




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

�شيد ��شماعيل

�شفاء �حل�شنات

تدقيق لغ�ي

حممد �ل�ش�يركي

�إخر�ج وت�شميم

�رشيف �رشحان

�ش�ر ف�ت�غر�فية

عمر �شال

حمم�د �شالم

وكالت �أنباء

االفتتاحية

للفرار من ال�ضائقة املالية للأهل تزويج القا�رصات.. “�ضفقة” 

اإىل متى؟!

بني الذكور والإناث.. متييزٌ فا�ضح يُفكُك الأ�رصة

ت�ضّكل ذوات الإعاقة حياتهن اخلا�ضة!

اآثار �ضحية ونف�ضية خطرية تنتج عن التزويج املبكر

يف دائرة اخلطر عنف ي�ضع “الفتيات” 

“دميا الواوي”.. ق�ضة اأ�ضغر اأ�ضرية يف العامل
“قرار �ضادم” يُخّلف �ضنوات من املر�ض والأمل للطفلة “اأماين”

عقد الزواج خارج اإطار املحكمة ال�رصعية عقد فا�ضد

�ضيدة اأذربيجان الأوىل “ميهريبا نعلييف”.. مثال للمراأة الناجحة

ثلث وردات �ضحقهّن التزويج املبكر

كامريا الغيداء 

نيابة حماية الأ�رصة من العنف اإجنازات وحتديات

املراأة الفل�ضطينية، ال�ضدمات والدعم، يف ظل ممار�ضات الحتلل

عامل بحاجة للمزيد من اأدوات التجميل..!

“الأحوال ال�ضخ�ضية”.. ثغرات ت�ضيء للمراأة وجتربها على حياة حترمها اأب�ضط حقوقها
ا�ضتطلع يو�ضي ب�رصورة حتديد �ضن الزواج 

تنظيم الأ�رصة.. يحقق الراحة والرفاهية للمراأة

بني البدانة والنحافة.. احتارت حواء..!

الإعلم �ضلح قوي يف مواجهة ظاهرة التزويج املُبّكر

دعوا اليا�ضمني ينمو..!

بلدي الهوى ي�ضدو مليا

ف�ضيف�ضاء ن�ضوية

اأخبار فعاليات  املركز

على موعد

4
5
7
8

10
12
14
16
18
19
22
24
26
28
30
31
32
34
36
38
40
42
43
44
46
50

�شلبي �أحمد / م�رص

�إن �لأطفال �لذين يعي�شون 

يف كنف عائالت ي�شودها 

�لعنف وعدم �ل�شتقر�ر 

�لأ�رصي مييلون �إىل �لعنف 

�لجتماعي من منطلق �أن 

�لعنف يولد عنفاً.

مالحظة: �لآر�ء �ملن�ش�رة يف �ملجلة تعرب عن وجهة نظر �أ�شحابها �ش�رة �لغالف بعد�شة: عمر �شال



“يا ماخد الصغار.. يا غالب التّجار”..
مثٌل يترّدد في املجتمع الفلسطينّي، يستخدمه الرجال والنساء عندما يرغبون في تبرير فعلتهم السّيئة؛ حني 
يزّوجون بناتهم في قطاع غزة مبكرًا قبل أن يبلغن سّن الثامنة عشرة أو حتى اخلامسة عشرة؛ باعتبار أّن ما 
ُيطّبق في احملاكم الشرعية بغزة حاليًا هو القرار اإلدارّي رقم )78( لسنة 1955، والذي ينّص على أن يكون احلّد 

األدنى لزواج البنت هو 15سنًة هجريًة، أّي أقّل من 15سنًة ميالدية..! 

إّنهم يسّوقون مبرراٍت ال منطقيًة لتفسير فعلتهم؛ بل جرميتهم التي يرتكبونها بتزويج طفالتهم وهّن صغيراٍت 
قاصراٍت غير ناضجاٍت، ويزّجون بهّن إلى معترك احلياة الزوجية دون أّية مقّوماٍت أو استعدادات. فكيف لطفلٍة 
أن ُتدير منزلًا وترعى الكبار والصغار؟! وعن أّية “جّتارة” يتحّدث “جتار البشر” في هذا املثل؟!  وعن أية غلبٍة أو 

انتصاٍر يتحّدثون؟! متى أصبح زواج الطفالت انتصارًا؟! متى أصبح بناء أسرٍة صفقًة ُتبرُم بني العائالت؟؟.
حدث  ما  كّل  عن  يتعامى  املبكر،  التزويج  بسبب  يحدث  ما  كّل  عن  –والزال-  عينية  املجتمع  أغمض  لقد 
ِنَسَب  ليعرف  واإلحصاءات؛  الِنسْب  على  يّطلع  ال  املجتمع  وامُلرضعات.  احلوامل  الصغيرات  لألمهات  ويحدث 
الطالق للزوجات الصغيرات، وعدد النساء اللواتي ُيعانني من أمراٍض مختلفٍة جسميٍة ونفسيٍة، وعدد الوالدات 
واإلجهاضات املتكّررة، عدد الوالدات ألطفاٍل يعانون من إعاقاٍت، حجم املشاكل العائلية واخلالفات الزوجّية، 
نسب الفقر نتيجة ِكبر حجم العائلة وزيادة عدد أفراد األسرة. يبدو أّن املجتمع لم يُعْد يفّكر ال في حقوق األطفال 

وال في حقوق النساء.

لألسف؛ املشكلة ال تكمن فقط في تفكير العائالت التي ُتزّوج بناتها مبكرًا؛ املشكلة تكمن في املسئولني وُصّناع 
القرار؛ كيف ُيغمضون أعينهم عن مثل هذه اجلرائم؟!  كيف ينامون وهم يرون املجتمع والوطن يسيران إلى 
الوراء ويتقدمان حنو الهاوية، كيف يسمحون باستمرار مسلسل املعاناة يومًا بعد يوٍم؟! ما الذي ُيضيرهم )وهم 
تفاقم  18سنًة؛ حتى يحّدوا ومينعوا  التزويج دون  بأن يصدروا قرارًا مبنع  ُيصدرون قراراٍت هنا وأخرى هناك( 
ظاهرٍة خطيرٍة في املجتمع امسها “التزويج املبّكر”.. ما الذي سيحدث حينها؟ أكيد؛ مش راح تنهّد البلد، وال 

راح يضيع الوطن، بالعكس؛ كّل شي راح يكون أحسن. 

ال للتزويج املبّكر.. ال لتزويج الطفالت القاصرات..
ال حلرمان الطفالت من حّقهّن في التعليم..

نعم حلقوق الطفالت والنساء.
آمال صيام 

4/18/15 6:30 AMPen
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انتصار آخر.. بطعم الهزمية !
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التزويج المبكرترنيم خاطر

“صفقة” للفرار من الضائقة المالية لألهل
�ملاأكل  من  �حتياجاتها  توفري  ت�شتطيع  بالكاد  فقريةٍ  �أ�سسرصةٍ  د�خسسل  تُولد  لأن  قدرُها  �شاقها 

و�مل�رصب. كانت طفلًة �شغريةً ل ت�شتطيع �إدر�ك ما يحدث �أو تقرير م�شريها، عندما قرّر و�لدها 

تزويجها من �بن عّمها؛ �لذي يكُبُها بعامني. تقول “�أ�شماء”: “توّقف و�لدي عن �لعمل، حيث 

كان يعمل د�خل �خلّط �لأخ�رص، و�أ�شبح و�شعنا �ملادّي �شيئاً جد�ً. مل يتمّكن و�لدي من توفري 

كان  �لذي  زوجي-  –و�لد  لعّمي  �ملسسادّي  �لو�شع  عك�س  على  لأ�رصتنا؛  �لأ�شا�شية  �لحتياجات 

يعمل يف �لتجارة، وو�شعه �ملادّي ممتاز، �لأمر �لذي دفع �أبي للمو�فقة على تزويجي لبنه؛ و�أنا 

بعد ل زلُت طفلة”. 

تزويج القاصرات..
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�ضّن  يف  وقتها  “كنُت  “اأ�ضماء”:  تتابع 

ابن  هو  عري�ضي  وكان  ع�رصة،  اخلام�ضة 

ذاته،   
ّ
احلي يف  معنا  ي�ضكن  الذي  عمي؛ 

غري بعيٍد عن بيت اأهلي. كان والده -على 

عمي  تقّدم  وملا  غنياً،  وال��دي-  عك�ض 

اأن  يف  طمعاً  فوراً،  والدي  وافق  خلطبتي؛ 

 .
ّ
علي الإنفاق  وعبء  هّمي”  من  “يرتاح 

اأفهم  كي  الكايف  الوعي  لدّي  يكن  مل 

اأّن  كما  الثقيلة،  واأعباءها  الزوجية  احلياة 

اأهلي مل يقوموا بتوعيتي على الإطلق”. 

نتعارف  فرتة خطوبٍة كي  هناك  تكن  مل 

يعرف  واأن  امل�ضتقبل”  و”زوج  اأنا  ونتفاهم 

كٌل مّنا طباع الآخر جيداً، وهكذا؛ متّ الزواج 

�رصيعاً “. 

عانت “اأ�ضماء” كثرياً، ومل ت�ضتطع التاأقلم 

ومتطلباته  م�ضئولياته  بكّل  الزواج  مع 

واإجنابها  احلمل  مع  خا�ضًة؛  الكبرية، 

املتكّررة  الإجها�ض  حالت  بعد  طفلني 

لديها. تقول “اأ�ضماء”: “لو عاد الزمن بي 

رف�ضاً  املبّكر  تزويجي  لرف�ضُت  الوراء؛  اإىل 

كنُت  لقد  جوعاً”.  ُمتُّ  لو  حتى  قاطعاً؛ 

اأبكي واأقول: “�ضاحمك  اأ�ضهر لياٍل طوالً 

الله يا والدي ب�ضبب املاآ�ضي التي ع�ضتها. 

اأ�رصةٍ  هّم  حتملي  اأن  ماأ�ضاة  تتخيلني  هل 

واأنِت بعُد ل زلِت طفلًة �ضغرية؟”. 

من  كثريٍ  يف  “اإ�رصاء”  ق�ضة  تتقاطع 

فكلتاهما  ف�ضولها مع حكاية “اأ�ضماء” 

وهو  ذاته،  لل�ضبب  مبكر  �ضنٍّ  يف  تزوجتا 

الظروف القت�ضادية ال�ضعبة لأ�رصتيهما. 

ل�”الغيداء”  ق�ضتها  �رصد  “اإ�رصاء”  تبداأ 

�ضّن  بلغُت  عندما  “تزوجت  فتقول: 

ال�ضاد�ضة ع�رصة، اإل اأّن حياتي الزوجية مل 

ت�ضتمر اإل اإىل حني بلوغي التا�ضعة ع�رصة 

ثلثة  ولدّي  نف�ضي مطلقًة  لأجد  فقط، 

اأكافح حتى اللحظة كي  اأطفال ل زلُت 

ينالوا ن�ضيبهم من العي�ض الكرمي. زوجتني 

واملعي�ضية  املادية  ب�ضبب ظروفنا  عائلتي 

تزوجت  فاأّمي  والدي،  وفاة  بعد  القا�ضية 

بالقوة  بتزويجي  قام  وزوجها  اأخرى،  مرةً 

ال�ضف  اأدر�ض يف  وكنُت حينها  ابنه،  من 

المتحانات  على  ومقبلًة  الثانوي،  الأول 

النهائية”.

بداية  تتذّكر  وه��ي  حديثها  توا�ضل 

اأن  البداية  منذ  زوجي  “رف�ض  ماأ�ضاتها: 

به؛  زواجي  بداية  ومنذ  درا�ضتي،  كمل 
ُ
اأ

فقد  واألواناً،  اأ�ضكالً  والعذاب  املّر  اأذاقني 

وكلما  الأ�ضباب،  لأتفه  ي�رصبني  كان 

الله-  -�ضاحمها  اأمي  اإىل  الأمر  �ضكوُت 

لأّن  عليه؛  اأ�ضرب  اأن  مني  تطلب  كانت 

عليها  بالإنفاق  حالياً  يقوم  من  والده 

وعلى بقية اإخوتي، لأعود اإىل نف�ض احلياة 

واملعاناة من جديد”.

اأبنائي  “جاء  حديثها:  “اإ�رصاء”  وتوا�ضل 

فقط،  �ضنوات  ثلث  خلل  تباعاً  الثلثة 

واأنا غري جاهزةٍ نف�ضياً ول ج�ضدياً لتحّمل 

م�ضئولية تربيتهم والعناية بهم، اإ�ضافًة 

القا�ضية؛  والدهم  معاملة  ا�ضتمرار  اإىل 

التي زادت الو�ضع �ضوًء. بعدمولد طفلي 

الثالث بعدة �ضهور، �ضعرُت اأنّني غري قادرةٍ 

اأقاربي  اأحد  اإىل  فتوجهُت  التحّمل،  على 

على  للح�ضول  م�ضاندتي  منه  طالبًة 

الطلق”.

خماطر جّمة..

عقيلن”  “نهاد  النف�ضية  املر�ضدة  تقول 

اأنهم  يعتقدون  الأمور  اأولياء  “بع�ض  اأّن 

اأجن��زوا  قد  لبناتهم  املبّكر  بتزويجهم 

مدى  يدركوا  اأن  دون  رابحة”  “�ضفقًة 
اأّن  اإذ  فتياتهم،  تتكّبدها  التي  املعاناة 

تزويج الفتيات دون �ضّن الثامنة ع�رصة له 

حياة  على  ووخيمٌة  قا�ضيٌة  نف�ضيٌة  اآثارٌ 

ُجلُّهّن من  تعاين  اللواتي  الفتيات؛  اأولئك 

النطواء  اأبرزها  عديدةٍ  نف�ضيٍة  م�ضاكل 

والوحدة، وعدم الثقة بالنف�ض، لأّن ذويها 

قاموا بتزويجها للتخل�ض من عبء الإنفاق 

على  القدرة  عدم  اإىل  اإ�ضافًة  عليها، 

مواجهة املجتمع، وال�ضعور باخلوف والقلق 

ب�ضكٍل قد ي�ضل اإىل حّد الكتئاب”.

اأما عن الآثار الجتماعية لتزويج الفتيات 

القا�رصات؛ فتقول الأخ�ضائية الجتماعية 

“هيفاء بدوان”: “اإّن التزويج املبّكر له اآثارٌ 
وعلى  القا�رصات  الفتيات  على  خطريةٌ 

املجتمع على ال�ضواء، اإذ اأّن حرمانهّن مّن 

ارتباكاً  يُحدُث  الطفولة  مبرحلة  التمّتع 

اأو  ن�ضجهّن  لعدم  حياتهّن؛  مدار  على 
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رغم أننا على أعتاب نهاية العام 2016؛ إال أّن املرأة ال زالت هي الضحية لكّل االنزالقات 
التي تعيشها املجتمعات، خاصًة التقليدية منها؛ حيث تبقى مهددًة بالعنف، وتقع حتت 
سوط االستغالل والتنّكر لها. إنها كارثٌة من الكوارث التي يعيشها نصف املجتمع؛ أال 
وهو املرأة؛ التي تكتوي بنار احلروب ومآسي الشعوب، فهي من تبكي الزوج واالبن، 
ومن ثّم؛ ُتكافُأ بوضعها حتت املقصلة من هذا وذاك بطريقٍة جتعلنا نتساءل: أال منتلك 
األعباء  ُجّل  وتضع  للجميل،  تتنّكر  التي  الثقافة  تلك  مغايرٍة غير  ثقافٍة  لنشر  وسيلًة 

واملسئوليات على كاهل النساء؟!
آثارها؛ جعل من محاربتها ضرورًة حتميًة من؛  ولعّل ظاهرة العنف ضد املرأة وتوّسع 
خالل توفير أرضيٍة ثقافيٍة بجانب األرضية القانونية، تكون أكثر عدلًا وتناسقًا وإنصافًا 
مع مبادئ حقوق اإلنسان الدولية، لتتمكن املرأة من استعادة ثقتها بنفسها كمواطنٍة 
قويٍة قادرٍة على القيام بواجباتها القيادية واملجتمعية بشكٍل جيد، حيث لها حقوٌق 
الظاهرة  بوقف هذه  للمرأة؛  االعتبار  وإعادة  لها،  إعادتها  العمل علي  يجب  منقوصٌة 

بشّتي الطرق والوسائل.
كافيًة حلمايتها من  ليست  لكّنها  املرأة؛  القوانني حلماية  بسّن  اإلنسانية  قامت  لقد   
لكننا  املفاهيم؛  من  الكثير  فوجدنا  “العنف”  مفهوم  مراجعة  حاولنا  ولقد  االضطهاد، 
سنتوقف عند تعريف “اجلمعية العامة لألمم املتحدة” للعنف ضد املرأة، والتي أقّرت أّن 
أّي اعتداٍء ضّد املرأة مبنٍي على أساس اجلنس؛ والذي يتسّبب بإحداث إيذاٍء أو ألٍم 
جسدٍي أو جنسٍي أو نفسٍي للمرأة، ويشمل أيضًا التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو 

احلرمان التعسفّي للحرّيات سواًء في إطار احلياة العامة أو اخلاصة.
الظاهرة  العنف وأسباب هذه  لفهم ماهية  العلماء واملفكرين   الكثير من  وقد اجتهد 
على مّر العصور، والذين أوكلوها للجوانب الدينية والعرفية في املجتمعات واحلضارات 
القدمية؛ إلى أن وصلنا إلى العصور احلالية، وبدأت مؤسسات املرأة تبحث عن حلوٍل، 
وتعاطفت معها املؤسسات والهيئات الدولية، وكان أبرزها “األمم املتحدة” والتي وضعت 
وفرضت القوانني ملشاركة املرأة واحلفاظ على مكانتها في املجتمع؛ والتي ُتشّكل هي 

األساس فيه، إلى أن وصلت إلى سّن القوانني الرادعة لوقف هذه الظاهرة.
واملؤلم أحيانًا؛ هو صمُت بعض النساء وقبولهّن للعنف الذي تتعّرضن له، وهو ما يؤّدي 

إلى تفّشي هذه الظاهرة، والتمادي واالستمرار فيها.
ولعّل هذه الظاهرة متجّذرًة في الوطن العربّي خاصًة، وهذا يعود ألسباٍب عديدٍة أهّمها 
املعتقدات القدمية عند الرجل الشرقّي وأسلوب السيطرة. أيضًا التربية والتنشئة إلى 
أن أصبح أمرًا متوارثًا عبر األجيال، مما يؤكد أّن الظاهرة حتتاج إلى الكثير من اجلهد 
كّله؛  هذا  فقبل  فقط،  والعقوبات  القوانني  سّن  عن  بعيدأ  جذرٍي  حٍل  إلى  للوصول 
فالقضية حتتاج أن نضعها في سّلم األولويات األسرية والتربوية  لنشر ثقافة االحترام 
املتبادل واملساواة بني اجلنسني، فالرجل يحتاج إلى توعيٍة وتثقيٍف؛ ليبدأ في تغيير 
الصورة النمطية بأّن املرأة مخلوٌق ضعيٌف، ويؤمن بأنها هي نصف املجتمع، وهي شريٌك 

وليست خادمًا أو تابعًا.
الرجل ويعرف ويعترف  ليتيّقن  “الشراكة” لتكون هي األساس؛  ثقافة  إلى  حنن حنتاج 
القوّي،  الكائن  لهذا  االضطهاد  هذا  ويوقف  املسلوبة،  احلقوق  ويعيد  الشراكة،  بهذه 
واألهم في عملية التثقيف هو املرأة، فهي بحاجٍة للتعّلم، وكيفية التعامل، ومجاراة 

هذا العصر، وعدم اخلنوع واالستسالم للتحديات التي الزالت تواجهها.
لقد حان الوقت لنتحّد ونتعاون ونقف صفًا واحدًا لكي جند حلولًا سريعًة لهذة املشكلة 
املرئية  والصحافة  اإلعالمّي  املجال  في  ُتبذُل  كثيرًة  مجهوداٍت  أن  ولنعلم  الشائكة، 
واملكتوبة، لكن؛ يجب أن نعلم أّن فئًة محدودًة من املجتمع هم من يقرأون تلميحاتنا 
ودعواتنا للحّد من هذه الظاهرة، وتبقى القاعدة لم تصل إليها مجرد الفكرة، ولم تصل 
لها فكرة أّن لها حقوقًا غير املأكل وامللبس، وينحصر تفكيرها فقط في قوامة الرجل 

على املرأة، وهنا اخللل املجتمعّي الذي تعيشه املرأة في عاملنا العربي.

�إىل متى؟!

�أكرم �شليم

عاتقهّن  على  امللقاة  بامل�ضئوليات  وعيهّن 

يف  يت�ضبب  مما  والأطفال،  والبيت  الزوج  جتاه 

في�ضعرن  واأ�رصهّن،  باأزواجهّن  علقتهّن  توتّر 

�ضاعتها بالتق�ضري الدائم رغم كّل ما يبذلنه 

من جهودٍ، وبالتايل؛ �ضيخلق هذا الأمر  لديهّن 

بهدف  تزويجها  اأّن  كما  بالدونية”.  �ضعوراً 

يحرمها  املادية  احتياجاتها  من  التخّل�ض 

كنف  يف  العي�ض  يف  الطبيعية  حياتها  من 

التعليم  يف  حّقها  ونيل  والديها،  ورعاية 

و�ضقل  وتنمية  عمٍل  فر�ض  على  واحل�ضول 

يف  تقدمهّن  مع  معاناتهّن  وتزداد  مهارتهّن، 

العمر لإدراكهّن حجم اجلرمية التي ارتُكبت يف 

حقهّن”.

تزويج  “نتائج  اأّن  على  “بدوان”  وتوؤكد 

على  جداً”  “خطريةٍ  اأبعادٍ  ذات  القا�رصات 

املجتمع، حيث اأنّه يوؤدي اإىل التفّكك الأ�رصّي، 

قدرة  عدم  بفعل  الأ�رصية  امل�ضاكل  وتفاقم 

القا�رصات على تاأدية دورهّن كاأمهاٍت وزوجاٍت 

زيادة حالت  اإىل  �ضيوؤدي  مما  الأمثل،  بال�ضكل 

لتطالب  العائلية”  امل�ضاكل  وتزايد  الطلق 

-يف الوقت ذاته- اجلهات الر�ضمية وخمتلف 

العمل  “�رصورة  ب�  املديّن  املجتمع  موؤ�ض�ضات 

على اإيجاد �ضبٍل لدعم العائلت الفقرية التي 

الإناث،  الأفراد؛ خا�ضًة  من  كبرياً  ت�ضّم عدداً 

ملختلف  التوعية  تقدمي  اأهمية  عن  ف�ضلً 

واأّن  اخل�ضو�ض،  بهذا  املجتمع  واأف��راد  فئات 

التزويج املبكر �ضيكون ذا عواقب وخيمًة على 

بناتهّن”.
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�شباح حمادة

بين الذكور واإلناث..
 تمييٌز فاضح ُيفكُك األسرة

ال يجتمعون على مائدة..!

8



�أ�شخا�ٍس  بني  وكر�هيٌة  وعنادٌ،  ت�شّتٌت  وحقٌد،  تفرقٌة 

نتائج  هي  نار�ً،  ت�شتعل  وقلوٌب  �جلدر�ن،  ذ�ت  جتمعهم 

و�ناثاً،  ذكو�ً  �لأبناء  بني  �ملعاملة  يف  للتفرقة  حم�شومٌة 

فالتمييز وعدم �لعد�لة و�مل�شاو�ة بني �لأبناء م�شكلٌة يقع 

فيها �لكثري من �لآباء و�لأمهات، �شو�ء ب�شكٍل متعمٍد �أو 

دون ق�شد.

من  مزيد�ً  �شوى  تخلق  ل  لها  مبر  ل  �لتي  �ملعاملة؛  هذه 

ر�شدته  ما  وهو  �لو�حدة،  �لأ�رصة  د�خل  �لعائلية  �خلالفات 

“�لغيد�ء” يف تقريرها.
مفاهيم خاطئة

“اأم علي” �ضيدةٌ يف العقد اخلام�ض من عمرها، وهي اأٌم لت�ضعة اأبناء، 
من بينهم خم�ضة ذكور، من �ضكان �ضمال القطاع. تقول: “منذ 

اآكل  واأنا  لزوجي،  واللحوم  الدجاج  اأكل  �ض  خ�ضّ
ُ
اأ واأنا  زواجي  بداية 

بعده، هذا ما تربّيت عليه يف منزل والدّي قبل زواجي”. م�ضريةً اإىل 

اأّن زوجها مل يكن يعرت�ض على عدم جلو�ضها معه، على العك�ض؛ 

كان يُثني على ت�رصّفها.

تتابع حديثها وهي تنظر بابت�ضامٍة اإىل �ضور اأبنائها الذكور وزوجها 

املعّلقة على حائٍط و�ضط املنزل: “اأجهز املائدة بكّل ما لّذ وطاب 

رجاٌل  فهم  وزوجي؛  لأبنائي  �ضها  خ�ضّ
ُ
واأ واللحوم،  املاأكولت  من 

م�ضيفًة اأنها متنع نف�ضها وبناتها  ويحتاجون اإىل بناء اأج�ضادهم” 

من اجللو�ض على نف�ض ال�ضفرة معهم، وترتكهم ياأكلون يف البداية 

حتى يُ�ضبعوا بطونهم، وما يزيد عن حاجتهم تاأكله هي وبناتُها.

