

�الأ�رسى �لفل�سطينيني. 

يف  االإعالمية  امل�سوؤولة  �رساحنة”  “اأماين 
يف  االأ�رسى  عدد  “بلغ  تقول:  االأ�سري”  “نادي 
�سجون االحتالل االإ�رسائيلي 6500؛ موزعون 

ومركز  ومعتقالً  �سجناً   22 يقارب  ما  على 

طفالً  و350  اأ�سريةً   56 بينها  من  توقيٍف؛ 

“املجل�ش  يف  منتخباً  نائباً  و11  قا�رساً 

و550 معتقالً اإدارياً”. الت�رسيعي” 

على  م�سى  اأ�سرياً   44“ اأّن  اإىل  م�سريةً    

بينهم  من  عاماً؛   20 من  اأكرث  اعتقالهم 

 30 من  اأكــرث  اعتقالهم  على  م�سى   9
اأّن “العدد قابٌل للزيادة  موؤكدةً على  عاماً” 

ال�سفة  يف  الراهنة  االأحـــداث  ب�سبب 

الغربية, فيومياً ن�ستيقظ على خرب اعتقال 

الع�رسات؛ بحجٍج خمتلفة”. 

هجمٌة قانونية..

اإىل  يتعّر�سون  اأنهم  “�رساحنة”  وتبنّي 

بني  متييزٍ  دون  احلدود؛  كّل  فاقت  انتهاكاٍت 

اأو  وبالٍغ  �سغريٍ وكبريٍ �سليٍم ومري�ٍش قا�رسٍ 

يواجهه  ما  “كّل  واأ�سافت:  ورجل”.  امراةٍ 

ب�سبب  �سيواجهونه  وما  �سيءٌ  االأ�ــرسى 

الهجمة القانونّية امل�سعورة وغري امل�سبوقة 

خالل  من  االحتالل  حكومة  ت�سّنها  التي 

داأب  وانتقاميٍة  عن�رسيٍة  قانونيٍة  ت�رسيعاٍت 

الكني�ست االإ�رسائيلي على �سّنها وب�سكٍل 

مكثٍف �سّد االأ�رسى.. �سيكون �سيئاً اآخر”.

وا�ستطردت: “منذ عام 2015 ر�سد ما يزيد 

 30 عن  يزيد  وما  قانوٍن  م�رسوع   120 عن 

اأ�سبح  وقد  الت�رسيع,  مراحل  دخلت  قانون 

بع�رسات  يعّج  االإ�رسائيلي  القوانني  كتاب 

القوانني العن�رسية املبا�رسة؛ والتي تزيد من 

االنتهاكات �سد االأ�رسى واإن�سانيتهم, وُقّدم 

الكني�ست  يف  �سدهم  قانوٍن  م�رسوع   13
االإ�رسائيلي منذ تلك الفرتة, جزءٌ كبريٌ منها 

التغذية  قانون  وهي:  عليه  امل�سادقة  متّت 

الطعام,  عن  امل�رسبني  لالأ�رسى  الق�رسية 

رفع االأحكام بحّق االأطفال را�سقي احلجارة, 

يف  عليهم  االأدنــى  احلّد  عقوبة  وت�سديد 

 14 �سّن  دون  االأطفال  حماكمة  القد�ش, 

عاماً, التفتي�ش اجل�سدّي دون وجود �سبهاٍت, 

التحقيق,  توثيق  من  املخابرات  اإعفاء 

واإعدامهم وحرمانهم من التعليم واحتجاز 

لل�سلطة  املالية  امل�ستحّقات  من  جــزٍء 

الفل�سطينية”. 

ويف نف�ش ال�سياق؛ ميكن و�سف املعتقالت 

فهي  االآدمية؛  للمعي�سة  مهياأة  غري  باأنها 

فيها  تتوفر  وال  وللنظافة,  للتهويّة  تفتقر 

املنا�سبة؛  احلياتية  وال  ال�سحّية  ال�رسوط 

جداً”.  �سيقٌة  م�ساحاتها  اأّن  عن  ناهيك 

دائماً  االأ�سري”  “نادي  اأنهم يف  على  موؤكدةً 

يطالبون باإغالق العديد من ال�سجون؛ الأنها 

ال تليق باحتجاز اآدميني, ويتم الرف�ش.

“نادي  حمامي  يُعّدد  اأخــرى؛  جهٍة  من 

االنتهاكات  بع�ش  �سلودي”  “فّواز  االأ�سري” 

“يتعّر�ش  قائال:  االأ�رسى  لها  يتعّر�ش  التي 

واأولها  االنتهاكات؛  من  للكثري  املعتقلون 

منع الزيارات لهم والتاأّخر بال�سماح لالأهل 

الدرا�سية  االأدوات  اإدخال  ومنع  بزيارتهم, 

كامل�سطرة واأقالم الر�سا�ش واملحايّة واأقالم 

منعوا  االأخــرية؛  االآونــة  ويف  ال�سائل,  احلرب 

فهناك  الر�سائل؛  وم�سكلة  الكتب,  اإدخال 

يتلقون  وال  ير�سلون  ال  االأ�رسى  من  الكثري 

الر�سائل وال يعلمون �سبب هذا االأمر”. 

�لبو�سطة وغرفة �النتظار..!

املحاكم؛  يف  االنتظار  غرفة  م�سكلة  “اأما 
ويتّم  حّمام,  ودون  جداً  �سغريةٌ  اأنها  يُذكرُ 

ال�سماح لهم با�ستخدام حّمام قّوات النقل؛ 

وهي عادةً ما تكون غري نظيفة, وغري حمكمة 

االإغالق, وباردة جداً؛ ناهيك عن مدة االنتظار 

لهم  ي�سّبب  الذي  االأمــر  لها؛  الطويلة 

باحلرارة  اأو  ال�ستاء  بالربد يف ف�سل  ال�سعور 

املرتفعة يف ف�سل ال�سيف, باالإ�سافة اإىل 

البو�سطة؛ التي يتّم نقلهم واإعادتهم اإىل 

الليل.  منت�سف  يف  خاللها  من  ال�سجن 
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طعاٍم  وجبة  �سوى  لهم  يقدم  وال  كما 

واحدةٍ بدل 3 وجبات, وال يُ�سمُح لهم باأخذ 

اأّي �سيٍء معهم اأثناء النقل”.

ال�سوء  حديثه م�سلطاً  “ال�سّلودي”  ويتابع 

على االأ�سريات: اأن “من بني مراكز االعتقال 

“ه�سارون”  وهما  ن�ساًء  ي�سّمان  معتقالن 

و”الدامون”  اأ�سرية,   34 فيه  عددهن  ويبلغ 

يزور  اأنـّـه  مبيناً  اأ�سرية”.   25 حوايل  وفيه 

“ه�سارون”  �سجن  املتواجدات يف  االأ�سريات 

فقط, اأما “الدامون” فيزوره حماميان اآخران.

�نتهاكاٌت طالت �الأ�سري�ت..

-رغــم  ــريات  ــس االأ� ت�سلم  “مل  ويــقــول: 

خ�سو�سّيتهن- من كاّفة اأ�سكال التعذيب 

له  يتعّر�ش  الــذي  ؛ 
ّ
والنف�سي اجل�سدّي 

 
ّ
اللفظي للتحّر�ش  يتعّر�سن  فهّن  الرجال, 

من قبل جنود االحتالل, وعدم وجود طبيبٍة 

ن�سائيٍة؛ برغم وجود م�ساباٍت بحاجٍة دائمٍة 

بطبيبٍة  طلبهّن  ويقابُل  واملتابعة,  للعالج 

يحتجن  واأحيانا  م�ستمّر,  ب�سكٍل  بالرف�ش 

اإبالغ  من  ويخجلن  خا�سٍة  فحو�ساٍت  اإىل 

م�ساعفاٍت,  اإىل  يوؤّدي  وهذا  بها,  الطبيب 

واأحياناً؛ اإىل اأمرا�ٍش مزمنٍة. كذلك؛ تعر�سهّن 

لل�رسب القا�سي املهّدد باالإجها�ش؛ يف حال 

باالإ�سافة  الالاأخالقية.  والتهديدات  احلمل, 

لل�سغوط النف�سية باعتقال االأبناء والزوج 

اأو الوالد وهدم البيت”.

امل�سكالت  باقي  اأّن  “ال�سّلودي”  ويو�ّسح 

نف�ش  يف  املدنّيات  غرف  وجود  يف  تكمن 

الق�سم؛ حيث ال يف�سل بينهم �سوى حائٍط 

ال�ستائم  خالله  من  ي�سمعن   
ٍّ
بال�ستيكي

دون  باإغالقها  وطالنب  وال�رساخ,  البذيئة 

يُقّدم  الذي  الطعام  وم�سكلة  ا�ستجابٍة. 

من قبل االإدارة �سيءٌ كماً ونوعاً, ومعظمه 

لل�رساء  ي�سطرهّن  مما  للتناول؛  �سالٍح  غري 

لهّن,  بالن�سبة  املكّلفة  “الكنتني”  من 

زيارة  واملرتبطات من  املتزّوجات  منع  كذلك 

اأزواجهّن اأو اإخوانهن املتواجدين يف ال�سجن 

اأي�ساً؛ رغم اأّن القانون ي�سمُح لهم بذلك”.

وينّوه اأّن “امل�ساكل املذكورة اأعاله  ال تنطبق 

فقط على االأ�سريات الرا�سدات؛ واإمنا اأي�ساً 

فيوجد  القا�رسات,  االأ�سريات  على  تنطبق 

قا�رسةً,  اأ�سريةً   13 “ه�سارون”  �سجن  يف 

وكّلهّن تعّر�سن للتحقيق مبا�رسةً دون وجود 

اأحٍد من اأقاربهّن, رغم اأّن القانون ين�ّش على 

وجود اأقارب االأ�سرية معها داخل التحقيق”. 

يقول:  التحقيق؛  حلظة  انتهاكات  وعن 

ال�سارع  من  اأو  املنزل  من  االعتقال  “يتّم 
اطالعهم  دون  للتحقيق؛  با�ستدعائهم  اأو 

على حقوقهم؛ فيتّم التحقيق معهم دون 

عدم  ميكنهم  اأنه  العلم  مع  حماٍم؛  وجود 

بل؛  وجوده,  يف  اإال  �سوؤاٍل  اأّي  على  االإجابة 

يتّم  االأحيان  من  الكثري  يف  العك�ش؛  على 

فالكثري  ميدانياً؛  املعتقلني  مع  التحقيق 

التحقيق  اأو  االعتقال  اأثناء  االأ�ــرسى  من 

التهديد؛  اأو  ال�ستم  اأو  لل�رسب  يتعر�سون 

جميعاً  معهم  التعامل  فيتّم  لالعرتاف, 

على  خطراً  ي�سكلون  اإرهابيون  اأنهم  على 

اأمن االحتالل”. 

حديثه  نهاية  يف  “ال�سّلودي”  ويوؤكد 

قا�سيٍة  اأو�ساٍع  من  يعانون  “االأ�رسى  اأّن 

منطقّيٍة  غري  عقابيًة  �سيا�سًة  ويواجهون 

االإن�سانية  احلياة  عن  البعد  كّل  بعيدةً 

كاّفة  تنتهك  ال�سجون  اإدارة  واأّن  الكرمية, 

مراعاةٍ  دون  لهم؛  االإن�سانية  احلقوق 

على  مــوؤكــداً  اخلا�ّسة”  الحتياجاتهم 

بالفل�سطينيني  يزّج  الزال  “االحتالل  اأّن 

اتهاماٍت؛  اأو  حماكماٍت  دون  �سجونه  يف 

كاالعتقال االإدارّي غري القانويّن”.

�سجن “�لد�مون”.. 

حيث  “الدامون”  يف  احلال كثرياً  يختلف  ال 

االأ�ــرسى  �سئون  “هيئة  حمامّية  تو�ّسح 

“معاناة  اأّن  اخلطيب”  “حنان  واملحّررين” 

معاناة  نف�ش  هي  “الدامون”  يف  االأ�سريات 

يِع�سن  فهن  “ه�سارون”  يف  االأخــريــات 

معاناةً قا�سيًة؛ ففي ال�ستاء؛ ي�ستكني من 

من  ي�ستكني  ال�سيف؛  ويف  القار�ش,  الربد 

وجود  لعدم  احلارّ؛  واجلّو  العالية  الرطوبة 

الروائح  عن  ناهيك  تربيٍد؛  اأو  تدفئٍة  اأدوات 

التي تخرج ب�سبب الرطوبة”.

قدميٌ  مبناه  “الدامون  اأّن:  “اخلطيب”  وتبنّي 

للخيل  كاإ�سطبٍل  يُ�ستخدُم  وكان  جداً, 

واحليوانات, فهو غري مهياأٍ للحياة االإن�سانية, 

واأن�سئ من االأ�سل لل�سجناء غري القانونيني, 

ومتّ نقل االأ�سريات اإليه ب�سبب االزدحام الذي 

للن�ساء  االأخرية  االعتقاالت  نتيجة  ح�سل 

يف ال�سفة؛ بحّجج حماولة طعٍن اأو حيازة 

�سكني” منوهًة اإىل اأّن “امل�سئول هناك رجٌل 

ولي�ش امراأةً, وهذا ما يزيد الو�سع �سوًء”.

عن التمييز الكبري بني  وتك�سف “اخلطيب” 

اجلنائيات  وبني  الفل�سطينيات  االأ�سريات 

االإ�رسائيليات وحامالت اجلن�سّية االإ�رسائيلية؛ 

فمثالً؛  جداً؛  وا�سٌح  عن�رسٌي  متييزٌ  فهناك 

اأعلى  االأ�سريات  على  تُفر�ُش  التي  االأحكام 

بكثريٍ من اأحكام اجلنائيات؛ برغم اأن تهمة 

تهم  من  ــرب  واأك اأخطر  تكون  اجلنائيات 

تختلف  املعاملة  وطريقة  الفل�سطينيات, 

باأ�سياء  لهّن  في�سمحون  اجلنائيات؛  مع 

وق�سية  الفل�سطينيات,  عن  مُتنُع  كثريةٍ 

خطورتهّن  برغم  لهّن  مُتنُح  املبّكر  االإفراج 

ومُتنع عن ن�سائنا”. 

الفل�سطينيات  “االأ�سريات  اأّن  مو�سحًة 

دائماً يُطالنب بهذا احلّق, لكن اإدارة املعتقل 

ترف�ش اأن متنحه حتى للقا�رسات”.

جتاوزٌ للمو�ثيق �لدولية..

اإحدى  يف  حمدونة”  “راأفت  د.  الباحث  بنّي 

درا�ساته املتعّلقة ب�سئون االأ�رسى وحقوقهم 

جتاوز  تتعّمد  احتالل  كدولة  “اإ�رسائيل  اأّن 

االتفاقيات واملواثيق الدولية والقانون الدويّل 

االإن�ساين يف تعاملها مع االأ�رسى واملعتقلني 

واملعتقالت  ال�سجون  يف  الفل�سطينيني 

ومراكز التوقيف والتحقيق االإ�رسائيلية”.

 
ّ
 واأخالقي

ّ
 وقال: “هناك اإجماٌع قانوينٌّ وقيمي

معاملة  يف  اجلميع  عليه  يتفق  واإن�سايّن 

)االأ�رسى واملعتقلني( يف ال�سجون, والتاأكيد 

وفقاً  واالآدمية,  االإن�سانية  حقوقهم  على 

للمادة الثالثة امل�سرتكة يف اتفاقيات جنيف 

االأربع؛ والتي تُطالب مبعاملٍة اإن�سانيٍة جلميع 

االأ�سخا�ش )االأ�رسى واملعتقلني( �سواء, وعدم 

تعري�سهم لالأذى, وحُتّرم على الدولة االآ�رسة 

والتعذيب,  والت�سويه,  القتل,  اأو  االإيــذاء 

واملهينة,  والالاإن�سانية,  القا�سية,  واملعاملة 

واحتجاز الرهائن, واملحاكمة غري العادلة”.

ت   واأ�ساف اأّن “اتفاقيات جنيف االأربع ن�سّ

على احلقوق االإن�سانية واالأ�سا�سية لالأ�رسى 

الغذاء  يف  و�رسوطه,  االعتقال  مكان  يف 

والرعاية  ال�سحّية  وال�رسوط  وامللب�ش, 

الفكرية  واالأن�سطة  والدين  الطبية, 

واملــوارد  ال�سخ�سية  وامللكية  والبدنية, 

مع  والعالقات  والنظام,  واالإدارة  املالية, 

اخلارج, والعقوبات اجلنائية, ونقل املعتقلني, 

والوفاة, واالإفراج واالإعادة اإىل الوطن”.

ويوؤكد اأّن “اأجهزة االأمن االإ�رسائيلية تتعاطى 

منظورٍ  من   
ّ
الفل�سطيني ال�سعب  مع 

حرٍب  جرائم  وترتكب  بحت,  وعدائٍي  اأمنٍي 

اعتقالهم,  اأثناء  للمعتقلني  اإعدامها  يف 

وممار�سة  والتحقيق,  التوقيف  مراكز  وفى 

من  بغطاٍء  واجل�سدّي   
ّ
النف�سي التعذيب 

ومــربراٍت  مبغّلفاٍت  االإ�رسائيلية  املحاكم 

وال�سّجان  للمحقق  اأباحت  واهيٍة  اأمنيٍة 

�ساأنه  من  ما  كّل  الع�سكرّي  والقا�سي 

واالنتقام منهم  املعتقلني,  واإرهاب  تعنيف 

ب�سّتى الو�سائل”.

“كالتعذيب  ذلــك  على  مثالً  واأعــطــى 

 
ّ
واالأخالقي  

ّ
االأمني واال�ستهداف  والرتهيب 

واحلرمان من احلقوق االإن�سانية واالأ�سا�سية, 

والكراهية,  الــعــداء  مبنطق  والتعامل 

ال�سلبّية,  وال�سيا�سية  االأمنية  والقولبة 

الردعّية  واالأحكام   ,
ّ
االإعالمي والتحري�ش 

امل�ستندة للمزاج الع�سكرّي؛ اإذ ال منطق وال 

عقل ميكنه اأن ي�ستوعب ُحكم اأ�سريٍ ب�ستٍة 

اآالف و�سبعمائة عام )67 موؤبد مدى احلياة( 

االإ�رسائيلية  ال�سجون  يف  اأ�رسى  مكوث  اأو 

ملدة 34 عاماً متوا�سلًة, اأو حكم طفٍل دون 

�سّن الثامنة ع�رسة الأكرث من ع�رسين عاماً, 

موؤكداً اأّن “ما  اأو اأ�سريةٍ باملوؤبد مدى احلياة” 

اأ�سكال  من  نوٌع  هو  حالياً  اأ�رسانا  يعي�سه 

االإن�سان  العن�رسية �سد  االإ�رسائيلية  احلرب 

واحلريّة والوطن”.
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خا�ص/ �لغيد�ء

 �أول نائبة فل�ضطينية تفوز بع�ضوية 
جمل�س �لعموم �لربيطاين

العموم  جمل�ش  انتخابات  يف  موران”  “ليلي  فل�سطينيٍة  اأ�سوٍل  من  الربيطانية  فازت 

�سيدةٍ  اأول  لت�سبح  و”اأبينجدون”..  الغربية  “اأك�سفورد”  منطقة  عن  مبقعٍد  الربيطاين 

من اأ�سوٍل عربيٍة حت�سل على هذا املقعد؛ بعد االنتخابات الربملانية التي جرت موؤخراً 

يف بريطانيا, لتن�سّم اإىل �سل�سلة الربملانيني من اأ�سوٍل عربيٍة دخلوا اإىل جمل�ش العموم.

ويُ�سار اإىل اأّن “موران” هي من اأ�سوٍل فل�سطينيٍة؛ والدتها من مدينة “القد�ش” العربية 

املحتلة, ووالدها بريطايّن االأ�سل, تلّقت تعليمها يف البلدة القدمية من القد�ش املحتلة 

باإ�رسارٍ من والديها امل�سيحيني على تعّلم القراآن؛ ملا فيه من نقاء اللغة العربية وجوهرها. 

العربية والفرن�سية واالإ�سبانية واليونانية؛ بعد جولٍة طويلٍة مع والدها  وتتقن “موران” 

 يف بلداٍن عربيٍة واأوروبيٍة منها: )بلجيكا واليونان واأثيوبيا واالأردن(. وقد كان 
ّ
الدبلوما�سي

.
ّ
لتن�سئتها االأثر العميق على ن�ساطها وتوجهها ال�سيا�سي

ن�رس ثقافة �لت�سامح

منقطع  بن�ساٍط  املقارن(  التعليم  املاج�ستري يف  درجة  على  )احلا�سلة  “موران”  عملت 

النظري لن�رس وتدعيم ثقافة الت�سامح واحرتام التنّوع بني اجلن�سيات املختلفة يف بريطانيا, 

وقد وجدت �سالتها يف احلزب الليربايل الدميقراطي؛ الذي قّدم لها الدعم وامل�ساندة يف 

تاريخ عائلتها يحتوي على  اإّن  بل  البداية؛  االنتخابية, وفكرتها هذه مل تكن  حملتها 

كتب مذكراٍت مطولًة  الكثري من ال�سواهد, خا�سًة اأّن جّدها االأكرب “وا�سف جواهرية” 

عن حياة الفل�سطينيني حتت احلكمني العثماين واالإنكليزي؛ قبل اأن تطاول اأبناء �سعبه 

يف تلك الفرتة بـ  وا�سفاً احلياة يف “القد�ش”  النكبة؛ التي خّلفها قيام دولة “اإ�رسائيل” 

نظراً للعالقة املمّيزة التي جمعت امل�سلمني بامل�سيحيني واليهود,  “احلياة املت�ساحمة” 
واالحرتام الكبري الذي كان بينهم.

�ل�سيا�سة على طاولة �لع�ساء..!

جامعة  الفيزياء يف  ملادة  مدر�سًة  وتعمل  “اأوك�سفورد”  �سمايل  موران”  “ليلى  تعي�ش   

 من خالل ن�ساطاتها 
ّ
يف العمل ال�سيا�سي التعليمية, انخرطت “موران”  “اأوك�سفورد” 

املحلّية  االأعمال  حماية  اأجل  من  احلمالت  من  جمموعًة  نّظمت  حيث  االجتماعية, 

اأف�سل,  مدار�ش  اأجل  من  حمالٍت  وخا�ست  احل�سا�سة,  التخطيط  تطبيقات  وحماربة 

؛ فاإّن لديها روؤيٌة خا�سٌة تنتقد فيها �سيا�سات 
ّ
ونظراً النتمائها حلقل التعليم احلكومي

امل�ساواة  عدم  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  واملناف�سة,  االختيار  اإىل  ت�ستند  التي  التعليم؛ 

املجتمعية -على حّد تعبريها- باالإ�سافة اإىل ت�سجيعها الأبحاث البيئة واال�ستثمار.

فوزها يف االنتخابات عرب موقع التوا�سل االجتماعي “تويرت”  هذا؛ وقد اأعلنت “موران” 

قائلة: “لقد جنحت يف االنتخابات عن منطقة “اأك�سفورد” الغربية و”ابينجدون” ف�سكراً 

يف لقاءاٍت تلفزيونيٍة �سابقٍة: “ن�ساأتي الفل�سطينية  ملن �سّوت يل”. واأو�سحت “موران” 

طاولة  على  دائماً  كانت  فال�سيا�سة  الدويّل,  بال�ساأن  مهتماً  �سخ�ساً  مني  جعلت 

االختالف  على  منفتحاً  عاملاً  اأريده  للعامل,  روؤيتي  جوهر  هو  “هذا  م�سيفًة:  الع�ساء” 

واحرتام االآخر, ومت�ساحماً مع وجهات النظر, فما زلت اأعتقد اأّن باإمكاننا الو�سول اإىل 

هذه ال�سورة يف يوم من االأيام”.

يلتزم  “موران”  اإليه  تنتمي  الذي  الليربايل  الدميقراطي  احلزب  اأّن  هنا؛  ذكره  واجلدير 

بتخ�سي�ش %0.07 من اإجمايل الدخل الوطني للم�ساعدات اخلارجية, وتعليق �سفقات 

بيع ال�سالح اإىل ال�سعودية �سمن روؤية احلزب القا�سية مبنح رخ�ش بيع ال�سالح اإىل الدول 

التي حترتم حقوق االإن�سان فقط, كما يقدم احلزب مالذاً لـ50 األفاً من الالجئني ال�سوريني 

ولثالثة اآالف طفل فقدوا عائالتهم يف احلرب الدائرة يف �سوريا.

ليلى موران
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�بت�شام مهدي

 “سوزان” و”قمر” تنجحان في تحويل 
أسطح المنازل في غزة إلى “جنان خضراء” 

يشهد مشروعهما إقبااًل كبيراً عليه

تتحّدث  ل�”�لغيد�ء”..  حديثها  بد�ية  يف 

فكرة  عن  عاماً(   25( �لله”  عطا  “�سوز�ن 
���س��ن��و�ت  “خالل  ف���ت���ق���ول:  م�����رسوع��ه��ا؛ 

وج��دُت  �مل��ع��م��اري��ة؛  للهند�سة  در����س��ت��ي 

باحلد�ئق  بعيٍد  ح��دٍّ  �إىل  مهتمًة  نف�سي 

�ملنزلية، حيُث �أنني كنُت �سغوفًة مبتابعة 

�الإن��رتن��ت ح��ول تخ�سري  يُن�رسُ يف  م��ا  ك��ّل 

يف  فكرةٌ  خطرت  �أن  �إىل  �مل��ن��ازل،  �أ�سطح 

منزلنا؟  يف  �أطّبقها  ال  مل  ي��وم:  ذ�ت  ب��ايل 

القت �لفكرة مو�فقًة وت�سجيعاً كبري�ً من 

منزلنا  �سطح  حتويل  من  والأمتكن  و�ل��دّي، 

�أ�سبحت متعُة  حيُث  “جنة خ�رس�ء”  �إىل 

فخورةً  كنُت  فيها.  �جللو�س  هي  عائلتنا 

ب�”جّنتي �ل�سغرية” ومل �أتخّيل يوماً �أنني 

�لتجربة  تكر�ر  هدفه  م�رسوعاً  �ساأفتتح 

وتتابع  غزة”.  مبدينة  �ملنازل  �أ�سطح  على 

“�سوز�ن”: “مل تكن جتربة تخ�سري �سطح 
منزلنا �سهلًة �أبد�ً؛ بل كانت �ساّقًة؛ بفعل 

لدّي، لكنني  و�الإمكانيات  �لتجربة  نق�س 

قررُت جتاوز هذه �مل�ساألة من خالل �ملثابرة 

�الأ���س��ات��ذة  بع�س  ب��خ��رب�ت  و�ال���س��ت��ع��ان��ة 

�جل��ام��ع��ي��ني؛ �ل���ذي���ن ق��ب��ل��و� م�����س��اع��دت��ي 

يف  فعاٍل  ب�سكٍل  و�ساهمو�  رحٍب،  ب�سدرٍ 

�أطلقُت  و�ل��ذي  وجناحه؛  م�رسوعي  تطوير 

لزر�عة   ”Green Make Over“ عليه ��سم  

�أ�سطح �ملنازل”. 

فكرتها  “�سوزان”  �ساركت  2012؛  عــام  يف 

يف حا�سنة “االأعمال  مب�سابقة “خطط االأعمال” 

وح�سلت  االإ�سالمية,  باجلامعة  والتكنولوجيا” 

“بنك  من  م�رسوعها  لتاأ�سي�ش  منحٍة  على 

فل�سطني”. 

“�سوزان”  تو�ّسح  االأ�سطح؟  تخ�سري  يتم  كيف 

اأّن طريقة تنفيذ م�رسوعها تتم من خالل زراعة 

االأ�سطح املنزلية بطرٍق تقليديٍة وبطريقة الزراعة 

الهيدروبونيك”(  “نظام  با�سم  )املعروفة  املائية 

ت�سميم  خدمات  تقدمي  اأ�سا�ش  على  وتقوم 

وتن�سيق احلدائق املنزلية واملواقع العامة وجتميلها 

وتاأثيثها؛ من خالل تقدمي خدمٍة متكاملٍة ما بني 

الدعم  وخدمة  واالإ�ــرساف  والتنفيذ  الت�سميم 

 وال�سيانة, اإ�سافًة اإىل تزيني املنازل بال�سّبار 
ّ
الفني

 دون احلاجة ل�سقايته ب�سكٍل م�ستمر, 
ّ
الطبيعي

مع احل�سول على منظرٍ جمايٍل رائٍع”.

اأنابيٍب  با�ستخدام  “نقوم  “�سوزان”:  وتكمل 

بال�ستيكيٍة, ثّم ترتيبها وو�سع ال�ستالت اخلا�ّسة 

حتى  ال�سغرية؛  اجلذور  ذوات  من  معّينٍة  بنباتاٍت 

النباتات  تُو�سُع  ثم  االأنابيب,  و�سع  مع  تتالءم 

يف  بال�ستيكٍي  اأنبوٍب  مع  قائمٍة  زاويٍة  ب�سكل 

اجلذور.  على  املاء  مبرور  ي�سمح  مما  خا�سٍة؛  فتحٍة 

االأنابيب  من  جمموعٍة  ربط  يتّم  ذلــك؛  بعد 

خالل  املاء  بنقل  ي�سمح  مما  البع�ش؛  ببع�سها 

يف  املزروعة  النباتات  جميع  على  االأنابيب  هذه 

املياه يف  بت�رسيف  وتنتهي  ال�سقاية,  فرتة  نف�ش 

مراٍت  املياه  ا�ستخدام  باإعادة  ي�سمح  مما  خزاٍن؛ 

عديدةٍ دون اإهدار املاء خالل عمليات الرّي, وبذلك؛ 
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يكون ا�ستخدام املاء بكمياٍت حمدودة”. وتو�ّسح “�سوزان” اأنه 

ُل ترك م�سافٍة بني كّل �ستلٍة واأخرى ال تقّل عن 30 �سم,  يُف�سّ

وكّل اأنبوبٍة بال�ستيكيٍة تقوم برّي 13 �ستلة, وميكن ا�ستخدام 

املوا�سري  من  ممكن  قدرٍ  اأكرب  بو�سع  املكّثفة؛  الزراعة  اأ�سلوب 

مع  النتائج,  اأف�سل  لتحقيق  املت�ساعدة  واملتوازية  املتتالية 

لتخزين  بطارياٍت  توفري  يتطلب   
ٍّ
اأوتوماتيكي رٍيّ  نظام  وجود 

للكهرباء؛  احلاجة  وذلك لعالج م�سكلة  الكهربائية,  الطاقة 

يف ظّل ال�ساعات الطويلة النقطاع التيار الكهربائي.

�ل�سعوبات و�لعو�ئق..

يف  و�رسيكتها  “�سوزان”  �سقيقة  وهي  )22عاماً(  “قمر”  اأما 

امل�رسوع, وتتوىّل اجلوانب املالّية واالإدارية اخلا�ّسة به, فاأو�سحت 

اأنهم �سعوا اإىل التعريف بفكرة امل�رسوع يف خمتلف املعار�ش 

واالأماكن؛ من اأجل الرتويج لها, ومن بني تلك املعار�ش: “اإبداعات 

االإ�سالمية”..  “اجلامعة  يف  واالإبداع”  و”الريادة  اخلريجني” 

باالإ�سافة اإىل معر�ش “اأ�سبوع البيئة” يف “نقابة املهند�سني” 

ف�سالً عن م�ساركتهما يف موؤمتراٍت واأن�سطٍة جمتمعيٍة عّدةٍ 

جعلت م�رسوعهما معروفاً ب�سكٍل اأو�سع, وهو ما زاد االإقبال 

على عملهما, وجلب لهما املزيد من الزبائن.

اأما عن املعيقات التي واجهتهما؛ قالت “�سوزان”: “لقد واجه 

اأهمها الثقافة املحلّية  م�رسوعنا العديد من امل�ساكل, كان 

ملجتمعنا؛ حيُث اأّن زراعة االأ�سطح كان فكرةً جديدةً بالن�سبة 

لهم,  بالن�سبة  �سعباً  تقّبلها  وكان  غزة,  قطاع  يف  للنا�ش 

اأول م�رسوٍع قمنا  الت�سويق الأنف�سنا من خالل  لكّننا حاولنا 

بتنفيذه لزراعة �سطح منزٍل كانت م�ساحته 400 مرتاً مربعاً؛ 

حيث اأّن طريقة زراعته وتخ�سريه وتوزيع النباتات ب�سكٍل دقيٍق 

لتنفيذ  بعدها  علينا  الطلبات  لتتواىل  النا�ش,  اإعجاب  نال 

م�ساريع جديدة”.

وتبعاً ل�سوزان؛ فاإّن امل�رسوع واجه م�سكلًة اأخرى؛ تتمثل بارتفاع 

“للتغلب  امل�ساريع:  تنفيذ  امل�ستخدمة يف  اخلام  املواد  اأ�سعار 

على هذه امل�سكلة؛ قمنا بدرا�سٍة م�ستفي�سٍة للموارد املتاحة, 

للبيئة؛  ال�سديقة  واخلامات  املواد  ال�ستخدام  ال�سعي  مع 

اإعادة تدويرها لتنفيذ خمتلف امل�ساريع بطريقٍة  والتي ميكن 

يف  النجاح  حالفنا  وقد  املمكنة,  التكاليف  وباأقّل  احرتافيٍة 

ذلك واحلمد لله”.

�لتو�ّسع يف �مل�رسوع..

االأختني  لدى  اأ�سبح  م�رسوعهما؛  انطالق  من  عامني  وبعد 

�رسكتهما اخلا�سة, وفريٌق مكوٌن من اأربعة اأ�سخا�ش, مكّونني 

فريق عمٍل متكامٍل من م�سّممني وفريق تنفيٍذ موؤهٍل قادرٍ 

حيُث  �رسكتهما؛  خالل  من  امل�ساريع  خمتلف  تنفيذ  على 

اأنهما ت�سعيان االآن اإىل اأن ي�سبح امل�رسوع اأحد اأهم امل�ساريع 

الريّادية يف جمال الديكور اخلارجي وت�سميم حدائق االأ�سطح, 

املوؤ�س�سات  مع  الت�سبيك  خالل  من  تو�سعته؛  اإىل  وال�سعي 

العربية واالأجنبية الرائدة؛ التي تعمل يف ذات املجال.

فكرة  طرحنا  م�رسوعنا؛  تطوير  اأجل  “من  “�سوزان”:  تقول 

ال�سباقني  كّنا  مبتكرةٍ,  بطريقٍة  ال�سّبار  بنبات  املنازل  تزيني 

يف ا�ستخدام ال�سّبار يف تزيني البيوت به, حيُث اأّن الكثريين 

اأ�سواكه, لكّن ما دفعنا ال�ستخدامه  يتخّوفون منه؛ ب�سبب 

يف م�رسوعنا؛ هو ما يتمّيز به من �سكٍل جميٍل, وعدم حاجته 

للماء ب�سكٍل كبري, ف�سالً عن اأننا متكّنا من ا�ستخدامه يف 

عملية الزينة بطريقٍة اآمنٍة لن ت�سّكل مع�سلًة اأو اأيّة خماوف 

الأ�سحاب املنزل”.

وقد بداأت �رسكاٌت اأخرى يف قطاع غزة با�ستخدام ال�سّبار يف 

تزيني اأ�سطح املنازل اأي�ساً؛ مما اأوجد حالًة من التناف�ش الكبري 

ما بني �رسكة “عطا الله” وتلك ال�رسكات. حول هذه النقطة؛ 

مناف�سني  لنا  يكون  اأن  نتوّقع  “مل  بالقول:  “�سوزان”  عّلقت 

بهذه ال�رسعة, وبالتايل؛ تطّلبت امل�ساألة اأن نطّور عمل �رسكتنا؛ 

كي تكون اأكرث متيزاً واإبداعاً؛ ل�سمان بقائها وا�ستمراريتها, يف 

ظّل وجود هوؤالء املناف�سني, فقّررنا مثالً ا�ستخدام اخل�سب مع 

نبات ال�سّبار؛ كي نقّدم اأ�سكاالً وديكوراٍت رائعًة, وا�ستخدمنا 

الأجل ذلك اخل�سب؛ الذي تُو�سُع فوقه الب�سائع املنقولة اإىل 

والذي  قطاع غزة, واملعروف حملياً با�سم “خ�سب امل�ساطيح” 

باإعادة  قمنا  حيُث  الب�سائع,  نقل  بعد  عنه  اال�ستغناء  يتّم 

تدويره من خالل عملنا, وكانت النتائج م�سجعًة للغاية”.

وتابعت “�سوزان”: “كما قمنا اأي�ساً بتنفيذ بع�ش التعديالت 

من  جديٍد  منتٍج  عن  والبحث  عملنا,  يف  املختلفة  واالألوان 

النباتات مل يتّم ا�ستخدامه بعد يف جمالنا, حيُث اأننا �سنقوم 

خالل الفرتة املقبلة باالإعالن عنه”.

ومن ثّم تختم بالقول: “عندما اأنظر اإىل الوراء؛ واأرى الطريق 

حققناها؛  التي  والنتائج  قطعناه,  الذي  وال�ساّق  الطويل 

فاإنني اأ�سعر بفخرٍ �سديٍد. لقد بداأنا هذا امل�رسوع باإمكانياٍت 

حمدودةٍ للغاية, و�سعينا اإىل تطويره؛ اإىل اأن ا�ستطعنا -بعد 

عاٍم فقط- ك�سب ثقة عددٍ كبريٍ من الزبائن, وبداأ الكثري من 

املوؤ�س�سات املحلّية والدولية املوجودة يف قطاع غزة يطلبون 

 له رونقه اخلا�ش 
ٍّ
مّنا ت�سميم واإن�ساء حدائق ذات طابٍع فني

وفقاً لذوقهم وروؤيتهم. وما ر�سالتي هنا لكّل من لديه فكرة 

 قدماً, 
ّ
م�رسوٍع اأو حلٍم ما: “ال ت�ستلم, وال تياأ�ش. وا�سل امل�سي

و�ستتمكن من حتقيق حلمك يوماً ما”..

25



�إعد�د/ رمي �لبحي�سي 

            �سمر �لدرميلي

يعترب م��شم �ل�شيف هذ� �لعام ه� �لأ�ش��أ منذ 

ع�رش �شن��ت يف قطاع غزة، خا�شًة مع ��شتمر�ر 

�شاعات  و�شلت  �لتي  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع 

�لقطع فيه �إىل 12 �شاعة، و�شاعات �ل��شل فيه 

�إىل �أربع �شاعات فقط و�أحياناً �أقل، لذلك ��شطر 

�شكان �لقطاع �إىل �أن يذهب جميع �أفر�د �لعائلة 

�ملنخف�ص  �ل�حيد  �ملنفذ  �لبحر  �شاطئ  �إىل 

يزيد على مائة ملي�ن لرت  �أن ما  �لتكاليف، رغم 

من مياه �ل�رشف �ل�شحي معظمهما غري معالج 

�إىل �حتمالية  ت�شخ فيه ي�مياً، �لأمر �لذي ي�ؤدي 

ه�  �ل�شاطئ  �إىل  �لذهاب  لذ�  �لأوبئة،  �نت�شار 

هروب من بي�ت بال كهرباء و ل ماء خا�شًة يف ظل 

درجات حر�رة �أربعينية ورط�بة غري م�شب�قة.

صيف بركاني ملوث 
شعاره ممنوع االقتراب
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�لبي�ت  وبالتايل فاإن معظم  �ملياه وجدول و�شل �لكهرباء  �لتيار �لكهربائي فال م��عيد حمددة بني جدول و�شل  �أزمة �نقطاع  �ملياه مع  �أزمة  وتتز�من 

تنقطع عنها �ملياه لفرت�ت ط�يلة لعدم وج�د كهرباء، وهذه �لأزمات �لتي مير بها قطاع ز�د من �لأعباء �مللقاة على كتف �ملر�أة �لفل�شطينية و�أ�شبح 

�شغلها �ل�شاغل �لنتظار و�لتنبه �لد�ئم مل�عد �لكهرباء و�ملياه وتنظيم �أعمالها يف �لبيت ويف �خلارج على هذ� �لأ�شا�ص، فغالباً ما ت�كن �ملر�أة هي �ملت�رشر 

�لأكرب من �لأزمات �لتي متر باملجتمعات.

حتاول هذه �لطفلة �أن تتخل�ص من حر�رة �جل� �ملرتفعة باجلل��ص على مدخل �ملنزل يف �أحد خميمات �لقطاع، مع ��شتمر�ر �أزمة �نقطاع �لتيار �لكهربائي 

منذ 10 �شن��ت وتده�ر هذه �لأزمة مبرور �ل�قت. 

أزمة المياه

أزمة الكهرباء
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�سمر �أبو �سما�س

"مليون سنة أسر" هاشتاج لــــــــــ65 ساعة بث متواصلة دون انقطاع

لذوي  ماألوٌف  �إذ�ع��ٌي  �سوٌت  �لقا�سي”  فاطمة 

وت�سحّذ  �ل��ث��ب��ات  على  ت�سجعهم  �الأ�����رسى، 

�إىل  ت��رك��ن  مل  �مل���ي���د�ن،  يف  ل��ل��ب��ق��اء  هممهم 

�لتقليدية يف ن�رس ق�سية �الأ�رسى، �أو �مل�ساركة 

ج��اءت  ب��ل؛  ذوي��ه��م؛  �عت�سامات  يف  �لباهتة 

قناعٍة �سديدةٍ  �إليه عن  نوعٍي، دخلت  بحدٍث 

متحّملة �سغوطه وتبعاته.

 يف هذه اخلطوة 
ّ
 “نقابها” مل يقف عائقاً اأمام امل�سي

�ستوديو  بقدمها  فوطئت  التاريخ؛  �ستدخلها  التي 

ونقلت  االأ�ــرسى  عن  وَكتَبَت  ت 
َ
ونـَـرث و�َسَدت  “طيف” 

ب�سهادة  وا�ستحقاق؛  بجدارةٍ  فنجحت  معاناتهم, 

من تابعوا هذا احلدث الذي �ُسّجل بحروٍف من نور يف 

مو�سوعة “جينت�ش”. 

عرب  “القا�سي”  ال�سحفية  جتربة  نقلت  “الغيداء” 
ق�سية  ن�رسة  ومباركًة جلهودها يف  دعماً  �سفحاتها 

“مليون  االأطول  االإذاعية  املوجة  وتفّوقها يف  االأ�رسى, 

�سنة اأ�رس”. 

فار�سة برناجمّي “مر�سال” و”�أحر�ر”

)25 عاماً( بق�سية االأ�رسى ق�سٌة  الرتباط “القا�سي” 

طويلٌة ت�رسدها لـ “الغيداء” قائلة: “اهتمامي بق�سية 

وبطوالت  معاناة  مبتابعة  �سغفي  من  نبع  االأ�ــرسى 

كان  املحلّية,  االإذاعات  خالل  من  االأ�رسى؛  وت�سحيات 

لق�س�ٍش  اأ�ستمع  كنت  فقد  عاماً,   12 اآنذاك  عمري 

ورواياٍت حقيقيٍة ملعاناةٍ كبريةٍ ترهق تفكريي, وتبكيني 

يخاطنّب  وهّن  االأ�رسى  الأمهات  االأحيان؛  من  كثريٍ  يف 

عن  قوةٍ  من  اأوتيت  مبا  اأدافع  اأن  قّررت  لذا؛  اأبناءهّن, 

عدالة هذه الق�سية”. 

“مل  رفح:  مدينة  ت�سكن  والتي  “القا�سي”  وتابعت 

الكيمياء من حتقيق هديف يف تو�سيل  درا�سة  متنعِن 

�ش االإذاعة  ر�سالة االأ�رسى, ف�سارعُت اإىل درا�سة تخ�سّ

والتلفزيون؛ الأمتكن جيداً يف هذا املجال”.

وتعود بذكرياتها اإىل اأول حماولٍة لها يف الوقوف اأمام 

امليكروفون: “وقفت اأول مرةٍ اأحتدث عرب امليكروفون يف 

املدر�سية,  االإذاعة  عرب  االإعدادية؛  رفح  مدينة  مدار�ش 

دورةٍ  كّل  مع  له  وداً  ازداد  و�رسُت  واألفني,  األفتُُه  حتى 

تدريبيٍة اأن�سم اإليها الأطور مهاراتي االإعالمية, وك�رس 

رهاب خماطبة النا�ش”. 

املعّمقة  والقراءة  املتابعة  تكفي  “ال  واأ�سافت: 

وداعمني حقيقيني لق�سية  ن�سطاء  لنكون  والواعية 

بعدالة  را�سخاً  اإمياناً  اأن يكون لدينا  االأ�رسى؛ بل يجب 

ق�سيتهم, اإ�سافًة اإىل االإرادة القوية؛ التي تُعّد وقوداً 

مهماً لال�ستمرارية, فهناك الكثري من اأ�سحاب النف�ش 

الق�سري؛ الذين �رسعان ما يندثرون”.

“منذ بداية م�سواري؛ عاهدت نف�سي واأمهات االأ�رسى 
الق�سية,  هذه  اأجل  من  الن�سال  اال�ستمرار يف  على 

تعرف  ال  عاليٍة  وهّمٍة  طويٍل  نف�ٍش  اإىل  حتتاج  فهي 

اال�ست�سالم”. 

يُ�سار اإىل اأّن “فاطمة القا�سي” بداأت عملها يف اإذاعة 

�ش  “الراأي” الفل�سطينية يف برنامج “مر�سال” املخ�سّ
الأمهات االأ�رسى, ثم برنامج “اأحرار” املعني با�ست�سافة 

“فاطمة القاضي” تدخل “موسوعة جينتس” 
بالمشاركة في أطول موجة إذاعية في غزة
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اأ�سرياً  الربامج؛ حيث مل ترتك  اأجنح  “كان من  كافة االأ�رسى؛ والذي 

خرج من ال�سجون اإال حّل �سيفاً على هذا الربنامج م�ستدركة: “ما 

اأ�رسانا من ت�سحياٍت؛ فهم من  اأمام ما قّدمه  اأقدمه يظّل قليالً 

�سّحوا بزهرات �سبابهم من اأجل فل�سطني”.

مليون �سنة �أ�رس..!

مو�سوعة  عن دخولها وزميلها “حممد هنية”  وتتحدث “القا�سي” 

“جينت�ش” قائلًة: “اأطول موجٍة اإذاعيٍة يف العامل مل يكن االأول من 
نوعه يف فل�سطني, فعلى مدار ثالث �سنوات �سابقة كان ملكتب 

دوراً يف  الرحمن �سديد”-  “عبد  مبديره  اخلا�ش -ممثالً  االأ�رسى  اإعالم 

 20 عرب  موحدةٍ  موجٍة  من خالل   
ّ
والف�سائي  

ّ
االإذاعي البّث  توحيد 

هذه  اأجل  من  اأجمع؛  العامل  م�ستوى  على  اإذاعًة  و80  ف�سائيًة 

الق�سية, وقد �ساركُت يف الرتتيب والتن�سيق لها باعتبارها اأعماالً 

نوعيًة مهمًة ي�سارك فيها عددٌ كبريٌ من االإذاعات والف�سائيات”.

ب�سمًة خا�سًة من خالل عمٍل جديٍد  لنا  تكون  اأن  “اآثرنا  وتكمل: 

خلو�ش  بالرتتيب  فبداأنا  ال�سابقة,  اأعمالنا  لكافة  رونقاً  ي�سيف 

؛ من خالل ت�سجيلنا 
ّ
الوطني املاراثون  الغمار ال�سعب, ولهذا  هذا 

اإذاعيٍة  موجٍة  اأطول  عن  القيا�سية  لالأرقام  “جينيت�ش”  مبو�سوعة 

“مليون �سنة اأ�رس” بحيث ن�ستمر 65 �ساعة بٍث دون انقطاع”.

جتربٌة نوعيٌة و�سعبة

“عدد االأ�رسى الذين دخلوا ال�سجون االإ�رسائيلية و�سل اإىل مليون اأ�سري 
فل�سطيني, وهو ما كان �رسّ ت�سمية اأطول موجة اإذاعية بـ “مليون 

“حممد  وزميلي  اأنا  “عملت  “القا�سي”:  وا�سرت�سلت  اأ�رس”  �سنة 

على مدار 4 �سهور مع فريٍق متكامٍل على االإعداد الأطول  هنية” 

لالأرقام  “جينيت�ش  العامل, لندخل بها مو�سوعة  اإذاعيٍة يف  موجٍة 

القيا�سية” عرب ت�سليط ال�سوء على ق�سية االأ�رسى الفل�سطينيني, 

واإي�سالها اإىل العامل”.

مكتب  عليها  اأ�رسف  التي  املوجة  بّث  انطلق  “القا�سي”  وح�سب 

ال�سبت  يوم  م�ساء  من  ع�رساً  الرابعة  ال�ساعة  يف  االأ�رسى  اإعالم 

وتوقف  املحلية,  “طيف”  اإذاعة  ا�ستديوهات  يف   2017 ني�سان   15
عدادها يف متام العا�رسة �سباحاً من يوم الثالثاء 18 من ذات ال�سهر, 

لت�سجل 65 �ساعة بثٍّ متوا�سلة دون انقطاع, حمققًة بذلك الرقم 

 االأعلى يف العامل.
ّ
القيا�سي

لكنها  و�سعبًة,  قا�سيًة  نوعيًة  جتربًة  “كانت  “القا�سي”:  وتعّقب 

ناحية؛  من  التحّدي  اإمتام  على  واالإ�رسار؛  بالتحّدي  مفعمًة  كانت 

واإي�سال �سوت االأ�رسى ومعاناتهم من ناحيٍة اأخرى, خا�سًة الر�سائل 

اأ�سباب ال�سمود  التي و�سلت من داخل ال�سجون, كانت من اأهم 

واال�ستمرار”. 

و�سفه  ميكن  ال  مو�سالً  واالإجهاد  التعب  بي  “و�سل  وبّينت: 

االأ�سري  بعر�ش  اأ�سبه  كانت  اللحظات  فتلك  املوجة,  انتهاء  قبيل 

الذين  وذويه  باأهله  ليلتقي  �سجنه؛  من  يخرج  حني   
ّ
الفل�سطيني

ي�ستقبلونه باأ�سكال الفرح”. وتابعت: “لقد كانت جتربًة م�سّغرةً ملا 

يعانيه االأ�سري داخل �سجنه, حني ال يعرف ليله من نهاره, وال يرى 

من العامل �سوى اجلدران االأربع, ناهيك عن مواعيد الراحة والطعام 

التي يحددها �سّجانوه. 

اهتمت  “املوجة  اأو�سحت:  تناولتها  التي  املوجة  مو�سوعات  وعن 

بكّل املوا�سيع املتعّلقة باالأ�رسى, منها “االأ�سريات واالأ�رسى االأطفال 

املحتلة  االأرا�سي  واأ�رسى  اجلرحى,  واالأ�رسى  والقدامى  واملعزولون 

تن�ّش  التي  القانونية  اجلوانب  اإىل  املوجة  تطّرقت  كما  والعرب, 

عليها املواثيق واملعاهدات والت�رسيعات الدولية بخ�سو�ش االأ�رسى 

واأو�ساعهم وظروفهم”.

ت�سحيح �سورة �الأ�رسى

وتتحدث “القا�سي”: “لقد كّنا نُِعّد املوجة لتكون و�سيلًة لت�سحيح 

باأنهم  يعتقد  الذي  العامل؛  نظر  يف  واأو�ساعهم  االأ�رسى  �سورة 

معتقلون الأ�سباٍب جنائيٍة اأو اإرهابية -وح�سب “فاطمة”- فقد قام 

فريق عمٍل متكامٍل على اإعداد برنامج املوجة, حيث ت�سّمنت 140 

تطّرقت  فيما  االأ�رسى,  ق�سية  منها   65 ناق�ست  �سحفياً,  تقريراً 

واأزمة  غزة  على  كاحل�سار  اأخــرى,  فل�سطينية  لق�سايا  البقية 

املوجة  وا�ست�سافت  االإن�سانية املختلفة, كما  واالأو�ساع  الكهرباء 

واالأرا�سي  الغربية  وال�سفة  غزة  200 �سخ�سيًة من قطاع  قرابة 

وحمليني  �سيا�سيني  بني  ما  تنّوعوا  فل�سطني,  خارج  ومن  املحتلة, 

وحقوقيني واقت�ساديني.

حتٍد قا�ٍس

وتعّرج على �رسوط امل�ساركة يف مو�سوعة “جينت�ش” مبينًة: “كانت 

حتدياً  ذاتها  بحّد  القيا�سية”  لالأرقام  “جينيت�ش  مو�سوعة  �رسوط 

قا�سياً لنا, اإذ ت�سرتط اأن تناق�ش اأكرث من مو�سوع, وحتظر على املذيع 

التوّقف عن احلديث ملدة طويلة, اإذ يتوجب على املذيعني اأن يقاطع 

كٌل منهما االآخر كّل ع�رس ثوان, وكان عليهما مقاطعة �سيوفهما 

كّل دقيقة, و�سملت ال�رسوط بّث تقريرٍ م�سجٍل مدته 8 دقائق يف 

وتتابع:  كل �ساعة بث, واأال يرتك املذيعان الهواء الأكرث من 10 ثوان” 

التي تعترب غزةً مدينًة غري اآمنة, توثيق احلديث  “طلبت “جينيت�ش” 
بوجود جلنة حتكيم خا�سة من املوؤ�س�سات احلقوقية, حيث طالبت 

بوجود �ساهدين كّل اأربع �ساعات, وكامريتني مثبتتني على املقّدمني, 

واأخرى على جلنة التحكيم, واإرفاق ال�سور والفيديوهات جميعها”. 