تقاطعنا احلديث ابنتها “روان” )16( عاماً بع�ضبيٍة وهي تقول “بُت 

اأكره اأنوثتي و�ضعفي، وما اأتعر�ض له من عنٍف داخل اأ�رصتي، حتى 

ما  ناأكل  واأخواتي  واأنا  والدجاج،  اللحوم  ياأكلون  هم  الطعام؛  يف 

تبقي وراءهم من الدجاج؛ اجلناحني والظهور”.

ُحلم طفلة..

“نف�ضي اآكل دجاج وحلمة، نف�ض ما بياكلوا اإخواين الأولد”..
بهذه الكلمات الربيئة عرّبت الطفلة “ميادة” )14( عاماً من �ضكان 

يف  والتفريق  والدتها،  تعامل  من  �ضخطها  عن  القطاع  جنوب 

معاملتها بني الذكور والإناث داخل عائلتهم.

ت�ضتكمل حديثها بحنٍق: “ل اأتذكر باأنني اأنا واأخواتي “مرمي” و”مها” 

الذكور،  واإخواننا  والدنا  مع  ال�ضفرة  نف�ض  على  ما  يوماً  جل�ضنا 

فكانت دوماً اأمي متنعنا من اجللو�ض معهم، وناأكل عندما ينتهون 

الدجاج  تخ�ض�ض  كانت  والدتها  اأّن  اإىل  م�ضريةً  الطعام”.  من 

واللحوم لوالدها واإخوانها، وحترم نف�ضها وبناتها من الطعام؛ �ضوى 

ما يزيد عن حاجتهم.

ت�ضمت برهًة من الوقت، ومتتلئ عيناها البنّيتني بالدموع وتقول: 

“عندما اأكرب واأتزوج؛ لن اأفّرق يف املعاملة بني اأبنائي، و�ضاأدلّل بناتي، 
ولن اأمنع عنهّن اأّي �ضيء، و�ضاأعلم اأبنائي الذكور العناية والهتمام 

باأخواتهم البنات”. 

�لأ�شماك.. للذكور فقط..!

)20( عاماً عن �ضابقاتها من �ضكان  “�ض.ع”  فيما تختلف معاناة 

�رصق القطاع. تقول: “يف عائلتنا؛ مُتنُع الفتيات من تناول الأ�ضماك 

للمتزّوجني  نظرهم  وجهة  من  فهو  الزواج،  قبل  كامٍل  ب�ضكٍل 

اأنها دخلت يف  اإىل  القدرة اجلن�ضية”. م�ضريةً  يزيد من  فقط؛ لأنه 

نقا�ٍض متكّررٍ مع والدتها؛ لتقنعها بتغيري اأفكارهم وال�ضماح لها 

ولأخواتها بتناول الأ�ضماك، اإل اأّن كّل حماولتها باءت بالف�ضل. 

اأحد  “�ضمر”  ت�ضتذكر  حُمّياها؛  ارت�ضمت على  وبابت�ضامٍة لطيفٍة 

املواقف التي عا�ضتها: “يف اأحد الأيام؛ كانت والدتي جُتهز ال�ضمك 

انتظرُت  للغاية،  �ضهيًة  رائحته  وكانت  الذكور،  ولإخواين  لوالدي 

ومتّ  ُم�ضكت  اأنني  اإل  قطعًة  وتناولُت  املطبخ،  من  والدتي  خروج 

توبيخي ومعاقبتي من والدي”.

اآبائهّن  على  باحلنق  ي�ضعرن  اأعمامها  وبنات  واأخواتها  اأنها  توؤكد 

واإخوانهّن الذكور؛ حلرمانهّن ومنعهّن من تناول الأ�ضماك. 

�آثار �لتمييز على �لأبناء

الأخ�ضائية الجتماعية الدكتورة “ثناء اخلزندار” تو�ضح اأّن “التمييز 

يف الطعام بني الإناث والذكور داخل الأ�رصة يوؤدي اإىل �ضعور الفتيات 

بالدونّية، وما حتمله من معاٍن وت�رصفاٍت يف �ضلوك الفتيات داخل 

املنزل وخارجه، وميتُد اإىل مقاعد الدرا�ضة والعمل”.

تقول د. “اخلزندار”: “تتف�ضى روح العداء والغرية بني الإخوة والأخوات، 

الذات  لتحقيق  النحراف  اأو  لل�رصقة  الفتيات  بع�ض  يدفع  قد  مما 

يعّززون  هذا  ب�ضلوكهم  الأهل  اأّن  حيث  املنزل،  داخل  امل�ضطهدة 

ت�ضّلط الأخ على اأخته، واأكل اأّي حٍق لها من نف�ض املنطلق”.

اأّن “تاأثري هذا ال�ضلوك ينعك�ض على املجتمع  وت�ضيف د. “اخلزندار” 

ككّل، في�ضبح لدينا جمتمعاً متفككاً ت�ضود فيه روح العدوانية 

وج�ضم  بنية  �ضعف  اإىل  اإ�ضافًة  الإناث،  حقوق  واأكل  والت�ضّلط 

الفتاة؛ خا�ضًة يف مرحلة النمو؛ لعدم تناولها الأكل املتوازن واأثره 

على م�ضتقبلها كزوجة واأم”.

عالج �مل�شكلة

يف  الذكور  مثل  احلقوق  نف�ض  لهّن  “الإناث  اأّن  “اخلزندار”  د.  توؤكد 

جميع الأمور، مبا فيها امل�ضاواة يف الأكل دون متييز، ويف اجللو�ض مع 

اأفراد الأ�رصة”.

جمموعًة من احللول للحّد من تف�ّضي ظاهرة  وتقّدم د. “اخلزندار” 

اجلمعيات  تبّني  منها:  الأ�رصة  داخل  والإناث،  الذكور  بني  التمييز 

للتوعية من خماطر التمييز بني الذكور والإناث، وتعريف الفتيات 

بحقوقهّن؛ وكيفية املطالبة بها، ف�ضلً عن توعية الوالدين بخطر 

التمييز بني الأبناء وخطره على الأ�رصة واملجتمع”.

وت�ضري د. “ثناء” اإىل “�رصورة اإدراج ق�ضية التمييز بني الذكور والإناث 

على املنابر يف امل�ضاجد والتوعية من خماطرها، واإدراج ق�ضايا تربية 

الأولد والفتيات بطريقٍة �ضحيحٍة يف املناهج الدرا�ضية”.

�حلكم �لقانوين و�ل�رصعي

من ناحيته؛ يو�ّضح د. “اأنور ال�ضاعر” رئي�ض ق�ضم ال�رصيعة والقانون 

يف اجلامعة الإ�ضلمية اأن: “القانون الفل�ضطيني مينع التمييز بني 

احلياة،  ومتطلبات  مناحي  التاّم يف  احلّق  املراأة  ومينح  واملراأة،  الرجل 

وبني  بينها  فرق  ل  وال�رصعية؛  احلكومية  املنا�ضب  وتقّلد  كالعمل 

الرجل”. 

ويقول د. “ال�ضاعر”: “لي�ض هناك اأّي ن�ٍض يف القانون الفل�ضطيني 

والأنثى  الذكر  بني  وامل�ضاعر  املعاملة  يف  التمييز  مينع  الأ�ضا�ضي 

داخل الأ�رصة، وترك هذا الأمر للوالدين”.

اأّن “ال�رصع حتّدث يف هذه الق�ضية، حيث منح  ويبنّي د. “ال�ضاعر” 

الإ�ضلم للبنت حقوقاً كثريةً، من اأبرزها وجوب العدل يف معاملتها، 

}يو�ضيكم  تعاىل:  الله  قال  حيث  عليها”  الذكر  تف�ضيل  وحرمة 

الله يف اأولدكم{. وقال �ضلى الله عليه و�ضلم: )�ضّووا بني اأولدكم 

يف العطّية، فلو كنت مف�ضلً اأحداً لف�ضلت الن�ضاء(.

نتائج عك�شية 

اأن: “الإ�ضلم يحّث على امل�ضاواة الإن�ضانية بني  ويوؤكد د. “ال�ضاعر” 

اجلن�ضني، اإذ خلق الله الرجل واملراأة، وجعلهما على قدم امل�ضاواة، ل 

ف�ضل  لأحدهما على الآخر اإل بالتقوى”.

اأّن: “التمييز بني الأولد والتفريق بينهم يف اأمور  وي�ضيف د. “اأنور” 

ودافٌع  البع�ض،  بع�ضهم  لكراهية  و�ضبب  للعقوق،  �ضبب  احلياة 

بالنق�ض،  ال�ضعور  عوامل  من  مهٌم  وعامٌل  الإخوة،  بني  للعداوة 

وظاهرة التفريق بني الأولد من اأخطر الظواهر النف�ضية”.

وبالرغم من التقّدم احل�ضاري والتكنولوجي؛ اإل اأّن م�ضكلة التمييز 

بني الذكور والإناث ل زالت حا�رصةً ب�ضكٍل قوٍي حتى وقتنا احلايل، 

املجتمع ب�رصورة  والثقافة يف  الوعي  ن�رص  العمل على  بد من  ول 

العدل وامل�ضاواة يف التعامل بني الإناث والذكور؛ من اأجل النهو�ض 

باملجتمع و�ضلمته.
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�إثر  �حلركة  على  �لسسقسسدرة  فقدت  عسسامسساً(   29( “�إلهام” 
�شقوطها؛ بعد تد�فع �لطالبات على درج مدر�شتها 

يف “دير �لبلح”. مل تنتبه �ملعّلمة لإ�شابتها، بل ز�دت 

�لطني بلًة، و�شّبت عليها جاّم غ�شبها؛ لأنها تاأّخرت 

يف �لذهاب �إىل ف�شلها. 

عن  “اإلهام”  18 عاماً، اختفت  بعد هذا املوقف وغريه؛ ومنذ 

الأنظار، ومل يدرِ اأحٌد عنها �ضيئاً، دخلت يف اكتئاٍب �ضديٍد، ازداد 

اأّي �ضخ�ٍض، واعتزلت  يوماً بعد يوم، رف�ضت مقابلة  خطورةً 

منها،  يقرتب  اأو  اإليها  ينظر  اأن  لأحٍد  ت�ضمح  ل  غرفتها  يف 

وبعد جهودٍ طويلٍة؛ جنحت اأمها يف اإقناعها بتناول الطعام.

“الهام” واحدةٌ من ذوات الإعاقة؛ اختارت العزلة على خمالطة 
النا�ض، والعزوف عن امل�ضاركة يف اأيّة فعاليٍة اجتماعية. بح�ضب 

ما اأخربتنا النا�ضطة؛ يف منا�رصة ق�ضايا ذوي الإعاقة “حنني 

ذهبنا  غزة؛  على  الأخري  العدوان  “خلل  اإنه:  قائلًة  ال�ضماك” 

لزيارة الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة ودعمهم يف املنازل، وخلل زيارة 

وطلبنا اأن نراها من  علمنا بوجود “اإلهام”  مدينة “ديرالبلح” 

اأهلها، فاإذا ب�ضوتها تقول: ل اأريد اأن اأراها”.

�ضخ�ض  اأّي  مقابلة  ترف�ض  “الفتاة  اأّن  “ال�ضّماك”  واأ�ضافت 

دفعًة  واملوؤ�ض�ضات  النف�ضية  ال�ضحة  دخول  نتيجة  غريب، 

طريقة  من  موقٍف  لتخاذ  دفعها  الذي  الأمر  عليها؛  واحدةً 

تعامل املوؤ�ض�ضات ومن نظرة ال�ضفقة عليها”.

عن حالة “الهام” وغريها؛ تو�ضح الأخ�ضائية النف�ضية “زهّية 

القرا” اأّن “املجتمع الفل�ضطينيي قّيم املراأة بج�ضدها، وينظر 

اإىل �ضكلها، ول يعنيه اأّي �ضيء اآخر”.

 تقول “القرا”. اإذا كانت هناك اإعاقًة ج�ضديًة لدى املراأة؛ �ضواء 

بنف�ضها،  ثقتها  الرجل؛ فذلك ي�ضعف  اأو  اليد  اأو  العني  يف 

اأو “ا�ضتهزاء”  اإليها بنظرة �ضفقٍة  باأّن اجلميع ينظر  وت�ضعر 

املت�ضّككة   ال�ضخ�ضية  من  قريبًة  �ضخ�ضيتها  فتكون 

“البارانويا” ل �ضيما ذوي وذوات الإعاقة ال�ضمعية”.
�لدفاع عن �لنف�س

ج�ضده/ها  من  تخجل  الإعاقة  ذات  اأو  “ذا  اأّن  “القرا”  توؤكد 

وميتنع  معهم،  احلديث  اأو  للآخرين  نف�ضه/ها  تقدمي  وترف�ض 

الختلط  عن  العتزال  ويف�ضل  جديدة،  جتارب  اكت�ضاف  عن 

ومر�ض  بالكتئاب  للإ�ضابة  عر�ضًة  يجعله  وهذا  النا�ض،  مع 

الآخرين  باأّن  ي�ضك  حيث  “القرا”  تف�رّص  ال�ضّك”.  اأو  العظمة 

فريى  “العظمة”  اأما  له/ها،  يكيدون  اأو  ي�ضطهدونه/ا 

ال�ضخ�ض اأنه “امللك”، اأف�ضل من اجلميع، وي�ضتحقر الآخرين، 

وهذا نوٌع من الدفاع عن النف�ض”. 

الإعاقة،  وذوات  لذوي  العائلي  الدعم  اأهمية  على  و�ضّددت 

والتقّبل املجتمعي لهم/ن من ناحية الهتمام مبلب�ضهم/ن 

علقاٍت  تكوين  على  وت�ضجيعهم/ن  مهاراتهم/ن   وتطوير 

جيدة مع الآخرين”.

م�ضريةً اإىل اأّن “هوؤلء متكاملو الأهّلية، فمنهم/ن املبدعون 

اجلامعات،  وخريجات  وخريجو  والفنانات  والفنانون  واملبدعات، 

وحملة ال�ضهادات العليا”.

الفتيات تغّلنب  وبيَّنت اأّن “الكثري من ذوي الإعاقة خ�ضو�ضاً 

ريادية، وهذا �ضلوٌك  اإبداعيٍة وم�ضاريع  باأفكارٍ  اإعاقاتهّن  على 

وال�ضبان على  الفتيات  وت�ضجيع  البناء عليه  ينبغي   
ٌ
اإيجابي

املجتمع  هذا  تنمية  يف  دورهم  وتقدير  باأفكارهم،  النطلق 

اقت�ضادياً وثقافياً وفكرياً”. 

ق�ش�س جناح

من  الكثري  فهناك  العزلة؛  اختارت  قد  “اإلهام”  كانت  اإن 

اأ�ضحابها مل  لكّن  تعر�ضت حلوادث م�ضابهة؛  التي  النماذج 

ي�ضت�ضلموا، فواجهوا الواقع وحتّدوا املجتمع، واأثبتوا جدارتهم 

يف جمالٍت خمتلفة. 

حممد �شيام

تشكّل ذوات اإلعاقة 
حياتهن الخاصة!

بني العزلة والتحّدي..
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يف ركٍن �ضغريٍ غرب مدينة غزة، وجد ثلثة اأ�ضخا�ٍض من ذوي 

الإعاقة ال�ضمعية حلمهم ال�ضغري الذي ي�ضمن لهم حياةً 

اأو منعوهم يف  كرميًة ويّقيهم من �ضوؤال النا�ض اأعطوهم 

و�ضٍع اقت�ضادٍي م�ضطرٍب، وجمتمِع ياأبى الفقر اأن يفارقه. 

احللويات  �ضناعة  على  والتعليم  التدريب  من  اأ�ضهرٍ  بعد 

متّكنت “اأمينة”  واملعّجنات لدى “جمعية اأطفالنا لل�ضم” 

من ك�رص حاجز ال�ضمت واخلروج اإىل  و”نيفني”  و”عّز الدين” 
املجتمع باأول مطعم معّجنات يقدم خدماته لذوي الإعاقة 

ال�ضمعية يف غزة.

الرتفيهية  الأماكن  “غياب  اأّن  العمراين”  “اأمينة  وتوؤكد 

اأهم  اأحد  اخلا�ضة بذوي وذوات الإعاقة يف قطاع غزة كان 

احتياجاتهم،  ينا�ضب  مكاٍن  اإن�ضاء  يف  للتفكري  الأ�ضباب 

ويوفر لهم خدمًة راقيًة ومميزة”.

 وانطلقاً من خربتها وزّميليها يف �ضناعة احللويات واملعّجنات 

مبختلف اأنواعها؛ افتتحوا حملً �ضغرياً لبيع احللويات لذوي 

الإعاقة ال�ضمعية؛ بدعٍم من “جمعية اأطفالنا لل�ضم”.

لول  النور  ليب�رص  “املحل ما كان  اأّن  “العمراين”  واأو�ضحت 

بطرح  بادروا  الذين  والأ�ضدقاء؛  والأق��ارب  الأهل  ت�ضجيع 

اإىل  م�ضريةً  البناء”  اأعمال  للم�ضاركة يف  و�ضارعوا  الأفكار، 

امل�رصوع  بفكرة  املعجبني  اأ�ضّد  كانوا  واأ�ضقاءها  والدها  اأنَّ 

ومكاٍن  وقٍت  اأقرب  يف  لإجنازه  جاهدين  و�ضعوا  ال�ضغري، 

ينا�ضب اجلميع.

�ل�شم�س ت�رصق من جديد

“منى املو�ضى” من رفح، برت الأطباء رجلها ب�ضبب معاناتها 
من مر�ض ال�ضكرّي، وعلى الرغم من ذلك؛ قررت اأن ت�ضتكمل 

فتعّلمت  عمل،  فر�ضة  عن  وتبحث  الطبيعية،  حياتها 

والتطريز،  والك�ض�ضوارات  “تريكو”  اليدوية  امل�ضغولت 

رزٍق  ليكون م�ضدر  ال�ضغري؛  اإطلق م�رصوعها  اإىل  وت�ضعى 

لها.

مثابرةٌ وحتدي..

اجلميع  وحتّدت  باإعاقٍة حركيٍة،  وُلدت  رزق”  اأبو  “هبة  الفتاة 

اإدارة  بكالوريو�ض  الدرا�ضة؛ حتى ح�ضلت على  بالتفوق يف 

اأعمال، وبعدها تقّدمت لعددٍ من الوظائف؛ لكن دون جدوى.

ل�”الغيداء”: “تقدمت لوكالة الغوث 4  واأ�ضافت “اأبو رزق” 

اأم�ضي  معاقًة  راأوين  وكلما  للمقابلة،  بي  وات�ضلوا  مرات، 

فر�ضٍة  عن  ابحثي  يل  ويقولون  يرف�ضونني،  العكاز؛  على 

اأخرى. اأعطوين فر�ضًة طاملا اأنكم تنادون بحّق املعاق!” تقول 

باأمل.

وتابعت “لقد عانيت كثرياً، من حقي احل�ضول على فر�ضة 

من  الكثري  ول��دّي  الكمبيوتر،  مهارات  كل  اأع��رف  عمل، 

ال�ضهادات العلمية والتدريبية، وتوجهت للعمل يف القطاع 

اأن  ملعاقٍة  كيف  بحّجة  توظيفي  رف�ضوا  لكنهم  اخلا�ض؛ 

متّثل ال�رصكة؟!”.

اأنها لن تكلمنا ملحاولة واملطالبة بحّقها  واأكدت “اأبو رزق” 

من  الرغم  على  بنف�ضها؛  م�رصوعها  لتحقيق  وال�ضعي 

ظروفها املادية ال�ضعبة، ل �ضيما اأنَّها يتيمة الأب.

يحققها  التي  الكثرية  النجاح  ق�ض�ض  من  الرغم  على 

الأ�ضخا�ض ذوو اأو ذوات الإعاقة؛ اإل اأّن املجتمع الفل�ضطيني 

ليزال ينظر اإليهم كا�ضتثناء ل يّويف لهم/ن حقوقهم/ن 

التي كّفلها القانون.
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�لثامنة ع�رص، �ُشلبت  �أعمارهن  تتجاوز  �شغري�ت مل 

ليلة  بني  وحتولن  �لألعاب،  متعة  وُحرمن  طفولتهن 

�أمام  �أنف�شهن  فوجدن  بيوت،  �شيد�ت  �إىل  و�شحاها 

�أعباء وم�شئوليات �لزو�ج مرغمات..

فزادت م�ضكلتهن النف�ضية وال�ضحية، يف ظل غياب قانون ل 

ي�ضتثني طفولتهن من هذا الرتباط الذي ل يرحم �ضعفهن.

كما ت�ضميه البع�ض- خنق بداخله طفلت  فهذا ال�ضجن – 

األقيت  م�ضوؤولية  جراء  ملعاناة  حياتهن  حتولت  الزهور  بعمر 

على عاتقهن بداعي ال�ضرت وتكوين عائلة حتتاج ملجهود اأكرب 

بكثري من عمر هذه الزهرات.

�ضمال  جباليا  �ضكان خميم  من  عاماً   21 الدين  فاتن حمي 

قطاع غزة تزوجت بعمر 16، ورُزقت باأربعة اأطفال، ولزال زوجها 

اأهله،  اأنه وحيد  اإجناب املزيد من الأطفال بحجة  ُم�رصاً على 

رغم ما ي�ضيبها من التعب والإرهاق خلل فرتة احلمل والولدة.

تقول ل�”الغيداء”: “ازداد وزنى ب�ضكل مفرط، واأ�ضبت ب�ضعف 

تكرار  من  الطبيبة  وحذرتني  والعظام،  الأ�ضنان  واأمل  الدم 

ت�ضمت قليلً وت�ضيف وهي  اأ�ضتعيد عافيتي”  الإجناب، كي 

اإن  باأخرى  بالزواج  يُهددين  زوجي  العامني:  ذو  حتت�ضن طفلها 

تعبي  بني  قرار  اتخاذ  عن  عاجزة  فبت  الإجناب،  عن  امتنعت 

وغ�ضب زوجي”.

الزيتون �رصق غزة  رنا ح�ضن19 عاماً، من �ضكان حي  اأما عن 

اأ�ضفها لزواجها قبل احتفالها  اأم لطفلني فقد عربت عن   ،

الزواج  اأن  اأعلم  اأكن  مل  بعيد ميلدها اخلام�ض ع�رص، قائلة:” 

وامتلك  الزواج،  ف�ضتان  ارتداء  هو  اأردته  ما  فكل  م�ضئولية، 

الك�ض�ضوارت وامل�ضاغ الذهبية “

تنظر اإىل �ضورة زواجها املركونة على طاولة يف زاوية الغرفة، 

لزواجي،  الأوىل  الليلة  يف  رعباً  اأم��وت  كدت  وت�ضتاأنف:” 

اأيام قبل  لعدة  ا�ضتمرت  واآلم  وتو�ضلت  بدموع  فاأم�ضيتها 

�ضفاءها اإثر العنف الذي تعر�ضت له من زوجي “.

قائلة:”   ، رنا ما �ضاحب جتربتها من خماطر �ضحية  تو�ضح 

تعر�ضت للإجها�ض مرتني خلل زواجي، فما اإن اأ�ضل يف �ضهري 

النف�ضية  معاناتي  وتبداأ  الإجها�ض،  يتم  احلمل  من  الرابع 

واجل�ضدية، لكن اأكرمني الله بطفلني اأجنبتهم بولدة قي�رصية، 

مما اأنهك ج�ضدي و�ضاعف اأوجاعي بعد الولدة ، ناهيك عن 

م�ضئولية الرعاية والهتمام “.

خلود وادي ذات ال� 40 عاماً اأم ل�15 ابناً و�ضعتهم على مراحل 

توائم وفراداً تقول: عانيت طوال حياتي الزوجية منذ اأن تزوجت 

لأين مل اأفهم ماهية احلياة الزوجية وخرجت من بيت طفولتي 

وعمري ل يتجاوز اخلم�ضة ع�رص ربيعاً، اإىل بيت الأ�رصة املمتد 

)العيلة( حيث املتطلبات الكثرية من اإعداد الطعام وتنظيف 

البيت الوا�ضع والوقوف �ضاعات طويلة يف املطبخ يف تنظيف 

الأواين”

وت�ضري اإىل اأن العمل املنزيل ل ينتهي حتى لو كانت حامل يف 

�ضهرها الثامن اأو التا�ضع، بل زادت املعاناة عدم قدرتها على 

التوفيق بني تربية اأطفالها وتغذيتهم ومتابعة درا�ضتهم.

خماطر �شحية

�ضن  اأن  تو�ضح  والتوليد،  الن�ضاء  اأخ�ضائية  عودة  �ضعاد  د. 

يعني  ذلك ل  واأن  16-9 عاماً،  يرتاوح بني  الفتاة  لدى  البلوغ 

بني  يحتاج  لأنه  اجلنني  ل�ضتقبال  جاهز  الفتاة  رحم  اأن  اأبداً 

8-5  �ضنوات لإمتام الدورة الإبا�ضية يف �ضكلها الكامل، واإذا 
ما مت الزواج قبل هذه الدورة فقد تتعر�ض الفتاة للم�ضاكل 

ال�ضحية”. 

والولدة  املبكر  للحمل  املبا�رصة  الطبية  املخاطر  اأن  وتبني 

عوامل  ب�ضبب  الأم  موت  احتمال  زيادة  يف  تتمثل  املتعلقة 

الولدة  حدوث  واحتمال  عمرها،  ب�ضغر  املتعلقة  اخلطورة 

 ن�رهان �ملده�ن – �شائر م�شع�د

آثار صحية 
ونفسية خطيرة 
تنتج عن التزويج 

المبكر
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اأو تعر�ض  املبكرة قبل ا�ضتكمال الأ�ضهر الرحمية الت�ضعة، 

الأم لت�ضمم احلمل.

وفقاً لعودة- اأن يحدث م�ضاعفات اأثناء الولدة،  كم ميكن – 

وقد متتد  ولدته،  اأو عقب  الرحم  داخل  اجلنني  واحتمال ملوت 

املزمنة  للأمرا�ض  تعر�ضها  بزيادة  الأم  �ضحة  اإىل  املخاطر 

كارتفاع ال�ضغط وال�ضكرى “

�أمر��س قاتلة

الداخل  يف  الأع�ضاب  جراحي  كبري  بدر  ح�ضام  الدكتور  اأما 

الفل�ضطيني املحتل  فيو�ضح ل�”الغيداء” اأن كثري من حالت 

املر�ضى التي حُتول من قطاع غزة جتري لها عمليات خطرية 

عجز  بن�ضبة  بغ�ضاريف  م�ضابة  لأنها  الفقري  العمود  يف 

كبرية وجلهم من الن�ضاء.

باأمرا�ض  ال�ضيدات  لإ�ضابة  الرئي�ضي  ال�ضبب  بدر  د.  وعزا 

اإىل  املتوا�ضل، منوهاً  ، واحلمل  ال�ضاق  العمل  الغ�رصوف هو 

املر�ض هن �ضيدات يف  اللتي عانني من  ال�ضيدات  اأغلب  اأن 

مقتبل العمر، وهذا يدل على اأن املري�ضات واجهن يف حياتهن 

اأعمال �ضاقة وهن �ضغار ت�ضعب  على اأحد.

ي�ضبب خماطر  اأنه  ال�ضن عدا على  اأن حمل �ضغريات  وبني 

اختناق  منها  الأطفال  �ضحة  على  يوؤثر  فهو  للأم،  �ضحية 

اجلنني يف بطن الأم نتيجة الق�ضور احلاد يف الدورة الدموية 

املغذية للجنني والولدة املبكرة وما ي�ضاحبها من م�ضاعفات 

الرئتني  منو  اكتمال  لعدم  التنف�ضي  اجلهاز  ق�ضور يف  مثل: 

والعقلي  اجل�ضدي  النمو  وتاأخر  اله�ضمي  اجلهاز  واعتللت 

وزيادة الإ�ضابة بال�ضلل الدماغي والإ�ضابة بالعمى والإعاقات 

ال�ضمعية والوفاة ب�ضبب اللتهابات.

باأنف�ضهن  والرحمة  احلمل  بتنظيم  ال�ضيدات  بدر  وين�ضح 

الأقدام  اأمرا�ض  من  حمذراً  واملتوا�ضل،  ال�ضاق،  العمل  من 

بتلك  الأطراف وعدم ال�ضتهتار  العظام، وخذلن  وه�ضا�ضة 

اإىل  انتقالها  الأمرا�ض ومراجعة الطبيب املخت�ض خوفاً من 

اأمرا�ض اأخرى قد تفتك بالقلب نتيجة اإتلف الأع�ضاب .

حرمان و��شطر�بات نف�شية

ول تقت�رص تاأثريات التزويج املبكر على املخاطر ال�ضحية بل 

يتعداها لآثار نف�ضية واجتماعية، وهو ما اأكدته الأخ�ضائية 

املبكر يحرم  التزويج  اأن  اأو�ضحت  النف�ضية فداء عمر حيث 

الطفلة من حنان والديها وطفولتها، ويعر�ضها ل�ضغوطات 

كاله�ضترييا  نف�ضية  باأمرا�ض  عليها  تعود  وا�ضطرابات 

والف�ضام والكتئاب، كما اأن حرمانها من التعليم ينعك�ض 

حكيمة  غري  لقرارات  م�ضدراً  ويجعلها  حياتها،  علي  �ضلباً 

ب�ضاأن تربية اأبناءها.

التزويج املبكر يحدث ا�ضطراب يف العلقة اجلن�ضية  وتقول:” 

العلقة،  الطفلة لطبيعة  اإدراك  ناجت عن عدم  الزوجني،  بني 

وعدم تفهمها ملا يحمله الزواج من م�ضئوليات”، ف�ضلً عن 

اأن القا�رص قد تتعر�ض للعتداءات اجلن�ضية واللفظية نظراً 

ل�ضغر �ضنها، مما ي�ضعرها بالعبودية والدونية لتزويجها ب�ضن 

مبكرة وكاأنها �ضلعة مت التخل�ض منها “.

عدم  يبدين  القا�رصات  من   80% من  اأكرت  اأن  عمر  وتذكر 

رغبتهن فى ممار�ضة اجلن�ض، ويتعر�ضن لعلقة ق�رصية ت�ضبب 

لديهن  اجلن�ض  في�ضبح  ونف�ضية،  �ضحية  م�ضاكل  لهن 

مرتبط بالأمل والعذاب .

عدم ن�شج فكري وج�شدي

بدورها قالت الأخ�ضائية الجتماعية من مركز �ضحة املراأة 

فتحية  الفل�ضطيني  الأحمر  الهلل  جلمعية  التابع  جباليا 

ال�ضيخ: من الطبيعي اأن ين�ضئ جيل من الأطفال يف مثل 

هذه البيئة غري مهيئني علمياً و�ضحياً وثقافياً، لأنه يف بادئ 

واأجربت على  امل�ضوؤولية  ما معنى  تِع  ومل  الأم طفلة  الأمر 

الزواج وهي مل تن�ضج فكرياً واأحياناً ج�ضدياً.

واأ�ضارت اإىل ما يحدث من ا�ضطرابات يف العلقات اجلن�ضية 

بني الزوجني ناجت عن عدم اإدراك الطفلة لطبيعة العلقة مما 

ينتج عنه عدم جناح العلقة و�ضعوبتها وقلق وا�ضطرابات 

عدم التكيف نتيجة للم�ضاكل الزوجية وعدم تفهم الزوجة 

الزواج وم�ضوؤولية الأ�رصة وال�ضكن واملودة والإدمان  ملا يعنيه 

نتيجة لكرثة ال�ضغوط كنوع من اأنواع الهروب واآثار ما بعد 

ال�ضدمة )ليلة الدخلة(.

كيفية  تتعلم  مل  الطفلة  الزوجة  هذه  اأن  ال�ضيخ:  وتبني 

التغذية  معنى  ما  تفهم  ومل  البيت،  �ضوؤون  واإدارة  الطبخ 

زوجها  التعامل مع  ت�ضتطع  ولأطفالها، ومل  لها  ال�ضليمة 

لأنه مل يكن هناك ان�ضجام فكري وكثري من العائلت كان 

لأنه  القت�ضادي  الو�ضع  هو  تفككها  الرئي�ضي يف  ال�ضبب 

يولد العنف بني الزوج والزوجة والأولد، خا�ضة اإذا كان امل�ضكن 

�ضيق وبهذا ال�ضبب تتفاقم م�ضاكل التحر�ض اجلن�ضي من 

الأب اأو الأولد .

�لقانون ليُجرم

ومع عدم وجود قوانني جترم تزويج القا�رصات، بات اأمر حماية 

النف�ضي  ال�رصر  واإحلاق  طفولتهن  انتهاك  من  ال�ضغريات 

القوانني  لتعديل  ال�ضغط  دون  �ضعب  اأمر  بهن،  واجل�ضدي 

التي حتد من التزويج املبكر.

عدم وجود  اأكد املحامي اأحمد الطر�ضاوي ل�”الغيداء”  فقد 

املبكر، وكذلك عدم وجود حماية  التزويج  ن�ض قانوين يجرم 

قانونية للفتاة بهذا اخل�ضو�ض.

بح�ضب  هو  للزواج  القانونى  ال�ضن  اأن  اإىل  الطر�ضاوي  ونوه 

�ضن  يكون  باأن  الزواج  اأهلية  العائلة، مو�ضحاً  قانون حقوق 

اخلاطب ثماين ع�رص �ضنة فاأكرث، و�ضن املخطوبة �ضبعة ع�رص 

�ضنة فاأكرث.

لكن القانون اأوجد ا�ضتثناًء خطرياً بح�ضب املادة  وي�ضتاأنف:” 

التي ت�ضمح  العائلة  وال�ضابعة من قانون حقوق  ال�ضاد�ضة 

البلوغ،  ادعى  اإذا  ع�رص  الثامنة  يتم  مل  الذي  املراهق  بزواج 

ادعت  اإذا  ال�ضابعة ع�رص من عمرها  تتم  التي مل  واملراهقة 

البلوغ “.

و�ضدد الطر�ضاوي على �رصورة  حتديد �ضن الزواج، و�َضن قانون 

وا�ضح و�ضارم مينع زواج الأطفال، داعياً موؤ�ض�ضات املجتمع 

لل�ضغط لتعديل القوانني الأ�رصية املتعلقة بالزواج.

باأخذ  ال�رصعية  املحاكم  الق�ضاة يف  الطر�ضاوي  نا�ضد  كما 

م�ضلحة الطفلة كاأولويٍة اأوىل؛ واإدراك الآثار ال�ضلبية للتزويج 

املبكر، موؤكداً على �رصورة اإكمال الطفلة ملرحلتها العمرية، 

عند  وال�ضكلي  البدين  ولي�ض  العقلي  اجلانب  على  والرتكيز 

عقد الزواج.
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نف�ذ �لبكري

لعبة  ل�رص�ء  �أحدهم  يذهب  عندما 

�شوؤ�له  يتّم  ما  �رصعان  فاإنه  �أطفال؛ 

�أّن  لسسدرجسسة  بسسنسست،  �أو  لسسولسسٍد  كسسانسست  �إن 

تعتمد  �أ�شبحت  “�لكندر”  بي�شة 

وحتى  فسسرة،  منذ  �لتمييز  هسسذ�  على 

جديٍد؛  ملولودٍ  �لتجهيز  يتّم  عندما 

�إن  مسسطسسلسسوٌب  هسسو  ممسسا  �لتقليل  فيتّم 

عند  ذلسسك  يحدث  كما  لأنثى،  كانت 

�ل�شهور  يف  �جلنني  لفح�س  �لذهاب 

�لأوىل من �حلمل، حيث يردد �لطبيب 

و�لتظاهر  جن�شه،  عن  �لإف�شاح  يف 

باأّن �شورة �لت�شخي�س غري و��شحة..!

الأنثى  بحّق  املمار�ض  والعنف  التمييز  هذا 

فيتّم  ملحوظٍة؛  ب�ضورةٍ  يزداد  ال�ضغر؛  منذ 

اإجبارها يف �ضّن املراهقة، ودون �ضّن 18 �ضنًة 

حمايتها  ذريعة  حتت  املبكر؛  التزويج  على 

و�ضرتها، وكاأّن الأهل فقدوا دورهم يف ذلك، 

ويتّم ترك الفتاة حتت العنف املمار�ض �ضدها 

اأنها  ذريعة  حتت  عائلته؛  اأفراد  اأو  الزوج  من 

�ضغريةٌ وبحاجٍة للرتبية والتدريب للقيام مبا 

يلزم للأعمال البيتية واحلياة الزوجية.

ورغم اإجراء العديد من الدرا�ضات والأبحاث 

القائم  العنف  خماطر  من  ح��ّذرت  التي 

التزويج  ظاهرة  اأو  الجتماعي،  النوع  على 

حتى  اأو  العائلت  من  العديد  اأّن  اإل  املبّكر؛ 

اأولئك الذين ي�ضاهمون وي�ضاركون يف اإجراء 

التثقيفية؛  اللقاءات   وعقد  الدرا�ضات 

للفتاة،  املبّكر  والتزويج  العنف  فيمار�ضون 

ويف حال وقوع اخلطر يتّم اللجوء للم�ضّحات 

النف�ضية اأو اإقناع الفتاة للعودة اإىل مقاعد 

�ضلٌح  هو  التعليم  اأّن  والتاأكيد  الدرا�ضة، 

�رصورٌي يجب التم�ّضك به، كما يُطلُب منها 

التفّوق؛ للتباهي بها بني الأقارب واأهل الزوج، 

جامعيٍة..  منحٍة  على  احل�ضول  اإمكانية  اأو 

وما �ضابه.

عنٌف و�شقاء..

التقتهّن  اللتي  الفتيات  اإحدى  “�ضادية” 
جربن على تزويجهّن مبكراً، بعد 

ُ
اأ “الغيداء” 

تعّر�ضهّن للعنف، تبلغ من العمر 17 �ضنة 

واآخر  �ضقيقاٍت  ثلث  بني  من  واحدةٌ  وهي 

بعد  �ضنواٍت  منذ  والدتها  فقدت  �ضاب، 

وفاتها؛ فيما والدها تزّوج من اأخرى، وا�ضتوىل 

ح�ضلت  التي  الأر�ض  من  م�ضاحاٍت  على 

عليها والدتها من اأهلها.

�ضقيقها  حاول  بل  وحده؛  والدها  يكن  مل 

ال�ضيطرة على كّل �ضيء، لذلك؛ اأجربها على 

تها، واملوافقة  التوقيع على التنازل عن ح�ضّ

من  يُعاين  �ضخ�ٍض  من  قرانها  عقد  على 

املر�ض املزمن، وبعد ال�رصب وال�ضتم؛ وافقت 

بغ�ضٍب؛ لتمّر عّدة �ضهور ويحدث الطلق.

بعد، فبعد انتهاء  مل تنته حكاية “�ضادية” 

عري�ٍض  على  �ضقيقها  وافق  عّدتها؛  فرتة 

حلالتها  ونظراً  عمره،  من  اخلم�ضينات  يف 

النف�ضية ال�ضعبة؛ والإ�ضارة املتكررة اأنها ل 

ترغب باحلياة الزوجية؛ فاأجربها على ترك بيت 

زوجها، ودارت بني املحاكم واملراكز احلقوقية 

اأن  بعد  حقوقها؛  من  جزٍء  على  للح�ضول 

من �للفة وحتى ف�شتان �لزفاف..

عنف ي�ضع 

“الفتيات” 
يف دائرة اخلطر
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قررت العودة للمدر�ضة واللتحاق بالدرا�ضة 

يف ال�ضف التوجيهي، والآن عمرها 19 �ضنة، 

الآلم  �ضّدة  من  ذلك  من  اأكرب  تبدو  لكن 

تعّر�ضت  الذي  العائلي  والعنف  النف�ضية 

تعرف  لأنها ل  له، وعليها حتّمل كل �ضيٍء 

م�ضلحتها ح�ضب ما يقول ذلك �ضقيقها 

الوحيد.

خطبة بدون ر�أيها

لهيا”  “بيت  بلدة  من  “اإنعام”  املواطنة 

تزّوجت، وكان عمرها 14 �ضنة، وكانت تدر�ض 

يف  وحتديداً  الثامن؛  ال�ضف  يف  حينه  يف 

ما حدث  �ضهر �ضباط، وت�ضتذكر “للغيداء” 

عري�ضاً  اأّن  عمي  ابن  �ضمع  “عندما  قائلة: 

وكان  يريدين،  اأنه  بالقول  �ضارع  يل؛  تقّدم 

هذا  وكّل  �ضنًة”   23 عمره  وكان  ينتظرين، 

الذي  اأخيها  دون معرفتها، وفوجئت بقدوم 

ابن  “مربوك،  لها:  ليقول  الزراعة؛  يعمل يف 

عمك خطبك، قومي �ضلمي عليه”.

ول تعرف ماذا  القران”  “عقد  متّ  وبعد ذلك؛ 

يعني ذلك، لكنها تاأكدت باأنها �ضتُحرم من 

الدرا�ضة؛ لأن الزواج �ضيكون يف �ضهر ت�رصين 

من نف�ض العام، وتزّوجت و�ضط عائلٍة مكّونٍة 

 7 لديها  ولي�ضبح  الأيام؛  لتمّر  اأفراد؛   7 من 

املاأ�ضاة؛  لتقع  �ضنة،   34 �ضّن  وهي يف  اأبناء 

 ،2014 عدوان  يف  زوجها  ا�ضت�ضهد  عندما 

النف�ضي  وال�ضغط  الأمل  مرحلة  فتبداأ 

لوحدها،  واجللو�ض  النف�ض  و�ضيق  والنزواء 

ال�ضحة  ومراكز  اجلمعيات  اإىل  وجل��اأت 

النف�ضية، وح�ضلت على عدة دوراٍت للتفريغ 

عن النف�ض.

يحدث  كان  ما  “اإنعام”  املواطنة  وت�ضرتجع 

اأجنبت  “عندما  قائلة:  الولدة  اأثناء  معها 

طفلتي الأوىل؛ وكان عمري وقتها 15 �ضنة؛ 

فا�ضطرت والدتي وحماتي للمبيت معي يف 

نف�ض الغرفة ملتابعة املولودة” م�ضريةً اإىل اأنه 

“يف اأحد الأيام؛ نام طفلها لفرتةٍ من الوقت؛ 
فاأخذت ت�رصخ اعتقاداً منها باأنه فارق احلياة، 

اأبلغتاها  وحماتها؛  والدتها  تدّخلت  وعندما 

اأّن هذا هو النوم الطبيعي للطفل.

جتربتها  خلل  من  اأن��ه  “اإنعام”  واأك��ّدت 

ذلك  تكرار  ترف�ض  القا�ضية؛  ال�ضخ�ضية 

الثانوية  ابنتها يف مرحلة  والآن  بناتها،  مع 

العامة، و�ضتحاول تعليمها يف اجلامعة؛ بعد 

انتقالها اإىل بيت اأهلها يف غرٍف م�ضقوفٍة 

�ضقيق  من  الزواج  رف�ضها  بعد  “بالزينكو” 
ا�ضت�ضهاد  منذ  مازالت  لذلك؛  زوجها، 

وحتاول حتّمل  واخلوف،  بالوحدة  ت�ضعر  زوجها 

امل�ضئولية من اأجل اأولدها ال�ضبعة.

جتاهٌل لقانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية..

“املركز  م��ن  مطر”  “حنان  املحامية 

الفل�ضطيني حلقوق الإن�ضان” اأكّدت “تنامي 

ظاهرة التزويج املبّكر؛ خا�ضًة يف التجّمعات 

الفقرية  العائلت  ويف  املكتّظة،  ال�ضكانّية 

وكثرية العدد، و�ضوء الأو�ضاع القت�ضادية” 

الن�ضاء  من  “العديد  اأّن  اإىل  م�ضريةً 

الفتيات  خطبة  اإىل  تلجاأن  اأ�ضف-  -وبكل 

“يا  القائل  املثل  على  وتعتمد  ال�ضغريات، 

ماخدة ال�ضغار يا غالبة التّجار” وكاأن الفتاة 

�ضلعًة متداولة.

تتبع  العائلت  من  “العديد  اأّن:  واأ�ضافت 

الزواج،  عقد  اإبرام  يف  ال�ضتعجال  اأ�ضلوب 

وقراءة  املهر  دفع  دون  ذلك؛  من  والأخطر 

بال�ضكل  وال�ضتف�ضار  العقد  تفا�ضيل 

حالت  من  العديد  تقع  ولذلك؛  املطلوب، 

ال��زواج  قبل  ما  ف��رتة  يف  حتى  الطلق 

ل�ضغريات ال�ضّن”.

“القا�ضي  اأّن  “مطر”  املحامية  واأو�ضحت 

يوافق على عقد الزواج يف حال بلوغ الفتاة 

14 �ضنة و7�ضهور؛ من خلل �ضهادة امليلد، 
ح�ضب  بذلك  ويلجاأ  ال��زواج،  اإذن  وطلب 

التعميم الإداري دون التقّيد بقانون الأحوال 

�ضنًة   17 �ضّن  ا�ضرتط  الذي  ال�ضخ�ضية؛ 

قانون  عن  البتعاد  ف��اإّن  ولذلك؛  للفتاة، 

بالتعميم  والكتفاء  ال�ضخ�ضية  الأحوال 

املبكر  التزويج  زي��ادة  يف  �ضاهم  الإداري؛ 

ووقوع العديد من حالت الطلق واخللفات 

الزوجية؛ خا�ضًة يف العائلت املمتدة، حيث 

باأعمال  للقيام  ال�ضغرية  الزوجة  تُ�ضطر 

من  تتمكن  اأن  دون  الر�ضا؛  لتنال  البيت؛ 

طلب الحتياجات اأو ال�ضكن امل�ضتقل، لكن؛ 

تدريجياً؛ وبعد بلوغها �ضنٍّ معينٍة؛ تزيد من 

وعيها ومعرفة حقوقها الزوجية والعائلية.. 

بالتمّرد؛ فتنتهي  اإىل مرحلٍة تت�ضف  ت�ضل 

بالطلق اأو التعّر�ض للعنف العائلي ب�ضورةٍ 

دائمة”.

�لعنف يف �ل�شغر يزد�د يف �لكب..!

“عايدة  الأخ�ضائية  اأو�ضحت  جهتها؛  من 

لل�ضحة  غ��زة  “برنامج  م��ن  ك�ضاب” 

من  يبداآن  والعنف  “التمييز  اأّن  النف�ضية” 

يتّم  حيث  الأطفال،  األعاب  ويف  ال�ضغر، 

لختيار  تركه  وعدم  للطفل  اللعبة  حتديد 

ما يريد، وهذا يوؤثر على �ضخ�ضية ونف�ضية 

الطفل”.

ي�ضكو  طفلٍة  حالة  “ك�ضاب”  وا�ضتذكرت 

الأولد،  الأطفال  تلعب مع  اأنها  والدها من 

واأّن �ضخ�ضيتها قويًة، وعندما تابعت ذلك؛ 

تبني اأنها الطفلة الوحيدة بني اأبناء العائلة 

الذكور، ومن الطبيعي اأنها كانت تلعب مع 

اأ�ضقائها يف األعابهم” م�ضددةً على “�رصورة 

ترك الأطفال يختارون ما يريدون من األعاب، 

وخو�ض التجربة واملعرفة، وعدم قيام الأهل 

بفرز وحتديد الألعاب”.

توؤثر  الألعاب  كانت  “اإذا  “ك�ضاب”:  وقالت 

على �ضخ�ضية الطفل؛ ويتطّلب ترك املجال 

له بحرية لتليف الإ�ضكاليات النف�ضية؛ فاإّن 

التزويج املبكر ي�ضاهم يف حتطيم الطفولة 

امل�ضاكل  من  املزيد  وتخلق  كليٍة،  ب�ضورةٍ 

واأّن  خا�ضًة  الزوجية؛  واخليانة  والنحراف 

الفتاة التي تتزّوج يف �ضّن الطفولة توؤجل ما 

تريد اإىل اأن تكرب، وبعد ذلك؛ متار�ض ما كانت 

املبكر،  التزويج  جّراء  منه  وُحرمت  به،  حتلم 

�ضيما واأّن كّل امل�ضاكل النف�ضية �ضببها ما 

واأّي اعتداٍء وعنٍف  حدث يف فرتة الطفولة، 

يتحّول اإىل انتقاٍم واعتداٍء على الآخرين”.

ويف لقاءاٍت متفرقٍة مع العديد من الن�ضاء 

منذ  العنف  اأو  للتمييز  تعّر�ضن  اللواتي 

التزويج  اأو  اللعب  حيث  من  �ضواًء  ال�ضغر، 

املبّكر؛ فتبنّي اأّن العديد من الفتيات اللواتي 

ُحرمن من الألعاب؛ ومتّ اإجبارهّن على التزويج 

من  م�ضاحٌة  لها  الألعاب  فكانت  املبّكر؛ 

من  العديد  �رصاء  متّ  حيث  العرو�ض،  جهاز 

اأو  ال�ضخ�ضية،  رغبتهّن  ح�ضب  الألعاب 

باأطفالهّن،  اخلا�ّضة  الألعاب  بنف�ض  اللعب 

فيما ظهر العديد من ال�ضلوكيات ال�ضعبة 

للن�ضاء اللواتي تعّر�ضن للتزويج املبّكر؛ رغم 

التي  العبارات  وترديد  ال�ضّن،  وكرب  الإجناب 

جّراء  عليها  وقع  الذي  الظلم  اإىل  ت�ضري 

اإجبارها على الزواج، وحرمانها من التعليم، 

الهوايات  وممار�ضة  املراهقة  مرحلة  حتى  اأو 

بحاجٍة  العائلت  فاإّن  ولهذا؛  ال�ضخ�ضية، 

عن  الناجمة  ال�ضلبية  التاأثريات  درا�ضة  اإىل 

لأنه  ال�ضغر،  منذ  للفتاة  والزواج  العنف، 

املتكّرر؛  والتهديد  اخلطر  دائرة  يف  ي�ضعها 

وال�ضحّية  النف�ضية  اجلوانب  من  �ضواًء 

العلقات  اإىل  اإ�ضافًة  اأ�ضا�ضٍي،  ب�ضكٍل 

لل�ضجر  وتعّر�ضها  والزوجية،  العائلية 

والغ�ضب والعنف الدائم جّراء ما تعر�ضت 

له يف �ضّن الطفولة ب�ضكٍل غري ملئم.
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�شيد �إ�شماعيل

“�أذكر ذلك �ليوم جيد�ً: كنُت مري�شًة وقد عدُت من �ملدر�شة مبكر�ً. 
بحثُت عن �أمي يف �ملنزل فلم �أجدها، وبحكم �أنها �أخبتني بذهابها 

�إىل قطعة �لأر�س �خلا�ّشة بجّدي؛ فاإنني �ندفعُت جرياً خارج �ملنزل؛ 

م�شتوطنة  من  قريبًة  جّدي  �أر�س  كانت  هناك.  بها  للحاق  �شاعيًة 

�أحد  �أوقفني  طريقي.  يف  منها  بالقرب  مررُت  �لتي  ت�شور”  “كرم 
عندما و�شلُت �إىل �شارٍع رئي�شٍي غري بعيٍد عن  “كرم ت�شور”  حر��س 

�مل�شتوطنة. كانت درجة حر�رتي مرتفعًة، و�إدر�كي م�شو�شاً..”.