اأرى  اأن  دون  اال�ستديو  يف  اأيام   3 “ق�سيت  “القا�سي”:  وتكمل 

ال�سم�ش, وال اأعرف الليل من النهار, كانت اأمنيتي ا�ستن�ساق الهواء 

الطلق, فتلك جتربٌة ب�سيطٌة من حياة االأ�رسى داخل املعتقالت, اأردنا 

اآالٌم �سديدةٌ من هبوط ال�سغط  اإي�سالها للعامل, ولقد انتابتني 

العزمية  لكّن  التحديّات,  اأ�سعب  من  التحّدي  هذا  كون  وال�سكر؛ 

واالإرادة التي ا�ستمددتها من االأ�رسى الذين كانوا يخرجون بكلماٍت 

ال�سجون يثنون علينا ويرفعون من معنوياتنا.. جعلتني  من داخل 

اأعاند كّل هذا التعب واالإرهاق, ناهيك عن دور زمالئنا الذين كانوا 

وتكمل: “يف بداية املوجة كانت طاقتنا وعزميتنا  �سنداً ودعماً لنا” 

تناطح اجلبال ولكن بعد مرور 40 �ساعًة تقريباً يبداأ اجل�سم بالتعب, 

التي اأ�سابتنا من الكالم املتوا�سل”.  عدا عن “بُّحة ال�سوت” 

حجم  بداأ  حيث  �ساعًة؛   50 مرور  بعد  االأ�سعب  “كان  واأ�سافت: 

التعب يت�ساعف, لكن؛ هنا كانت معجزةً اأتت لتنف�ش عّنا حجم 

التعب واالإرهاق عندما �سّجل لنا االأ�رسى داخل ال�سجون االإ�رسائيلية 

كلمًة وو�سفونا بالفار�سني ال�سجاعني واأننا نخو�ش املعركة نيابًة 

التي  اخلا�سة  والر�سالة  الكلمات  هذه  �سمعنا  فعندما  عنهم, 

قاومنا  وُجهت يل من االأ�رس: “لو كنت حراً النحنيت اأمام فاطمة” 

حتى النهاية”.

وتختم حديثها ال�سّيق: “اليوم؛ وبعد هذا االإجناز؛ لن اأن�سى كلمات 

والدتي وبكاءها ال�سديد اأثناء اإعالن حلظة الفوز, ولن اأن�سى ح�سن 

اأخي واحتفاء عائلتي ودعم اأ�سدقائي وزمالئي يف العمل”.
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هالة حل�ص

�لفل�سطينيات”..  �مل���ح���رر�ت  “�الأ�سري�ت 
�لدر��سات  “جمعيه  �أ�سدرتها  لدر��سٍة  عنو�ٌن 

على  ��ستملت  �لفل�سطينية”  �لن�سوية 

من  �لتو�ّسل  متّ  عمل  و�أور�ق  جل�ساٍت  نتاج 

�أهمها:  �لنتائج؛ كان من  للعديد من  خاللها 

�لفل�سطينية  و�لتنظيمات  �الأح��ز�ب  ق�سور 

�الق��ت�����س��ادي��ة  للمتطلبات  �ال���س��ت��ج��اب��ة  يف 

غ��زة، كما كان  �مل��ح��رّر�ت يف قطاع  لالأ�سري�ت 

�لتنظيمات  هذه  قبل  من  �أكرب  ق�سور�ً  هناك 

مل  حيث  �مل��ح��رر�ت؛  �الأ���س��ري�ت  �لن�ساء  جت��اه 

�ملطلب  ه��ذ�  �إىل  �ال�ستجابة  ن�سبة  تتجاوز 

�أنف�سهن-  �الأ�سري�ت  �لعادل من -وجهة نظر 

30 % تقريباً، وز�د �الأمر �سوءً حينما ُعّمم  هذ� 
يف  �لفل�سطينية  �حلكومة  ليطال  �لق�سور؛ 

لالأ�سري�ت  ر�تباً �سهرياً  �لتي ال تقدم  �لله؛  ر�م 

�مل�����ح�����رّر�ت مب���ا ي��ك��ف��ي ح���اج���ت���ه���ّن، وك��ان��ت 

بن�سبة  �حل��ي��وّي  �ملو�سوع  لهذ�  �ال�ستجابة 

33%؛ �الأمر �لذي يعك�س مدى وحجم �لق�سور 
من قبل هذه �ملوؤ�س�سات، حكومًة و�أحز�باً.

ق�سورٍ  من  االقت�سادّي  اجلانب  على  ينطبق  وما 

كانت  حيث   ,
ّ
االجتماعي اجلانب  على  تعميمه  ميكن 

ا�ستجابة التنظيمات لهذه احلاجة بن�سبة %50 )من 

وجهة نظر االأ�سريات املحررات اأنف�سهّن( كما تبنّي اأّن 

واالأحزاب  التنظيمات  قبل  من  وا�سحاً  هناك ق�سوراً 

ال�سيا�سية الفل�سطينية يف دعوة االأ�سريات املحّررات 

اإىل املنا�سبات االجتماعية؛ حيث كانت ن�سبة ا�ستجابة 

 ,415 ال�رسورية  الفئة  هذه  على  الدرا�سة  جمتمع 

وكذلك كانت ن�سبة ا�ستجابة االأ�سريات املحّررات على 

االأمر  %42,2؛  الن�سبة  ؛ حيث بلغت 
ّ
ال�سيا�سي اجلانب 

الذي يدّل على مدى ق�سور هذه القوى ال�سيا�سية يف 

القيام بواجباتها الوطنية جتاه هذه ال�رسيحة اأو الفئة 

.
ّ
من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني

يتبّدى  عندما  بوؤ�ساً  اأكرث  وي�سبح  اأكرث,  االأمر  وي�سوء 

ق�سور التنظيمات الفل�سطينية يف تلبية احتياجات 

البعد  م�ستوى  على  املحّررات  االأ�سريات  الن�ساء 

التنموّي؛ حيث كانت ن�سبة ا�ستجابة عّينة الدرا�سة 

ب�سكٍل عاٍم, يف حني كانت ن�سبة اال�ستجابة   % 41,3
التدريبية  والدورات   41,2% الرتفيهية  اجلوانب  على 

الإعادة تاأهيل االأ�سريات كانت اال�ستجابة فيها بن�سبة 

.% 41,6
خالل  من  قّدمتها  ورقًة  دقة”  اأبو  “مرمي  د.  وتناولت 

جل�سة لهذه الدرا�سة, �سهادةً حّيًة وواقعيًة عن التاريخ 

واحلركة  الفل�سطينية  املراأة  لن�ساالت   
ّ
ال�سيا�سي

الفل�سطينية  الن�سوية  احلركة  واأّن  خا�سًة  االأ�سرية, 

فكانت املراأة  قد ات�سمت “ب�سمة ق�سّيتها الوطنية” 

�رسيكًة للرجل يف ن�ساالتهما امل�سرتكة �سد االحتالل, 

؛ مما جعل املراأة 
ّ
والدفاع عن حقوق ال�سعب الفل�سطيني

الفل�سطينية تتجّرع كاأ�ش املرارة والظلم من املحتّل 

الغا�سب لالأر�ش, وبذلك؛ �سجلت املراأة الفل�سطينية 

؛ 
ّ
الفل�سطيني ال�سعب  تاريخ  �سفحة جمٍد وفخرٍ يف 

االأمر الذي جعلها تكت�سب -عن جدارة- ما �سّطرته 

؛ ال�سادرة عن 
ّ
 الفل�سطيني

ّ
وثيقة اال�ستقالل الوطني

باأّن  اأكّدت  15/11/1988, حينما  الوطني يف  املجل�ش 

املراأة الفل�سطينية هي: “حار�سة نارنا وبقائنا الدائم”.

ومنظمة  ال�سلطة  مداخلتها  خالل  “مرمي”  د.  ودعت 

اإىل  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  القوى  وكّل  التحرير 

على  بهّن  والعناية  املحّررات  االأ�سريات  تكرمي  �رسورة 

وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  االأ�سعدة 

احتياجاتهّن  لهّن   
ّ
تلبي واأن  والقانونية,  والنف�سية 

ال�رسورية اأ�سوةً بالرجال الذين متّ اعتقالهم.

من  املحّررات  االأ�سريات  دعم  �رسورة  على  اأكّدت  كما 

قبل كّل االأطر الن�سوية الفل�سطينية, وب�سكٍل خا�ش؛ 

و”وزارة �سئون  من “االحتاد العام للمراأة الفل�سطينية” 

املراأة” يف “ال�سلطة الوطنية”.. اأّي موؤ�س�سات املجتمع 
يُ�سبحن  حتى  املحّررات  الن�ساء  تاأهيل  يف  املــديّن, 

نا�سطاٍت وفاعالٍت موؤهالت.

من  بعددٍ  الدرا�سة  لهذه  ورقتها  دقة”  “اأبو  واأنهت 

جتربة  توثيق  �رسورة  �سيما:  ال  املهّمة؛  التو�سّيات 

املدار�ش  يف  جتربتهّن  وتدري�ش  املحّررات,  االأ�سريات 

اخلا�ش  القانون  وتعديل  الفل�سطينية,  واجلامعات 

األسيرات المحررات الفلسطينيات:
 بين الواقع والمأمول..
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باالأ�سريات, و�رسف رواتب لهّن مبا ي�سمن حياةً كرميًة للكل, اإ�سافًة اإىل تاأمني اجلانب 

 لالأ�سريات املحّررات, واال�ستفادة منهّن يف م�رسوع مقاومة االحتالل؛ على 
ّ
ال�سحي

امل�ستوى االإقليمي والدويل, وت�سجيع االإبداعات الن�سوية, وم�ساعدة اأبنائهّن, اإىل 

 والقانويّن لهن, وكّل ذلك ال يلغي اأهمية و�رسورة 
ّ
جانب تقدمي الدعم النف�سي

.
ّ
اإطالق حملٍة دوليٍة الإطالق �رساح االأ�سريات داخل �سجون االحتالل االإ�رسائيلي

ومتّ التحّدث يف الدرا�سة عن ورقٍة هامٍة حتت عنوان: “اأهمية الدور االإعالمي يف 

والتي اأكّدت اأن االإعالم الفل�سطيني لي�ش �سّد  اإبراز ق�سية االأ�سريات املحّررات” 

االأ�سريات الفل�سطينيات ولي�ش معهّن.

 يف اإبراز ق�سّية االأ�سريات املحررات؛ وكان 
ّ
وجاء يف الدرا�سة اأهمية الدور االإعالمي

من اأبرزها: 

-الك�سف عن االنتهاكات غري االإن�سانية للمراأة الفل�سطينية؛ التي مّرت بتجربة 

االعتقال وال�سجن.

- ر�سد وتوثيق الق�س�ش االإن�سانية لالأ�سريات املحّررات بهدف حفظها كتاريٍخ 

.
ّ
�سفهي

املراأة  ق�سايا  الفل�سطينية؛ وحتديداً  بالق�سية  دولياً  املهتّمني  -ح�سد ومنا�رسة 

الفل�سطينية.

-ال�سغط باجتاه التدّخل من قبل املوؤ�س�سات الدولّية والتخفيف عن االأ�سريات 

الفل�سطينيات, وهذا دورٌ مهٌم للموؤ�س�سات املحلّية للتوا�سل اإعالمياً مع اجلهات 

االإعالمية واحلقوقية خارج فل�سطني.

طويلة  عمليٍة  لربامج  والتخطيط  نف�سياً  االأ�سريات  هوؤالء  دعم  باجتاه  -الدفع 

االأمد لدجمهّن باملجتمع بعد الفجوة التي حدثت؛ نظراً النعزالهّن عن املجتمع.

وخرجت الدرا�سة بالعديد من التو�سّيات كان من اأبرزها:

بياناٍت  قاعدة  توفري  على  الفل�سطينية  التنظيمات  قبل  من  العمل  -�رسورة 

دقيقٍة ووا�سحٍة ل�رسيحة االأ�سريات الفل�سطينيات.

-�رسورة العمل على الدعم االقت�سادي لهذه ال�رسيحة وعدم تركهّن يف مهّب 

الريح.

دعوتهن  خالل  من  ووطنياً  اجتماعياً  املحّررات  باالأ�سريات  االهتمام  -�رسورة 

للم�ساركة يف كّل الفعاليات االجتماعية والوطنية.

-�رسورة التزام التنظيمات بتبّني ا�سرتاتيجيٍة وا�سحٍة جتاه اإحلاق االأ�سريات بدوراٍت 

تدريبيٍة تنمويٍة ت�ساعدهّن يف مواجهة م�ساعب احلياة.

وامل�ساندة  والتبّني  االهتمام  باأّن  الفل�سطينية  التنظيمات  تعي  اأن  -�رسورة 

القيم  عظمة  على  موؤ�رساً  االأحيان  من  كثري  يف  يكون  قد  املحرّرات  لالأ�سريات 

واملبادئ واالأخالق عند تلك التنظيمات.

لالأ�سريات  واقت�ساديٍة  واإن�سانيٍة  واجتماعيٍة  و�سيا�سيٍة  وطنيٍة  حا�سنٍة  -اإيجاد 

املحّررات تُعيد لهّن كرامتهّن وتقّدر ن�ساالتهّن وت�سحياتهّن, وتكفل لهّن توفري 

والتاأهيل   
ّ
املجتمعي واالندماج   

ّ
النف�سي واالإر�ساد  املعنوّي  الدعم  و�سائل  كّل 

 والدعم املادّي واإيجاد فر�ش عمٍل وحياةٍ كرميٍة لهن.
ّ
املهني

قاعدة  تفتيت جهودها على  االأ�سرية وعدم  احلركة  احلفاظ على وحدة  -�رسورة 

 والفئويّة احلزبّية.
ّ
االنق�سام ال�سيا�سي

-�رسورة تدري�ش التجربة يف املدار�ش واجلامعات وتعديل القانون اخلا�ش باالأ�سريات 

يف وزارة االأ�رسى, و�رسف راتٍب مقطوٍع بخ�سو�ش االأ�سريات املحّررات ي�سمن حياةً 

 لهّن.
ّ
كرميًة لهّن, وتاأمني اجلانب ال�سحي

االأ�سريات  ومعاناة  املــراأة  لق�سايا  االإعالمية  التغطية  يف  ق�سورٌ  -هناك 

�سجون  يف  االأ�سريات  ق�سية  تفعيل  يجب  وبالتايل؛  خا�سًة,  الفل�سطينيات 

االحتالل, واالأ�سريات املحرّرات يف و�سائل االإعالم املختلفة, واإعادة توحيد اجلهود 

؛ لتكون مرجعاً اإعالمياً, والرتكيز على اجلانب االإن�ساين 
ّ
يف جمال االإعالم التفاعلي

لالأ�رسة واالأ�سريات الفل�سطينيات, ليعيد لهّن اعتبارهّن كن�ساٍء لديهّن معاناتهّن 

الدويّل,  امل�ستخدمة يف اخلطاب  اللغات  وتنويع  االإ�رسائيلية,  االنتهاكات  ب�سبب 

واالأهّم؛ حتديد ا�سرتاتيجيٍة للت�سبيك والتن�سيق وتكامل االأدوار وتراكم االأفعال 

والنتائج.

حممود جودة

ما زال في بلدي من يفكر 

بهذا الشكل..!!

الثانوية  امتحانات  في   99.3 معدل  على  ََصَلت 
العامة، “سوار اجلدبة” التي لم تسلم من تعليقات 
وانتقادات العيون القاصرة؛ التي نظرت إلى هيئتها 
معّدل  العيون  تلك  وأهملت  محجبة”  “غير  بأنها 

الفتاة وتفّوقها..!
الشخصية،  احلرّيات  في  التدّخل  نظرة  زالت  ال 
واحلكم املسبق بناًء على الشكل اخلارجّي؛ الزالت 
البالد  والتعامالت في  العالقات  العديد من  حتكم 
التي يكون تعليمها مجرد تلقنٍي للمفاهيم، وإعادة 
بها  يتعامل  التي  اخلاطئة  للثقافة  وتدويٍر  إنتاٍج 
املجتمع كما هي، دون أّي متحيٍص، وإعادة قراءٍة 
للواقع، ومدى مالءمة تلك الثقافة للواقع املعاش 
أو  الفهم،  عدم  حالة  من  نابٌع  كله  وهذا  حاليًا. 
والتنشئة  التعّصب  غرسه  الذي  امُلتعالي؛  الفهم 
-في  املرأة  إلى  تنظر  التي  اخلاطئة؛  االجتماعية 
جسد،  مجرد  بأنها  والكلّية-  األولى  نظرتها 
وبالتالي؛ تقيس أّي سلوٍك منها أو اجتهاٍد علمٍي 

أو عملٍي باملقياس اجلسدّي، هل هي محجبة؟!.
أّي أنها رغم تفّوقها؛ تبقى تضع إلى نظرٍة دونّيٍة 
من قبل العديد من أفراد املجتمع، وهذا يدعوننا 
التنشئة،  طريقة  في  النظر  إعادة  إلى  بصدٍق 
وطريقة التعليم بصورتها اجلامعة، إذ ُيغذي املنهاج 
على  بناًء  والتفرقة  العنصرية  نظرة  الفلسطيني 
الشكل، وإن كان ذلك بشكٍل غير مباشٍر، ولكنه 

موجود.
أخيرًا؛ لقد مّتت حفالت التكرمي للطالب الناجحني 
من  العديد  بهم  واحتفى  العامة،  الثانوية  في 
ولكن  الطالبية،  واألطر  واملؤسسات  األحزاب 
وكلياتنا  تلبي جامعاتنا  الكبير: هل  السؤال  يبقى 
طالبنا  سيفرح  هل  وآمالهم،  طالبنا  طموحات 
سيصابون  أنهم  أم  بالتمّيز،  ويشعرون  بتفّوقهم 
بالصدمة عندما يعلمون أّن تفّوقهم لم يكن سوى 
درجاٍت ُتكتب في الشهادات، وأّن اجلامعات لم تلِب 
تّصصاٍت  بدراسة  التمّيز  في  وحّقهم  طموحاتهم 

علميٍة عامليٍة، ولم تكن باملستوى املطلوب.    

31



رحالت عذاب لألسرى مصحوبة 
بكافة أشكال الوجع

�شهر دهليز

مما روته االأ�سرية املحررة   كان هذا “غي�ساً من في�ش” 

عن معاناتها وعذابها يف رحلة نقل  “�سمود كراجة” 
االحتالل,  �سجون  داخل  املعتقلني  واالأ�سريات  االأ�رسى 

حيُث كانت �سلطات االحتالل تنقلهم داخل ما يُعرف 

نقل  يف  ت�ستخدم  والتي  “البو�سطة”  عربة  با�سم 

االأ�رسى بني ال�سجون واملحاكم االإ�رسائيلية.

رحالت �لعذ�ب..!

الله”  “رام  حمافظة  يف  “�سفا”  بلدة  من  “�سمود” 
عاماً,  لع�رسين  بال�سجن  عليها  االحتالل  َحَكَم  وقد 

اإطالق �رساحها يف �سفقة  ق�ست منها عامني قبل 

“وفاء االأحرار” عام 2011. تقول “�سمود”: “خالل هذين 

واحد  يف  للمحكمة  التوجه   
ّ
علي توجب  العامني؛ 

منها  اأنني يف كّل مرةٍ  وع�رسين جل�سة. هل تعلمني 

اإليهّن  اأعود  لن  وكاأنني  االأ�سريات,  باقي  اأودُع  كنُت 

اأتعر�ُش  التي كنُت  املعاناة؛  ال�سبب �سّدة  ثانية؟ كان 

منها  مرةٍ  كّل  املحكمة.  واإىل  من  الطريق  يف  لها 

كانت عذاباً رهيباً لن ي�سعر به اإال من ذاقه مثلي من 

االأ�رسى”.

تتنقل بني  “البو�سطة”  “كانت  تتابع قائلة:  ثّم؛  ومن 

جل�سات  لديهم  الذين  االأ�رسى  جلمع  �سجون؛  عّدة 

لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل  نقلهم  يتم  من  اأو  حمكمة, 

العالج, حيث يتم خاللها التنقل من حافلٍة اإىل اأخرى 

يوقظوننا يف  كانو�  نقلنا؛  فيه  �مل��ر�د  �ليوم  تلك؟ يف  �ملريرة  �لعذ�ب  رحالت  �أن�سى  �أن  “كيف يل 
�لثالثة فجر�ً، ليتم و�سعنا يف تلك �حلافلة �مل�سماة ب�”�لبو�سطة”. هي �لو�سعية ذ�تها هناك، 

ويف كل مرة. ال تغيري: يد�ي ورجالي مقّيدتان بال�سال�سل. عيناي مع�سوبتان باإحكام، تلك �ملقاعد 

�أفر�ٍن ملتهبٍة ت�سوينا �سيفاً، وي�سبح معدنها �سديد  �حلديدية غري �ملريحة؛ و�لتي تتحّول �إىل 

لِنا �أ�سعافاً م�ساعفة..”. �لربودة �ستاءً؛ فيزيد من معاناة تنقُّ

“البوسطة”..
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“الدامون”  �سجن  من  اأخرجوين  اأنهم  مرةً  اأذكر  الآخر.  �سجٍن  ومن 

الأ�سل بعد اأ�سبوٍع اإىل “عوفر”..! رغم اأّن مّدة التنّقل بني ال�سجنني 

ال تزيد عن ثالث �ساعات فعلياً, لكّن م�سلحة ال�سجون اأرادت جمع 

واحدة؛  “بو�سطة”  يف  ال�سجون  خمتلف  من  االأ�رسى  من  العديد 

هادفة من وراء ذلك اإىل زيادة عذابنا اإىل اأبعد حدٍّ ممكن”.

وت�سيف “�سمود”:”ما يزيد االأمر �سوًء؛ هو تلك الوحدة امل�سئولة 

وهي  خالل نقلنا, وامل�سماة بـ”النح�سون”  عن حرا�سة “البو�سطة” 

وحدةٌ م�سئولٌة عن نقل املعتقلني من �سجٍن الآخر, اأو من ال�سجن 

للمحكمة, ومنع هروب ال�سجناء, اأو اعرتا�ش قافلتهم ومهاجمتها 

الوحدات  واأكرب  اأقوى  من  وهي  منظماتهم,  قبل  من  وحتريرهم 

الع�سكرية االإ�رسائيلية, �ُسكلت خ�سي�ساً الإحكام ال�سيطرة على 

داخلها”. ال�سجون عرب مكافحة ما ي�سمى “اأعمال ال�سغب” 

ع�سكريني  “كراجة”  ذكرته  ملا  وفقاً  “النح�سون”  وحدة  ت�سم 

االأ�سلحة  ا�ستخدام  يف  عاليًة  تقنيًة  قتاليًة  مهاراٍت  ميتلكون 

املختلفة, وكانوا ق�ساةً بطريقٍة غري عاديٍة؛ لدرجة اأنها كانت ت�سعر 

نقلنا  رحلة  نطلبه خالل  كّنا  �سيٍء  كّل  الب�رس..  لي�سوا من  اأنهم 

كان يُقابُل بالرف�ش, حتى لو كان �رسب املاء اأو الذهاب اإىل املرحا�ش”.

قبورٌ متنقلٌة..!

من  �سباعنة”  “ثامر  االأ�رسى  �سوؤون  والباحث يف  املحرر  االأ�سري  اأما 

بلدة قباطية ق�ساء جنني؛ والذي اأم�سى �سبع �سنوات يف �سجون 

ما  اأ�سبه  “اإنها  قائالً:  “البو�سطة”  في�سف  ؛ 
ّ
االإ�رسائيلي االحتالل 

تكون بـ”قبور متنقلة” جمهزة بكامريات مراقبة, يذوق فيها االأ�رسى 

اأ�سّد العذاب, ومُينعون من ال�رسب اأو ق�ساء احلاجة, حيث يجل�سون 

على مقاعد حديديٍة بجانب بع�سهم البع�ش وهم مقيدون من 

مُينُع االأ�رسى جميعاً من احلديث والتدخني  اأيديهم واأرجلهم, حيُث 

نوافذ  جميع  اإغالق  يتّم  كما  ال�رسيف.  امل�سحف  حمل  حتى  اأو 

“البو�سطة” مما يجعلها كريهة الرائحة وال تطاق”.
ملا �سيعانيه  نف�سه  ويهيئ  ي�ستعّد  االأ�سري  “اإن  “�سباعنة”:  ويتابع 

قبل يوٍم اأو اثنني على االأقل من بدء الرحلة من  داخل “البو�سطة” 

اأو العيادات, دون  اأو امل�ست�سفى  اأو التحقيق  ال�سجن اإىل املحكمة 

�ساعات  منذ  الرحلة  تبداأ  حيث  ال�سن,  كبار  اأو  للمر�سى  مراعاةٍ 

اأحياناً,  اأياٍم  لعدة  اأو  الليل؛  من  متاأخرٍ  وقٍت  وحتى  االأوىل  الفجر 

االأ�سري  تفتي�ش  بينها  اأمنيٍة مهينٍة, من  اإجراءاٍت  بعد  اإال  تتّم  وال 

 اللون”.
ّ
تفتي�ساً عارياً, واإجباره على ارتداء لبا�ٍش خا�ٍش باالأ�رسى بُني

“عبد  اأكده  والذي  حديثه؛  يف  “�سباعنة”  االأ�سري  ذكره  ما  ووفق 

�سوؤون  بهيئة  والتوثيق  الدرا�سات  وحدة  رئي�ش  فروانة”  النا�رس 

يتعمدون اإيقاف احلافلة  االأ�رسي واملحررين, اأّن “عنا�رس “النح�سون” 

عّدة مراٍت دون داٍع لتاأخري الرحلة من اأجل تعذيب االأ�رسى املرهقني, 

واأّن ما يزيد تلك املعاناة عليهم هو حجزهم مع �سجناء جنائيني 

اإ�رسائيليني يف احلافلة ذاتها”.

البالغ  ق�سة االأ�سري الطفل “حمودة اأبو �سمرة”  وا�ستذكر “فروانة” 

من العمر 16 عاماً, وهو من  �سكان قرية “بيت عور التحتا” ق�ساء 

“رام الله” حيث متّ نقله مع عددٍ اآخر من االأ�رسى االأ�سبال من �سجن 
كان  التي  “البو�سطة”  حافلة  يف  “عوفر”  حمكمة  اإىل  “رميونيم” 
باإخراج  اأحدهم  قام  بالغون,  جنائيون  �سجناء  �ساعتها  بداخلها 

بجروٍح  واأ�سابه  �سمرة”  “اأبو  االأ�سري  واعتدى على  من فمه  �سفرةٍ 

يف يده”.

واأ�سار “فروانة” اإىل اأنه “مل ت�سّجل اأيّة حالة وفاة ب�سبب البو�سطة, 

االأ�سري  مثل  خمتلفٍة؛  باإ�ساباٍت  اأ�سيبوا  االأ�رسى  من  الكثري  لكّن 

اأريحا, والذي تعر�ش الإ�سابٍة  من �سكان مدينة  اأبو الع�سل”  “نائل 
بالغٍة اأثناء نقله يف البو�سطة اإىل حمكمة عوفر الع�سكرية, حيث 

انزلق لعدم متكنه من االإم�ساك بال�سالمل عند نزوله من البو�سطة 

وهو مقّيد اليدين والرجلني ومع�سوب العينني, مما اأّدى اإىل �سقوطه 

واإ�سابته بك�سورٍ يف اأربع فقراٍت يف الظهر”. اأما االأ�سري املحرر “ماهر 

الرجوب” فهو يعاين من تبعات ك�سورٍ يف فقرات الظهر اأ�سيب بها 

والتي  “البو�سطة”  احلديدية حلافلة  باجلدران  بقوة  ارتطامه  بفعل 

لتلقي العالج. نقل على اأثرها اإىل م�ست�سفى “هدا�سا” 

�سيام “��سطر�ري”..!

االأ�سرية املحررة “منى اأبو بكر” )36 عاماً( من مدينة “نابل�ش” �سمال 

�سبعة  اعتقالها  بعد  عامني  قبل  عنها  واملفرج  الغربية,  ال�سفة 

املري�ش  االأ�سري  زوجة  وهي  االحتالل,  �سجون  يف  ون�سف  �سهور 

تقول باأّن “معظم االأ�سريات  بال�رسطان ال�سحايف “ب�سام ال�سايح” 

املعاناة طول  حّدة  من  للتخفيف  الطعام  عن  لل�سوم  ي�سطررن 

عليه  ت  ن�سّ ما  وذلك على عك�ش  البو�سطة,  داخل  تنقلهّن  فرتة 

اتفاقية جنيف يف املادة 46 ب�ساأن نقل االأ�رسى, اأن يتّم يف ظروٍف 

مالئمٍة ال تزيد من معاناتهم اأو ت�رسّ ب�سحتهم, وتزويدهم بكمياٍت 

كافيٍة من مياه ال�رسب والطعام, وما يلزم من مالب�ش ورعايٍة طبيٍة 

نقلهم  اأثناء  �سالمتهم  و�سمان  جيدةٍ,  ب�سحٍة  عليهم  للحفاظ 

من مكاٍن الأخر”.

احلكم  من قطاع غزة, فيقول: “متّ  اإر�سي”  اأما االأ�سري املحرر “مازن 

اأربع �سنوات   بال�سجن خلم�ش �سنوات ون�سف, ق�سيت منها 
ّ
علي

يف  �سديدة  بح�سا�سيٍة  هناك  اأ�سبُت  حيُث  االحتالل,  �سجون  يف 

ال�سدر مع �سعاٍل �سديد. تفاقمت حالتي ال�سحية, وا�ستلزم االأمر 

بعد ا�ستداد وطاأة املر�ش بحافلة  اإىل عيادة �سجن “الرملة”  نقلي 

حلالتي  مراعاة  اأيّة  دون  االأ�سحاء,  باالأ�رسى  اأ�سوةً  “البو�سطة” 
ال�سحية املرتدية”.

�لهدف: “�لتنكيل” باالأ�رسى..!

واملحررين  االأ�رسى  وزارة  يف  االإعالم  دائرة  مدير  يبنّي  جهته؛  من 

“البو�سطة”  حافلة  من  االحتالل  “هدف  اأّن  عبده”  “اإ�سالم  بغزة 

من  والنيل  االأ�رس  داخل  عليهم  والتنغي�ش  باالأ�رسى  التنكيل  هو 

حافلة  “اإن  قائالً:  لـ”الغيداء”  لي�سيف  و�سربهم”  �سمودهم 

“البو�سطة” تفتقر الأدنى مقومات املعاملة االإن�سانية يف عمليات 
اللون؛  وجميلة  حديثًة  اخلارج  من  تبدو  اأنها  ورغم  واحلركة,  النقل 

لكنها من الداخل مق�سمة اإىل ثالثة اأق�سام, ق�سم لعنا�رس وحدة 

ثاٍن  وق�سم  البولي�سية,  وكالبهم  بعتادهم  املجهّزين  “النح�سون” 
ثالث فيه  وق�سم  قا�سيٍة,  باأو�ساٍع  اأ�سرياً   20 اأكرث من  يو�سع فيه 

زنازين تو�سع فيها االأ�سريات الفل�سطينيات وهن مقيدات االأيدي 

واالأرجل, اأو االأ�رسى من ذوي االأحكام العالية اأو املعزولني”.

ويقول “عبده”: “اإن هذه ال�سيا�سة القاتلة دفعت االأ�رسى اإىل القيام 

املقاعد  وتنجيد  االأ�رسى,  نقل  عملية  لتح�سني  احتجاجات  بعدة 

ونقاط االنتظار, والتزويد الثابت لوجبات  احلديديّة يف “البو�سطة” 

لق�ساء  املجال  واإعطاءهم  النقل,  عملية  خالل  واملاء  الطعام 

حاجاتهم, وتخ�سي�ش �سيارات اإ�سعاٍف جمهزةٍ مبعداٍت طبيٍة لنقل 

لالأ�رسى طبقاً  املكفولة  احلقوق  اأب�سط  من  وهي  املر�سى,  االأ�رسى 

مبعاملة  االحتالل  تلزم  التي  االإن�ساين؛  الدويل  القانون  لن�سو�ش 

ذلك  يف  مبا  حياتهم,  �سوؤون  خمتلف  يف  اإن�ساينٍ  ب�سكٍل  االأ�رسى 

عملية النقل بطبيعة احلال”.
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�شماح �أب� دية

الثائرات الفلسطينيات..
 يتذكرّن ألم الماضي
 وعذابات السجون..
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“�الأ�رس حرماٌن من كّل �سيءٍ يف �حلياة، وحماولٌة ل�سلب 
وتفريغ �سخ�سّيتك من حمتو�ها �لوطنّي، هو معركٌة 

موجودٌ  فال�سّجان  يومّي؛  ب�سكٍل  تعي�سها  �سعبٌة 

معك، وتقاومه يف كّل حلظٍة تعي�سها يف �ل�سجن”.

بهذه �لكلمات؛ عرّبت �الأ�سرية �ملحررة “�سونا �لر�عي” 

و�لتي  �الأ���رس؛  )48 عاماً( من قلقيلية عن جتربتها يف 

�عتقلت ملدة 12عاماً يف �سجون �الحتالل �الإ�رس�ئيلي 

�لعام  يف  �الح��ت��الل  جنود  على  �ل��ن��ار  �إط���الق  بتهمة 

.1997
تقول “الراعي”: “كانت ظروف احلياة يف ال�سجن �سعبًة, 

�سة  املخ�سّ الغرف  يف  املدنّيات  ق�سم  يف  عاي�سني  كّنا 

خارج  )مكان  للفورة  نخرج  نكن  ومل  االنفرادي,  للعزل 

غرفة ال�سجن لال�سرتاحة( وب�سبب ذلك؛ عملنا على اإرجاع 

وجبات الطعام؛ كو�سيلة �سغٍط لنخرج للفورة, وحّققنا 

ما كّنا نريده”.

وبخ�سو�ش الزيارات؛ عّلقت “الراعي”: “ممنوع يزور االأ�سرية 

اأم واأب,  اإال االأقارب من الدرجة االأوىل, واأنا ما كان عندي 

ومل يُقم اأحٌد بزيارتي ملدة 8 �سنوات, وبعدها �سمحوا الأٍخ 

من اإخوتي اأن يزورين كّل ثالثة �سهور مرة”.

بقولها  “الراعي”  تختم  ؛ 
ّ
ال�سحي بالو�سع  يتعلق  وفيما 

اهتماماً؛  هناك  يكن  مل  اأنه  اجلانب  هذا  يف  وتو�سح 

باإعطائها  ويقومون  �سديٍد  وجٍع  من  تُعاين  كانت  حيث 

اأنها تعاين من  امل�سّكنات, وعند خروجها من االأ�رس؛ تبنّي 

دون  با�ستمرار؛  اأوجاعها  يف  �سبباً  كانت  والتي  )ح�سوة( 

تلّقي اأيّة رعاية من االأطباء داخل ال�سجن.

)32 عاماً( من خميم جباليا؛ عا�ست  االأ�سرية “وفاء الب�ّش” 

املعاناة.  وحجم  �سكل  باختالف  لكن؛  �سبيهًة,  ظروفاً 

ق�سيُت  �سجن,  �سنة   12  
ّ
علي “ُحكم  “الب�ش”:  تقول 

تنفيذ عملية  بتهمة حماولة  االأ�رس  �سنوات يف   8 منها 

ا�ست�سهادية, لكن؛ �ساء القدر اأن تف�سل, واعتقلوين على 

بوابة معرب اإيرز, ثم حتّررت �سمن �سفقة “وفاء االأحرار””.

قبل  من  املعاملة  “كانت  االأ�ــرس:  اأيام  “الب�ّش”  تتذكر 

ال�سّجانات �سعبًة, فوفق القانون االإ�رسائيلي؛ ممنوع اأن يتم 

مناداة ال�سجني با�سمه؛ حتى ال يكون بينه وبني ال�سّجان 

عاطفة, واالأ�سري يتّم مناداته بـ “�سهريت” مبعنى “�سجني” 

باألفاٍظ  يتّم �ستمنا  بالن�سبة لهم, وكان  فنحن خمربون 

�سيئٍة تنتهك اخللق والعر�ش”.

وختمت “الب�ش” بقولها: “متّ اتباع �سيا�سة التفتي�ش العاري 

معنا, خا�سًة عندما نُنقُل من ال�سجن اإىل املحكمة؛ خوفاً 

من حمل �سكنٍي اأو اأداةٍ حادةٍ لقتل ال�سّجانات بها, اأي�سا؛ 

 
ّ
الليلي والتفتي�ش  البولي�سية  الكالب  من  ليلٌة  تخُل  مل 

للزنازين واقتحام الغرف, وم�سادرة كل ما منلك؛ كو�سيلٍة 

لل�سغط علينا واإرهاقنا نف�سياً وج�سدياً”.

ال�سجاعية  �سكان  من  عاماً(   48( الزّق”  “فاطمة  اأما 

يف  كانت  حيث  متاماً,  خمتلفٌة  فحكايتها  غزة؛  �رسق 

الغربية  ال�سفة  اإىل  غزة  قطاع  من  للخروج  طريقها 

 مزّور؛ كي تنفّذ عمليًة فدائيًة داخل املناطق 
ٍّ
بتقريرٍ طبي

املحتلة عام 1948, لكن؛ ف�سلت العملية؛ بعد ك�سفها 

كامٍل  علٍم  على  العدو  كان  حيث  العمالء,  قبل  من 

بتاريخ  “اإيرز”  معرب  من  اعتقالها  ومتّ  تفا�سيلها,  بكافة 

حامل,  باأنها  اأ�رسها  من  �سهر  بعد  لتتفاجاأ   20/5/2007
علماً باأنها اأٌم لثمانية اأطفال.

و�سعها  فيها  مكثُت  التي  “الزنازين  “فاطمة”:  تقول 

ون�سف,  مرتين  عن  م�ساحتها  تزد  مل  حيث  للغاية,  مزرٍ 

الفرا�ش واالأغطية اأ�سابهما عفٌن �سديٌد جعل من عملية 

ا�ستخدامها عذاباً حقيقياً؛ ف�سالً عن مياه املجاري التي 

مالأت زوايا ال�سجن”.

وتكمل: “مار�ش ال�سّجان االإ�رسائيلي �سدي كّل االنتهاكات 

وتعذيٍب يف  و�سبٍح  �رسٍب  من  االإن�سانية  بحّق  ال�سارخة 

 
ّ
كر�سي على  كامالً  اأ�سبوعاً  وبقيُت  ع�سقالن,  �سجن 

ال�سبح, وا�ستمر التحقيق معي ملدة ثالثة اأ�سابيع؛ حاول 

خاللها ال�سجانون اإعطائي بالقوة حبوباً جمهولة اال�سم 

واملفعول, ومل يحرتموا خ�سو�سّيتي كامراأةٍ حامل؛ بل زاد 

التعذيب؛ حتى يتّم اإجها�ش اجلنني”.

اأنني  اإال  “كانت �سهور احلمل قا�سيًة و�سعبًة,  وت�سيف: 

احلفاظ  معركة  خو�ش  ال�سهور  تلك  خالل  ا�ستطعت 

�سبت بنزيٍف 
ُ
على جنيني, وكنت قلقًة عليه جداً, فقد اأ

حتويلي  طلبُت  وحينما  التحقيق,  زنزانة  يف  وجودي  خالل 

للم�سفى؛ ا�ستهزاأوا بي, ورف�سوا ذلك؛ حتى جاء املخا�ش 

يف 2008/١/17 واأجنبت “يو�سف” الذي اعتربته ال�سجانات 

الوالدة  بعد  بقوةٍ  ال�رسير  يف  تقييدي  ومتّ  �سغرياً,  اإرهابياً 

مبا�رسة”.

�سهلًة,  لي�ست  “التجربة  قائلة:  حديثها  “الزق”  وتنهي 

لكن؛ بحمد الله خرجت من االأ�رس �سمن الـ20 اأ�سرية يف 

�سفقة “�ساليط” يف اأواخر اأكتوبر 2009؛ بعد اعتقاٍل دام 

ملدة عامني ون�سف, وكان عمر ابني “يو�سف” حينها عاماً 

وت�سعة اأ�سهر”.

)40 عاماً( من خميم جنني؛  اأما املحررة “قاهرة ال�سعدي” 

فرج 
ُ
 بال�سجن 3 موؤبدات, واأ

ّ
فقد بداأت بقولها: “ُحكم علي

ق�ساء  بعد  2009؛  عام  االأحرار”  “وفاء  �سفقة  يف  عّني 

10 �سنوات يف االعتقال؛ على خلفية م�ساعدة جماهدين, 
من   30 واإ�سابة  جنود   3 وقتل  ا�ست�سهادي  وتو�سيل 

ال�سهاينة”.

حديثها: “مكثُت يف زنازين امل�سكوبية  وتُنهي “ال�سعدي” 

خاللها  مار�سوا  ون�سف,  �سهور   3 يقارب  ما  القد�ش  يف 

اإىل  بعد  فيما  ونقلوين  وموجعاً,  موؤذياً  حتقيقاً  �سّدي 

�سجن الرملة, واأثناء التحقيق؛ كانوا يربطوننا بالكرا�سي, 

وي�سعوننا باملنفى, ويحاولون ا�ستفزازنا بالكلمات البذيئة؛ 

اعتقاداً منهم اأننا قد نُ�سّلم رقابنا, لكن؛ هذه املمار�سات 

مل تثننا عن موا�سلة ن�سالنا”.

)40 عاماً(  وال تختلف عنهم زميلة االأ�رس “رو�سة حبيب” 

من �سكان ال�سجاعية �رسق غزة, والتي اعتقلت عام 2007 

“وفاء  �سفقة  �سمن  عنها  االإفراج  ومتّ  �سنوات,   8 ملدة 

حيث بقيت عامني ون�سف معتقلة. االأحرار” 

اإرهابيًة وخمربًة الأمنهم, وعلى  تقول “حبيب”: “اعتربوين 

اإثر ذلك؛ �سهدت زنازين �سجن ع�سقالن على ما مررت به 

نوم  دون  كامل  اأ�سبوع  وملدة  و�سبٍح,  و�رسٍب  تعذيٍب  من 

االأيدي  تكبيل  مع  الو�سعية  بنف�ش  معدودةٍ  لدقائق  اإال 

واالأرجل والو�سط, ول�سع الكهرباء”.

بالقول:  والعّز  الفخر  بكلمات  حديثها  “رو�سة”  وتختتم 

نوٍع من  اأّي  متتلك  اأعزل ال  واأنت  تتغلب على عدوك  “اأن 
اأنواع ال�سالح املادّي, وال متتلك اإال ال�سالح املعنوّي الذي ال 

يفهمه وال ميكن اأن يفهمه االأعداء؛ فهذا هو االنت�سار”.

ثائرات االأ�رس حتررن, لكن؛ يف عقولهّن ذكرياٌت األيمٌة ُحفرت 

يف خاليا الدماغ, ولن ميحوها الزمن؛ اإال اإذا امنحق ال�رسطان 

هوؤالء  اأر�سعت  التي  فل�سطني؛  اأر�ش  عن  ال�سهيويّن 

االأبطال العّز وال�سهامة والكربياء.
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نف�ذ �لبكري

45 دقيقًة؛ هي �ملدة �ملحّددة للزيارة، و�مل�سموح بها 
لالأ�سري وذويه؛ و�لتي تتّم كل �سهرين؛ وح�سب �رسوط 

وقيود �الحتالل، ويُحرُم �الأطفال �لذين تزيد �أعمارهم 

و�ل�سقيقات.  �الأ�سقاء  كاّفة  �أي�سا؛  �سنة.   16 عن 

�ل��دول��ي��ة على هذ�  �مل��و�ث��ي��ق  ك��اّف��ة  ن�ّست  ويف ح��ني 

حترم  ماز�لت  �الحتالل  �سلطات  فاإّن  �الإن�ساين؛  �حلّق 

ي��ت��ّم �تباع  �ل��ع�����رس�ت م��ن �الأه����ايل م��ن ذل���ك؛ فيما 

و�الحتجاز  و�لعاري،  �ال�ستفز�زي  �لتفتي�س  �سيا�سة 

�لتع�سفّي للعائالت �مل�سموح لها بالزيارة.

التجهيز  يتّم  الب�سيطة-  الدقائق  -ذات  الزيارة  وهذه 

من  وحتديداً  االحتالل,  وقيود  لها ح�سب �رسوط  واال�ستعداد 

�رسيحة الن�ساء؛ اإذ اأنه -على �سبيل املثال- يتم جتهيز املالب�ش 

قطعة  اأيّة  من  خاليًة  تكون  الأن  منها-  الداخلية  -حتى 

حديد, اأو اخلرز؛ حتى لو كانت ال تتجاوز ب�سعة �سنتميرتات؛ 

الأنه يف حال اخل�سوع للتفتي�ش االإ�رسائيلي؛ فاإّن اآلة الفح�ش 

تتوقف وت�سدر �سفارة االإنذار.

“الغيداء” ر�سدت العديد من الق�س�ش التي ترتبط مب�سادرة 
االحتالل للحّق االإن�ساين وذويه؛ خا�سًة فيما يتعّلق بالزيارة, 

من  للمزيد  نف�سه  االأ�سري  اأو  االأهايل  تعّر�ش  ولتاليف  لكن؛ 

ذكر  -دون  النماذج  بع�ش  �رسد  يتّم  االإ�رسائيلية؛  االنتهاكات 

اال�سم- خا�سًة واأّن االأهايل يوؤكدون دوماً اأنه يتّم اتهامهم 

بالتحري�ش يف حال طرح معاناتهم -الناجمة عن االحتالل- 

يف و�سائل االإعالم, كما اأّن املعاناة هي نف�سها؛ رغم اختالف 

قد  املعاناة  تلك  حتّمل  اأّن  اإال  احلكم؛  وفرتة  ال�سكن  مكان 

اأو  املرتاكمة,  اخلربة  ب�سبب  اأخرى  اإىل  عائلٍة  من  تختلف 

احل�سول على اآليات الدعم الالزمة.

يُطلُب  باأّن كّل �سيدةٍ  “الغيداء”.. فتبنّي  ومن خالل متابعة 

ذلك-  �سابه  -وما  وال�سالة  اجللباب  اأو  العباءة  جتهيز  منها 

امل�سنوعة  االك�س�سوارات  اأو  اخلرز  من  نوٍع  اأّي  من  اخلالية 

حفاظاً  ال�سيدات؛  اأ�سماء  �رسد  نريد  ال  وهنا  احلديد,  من 

من  املزيد  اتباع  -رغم  واأنه  �سيما  ال  الزيارة,  ا�ستمرار  على 

العاري  للتفتي�ش  االأهايل  اإخ�ساع  يتّم  اأنه  اإال  االإجراءات- 

واال�ستفزازّي.

ومن املعروف اأّن الزيارة تت�سف بنوٍع من االأمل والوجع واالأمل؛ 

خا�سًة اإن كان لكّل واحٍد م�ساعره وهم�ساته و�سكواه, ويف 

حال كانت الزيارة ت�سّم والدة االأ�سري وزوجته واأحد اأطفاله؛ 

لالآخر؛  التنازل  حتى  اأو  التوافق  من  للمزيد  يحتاج  هذا  فاإّن 

حيث تريد االأم �رسد بع�ش التفا�سيل, اأو م�ساورة االأ�سري ب�ساأن 

عري�ٍش اأو عرو�ٍش ل�سقيقته اأو �سقيقه, والزوجة تريد احلديث 

حني  يف  العائلية,  االإ�سكاليات  وبع�ش  التفا�سيل,  اأدّق  عن 

يريد الطفل احلديث مع والده, وكل واحٍد له احلّق يف ذلك؛ 

لكّن وقت الزيارة وعملية الت�سوي�ش التي متار�سها م�سلحة 

اال�ستماع  من  وذووه  االأهل  ويُحرُم  االأجواء,  تعكر  ال�سجون 

واالحت�سان  ال�سور,  التقاط  من  احلرمان  كذلك  املالئم. 

لالأطفال؛ اإال يف حاالٍت ا�ستثنائية.

وبني جدران �سجن “رامون” يقبع ثالثة اأ�رسى من عائلٍة واحدةٍ, 

الزعانني”  “لوؤي  االأ�سري  وهم:  اخلا�سة,  معاناته  واحٍد  ولكل 

وزوج �سقيقتهم “تامر الزعانني”. وقد تبنّي  و�سقيقه “رامي” 

من  ممنوعٌة  و”رامي”  “لوؤي”  االأ�سريين  والدة  اأّن  “للغيداء” 
بزيارة  و”فادي”  الزيارة؛ فيما يتّم ال�سماح الأحفادها “حممد” 

والدهم “لوؤي” اإال اأّن زوجة االأ�سري “تامر الزعانني” ممنوعٌة من 

الزيارة؛ فيما يتّم ال�سماح البنه “ح�سن” )ذي الثالث �سنوات( 

ال�سجن,  داخل  من  نطفٍة  تهريب  بعد  للحياة  جاء  والذي 

�سالمك  ماما  يا  “�ساأبلغ  قال:  البيت؛  من  خروجه  واأثناء 

وقبالتك لبابا, واأبلغه باأنك ممنوعٌة من الزيارة”.

مع اأ�سقائها اأثناء زيارة  وتت�سابق الطفلة “فاطمة الرتابني” 

والدهم “�سعد” يف �سجن “رامون” مو�سحًة “للغيداء” اأنها 

�سماعة  مت�سك  ووالدتها  اأ�سقائها  اأحد  برفقة  الزيارة  اأثناء 

اأطراف  تبادل  ليتّم  االأخرى؛  ال�سماعة  و�سقيقها  الهاتف, 

حني  اإىل   
ّ
الكر�سي على  لالنتظار  والدتها  وتُ�سطر  احلديث, 

ال�سماح لها من اأطفالها باحلديث؛ و�سط حالٍة من ال�سوق 

التقاط  اأو  والدهم  احت�سان  من  اأطفالها  وحرمان  واحلنني, 

ال�سور معه.

�سقيقة االأ�سري “حممد جابر”  ولعّل املواطنة “ن�رسين جابر” 

فرتةٍ  ومنذ  ال؛  كيف  خا�ٍش؛  نوٍع  من  عارمًة  فرحًة  لها  كان 

منذ  مرةٍ  الأول  �سقيقها  وزيارة  روؤية  من  متّكنت  ب�سيطٍة 

اعتقاله قبل 14 �سنًة, وجاء ذلك بعد مر�ش والدتها, وعدم 

اأكرث من  وكان هذا منذ  ال�سفر,  قدرتها على حتّمل م�ساّق 

�سنة, وبعد تقدمي التقارير الطبّية واالنتظار الطويل؛ اأبلغتها 

الليل  باملوافقة, وطوال  االأحمر”  لل�سليب  الدولية  “اللجنة 
مل ت�ستطع النوم؛ وهي تتخّيل كيف �سيكون اللقاء, وبعد 

وو�سولها  حانون؛  بيت  حاجز  عند  اال�ستفزازي  التفتي�ش 

املوجودة  ال�سورة  عن  تغرّي  -الذي  �سقيقها  وروؤية  لل�سجن 

يف خميلتها- �رسخت من �سّدة الفرح: “اأحبك.. اأحبك.. اأنت 

وعندما �سكتت  البقاء معك”  واأريد  حبيبي, وم�ستاقٌه لك, 

وكل  اإليها,  ينظرون  اجلميع  �ساهدت  عندما  و�سمتت؛ 

واكتفت  �سقيقها,  يِد  مل�ش  من  تتمّكن  اأن  دون  حدث  هذا 

للتاأكيد  باالأ�سابع؛  وال�سغط  الزجاج  لوح  على  بااللت�ساق 

على �سوقها الأخيها؛ خا�سًة بعد اأن فارق والدها احلياة دون 

روؤية ابنه االأ�سري.

اأجمل  يف  زوجها  ي�ستقبلها  اأن  االأ�رسى  اأحد  زوجة  وحاولت 

معها  وا�سطحبت  االعتقال,  قبل  ذلك  اعتاد  وكما  �سورةٍ, 

تزيّن  لكي  مالب�سها  داخل  وو�سعته  �سفاه؛  اأحمر  قلم 

نف�سها اأثناء االقرتاب من ال�سجن, وكان اأن خابت توقعاتها, 

حتول  الفح�ش؛  واأثناء  احلرارة,  �سّدة  من  ال�سفاه  اأحمر  وذاب 

قلم الروج اإىل مادةٍ عازلٍة واأطلق �سّفارة االإنذار دون معرفة 

ال�سبب,  تبني  الدقيق؛  للتفتي�ش  اإخ�ساعها  وبعد  ال�سبب, 

وهو ال�سبب ملنعها من الزيارة لعّدة �سهور متتاليٍة.