)75( يوماً �أم�شتها يف �شجون �لحتالل

“ديما الواوي”.. قصة أصغر 
أسيرة في العالم
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اأن  قبل  عاماً(   12( الواوي”  “دميا  توقفت 

واأمتدد  اأتوقف  باأن  اإيّل  “اأ�ضار  بالقول:  تكمل 

و�ضعُت  اأن  بعد  ذلك،  ففعلت  الأر�ض  على 

بق�ضوةٍ،  فّت�ضني  جانباً.  املدر�ضية  حقيبتي 

قبل اأن ي�ضغط على ظهري بحذائه ب�ضكٍل 

الإ�رصائيلية؛  القوات  بعدها  ا�ضتدعى  قوّي، 

التي جاءت لتعتقلني..”.

تهمٌة ملّفقة..!

 يف التا�ضع من فرباير عام 2015؛ كانت “دميا” 

الغربية  بال�ضفة  “اخلليل”  حمافظة  ابنة 

على موعٍد مع التجربة الأ�ضعب يف �ضّنها 

“حماولة  بتهمة  اعتقالها  جرى  ال�ضغري: 

طعن” موّجهة �ضّد اإ�رصائيليني. تقول “دميا”: 

معي:  بالتحقيق  قام  حمّقق  اأول  يل  “قال 

�ضاألته:  املوؤبد!  بال�ضجن  عليِك  �ضنحكم 

اأعرف!  ل  يل:  فقال  فعلته؟  الذي  ما  ملاذا؟ 

 
ٌ
يف وقٍت لحٍق؛ حّقق معي حمقٌق اإ�رصائيلي

اأم “حما�ض”  اآخر و�ضاألني: انتي بنت “فتح” 

و”حما�ض”؟! “. ف�ضاألته: ما معنى “فتح” 

ا�ضتخدم  قا�ضيٍة،  حتقيٍق  باأيام  “دميا”  مّرت 

خمتلف  الإ�رصائيليون  املحققون  خللها 

الو�ضائل لل�ضغط عليها، حيُث تو�ّضح “اأم 

بالقول: “جرى اعتقال ابنتي والتحقيق  دميا” 

حماٍم،  اأو  والدها  اأو  اأنا  وجودي  دون  معها 

“دميا”  على  ال�ضغط  جرى  التحقيق  وخلل 

باأنها  اأو  الطعن،  حاولت  باأنها  تعرتف  كي 

تنتمي لف�ضيٍل فل�ضطينٍي ما، يف حني اأنها 

طفلٌة �ضغريةٌ ول ي�ضمح لها عمرُها بفهم 

اأّن  ا�ضتيعابها. كما  التي تفوق  الأمور  هذه 

اأبداً  ميكناها  اأن  ميكن  ل  وحجمها  عمرها 

من تنفيذ اأيّة عملّية طعن، لكّن املحققني 

الذين حّققوا معها اأرادوا ت�ضجيل “انت�ضار” 

عليها  و�ضغطوا  ابنتي،  ح�ضاب  على  لهم 

كي توّقع على اعرتافها؛ الذي كتبوه باللغة 

العربية؛ التي ل تفهمها”.  

ومن ثّم؛ تُتابع الأم قائلًة: “لقد راأيُت �رصيط 

ابنتي،  اعتقال  وثّق  الذي  بالكامل،  الفيديو 

حاّدة  اأداة  اأيّة  اأو  اأيّة �ضكني،  فيه  مل تظهر 

ب�”عملية  �ضتقوم  فكيف  الإطلق،  على 

– القول  ميكنني  املزعومة؟  الطعن” 

باب  من  متّت  كلها  امل�ضاألة  اأّن  باخت�ضار- 

“التخويف” وحتمل ر�ضالًة وا�ضحًة لنا جميعاً 

كفل�ضطينيني: �ضنعتقل من ن�ضاء منكم.. 

حتى اأطفالكم..!”.

قام املحققون الإ�رصائيليون بالت�ضال بوالدّي 

اأن  قبل  معهما،  التحقيق  ثّم؛  ومن  “دميا”.. 

اإىل حماكمٍة ع�ضكريٍة قال  يتّم حتويل “دميا” 

“ل  الإ�رصائيلي:  الع�ضكرّي  القا�ضي  فيها 

مبحاكمة  يل  ي�ضمح  قانون  اأّي  لدّي  يوجد 

طفلٍة يف هذه ال�ضن”!.

بال�ضجن  “دميا”  على  احلكم  متّ  ذلك؛  ورغم 

قدرها  وغرامة  ون�ضف  اأ�ضهر  اأربعة  ملدة 

جل�ضات  خم�ض  بعد  �ضيكل،  اآلف   8

متعاقبة. تكمل “دميا”: “و�ضعوين يف �ضيارة 

واإىل  من  الأ�رصى  نقل  )�ضيارة  “البو�ضطا” 

 
ّ
و�ضاقي يدّي  قّيدوا  حيُث  الحتلل(  �ضجون 

قد  اأكن  ومل  جداً  بارداً  اجلو  كان  بق�ضوة. 

اأكلُت �ضوى القليل من الطعام، كما اأنني 

حماكمتي.  خلل  امللب�ض  اإىل  بحاجٍة  كنُت 

 واإعطائي قليلً 
ّ
حاولت اأمي الطمئنان علي

فرف�ض  معها،  جلبته  الذي  الطعام  من 

اأن  حتى  رف�ضوا  ذلك،  الإ�رصائيليون  اجلنود 

به،  واأتدفاأ  األب�ضه  كي  معطفها  تعطيني 

لأبقى فري�ضًة للربد”. 

من  “دميا”   عائلة  طلبت  املحاكمة؛  خلل 

خلل حماميها و�ضع ابنتهم يف “بيٍت اآمن” 

نظراً ل�ضعوبة الظروف يف �ضجن “ه�ضارون” 

طلب  املحكمة  قا�ضي  اأّن  اإل  الإ�رصائيلي؛ 

مبلغ 25 األف �ضيكل ب�ضمان قطعة الأر�ض 

التي متلكها الأ�رصة. تُعقب “اأم دميا”: “�ضعرنا 

بل  “عفويًة”  تكن  مل  امل�ضاألة  اأن  �ضاعتها 

كانت مق�ضودةً، فمن الوا�ضح اأنهم كانوا 

بالن�ضبة  جداً  كبريٌ  املبلغ  اأّن  جيداً  يدركون 

احلال،  ب�ضيطة  اأ�رصةٍ  من  اأننا  بحكم  لنا، 

اأرادوا  واأنهم  العمل،  عن  عاطٌل  ووالدها 

على  ال�ضتيلء  اأجل  من  الو�ضع  ا�ضتغلل 

اأو باآخر، ولهذا ال�ضبب؛ قّررنا  الأر�ض ب�ضكٍل 

رف�ض طلب القا�ضي”.

يف “ه�شارون”..

“دميا”  الذي جرى نقل  “ه�ضارون”  يف �ضجن 

اأخرياٍت  زميلٍت  مع  نف�ضها  وجدت  اإليه؛ 

مل  اللواتي  الفل�ضطينيات  الأ�ضريات  من 

“هناك  ع�رصة:  ال�ضاد�ضة  �ضّن  بعد  يبلغن 

ال�ضيء،  ال�ضجن  طعام  تناول  ن�ضتطيع  ل 

الطعام  ل�رصاء  نُ�ضطرُ  كّنا  فاإننا  لذلك؛ 

م�ضاعفة،  باأ�ضعارٍ  ال�ضجن  “كانتينة”  من 

فقد بقي ممنوعاً على اأهلي اإي�ضال الطعام 

كان  كما  ال�ضجن،  يف  هناك  يل  واللبا�ض 

ممنوعاً عليهم اأي�ضاً اإي�ضال الكتب والدفاتر 

يل ملتابعة درو�ضي يف ال�ضجن. تعلمُت بع�ض 

لتم�ضية  اخلرز  واأ�ضغال  التطريز  اأ�ضغال 

مع  الري�ضة  تن�ض  األعب  كنُت  كما  الوقت، 

بقية زميلتي؛ اللواتي كانت كثريات منهن 

م�ضابات اإ�ضابات بليغة”. 

“مثل من؟”

بع�رص  �ضيبت 
ُ
اأ التي  مثلً؛  “مرح”  “هناك 

ر�ضا�ضاٍت يف يدها؛ مما اأّدى اإىل تفّتت العظم! 

ر�ضا�ضاٍت  باأربع  امل�ضابة  “نورهان”  وهناك 

يف يدها وظهرها ورجلها، وهناك “ا�ضتربق” 

كانت  اليّد.  يف  بر�ضا�ضٍة  �ضيبت 
ُ
اأ التي 

حالة الفتيات امل�ضابات �ضيئًة للغاية، وُكّن 

اإىل  اإ�ضافًة  با�ضتمرار،  الأمل  من  ي�رصخن 

اأو�ضاعهّن النف�ضية ال�ضعبة”. 

يف الرابع والع�رصين من اإبريل 2015؛ اأفرجت 

التي  الواوي”  “دميا  عن  الحتلل  �ضلطات 

اأم�ضت �ضهرين ون�ضف يف الأ�رص، وذلك بعد 

عنها،  للإفراج  دعت  وعربيٍة  دوليٍة  حملٍت 

النا�ضطني  من  العديد  عليها  اأطلق  حيُث 

اأنه  حيُث  العامل”  يف  اأ�ضرية  “اأ�ضغر  لقب 

مل ت�ضّجل حالياً حالٌة اأخرى م�ضابهٌة حلالة 

اإىل  تنتِه  مل  “دميا”  معاناة  لكّن  اعتقالها، 

حالة  زالت  “ل  دميا”:  “اأم  تقول  هذا.  يومنا 

ابنتي �ضيئًة اإىل يومنا هذا، رغم خروجها من 

ال�ضجن، كما اأّن جميع اأفراد اأ�رصتها لحظوا 

كانت  لقد  �ضخ�ضيتها:  م�ّض  الذي  التغرّي 

درا�ضتها.  يف  وجمتهدةً  وحيويًة  مرحًة  فتاةً 

لكن بعد خروجها من ال�ضجن؛ وجدُت اأنها 

و�ضديدة  ع�ضبيًة  كئيبًة،  طفلًة  اأ�ضبحْت 

التذّمر، كما اأنها فقدت �ضهيتها، ومل تعد 

الدرا�ضة؛  ت�ضتهويها  تعد  مل  جيداً.  تاأكل 

�ضاألتني  ولو  ال�ضابق،  يف  احلال  كان  مثلما 

اأمنيٌة  لدّي  فاإّن  الآن؟  اأمتناه  الذي  ما  كاأّم: 

مما  اأيّة طفلة فل�ضطينية  تعاين  األ  واحدةٌ: 

عانت منه ابنتي يف �ضجون الحتلل”.  
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�أحالمها وطموحاتها  عادت من مدر�شتها حتمل حقيبة 

�أبي�شاً نقياً، وطاقًة خاّلقًة  و�أمنياتها على ظهرها، وقلباً 

حياتها  تلّون  ملونًة  و�أقسسالمسساً  و�آمسسسالً  ون�شاطاً  و�نفتاحاً 

و�شنو�ت عمرها �لقليلة، �إل �أّن �شيوفاً ز�رو� منزلها غرّيو� 

�شفو حياتها وكّدرو� �أوقاتها ولّونو� �شنو�ت عمرها.

�ضبابها  بزهرة  حتلم  كانت   ،
ّ
الدرا�ضي العا�رص  ال�ضّف  يف  “اأماين” 

ومب�ضتقبلها؛ اإل اأّن كّل �ضيٍء تغرّي يف ذلك اليوم؛ الذي عادت فيه 

ملنزلها، لتتفاجاأ بهوؤلء ال�ضيوف؛ وقد رُ�ضمت على �ضفتي والدها 

�ضعادةٌ وفرحٌة ل تن�ضاها، وما لبثت اأن دخلت غرفتها، حتى حلقت 

بها اأمها لتخربها باأّن الزائرين جاءوا خلطبتها، فنظرت لأمها بعيوٍن 

ميلوؤها الرتباك والتلعّثم بالكلمات قائلة: “اأنا..؟!!”

يف  مبكر،  وقٍت  يف  زُّوجت  فتاةٍ  كل  تتلقاها  التي  ال�ضدمة  هي 

 
ّ
ظّل تباين الآراء حول فكرة التزويج املبّكر، والختلف عليه؛ واملبني

قد  والتي  الوالدين،  نظر  وجهة  من  الأ�رصة  وم�ضلحة  روؤية  على 

وج�ضدياً  ونف�ضياً  �ضحياً  الفتاة  تلحق  وعوائق  م�ضكلٍت  تُ�ضبب 

مدى حياتها.

كانت اأحلمها اأكرب من ذلك؛ باأن تكون يف يوٍم من الأيام ُمدرّ�ضًة 

لّلغة الإجنليزية؛ التي ع�ضقتها كثرياً، واأتقنتها مبكراً، ومل يكن يف 

خاطرها مطلقاً “فار�ض الأحلم” فهي ل تزال �ضغريةً على ذلك، بل 

ومل تفكر ُمطلقاً يف ذلك.

بال�ضهلة؛  لي�ضت  م�ضئوليًة  لتتاأبّط  مبكراً؛  طفولتُها  �رُصقت 

تِع  اأح�ضن منه”.. مل  و”م�ض حنلقي  بابا”  يا  “ال�ضرت  ب�ضبب عبارة 

معنى الكلمات جيداً اإل بعد �ضنواٍت طويلة.

“اأماين” ابنة ال� 15 ع�رص عاماً، كانت اإحدى �ضحايا الزواج املبّكر يف 
، فارتبطت بجارهم الذي جاء من اأمريكا بعد رحلة 

ّ
جانبه ال�ضلبي

عمٍل ملوؤها الرثاء واملال، حيث يرى والداها يف هذا الزواج م�ضلحًة 

لتاأمني م�ضتقبٍل باهرٍ لبنته.

وتلك الكلمات جعلتها توافق بدافع اخلوف من والديها، وقد كان 

لأ�ضباٍب  والتعا�ضة،  الزوجّية  امل�ضاكل  من  �ضنواٍت  غالياً؛  الثمن 

متعددةٍ، وال�ضبب الرئي�ض هو عدم الن�ضج الكايف لتخاذ قرار اختيار 

جميع  من  الزواج  عليه  يرتتب  مبا  وجهلها  به،  القبول  اأو  ال�رصيك 

النواحي؛ ل �ضيما التوافق الفكري بني الطرفني؛ والذي ينبغي اأن 

يكون اأ�ضا�ضاً ل�ضتمرار هذه العلقة )الزواج(.

بع�ضاً من تفا�ضيل حياتها التي ق�ضتها يف اأعمال  وتروي “اأماين” 

الزوج  متطلبات  وتلبية  الأبناء  وتربية  جهٍة  من  البيت  والتزامات 

من جهٍة اأخرى، مو�ضحًة اأّن ذلك كان على ح�ضاب �ضّحتها؛ حيث 

تعاين من عددٍ من الأمرا�ض ال�ضحّية يف هذه ال�ضّن.

حلماً  كان  الذي   
ّ
اجلامعي التعليم  من  ُحرمت  اأنها  تن�ضىى  ول 

الزمان،  من  ونّيٍف  عقٍد  بعد  اإل  ت�ضتفق  ومل  با�ضتمرار،  يراودها 

والأمرا�ض ت�رصب يف ج�ضدها.

اأنه  اأما والدها “اأبو فوؤاد”.. فقد كان رّده خلل حديثه ل�”الغيداء” 

اأراد لأماين و�ضقيقاتها تاأمني ُم�ضتقبلهّن الذي ينتظرهّن كبقية 

الذي  ال�ضيء؛  القت�ضادي  الو�ضع  هو  لذلك؛  دفعه  ومما  الفتيات، 

املالية؛  والإغ��راءات  مبكراً،  التزويج  لقرار  له  بالن�ضبة  مربراً  كان 

ال�ضائدة  بال�ضورة  ُمتم�ضكاً  رابحًة،  �ضفقًة  املبكر  الزواج  لعتبار 

بالزواج، وقّلة حظوظهّن  يتاأخرن  اللواتي  الفتيات  يف املجتمع عن 

بالزواج؛ مما ي�ضاهم يف خوف الأهل ورغبتهم بتزويج الفتيات يف �ضٍن 

مبكرةٍ لتفادي تاأّخر بناتهّن يف الزواج.

مل تكن يف مكانها ال�ضحيح، وحاله كحال  وجهة نظر “اأبو فوؤاد” 

يف  وال�رصف  والعنو�ضة  ال�ضرتة  مفاهيم  اأّن  يرون  الذين  اأقرانه؛ 

جمتمعاتنا قد تُلحق بالفتاة، واإعتبار الزواج هو الإطار احلامي ل�رصف 

العائلة، وال�ضامن ل�ضلمة الفتاة من اأّي خلٍل اأخلقٍي يُ�ضيء اإىل 

.
ّ
�ضمعة العائلة وو�ضعها الجتماعي

اأّن جناح الفتاة يف احلياة هو وجودها يف  كما يرى الكثري من الآباء 

دائماً  يكون  األ  فيجب  للفتيات؛  بالن�ضبة  اأما  فقط،  زوجها  بيت 

 لوجودهّن يف هذه احلياة؛ الزواج.
ّ
الهدف الأ�ضا�ضي

يعي�ض  اأن  ميكُن  خملوٌق  �ضيء،  ينق�ضه  ل  كامٌل  اإن�ضاٌن  الفتاة 

ويتعّلم ويفيد املجتمع، ويكون ع�ضواً فعالً، فاملراأة ل تكون خملوقاً 

ناق�ضاً اإذا مل تتزّوج، ول فرداً تائهاً اإذا مل ترتبط، املراأة لي�ضت جزًء 

يكمل ال�ضورة، اإنها �ضورةٌ بحّد ذاتها اأبدع اخلالق خلقها، فيجب 

.
ّ
الهتمام بهّن برتبية الروح، واجلانب العاطفي

�أحمد �إ�شحق �لع�شي

“قرار صادم” ُيخّلف سنوات من المرض 
واأللم للطفلة “أماني”

تزوجت في الصف العاشر

18



�بت�شام مهدي

عقد الزواج خارج إطار 
المحكمة الشرعية
عقد فاسد وضياع 

لحقوق الزوجين واألطفال

لسسزو�ج  غسسزة  يف  �لعائالت  بع�س  تلجاأ 

�أبنائهم بزو�ٍج خارج �إطار �ملحكمة، 

و�لزوجة  �لزوج  يتوّجه  �أن  يعني  وهو 

خسسسارج  زو�جسسسهسسسمسسسا  عسسقسسد  �إبسسسسسسسر�م  �إىل 

وتوثيق  بسساإبسسر�م  �ملخت�ّشة  �ملحكمة 

عسسقسسود �لسسسسزو�ج على يسسد رجسسل ديسسن �أو 

بالتحقق  يسسقسسومسسون  حسسيسسث  حمسسسسساٍم، 

��شتيفائه  ومسسدى  �لعقد  �أركسسسان  مسسن 

�إبسسسسر�م عقد  لسسلسس�سسرصوط �لسس�سسرصعسسيسسة يف 

�لدينية  للتعاليم  طبقاً  زو�جهما 

�لو�شعي  لسسلسسمسس�سسرصّع  دخسسسل  ل  �لسستسسي 

فيها.

من  ال��زواج  ذل��ك  على  يرتتّب  ما  وبرغم 

خارج  فاملتزّوج  مثلً؛  كالعقاب  قانوينٍ  اأثرٍ 

حمظورٍ  فعٍل  اإتيان  يتعّمد  ل  املحكمة 

�رصعاً؛ واإمنا يقدم على فعل الزواج دون اتباع 

ال�ضكل  حيث  من  له  املر�ضومة  اخلطوات 

.
ّ
والتنظيم من امل�رصّع الو�ضعي

حقوٌق  ال���زواج  عقد  على  وي��رتتّ��ب  كما 

وميتّد  الزوجني،  حياة  يف  خطريةٌ  والتزاماٌت 

اأحياناً كثريةً اإىل ورثتهما من بعدهما؛ نتيجة 

امل�رصّع  ا�ضرتط  لذا؛  املقّد�ضة،  الرابطة  هذه 

  
ّ
يف قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الفل�ضطيني

الأحوال  داخل حمكمة  الزواج  يتّم عقد  اأن 

يف  ي�ضّجل  واأن  ة،  املخت�ضّ ال�ضخ�ضية 

عقاباً  ورتّب  اخلا�ّضة،  الر�ضمية  �ضجّلتها 

على من يخالف ذلك.

الق�ضية  هذه  حول  البحث  خلل  ومن 

وب�ضكٍل  ال�رصعية  املحاكم  تورق  -والتي 

اأّن اأهّم عامٍل يدفع  خا�ٍض الق�ضاة- وجدنا 

اأروقة  خارج  الزواج  لهذا  للتوجه  الوالدين 

ال�ضّن،  �ضغريات  الفتيات  زواج  هو  املحاكم 

يت�ضّبب  حيث  املبكر”  “الزواج  يُ�ضّمي  اأو ما 

هذا الزواج بالعديد من اخللفات، ومن خلل 

هذا التحقيق الذي تُعّده “الغيداء” �ضنطرق 

الأبواب، ونخو�ض يف تفا�ضيل هذا الزواج.

اأمام املراآة تنظر اإىل وجهها؛  وقفت “ُمنى”  

متزّوجٍة،  �ضيدةٍ  اإىل  من طفويلٍّ  حتّول  الذي 

قّرر  اأن  بعد  ملحمها؛  بع�ض  تغيري  متّ  فقد 

والدها تزويجها من ابن عّمها، فقد طلبت 

البكر  ابنته  بزواج  “تفرح”  اأن  والدته  منه 

على ابن عّمها البكر اأي�ضاً.

الزواج،  م�ضاريف  بجميع  والدته  وتكّفلت 

بل اأهدت الوالدين بع�ض امل�ضاغ؛ للموافقة 

“منى”  بعد  تكن  ومل  ال��زواج،  هذا  على 

القانون  �ضمن  ال��زواج  ل�ضّن  و�ضلت  قد 

�ضغرية؛  تُعتربُ  مازالت  فهي  الفل�ضطيني، 

ل  ج�ضدها  هيئة  وحّتى  14عاماً،  فعُمرُها 

القا�ضي  موافقة  اأو  بالزواج  لها  ت�ضمح 

عّمها  ابن  اأّن  كما  لهما،  الكتاب  لكتب 

اأي�ضاً مل يُكمل ال�ضّن القانونية.

اأحد  يف  ب�ضهودٍ  ورقٍة  على  زواجهما  ليتّم 

تروي�ضة  ُكتب على  املحامني، حيث  مكاتب 

وت�ضتمر  الفرح،  ليُعلن  زواج”  “عقد  الورقة 

ما  �رصعان  لكن؛  اأيام،  �ضبعة  ال�ضمر  ليايل 

فقط،  اأ�ضابيع  عّدة  بعد  الزواج  هذا  انتهى 

ليقّرر  الطفلني؛  بني  امل�ضاكل  كرثت  فقد 

الأخوان اأّن النف�ضال بينهما اأف�ضل من اأن 

يخ�رص الأخ اأخاه.

�ضيتّم  كيف  الأخ���وان:  حينها  وت�ضاءل 

على  الزوج  يرمي  اأن  يكفي  هل  الطلق؟! 

تثبيته عند  اأم �ضيتّم  ميني الطلق؟  “منى” 
تقّدم عري�ض يف  املحامي؟! ويف حالة  نف�ض 

امل�ضتقبل ل� “منى”.. كيف �ضيتّم اإخبارهم 

ميتلكون  ل  واأنهم  بكراَ؟  لي�ضت  باأنها 

لديهم  �ضيكون  وهل  ر�ضمي؟  طلٍق  عقد 

ال�رصعية  املحكمة  الوقوف يف  القدرة على 

واأنها  بكراً؛  لي�ضت  “منى”  اأّن  واإخبارهم 

وثائق  ميتلكون  ل  اأنّهم  والأهم؛  ُمطلقٌة؟ 

ر�ضميًة بهذا احلديث.

تركت كل هذه الأ�ضئلة؛ لعّل الزمن يحّل ما 

وقعت به “منى”.