ر�سدت العديد من الق�س�ش واملواقف ال�سعبة  “الغيداء” 
العائلية؛  االأ�رسار  على  وحفاظاً  لكن؛  واحد,  اآٍن  يف  وال�سارّة 

تفا�سيل  ب�رسد  االكتفاء  متّ  الزيارة؛  من  االأهايل  منع  وتاليف 

اإحدى  حاولت  املثال-  �سبيل  -على  واأنــه  �سّيما  عامًة؛ 

االأ�سري يف  البنها  املطحون  االأحمر  الفلفل  اإدخال  االأمهات 

ب�سيطٌة  كميٌة  به  امل�سموح  اأّن  رغم  احلجم؛  كبرية  زجاجٍة 

للتفتي�ش؛  االأر�ش  على  املحتويات  و�سع  واأثناء  لكْن؛  فقط, 

تعّر�ست زجاجة الفلفل للفوران, وخروج �سوتها, حيث ُهرع 

جنود االحتالل للمزيد من التفتي�ش والتدقيق وال�سوؤال عن 

�ساحبة الزجاجة؛ دون اأن تتلقى الرد, واأثناء االإياب؛ �ساألت تلك 

املواطنة مندوب “ال�سليب االأحمر” اإن كانت زجاجة الفلفل 

موجودةً؛ الأنها تريد اإرجاعها للبيت.

ح�سنني”  “اإبراهيم  االأ�سري  والدة  قالت  ال�سياق؛  هذا  ويف 

وم�سى على اعتقاله  املحكوم 14 �سنًة يف �سجن “رامون” 

اأنه  رغم  ابنها؛  زيارة  بيوم  ترتبط  معاناتها  اأّن  �سنًة..   11
اأّن  اإىل  ذلك  ويرجع  االأيام,  اأجمل  يكون من  اأن  املفرو�ش  من 

والتعّر�ش  املالب�ش,  االأهايل على خلع  جُتربُ  االحتالل  �سلطات 

للتفتي�ش اال�ستفزازّي والعاري, وعندما رف�ست هذا االأ�سلوب 

3.5 مليون زيارة خالل 50 سنة..!
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االحتاليّل؛ متّ منعها من الزيارة.

املحكوم 19 �سنًة, وم�سى على اعتقاله 6  اأما والدة االأ�سري “اأحمد ال�سنا” 

اأنها تُ�سطر لرفع النقاب فور  �سنوات يف �سجن “نفحة”.. اأكدت “للغيداء” 

و�سولها اإىل حاجز بيت حانون؛ رغم اأنها تعرف اأن الكامريات تلتقط ال�سور, 

وت�سطرُ لذلك لكي ال حتدث االإ�سكاليات مع جنود االحتالل, ومتكينها من 

تّدعي �سلطات االحتالل-  اأمنيٍة -مثلما  ذرائع  اأو  ابنها بدون عراقيل  زيارة 

حلرمانها من الزيارة.

ويف الوقت الذي ُحرمت فيه والدة االأ�سري “حممد النجار” املحكوم 14 �سنًة, 

من الزيارة على مدار  وم�سى على اعتقاله 10 �سنوات يف �سجن “جلبوع” 

اأن  على اأمل  خم�ش �سنواٍت متتاليٍة؛ فاإنها قّررت ت�سجيل ابنتها “عطرة” 

و�سعرت  بالزيارة,  اإبالغها  متّ  انتظار؛  طول  وبعد  بالزيارة,  لها  ال�سماح  يتّم 

واأثناء  لكن؛  اعتقاله,  منذ  مرةٍ  الأول  �سقيقها  �ستلتقي  الأنها  بال�سعادة؛ 

و�سولها اإىل قاعة ال�سجن؛ اأبلغها جنود االحتالل برف�ش الزيارة, ومل تتمكن 

واحلزن  االأمل  من  حالٍة  و�سط  للحافلة؛  الرجوع  اإال  �سيٍء  باأّي  القيام  من 

الدائم.

�سنًة,   20 املحكوم  حميد”  “ناه�ش  االأ�سري  والدة  فاإّن  مت�سٍل؛  �سياٍق  ويف 

وم�سى على اعتقاله ما يزيد عن ع�رس �سنوات يف �سجن “نفحة:, وجتاوزت 

اجلاري  العام  بداية  يف  اإنها  “للغيداء”  قالت  ال�ساد�ش؛  عقدها  العمر  من 

اأهايل  تُقّل  التي  للحافلة  لل�سعود  حانون  بيت  معرب  اىل  كاملعتاد  ذهبت 

واإبالغها  االحتالل؛  جنود  من  باإنزالها  فوجئت  �سعدت؛  وعندما  االأ�رسى, 

مبنعها من الزيارة, ومازالت - حلتى اللحظة- على قائمة املنع من الزيارة.

ونّددت والدة االأ�سري “�سميح احلداد” املحكوم 20 �سنة وم�سى على اعتقاله 

زيارة  اأثناء  املتبعة  االحتالل  ب�سيا�سات  نددت  “رامون”؛  �سجن  �سنة يف   11
اأهايل االأ�رسى, م�سريةً اإىل اأنه يتّم اإخ�ساع االأهايل اللتقاط ب�سمة العيون؛ 

اأّن  وال�ساندوي�سات؛ حيث  املياه  القيود ب�ساأن ا�سطحاب  اإىل فر�ش  اإ�سافًة 

املياه  ل�رسب  وبحاجة  االأمرا�ش,  من  يعانون  ال�سّن  كبار  من  االأهايل  بع�ش 

وبع�ش الطعام؛ اإال اأنه يتّم الطلب ب�سكب املياه, وم�سادرة الطعام, وكّل 

هذا يُ�ساهُم يف تاأخري و�سول احلافلة لل�سجن؛ �سّيما واأّن االأهايل يخرجون من 

البيت ال�ساعة الثالثة فجراً؛ وي�سلون لل�سجن ال�ساعة التا�سعة �سباحاً, 

يف حني يتّم تاأخري عودة االأهايل اإىل �ساعاٍت متاأخرةٍ من الليل.

19 �سنة وم�سى على  املحكوم  القمبز”  اأبو  “ماجد  االأ�سري  والدة  ومازالت 

الزيارة  من  املنع  قائمة  على  الزالت  “رامون”  �سجن  يف  �سنة   11 اعتقاله 

الأكرث من �سنة, وينطبق نف�ش ال�سيء على اأحفادها “زينة” و”يو�سف” حيث 

اال�ستياق,  عبارات  واأحلى  املالب�ش  اأجمل  جتهيز  يتّم  للزيارة  موعٍد  كّل  مع 

لكن؛ فجاأة تعرف العائلة اأنها مازالت ممنوعًة من الزيارة؛ رغم اأّن الزيارة حٌق 

 من احلقوق االإن�سانية لالأ�سري وذويه. م�سريةً اأن اأحفادها يت�سابقون 
ٌ
اأ�سا�سي

يف كيفية الو�سول اإىل والدهم يف حال ح�سولهم على الزيارة.

اعتقاله  17 �سنًة, وم�سى على  املحكوم  الزعانني”  “ح�سام  االأ�سري  ووالدة 

الزيارة,  من  بحرمانها  االأخرى  هي  فوجئت  “نفحة”..  �سجن  يف  �سنوات   4
امل�رسي”  “جمدي  االأ�سري  والدة  حتاول  فيما  فقط؛  االأ�سري  لوالد  وال�سماح 

“نفحة”  �سجن  �سنوات يف   10 اعتقاله  على  وم�سى  �سنًة,   12 املحكوم 

امل�سموح  الأّن  ابنها؛  زوجة  برفقة  للزيارة؛  حفيداتها  اإحدى  ا�سطحاب 

اأ�سغر  لثالثة, فقط وحفيداتها الثالث يرغنب بزيارة والدها؛ خا�سًة “خلود” 

احلفيدات, ولهذا؛ تتقا�سم الزيارة, ولهذا؛ تتبع �سيا�سًة خا�سًة لكي ينعم 

اجلميع بالزيارة.

عميد اأ�رسى غزة املحكوم مدى احلياة,  وتنا�ست والدة االأ�سري “�سياء االأغا” 

وم�سى على اعتقاله 26 �سنًة يف �سجن “نفحة”.. تنا�ست اأوجاعها واآالمها 

من  الأكرث  الزيارة  من  وحرمانها  ال�سديدة,  ال�سحّية  الوعكة  عن  الناجمة 

�سنٍة, و�سعرت بالفرح عندما متّ ال�سماح لها بالزيارة ثاين اأيام عيد الفطر, 

عند  حتّركت  التي  احلافلة؛  اإىل  �سعدت  عندما  اإال  نف�سها  ت�سّدق  ومل 

معرب بيت حانون �سمال غزة, وعندما راأت ابنها؛ �سمعت عبارة “حمد لله 

ابنها كاّفة االأخبار العائلية,  ثم عبارة العيد, وتبادلت مع  على ال�سالمة” 

واالطمئنان على اأو�ساعه ال�سحّية.

املحكوم 28 �سنة, وم�سى على اعتقاله 9   والدة االأ�سري “دفاع اأبو عاذرة” 

�سنوات يف �سجن “نفحة”.. �سعرت هي االأخرى بالفرح اأثناء زيارة ابنها ثاين 

اأيام العيد, وكانت الزيارة على غري العادة؛ الأنها ا�ستمّرت 90 دقيقًة ولي�ش 

؛ 
ّ
45 دقيقًة -مثلما الزيارات ال�سابقة- ومتّ االطمئنان على و�سعه ال�سحي

يف  بال�سمور  اأ�سيب  ابنها  واأن  �سيما  التوتر؛  وحالة  املخاوف  و�سط  الأنها 

الكلى جّراء اإ�رسابه عن الطعام, ومتّ نقله للم�ست�سفى لعّدة اأيام, وحرمانه 

اأي�ساً من الكانتينا يف اآٍن واحٍد, وال تعرف كيفية تدبري اأموره.

وتابعت قائلًة؛ رغم حالة القلق التي �سعرت بها؛ اإال اأنها اأي�سا �سعرت بنوٍع 

من ال�سعادة لزيارته؛ اإال اأّن االحتالل اعتاد على م�سادرة الفرح, وجت�سيد ذلك 

االإ�رسائيلية  املخابرات  االأ�سري من  والد  احتجاز  العودة للبيت؛ حيث متّ  اأثناء 

الأكرث من �ساعتني عند طريق بيت حانون, واإخ�ساعه للتحقيق واال�ستجواب, 

لالإفراج عنه. اإىل اأن تدّخل “ال�سليب االأحمر” 

)والذي متّكن من زيارة والده االأ�سري “اأحمد  واعتاد الطفل “علي ال�سمايل” 

ال�سمايل” املحكوم 18 �سنة؛ وم�سى على اعتقاله ثماين �سنوات يف �سجن 

“نفحة”( فت�سابق مع جّدته ووالدته للو�سول اإىل والده, لكن؛ مل يتمكن من 
احت�سان والده؛ جّراء الزجاج الفا�سل الذي يعزل االأ�سري عن ذويه, واكتفى 

بتبادل اأطراف احلديث والتقاط القبالت عرب الزجاج فقط.

وتتخذ �سلطات االحتالل حلول االأعياد اليهودية فر�سًة حلرمان االأهايل من 

اتباع  يتّم  حني  الزيارة؛ يف  جدول  على  �سلباً  ينعك�ش  وهذا  اأبنائهم,  زيارة 

�سيا�سة الت�سوي�ش على ال�سوت عرب �سماعة الهاتف امل�ستخدم بني الواح 

الزجاج, والتي تف�سل بني االأ�سري وذويه, يف نف�ش الوقت؛ يُحرُم االأ�سري من 

احت�سان ذويه, اأو حتى م�سافحتهم؛ يف حني يتّم و�سط ال�رسوط اخلا�ّسة 

اللتقاط ال�سور مع االأمهات واالأطفال, وحتديد العمر اخلا�ّش بذلك.

ومن املعروف اأّن حّق االأ�سري بالزيارة هو من احلقوق االإن�سانية التي كفلتها 

ت على حماية املدنيني يف  املواثيق واالتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان, ون�سّ

جميع حاالت احلرب وال�سلم, كما اأّن قرار “جمل�ش االأمن” رقم 1544 ال�سادر 

ت على �رسورة حماية  بتاريخ 19/5/2004 وما ت�سمنته قراراٌت �سابقٌة ن�سّ

االأر�ش  والتي تنطبق على  1949؛  الرابعة  اتفاقية جنيف  املدنيني وتطبيق 

الفل�سطينية املحتّلة واالأرا�سي العربية التي احتلتها اإ�رسائيل عام 1967.

الدويّل  و”القانون  وال�سيا�سية”  املدنّية  للحقوق  الدويّل  “العهد  اأّن  كما 

االإن�سايّن” متّ التاأكيد من خاللهما على حّق االأ�سري يف الزيارة وتبادل الر�سائل, 

القيود  من  املزيد  وتفر�ش  احلقوق,  هذه  تنتهك  االحتالل  �سلطات  اأّن  اإال 

واالإجراءات العن�رسية والذرائع االأمنية مل�سادرة حّق االأ�سري وذويه يف الزيارة.

املحّطة  االأهايل هي  زيارة  اأن  اأبو �سلوف”  “�سلمان  االأ�سري  والدة  واأو�سحت 

�ساعات  للزيارة منذ  االأهايل  ي�ستعّد  واحٍد؛ حيث  اآٍن  واالأق�سى يف  االأجمل 

الفجر, واأثناء و�سول احلافالت اإىل حاجز بيت حانون؛ يتّم اإجبار الن�ساء على 

اأو �سدور  خلع املالب�ش والتفتي�ش الدقيق؛ حتى لو كان يف الفّم “العلكة” 

بع�ش االأ�سوات من اأجهزة التفتي�ش؛ يف حال وجود قطعٍة حديديٍة ب�سيطٍة 

كالدبو�ش؛ اإ�سافًة اإىل ترك االأهايل يف االأوتوبي�ش لفرتةٍ طويلٍة؛ و�سط حالة 

االأمل وال�سيق, ويف بع�ش االأحيان؛ يفاجاأون باعرتا�سهم من قبل اأهايل جنود 

االحتالل املختطفني يف غزة, ويتّم عرقلة و�سولهم لل�سجن, ومطالبتهم 

باالإفراج عن جنود االحتالل؛ رغم اأّن اأهايل االأ�رسى يعانون على مدار �سنواٍت 

طويلٍة ولي�ش مثل اأهايل جنود االحتالل.

ولعّل زوجة االأ�سري “�سعد الرتابني” املحكوم 11 �سنًة, وم�سى على اعتقاله 

لعل لها ق�سًة خا�سًة ترتبط  ما يزيد عن ع�رس �سنوات يف �سجن “رامون” 

بالبنطال, حيث متّكنت موؤخراً من اإدخاله وت�سليمه لزوجها االأ�سري, م�سريةً 

“للغيداء” اأنها على مدار ثمانية �سهورٍ متتاليٍة, واأثناء الزيارة.. كانت حتمل 
البنطال على اأمل اإدخاله, لكّن م�سلحة ال�سجون تتبع �رسوطها اخلا�ّسة 

ب�ساأن اللون ونوع القما�ش وما �سابه لرف�ش اإدخال املالب�ش لالأ�رسى, وموؤخراً؛ 

ويف اخلام�ش من �سهر حزيران؛ حتّرر البنطال من قب�ستها ودخل يف قب�سة 

زوجها؛ بعد طول انتظارٍ ومفاو�سات. مو�سحًة اأنها تتقا�سم الزيارة االآن مع 

فيما  �سنًة,   9-12 بني  ما  واأعمارهم  و”هالة”,  و”فاطمة”  “حممد”  اأبنائها 

يُحرُم بع�ش اأبنائها من الزيارة لتجاوزهم �سّن 16 �سنة, وبعد عّدة �سهورٍ؛ 

�ستنعم العائلة بالدفء واحلنان بعد متّتع الوالد باحلريّة وانتهاء مدة احلكم.

قالت  االأحمر  لل�سليب  الدولية  للجنة  االإعالمية  الناطقة  زقوت”  “�سهري 
اأ�رسفت على تنفيذ 3.5 مليون زيارةً ل�سجون االحتالل خالل 50  اإّن “اللجنة” 

اأّن  الزيارة, حيث  لت�سهيل  اجلهود  من  املزيد  بذل  “اللجنة”  وتوا�سل  �سنًة, 

يتّم  زيارةٍ  كّل  االأ�سبوعية, ويف  زيارتهم  االأهايل يف  يرافق  “اللجنة”  طاقم 

يف  اأنه  اإىل  م�سريةً  ذلك,  ب�ساأن  ة  املخت�سّ اجلهات  واإطالع  االأ�سماء,  و�سع 

فرتة خو�ش االأ�رسى ملعركة االإ�رساب عن الطعام, ومنع االأهايل من الزيارة؛ 

املر�سى  باالأ�رسى  وتلتقي  زياراتها,  تكّثف  باللجنة  الطبّية  الطواقم  فاإّن 

وامل�رسبني عن الطعام, وتنقل الر�سائل لذويهم لالطمئنان عليهم, ومازالت 

املباحثات متوا�سلًة ب�ساأن العائالت املمنوعة من الزيارة.
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�آية بلح

بعضهّن يعاننّي "اإلحباط واخلوف والضغط والسكرّي"

�ل�سجون  يف  �لفل�سطينيات  �الأ�سري�ت  تعاين 

�سحيٍة  وم�ساكل  �أم��ر����ٍس  من  “�الإ�رس�ئيلية” 
�لتي  �مل��اأ���س��اوي��ة  �ل��ظ��روف  ب�سبب  خمتلفٍة؛ 

يع�سنها و�ملتمّثلة يف �سوء �لطعام �ملقّدم من 

حيث �لكمّية و�لنوعّية، وقّلة �لنظافة ونق�س 

�الألب�سة و�الأغطية، �إىل جانب �الإهمال �لطبّي 

و�حلرمان من �لعالج.

�سحياً  منا�سبٍة  غري  �أم��اك��ن  �ل�سجون  وتُ��ع��ّد 

ونف�سياً؛ حيث يتّم �حتجاز �الأ�سري�ت يف �أماكن 

غري �سحيٍة ال يتعر�سّن فيها الأ�سعة �ل�سم�س، 

وعنجهيته  �ل�سّجان  غطر�سة  يو�جهّن  كما 

مرغماٍت؛ مما يعرّ�سهّن الأمر��ٍس �سحّيٍة خطريةٍ 

ممار�سات  عن  ناجتٍة  �أخطر؛  وع�سبيٍة  ونف�سيٍة 

عليهّن  �آث��اره��ا  ت��رتك  �ل�سجون؛  و�إد�رة  �جلنود 

�لنف�سّي  �لتعذيب  ب�سبب  �الإف��ر�ج؛  بعد  حتى 

و�جل�سدّي.

�لتقت بعددٍ من �الأ�سري�ت �ملحرّر�ت  “�لغيد�ء” 
و�الأمر��س  �مل�سكالت  �أهم  �للو�تي ك�سفّن عن 

�لتي الز�لت تالزمهن بعد �الإفر�ج.

تدمري �سخ�سية �الأ�سرية..!

“خالل فرتة اعتقايل؛ تعّر�سُت لتعذيٍب نف�سٍي وج�سدٍي 
واالإهانات  وال�سخرية  املعاملة  ب�سبب �سوء  �سديدين؛ 

فاإّن  لذا؛  املحققون,  يل  يكيلها  كان  التي  اللفظية 

املعاناة النف�سية ال تزال كبرية”..

)٣٣ عاماً(   بهذه العبارة اأجملت املحررة “وفاء الب�ش” 

معاناتها النف�سية واجل�سدية التي الزالت تالزمها حتى 

اللحظة, وت�سيف: “متّ اعتقايل واأنا يف الع�رسينات من 

عمري؛ لي�ش لدّي القوة واجللد الذي متتع به غريي من 

االأ�سريات, لذا؛ تفّن ال�سّجان يف تعذيبي واال�ستهانة 

بي و�ستمي باأقذع االألفاظ واأحّطها, فقد ذقت العذاب 

اأ�سكاالً واألواناً ب�سكٍل يومٍي النتزاع االعرتاف مّني”.

 �سبع �سنوات من الوهن 
ّ
توا�سل حديثها: “بعد م�سي

والياأ�ش وليايل الرتقب واخلوف الطويلة؛ متّ االإفراج عّني 

من  كبريٍ  2011م, مع عددٍ  االأحرار  وفاء  خالل �سفقة 

االأ�رسى واالأ�سريات الفل�سطينيني, وكانت فرحتي كبريةً 

الغا�سم,  االحتالل  قيود  من  والتحّرر  االنت�سار  بهذا 

وبرغم هذه ال�سعادة التي ال تو�سف بكلمات؛ اإال اأنني 

الزلت اأعاين من اكتئاٍب حادٍ و�سعوبٍة يف التكّيف مع 

كما  منهم,  واخلوف  بالنا�ش  االختالط  وقّلة  االآخرين, 

مرةً  االأ�رس  كابو�ش  عودة  من  امل�ستمّر  باخلوف  واأ�سعر 

اأخرى بكّل اآالمه واأوجاعه”.

داخل  للتعذيب  احلقيقية  االأ�سباب  “الب�ش”  وترجع 

االأ�رس اإىل �سعي االحتالل الدوؤوب اإىل تدمري �سخ�سية 

واإحاطة  م�ستمرين,  وخوٍف  قلٍق  وجعلها يف  االأ�سرية؛ 

نف�سها باأ�سوار احلذر الكبري والهواج�ش التي ترتك اأثاراً 

االأ�رسية.  وحياتها  االجتماعية  عالقاتها  على  مدّمرة 

متخ�س�ٍش  مركزٍ  اإن�ساء  “�رسورة  اإىل  “الب�ش”  ودعت 

للبحث يف اآثار التعذيب وعواقبه على حياة االأ�سري بعد 

وتقدمي  كاملٍة,  طبيٍة  فحو�ساٍت  واإجراء  عنه  االإفراج 

األسيرات المحررات.. زوال األسر وبقاء 
آثاره النفسية واالجتماعية والصحية
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 الالزم لهم الإكمال م�سرية 
ّ
الدعم النف�سي

حياتهم با�ستقرارٍ ج�سدٍي ونف�سٍي”.

�إحباٌط وعزلٌة..!

مل تختلف معاناة االأ�سرية املحررة “هيفاء 

عن  اأطــفــال(  ل�ستة  )اأم  �سبيح”  ــو  اأب

االعتقال  اآالم  ت�ساركَن  فقد  �سابقتها, 

ت�سلح  ال  غرف  يف  واالحتجاز  والتحقيق 

“ق�سيت  للغيداء:  االآدمي, فتقول  للعي�ش 

داخل �سجون االحتالل عاماً ون�سف, ُحرمُت 

تبلغ  كانت  الذين  اأطفايل  من  خاللها 

اأ�سغرهم عاماً ون�سف العام, فقد ُمنعُت 

وتوفري  درو�سهم  ومتابعة  احت�سانهم  من 

الراحة واال�ستقرار االأ�رسّي لهم”. م�سيفًة: 

االإن�سانية  حقوقي  اأب�سط  من  “ُحرمت 

 ,
ّ
النف�سي واال�ستقرار  والراحة  االأمان  وهي 

م�ساكل  من  ال�سجون  داخل  عانيت  فقد 

حتى  والزمتني  معقدةٍ,  ونف�سيٍة  �سحّيٍة 

العودة  يف  �سعوبة  اأجد  فالزلت  اللحظة, 

مل�سار حياتي الطبيعي كاأم, وهذا ما “ك�رس 

ظهري” خا�سًة بعدما وجدُت النفور واخلوف 

يف عيون ال�سغرية التي مل تعد تتقّبلني, 

وتخاف من تواجدي اإىل جانبها؛ مما اأ�سعرين 

باالإحباط ال�سديد واللجوء اإىل العزلة مرةً 

اأخرى”.

التي  ال�سحية  االأمرا�ش  بع�ش  وت�رسد 

خلفها االأ�رس: “قبل ال�سجن مل اأكن اأعاين 

اأو ج�سديٍة, لكن؛  اأمرا�ٍش ع�سويٍة  اأيّة  من 

متمثلًة  معاناتي  اأ�سحت  االإفــراج  بعد 

مزمٍن,  و�سداٍع  الفيتامينات,  نق�ش  يف 

التهابات  جانب  اإىل  الرقبة,  وغ�رسوف 

جفاف  ال�سعر,  ت�ساقط  االأنفية,  اجليوب 

معاناة  من  يزيد  “ما  واأكملت:  العيون” 

وتهمي�ش  اإهمال  املــحــررات:  االأ�ــســريات 

املوؤ�س�سات  على  القائمني  بع�ش  واحتقار 

بـ  االأ�سرية  ونعت  املحيط,  املجتمع  واأفراد 

وت�ستدرك:  و”املجنونة””  “املري�سة نف�سياً” 

االأ�رس  خارج  اليومية  املعاناة  تفاقم  “رغم 

اإال اأننا مازلنا م�ستمراٍت يف الن�سال حتى 

التحرير”.

��سطر�بات ما بعد �ل�سدمة

فقد  احلايف”  “�سناء  املحررة  االأ�سرية  اأما 

جل�ست ت�ستجمع �سنوات خلت من املعاناة 

واالأمل, بداأت منذ اللحظة االأوىل وا�ستمرت 

اللحظة  “منذ  فتحدثت:  ــراج,  االإف حتى 

وقلٍق  بخوٍف  اأ�سعر  كنت  العتقايل؛  االأوىل 

من  كبريٌ  عددٌ  حا�رسين  حينما  �سديَدين؛ 

 
ّ
اجلنود على معرب بيت حانون, وَكبَّلُوا كلتي

لتبداأ  املُْعتَقل,  اإىل  واقتادوين  بالقيود,  يدّي 

رحلٌة جديدةٌ من املعاناة واخلوف والرتهيب, 

فقد واجهت �سنوفاً من العذاب وال�سغط 

 واجل�سدّي الإرغامي على االعرتاف 
ّ
النف�سي

بتهمٍة ال اأعرف عنها �سيئاً”.

 وت�سري اإىل اآثار التعذيب يف �سجون االحتالل 

مبينة: “واجهت منذ وطئت قدماي حتقيق 

مّروا  حمققني  واأنــذل  اأخطر  امل�سكوبية 

ال�سغط  ممار�سة  عن  يتوانوا  فلم   ,
ّ
علي

وال�سبح,  وال�رسب  واجل�سدّي   
ّ
النف�سي

فكانت مبثابة �سدمة �سّلت اأركاين, وقتلت 

معاين ال�سمود والتحّدي يف نف�سيتي”.

وعن اآثار ال�سجن التي الزالت �ساخ�سًة يف 

مكّونات حياتها؛ تقول “احلايف”: “اأعاين من 

ما بعد ال�سدمة,  قلٍق وا�سطراباٍت كبريةٍ 

حويل,  مبن  اأثق  ال  متقلباً,  ِمزاجي  واأ�سبح 

وي�سيطر اخلوف والقلق على جوانب حياتي 

ال�سحّية  االأمرا�ش  جانب  اإىل  اليومية, 

قرحة  كـ:  تالزمني  الزالــت  التي  املزمنة 

املعدة, واآالم العظام, ال�سداع ال�سديد”.

تفّهم دور �ملر�أة �لبطويل

عام  منذ  املَُحرَّرَة  االأ�سرية  حتدثت  بينما 

املجتمع  دور  عن  �سبيح”  “�سمر  2007م 

املحررة؛  االأ�سرية  على  ال�سغط  زيادة  يف 

مبينًة: “املجتمع يلعب دوراً مهماً وحمورياً 

االأ�سرية  بها  ت�سعر  التي  املعاناة  تلك  يف 

بعد خروجها من املعتقل, فهو من يخلق 

والت�سّكك  تارةً  ال�سفقة  بنظرات  املعاناة 

اأخرى,  تارةً  املحّررة  االأ�سرية  بحّق  واالتهام 

واأكدت “�سبيح”  ومعاملته القا�سية لها” 

بداأ  الراهن  الوقت  يف  “املجتمع  اأّن  على 

تبذله  وما  البطويّل,  املراأة  دور  م  تََفهُّ يف 

ووطنها”.  اأجل �سعبها  ت�سحياٍت من  من 

وفعاالً  اإيجابياً  يكون  اأن  املجتمع  مطالبًة 

املتاحة,  الطرق  بكل  االأ�سريات  دعم  يف 

والو�سائل املمكنة.

جتربة قا�سية

زقوت”  “�سمري  د.  اأكد  فقد  جانبه؛  من 

مدير دائرة البحث امليداين يف “مركز امليزان 

املراأة  “اعتقال  اأّن  على  االإن�سان”  حلقوق 

حياتها  عن  انقطاعها  هو  الفل�سطينية 

ت�سطدم  عنها  االإفراج  وعند  الطبيعية, 

ببع�ش ال�سعوبات وامل�ساكل من املجتمع 

واأقاربها  واأ�رستها  اأطفالها  بها؛  املحيط 

اإذا  خا�سًة  ؛ 
ٌ
طبيعي اأمرٌ  وهذا  وجريانها؛ 

كان لديها اأ�رسةً واأطفاالً انقطعت عنهم 

االأ�سرية  “تواجه  وتابع:  طويلٍة”.  ل�سنواٍت 

اأطفالها  تقبل  وعــدم  الرف�ش  املحررة 

لوجودها بينهم؛ خا�سًة بعد منع االحتالل 

�ُسمح  واإن  اأمهاتهم,  زيارة  من  االأطفال 

لهم يف اأوقاٍت نادرةٍ تكون ق�سريةً جداً عرب 

م�ساعر  يو�سل  ال  وهاتٍف  زجاجيٍة  حواجز 

يوؤثّر  واأطفالها, وهذا  االأ�سرية  االأمومة بني 

االأ�سريات  “معاناة  م�سيفاً:  عليها”.  �سلباً 

هي جزءٌ من معاناة ال�سعب الفل�سطيني؛ 

التي تزيد �سنواتها على اخلام�سة وال�ستني, 

نف�سٍي  لتعذيٍب  يتعر�سّن  اأنهّن  خا�سًة 

وج�سدٍي يفوق طاقة االإن�سان على التحّمل, 

ردوداً طبيعيًة على  اأفعالهّن  ردود  لذا؛ جند 

�سدماٍت غري طبيعية “.

 واجل�سدّي 
ّ
وي�سري اإىل اآثار التعذيب النف�سي

التعذيب  “جتربة  االأ�سريات:  �سد  املمار�ش 

ببع�ش  حدا  مما  جــداً,  قا�سيٌة  واملعاناة 

اجل�سدّي  االأمل  عن  التعبري  اإىل  االأ�سريات 

ودفعه؛ ومن ثَّم حتويله اإىل اأمٍل نف�سٍي, وهو 

ما يُتعارُف عليه مبر�ش “ال�سيكو�سوماتية” 

واالكتئاب  “القلق  يف:  اأعرا�سه  وتتمثل 

حــدوث  كذلك  القهري”  والو�سوا�ش 

بينما  ال�سدمة,  بعد  ما  ا�سطرابات 

اأ�سابت فئًة قليلًة من  ا�سطرابات ال�سك 

. االأ�سريات” 

ال�سحّية  االآثــار  على  “زقوت”  د.  وي�سّدد 

املزمنة التي تعاين منها االأ�سريات املحّررات 

الروماتيزم,  ال�سكّري,  ال�سغط,  كاأمرا�ش 

قرحة  العينني,  يف  ــاّد  احل االأمل  القلب, 

يتاأثر  ما  وهو  الع�سبي  القولون  املعدة, 

ويطالب  بال�سحة النف�سية ب�سكٍل كبريٍ” 

نف�سية  وم�ساندة  دعم  وجــود  ب�رسورة 

عليها متخ�س�سون يف  يقوم  واجتماعية 

يكونون  بحيث  النف�سية؛  ال�سحة  جمال 

واالإيجابي  الفّعال  التوا�سل  على  قادرين 

وعالٍج  حلوٍل  اإيجاد  بهدف  االأ�سريات؛  مع 

ال�سحية  وامل�ساكل  االأمرا�ش  لهذه  ناجٍع 

والنف�سية.
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نرمني �جلدي

"أدب السجون"..
 قريحة أدبية وفنية أبدعتها أقالم 

األسرى واألسيرات في سجون االحتالل

�الأ���رسى  يتفّن  �ملظلمة؛  �ل�سجون  ع��امل  يف 

ب��ن��ظ��م �ل�����س��ع��ر ون����رث �ل��ك��ل��م��ات و�ب���ت���د�ع 

عاي�سوه؛  م��وؤمٍل  و�ق��ٍع  تفا�سيل  عن  �الأف��ك��ار 

وخيانة  �لزنز�نة  “عتمة  مع  حياتهم  ي�سف 

و�لتحّدي”..  �ل�����س��رب  وحل��ظ��ات  �ل��ع�����س��اف��ري 

زمٍن  و�الأم��ل يف  �حلريّة  وحدهم من كتب عن 

م��ات��ت ف��ي��ه �ل��ك��ل��م��ات �مل��ن��ّم��ق��ة ب��ني دف��ت��ّي 

�لكتب؛ ليقّدمو� لالأدب �لفل�سطينّي قريحًة 

�أدبيًة وطر�ز�ً فنياً ذ� نكهٍة فريدة.

اإىل  اأ�سريةٌ  اأقالٌم  �ساغتها  كتاباٌت  ال�سجون”..  “اأدب 
و”األف   ”)706( رقم  “الزنزانة  منها  اأو ق�سيدةٍ  ٍة  ق�سّ

“حكاية  كتاب  اىل  اإ�سافًة  انفرادّي”  �سجٍن  يف  يوم 

�سابر” و”قيود حرية” و”�ستائر العتمة” و”اأمري الظّل”... 
فجميعها وُلدت من رحم املعاناة والظلم الأ�رسى اأدباٍء 

كي  كتاباتهم؛  على  املحافظة  اأجل  من  كثرياً  عانوا 

الربغوثي”  الله  “عبد  اأمثال:  النور  وترى  اإلينا  ت�سل 

و”وليد الهوديل”. و”اأحمد قا�سم”  و”حممود عي�سى” 
حكاية �لبو�سطة..!

هو االأدب االإن�سايّن املقاوم؛ الذي وُلد  “اأدب ال�سجون” 
يف عتمة ال�سجون وظالم االأقبية والزنازين, خرج من 

 .
ّ
 واملعاناة النف�سية والقهر الذاتي

ّ
رحم الوجع اليومي

دولة”  الفتاح  “عبد  املحرر  االأ�سري  و�سف  هكذا 

ُمعرفاً  ال�سجون,  اأدب  “البو�سطة”(  كتاب  )�ساحب 

البو�سطة: “عانى جميع االأ�رسى من “البو�سطة” وهي 

حافلٌة لنقل االأ�رسى من �سجٍن اإىل اآخر؛ حيث يجل�ش 

االأ�رسى �سيفاً على كرا�سيها احلديدية ال�ساخنة, وحني 

يطلبون املاء لل�رسب؛ يتعّر�سون ل�رسٍب �سديٍد من قبل 

اجلنود, وطيلة الطريق؛ تكون اأيديهم واأرجلهم مكبلًة 

و�سف  والأجل  التعذيب..  يف  اإمعاناً  حديدية  باأ�سفادٍ 

هذه املعاناة؛ كتبت عنها وما يح�سل فيها يف كتابي 

االأدبي اأ�سميته “البو�سطة””. 

عن مدى ال�سعوبة  ويك�سف يف حديثة لـ “الغيداء” 

كتب  ما  بع�ش  واإخــراج  جتميع  خالل  واجهها  التي 

“متّ  مبيناً:  الكتاب,  اإ�سدار  عند  وكذلك  ال�سجن,  من 

اإخراج الورق يف ظروٍف اأمنيٍة بالغة التعقيد؛ من حيث 

اأثناء  مراٍت  ثالث  �سودرت  حيث  وامل�سادرة,  التفتي�ش 

حماولة تهريبها, لكن؛ بحمد الله جنحت يف اإخراجها, 

ال�سفحات؛  بع�ش  ل�سياع  طويلٍة  لفرتةٍ  �ساعت  ثم 

قبل اأن ترى النور”.

اإىل  اأ�سار  روايته؛  على  “البو�سطة”  ا�سم  اإطالق  وعن 

ومهينٍة  ُمذلٍة  مرحلٍة  عن  تتحدث  “”البو�سطة”  اأّن: 

للكرامة االإن�سانية, يعي�سها االأ�رسى اأثناء تنّقلهم من 

اأجل  من  ُكتبت  وقد  املحكمة,  اإىل  اأو  اآخر  اإىل  �سجٍن 

ت�سليط ال�سوء على جانٍب ب�سيٍط من جوانب االأ�رس؛ 

واإي�سال  وامل�سّقة,  املعاناة  بحر  االأ�سري يف  تُغرق  التي 

اأّن كل تف�سيله من تفا�سيل  ر�سالٍة للقراء مفادها 

حياة االأ�رس ي�سوبها كٌم كبريٌ من االأمل”.

من  الكثري  على  يحتوي  “الكتاب  اأّن  “دولة”  ويذكر 

من  عظيماً  م�سموناً  يحمل  اأنه  خا�سًة  الروائع؛ 
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عقولهم  في  وأنارت  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  أذهان  في  أشرقت  هي شمٌس؛ 
األمل، رمست على وجوههم أجمل االبتسامات، وزرعت في قلوبهم غداجمل.

املنّشطات في املخّيمات الصيفّية شمٌس جديدٌة ُتشرق في أفق األطفال ذوي 
اإلعاقة،

ولكّل شمٍس حكاية إشراقٍة خاصٍة بها.
الصّيفية، مسئولٌة عن  املخّيمات  املنّشطات في  إحدى  احلّناوي” هي  “منى 
.أعربت  القصص  لهم  وتروي  والرقص،  األغاني  األطفال  تعّلم  الدراما،  زاوّية 
وأّن  السّيما  فيه؛  املطروحِة  والفكرة  املخّيم،  هذا  من  العارمة  سعادتها  عن 
فكرة الدمج بني األطفال األصّحاء واألطفال ذوي اإلعاقة هي فكرٌة للنقاش 

حتى اآلن. 
املخّيم يستقبل األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال األصّحاء؛ يدمُجُهم معًا لتقوية 
العالقة بني الفئتني؛ لكي يشعَر الطفُل امُلعاُق أنه يعيش بيئًة مشابهًة متامًا 
لتلك البيئة التي يعيشها الطفل السليم, “حناوي” )مدّرسة األحياء احلاصلة 
املخّيم  من  األساسّي  اوضحت”الهدف  مدربني(   )عداد    TOT دبلوم  على 
هو زراعة البسمة واألمل على وجوه األطفال” وأنها على صعيدها الشخصّي 
قد تعّلمت منهم معنى الصبر والتحّدي واجلرأة، وهي قيٌم عّلمتها لألطفال 

وتعّلمتها منهم أيضًا.
اجلدير بالذكر؛ أّن  “حناوي” ليست هذه جتربتها األولى في العمل كمنشطٍة؛ 
فقد سبق لها العمل كمنشطٍة في “جمعية شمس” وعملت أيضًا في “مؤسسة 

تامر” منذ 7 سنوات، كما أنه سبق لها العمل في “مركز القّطان”.
التغيير،  والقدرة على  والثقافة  باخلبرة  كانت جتربًة مشبعًة  “احلّناوي”  جتربة 

تعّلمت, تدّربت, أفادت واستفادت.
استطاعت -من خالل جتربتها - إحراز تغييٍر ملحوٍظ, ولم يقتصر عملها في 
مخّيمات  مع  خبرتها  ملشاركة  تاٍم  استعداٍد  على  أنها  كمنشطٍة،أضافت  غزة 

أخرى في كاّفة أحناء القطاع.
 أنهت حديثها بأّن نظرَتَها للطفل امُلعاق قد تغّيرت؛ خاصًة بعد االتصال املباشر 
معهم,هم أطفال ذو قيمٍة ولهم تأثيٌر كبيٌر في املجتمع، وما عادت تنظر إليهم 

بنظرة الشفقة.
“مسر فرج” و”عائشة حميدة” هما شمسان أخريان، لكن ذواتا طابٍع خاٍص؛ 
إحداهّن مدرسُة رياضيات واألخرى لم تنِه مرحلة الثانوية العامة بعد, إال أّن 
هذا لم مينعها من املشاركة في املخيم، وتأدية ذلك الدور اإلنساني في تقدمي 
يد العون لألطفال ذوي اإلعاقة، وضربت لنا خير مثاٍل أّن املنّشطات يستطعن 

تأديةاعمالهم على أكمل وجة دون النظر لتحصيلها التعليمّي.
حتت  وحدٍة   20 على  مقّسمون  مؤسسٍة؛  كّل  من  أفراد   5 هم  املشاركون 

اإلشراف العام لألستاذ “محمد تّيم”. 
عملتاأيضًا مع “مؤسسة تامر” و”فلسطني املستقبل” و”الهاندي كاب”.

املجتمع  في  املعاملة  تسوية  أن  املخيم(نوه  في  )منّشط  التتري”ايضا  “أحمد 
14 يومًا. هوهدف  بني االطفال االصحاء وذوي االحتياجات اخلاّصة خالل 

املخّيم األساسّي”. 
 

امللفت أن فكرةاملخّيم تلك لم تقتصر على األطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة 
فحسب؛ بل امتدت مشاركتها لألطفال األصحاء أيضًا؛ والذين كان لهم رايًا 

في فعاليات املخّيم.
جاء  قد  املخّيم,  في  املشاركني  أحد  وهو  سليمان”  عبداهلل  “أحمد  الطفل 
قائلًا:  القطاع  به  مّر  الذي  واحلصار؛  احلروب  نتيجة  املكبوتة  طاقاته  لتفريغ 
“أنا أستمتع كثيرًا بهذا املخّيم، ولم أجد صعوبًة في تكوين صداقاٍت جديدًة؛ 

خاصًة مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة”.
املنّشطات  من  والرعاية  املخّيم،  لنا  قّدمها  التي  والفعاليات  جوالبحر 
استيقظُت  أّني  السلبية؛ السيما  طاقاتنا  تفريغ  في  واملنّشطني؛ ساهم جدًا 
البارحة على القصف الذي تعّرض له “حي التفاح” وكم شعرُت بالذعر لكن؛ 
مبجرد قدومي للمخّيم واختالطي مع أصدقائي في اللعب؛ استطعُت أن أزيح 
عن كاهلي شبح اخلوف” مضيفًا: “حديثي مع املنّشطات أزاح عن صدري تلك 
تلك  أستبدل مشاعريي  أن  استطعت  دائمًا؛  أحملها معي  التي كنُت  الُغّصة 

مبشاعراالنبساط واملرح مع األطفال اآلخرين”.
وكان للمشرفة العاّمة للمخيم “مسر احللو” رايًا مهّمًا في املخّيم نّوهت فيه على 

أهمية وجود املنّشطات، وذلك العنصر األنثوّي الذي يتميزبلمسته اخلاصة.

�شم�س واحدة.. ال تكفي..!
منى حل�ص

حيث االأ�سلوب واملهارة يف ر�سم كلماته بطريقٍة اأدبيٍة؛ ملحاكاة 

الواقع كما هو, بهدف اإي�سال الر�سالة بطريقٍة تر�سم ال�سورة 

انطلقت  رحلٍة  حكاية  “”البو�سطة”  ويوا�سل:  احلقيقية”. 

عجالتها مع قدوم االحتالل؛ منذ �سّوه بالدنا, ومازالت يف طريقها 

واالأمهات  والن�ساء  الرجال  من  تتكّون  �سخو�سها  االآن,  حتى 

والرجال؛ اإ�سافًة اإىل االأطفال, منهم من كرب يف الرحلة, ومنهم 

من �ساخ ومر�ش ومن فارق يف احلياة”.

حكايٌة حقيقيٌة لي�ست من ن�سج اخليال,  واأ�ساف: “البو�سطة” 

مما كان ويكون, وبقيت نهايتها  فقد حملْت يف كلماتها �سيئاً 

مفتوحًة بال عنوان, وهي عبارةٌ عن اأحداٍث ال تنتهي من العذاب 

واالأمل؛ ممزوجاً باالإذالل واملعاناة, فيما متالأها م�ساهٌد من ال�سمود 

والدموع  باحل�رسة  جمبولًة  فكانت  اأجواوؤها؛  اأما  والعنفوان. 

واالأمنيات واحلزن, وبكثريٍ من االأمل”. 

الرواية �سوت كّل االأ�رسى الذين  اأن تكون  وختم حديثه: “اأمتنى 

يعانون من االأ�رس”.

نفحة  مركز  مدير  الفليت”  “اأحمد  املحرر  عّرف  فقد  بدوره؛ 

لدرا�سات االأ�رسى وال�سئون االإ�رسائيلية اأدب ال�سجون قائالً: “اأدب 

ال�سجون هو املُعرّب عن مرارة التعذيب واآالم التنكيل, فقد نقل 

هموم االأ�سري وتوقه لتقبيل احلرية ومل�ش خيوط ال�سم�ش”. 

وهناك ثالث مدار�ش يف تعريف اأدب ال�سجون, االأول: هو ما يُكتب 

 
ّ
العاطفي االأدب  با�ستثناء  ال�سجن؛  بق�سايا  ويهتم  االأ�رس,  يف 

ما  با�ستثناء  االأ�رس؛  يف  يُكتب  ما  كّل  هو  والثاين:   .
ّ
والبولي�سي

ُكتب من غري االأ�رسى. اأما الثالث: فهو كّل ما يُكتب يف ال�سجون 

وباأيدي االأ�رسى؛ على اأن ي�ستويف  كافة ال�رسوط يف الكتابة”.

اأدب  ظهور  يف  �ساعدت  التي  العوامل  اإىل  “الفليت”  ويُ�سري 

التي  العوامل  اأهم  “من  الفل�سطينيني:  االأ�رسى  لدى  ال�سجون 

دفعت االأ�رسى للكتابة وانت�سار ما ُعرف بـ “اأدب ال�سجون” دخول 

الكتب االأدبية لل�سجون يف عام 1972, وتوافرها بكرثةٍ يف نهاية 

 لالأ�رسى, والطفرة االأدبية 
ّ
ال�سبعينات؛ والتي مّثلت الع�رس الذهبي

االأ�سرية,  الوطنية  اإىل تنامي قّوة احلركة  اإ�سافًة  يف ذلك احلني؛ 

وتطّور اأ�ساليب االإ�سناد اجلماهريّي لها, وال�سماح باإدخال التلفاز 

اأعمال بع�ش املعتقلني خارج  اإىل جانب ن�رس  ال�سجن؛  اإىل غرف 

اأ�سوار ال�سجون بعد تهريبها بطرٍق خمتلفة”.

“ميتاز اأدب ال�سجون بالعمق يف التعبري بالداللة وامل�سمون”.
اأدب  “يتميز  ال�سجون:  اأدب  ومميزات  خ�سائ�ش  حول  ويكمل 

, فكثرياً 
ّ
الفني بالرمزية والبالغة واالختزال, والت�سوير  ال�سجون 

قولبة  ليعيد  اللغة؛  عقود  فرط  اإىل  ال�سجني  االأديب  يلجاأ  ما 

كتابته وت�سكيلها, فتعطي القارئ لوحاٍت فنيًة رائعًة ومكتملًة؛ 

اإىل جانب الثقافة الوا�سعة واحلزينة التي متالأ روح ال�سجني مطرزاً 

مرتبطة  وحزينٍة  متاأّججٍة  بعاطفٍة  واأ�سعاره  وخواطره  كتاباته 

بالتحّدي”. 

املفاجئة؛  التفتي�ش  واإجــراءات  والقلم,  الورقة  منع  قرار  ورغم 

ابتكروا  االأ�رسى  اأّن  اإال  حامليها؛  ومعاقبة  يخبئها  من  ملالحقة 

ثّم؛  ومن  عليها,  والكتابة  حلمايتها,  ال�رسيّة  يف  غايًة  و�سائل 

الكرتون,  ورق  على  املرحلة  تلك  االأ�رسى يف  كتب  وقد  تهريبها, 

وورق لّف الربتقال والزبدة, وورق علب اللنب بعد غ�سلها وجتفيفها, 

ولقد ا�ستطاع عددٌ من االأ�رسى اإ�سدار ُكتٍب لهم حتمل اآالمهم 

واآمالهم, ومن هذه الكتب ما ُطبع خالل وجود االأ�سري يف �سجنه, 

ومنها ما ُطبع بعد خروجه من املعتقل.

41



مواقع التواصل االجتماعي.. 
منصات شهدت والدَة النجاح

����س��ت��ط��اع��ت م���و�ق���ع �ل��ت��و����س��ل 

تاأثريها  قّوة  تُثبت  �أن  �الجتماعي 

يف  حم���تو�ها   �ن��ت�����س��ار  و���رسع��ة 

ع�رس ثورة �ل�سورة و�لتكنولوجيا؛ 

مما دفع �لكثريين من �ل�سباب �إىل 

للتعبري  �ملن�ّسات  ��ستخد�م هذه 

عن مو�هبهم، و�إبر�ز �إمكانياتهم؛ 

فكانت هناك �لعديد من ق�س�س 

�لنجاح ل�سباٍب روّجو� الأنف�سهم 

�زدياد  �الإنرتنت؛ يف ظّل  عن طريق 

عدد �خلريجني؛ وقّلة فر�س �لعمل 

�مل���ت���اح���ة، ف��ه��ن��اك م���ن ي��رف�����س 

�لعاطلني  جي�س  �إىل  �الن�سمام 

عن �لعمل يف قطاع غزة، ويحاول 

�لبحث عن فر�سٍة جديدةٍ له؛ عن 

طريق مو�قع �لتو��سل �الجتماعّي 

ب�سكٍل  و�ليوتيوب  ع��اٍم  ب�سكٍل 

بنف�سه؛  ه��و  ي�سنعها  خ��ا���س، 

عّلها تاُلقي �إعجاب �جلماهري.

على �لطريق �ل�سحيح

ممّثل ومدير اإنتاج فريق  قال “اأحمد عا�سي” 

اليوتيوب  “لقناة  لـ”الغيداء”:  زملة”  يا  “ب�ش 
يا  “ب�ش  فرقة  جنــاح  يف  الكبري  الف�سل 

؛ 
ّ
العربي الوطن  يف  انت�سارها  و�رسعة  زملة” 

خم�ش  فقبل  خا�ش,  ب�سكٍل   
ّ
والفل�سطيني

�سنوات؛ عندما تبلورت فكرة الربنامج, وبداأنا 

جداً؛  ب�سيطٍة  باإمكانياٍت  والت�سوير  العمل 

عر�سنا احللقات على قناة اليوتيوب, و�رسعان 

ما انت�رست”.

يا زملة”  “ب�ش  انت�سار حلقات  بعد  فرتةٍ من 

على قناة اليوتيوب؛  توا�سل معهم تلفزيون 

عليهم  وعر�ش   ,2012 عام  يف  فل�سطني 

متثيل ثالثني حلقة يف �سهر رم�سان املبارك, 

والو�سول  االأكرث,  االنت�سار  بهدف  فوافقوا؛ 

اإىل كاّفة اأنحاء فل�سطني.

ذلك؛  “بعد  حديثه:  “عا�سي”  وا�سل 

من  وي�ساهدنا  متابعينا,  ن�سبة  زادت 

الفل�سطيني  الداخل  الفل�سطينيني: 

جماهريًة  قاعدةً  لنا  واأ�سبح  وال�ستات, 

كبريةً, ويف املو�سم الثاين؛ تعّلمنا من اأخطاء 

�سنة  وكّل  اأنف�سنا,  وطّورنا  االأول,  املو�سم 

واإ�سافة جديٍد؛  التطوير  نحاول  االأخرى؛  تلو 

حتى ال ميّل امل�ساهد, ون�سمن اال�ستمرارية. 

عدد  من  املتابعة  ن�سبة  ــادة  زي ونالحظ 

امل�ساهدات على قناة اليوتيوب”.

ذاع   الثاين؛  املو�سم  من  االنتهاء  “بعد  تابع: 

من  �سيتنا, وطلب منا “التلفزيون العربي” 

لندن امل�ساركة �سمن برنامج “�ساعة حظ” 

وهي  الربنامج,  خالل  فقرةً  لنا  كانت  حيث 

خا�سًة  الكثري,  منها  تعّلمنا  رائعٌة  جتربٌة 

ناحية  من  عاليٌة  منا  املطلوبة  اجلودة  واأّن 

اأّن  اإىل  اإ�سافًة  واالإعداد,  والتمثيل  الت�سوير 

ولي�ش حملّياً,   
ٌ
اإقليمي   ”

ّ
العربي “التلفزيون 

اأنحاء  جميع  من  متابعني  لنا  اأ�سبح  لذا؛ 

الوطن العربي”.

زملة”  يا  “ب�ش  فريق  لنجاح  احلقيقي  العماد 

هي قناة اليوتيوب, لو مل تكن متاحًة هذه 

القناة ملا و�سلوا اإىل ما و�سلوا اإليه من جناح, 

حيث �سّهل اليوتيوب و�سولهم اإىل اجلماهري, 

م�ساهري  من  اأ�سبحوا  حتى  وانت�سارهم؛ 

“ال�ستاند اأب كوميدي” يف فل�سطني.
برغوت”  و”مرام  )15عاماً(  برغوت”  “هيا 
�سيتهما  وذاع  جنحتا  طفلتان  عاماً(   13(

�أن�شام �لقّطاع 
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ب�سبب   
ّ
االجتماعي التوا�سل  مواقع  يف 

الثقافية  باملوا�سيع  اخلا�سة  اليوتيوب  قناة 

والرتبوية والرتفيهية التي اأطلقتاها.