من  حظاً  اأوف��ر  كانت  “منى”  الطفلة 

امل�ضافات  اإن كانت  والتي  “رغدة”..  الطفلة 

ا�ضرتكتا  لكنهما  كبريةً؛  لي�ضت  بينهما 

بكتب الكتاب عند حماٍم ولي�ض يف حمكمٍة 

�رصعّية، ومل يُكلف املحامي نف�ضه طباعة 

عقد زواج “رغد”؛ بل كتبه بيديه، ف� “منى” 

القطاع  جنوب  يون�ض  خان  مدينة  ت�ضكن 

�ضماله يف مدينة بيت حانون. و”رغد” 
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عائلتها  جعلت  والتي  “رغد”  حلّظ  لنُعد 

تقف حائرةً؛ بعد اأن اأبلغتهم الطبيبة باأن 

حامل، ليتحرّي اجلميع: كيف  الطفلة “رغد” 

ميكن ت�ضجيل هذا الطفل؛ خا�ضًة واأنه بعد 

مولده لن يكون قد اأمتّ عقد الزواج ب�ضكٍل 

تزّوجت يف  ر�ضمٍي يف املحكمة؛ كون “رغد” 

عمر 13عاماً واأربعة �ضهور فقط.

زيل بعد 
ُ
اأ ما عا�ضوه من حريةٍ خلل �ضهورٍ 

الطفلة  لتُكمل  جنينها؛  “رغد”  اأن فقدت 

ب�ضهر؛  زواجي  بعد  عامني؛  “منذ  احلديث: 

اأجه�ضته،  �ضهرٍ  بعد  لكن؛  احلمل،  حدث 

�ضغرياً،  كان  الرحم  اأّن  الطبيبة  واأخربتني 

فقد  حمٌل؛  يل  يحدث  مل  اليوم  حتى  واأنا 

ت�رصّر الرحم لدّي؛ رغم اأنه قبل �ضهورٍ قليلٍة 

ر�ضمٍي يف  زواجي ب�ضكٍل  ت�ضجيل عقد  متّ 

املحكمة”.

والد “رغد”.. دمعت عيناه اأكرث من مّرةٍ خلل 

اأن  يجد  فهو  “الغيداء”،  مع جملة  حديثه 

 ج�ضيماً. 
ً
ما اأقدم عليه جتاه ابنته كان خطاأ

لنا،  قريٌب  ابنتي  خلطبة  “تقّدم  لي�ضيف: 

ال�ضفات  من  الكثري  يحمل  �ضاباً  وكان 

لل�ضهادة  وحامٌل  م��وؤدٌب  فهو  اجل��ّي��دة؛ 

اجلامعية، ولدية �ضقٌة ويعمل، ولدينا علٌم 

م�ضبٌق باأخلقه، لأجده العري�ض “اللقطة” 

لبنتي”.

اأيّة  من  يُعاين  يكن  مل  العري�ض  اأّن  ويُقّر 

ل  �ضغريةً  عرو�ضًة  اختار  اأنّه  اإل  م�ضكلة، 

رغم  �ضيئاً،  الزوجية  احلياة  اأمور  يف  تفقه 

كبرية فقط  اأنها  يعتقد  ابنته  يرى  من  اأّن 

اأنهم  اإل  وينّوّه:  بالعقل.  ولي�ض  باجل�ضد 

من  الكثري  املا�ضيني  العامني  خلل  عا�ضوا 

فّكر  وقد  وزوجها،  ابنته  بني  ما  امل�ضاكل 

مراراً يف تطليقها منه.

واأ�ضاف: “لكن؛ عدم وجود عقد زواٍج مثبٍت 

هذا  عن  كثرياً  نرتاجع  جعلنا  املحكمة؛  يف 

اأنه  املحامي  اأخربنا  اأن  بعد  خا�ضًة  القرار، 

الزواج  بهذا  ال�رصعية  املحكمة  علمت  اإذا 

كون  العامة؛  للنيابة  ق�ضية  ترفع  �ضوف 

، كما 
ّ
اأّن هذا الزواج مل يكن ب�ضكٍل ر�ضمي

اأنها يف حالة الطلق لن حت�ضل على اأٍي من 

 
ّ
العقد غري �رصعي ال�رصعية، كون  حقوقها 

يف نظر املحكمة ال�رصعية”.

هذا الأمر جعل والد “رغد” يجل�ض مع ابنته 

مب�ضاركة والدتها لتعريفها بحقيقة الزواج، 

هي  وما  زوجها،  تُطيع  اأن  عليها  وكيف 

حقوقه، وجل�ضا كثرياً اأي�ضاً مع زوجها حلّثه 

�ضغريةً،  مازالت  “رغد”  كون  ال�ضرب؛  على 

واأّن احلياة اأمامهما، ويف بداية اأّي زواٍج تكون 

العلج  م�ضكلة  لت�ضتمر  �ضعبًة،  احلياة 

التي بداأت فيها موؤخراً لعلج الرحم لديها، 

بعد حالة الإجها�ض التي تعّر�ضت لها.

خمتار �لعائلة ير�أ�س 

العائلة  ال�ضابقتني؛ كان خمتار  يف احلالتني 

يرتاأ�ض مباركة هذا الزواج، واإن كان ل يتقّدم 

–رف�ض  اأحدهم  ليقول  الزواج،  عقد  بعمل 

الك�ضف عن ا�ضمه-: “ل يوجد يف ال�رصيعة 

هي  لكن  العقود،  كتب  فر�ض  الإ�ضلمية 

اإجراءاٍت حلفظ احلقوق،  فهذا الزواج  جمرد 

و�رصوط  لأركان  م�ضتوٍف  زواٌج  احلقيقة  يف 

، غري اأنه مل يُ�ضّجل اأو يوثّق 
ّ
الزواج ال�رصعي

الزواج،  عقود  باإبرام  املخت�ّض  املوّظف  لدى 

ب�ضّحته،  تُخّل  ل  فهي  حق،  بذلك  فهو 

�رصعيًة  علقاتهم  فكانت  نّية،  وبح�ضن 

�ضحيحة”.

وبنّي اأّن “توثيق الزواج اأو ت�ضجيله يف ورقٍة 

اأو وثيقٍة مل يكن ركناً من اأركانه، اأو �رصطاً 

اأو  نفاذه  اأو  �ضّحته  اأو  انعقاده  �رصوط  من 

�ضحيحاً  ينعقد  الزواج  كان  فقد  لزومه، 

توّقٍف على �ضيٍء من ذلك،  ما دامت  دون 

�رصوط العقد قد توافرت، وهو العقد الذي 

عهٍد  اإىل  امل�ضلمني  عند  معهوداً  كان 

عند  كاٍف  الإمياين  فال�ضمري  ن�ضبياً،   قريٍب 

القيام  يف  و  به،  الع��رتاف  يف  الطرفني 

بحقوقه ال�رصعية على الوجه الذي يق�ضي 

به ال�رصع،  ويتطلبه الإميان.

ميز�ن �لإميان.. 

الأخ�ضائية  عمر”  “فداء  جت��د  بينما 

يف  املبّكر  الزواج  “ن�ضبة  اأّن  الجتماعية 

اجلوار”  بدول  مقارنًة  مرتفعٌة  فل�ضطني 

�ضيا�ضيٍة  لأ�ضباٍب  الأم��ر  هذا  ُمرجعًه 

الرغم  على  وذلك  واقت�ضادية،  واجتماعيٍة 

من اأّن قانون الأحوال ال�ضخ�ضية يف قطاع 

غزة حّدد �ضّن الزواج للفتاة 17عاماً وال�ضاب 

18عاماً”.
توّقٍف  دون  ينعقد  قدمياً  “الزواج  اأّن  وبّينت 

على ت�ضجيله اأو توثيقه يف ورقٍة اأو وثيقٍة؛ 

ما دام قد ا�ضتكمل اأركانه و�رصوطه املُعتربة 

�رصعاً، وظّل الأمر كذلك بني امل�ضلمني من 

اأّن  الأمر  اأولياء  راأى  اأن  اإىل  الت�رصيع  مبداأ 

النا�ض قد  ميزان الإميان يف كثريٍ من قلوب 

النا�ض  الإمياين يف بع�ض  واأّن ال�ضمري  خّف، 

زوراً،  الزوجية  يّدعي  من  َفُوِجد  ذبل،  قد 

ويعتمد يف اإثباتها على �ضهادة �ضهودٍ هم 

من جن�ض املّدعي، ل يّتقون الله ول يراعون 

احلق”.

وهي  امل��راأة  اإل  ت�ضعر  “فما  واأ�ضافت: 

الزوجية،  ثوب  اإلبا�ضها قهراً  اأراد  زوجٌة ملزورٍ 

حتقيقاً  بيته؛  اإىل  ِخدرها  من  واإخراجها 

لها ولأ�رصتها، كما وُجد  اأو كيداً  ل�ضهوته، 

الزوجية،  حقوق  من  تخل�ضاً  اأنكره  من 

ي�ضاء،  مبن  التزّوج  يف  للحريّة  التما�ضاً  اأو 

اأم��ام  اإثباته  عن  الآخ��ر  الطرف  ويعجز 

الق�ضاء، وبذلك ل ت�ضل الزوجة اإىل حّقها 

يف  حّقه  اإىل  الزوج  ي�ضل  ول  النفقة،  يف 

الطاعة، وقد ي�ضيع ن�ضب الأولد، ويلت�ضق 

حرمانهم  فوق  الأبدّي  العار  وباأمهم  بهم 

حقوقهم فيما تركه الوالدان”.

 
ّ
الو�ضعي “امل�رصع  اأّن  “عمر”  توؤكد   لذلك؛ 

ملواجهة   
ّ
الت�رصيعي التدّخل  اإىل  ا�ْضُطر 

الأ�رصة  على  حفاظاً  الوخيمة؛  الآثار  هذه 

وكيانها، وف�ضلً للحياة الزوجية والأعرا�ض 

و�ضع  طريق  عن  وذلك  التلعب،  هذا  من 

امل�رصّع  ق�ضد  وقد  قانونيٍة،   و�رصوٍط   قيودٍ 

اأن يحّقق  القانونية  القيود  من و�ضع هذه 

احلياة  يف  الكبري  الأثر  ذات  الأغرا�ض  بع�ض 

الجتماعية للدولة واملجتمع”.

وتذكرت منها حفظ حقوق الزوجني، وحماية 

ب�ضيانة  الزواج،  عن  النا�ضئة  م�ضاحلهما 

الأ�رصة  رابطة  اأ�ضا�ض  الذي هو  الزواج  عقد 

عن العبث وال�ضياع باجلحود والإنكار، اإذا ما 

عقد اإثنان زواجهما بدون وثيقٍة ر�ضميٍة ثم 

الإثبات،  عن  الآخر  وعجز  اأحدهما،  اأنكرها 

فلو كان عقد زواجهما بوثيقٍة ر�ضميٍة مل 

يكن هناك جمالً لإنكاره”.

وتابعت حديثها: “منع ذوي الأغرا�ض ال�ضّيئة 

الق�ضاء  اأمام  الزوجية  دعاوى  يرفعوا  اأن 

الكثرية  احلوادث  اأثبتت  فقد  وبهتاناً،  زوراً 

ال�ضابقة على و�ضع هذه ال�رصوط والقيود 

القانونية اأّن بع�ضاً ممن ل اأخلق لهم كانوا 

ل  املحاكم  اأمام  زوجيًة  ق�ضايا  يرفعون 

والكيد  للنكاية  ال�ضحة،  من  لها  اأ�ضا�ض 

للمدعى عليه، اأو للت�ضهري به  اأو لغري ذلك 

من الأغرا�ض ال�ضيئة، اعتماداً على �ضهولة 

اإثبات الزوجية ب�ضهادة ال�ضهود”.

من عدد ال�ضكان  اأن 6.4 %  وذكرت “عمر” 

ميّثلون الفئة العمرية 17-15 �ضنة، و12.8 % 

ميثلون الفئة العمرية 14-10، تلك الفئات 

اأو اآجلً ل�ضغط الزواج  التي تتعّر�ض عاجلً 

اأي�ضاً  الزواج  اإذا كان هذا  بالك  املبّكر، فما 

بل عقودٍ ر�ضمية”.

قطاع  يف  ال�رصعية  املحاكم  �ضّجلت  وقد 

زواٍج  حالة  األف   )17(  2012 عام  غزة خلل 

من   %  35 وكانت  قا�رصات،  لفتياٍت  مبكرٍ 

احلالت تقّل اأعمارهن عن ال� 17عاماً.

تفّكك �لأ�رصة 

كر�ضوع”  خليل  “�ضمية  النف�ضية  اخلبرية 

اإّن “�ضّن 18يُعّد طفلً، واملفرو�ض اأن  قالت: 

الزواج يف هذه  يكون غري قانوينٍّ، فل ميكن 

يكون  ل  الف�ضيولوجي  اجلهاز  لأّن  الأعمار؛ 

مكتملً، كما العقل والوعي والن�ضج”.

الإ�رصار  اإىل  يوؤّدي  الزواج  “هذا  واأ�ضافت: 

البكاء  لها  يُ�ضّبب  وقد  بنف�ضية الفتاة، 

والقلق والكتئاب والتوتّر وال�ضدمة؛ لأنها 
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الطفولة  مرحلة  من  انتقلت  قد  تكون 

ح�ضول  اإىل  اأي�ضاً  يوؤّدي  وقد  ال��زواج،  اإىل 

لديها  اأن  حيث  م�ضاعرها،  ا�ضطراٍب يف 

م�ضوؤولية اأكرب من طاقتها ال�ضحّية، فقد 

يُ�ضبب اإجها�ضاً مبكراً وفقر دٍم عند الفتاة، 

الزواج  وراء  اأّن هناك حالٍت كثريةً من  كما 

اإذا  الطلق، فكيف  اإىل  تعّر�ضت  املبكر قد 

كان بل ورٍق ُمثبت �ضاعت حقوقها وقتها؛ 

مما زاد و�ضع نف�ضيتها �ضوًء”.

الأهايل يزّوجون  جتعل  التي  الأ�ضباب  وحول 

“اخلوف  اأنه  بّينت  مبكرةٍ؛  �ضٍن  يف  بناتهم 

ال�ضديد من اأن يفوت قطار الزواج بناتهم، 

و�ضعهم  الأه��ايل  بع�ض  هناك  واأّن  كما 

لتزويجهّن  يلجاأون  يجعلهم  �ضعٌب  املادّي 

يف ال�ضغر، وهناك اأهايل يزوجونها من اأجل 

. حرمانها من املرياث” 

اأما ال�ضاّب؛ فقد يكون و�ضعه القت�ضادي 

مبكرةٍ،  �ضٍن  يف  يتزوج  يجعله  مما  منا�ضباً؛ 

فتكون  اأهله؛  لدى  الأول  الولد  يكون  اأو 

وروؤية  هرمهم  قبل  به  الفرحة  حّجتهم 

. اأحفادهم” 

يت�ضبب  اأن  ميكن  “ذلك  اأّن  اإىل  واأ�ضارت 

التفّكك  مرحلة  اإىل  بالأ�رصة  بالو�ضول 

الذي  املبّكر؛  الزواج  نتيجة  وهذا  الأ���رصّي، 

الأ�رص  و�ضياع  الطلق  نتج عنه حالت  قد 

والأطفال، فما بالكم عندما ل يكون موثقاً 

ب�ضكٍل ر�ضمٍي”.

وقد و�ضفت حالٍت قد متّ علجها بجل�ضاٍت 

الإجناب؛  على  قدرتها  عدم  نتيجة  نف�ضيٍة 

ب�ضبب �ضغر �ضّنها وعدم وعيها، وهذا اأّدى 

اإىل م�ضاكل بينها وبني عائلة زوجها”.

املبكر  الزواج  “عدم  ب�  “كر�ضوع”  وتن�ضح 

اإىل  الأحيان  بع�ض  يف  يقودنا  قد  ال��ذي 

اأنف�ضنا  نخ�رص  وقد  امل�ضاكل،  من  العديد 

لأّن  وال�ضلمة؛  التاأيّن  وعلينا  خللها،  من 

الندامة، والأهم: تثبيت جميع  العجلة  يف 

حقوق  على  حفاظاً  املحاكم؛  يف  العقود 

اأن نرتكب ُجرمني مرةً  ال�ضيدات، فل علينا 

يوجد  ول  العرو�ض طفلًة  تكون  باأن  واحدةً 

تفقد  وبذلك  كذلك،  الزواج  هذا  يثبت  ما 

جميع حقوقها”.

ت�ضجيل  ترف�ض  بدورها؛  الداخلية  وزارة 

املواليد اإذا قّل عمر الطفل عن �ضّتة اأ�ضهر 

مقارنًة بعقد زواج الوالدين، ولي�ض بالطبع 

واإذا قّل عن  اأو ما ي�ضّمي “الفرح”  الدخول 

ذلك العمر؛ ل يتم الت�ضجيل اإل بقرارٍ من 

قا�ضي املحكمة ال�رصعية.

ر�أي �ملحكمة 

وك�ضف ال�ضيخ “عمر نوفل” رئي�ض حمكمة 

ال�ضتئناف ال�رصعية اأّن “هناك عّدة حالٍت 

بدون  قرانهم  عقد  يتّم  غزة  قطاع  يف 

التوّجه للمحكمة، لكّن هذه احلالت متتلك 

الت�ضجيل  اأّن  جتد  معّينٍة  فكريٍة  توّجهاٍت 

ويوجد  لل�رصيعة،  خمالٌف  املحكمة  يف 

حالٌت تزّوجت عرفياً خارج القطاع وجلبت 

زوجاتهم معهم، ومل يتّم ت�ضجيل عقودهم 

ل  من  هي  الأخ��رية  والفئة  املحاكم،  يف 

من  فيتهّربون  الزواج؛  �ضّن  عليهم  تنطبق 

ذلك عن طريق كتب العقود عند حمامني”.

ولفت قائلً: “ما يتّم يف املحكمة ال�رصعية 

هو تطبيٌق للقانون، فالقانون نّظم م�ضاألة 

اإطار  خارج  الزواج  عقود  وت�ضجيل  الزواج 

.”
ّ
املحكمة يُعتربُ غري �رصعي

وتابع حديثه: “فامل�ضالح واحلقوق جميعها 

بالعقد امل�ضّجل يف  مرتبطٌة ارتباطاً وثيقاً 

املحكمة من ولداٍت وحقوٍق زوجيٍة وحقوٍق 

الأمور،  كّل هذه  العقد  على  يرتتب  ماليٍة، 

املحكمة؛ �ضقطت  العقد من  �ضقط  واإذا 

ي�ضبح  وبذلك  واحلقوق،  امل�ضالح  كّل 

خرج  وما  �رصعياً،  واجباً  العقود  ت�ضجيل 

مثلما  لل�رصع  خمالفاً  يكون  ذلك؛  خلف 

يخالف القانون”.

يُعاقب  الفل�ضطيني  “القانون  اأّن  وذكر 

اإطار املحاكم،  اأو الطلق خارج  الزواج  على 

اليوم ل ي�ضل  العقاب حتى  واإن كان هذا 

للعقاب الرادع؛ حيث يتّم معاقبة كلً من 

من  وكل  وال�ضهود  الأمور  واأولياء  الزوجني 

�ضهد على هذا الزواج ومل يُبلغ عنه”.

وبنّي اأّن “العقاب يرتاوح ما بني ال�ضجن عدة 

�ضهور ودفع غرامٍة ماليٍة؛ حيث يتّم فر�ض 

الغرامة على ال�ضيدات خوفاً من تعر�ضهن 

لق�ضاء  لل�ضجن  حتويلهن  حالة  يف  للأذى 

املحكومية” منوهاً اإىل اأنّه يدعو اإىل ت�ضديد 

العقاب ب�ضكٍل اأكرب؛ لأّن ما يرتتّب على هذا 

و�ضفه  ميكن  ل  احلقوق  �ضياع  من  الزواج 

مقارنًة ب�ضهولة تخّطي املحاكم”.

ل�ضّن  وحتديده   
ّ
الفل�ضطيني القانون  وعن 

اخلاطب  ال��زواج  �ضّن  “حّدد  ق��ال:  ال��زواج 

املخطوبة  �ضّن  اأّن  بنّي  حيث  واملخطوبة، 

يحب األ يتعّدى  15�ضنًة هجرية، اأي 14�ضنة 

و7�ضهور قمريًة، واخلاطب اأّي ال�ضاب 16�ضنًة 

هجريًة، اأي 15 �ضنة و�ضتة �ضهور ميلدية، 

ول يُ�ضمح ملن هو اأقّل من هذا العمر باإجراء 

عقد الزواج حتى يبلغ ال�ضّن القانويّن، واإذا 

غري  الزواج  يُعترب  املحاكم؛  اإطار  خارج  خرج 

اأن  ال��زواج  بذلك  علم  من  وعلى   ،
ّ
�رصعي

الذي  العقد  ف�ضخ  طلب  بدعوى  يتقدم 

الأطراف  يُقدم  واأن  املحكمة،  اإطار  خارج  متّ 

ة ملعاقبتهم”. للجهات املخت�ضّ

وف�رّص اأكرث: “واإذا ما علم اأّي �ضخ�ٍض بوجود 

فيتقدم  املحاكم؛  اإطار  خارج  زواٍج  عقد 

تعاىل  الله  وج��ه  فيها  يبتغي  بدعوى 

لف�ضاده،  زواٍج  عقد  ف�ضخ  ومو�ضوعها 

وتقوم املحكمة بف�ضخ هذا العقد واإلغائه 

وكاأنه مل يكن”.

هو  العقد  هذا  “مثل  اأّن  “نوفل”  ويعترب 

ويرتتب  “فا�ضد”  �ضحيح  غري  ُعريٌف  عقٌد 

اأ�ضلفناه؛ من حيث �ضياع  اآثاره كما  عليه 

والتعليم  ال�ضّحة  يف  الأطفال  حقوق 

واحلياة الزوجّية وكّل حياته، كما ي�ضيع حّق 

وكل  املالية،  واملعاملت  املرياث  الزوجني يف 

ما يرتتّب على عقد الزواج”.

 ”
ّ
“كارثي باأنه  العقد  هذا  “نوفل”  ويخت�رص 

وهم  للأطفال،  ن�ضب  فل  الكلمة  مبعني 

تت�ضامح  “ل  اأنه  ويوؤكد  املجتمع”  عماد 

هذه  مثل  مع  الفل�ضطينية  القوانني 

العقود، ويف بع�ض احلالت؛ جتد حلولً ولكن 

خوفاً من �ضياع الأطفال، ومنها املجتمع، 

ولكن يف نف�ض الوقت؛ يتم حتويل الق�ضية 

من املحكمة للنيابة العاّمة للنظر فيها”.

�شعوبة ت�شجيل �لعقود

وذكر “نوفل” حادثًة حدثت قبل عّدة �ضهور، 

�ضغريةٍ  �ضيدةٍ  من  �ضخ�ٌض  ت��زّوج  حيث 

لقطاع  وجلبها  مب�رص  العري�ض  �ضكان  من 

اأن  يقبل  ومل  عند حماٍم،  عريفٍّ  بعقٍد  غزة 

ليعي�ض  ال�رصعية،  املحكمة  يف  ي�ضّجله 

مع زوجته وينجب منها ابنًة و�ضلت لعمر 

10�ضنوات ومل تدخل املدر�ضة، فل يوجد اأّي 
اأثباٍت على وجودها يف احلياة”.

يُ�ضجل  ومل  املنزل،  يف  توليدها  متّ  فقد 

ر�ضمٍي؛  ب�ضكٍل  ال�ضجلت  يف  الطفلة 

ال�رصعية،  لأنه ل ميلك عقداً من املحكمة 

ليتوفى الأب ويرتك الزوجة والبنة بدون اأيّة 

لأختهم  حٍل  عن  الأبناء  ليبحث  اإثباتات، 

وزوجة اأبيهم؛  فهم مل يح�ضلوا على اأيّة 

ختهم املدر�ضة، 
ُ
ورثة، وهم يرغبون اأن تدخل اأ

واأن تعي�ض مثل اأيّة فتاةٍ بكامل حقوقها”.

يف  ق�ضيٌة  ولديهم  للق�ضاء  ليتوجهوا 

الن�ضب،  لإثبات  �ضهور  عدة  منذ  املحكمة 

“نوفل”: “لو اأّن هوؤلء الأبناء  ويقول معلقاً 

�ضيء  فل  واأمها،  البنت  ل�ضاعت  عاّقني 

يف  الفتاة  وم�ضتقبل  متزوجة،  اأنها  يثبت 

خطرٍ، حتى لو مر�ضت؛ فلن جتد من يعاجلها، 

يتزوجها، فهي تعترب كاأنها غري موجودة  اأو 

ل  ملعاناة من  حالٌة  الأر�ض. هذه  وجه  على 

اأنه  املحكمة، كما  الزواج يف  يُ�ضجل عقد 

لي�ض من ال�ضهل اإ�ضدار اأوراٍق ثبوتيه لها”.
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خا�ص/ �لغيد�ء

“ميهرببا  الربملانية  النائبة  تكتفي  ل 

نعلييف” اال�ضيدة الأوىل لآذربيجان باأدوارها 

اخلارجية يف خدمة بلدها ك�ضورةٍ م�رصقٍة 

بدورٍ  تقوم  واإمنا  املثّقفة؛  امل�ضلمة  للمراأة 

الأذربيجاين، عرب مبادرات  الداخل  فّعاٍل يف 

ال�ضيا�ضي  دوره��ا  وعرب  امل��دين،  املجتمع 

عرب  واأي�ضاً  الربملان،  يف  كع�ضٍو  النا�ضط 

الثقافة  )اأ�ضدقاء  اخلريية  موؤ�ض�ضتها 

العام  يف  تاأ�ّض�ضت  التي  الأذربيجانية( 

احل�ضاري  بالإرث  التعريف  اأجل  من   1995
لبلدها.