  ”twosisterstube“ ال�سقيقتان �ساحبتا قناة

قّررتا اإبراز موهبتهما يف التقدمي -رغم �سغر 

والدهما؛  على  الفكرة  فعر�ستا  �سنهما- 

الذي مل يت�سجع لها كثرياً يف البداية؛ اإىل 

اإقناعه بفكرة  و”مرام”  اأن ا�ستطاعت “هيا” 

طرحها؛  تريدان  التي  واملوا�سيع  قناتهما 

ابنتيه  وم�ساعدة  بالتنفيذ؛  وبداأ  فاأعجبته, 

يف حتقيق ما ترغبان به وتطمحان اإليه.

التقدمي  “اأحب  لـ”الغيداء”:  “هيا”  قالت 

من  املوهبة  هذه  مبمار�سة  وبداأت  واالإلقاء, 

خالل االإذاعة املدر�سية, و”مرام” لديها اأي�ساً 

ال�سورة  تغيري  بذلك  واأردت  التقدمي,  موهبة 

النمطية املاأخوذة عن قطاع غزة واأطفاله”.

اأ�سافت: “بف�سل قناة اليوتيوب؛ متّكنت من 

لنا  واأ�سبح  و�سقيقتي,  اأنا  حلمي  حتقيق 

املتابعني  عدد  بلغ  اإذ  كثرية؛  متابعني  اأعداد 

خالل فرتةٍ ق�سريةٍ اأكرث من 70 األف م�سرتك, 

فيما و�سل عدد امل�ساهدات عرب اليوتيوب ما 

يقارب 3 ماليني م�ساهدة, واأ�سبحنا نتلقى 

عرو�ساً كثريةً بعد النجاح الذي حققناه”. 

درا�ستهما,  يف  متفّوقتان  و”مرام”  “هيا” 
ورف�ستا العرو�ش الكثرية  التي جاءتهما بعد 

اأن ذاع �سيتُهما على قناة اليوتيوب اخلا�ّسة 

الدرا�سة  بني  ما  وقتهما حمدودٌ؛  الأّن  بهما؛ 

وقناتهما اخلا�سة.

فر�سٌة ثمينة

برنامج  مقّدمة  احلاج”  “رباب  االإعالمية  اأما 

“ترند فل�سطني”.. فلها جتربة جناٍح مع برامج 
التوا�سل  مواقع  عرب  تُبّث  التي  الفيديو 

“نادي  اأع�ساء  اأحد  “اأنا  قالت:  االجتماعي.  

االإعالم االجتماعي” وهذا النادي يهتم مبواقع 

التوا�سل االجتماعي ب�سكٍل عاٍم, ومعظم 

النا�ش لها ح�سابات عليها, وتتابعها ب�سكٍل 

يُنتجها  برامج   “هناك  م�سيفًة:  كبري” 

“نادي االإعالم االجتماعي” على الفي�ش بوك 
وان�ستجرام وتويرت, و�سمن هذه الربامج: ترند 

فل�سطني”.

جديدةٌ؛  الربنامج  “فكرة  “احلاج”:  وا�سلت 

فاجلميع اأ�سبح يتّجه اإىل الفي�ش بوك والبّث 

جديدةٍ؛  بفكرةٍ  نتمّيز  اأن  اأردنا  لذا؛  املبا�رس, 

ميزةٌ  به  يوجد  اإذ  التويرت؛  اإىل  االنتقال  وهي 

االإلكرتونية,  احلمالت  وهي  جــداً  جميلٌة 

ن�سبة  اأعلى  “الها�ستاق”  يجمع  فعندما 

و�سول يف تويرت؛ وي�سبح اأعلى “ترند”.. اأذكره 

يف برناجمي”.

بـ  ترفيهيٌة  واأخــرى  هادفٌة  حمالٌت  هناك 

يتّم جتميعها وعر�سها يف  “ترند فل�سطني” 
نهاية االأ�سبوع, ويكون  الرتكيز على جميع  

يف  “ترند”  اأعلى  التي حت�سل على  احلمالت 

فل�سطني  ب�سكٍل عام.

تابعت “احلاج”: “مواقع  التوا�سل االجتماعي 

انت�ساراً  ومنحتني  الو�سول,   
ّ
علي �سّهلت 

ولو  النا�ش,  عند  معروفًة  واأ�سبحُت  �رسيعاً, 

حتى  الكثري  لعانيت  املواقع؛  هذه  تكن  مل 

اأكون معروفًة”. م�سيفًة:

“جاءتني فر�ٌش كثريةٌ  تلفزيونيٌة بعد انت�سار 
وجناح برنامج “ترند فل�سطني” فهناك عرو�ٌش 

جميلٌة ُقدمت يل, لكّني اأحب برنامج “ترند 

فل�سطني” فبدايتي كانت به, واأريد اأن اأطّوره 

واأطّور نف�سي معه, وال اأريد اأن ات�سّتت باأكرث 

من برنامج”.

ترويٌج للذ�ت

االإعالم  نادي  رئي�ش  بخيت”  “علي   ويرجع 

اإىل  الغزّي  ال�سباب   �سبب توّجه 
ّ
االجتماعي

 
ّ
قناة اليوتيوب ومواقع التوا�سل االجتماعي

لعر�ش مواهبهم وتقدمي براجمهم املتنّوعة 

يف  �سواء  لهم؛  املتاحة  الفر�ش  �سّح  اإىل 

اأخرى,  موهبٍة  اأيّة  اأو  التقدمي  اأو  التمثيل 

 
ّ
االجتماعي التوا�سل  مواقع  اإىل  فيتجهون 

لن�رس مواهبهم وقدراتهم.

قال “بخيت”: “بدايًة؛ كان ال�سباب يتجه اإىل 

قناة اليوتيوب لن�رس اإبداعاته عربه, ويحاولون 

لها؛  ويرّوجوا  اأنف�سهم   عن  يتحّدثوا  اأن 

اأن يجدوا من يُعجُب بهم؛  رغبًة منهم يف 

تلفزيونيًة؛  قناةً  اأو  اإنتاٍج  �رسكة  اأكان  �سواء 

اأو  ما  مب�سل�سٍل  ي�ساركوا  اأن   املمكن  من 

فيها, مثل ما ح�سل  الربامج  اأحد  يقدموا 

رّوجــوا  الذين  املذيعني  من  الكثريين  مع 

التوا�سل  مواقع  على  وبداأوا  الأنف�سهم,  

, واالآن يعملون يف قنواٍت اإقليميٍة 
ّ
االجتماعي

ودولية”.

البّث  اإمكانية  اأتــاح  بوك  “الفي�ش  تابع: 

االإعالم  “نادي  يف  جتربًة  لنا  وكان  املبا�رس, 

احلاج”  “رباب  االإعالميات  مع  االجتماعي” 

عرب  ظهرن  دياب”..  و”اإميان  �سعد”  و”نوال 
يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سا�سة 

يجدن  مل  الأنهن  “�سو�سياليف”  برنامج 

اأو  املحلية  ــالم  االإع قنوات  يف  م�ساحًة 

التقليدية ب�سكٍل عاٍم, فوجدن امل�ساحة من 

منوهاً  االجتماعي”  التوا�سل  مواقع  خالل 

يف  طلبا  عديدةٌ  جهاٌت  معنا  “..توا�سلت 
اأن تعمل معهم اإحدى مذيعاتنا اأو للرتويج 

الإعالناتهم عرب برناجمنا”.
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�إعد�د / �سعاد �أبو ختلة

تق�سري الب�رسة: احر�سي على تق�سري الب�رسة بانتظاٍم الإزالة . 1

خاليا اجللد املّيت. 

ال تهملي الرتطيب: ا�ستخدمي كرمياً مرطباً خفيفاً ي�ساعد . 2

على تنعيم الب�رسة وتغذيتها.

اخللطات . 3 تطبيق  على  احر�سي  الطبيعية:  اخللطات 

الطبيعية التي ت�ساعد على ترطيب الب�رسة. 

العينني . 4 كرميات  ا�ستخدام  على  واحر�سي  بعينيك:  اعتني 

من  والتخّل�ش  لتغذيتها  العينني  حتت  ما  ملنطقة  ِجّل  اأو 

اخلطوط الدقيقة والتجاعيد؛ خا�سًة اأثناء النوم.

الهادئ . 5 املاكياج  ا�ستخدمي  املنا�سب:  املاكياج  اختاري 

والطبيعي.

جتّنبي اأ�سعة ال�سم�ش: احر�سي على ا�ستعمال الواقي من . 6

يت�سبب  قد  ال�سم�ش  الأ�سعة  امل�ستمر  فالتعر�ش  ال�سم�ش؛ 

يف تلف خاليا الب�رسة. 

الزائدة . 7 وال�سبغات  النم�ش,  الداكنة:  البقع  من  تخّل�سي 

.C با�ستعمال كرمي يحتوي على فيتامني

وجباٍت . 8 تناول  على  احر�سي  متوازناً:  غذائياً  نظاماً  اتبعي 

الطازجة خالل  والفواكه  اخل�رسوات  تناويل  غذائيٍة متوازنة. 

نظامك الغذائي. ا�رسبي ما ال يقّل عن 8 اأكواب من املاء خالل 

اليوم, حيث ي�ساعد ذلك على تنقية اجل�سم من ال�سموم. 

جتنبي التدخني وم�رسوبات الكافيني فقد ت�رس بب�رستك.

للعناية . 9 الليلية  الكرميات  ا�ستخدمي  الليلية:  الكرميات 

.
ّ
بالب�رسة بانتظام كجزٍء من روتينك اليومي

اأحبي نف�سك وحافظي على اللياقة البدنية, كوين جميلًة . 10

على  للحفاظ  احلدائق  يف  للتم�سية  واذهبي  الداخل,  من 

االإيجابية,  االأفكار  على  دائماً  احر�سي  البدنية.  لياقتك 

فينعك�ش ذلك على ب�رستك.

االأوىل”..  ول�ست  العامل,  نهاية  “لي�ست  	•
لها,  القرارات  يتخذون  ترتكهم  لن  در�سها,  تعّلمت 

�ستكمل تعليمها وتعمل, �ستكون اأقوى..!

باب  من  خارجٌة  وهي  وا�رسارٍ  بت�سميٍم  تفكر  كانت 

زوٍج حّطم  املحكمة ال�رسعية, عقب انف�سالها عن 

روحها, قّررت اأن تبداأ حياتها كاأن ال�سنة املا�سية مل 

اأن يتالعب  تكن, خرجت من جتربتها قويًة, لن تقبل 

يف  �ستبقى  الطويلة؛  العذاب  اأيام  حياتها,  يف  اأحٌد 

ذاكرتها ناقو�ساً, ال تهاون يف حياتها بعد االآن..

الطيب,  زوجها  اجلميالن,  طفالها  عائلتها,  	•
وحياتُها الهادئة الهانئة, بني ليلٍة و�سحاها؛ �ُسلبت 

الرثى؛  ال�سهيد  زوجها  جثمان  ووري  اإن  ما  منها, 

ت�سابقت االأيدي واالأفواه لذبحها, ا�سحت من مرياث 

زوجها, �سيتقا�سمونها كيفما �ساءوا, رمبا يجعلونها 

رمبا  ال�سغريين,  تتنازل عن كل �سيء, حتى طفليها 

يزوجونها من �سقيقه االأ�سغر, اأو كزوجٍة ثانيٍة الأخيه 

االأكرب, ورمبا يحتفظون بها كخادمٍة؛ مقابل طعامها 

و�رسابها, ومربيٍة م�سلوبة االإرادة لطفليها.. 

فاأزاحت  عوناً,  تريد  اأمها   
ّ
لعيني نظرت  	•

قرار  انتظار  عليهم  اأن  اأخربها  اأبوها  للفراغ,  ب�رسها 

تواقيع  على  باحل�سول  �سارعت  التي  زوجها,  عائلة 

 �سهر؛ دخل 
ّ
منها لعمل اإجراءات املعا�ش, وبعد م�سي

ليحمل طفليها  الغ�سب,  من  مزبداً  البيت  والدها 

لهم..  �ساأربي   هل  اأطفالهم,  لياأخذوا  يقول:  وهو 

لتكت�سف اأنهم ح�سلوا على مكافاأة زوجها وحتويل 

معا�سه بو�ساية �سقيقه, ومازالت تهرول هنا وهناك, 

تبحث عن قانون ين�سفها..!

ن�صائح فّعالة للعناية 
بالب�رشة بعد �صّن الأربعني:
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القتل اخلطاأ يح�سد اأرواح ثالث ن�ساٍء يف الن�سف 

االأول من2017, ويكتفون بالقول: “حدث خطاأ”.

15 عاماً من  يف االأردن؛ ي�سمحون بالزواج ملن اأمتّ 

بالزواج  االإذن  منح  لقانون  تطبيقاً  وذلك  عمره, 

رقم  قانون  عمره,  من  ع�رس  اخلام�سة  اأكمل  ملن 

1لعام2017؛ والذي دخل حّيز التنفيذ بعد اإعالنه 

يف اجلريدة الر�سمية.

هيئة االإذاعة والتلفزيون الربيطانية 

الذكور  موظفيها  بني  متّيز   BBC
واالإناث يف الرواتب, ورغم اأن االأجور 

تدفعها الدولة من عائدات ال�رسائب 

االإعالنات  عائدات  من  ولي�ش 

التقرير  واأظهر  اخلا�سة.  كالقنوات 

الذي طالبت به احلكومة الربيطانية 

واأن  العالية للرجال  االأجور  ثلثي  اأّن 

مقارنًة  لرجٍل  اأجرٍ  اأدنى  بني  الفارق 

باأعلى اأجرٍ المراأةٍ �سا�سع.

العامة  الثانوية  يف  تفّوقت  اجلدبة”  “�سوار 
جتاهلوا  العلمي,  الفرع  يف  مبعدل%99.3 

تفّوقها وحتّدثوا عن حجابها.

من  الدم  �سال  حتى  ابنته  ي�رسب  اأٌب 

بينما  النجاح؛  جامعة  يف  وجهها 

كانت ت�سجل لاللتحاق باجلامعة؛ الأنها 

اأجل  من  الت�سوير  تاأجيل  منه  طلبت 

هويتها  الإعداد  مالئمة؛  مالب�ش  ارتداء 

اجلامعية.

اإقدام  وا�ستنكارٍ  بتندرٍ  االعالم  و�سائل  تناقلت 

امراأةٍ يف التا�سعة واخلم�سني من عمرها باإجناب 

طفٍل �سليٍم بعد اأربعني عاماً من املحاوالت.
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و�سائل  عرب  املنا�رسة  “مهارات  بعنوان  تدريباً  “املركز”  نفّذ 

اأيام,   8 مدار  على  تدريبيًة  �ساعًة   40 بواقع  اجلديد”  االإعالم 

التغيري”  اأجل  ن�ساء من  “ائتالف  25 م�سارك/ة من  بح�سور 

 ,2014 عام  بتاأ�سي�سه  “املركز”  قام  الذي  عدالة(  )ائتالف 

ويتكون من 35 موؤ�س�سًة جمتمعيًة ون�سوية.

وياأتي هذا التدريب لتطوير وبناء قدرات ال�رسكاء يف املوؤ�س�سات 

الن�سوية املجتمعية يف مهارات املنا�رسة؛ بهدف ا�ستخدامها 

فيما  الت�سبيك  على  للقدرة  املنا�رسة  حمالت  تنظيم  يف 

بينها, حيث يتّم الرتكيز على اأهم املو�سوعات ذات العالقة 

بتطوير املعارف واملهارات.

على  يركز  اأنه  خا�سًة  التدريب؛  اأهمية  على  التاأكيد  ومتّ 

والتاأثري عرب مواقع  الن�رس والرتويج  املتعّلقة باحرتاف  املهارات 

 املختلفة.
ّ
التوا�سل االجتماعي

مفاهيم  التدريب:  تناولها  التي  املو�سوعات  اأهّم  وكانت 

املنا�رسة  التحالفات,  وبناء  الت�سبيك  واملدافعة,  املنا�رسة 

احلمالت  اإدارة  املنا�رسة,  حلمالت  التخطيط  واأدواتها,  الدولية 

.
ّ
االإعالمية وحمالت املنا�رسة على مواقع التوا�سل االجتماعي

العالقات  دوائر  “دور  بعنوان  تدريباً  “املركز”  اختتم  *كما 

املراأة”  ق�سايا  منا�رسة  االإعالمية يف  املوؤ�س�سات  العامة يف 

بواقع 15 �ساعًة تدريبيًة؛ مب�ساركة 20 اإعالميًة واإعالمياً من 

موؤ�س�ساٍت اإعالميٍة خمتلفٍة يف قطاع غزة على مدار ثالثة 

تدريباً  فيها  “املركز”  يعقد  التي  االأوىل  املّرة  اإنها  اأيام؛ حيث 

العالقات  دوائر  والأهمية  الأهميته,  وذلك  العنوان؛  هذا  حتت 

العامة يف خمتلف املوؤ�س�سات -خا�سًة االإعالمية منها- يف 

ولي�ش  دائٍم  ب�سكٍل  املراأة  ق�سايا  جتاه  الن�رس  بو�سلة  توجيه 

نوعيٌة  هي  التدريب  ح�رست  التي  والفئة   ,
ٍّ
مو�سمي ب�سكٍل 

عليها  ويعّول  العامة؛  العالقات  اأق�سام  يف  ومتخ�س�سٌة 

انتهاء  نتائج عمليًة من خالل عملها بعد  باأن يكون هناك 

التدريب.

والعالقات  االإعالم  يف  �سون/ات  متخ�سّ التدريب  واأعطى 

 )Skype تقنية  عرب  خارجه  )ومن  القطاع  داخل  من  العامة 

ومازال يعمل يف  دوٍل عربيٍة منهم من عمل  اإعالميون من 

و”�سمري  ّكتاب”  و”داوود  كري�سان”  “حممد  مثل:  اجلزيرة  قناة 

واالإعالمية  الن�سوية  والنا�سطة  ال�سامن”  و”روان  حّجاوي” 

46



“عطاف ر�سوان”.
العالقات  دور  منها:  خمتلفًة  مو�سوعاٍت  التدريب  وتناول 

العامة يف بناء �سورة املوؤ�س�سة, اإدارة املوؤ�س�سات االإعالمية, 

املراأة القائدة يف املوؤ�س�سات االإعالمية, فّن العالقات العامة 

اإدارة  العامة يف  العالقات  دور  املوؤ�س�سة,  يف ك�سب جماهري 

البيان  اأهمية  امليدان,  الفريق يف  االإعالمية, قيادة  املوؤ�س�سة 

التحديّات  مواجهة  يف  االإعالمية  املوؤ�س�سات   ,
ّ
ال�سحفي

والتحديّات اأمام املراأة ل�سغل منا�سب قيادية. 

جميع  يف  املراأة(  )حقوق  حول  نقا�ش   حلقات   5 تنفيذ  ومتّ 

خريٍج/ة  قــرارٍ  �سانع   )171( لعدد  غزة  قطاع  حمافظات 

ن�سويٍة  موؤ�س�ساٍت  من  ن�ساء  بيوت,  وربّات  اأرباب  جامعٍي/ة, 

واأهليٍة حول حقوق املراأة االجتماعية واالقت�سادية وامل�ساواة 

اإىل زيادة الوعي  اجلندرية والن�ساء يف حال الطوارئ. وهدفت 

 حول حماية املراأة واحلقوق االقت�سادية واالجتماعية 
ّ
املجتمعي

وامل�ساواة اجلندرية.

مدربني/ تاأهيل  )مهارات  حول  تدريباً  “املركز”  نفذ  *كما 

.من  جامعيني/ات  خلريجني/ات  واجلندر(  املراأة  ق�سايا  ات يف 

خمتلفٍة  جامعاٍت  ومن  غزة  قطاع  يف  خمتلفٍة  مناطق 

يف  امل�ساهمة  اإىل  هدف  التدريب  خمتلفة.  وتخ�س�ساٍت 

اإك�ساب امل�ساركني/ات مهاراٍت تدريبيًة خمتلفًة متكنهم/ن 

من القيام باإدارة ور�سات عمل وحلقاٍت تدريبيٍة مع الطالٍب 

والطالبات اجلامعيني/ات.

*ونفّذ “املركز” )50( ور�سة عمٍل من قبل اخلريجني لطالب/ات 

جامعاٍت حول ق�سايا املراأة واجلندر.

الرئي�سي  امللف  ملناق�سة  عمٍل  ور�سة  تنفيذ  متّ  *اأي�ساً؛ 

�سيتناول  والذي  الن�سوية؛  “الغيداء”  من جملة   )61( للعدد 

مو�سوع “االأ�رسى واالأ�سريات يف �سجون االحتالل االإ�رسائيلي 

من  ال�سحفيني/ات  من   )25( بح�سور  ومعاناتهم/ن” 

خمتلف و�سائل االإعالم املحلّية والعربية, وبح�سور عددٍ من 

ني . ات واملخت�سّ املخت�سّ

هامٍة  ق�سيٍة  على  يركز  اأنه  العدد؛ يف  هذا  اأهمية  وتكمن 

ت�سليط  واالأ�سريات؛ من خالل  االأ�رسى  وهي ق�سية  اأال  جداً؛ 

ال�سوء على معاناتهم ومعاناة ذويهم املتوا�سلة وامل�ستمرة, 

نيل  راأ�سها  وعلى  املختلفة؛  واالأ�سريات  االأ�رسى  واحتياجات 

احلرية والعي�ش بكرامة.

االأ�رسى  لها  يتعر�ش  التي  االنتهاكات  الور�سة  وناق�ست 

واالأ�سريات داخل ال�سجون االإ�رسائيلية, واأهمية التوثيق لذلك 

االأ�رسى  اأهايل  يدعم  اأن  املمكن  ب�سكٍل م�ستمرٍ, وكيف من 

واالأ�سريات اأبناءهم على م�ستوى حقوق االإن�سان الدويّل.

م�رسوع “متكني الن�ساء وتعزيز �سمودهن يف قطاع غزة”

وذلك  غزة”  اإعمار  الإعادة  “نعم  بعنوان  مبادرةً  “املركز”  نفّذ 

قطاع  يف  �سمودهّن  وتعزيز  الن�ساء  “متكني  م�رسوع  �سمن 

.Christian Aid املمّول من غزة” 
 حول حماية املراأة, 

ّ
وهدفت املبادرة اإىل زيادة الوعي املجتمعي

اجلندرية,  وامل�ساواة  واالقت�سادية  االجتماعية  املراأة  وحقوق 

وقام بتنظيم املبادرة طالباٌت وخريجاٌت جامعياٌت من جامعات 

املبادرات وحمالت  بعمل  ون  يخت�سّ وخرباءٌ  كافًة,  غزة  قطاع 

املنا�رسة, ونُفّذت يف حمافظات القطاع اخلم�ش.

 حول حماية املراأة 
ّ
 املجتمعي

ّ
وهدفت الور�سات اإىل زيادة الوعي

وحقوقها,  وعملية اإعادة اإعمار قطاع غزة.

كما نُفّذت )5( لقاءاٍت حواريٍة يف خمتلف مناطق القطاع؛ 

مدراء  من   )303( ح�رسها  غزة,  اإعمار  واإعادة  الن�ساء  حول 

املوؤ�س�سات االأهلية واملوؤ�س�سات الن�سوية القاعدية, و�سناع 

القرار, وخريجون/ات, وخماتريٌ واأرباب وربّات بيوٍت وحمامون/ات 

و�سحافون/ات.

بو�سرت   )1000( املبادرة ت�سميم وطباعة  خالل  اأي�ساً  متّ  كما 

يحمل �سعار املبادرة )نعم الإعادة اإعمار غزة( ومتّ توزيعها يف 

اللقاءات احلواريّة وور�سات العمل.

ومتّ بّث حلقتني اإذاعيتني بالتعاون مع “اذاعة �سوت القد�ش” 

 حول “حماية 
ّ
 املجتمعي

ّ
هدفتا اإىل امل�ساهمة يف زيادة الوعي

و”امل�ساواة  واالجتماعية”  االقت�سادية  املراأة  و”حقوق  املراأة” 
اجلندرية”.

47



اإر�سال 10.000 ر�سالًة ق�سريةً ت�سمّنت ا�سم املبادرة  كما متّ 

جلميع  اإر�سالها  متّ  غزة,  اإعمار  باإعادة  خا�سًة  و�سعاراٍت 

املراأة”  �سئون  “مركز  وم�ستفيدي  امل�رسوع,  من  امل�ستفيدين 

اأثناء تنفيذ املبادرة.

 )2( عدد  وحوارّي  مقروء  اإذاعيني  “�سبوتنّي”  وبّث  اإنتاج  ومتّ 

�سارع,  اإعالن  لوحات  وت�سميم  القد�ش”  “�سوت  اإذاعة  يف 

من  �سخ�ساً   250-300 بح�سور  ت�سامنيٍة  وقفٍة  وتنفيذ 

مدراء موؤ�س�سات واأرباب وربّات بيوٍت وخريجني/ات وحمامني/

املدّمرة؛  البيوت  بجوار  “خزاعة”  مدخل  يف  قرارٍ  و�سّناع  ات 

والهيئات  املنّظمات  ومطالبة  غزة  اإعمار  باإعادة  للمطالبة 

 والدول العربية والدول االإ�سالمية 
ّ
الدولية ودول االحتاد االأوروبي

االحتالل  على  ال�سغط  ممار�سة  يف  م�سوؤولياتها  بتحّمل 

الإدخال مواد البناء ب�سورةٍ حّرة.

م�رسوع “�حلّد من �لعنف �ملبنّي على �لنوع �الجتماعي 

للفتيات و�لن�ساء يف قطاع غزة”

 على النوع االجتماعي 
ّ
*�سمن م�رسوع “احلّد من العنف املبني

للفتيات والن�ساء يف قطاع غزة” الذي ينفده “املركز” بتمويٍل 

متّ عقد 10جمموعات نقا�ٍش لرفع   ”Trócaire“ من موؤ�س�سة

بها جمموعات  تقوم   )جمموعتني يف كّل حمافظة( 
ّ
الوعي

العمل ال�سبابية, ويتّم ا�ست�سافتها يف املوؤ�س�سات الن�سوية 

ال�رسيكة؛ بح�سور 160 من ربّات البيوت؛ ترتواح اأعمارهّن من 

55-24, كّل جمموعة نقا�ٍش تتكّون من 16 م�ساركًة يح�رسن 
3 جل�سات )�ساعتان للجل�سة( �ستناق�ش امل�ساركات موا�سيع 
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اآليات  املراأة,  �سد  االأ�رسّي  العنف  املراأة,  وحقوق  )اجلندر  حول 

وا�ستخدام  بالنف�ش,  الثقة  تعزيز  متارين  واحلماية,  الدعم 

بتوزيع  ( و�سيقوم “املركز” 
ّ
اإمكانيات الن�ساء للتغيري االإيجابي

ا�ستمارات تقييٍم قبلّيٍة وبعديٍة على امل�ساركات.

النوع  على   
ّ
املبني “العنف  حول  موؤمتراً  “املركز”  ونّظم   *

االجتماعي” متّ خالله عر�ٌش لتجارب موؤ�س�ساٍت حمليٍة ودوليٍة 

فئات  من  الع�رسات  بح�سور  املراأة,  �سد  العنف  ملناه�سة 

املجتمع كافًة يف قطاع غزة.

ومتّ التاأكيد على الرف�ش التاّم لكافة اأ�سكال العنف املمار�ش 

�سد الن�ساء؛ �سواء اأكان عنفاً عائلياً اأو اجتماعياً اأو اقت�سادياً 

كان  اأياً  اخلا�ّش؛  واحلّيز  العاّم  احلّيز  يف  �سيا�سياً  اأو  قانونياً  اأو 

�سكله ومربره.

“م�رسوع �حلّد و�ال�ستجابة للعنف �ملبني على �لنوع 

�الجتماعي للن�ساء و�لفتيات �لنازحات يف قطاع غزة”

 على النوع 
ّ
*يف اإطار م�رسوع “احلّد واال�ستجابة للعنف املبني

نفّذ  غزة”  قطاع  النازحات يف  والفتيات  للن�ساء   
ّ
االجتماعي

 على النوع االجتماعي 
ّ
تدريباً بعنوان “العنف املبني “املركز” 

واآليات اكت�سافه وحتويله” بواقع )15( �ساعًة تدريبيًة, مب�ساركة 

للتدريب   
ّ
االجتماعي “املركز  وموظفات  موظفي  من   )15(

املهني” يف مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ التابع لوزارة ال�سوؤون 

االجتماعية, وذلك يف اإطار “م�رسوع احلّد واال�ستجابة للعنف 

 للن�ساء والفتيات النازحات يف 
ّ
 على النوع االجتماعي

ّ
املبني

U ” املمّول من “�سندوق االأمم املتحدة لل�سكان” - ةقطاع غز

.FPA

وتكمن اأهمية التدريب يف خ�سو�سّية الفئات التي يتعامل 

التابعة  االجتماعية  املراكز  يف  والعامالت  العاملون  معها 

 يف وزارة ال�سوؤون االجتماعية.
ّ
للتدريب املهني

التدريب  “مركز  يف  العاملني/ات  متكني  اإىل  التدريب  وهدف 

وم�رسفني مهنيني من مفاهيم  اإداريني  من  رفح  يف   ”
ّ
املهني

 على النوع االجتماعي, واآليات اكت�ساف حاالت 
ّ
العنف املبني

وحتويلها,  ومتابعتها   
ّ
االجتماعي النوع  على   

ّ
املبني العنف 

 
ّ
وتعزيز قدراتهم حول اأهم اال�ستجابات املتوّفرة للعنف املبني

 يف قطاع غزة.
ّ
على النوع االجتماعي

للن�ساء  كرميٍة  حياةٍ  “نحو  م�رسوع  م�ستقبلي”  “برنامج 
باالعتماد على الذات”

*اختتم “برنامج م�ستقبلي” م�رسوع “نحو حياةٍ كرميٍة للن�ساء 

واإ�رساف   Penny Appeal من  بتمويٍل  الذات”  على  باالعتماد 

“موؤ�س�سة التعاون” وتنفيذ “مركز �سئون املراأة” يف غزة؛ حيث 
ا�ستمّر امل�رسوع ملدة 7 اأ�سهر؛ ا�ستهدف جمموعًة من االأرامل 

اللواتي فقدن اأزواجهّن خالل العدوان االإ�رسائيلي على قطاع 

غزة عام2008-2009. 

فر�ش  لهّن  ووفر  االأرامل,  لالأمهات  تدريباٍت  امل�رسوع  وقّدم 

قالت  حيث  للدخل,  مدرّةٍ  �سغريةٍ  مل�ساريع  ودعٍم  ت�سغيٍل 

اإحداهن: “بعد تلقينا لتدريٍب حول امل�ساريع ال�سغرية؛ بداأت 

هذا ما  مب�رسوعي اخلا�ش, وهو حمٌل لتاأجري “ف�ساتني ال�سهرة” 

قالته اإحدى االأرامل امل�ساركات يف تدريب حول اإدارة امل�ساريع 

ال�سغرية املدرّة للدخل؛ الذي ا�ستهدف 25 من االأرامل.
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هذه  آخر  إلى  والّصديقة...  واألخت  األم  وهي  املجتمع،  نصف  املرأة 
الذين يتحاشون  الدين  ُيرّددها كثيرون، ومنهم رجال  التي  الكليشيهات 
املكرورة،  األقوال  تلك  غالبًا،  بالّنساء  املتعّلقة  احلقوق  ُصلب  في  اخلوض 

واالّدعاءات احملفوظة ما أحسبها اليوم تنطلي على غير الّسّذج.
ُثّم ما املمّيز في َكْون املرأة نصف املجتمع! وما اجلديد إذا كانت أّمًا وأختًا 
وصديقة؟! فالّرجل –طبقًا لذات املعادلة– مُيّثل الّنصف اآلخر من املجتمع، 
إلى  املقولة طريقها  فهو كذلك األب واألخ والّصديق، فلماذا ال جتد هذه 

ألسنة الّرجال حني احلديث عن امتيازاتهم، أو مّس حقوقهم؟
املرأة هي  انطلْت علينا هذه االّدعاءات املخادعة، فهل  ولكن؛ حّتى وإْن 

نصف املجتمع، كما يزعمون؟
املؤّسسات  اجلامعات/  البرملان/  احلكومة/  على  سريعًة  نظرًة  سوّيًة  فنلِق 
مؤّسسات  في  الرجال  إلى  الّنساء  نسبة  مُتّثل  كم  الُكبرى،  والّشركات 
الدولة واملجتمع؟ النسبة ُمخجلٌة ال شّك، رغم أّن اإلعالن العاملي حلقوق 
ُيعتبر أعلى وثيقة  70 عامًا -وهو  ُقرابة  ُأقّر واعتمد منذ  الذي  اإلنسان، 
تعكس  بقَيم مشتركة،  والّشعوب  األمم  ُيحاكي جميع  العالم،  قانونّية في 
فطرتهم وإنسانّيتهم- ينّص في مادته الثانية على أّن: “لكل إنسان حّق 
التمّتع بكاّفة احلقوق واحلريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أّي متييٍز، 
الرأي  أو  الدين  أو  اللغة  أو  اجلنس  أو  اللون  أو  العنصر  بسبب  كالتمييز 
أو  الثروة  أو  االجتماعّي  أو  الوطنّي  األصل  أو  آخر،  رأي  أّي  أو  السياسّي 
امليالد أو أّي وضع آخر، دون أّية تفرقة بني الرجال والنساء”. وحنن –في 
العالم العربي عمومًا، وفلسطني خصوصًا– نكاد ُنّيز بني البشر لكّل تلك 

األسباب، وعلى رأسها التمييز بسبب اجلنس. 
وأسباب ذلك أكثر من أن حُتصى، ولعّلها تبدأ من داخل املنزل، فالطفل 
الّذكر الذي منذ والدته، ُتقام له األفراح، وجُتّهز على شرفه الوالئم، وُتذبح 
من أجله الذبائح، يترّبى على تعاليم وأحكام ُجّلها احتقاٌر لألنثى، ومهينٌة 
أخته  األنثى  تلك  كانت  وإْن  حتى  األنثى،  كرامة  من  وتنتقص  لألنثى، 
ثّم في  أّنها احللقة األضعف في املنزل، ومن  أّمه، فإّنها ُتصّور له على  أو 
املدرسة، وبعد ذلك في اجلامعة، وصولًا إلى أماكن العمل، حتى تنتهي 
لتكون احللقة األضعف في كّل مناحي احلياة، وبالّتالي؛ فإّن أّي حديٍث 
يتطّرق حلقوق املرأة، وأّية دعوة ملساواتها بالّرجل؛ ُتشّكل هاجسًا له، ومُتّثل 

حتّديًا لذكورّيته، وانتقاصًا من “أفضلّيته”. 
ودور الوفرة الوافرة من رجال الّدين –كل دين– في إذكاء هذه املمارسات 
املهينة بحّق املرأة، وانتهاك حقوقها، وطمس كرامتها، ال مُيكن استثناؤه، 
من خالل دورهم في خلط الُعرف والعادة، بالّشرع والّدين، حتى اسُتبِدل 
ن  رت املرأة على أّنها أداة ملتعة الّرجل، تؤمِّ الّدين باألعراف والتقاليد، فُصوِّ
ملّذاته، وُتشبع رغباته، بل إّن صالحه الديني في دنياه، “ُيكافأ” به نساًء 

وحور عني في منتهاه.
وعليه؛ فقد اجتمعت العوامل الدينّية واالجتماعّية والثقافّية، فخلقت لنا 
كرامتها،  وينتهك  ويسلبها حقوقها،  املرأة،  يقمع  مقيتًا،  ذكورّيًا  مجتمعًا 
نفعه  ودينًا،  عقلًا  ناقصًا،  كيانًا  سوى  ليست  املطاف-  نهاية  –في  فهي 

الوحيد هو املتعة واإلجناب، أّما العلم والعمل، والفّن واإلبداع واالبتكار؛ 
فاملرأة دون ذلك جميعًا...!

به في وصول  ُيستهان  لعبْت دورًا ال  املرأة ذاتها –عن غير قصٍد-  ولعّل 
املجتمعات  في  استشَرت  التي  اجلهل  فمنظومة  املآل؛  هذا  إلى  احلال 
أفضلّيته،  وعّززت  الّرجل،  هيمنة  كّرَست  وتقاليد  أعرافًا  أفَرزت  العربّية، 
وأهدَرت حقوق الّنساء، وغّيبت وعيهن، حتى صارت املرأة ذاُتها ُتدافع عن 
قمعها من ِقَبل الّرجل، وترى أّن من حّقه عليها “تأديبها” وتعنيفها، وهدر 
الّرجل في املجتمع  حقوقها، ال لشيٍء سوى ألّنه “الّرجل” بكّل ما ميّثله 

الّشرقي. 
مساراٍت  تتخذ  أّنها  سنجد  الّظاهرة،  لهذه  احللول  آفاق  في  بحثنا  ولو 
مختلفٌة  بحقوقهّن  النساء  وتوعية  تنظيم  فعملّية  ومتعّددًة؛  متعّرجًة 
ومغايرٌة متامًا عن تلك املتعّلقة بتوعية غيرها من فئات املجتمع، فاملواطن 
قادٌر  املثال-  والسياسّية -على سبيل  املدنّية  توعيته بحقوقه  يتّم  الذي 
على التعّرف على هذه احلقوق وممارسة نقده الذاتّي بشكٍل طبيعٍي؛ ألّنه 
الّنساء  خالف  على  الّدم،  بصلة  إليه  متتُّ  ال  مبؤسساٍت  يرتبط  ببساطة 
اللواتي يرتبطن مبصاحل مادّيٍة وعاطفّيٍة وحّتى نفسّيٍة بشكٍل مباشٍر باألسرة 
واملنزل، وهما بالّذات ما ُيشّكالن وعي املرأة ابتداًء، ومكمن معاناتها وهدر 

حقوقها انتهاًء.
هي  بالّرجال  ملساواتهّن  والدعوة  الّنساء،  حلقوق  االنتصار  فإّن  وعليه؛ 
قضّيٌة تتطّلب أولًا الوعي باألسباب البنيوّية لهذه الظاهرة، ومعاجلة ِعللها، 
والوقوف على دوافعها ومسّوغاتها، األمر الذي يعني أن يكون العمل على 
جبهات متعّددٍة، قانونّيٍة، وسياسّيٍة، واقتصادّيٍة، واجتماعّيٍة، وصولًا إلى 
التّخّلص من هذه الّنظرة الدونّية للمرأة، وحصولها على حقوقها كاّفًة غير 
فهذه  وحدها،  النسوية  املؤّسسات  عليها  تقدر  ال  معركٌة  وهذه  منقوصٍة، 
املؤّسسات –رغم جهودها– الزالت غير قادرٍة على توفير الّدعم املادّي أو 
املعنوّي للمرأة املعّنفة على سبيل املثال، فهي ال توّفر النفقة التي ُينفقها 
لها  يحفظ  الذي  االجتماعّي  الغطاء  ُتوّفر  فلن  وّفرتها،  وإْن  عليها،  الزوج 
احترامها، ويصون كرامتها، وهذا فقط فيما يخّص املرأة املعّنفة، فما البال 

بكل أشكال هدر الكرامة، وسلب احلقوق األخرى املتعّلقة بالّنساء...!
فئاتهّن  مبختلف  الّنساء،  إلى  الوصول  أدوات  توفير  من  بّد  ال  إذن؛ 
ُمبّكرًا...  املتزّوجات  قسرًا،  املتزّوجات  األرامل،  املطّلقات،  )املعّنفات، 
وغيرهن( والتعّرف عن قرب على آلّيات العنف املوّجه ضدهن، أو أشكال 
القهر الذي مُيارس بحقهّن، وأسباب وُطرق سلبهّن حقوقهّن. وعلى املقلب 
عميقة  ومعرفة  لديهّن،  املواجهة  وآلّيات  بطرائق  اإلحاطة  أيضًا؛  اآلخر 
بأدوات القّوة املفترض توفيرها لهّن فردّيًا ومؤّسساتّيًا، حتى حنظى مبجتمٍع 
ال يرى في املرأة كيانًا ناقصًا، بل نطمح ملا هو أبعد من ذلك؛ إّننا نتطّلع 
لئال يكون الّرجل هو املسطرة التي نقيس عليها حقوق املرأة وامتيازاتها، 
اجلنس  الّنظر عن  بغّض  واحدًة  إنسان-  اإلنسان –كّل  تكون حقوق  بل 

واللون والّدين.

المرأة نصف المجتمع.. حقًا؟!

كرم �سحادة
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blankets, in addition to the medical negligence 
and treatment deprivation.   
Israeli prisons are considered unfit for humans on 
the physical and psychological health; prisoners 
are detained in places that are not exposed to the 
sun, which leads to serious health, psychological 
and neurological diseases resulting from the 
practices of soldiers and the administration of 
prisons. Effects of these diseases remain even 
after their release due to the psychological and 
physical torture.

Al Ghaidaa Culture Corner 
introduces prisons’ literature, the humanitarian 
literature that resists. This type of literature was 
born inside the darkness of prisons and cells, 
and resulted from the daily pain, psychological 
suffering, and self-oppression of the detainees.
 There were writings written by captive pens in a 
form of a story or a poem, such as "Cell No. 706”, 
"One Thousand Days in Solitary Confinement", 
in addition to the books "The Story of Saber", 
"Freedom Restrictions", "Blind Curtains", and "The 
Shadow Prince”. All those writings resulted from 
the suffering and injustice against those prisoners 
who have suffered a lot in order to preserve their 
writings so as to reach the community and see the 
light.

Al Ghaidaa Tech Corner 
highlights the social media networks that were 
used by a score of youth as platforms to express 

their talents and to bring their potentials to the 
fore.  
There were many success stories for youth who 
managed to promote themselves through the 
internet, despite of the increasing number of 
graduates and the lack of job opportunities. 
Some youth refused to join the unemployed crowds 
in the Gaza Strip, and tried to search for a good 
opportunity through the social media in general 
and the Youtube in particular. They made those 
opportunities by themselves and they succeed.  

Al Ghaidaa Mosaic Corner 
presents a number of stories written by the poet 
Suad Abu Khatla. The stories revolve around a 
number of women and situations they faced in 
Palestine and the Arab world. The corner also 
provides some effective tips for skincare after the 
age of 40. 

Al Ghaidaa Rendezvous Corner 
discusses the society’s point of view regarding the 
saying “The Woman is Half the Society”. Writer 
Akram Shihada addresses this phenomenon and 
the reasons for the incline of this saying in the 
minds as well as the means to get rid of it. He 
also discusses the interlacement of this saying 
between customs and traditions and religion and 
law. In addition, his article explores solutions 
for this phenomenon which took multiple and 
entwined courses.    
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Palestinian people.
-  Matters deteriorate even more, and become 

even more miserable when the Palestinian 
organizations fail to meet the developmental 
needs of these released female prisoners. The 
response rate for the study sample was 41.3% 
in general, while the response rate to recreation 
was 41.2% and for the training courses for 
rehabilitation was 41.6%

Al Ghaidaa Scoop 
sheds light on the hardship male and female 
prisoners undergo as they are being transported 

between Israeli jails; the Israeli occupation 
authorities transport them inside the so-called 
"Bosta Car" or “The Mail Car”, which is used to 
transfer prisoners between Israeli prisons and 
courts, or to transfer those who are referred 
to hospitals for treatment, where they are 
transported from a car to another and from a 
prison to another. 

Al Ghaidaa Survey 
focuses on an essential topic, which is the 
experience of the female detainees inside the 
prison. It speaks about the agony and memories 
that still live inside them, the violations they were 
subjected to inside the prisons by their jailors, as 
well as the life details that are so hard to forget.  

Al Ghaidaa Family Corner 
addresses the matter of visits allowed for the 
prisoners to meet their families. They are allowed 
to see their families for 45 minutes every 2 months. 
The visits take place according to the Israeli terms 
and conditions which prevent kids over 16, sisters, 
and brothers to meet the prisoners. Despite the 
fact that all international conventions stipulate 
this human right, the occupation authorities are 
still depriving dozens of relatives of this right. 

Moreover, the Israeli occupation maintains a 
policy of provocative and naked search as well as 
arbitrary detention towards the families allowed 
to visit. The number of visits supervised by the 
Red Cross has reached 3.5 million visits to the 
occupation prisons in the past 50 years.

Al Ghaidaa Health Corner 
sheds light on the diseases and different health 
problems the Palestinian female prisoners suffer 
from inside the Israeli prisons due to the ill 
conditions they are living under. These conditions 
include: insufficient quantities of as well as 
bad quality food, lack of sanitation, cloths, and 

6



of houses. The project attracted many sectors 
of the society. The small project then become a 
company that competed in the crowded market 

where they provide design and coordination 
services for private and public gardens, in addition 
to embellishing and furnishing gardens using the 
cactus plant as a successful initial experiment.  
In On A Cup of Coffee Corner, the writer Mahmoud 
Jouda criticizes the inferior view of many 
members of the community who attacked the 
student Sawar al-Jadbah, who scored a 99.3 % in 
high school exams, just for being "non-hijabi". The 
girl received comments and criticism regardless 
of her high rate and academic excellence.

Al Ghaidaa Camera 
has captured for us photos of some burdens 
faced by the Palestinian woman, whose biggest 
concern has become waiting for and following 
up the electricity and water schedules in order 
to organize her daily housework and her outdoor 

activities. There are no coordinated times between 
the schedules of water and electricity supply, and 
therefore water is cut from homes for long periods 
because there is no electricity, which in turn is cut 
for more than 12 hours continuously.  Most areas 
get electricity for only 4 hours or less.

Al Ghaidaa Interview 
The magazine has conducted a special interview 
with Fatima Alqadi. Her voice on radio is well-
known for prisoners’ families. She entered 
Guinness Book for participating in the longest 
radio broadcast,  A Million Years of Imprisonment 
in Gaza. She wrote about the detainees and 
reported their suffering, and she was deservingly 
successful, according to all the people who 
followed this event. 

Al Ghaidaa Book 
displays the results of a study issued by the 
Palestinian Women's Studies Association, entitled 
"Released Palestinian Women Detainees”. The 
most important outcomes for the study are:
-  The inability of Palestinian parties and 

organizations to respond to the economic 
requirements of released female prisoners in 
the Gaza Strip.

-  The inadequacy of these organizations was 
more significant towards the released female 
prisoners, where - according to the prisoners 
themselves - only 30%of their fair demands 
were met.

-  The Palestinian government in Ramallah, 
which does not provide enough monthly salary 
for those women, made matters worse. The 
response to this vital issue was 33%, reflecting 
the extent and magnitude of the shortcomings of 
these institutions, government, and parties.

-  The inadequacy is not limited to the economic 
aspect, but rather applies to the social 
aspect, where - also according to the female 
prisoners themselves - the response rate of the 
organizations to this need is 50%.

-  Moreover, the disregard of the Palestinian 
political organizations and parties to invite those 
prisoners to social events has been clearly noted. 
The response rate for the study community to 
this important category was 41%, while female 
prisoners’ response on the political side was 
42.2%.

-  These percentages indicate the extent of failure 
of these political forces to carry out their national 
duties towards this segment or category of the 
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a Palestinian mother, AKA “Khansaa of Palestine”, 
who is grieving for her martyred son, as well as 
her four sons who are detained in the darkness of 
the Israeli prisons. She tells Al Ghaidaa her story; 
a story of patience, steadfastness, and challenge 
against the jailer. She is merely a woman who only 
wishes to obtain visit permits to see her sons or at 
least one of them. 

Reports and Investigations of the Issue:
This issue also includes a number of varied 
reports and investigations which discuss different 
topics and present new images for the life of 
Palestinian and Arab women. They also monitor 
new challenges faced by Palestinian women as 
prisoners, or wife, daughter, sister of a male or 
female prisoner. 
The issue contains different subjects and reports 
such as:

Women without Borders Corner:
This corner introduces to us the British-Palestinian 
woman, “Laila Muran,” who won in the elections of 
British House of Commons for Western Oxford and 
Abingdon regions. She says, "This is the essence 
of my vision of the world. I want the world to be 
open to differences, to respect for each other, and 
tolerant others’ point of views. I still think that one 
day we can reach this level.”

The Issue’s Investigation focuses on the released 
prisoners who were deported from the West Bank, 
their nostalgia for their families, and the struggle 
of adapting to the new society, especially for those 
who could not bring their wives with them. Some 
of them suffer from isolation and lack of affection 
despite their recognition that their host has treated 
them with grace, and has tried to integrate them 
into all aspects of life.
The fixed Women in the Crowd Corner narrates 
the story of two diligent sisters, Susan and 
Qamar Atallah, who started their small project 
"Green Make Over" to grow garden on the roofs 
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of the14-year- child, Nouran Albalboul, from 
Bethlehem.  She miraculously escaped death to be 
arrested in April, 2016 at the northern checkpoint 
of Bethlehem, known as “Checkpoint 300”. She 
was arrested as she was going to Jerusalem with 
her aunt. She lived the worst days of her life in the 
Israeli occupation prisons.
The key file of the issue also includes another 
report about prisoners’ wives, who took it upon 
themselves to guide, raise -up, and complete the 
journey of life in the absence of their husbands; 
not only because it is their duty, but also due to 
their deep belief in the justice of their husbands’ 
cause. They form a Palestinian revolution of a 
special kind. This revolution has its own mark on 
all levels; they became an example of challenge 
and willpower, and a proof on their partnership 
in the course of pain and liberation; they continue 
their battle against the occupation, stating, "Either 
victory or death!"  
Another file sheds light on the decision of the 
Palestinian Authority to cut off the salaries of 
dozens of released prisoners who had been 
deported to the Gaza Strip in the past, and who 
are estimated at 270 detainees. 
The decision caused widespread anger owning to 
the continuous procedures of President Mahmoud 
Abbas against the Gaza Strip which, this time, 
affected an esteemed sector of the Palestinian 
people. It also raised people’s anger as it is an 
unjust, inhuman and immoral decision. 
"The power of The Place” is the title of an article 
introduced on the same page.
The key file also included a report about 
the Ministry of Education which is seriously 
considering adding new curricula concerning 
the detainees and Jerusalem to schools and 
universities; that is, some universities could adjust 
their curricula to talk about imprisonment as well 
as the subsequent political, legal, and legitimate 
rights.
This step comes so that their participation is not 
limited to mass activities through participating 
in solidarity tents, or supporting the prisoners 
through conferences organized by some 
universities, teaching days to raise students’ 
awareness about the suffering of prisoners and 
their sacrifices, or through brochures and daily 
radio spots in schools.  
This issue also tackles the dreams and hopes of 
detainees who had been deported to Gaza, and 
who hope to return to their families and their 

camps. Lots of conversations were exchanged; 
conversations that included memories and 
nostalgia. They discussed the most significant 
problems they encounter, and the ways of 
communication they use with their families in the 
West Bank. 
In the same context, the issue indicates the 
violations against prisoners in the Israeli prisons 
which befell on every single male and female 
prisoner without mercy or compassion, regardless 
of their gender, age, or health condition.  
In addition, the report discusses the unprecedented 
and brutal legal campaign launched by the Israeli 
government through the racist and repressive 
legal legislations the Israeli Knesset has enacted 
intensively against Palestinian detainees. 
Since 2015, more than 120 bills and more than 
30 laws have been enacted and legislated. The 
Israeli Law has comprised dozens of direct 
racist laws, which increase the violations against 
detainees and their humanity.  The report focuses 
particularly on some serious violations against 
female detainees.
The issue also narrates the story of Naser Hamid, 
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Currently, there are almost 7000 Palestinian 
prisoners in the prisons of the Israel occupation, 
which are 22 prisons and detention centers. 
This number includes 57 females - which in turn 
include13 wounded females and 15 minor females 
- and about 300 Palestinian children. 
Detainees are distributed according to the 
Palestinian governorates as follows: 300 prisoners 
from Gaza Strip, 666 prisoners from Jerusalem 
and the 1948 territories, 6000 prisoners from the 
occupied West Bank, and 34 prisoners from other 
Arab nationalities. Detainees are subjected to all 
kinds of torture, threat, and abuse. 
Till the mid of 2017, 44 prisoners have been 
detained for more than 20 years, including 29 
prisoners who were detained before the Oslo 
agreement in 1993. The oldest of these prisoners 
are Kareem Younis and Maher Younis, who were 
detained since January 1983. Meanwhile, the 
number of administrative prisoners – prisoners 
who were detained without charges or indictments 

or even trials - has reached about 500.  
The following lines are an English summary 
that allows foreign readers to follow up on the 
magazine pages.
The Key File of the Issue opens with an essential 
file that highlights different topics and reports 
about the released female detainees and their 
painful memories of living under detention inside 
the Israeli prisons. 
The key file also tackles the most important 
personal and basic needs they were deprived 
of during their detention period. They were also 
given a set of advices and guidelines regarding 
resuming their life after being released to be 
more self-confident. As well as, they were advised 
to believe in the justice of their cause, to work on 
developing themselves, and to deliver their voice 
to the community through media outlets and 
institutions.    
So as to present readers with a variety of topics, 
the second report of this issue narrates the story 
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This issue of Al Ghaidaa Magazine contains a wide-ranged collection of investigations, 
articles, and reports that shed light on issues concerning the Palestinian detainees 
inside the Israeli prisons. Almost one million arrest cases were documented since the 
beginning of the Israeli occupation of Palestine in 1948 till the mid of 2017
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