اأما يف العام 2004؛ فكانت خطوةً جديدةً 

)موؤ�ض�ضة  قيادتها  عرب  الطريق؛  هذا  يف 

الزعيم  ا�ضم  حتمل  التي  علييف(  حيدر 

ومتّكنت  الأذربيجاين،  لل�ضعب  الوطني 

عرب هذه املوؤ�ض�ضة من القيام بالكثري من 

امل�ضاهمات الإمنائية يف املجتمع والثقافة 

والقت�ضاد.

وح�ضلت رئي�ضة “موؤ�ض�ضة حيدر علييف” 

ل�  احل�ضنة  النوايا  �ضفرية  درج��ة  على 

والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  )منظمة 

“املنظمة  ول�  )يوني�ضكو(  والثقافة( 

والثقافة”  والعلوم  للرتبية  الإ�ضلمية 

)الإي�ضي�ضكو(.

التي  والتحديات  الأطفال  �ضّكل  وطاملا 

تواجههم هدفاً رئي�ضاً يف توّجهات ال�ضيدة 

“مهريبانو” ن�ضاطاتها الجتماعية واخلريية؛ 
بدًء من بناء مدار�ض جديدة، م�ضت�ضفيات، 

مروراً  مو�ضيقية..  تربية  معاهد  عيادات، 

تربعات  وم�ضاريع  التل�ضيميا  مبركز 

التوعية  عن  وحملت  والدم،  الأن�ضولني 

اإن�ضاء  اإىل  و�ضولً  الطبيعية،  بالر�ضاعة 

ودعم املخيمات ال�ضيفية اخلا�ّضة باإ�رصاك 

الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�ضة؛ حيث 

اهتمامها؛  حمور  فقط  لي�ضوا  الأطفال 

يف  القدر،  ذات  على  اأي�ضاً  امل�ضنني  لكن 

جمالت ال�ضحة وامل�ضاعدة املادية.

عنها  عرّبت  التي  الإجن��ازات  لتلك  نتيجًة 

منحت  وغريها،  املوؤ�ض�ضة..  قيادتها  عرب 

الأوىل  ال�ضيدة  )اليوني�ضكو(  منظمة 

النوايا  )�ضفرية  لقب  علييف”  “مهريبان 
جلهودها  تقديراً   ،2004 العام  احل�ضنة( يف 

ال�ضفاهي  الإرث  وتطوير  على  احلفاظ  يف 

الأذربيجانية.  للثقافة  واملو�ضيقي  الأدبي 

اأما )اإي�ضي�ضكو( فمنحتها يف العام 2006 

نواحي  يف  ملجهودها  تقديراً  ذاته  اللقب 

واأرجاء خمتلفٍة من العامل الإ�ضلمي.

دوراً رئي�ضياً يف ملف  وقد لعبت “علييف” 

بنف�ضها  قادت  حيث  الأوروبية(  )الألعاب 

املبادرة  لهذه  �ضعت  التي  اللجنة  جهود 

اأّدت اإىل مزيٍد من  الريا�ضية العاملية التي 

اجلهود يف ترويج اأذربيجان كوجهٍة للريا�ضة 

باحتلل  تتويجها  متّ  جهودٍ  العامل،  يف 

الألعاب،  هذه  يف  الثانية  املرتبة  اأذربيجان 

ومل تكن )الألعاب الأوروبية( احلدث العاملي 

تقوم  الذي  نوعه  من  الوحيد  ال�ضخم 

املوؤ�ض�ضة بتنظيمه؛ فقد متّ اختيار ال�ضيدة 

“علييف” لكي تكون رئي�ضاً للجنة تنظيم 
الإ�ضلمي  الت�ضامن  األعاب  ا�ضت�ضافة 

الرابعة يف اأذربيجان العام املقبل.

اأّن  ال�ضياق؛  هذا  يف  اأي�ضاً  ذكره  اجلدير 

ال�ضيدة الأوىل قادت جهود اللجنة املنظمة 

ل�ضت�ضافة “باكو” لفعاليات )يوروفيجني( 

“الحتاد  ينظمها  التي  الغنائية  امل�ضابقة 

منذ عام 1956. الإذاعي الأوروبي” 

جو�ئز و�أو�شمة

اأذربيجان  �ضيدة  جلهودها؛ ح�ضلت  وتكرمياً 

الأوىل على الكثري من الأو�ضمة والتكرميات 

عامليٍة،  ومنظماٍت  خمتلفٍة  دوٍل  من 

)الهلل  الفرن�ضي،  ال�رصف  و�ضام  منها: 

الباك�ضتاين(، جائزة الدولة ال�رصبية، جائزة 

املنظمة  من  روبي(  )جائزة  هنغاريا،  دولة 

منظمة  جائزة  رو�ضيا،  يف  الدولية  اخلريية 

من  ال�ضتحقاق  و�ضام  العاملية،  ال�ضحة 

اللجنة الأوليمبية الأوروبية، جائزة )القلب 

الذهبي( الدولية، و�ضام ال�ضتحقاق رفيع 

)موازارت(  ميدالية  بولندا،  من  امل�ضتوى 

الذهبية  الزهرة  )جائزة  )الأوني�ضكو(،  من 

من  الفخري  الديبلوم  كندا،  من  العاملية( 

الكويت.. وغريها من اجلوائز والتكرميات.

مثال للمراأة الناجحة داخل بالدها وخارجها

سيدة أذربيجان األولى 
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هبة كريزم

�شفاء �حل�شنات

حنني �أب� ركبة

ثالث وردات 
سحقهنّ 

التزويج المبكر
�لوردة �لأويل 

الرابعة ع�رصة من عمرها عندما  “�ضحر”.. كانت يف 
تزوجتْه: “رف�ضُت الزواج منه، عندما تقّدمت خلطبتي 

وقتها عمته. الفارق بيننا يف العمر خم�ضة ع�رص عاماً،  

كما اأنني كنُت اأمتنى وقتها اأن اأمتتع بطفولتي، واألعب 

واألهو مثلي مثل �ضديقاتي اللئي مل يتزّوجن وُكّن 

والدي -�ضاحمه  لكنها غلطة  يتمّتعن بطفولتهّن، 

ليلة  اأن�ضى  لن  الزواج.  ذلك  على  اأجربين  الذي  الله- 

لكّل فتاة،  زواجي اأبداً؛ والتي ي�ضمونها “ليلة العمر” 

كنُت اأبكي ب�ضكٍل م�ضتمر، كنُت �ضغريةً وغري قادرةٍ 

على مواجهة والدي. 

بعد الزواج؛ وجدُت نف�ضي يف و�ضٍع كارثٍي، اإذ وُ�ضعْت 

يف  تفقه  تكن  مل  -التي  الطفلة  اأنا  كاهلي  على 

بيٍت  م�ضئولية  �ضيء-  اأي  الزوجية  احلياة  �ضئون 

باأكمله..”.

مري�ٌض  زوجها  اأّن  ال��زواج  بعد  “�ضحر”  اكت�ضفت 

م�ضتمر.  ب�ضكٍل  املهدئات  يتناول  كان  واأنه  نف�ضياً، 

احلمل  من  عانت  اجلديدة؛  حياتها  تعقيدات  وو�ضط 

قادراً  بعد  ج�ضمها  يكن  مل  حيُث  الأوىل،  بطفلتها 

على حتّمل اأعباء احلمل. ا�ضتمّرت حياتها الزوجية من 

اإذ  �ضيئ لأ�ضواأ؛ بحكم تفاقم حالة زوجها املر�ضية، 

“جنوُت  م�ضتمر:  ب�ضكٍل  مربحاً  �رصباً  ي�رصبها  اأ�ضبح 

من املوت اأكرث من مرة، اإذ و�ضل احلال به اأن ي�رصبني 

بالآلت احلاّدة على راأ�ضي. يف كّل مرة كنُت اأهرب فيها 

ي�رصبني  والدي  كان  اأهلي؛  بيت  اإىل  زوجي  بيت  من 

“ما عندو�ض بنات يحردوا يف  باأنه:  هو الآخر قائلً يل 

بيوت اأهاليهم” ليعيدين بعدها اإىل جحيم بيت زوجي 

جمدداً. بعد اأن اأجنبُت طفلتي الثانية؛ مل اأعد اأحتمل؛ 

تطّلقُت منه، بعد رحلة عذاب رهيبة”.

كّررْت هي خطاأ  فقد  بعد،  تنته  مل  “�ضحر”  ماأ�ضاة 

باأن  اأهلها باأن زَّوجت ابنتيها تزويجاً مبكراً، معتقدةً 

“حظهما رمبا يكون اأف�ضل من حظها” لكّن النتيجة 
رغم  مطّلقتني،  كلتاهما  اأ�ضبحت  لقد  ُمرَّة:  كانت 

اأنهما ل زالتا يف ريعان ال�ضباب!!

�لوردة �لثانية 

�ضاٍب  من  ع�رصة،  الثامنة  دون  وهي  تزوجْت  “بتول”: 
معرفٌة  عائلتها  وبني  بينها  تربط  لعائلٍة  ينتمي 

واأوا�رص �ضداقٍة متينٍة امتدت ل�ضنوات. تقول: “عندما 

تقّدمت حماتي خلطبتي؛ فوجئنا اأنها تخطبني لبٍن 

باأخلقه،  معرفٍة  على  اأو  يخالطونه  اإخوتي  يكن  مل 

جيداً،  يعرفونهم  كانوا  الذين  اإخوته؛  بقية  بعك�ض 

الوحيد  طلبي  كان  عالية.  باأخلٍق  يتمتعون  وكانوا 

اأريد موا�ضلة تعليمي  اأنني  عندما تقّدموا خلطبتي 

“خطيبي”  لكن  بعدها،  وما  الثانوية  املرحلة  يف 

رف�ض ذلك وب�ضّدة، فما كان من اأهله اإل اأن ر�ضخوا 

“سحر”.. 
“بتول”.. 

“رنا”..
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ب�”الف�ضتان  اأجل حلمي  اأحلم حياتي من  اأنا عن  لأتخلى  لطلبه، 

�ضوة 
ُ
الأبي�ض” الذي كنُت اأمتنى ارتداءه والتباهي به يف ليلة عر�ضي، اأ

اأتاأمل  واأنا  الغرية  واأكلتني  مبكراً،  تزويجهّن  متّ  اللئي  ب�ضديقاتي 

باأنني  حاملًة  الف�ضتان،  ذلك  مرتديًة  عر�ضها  منهّن يف  واحدةٍ  كّل 

�ضاأرتديه اأنا اأي�ضاً قريباً، لأحظى بحياةٍ زوجيٍة جميلٍة”.

اأبداً، فمنذ  تتحقق  مل  زواج هانئة”  ب�”رحلة  الوردية  اأحلمها  لكن 

نف�ضها يف مواجهة زوٍج قا�ٍض ل  ليلة زواجها الأوىل؛ وجدت “بتول” 

يرحم. كان ي�رصبها ب�ضكٍل مربّح، غري مباٍل باأنها ل زالت طفلًة مل 

اأنه مل  تعقيداتها،كما  بكّل  الزوجية  احلياة  بعد ظروف  ت�ضتوعب 

يحاول اأن ي�رصح لها باللني والرفق تعقيدات تلك احلياة وم�ضئولياتها. 

كانت و�ضيلته املحببة دائماً يف التفاهم معها هي “ال�رصب”.

 و�ضط معاناتها املتفاقمة؛ حملت بطفلها الأول: “مل يذهب بي 

)قابلة( كي ت�ضاعدين على الإجناب  اإىل امل�ضت�ضفى؛ بل اأتى ب�”دايّة” 

يف املنزل. ُجّن جنون اأمي عندما علمت وقتها بالأمر، واأتت اإىل بيتي 

تعقيدات  -بكّل  “بكرية”  فتاة  تنجب  الأمر مذهولة: كيف  لرتمق 

ل تفقه يف الرعاية ال�ضحية  احلمل الأول- طفلها على يد “داية” 

ال�ضليمة للأم �ضيئاً، ونحن يف عام 2009؟! كان الأمر كارثياً بالن�ضبة 

رحلة  –للأ�ضف- يف  به  مررُت  ما  اأ�ضواأ  هذا  يكن  ولأهلي. مل  لها 

زواجي”.

“الف�ضام  الزوجية من �ضيء لأ�ضواأ، لت�ضاب مبر�ض  �ضارت حياتها 

القا�ضية،  زوجها  معاملة  الأ�ضا�ضي  �ضببه  كان  الذي  العقلي” 

و�رصبه لها ب�ضكٍل مربّح وم�ضتمّر. مل تعد حتتمل احلياة معه اأكرث 

من ذلك، فعادت اإىل بيت اأهلها مع ابنها، لتطلب منه الطلق، الذي 

نالته: “من بني مراٍت عديدةٍ اآذاين فيها، علقت بذهني هذه احلادثة: 

كنُت اأعجن، لأفاجاأ به ي�رصبني بكر�ضٍي بل�ضتيكٍي بل �ضبب، اأمام 

ولدي “حممد” اإىل اأن حتّطم الكر�ضي على ج�ضدي. تفاقمت حالتي 

النف�ضية، يوماً بعد يوم، فراح يدعي اأمام اجلميع اأن اأهلي “خدعوه” 

باأنني  علماً  واأنهم زوجوين اإياه وهم يعلمون اأنني كنُت “مري�ضة” 

كنُت فتاةً مرحًة وطبيعيًة وطالبًة متفّوقًة يف املدر�ضة قبل الزواج. 

اأنل  اإحدى قريباته وتزّوجها. مل  باأنه خطب  بعدما طّلّقني؛ علمنا 

منحي  ماطل يف  حيث  كمطلقة،  املالية  م�ضتحقاتي  من  �ضيئاً 

اإياها، رغم اأنه مل يرتدد يف تطليقي بعد بدعوى عدم قدرته على 

رغم اأنه يعلم  ا�ضتمرار احلياة الزوجية بينه وبني اإن�ضانة “مري�ضة” 

جيداً اأنه ال�ضبب يف مر�ضي وا�ضتمرار معاناتي اإىل يومنا هذا”.

�لوردة �لثالثة

“رنا”: كانت واحدةً من بني ت�ضعة اأطفال، �ضتٌة منهم كانوا فتيات، 
بيته  احتياجات  �ضّد  عن  ب�ضيٍط  يومٍي  اأجرته كعامٍل  لأٍب عجزت 

واأطفاله كثريي العدد. ا�ضطر والدها اإىل اإخراجها من املدر�ضة كي 

ت�ضاعده يف م�رصوف البيت، من خلل العمل يف حمٍل لت�ضفيف 

“مل يكن عمري وقتها يزيد عن احلادية ع�رصة  “رنا”:  ال�ضعر. تقول 

تاركًة مقاعد  “الكوافرية”  عندما دخلُت للعمل يف تنظيف حمل 

الدرا�ضة. كنُت اأوّد اأن اأكمل تعليمي، اأ�ضوةً ب�ضديقاتي، لكّن ذلك 

الذي دخلته:  مل يُتح يل مطلقاً. �رصعان ما اأ�رصين “العامل اجلديد” 

وتفا�ضيل  باأزواجهّن  الن�ضاء عن علقاتهّن  لأحاديث  اأ�ضتمع  كنُت 

حياتهّن الزوجية باأدق تفا�ضيلها، و�رصائهّن لقم�ضان النوم من اأجل 

ق�ضاء ليلٍة �ضعيدة. كنت اأ�ضاهد ما ي�ضرتونه من مكياٍج وعطورٍ 

وفرحتهّن بالف�ضتان الأبي�ض  واأ�ضياء خا�ضة، لكن روؤية “العراي�ض” 

اأ�رصتني ب�ضكٍل خا�ض. بعد خروجهّن من املحل، كنُت اأتاأمل نف�ضي 

اأ�ضاأل  كنُت  العمر”.  “ليلة  يف  الف�ضتان  ذات  مرتديًة  املراآة،  اأمام 

اأ�ضوةً  نف�ضي: متى �ضياأتي اليوم الذي اأحظى فيه بهذه الفرحة، 

مبن راأيتهّن من الفتيات؟”. 

خلل عملها يف حمل الكوافري؛ تقّدم خلطبتها �ضاب، لتتزوج وعمرها 

مل يتجاوز الرابعة ع�رصة ب�ضهور، لتنال حلمها اأخرياً بالزواج وارتداء 

�ضيب زوجها 
ُ
الف�ضتان الأبي�ض، ولتم�ضي احلياة بني الزوجني، اإىل اأن اأ

على  الإ�رصائيلي  العدوان  خلل  ق�ضف  بفعل  الراأ�ض،  ب�ضظيٍة يف 

غرّيت اإ�ضابته يف الراأ�ض جمرى حياتنا باأكملها، اإذ  غزة عام 2012: “ 

اأنه خرج من امل�ضت�ضفى غري قادرٍ على العمل؛ نظراً للأ�رصار التي 

اأنه اأ�ضبح يتلّقى امل�ضّكنات  ت�ضببت بها ال�ضظّية يف خّمه، كما 

والأدوية للتخفيف من حالته. وجدُت نف�ضي واأنا يف ال�ضابعة ع�رصة 

مل  باأكمله.  البيت  عن  وم�ضئولًة  اأطفال،  لثلثة  اأماً  العمر  من 

ت�ضتطع عائلتي اأو عائلته مّد يّد العون لنا ب�ضبب ظروفهما املالية 

الأول  واملعيل  لأطفايل  والأم”  “الأب  فجاأة  اأنا  اأ�ضبحُت  ال�ضعبة. 

لأ�رصتي واأنا مل اأزل بعد طفلة!”.

حمدودةً  م�ضاعداٍت  اخلريية  اجلمعيات  بع�ض  قّدمت  البداية؛  يف 

اأمام واقعها  نف�ضها وحيدةً  �رصعان ما توّقفت، لتجد ٍ“رنا”  ل�”رنا” 
الثلثة  وبناتها  املعاق  زوجها  لتعيل  عمٍل  عن  البحث  حاولت  املّر. 

لكن دون جدوى: “ا�ضطررُت لطرق اأبواب النا�ض كي اأح�ضل منهم 

على ما يقيم اأودنا من الطعام وال�رصاب. مّرت بي حلظاٌت �ضعبٌة 

اأرى  اأ�ضبحُت  اأطفايل، كرهُت نف�ضي،  كثرية. كرهُت زوجي، كرهُت 

اإىل  الغد؟  اأمور حياتنا يف  �ضتكون  يُطاق: كيف  ل  عبئاً  احلياة  يف 

 
ّ
اأين �ضت�ضري بنا احلياة؟ ما هو امل�ضتقبل املظلم الذي ينتظر بنتي

واأخاهما؟ ل�ضُت اأدري!”. 
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�عد�د رمي �لبحي�شي 

           �شمر �لدرميلي

من �أجل �لتغيري
ريا�شة  ممار�شة  خالل  و�ل�شباب  �لفتيات  من  جمم�عة 

ريا�شي  ي�م  �شمن  غزة  مدينة  بحر  �شاطئ  على  �مل�شي 

يف �إطار ثالث مبادر�ت جمتمعية نفذها مركز �ش�ؤون �ملر�أة 

بعن��ن )مبادرة �شحتك بفح�شك ح�ل “�أهمية �لك�شف 

�ملبكر ل�رشطان �لثدي” – مبادرة �شحتي بتنظيم �أ�رشتي 

و�جتماعياً  نف�شياً  للن�شاء  �لأ�رشة  تنظيم  “�أهمية  ح�ل 

و�شحياً” – مبادرة �شك�تك رخ�شة للمتحر�ص بالتمادي 

ح�ل “�لتحر�ص �جلن�شي”.
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باأعياد  �مل�شيحيني  �حتفالت  من  م�شاهد 

يف  �لالتني  دي��ر  كني�شة  يف  �ملجيد  �مليالد 

تعترب  حيث  2016؛  �لعام  من  دي�شمرب  �شهر 

�لكني�شة من �أقدم �لكنائ�ص يف قطاع غزة.

غزة  قطاع  يف  �مل�شيحي  �ل���ج���د  ويع�د 

ظهرت  �أن  منذ  �مليالدي  �خلام�ص  �لقرن  �إىل 

�أع��د�د  و�شلت  حيث  �لديانة�مل�شحية 

�لقطاع؛  يف  م�شيحي   5000 �إىل  �مل�شيحيني 

�إىل  و�شلت  �أن  �إىل  �أعد�دهم  تتقل�ص  وبد�أت 

1000 ن�شمة تقريباً.
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�أن�شار �طميزه

�لعنف”  �لأ�سسرصة من  “نيابة حماية  مسسرت  

عام  مطلع  �لنور  لسسرى  و�إجسسسر�ء�ت  مبر�حل 

بل  �لسسيسسوم  ولسسيسسدة  �لفكرة  تكن  ومل   2016
�أحرزت تقدماً  تبلورت لعدة �شنو�ت حتى 

�ملبني  و�لعنف  �لأ�سسرصي  �لعنف  جمسسال  يف 

جتابه  ز�لسست  ول  �لجتماعي؛  �لسسنسسوع  على 

جمموعة من �لعقبات و�لتحديات.

حماية  نيابة  رئي�شة  �أو�شحته  مسسا  هسسذ� 

مع  حسسو�رهسسا  د�ريسسسن �شاحلية  يف  �لأ�سسسسرصة، 

جملة )�لغيد�ء(.

بد�يًة؛ حّدثينا عن نيابة حماية �لأ�رصة من �لعنف؛ 

�لتي �أن�شئت مطلع هذ� �لعام؟

الفكرة بداأت يف عام 2011، يف البحث من اأجل 

اتخاذ الإجراءات اللزمة لطماأنة الن�ضاء للو�ضول 

اأعطى موؤ�رصاٍت   UNDP�ل �ضادٍم  تقريرٍ  للعدالة 

خطريةً حول عدم طماأنينة جلوء الن�ضاء للق�ضاء، 

والعتماد على الق�ضاء املوازي؛ املتمّثل بالق�ضاء 

الع�ضائرّي، واللجوء اإىل املحافظة.

ففي عام 2012؛ مت تفعيل وحدة النوع الجتماعي 

اللزمة؛  الحتياجات  وم�ضح  العامة،  النيابة  يف 

داخل   
ّ
الجتماعي النوع  ق�ضايا  اإدماج  بهدف 

موؤ�ض�ضة النيابة العامة، وعك�ضها خارج نطاقها.

لديهم  النيابة  دفعٍة من وكلء  لإنتاج  ذلك  وتل 

خربةٌ يف التعامل يف جمال ق�ضايا العنف الأ�رصّي 

.
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
والعنف املبني

كما كان؛ ل بد من بناء �رصاكاٍت مع موؤ�ض�ضات 

املجتمع املديّن واملوؤ�ض�ضات احلكومية ذات العلقة 

متكاملٍة  منظومٍة  اإن�ضاء  اأجل  من  باملو�ضوع؛ 

قادرةٍ على حماية الأ�رصة من العنف.

حماية  “نيابة  �أ�شافتها  �لتي  �لإ�شافة  هي  ما 

�لأ�رصة من �لعنف”؟

بدور  تتعّلق  جديدةٍ  تدابري  �ضمن  التعامل  متّ 

النيابة العامة بتقدمي احلماية والوقاية؛ من خلل 

التجربة األولى إقليميا 

نيابة حماية األسرة من العنف 
إنجازات وتحديات
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التعامل ب�ضكٍل مهنٍي؛ وبا�ضتعمال الأدوات الد�ضتوريّة وروح 

العنف؛  من  الأ�رصة  حماية  فنيابة  العدالة،  ومبادئ  القانون 

 قبل وقوع اجلرمية؛ من خلل التعاون 
ّ
يُناُط بها التدّخل الوقائي

ل  املثال  �ضبيل  على  بالتحقيقات،  والتو�ّضع  ال�رصطة،  مع 

يتّم  للفتاة؛  بالنتحار  ال�رصوع  ق�ضية  يف  التحقيق  احل�رص: 

؛ 
ّ
 النف�ضي

ّ
التو�ّضع بالتحقيقات، وحتويل ال�ضحّية  للأخ�ضائي

ارتُكبت  اأنّها  من  والتاأّكد  الفعل،   ملب�ضات  على  للوقوف 

 اأو مر�ضٍي اأو بتحري�ٍض من �ضخ�ٍض اآخر.
ٍّ
بدافٍع �ضخ�ضي

بالإ�ضافة ملتابعة الأحكام اجلزائية بعد �ضدورها من املحاكم، 

الق�ضايا،  هذه  وذلك حل�ضا�ضّية  ونق�ضها،  ا�ضتئنافها  واآلّية 

واحلّق  املجتمع  بتمثيل  العاّمة؛  بالنيابة  يُناُط  الذي  والدور 

العام؛ و�ضولً لتحقيق الردع اخلا�ّض والردع العاّم.

كما لعبت النيابة العامة دور التوعية املجتمعية يف جمال 

 ،
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
ق�ضايا العنف؛ وخا�ضة العنف املبني

؛ من خلل ا�ضتهداف الإعلم 
ّ
والعتداءات ذات الطابع اجلن�ضي

واملدار�ض، واأ�ضبحت النيابة العاّمة جزًء ل يتجزاأ �ضمن جلاٍن 

وطنيٍة ملكافحة العنف �ضد املراأة.

م�ضاركتُها  الأ���رصة؛  حماية  لنيابة  الإ�ضافات  اأهم  ومن 

للنجاة؛  خطٍط  وو�ضع  لل�ضحية،  احلالة  موؤمتر  يف  واإ�رصاُفها 

بال�رصاكة مع ال�رصكاء،  لإي�ضال ال�ضحّية لربّ النجاة؛ باعتبار 

اأنها من �ضحايا العنف الأ�رصّي.

-من هي �لفئات �لأكرث تعر�شاً للعنف؟

يف مو�ضوع العنف الأ�رصّي؛ نحن ل نتحدث عن فئٍة معّنفٍة 

؛ فالعنف 
ّ
اأكرث من غريها، نحن نتحّدث عن ن�ضيٍج جمتمعي

الأبناء؛  على  مبا�رصٍ  غري  وب�ضكٍل  املراأة؛  على  مبا�رصةً  واقٌع 

الذين ي�ضهدون العنف، الأمر الذي �ضيخلق جيلً اآخر مكملً 

ل�ضل�ضلة العنف.

للمعاجلة  بتحويله  املعنِف  مع  تتعامل  النيابة  اأّن  كما 

مع  بالتعاون  وذلك  ال�ضحّية،  اأو  والجتماعية  النف�ضية 

ال�رصكاء.

�للو�تي  �ملعّنفات  �لن�شاء  خ�شو�شية  ت�شمنون  كيف 

يتوّجهن للنيابة؟

كاّفة  يف  اجلهود  ملاأ�ض�ضة  موحدةٍ  عمٍل  اإج��راءات  هناك 

حمافظات الوطن، مع متنياتنا اأن ت�ضتمل اأي�ضاً قطاع غزة؛ 

من اأجل توفري احلماية وال�رصيّة والتوعّية لل�ضحّية املُبلِّغة عن 

العنف، وتوعيتها: ما هو نطاق ال�رصيّة؛ بحيث اأّن ال�رصيّة تكون 

بالتحقيق؛ بينما املحاكمة �ضتكون علنّية؛ لبناء ج�رص الثقة، 

والتوعّية بكاّفة الإجراءات املُتخّذة؛ كي تكون ال�ضحّية على 

درايٍة بها؛ دون  خداٍع اأو ت�ضليل.

-ما هي �أ�شكال �لعنف �لأكرث �شيوعاً بح�شب �ل�شكاوى؟

للأ�ضف؛ غالبية ال�ضكاوى التي ت�ضل للنيابة متعلقٌة بالإيذاء 

 ،
ّ
ال�ضخ�ضي احلّق  باإ�ضقاط  ينتهي  ما  غالباً  الذي  الب�ضيط؛ 

هذه  تكون  ما  وغالباً  املعنِف،  �ضّد  اإجراٍء  اأّي  اتخاذ  وعدم 

الق�ضايا بدايًة لعنٍف اأكرث اإيذاًء و�رصراً ي�ضل حلّد القتل.

املغت�ِضب  تزويج  ح��الت  منع  النيابة  ا�ضتطاعت  كما 

الأمنية  احلالة  دار�ضة  بعد  القانون،  بح�ضب  ملغت�َضبَتِِه؛ 

والجتماعية للمغت�ِضب.

-ما هي �ملُعيقات �لتي حتول دون حما�شبة �ملعنِفني و�إن�شاف 

�ملعّنفات؟

تتمّثل املُعيقات يف ثلثة جوانب: ُمعيقاٍت قانونيٍة واجتماعيٍة 

ومادية.

اأما القانونية؛ فتتعّلق بقانون عقوباٍت قدميٍ منذ عام 1960؛ 

مل يواكب الع�رص احلديث؛ الذي حمل العديد من الق�ضايا 

واجلرائم، كما اأّن غياب التناغم ما بني القوانني؛ وعدم وجود 

العنف؛  من  الأ���رصة  حماية  جمال  يف  �ٍض  متخ�ضّ ق�ضاٍء 

وا�ضتحالة تنفيذ الأحكام اجلزائية يف املناطق امل�ضّماة “ج” 

والقد�ض وداخل اخلّط الأخ�رص.. حال دون تنفيذ   ”1H“ ”2H”و
الأحكام يف هذه املناطق.

املجتمع  اأّن  يف  الجتماعية  املُعيقات  تتلّخ�ض  فيما 

 يرى اأّن ق�ضية العنف داخل الأ�رصة هي ق�ضيٌة 
ّ
الفل�ضطيني

عليه  يتوجب  ول  جمتمعيًة،  ولي�ضت  خا�ّضة؛  �ضخ�ضيٌة 

تفكريه  حالة  ويف  ه،  تخ�ضّ ل  عنٍف  حالة  اأيّة  عن  التبليغ 

تبقى  وبالتايل؛  ال�ضاهد،  يحمي  ل  القانون  فاإّن  بالتبليغ؛ 

ق�ضايا العنف �ضمن امل�ضكوت عنه.

توعيتهم مباهية  الأفراد ب�ضكٍل خاطٍئ وعدم  تربية  اأّن  كما 

 والعنف.. وغريها؛ ت�ضّكل 
ّ
الأدوار املجتمعية والنوع الجتماعي

عائقاً وحتدياً كبرياً اأمام النيابة العامة، فالعديد من �ضحايا 

يُدركن  مل  ؛ 
ّ
اجلن�ضي والتحّر�ض  املحارم(  )زنا  الُقربى  �ِضفاح 

تداعيات وخطورة ما يحدث لهّن ب�ضبب اجلهل.

واأخرياأ؛ يف جمال امُلعيقات املاديّة؛ فتتمّثل يف نق�ض الكوادر 

بنيٍة  توافر  عدم  اإىل  بالإ�ضافة  اخلدمات،  ملقّدمي  الب�رصية  

حتتيٍة يف املحاكم، ووحدات حماية الأ�رصة يف مراكز ال�رصطة 

واملرافق ال�ضحّية؛ تُتيح لل�ضحّية الحتفاظ بخ�ضو�ضيتها؛ 

اآمنٍة  وغرفٍة  العنف،  �ضحايا  للن�ضاء  خا�ٍض  مدخٍل  كوجود 

ميكن لل�ضحّية تقدمي ال�ضكوى فيها دون اأن يراها اأحد.

-ما هو تقييمك لأد�ء �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�ملجتمع �ملديّن 

�ملخت�ّشة و�حلمالت �لتي تقوم بها يف جمال مكافحة �لعنف 

�شد �ملر�أة؟

مما ل�ضك فيه؛ اأّن هذه احلملت اإيجابيٌة، لكنها؛ غالباً ما تكون 

منطيًة ف�ضليًة خريفيًة، تتزامن فقط مع فعاليات )16يوماً 

ملكافحة العنف �ضد املراأة( و�رصعان ما تغيب، واملطلوب هو 

يف  وتوظيفها  املوؤ�ض�ضات  جهود  توحيد  مع  ال�ضتمرارية، 

خدمة ق�ضايا املراأة والطفل.

التي  الإن�ضان”  حلقوق  امل�ضتقلة  “الهيئة  على  ويتوّجب 

اأن ترفع تقارير  القانون  املراقب على مدى تطبيق  دور  تلعب 

النتهاكات، لنتعّلم منها، ونعرف الإخفاقات ونتجّنبها.

وعلى “وزارة �ضئون املراأة” و�ضع ا�ضرتاتيجيٍة وا�ضحٍة يف جمال 

العنف على اأ�ضا�ض النوع الجتماعي، واأن تكون مظلًة تنّظم 

فعاليات واأن�ضطة وحملت العنف �ضد املراأة مع موؤ�ض�ضات 

املجتمع املديّن واملوؤ�ض�ضات احلكومية.
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 هد�ية �شمع�ن

�أن  �ملسسر�أة  �شوؤون  ملركز  حديثة  در��شة  ك�شفت 

فقد�ن  يف  تسسركسسز  �لسسفسساقسسد�ت  �لن�شاء  مسسعسسانسساة 

�إىل جانب  �ملسسكسساين،  و�لسسفسس�سسشسساء  �خلسسا�سسس  �حلسسيسسز 

�ل�شدمات  بعد  ما  ��شطر�بات  من  معاناتهن 

و�جتماعية،  �أ�سسرصيسسة  و��سسشسسطسسر�بسسات  �ملسسعسسقسسدة، 

ظاهريا،  �أظسسهسسرن،  �لفاقد�ت  �لن�شاء  �أن  كما 

�أمناط تو��شل بدرجة متو�شطة �إىل عالية، مما 

�لنف�شية  �ل�شالبة  م�شتوى  �رتفاع  يعك�س 

فقد�ن  من  يعانني  هن  د�خليا  ولكن  لديهن 

وتو�شلت  كما  و�لأ�سسسرصيسسسة،  �لسسفسسرديسسة  �لتبعية 

ظل  يف  �لفاقد�ت  �حتياجات  لأهسسم  �لدر��شة 

كتوفري  �جلمعية،  و�ل�شدمات  �ملزمن  �لفقد�ن 

ومسساأكسسل  مسسن م�شكن  �لأ�سسشسسا�سسشسسيسسة  �حلسساجسسيسسات 

�لأو�شاع  ظل  يف  �حلياة  �سسرصوريسسات  من  وغريها 

�لسس�سسشسسكسسنسسيسسة، و�نسسسعسسسد�م �خلسس�سسشسسو�سسشسسيسسة و�حلسسيسسز 

�خلا�س جلميع �أفر�د �لأ�رصة وللن�شاء على وجه 

�لتحديد. 

الفل�ضطينية،  املراأة   “ ب�  املعنونة  الدرا�ضة  وبينت 

ظل  يف  ال�ضمويل،  والدعم  اجلمعية  ال�ضدمات 

ممار�ضات الحتلل يف قطاع غزة-حالة حي ال�ضجاعية” 

واملواقف  احل�ضانة  اأهمية جمموعة من عوامل  على 

اليجابية حول دور الدعم يف التخفيف وامل�ضاندة، واأن 

الفاقدات مرتبطة  تدركها  التي  التغيريات  امكانيات 

النتائج  واأكدت  كما  اأخريات،  وفاقدات  الأ�رصة  بوجود 

تطوير  يف  امل�ضاركة  توؤيد  التي  املوؤ�ض�ضات،  فاعلية 

الدعم امل�ضتند على نهج “من فاقدة لفاقدة. 

متغري  باحل�ضبان  الأخذ  ب�رصورة  الدرا�ضة  واأو�ضت   

اإطار  يف  وم�ضريي  هام  ك�ضياق  الجتماعي  النوع 

بهدف  العمار،  اعادة  مرحلة  خلل  وخا�ضة  التدخل، 

امل�ضاهمة يف ا�ضرتداد الف�ضاء اجلمعي للن�ضاء واحليز 

اخلا�ض و�رصورة الوعي لل�ضياقات املتعددة وتاأثريها يف 

والن�ضاء  عامة  املت�رصرة  للفئات  والأمان  الأمن  توفري 

على  القائم  ُمتميز  �ضمويل  نهج  وتطوير  خا�ضة، 

الفاقدات حاليا وكداعمات م�ضتقبل، والذي ي�ضمن 

تنفيذه الو�ضول لعدد اأكرب من الفاقدات، يف بيئاتهن 

الطبيعية، وتوفري الدعم امل�ضتند على املوارد الفردية، 

اجلماعية واملجتمعية. 

على  م�ضتندة  ونوعية  كمية  احلالية  الدرا�ضة  تُعترب 

لإطار  وم�ضتخدمة  والتحليلي،  الو�ضفي  النهج 

مفاهيمي منا�ضب حول تاأثريات ال�رصاعات والنزاعات 

انطلقت  الن�ضاء،  على  وال�ضيا�ضية  الع�ضكرية 

الدرا�ضة من الفرتا�ض حول احتياجات الن�ضاء املا�ضة 

تواجهن  التي  واحل�ضار  للحروب  نتيجة  تاأثرت  التي 

نهج  تطوير  امكانيات  فح�ض  بهدف  غزة،  قطاع  يف 

متميز ياأخذ باحل�ضبان حجم وكثافة اعتداءات وجرائم 

الحتلل يف ال�ضجاعية خا�ضة وقطاع غزة عامة. 

نتائج �لدر��شة

اأظهرت الدرا�ضة اأن حي ال�ضجاعية لزال يعي�ض هول 

اإذ عك�ضت   2014 العام  متوز من  الدمار منذ  �ضدمة 

البيانات الأولية اأن الفاقدات يع�ضن يف اأو�ضاع نف�ضية 

املُهلكة،  ال�ضكنية  للأو�ضاع  ا�ضافة  �ضعبة،  واأ�رصية 

حيث عانني من جمموعة من اأعرا�ض الفقدان وخا�ضة 

البكاء امل�ضتمر، اخلوف من الجتياح واخلوف من اأ�ضوات 

الدبابات، اأما الدرا�ضة الكيفية فتو�ضلت للعديد من 

مب�ضاعرهن  املرتبطة  الفاقدات  تواجه  التي  الق�ضايا 

اجتاه جمزرة ال�ضجاعية، رحلة النزوح، اللجوء اىل مراكز 

وال�ضعوبات  ال�ضجاعية،  حلي  ثانية  والرجوع  اليواء 

الفردية والأ�رصية والجتماعي التي تواجههن. 

كما تو�ضلت الدرا�ضة لنتائج اأخرى حول دور جمموعة 

ودعم  والدينية،  الثقافية  منها  احلماية  عوامل  من 

لذلك،  واجلريان.  والأق��ارب  ال�ضديقات  ودعم  الأ�رصة، 

الفاقدات،  تعي�ضها  التي  ال�ضائقة  حدة  من  بالرغم 

ال اأنه تتوفر لديهن املواقف اليجابية حول دور الدعم 

يف التخفيف وامل�ضاندة، اىل جانب توفر مواقف الأهل 

الأ�رصة  اأن  تبني  حيث  الدعم،  نحو  اإيجابية  الأكرث 

اأن  النتيجة  هذه  اأكدت  الأول.  الدعم  م�ضدر  هي 

الفاقدات مرتبطة  تدركها  التي  التغيريات  امكانيات 

بوجود الأ�رصة وبوجود فاقدات اأخريات.  اأكدت النتائج 

اأهلية  منظمات  وخا�ضة  املوؤ�ض�ضات،  بتواجد  اأي�ضا 

الدعم  تطوير  يف  بامل�ضاركة  واهتمامها  ا�ضتعدادها 

امل�ضتند على نهج “من فاقدة لفاقدة”. 

الفاقدات يف ظل  احتياجات  لأهم  الدرا�ضة  تو�ضلت 

الفقدان املزمن وال�ضدمات اجلمعية، من اأهمها توفري 

من  وغريها  واملاأكل  كامل�ضكن  ال�ضا�ضية  احلاجيات 

وانعدام  ال�ضكنية  الأو�ضاع  ظل  يف  احلياة  �رصوريات 

اخل�ضو�ضية واحليز اخلا�ض جلميع اأفراد الأ�رصة وللن�ضاء 

على وجه التحديد؛ زيادة اهتمام املوؤ�ض�ضات املجتمعة 

الفاقدات؛  الن�ضاء  لق�ضايا  خا�ضة  والن�ضوية  عامة، 

للحيز  وامنا  للن�ضاء  العام  للحيز  فقط  لي�ض  النتباه 

تنمية  خ�ضو�ضيات؛  للفاقدات  اأن  وحلقيقة  اخلا�ض، 

داعمة  برامج  تنفيذ  خلل  من  الفاقدات،  مهارات 

معنويا، امل�ضتندة على تطوير فر�ض عمل. 

�ضمويل  نهج  تطوير  �رصورة  عن  الدرا�ضة  وك�ضفت 

كداعمات،  اأنف�ضهن  الفاقدات  على  القائم  ُمتميز 

من  اأك��رب  لعدد  الو�ضول  تنفيذه  ي�ضمن  وال��ذي 

المرأة الفلسطينية، الصدمات والدعم، في ظل ممارسات االحتالل

در��شة ��شتطالعية حديثة ملركز �شوؤون �ملر�أة
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حممد �ل�شويركي

عالم بحاجة للمزيد من أدوات 
التجميل..!

وأسوأ  العنف،  بعضهم:  بحّق  البشر  ممارسات  أسوأ  بني  من 
ال  التي  الضعيفة؛  الفئات  ضد  العنف  ارس  يمُ أن  األسوأ 
كّل  من  األسوأ  أما  نفسها..  عن  الدفاع  على  القدرة  متتلك 
هذا؛ فرسم ابتسامٍة باملاكياج على وجه امرأة متوّرمة الوجه؛ 
نتيجة االعتداء عليها من قبل شخٍص آخر؛ سواء أكان ذلك 

الشخص أبًا أو أخًا أو أيًا ما يكون..!
هاجمتني الذكريات حني قرأت خبرًا عن واحدٍة من القنوات 
الفضائية العربية التي قّدمت برنامجًا تشرح من خالله طرق 
استخدام املكياج إلخفاء معالم جرية االعتداء على النساء..!
األولى  املّرة  إلى  الوراء سنني طويلة،  إلى  اخلبر  أعادني  وقد 
التي شاهدت فيها اعتداًء قاسيًا؛ حني اعتدى أحد اجليران 
إلى الشارع مبالبس  التي أخرجتها  الدرجة  إلى  على زوجته؛ 

البيت؛ مستغيثًة باجليران..!
ارتسمت في خيال  التي  كانت تلك أول عالمات االستفهام 

ذلك الطفل: أّية جرية تستحق مثل ذلك العقاب؟!
وفي مرٍة أخرى؛ بينما كنت في زيارة لبيت خالتي؛ وإذا بنا 
نسمع صراخًا؛ ولدى خروجنا للشارع؛ كان هناك “كائن” ما 

يسك بشعر امرأٍة ويضرب رأسها في اجلدار..!!
تهرب  امرأٍة  في  الظلم؛  معنى  لي  جتّسد  األيام؛  تلك  من 

للشارع وأخرى يتّم ضرب رأسها في اجلدار..
ينتفض؛  به  فإذا  الفضيلة،  نوازعمُ  فيه  ومنت  العالم..!  وتقدم 
ذلك  ملقاومة  حلوٍل  بتقدمي  وذلك  النساء؛  كرامة  أجل  من 
أصبحت  األمور  كّل  أّن  لنا -للحظة-  ليخّيل  الظلم، حتى 
على ما يرام.. لكن؛ سرعان ما تتبخر تلك اللحظة حني نرجع 
الصدور  تنتفخ بعض  البيوت  الوراء، ففي بعض  إلى  بذاكرتنا 
بادعاء العدالة جتاه النساء؛ فيما يعاملن بطريقٍة فّظٍة؛ وكأّنهن 

نوٌع آخر من البشر..
 وفي بعض احلاالت يقع الظلم على النساء من اجلهات التي 

يمُفترض بها حماية النساء، كمؤسسات الدولة وأجهزتها..!
واألخطر؛ هو تبرير الوضع الذي عليه النساء من قبل النساء 

أنفسهن..!
غير  هو  وما  مقبوٌل  هو  ما  دد  تمُ أخالقية  لثورة  بحاجة  إننا 

مقبوٍل للمجتمع اإلنساني، وال تكتفي بتجميل الواقع املّر..
لنا  يتضح  إحصائيٍة  ناحيٍة  من  املوضوع  تأّمل  يتّم  وحني 
النساء  ضد  “العنف  بعنوان  دراسٍة  ففي  جلل،  األمر  أّن 
يحيى”  احلاج  “محمد  للدكتور  الفلسطيني”  املجتمع  في 
لإلحصاء  املركزي  “اجلهاز  عن  منقولًة  صادمًة  أرقامًا  نطالع 
العنف  مشكلة  حجم  املسح  هذا  تناول  حيث  الفلسطيني” 
ضد النساء املتزّوجات وغير املتزوجات بأشكاله املختلفة، وقد 
أفادت نتائج املسح أن 66.1% من النساء اللواتي سبق لهن 
العنف  أحداث  من  واحٍد  حلدٍث  األقل  على  تعّرضن  الزواج 

النفسي من قبل زوجها.
 ولنعد للبداية.. كيف يكن أن نرفع هذا الظلم؟! وسنكتفي 
املاكياج  مصانع  من  املزيد  بإنشاء  فاضحة:  واحدة  بإجابة 

للنساء املضروبات؛ وبهذا يصبح عاملنا أجمل..!

الفاقدات، يف بيئاتهن الطبيعية، وتوفري 

الفردية،  امل��وارد  على  امل�ضتند  الدعم 

اجلماعية واملجتمعية. 

“من  الدرا�ضة تطوير نهج  كما اقرتحت 

فاقدة لفاقدة” وخا�ضة يف ظل حمدودية 

منوذج التدخل التقليدي يف التعامل مع 

حيث  ال�ضدمة،  بعد  ما  ا�ضطرابات 

ال�ضجاعية  النهج يف  املتوقع جتربة  من 

كمنطقة حمدودة، وبعدها من املحتمل 

تعميم التجربة؛ ما يكفل جناح النموذج 

هي م�ضوؤولية الفاقدات يف نقل التجربة 

املوؤ�ض�ضات  مب�ضاركة  اأخريات،  لفاقدات 

الثقافية  احل�ضا�ضية  و�ضمان  املحيطة 

بني  واملوازنة  الن�ضاء،  بفقدان  املرتبطة 

اخلا�ض.  وحيزهن  للفاقدات  العام  احليز 

ونبهت الدرا�ضة ب�ضاأن التهديدات، حيث 

الظروف  ظل  يف  النهج  تطوير  يتم 

ويف  املتقلبة،  وال�ضيا�ضية  الع�ضكرية 

ظل ا�ضتمرار الأزمات وال�ضدمات. 

�أهد�ف �لدر��شة:  

احتياجات  فح�ض  اىل  الدرا�ضة  هدفت 

 ،2014 ع��دوان  بعد  املتغرية  الن�ضاء 

حول  والعاملي  املحلي  العام  الراأي  واثارة 

يف  املرتبطة  وال�ضيا�ضات  املمار�ضات 

التعامل مع الن�ضاء الفاقدات من ناحية، 

ارتكزت  وعلقتها بجرائم الحتلل، كما 

وثانوية  اأولية  م�ضادر  على  الدرا�ضة 

اأدوات خمتلفة جلمع  وعلى  للمعلومات، 

املعلومات منها الكمية ومنها الكيفية، 

حماولة تبني نهج البحث الن�ضوي.

الزدياد يف  �ضوء  الدرا�ضة، يف  افرت�ضت 

يف  وبالتحديد  الفاقدات،  الن�ضاء  عدد 

لتطوير  احلاجة  ال�ضجاعية،  منطقة 

حجم  باحل�ضبان  ياأخذ  متميز  نهج 

من  الحتلل،  وجرائم  اعتداءات  وكثافة 

�ضقاءهن  من  التخفيف  حماولة  اأجل 

هو  للدرا�ضة  الأ�ضا�ض  الغر�ض  واآلمهن. 

فاقدة  من  “نهج  تطوير  كيفية  فح�ض 

والأط��راف  للعنا�رص  والوعي  لفاقدة” 

تعرقل يف  اأو  ت�ضاهم  قد  التي  املتعددة 

حتقيق فاعليته وكفاءته، فالهدف العام 

هو زيادة وعي اأ�ضحاب امل�ضلحة املبا�رصين 

باحتياجات  للربنامج  املبا�رصين  وغري 

على  الفقدان  واآثار  الفاقدات  الن�ضاء 

املراأة الفل�ضطينية يف قطاع غزة عامة، 

وذلك  خا�ضة،  ال�ضجاعية  ومنطقة 

من  جمموعة  اإىل  التو�ضل  اأج��ل  من 

تهدف  التي  والتو�ضيات  ال�ضتنتاجات 

اإىل تغيري ال�ضيا�ضات املتعلقة بالتعامل 

واإىل  ناحية،  من  والفقدان  امل��راأة  مع 

تعرية الحتلل من خلل اإعلم املجتمع 

الن�ضاء  على  الحتلل  اأثر  حول  الدويل 

الفل�ضطينيات، من ناحية ثانية.

ف�شول �لدر��شة

ف�ضول  خلم�ضة  الدرا�ضة  تق�ضيم  مت 

املقدمة.  الأول:  الف�ضل  اأ�ضا�ضية: 

توفري  ال�ضجاعية.  حي  الثاين:  الف�ضل 

نبذة اأولية حول احلي وخا�ضة الرتكيز على 

اأهمية  والجتماعية،  ال�ضكانية  مميزاته 

الع�ضكرية  ال�رصاعات  يف  ودوره  احلي 

وال�ضيا�ضية، و�ضع احلي بعد حرب 2014 

الف�ضل  املتوفرة.  الجتماعية  واخلدمات 

الجتماعي  النوع  درا���ض��ات  الثالث: 

مثل  لعناوين  التطرق  غزة:  قطاع  يف 

القائمة،  ال�ضياقات  الدرا�ضات،  ت�ضنيف 

العنف  الن�ضوي،  البحث  منهجية 

املوجه للن�ضاء، فقدان الن�ضاء، العوامل 

ظل  يف  الن�ضاء  واحتياجات  املح�ضنة 

احلروب واحل�ضار. الف�ضل الرابع: الفقدان 

والكيفية  الكمية  الدرا�ضة  والدعم/ 

وا�ضتطلع املوؤ�ض�ضات. الف�ضل اخلام�ض: 

ملخ�ضة  ق�ضايا  تربز  التي  املناق�ضة 

ال�ضدمة  مثل  والدعم،  الفقدان  حول 

)منطقة  ال�ضمويل  والدعم  اجلمعية 

وتاأثرياتها، ال�ضدمة  التدخل، ال�ضدمات 

والهوية  ال�ضمويل  الدعم  املعقدة، 

املوؤ�ض�ضاتية  ال�ضتجابة  اجلمعية، 

واحتياجات الفاقدات(، اأهم ال�ضتنتاجات 

وثم عر�ض  الدرا�ضة  اليها  تتو�ضل  التي 

يُقرتح  التي  التو�ضيات  من  جمموعة 

تبنيها. 

جزءا من  الدرا�ضة هي  وتعترب هذه  هذا 

م�رصوع بالتعاون بني مركز �ضوؤون املراأة يف 

بالقد�ض  الن�ضوية  الدرا�ضات  غزة ومركز 

ملدة 3 �ضنوات ومت اجناز هذه الدرا�ضة يف 

بداية العمل لت�ضخي�ض واقع قطاع غزة 

ومنطقة ال�ضجاعية حتديدا.
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لينّظم  �ل�شخ�شية”  �لأحسسسو�ل  “قانون  جسساء 

�شلة  حيث  من  بينهم؛  فيما  �لأفسسسر�د  عالقة 

�لسسنسس�سسشسسب �لسسقسسانسسونسسيسسة، ومسسسا يسسرتسسب عسسلسسيسسه من 

وحسسقسسوٍق  وحسس�سسشسسانسسٍة  ووليسسسسٍة  وولدةٍ  مسس�سسشسساهسسرةٍ 

�نحالٍل  من  يعتليها  وما  متبادلة،  وو�جسسبسساٍت 

ترتّب عليه حقوٌق يف �لنفقة و�لإرث و�لو�شّية 

�ملتعّلقة  �لقو�نني  �أهسسم  من  فهو  و�حل�شانة، 

بسساملسسر�أة  م�شا�شاً  و�أكسسرثهسسا  عسسمسسومسساً،  بسسالأ�سسرصة 

خ�شو�شاً.

اأن  يجب  التي  القوانني  اأحد  اأنه  من  الرغم  وعلى 

تن�ضف املراأة وتعطيها حقوقها؛ اإل اأنه احتوى على 

فجواٍت وثغراٍت اأغفلها القانون الفل�ضطيني، وجعل 

املراأة تتاأمّل ب�ضمٍت، وجُتربها على حياةٍ زوجيٍة حترمها 

اأب�ضط حقوقها.

من بني هذه الثغرات؛ هو خلّو القانون احلايل املطّبق 

للزوجة  ميكن  التي  اجلوهرية  الأ�ضباب  بع�ض  من 

قوانني  اأ�ضباٌب عاجلتها  التفريق، وهي  مبوجبها طلب 

الدول العربية؛ ملا لها من اأهميٍة.

ال�ضخ�ضية  الأح��وال  قانون  يت�ضمن  مل  كذلك؛ 

املطّبق يف قطاع غزة مو�ضوع الهجر؛ كاأحد الأ�ضباب 

الداعية لطلب التفريق عن طريق الق�ضاء، اإل اأنه يف 

بع�ض القوانني العربية تُعتمُد مّدة �ضنة واحدة لهجر 

الزوج لزوجته �ضبباً موجباً للتفريق بينهما؛ اإذا اّدعت 

الزوجة اأّن هذا الهجر �ضّبب لها ال�رصر. 

اأن  املمكن  فمن  الزوجات،  وتعّدد  الزوج،  عقم  اأي�ضاً؛ 

العي�ض  الن�ضاء  من  ت�ضتطيع كثريٌ  ل  اإىل �رصرٍ  يوؤّدي 

ال�ضخ�ضية  الأح��وال  قانون  خلّو  عن  معه، ف�ضلً 

الفل�ضطيني، وكذلك قانون حقوق العائلة املطّبقان 

يف قطاع غزة من اأّي تقييٍد لتعدد الزوجات، ويعطيان 

الأمر  ن�ضاء؛  اأربع  من  الزواج  يف  للزوج  املطلق  احلّق 

الذي متّ تقييده يف قوانني الأحوال ال�ضخ�ضية لبع�ض 

منع  متّ  اأخرى؛  عربيٍة  بلداٍن  لكن يف  العربية،  البلدان 

تعّدد الزوجات.

بني  بالختيار  للزوجة  احلّق  يعطي  ل  احلايل  فالقانون 

ال�ضتمرار يف احلياة الزوجية مع زوجها -الذي تزّوج من 

ت�رصّرت  اإذا  الزوجية  العلقة  اإنهاء  حرية  وبني  ثانية- 

من ذلك.

�ختالٌف و��شح..!

حتّدث يف حديث ل�”الغيداء”  املحامي “كارم ن�ضوان” 

ال�ضخ�ضية  الأحوال  عن طبيعة الختلف يف قانون 

يف ال�ضفة وغزة، مبيناً اأنه “قبل النق�ضام ال�ضيا�ضي 

القانويّن  الو�ضع  كان  2007م؛  عام  الفل�ضطيني 

ال�ضفة  يطبق يف  اأردنياً  قانوناً  ال�ضخ�ضية  للأحوال 

يف  يُطبق  امل�رصّي  العائلة  حقوق  وقانون  الغربية، 

قطاع غزة، وعليه؛ فاإّن هناك قوانني وحقوقاً وواجباٍت 

ظّل  ويف  الفل�ضطيني،  الوطن   
ّ
�ضقي يف  خمتلفًة 

والفجوة  والتباينات  الختلف  حالة  زادت  النق�ضام؛ 

ل  وال�ضفة،  غزة  يف  ال�ضخ�ضية  الأحوال  قانون  يف 

�ضيما بعد �ضدور جمموعٍة من القرارات يف القطاع 

تطّبق  ل  ال�ضفة  وقراراٍت يف  ال�ضفة،  تُطّبق يف  ل 

يف غزة”.

يف  كان  “حيث  ذلك  على  مثالً  “ن�ضوان”  وع��ّدد 

ال�ضفة الغربية قانوناً يُجيز للبنت البِكر غري املدخول 

ذلك،  يُطبق  مل  غزة؛  يف  لكن؛  زوجها،  تخلع  اأن  بها 

القطاع  يف  التعميمات  من  جمموعٌة  �ضدرت  كما 

مل تطبق يف ال�ضفة؛ اأبرزها: اإعطاء الزوج حّق طلب 

اإ�رصارٌ  به  حلق  اأنه  يُثبت  اأن  بعد  زوجته  من  التفريق 

على  اأن حت�ضل  دون  يطّلقها  اأن  مقابل  الزوجة؛  من 

بحّق  للزوجة  تعميٍم  �ضدور  اإىل  اإ�ضافًة  حقوقها، 

احل�ضانة  �ضّن  برفع  وتعميٍم  وال�ضت�ضافة  الزيارة 

للمراأة املتوفى عنها زوجها”.

“اأما فيما يتعلق بطلب التفريق من قبل املراأة التي 
تطلب من القا�ضي اأن يُطّلقها زوجها بناًء على اإ�رصار 

اأحلقه زوجها بها، كما جاءت حالت الطلق على وجه 

عليها  القانون  وا�ضرتط  املر�ض،  حالة  منها:  احل�رص، 

�ضنًة اأو اأكرث لتثبت من خللها اأنه حلق بها �رصر، اأي�ضاً 

اإجراءاٍت  القانون  لها  جعل  وال�ضقاق؛  النزاع  حالة 

معقدةً تعيق احل�ضول على حريتها”. وفقاً لن�ضوان.

وما يتعّلق بحّق املراأة بطلب التفريق ب�ضبب اأمرا�ٍض 

اأنه “غري معموٍل  نف�ضيٍة عند الزوج، فاأكد “ن�ضوان” 

طلب  للمراأة  جُتيز  التي  احل��الت  من  يُعترب  ول  به، 

الطلق، وكذلك حالة العقم عند الزوج؛ فل يعتربها 

الفل�ضطيني من احلالت  ال�ضخ�ضية  الأحوال  قانون 

التي جُتيز للمراأة طلب الطلق”.

�لنوع �لجتماعي..

املطّبق  الفل�ضطيني  “القانون  اأّن  “ن�ضوان”  واأكد 

التفريق  لطلب  املراأة حالٍت �ضيقًة ومعقدةً  اأعطى 

والطلق، وترك فجوةً يف العلقة الزوجية بحّق املراأة، 

يف املقابل؛ منح الرجل احلّق الكامل يف اإنهاء علقته 

خارج  الطلق  اإيقاع  له  و���رصّح  بالطلق،  الزوجية 

�ضهلٍة  وباإجراءاٍت  اأ�ضباب،  اأيّة  ذكر  ودون  املحكمة، 

ومّي�رصة، ويف املقابل؛ جعل للمراأة طلب التفريق على 

“األحوال الشخصية”.. ثغرات 
تسيء للمرأة وتجبرها على 
حياة تحرمها أبسط حقوقها

رو�ن �ملده�ن
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وجه احل�رص، وباإجراءاٍت طويلٍة ومعّقدة”.

الأح��وال  قانون  كان  هنا؛  “من  واأ�ضاف: 

اإنهاء  يف  املراأة  حلّق  منتِهكاً  ال�ضخ�ضية 

علقتها الزوجية، وقاتلً حلّقها يف الأمومة، 

زوجها  كان  اإذا  التفريق  طلب  حّق  فلها 

عقيماً”.

العلقة  “اأ�ضا�ض  اأّن  اإىل  “ن�ضوان”  واأ�ضار 

الزوجية اأن تكون على اأ�ضا�ض الر�ضا واملودة 

حّق  “من  اأّن  موؤكداً  والتفاهم”  والرحمة 

الزواج  القادرة على ال�ضتمرار يف  املراأة غري 

األ يُجربها القانون بالإكراه على ال�ضتمرار 

يف الزواج”.

وعليه؛ اأو�ضى “ن�ضوان” ب�� “�رصورة امل�ضاواة 

بني الرجل واملراأة يف احلقوق املتعلقة باإنهاء 

حماولة  ذلك  ي�ضبق  واأن  الزوجية،  العلقة 

�ضلٍح بني الزوجني، ويف حال تعرّثها؛ ل يجوز 

مع  العي�ض  على  الزوجني  يُجرب  اأن  للقانون 

بع�ضهما”.

��شتحد�ثات قانون �لأحو�ل 

�ل�شخ�شية

للرقابة  الفني  املكتب  رئي�ض  قال  بدوره؛ 

بغزة  ال�رصعي  الق�ضاء  يف  والتفتي�ض 

“�ضعيد اأبو اجلبني” ل�”الغيداء”: اإن “املجل�ض 
لقانون  تعميماٍت جديدةً  اأ�ضدر  الت�رصيعي 

حالياً،  بها  معموٌل  ال�ضخ�ضية  الأح��وال 

وبع�ض التعميمات قيد الدرا�ضة مل ي�ضادَق 

عليها بعد”.

وذكر منها ا�ضتمرارية ح�ضانة الأم املتوفى 

تربية  على  نف�ضها  وحب�ضت  زوجها  عنها 

اأولدها ورعايتهم؛ اإذا اقت�ضت م�ضلحتهم 

احلا�ضنة  يف  الأهلية  ا�ضرتاط  مع  ذلك، 

اأي�ضاً؛  للع�ضّية،  واملتابعة  وامل�ضاهدة 

للمت�رصّر الطعن يف قرار ا�ضتمرار احل�ضانة 

ح�ضب الأ�ضول القانونية املتبعة، وا�ضتثناء 

اإعادة الطعن بناًء على حيثياٍت جديدة”.

اآخر  تعميٍم  اإىل  اجلبني”  “اأبو  اأ�ضار  كما 

روؤية  املنف�ضلني  الزوجني  بحّق  يو�ضي 

طريق  عن  معهم  والتوا�ضل  اأبنائه 

بتفعيل  تعميم  وكذلك  احلديثة،  الو�ضائل 

رفع  جواز  على  تن�ّض  والتي  طاعة؛  دعوى 

دعوى  ولها  البلد  غادرت  ملن  طاعة  دعوى 

الهجر  لدعاوى  وتعميم  زوجه،  على  نفقة 

والتفريق”.

جاءت  “التعميمات  اأّن  اجلبني”  “اأبو  واأكد 

م�ضرياً  حقها”  وتعطيها  املراأة  لتن�ضف 

اإىل تعميم التفريق لإع�ضار الزوج عن دفع 

املهر؛ والذي اأجاز للزوجة ف�ضخ عقد الزواج 

يف حال عدم الدخول بها، وهذا مطبٌق يف 

والتي   )126( املادة  اأي�ضاً  الغربية  ال�ضفة 

تن�ّض على )اإذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج 

باإقراره اأو بالبينة عن دفع املهر املعّجل كّله 

اأو بع�ضه؛ فللزوجة اأن تطلب من القا�ضي 

فاإذا  دهراً،  ميهله  والقا�ضي  الزواج،  ف�ضخ 

النكاح  يف�ضخ  ذلك؛  بعد  املهر  يدفع  مل 

يُعلم  ومل  الزوج غائباً  اإذا كان  اأما  بينهما، 

له حمُل اإقامة ول مال ميكن حت�ضيل املهر 

منه؛ فاإنه يف�ضخ بدون اإهمال(”.

وفيما يتعلق بالعيوب التي تكون يف الزوج 

اأّن  اجلبني”  “اأبو  ذكر  ال��زواج؛  عقد  وقت 

الرجل،  املراأة ومل ين�ضف  اأن�ضف  “القانون 
الزوج  اإذا كان يف  التفريق  فلها حّق طلب 

والقا�ضي  مر�ض،  اأو  جنون  اأو  العيوب  اأحد 

يطّلقها بعد اإعطاء املّدة يف ذلك وفق ما 

جاء يف املادة 128، واملراأة اخلالية من كل عيٍب 

يحول دون الدخول، وكان يف الزوج عيباً يف 

ذلك؛ فاأعطاها القانون حّق طلب التفريق، 

كذلك يف العيب الطارئ بعد الزواج”.

فيما  الغربية  ال�ضفة  قانون  اإىل  ولفت 

يتعّلق بالعيوب بني الزوجني، حيث اأكّد اأنه 

يرفعه  للجميع  اأم��راً  التفريق  اأمر  “جعل 
ف�ضخ  طلب  حّق  فللزوج  الق�ضاء،  اإىل 

مينع  الزوجة عيباً  اإذا وجد يف  النكاح  عقد 

مر�ض  مثل  معها؛  واملقام  اإليها  الو�ضول 

اجلذام والرب�ض”.

على �ضعيٍد اآخر؛ وفيما يتعّلق مبر�ض اجلنون، 

فاإّن القانون ذكر اأنه يف حال جّن الزوج بعد 

 يُقر باأن اجلنون 
ٌ
عقد الزواج وجاء تقريرٌ طبي

بينهما  التفريق  حّق  فللقا�ضي  يزول؛  ل 

يوؤجله  يزول  اجلنون  كان  اإذا  اأما  احلال،  يف 

القا�ضي �ضنة”.

عقم �لزوج وو�شعه �لقانوين

وفيما يتعلق بحّق الأمومة للزوجة؛ فاأو�ضح 

اأّن “القانون اأجحف بحّق املراأة  “اأبو اجلبني” 
وحرمها حّق الأمومة؛ حني جعل حالة الزوج 

العقيم لزوجٍة قادرةٍ على الإجناب لي�ض من 

اأ�ضباب الطلق”.

وبنّي اأّن “قانون الأحوال ال�ضخ�ضية املطّبق 

تعطي  مادة  اأيّة  من  يخلو  غزة  قطاع  يف 

الزوجة احلّق يف طلب التفريق اإذا كان الزوج 

باأن  الذي يحرمها من حّقها  الأمر  عقيماً؛ 

الزوج  ي�ضتطيع  املقابل؛  ويف  اأم��اً،  تكون 

الزواج باأخرى يف حال كون زوجته عقيمة” 

اإعطاء احلّق للزوجة  م�ضيفاً: “عليه؛ يجب 

-التي يتاأكد عقم زوجها- احلّق يف التفريق؛ 

منعاً لل�رصر الذي يتحّقق لها من ذلك”. 

الآن  حتى  ي�ضدر  “مل  اجلبني”:  “اأبو  وقال 

ال�ضفة  احلالة يف  لهذه  قانوٌن  ول  تعميٌم 

العام  اأ�ضدرت  “الأردن  اأن  اإىل  منوهاً  وغزة” 

احلايل 2016 ن�ضاً قانونياً ُمعدلً ين�ّض على 

الآتي )للزوجة القادرة على الإجناب -اإن مل 

حّق  �ضنة-   50 تتجاوز  ومل  ولد  لها  يكن 

بتقريرٍ  ثبت  اإذا  الزواج  عقد  ف�ضخ  طلب 

وقدرة  الزوج  عقم  بال�ضهادة  موؤيٍد  طبٍي 

 5  
ّ
م�ضي بعد  وذلك  الإجناب،  على  الزوجة 

�ضنوات من تاريخ دخوله بها(.

بحق  القانون  ق�ضور  اجلبني”  “اأبو  وف�رّص 

الزوجة القادرة على الإجناب وزوجها عقيم، 

�ضوابط  يجدوا  مل  القدامى  الفقهاء  اأن 

اإثرها  على  ي�ضعون  وا�ضحًة  ومعايري 

“الق�ضاء  اأّن  اإىل  لفتاً  القوانني،  ن�ضو�ض 

القانون  من  ن�ضخًة جديدةً  اأر�ضل  ال�رصعي 

ي�ضادق  ومل  الت�رصيعي  للمجل�ض  الأردين 

اآملً اأن يُطّبق قانون الأردن  عليه حتى الآن” 

يف غزة وال�ضفة كاملً.

لأبو  فوفقاً  للزوج؛  النف�ضي  املر�ض  اأما عن 

ومل  اأي�ضاً،  القانون  يو�ضحه  فلم  اجلبني، 

يعِط  ومل  الطلق،  اأ�ضباب  كاأحد  يعتربه 

الزوجة حّق املطالبة بف�ضخ عقد الزواج اأو 

التفريق، فالقانون تكّلم عن اجلنون وا�ضرتط 

ل  الزوج  اأّن  يو�ّضح  طبٍي  بتقريرٍ  اإثباته 

ي�ضفي منه اأبداً”.

“املر�ض  اأّن  اجلبني”  “اأبو  اعترب  جهته؛  من 

يكون  اأن  بد  ول  اجلنون،  من  نوٌع   
ّ
النف�ضي

باجلنون  احلالة  ي�ضّنف  طبياً  تقريراً  هناك 

حكمه  فيعطي  ال�ضخ�ضية،  كانف�ضام 

حكم املجنون ويفرق بينهما”.

و�ضلت  الفل�ضطينية  امل���راأة  اأّن  وجن��د 

املجتمعية،  املراتب  اأعلى  اإىل  بجدارتها 

وكانت �رصيكة الرجل يف كّل �ضيء، ول تقّل 

عنه يف كفاءته وقدرته، ورغم ذلك؛ مازالت 

حت�ضن  اأن  القانون-  -بحكم  ت�ضتطيع  ل 

ت�ضتطيع  ول  والدهم،  فقدوا  اإذا  اأولده��ا 

املحكمة  اأمام  منفردةً  ب�ضهادتها  تُديل  اأن 

العائلية  العلقات  يف  تزال  ول  ال�رصعية،  

معقوداً  القانون  وبحكم  الزواج  عقد  وفى 

عليه ولي�ض طرفاً متعاقداً، اأي اأنها لزالت 

ل تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.

الفل�ضطينية  الد�ضاتري  جميع  اأّن  كما 

الأ�ضا�ضي  القانون  -واآخرها  املتعاقبة 

بني  امل�ضاواة  مبداأ  على  ت  ن�ضّ اجلديد- 

عدم  مبداأ  اإىل  بالإ�ضافة  وامل��راأة،  الرجل 

واملراأة يف كافة مناحي  الرجل  بني  التمييز 

والواجبات  احلقوق  يف  احلياة؛ خ�ضو�ضاً 

وكافة  الدويل،  القانون  عليها  ن�ّض  التي 

املعاهدات واملواثيق الدولية.

ورغم ذلك؛ فبع�ض الزوجات مازلن يتجرعن 

زوٍج  ظّل  اأو حتت  الإجناب  دون  العي�ض  مرارة 

يعاين من ا�ضطراباٍت نف�ضيٍة، اإىل اأن ي�ضدر 

املجل�ض  عليه  ي�ضادق   
ٌ
رئا�ضي مر�ضوٌم 

الت�رصيعي يعطيها احلّق يف ذلك، ويق�ضي 

املطالبات  وتبقى  القانونية،  الثغرات  على 

بتعديل ن�ضو�ض قانون الأحوال ال�ضخ�ضية 

للمراأة،  وعدالًة  اإن�ضافاً  اأك��رث  لت�ضبح 

النوع  على   
ّ
املبني التمييز  على  وللق�ضاء 

.
ّ
الجتماعي
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نيفني �أب� �شّمالة

ا�ضتطالع يو�ضي ب�ضرورة 
حتديد �ضن الزواج 

بحيث ال ي�ضمح لتزويج 
القا�ضرات ما دون 18 عامًا

للن�شيج  تسسهسسديسسد�ً  �لسسقسسا�سسرص�ت  زو�ج  يُ�شّكل   

�لجتماعي، و�نتهاكاً �شارخاً حلقوق �لإن�شان؛ 

�إىل �حلمل  يوؤّدي  ما  ل�شحتهّن. وكثري�ً  وُم�رصّ�ً 

�ملبّكر و�لعزلة �لجتماعية؛ مع قّلة �لتعليم، 

يتّم  مسسا  وغسسالسسبسساً؛  �ملسسهسسنسسّي،  �لسستسسدريسسب  و�شعف 

�لزو�ج ب�شكٍل ق�رصٍي ل يوىل فيه �عتبارٌ لقبول 

�لطفلة قبل �لدخول يف هذ� �لرتباط. 

وعسسلسسى �لسسرغسسم مسسن �ملسسطسسالسسبسسات �لسسعسسديسسدة �لتي 

تدعو �جلهات �لقانونية ل�شّن قانوٍن للحّد من 

ذلك مل  �أن  �إل  18 عاماً؛  دون  �أو  �ملبكر  �لتزويج 

يتحقق بعد.  

اأولياءُ اأمورٍ ون�ضاءٌ اأو�ضوا -عرب ا�ضتطلٍع ل� “الغيداء” 

ب� “�رصورة العمل على و�ضع قانوٍن اإجبارٍي مبنع تزويج 

من  للحّد  وذلك  ع�رصة،  الثامنة  دون  ما  القا�رصات 

امل�ضاكل الجتماعية، فيما اأكدت الطالبات رف�ضهّن 

لعمر  قانوٍن  �ضّن  –ب�ضدة-  وتاأييدهّن  املبّكر؛  الرتويج 

تزويج الفتيات ل يقل عن 18 �ضنًة؛ حيث تكون اأكرث 

جيٍل  وتربية  اأ�رصةٍ  لتكوين  وا�ضتقراراً  ووعياً  ن�ضجاً 

�ضالٍح يف امل�ضتقبل. 

اأحد اأولياء الأمور؛ دعا الأهايل اإىل  “اأبو اأحمد اأبو را�ض” 
“تقوى الله يف �ضغرياتهم وعدم املتاجرة بج�ضد طفلٍة 
تُنتزُع اللعبُة منها؛ لتحّل حمّلها حياةٌ زوجيٌة، وحرمانُها 

من التعليم، و�ضّن ت�رصيعاٍت منا�ضبًة لرفع احلّد الأدنى 

توعية  و�رصورة  وتطبيقها،  عاماً   18 اإىل  الزواج  ل�ضّن 

باأنف�ضهّن،  الثقة  اإعادة  ثّم؛  الفتيات بحقوقهّن، ومن 

وزيادة حملت ال�ضغط واملنا�رصة”.

عدم ن�شٍج عقلٍي وعاطفّي

حممد  “اأم  الأربعينية  املواطنة  اأكدت  ناحيتها؛  من 

 18 عن  يقّل  باأل  للزواج  قانوٍن  �ضّن  مع  اأنها  زيدية” 

�ضنة، علماً اأنها تزوجت وهي 17 �ضنة؛ وكانت يف �ضٍن 

كبريةٍ  مل�ضاكل  حياتها  بداية  عّر�ضها يف  مما  �ضغريةٍ؛ 

الوعي  وعدم  �ضحية  م�ضاكل  منها:  �ضنها،  ل�ضغر 

اإىل  اأّدى  مما  واجل�ضدي؛  والعاطفي  العقلي  والن�ضج 

املبكر يقمع  التزويج  اأن  الأ�رصي. كما  عدم ال�ضتقرار 

الكثري من الرغبات لدى الفتاة؛ حيث مُتنُع من اللعب، 

وممار�ضة اأّي ن�ضاٍط طفويٍلّ، وبالتايل؛ ينعك�ض ذلك على 

حياتها الزوجية”.

ا�ضطراب  على  يعمل  الزواج  “هذا  اأّن  اإىل  واأ�ضارت 

العلقة اجلن�ضية بني الزوجني، نتيجة عدم اإدراك الفتاة 

لأ�ضاليب التن�ضئة ال�ضوية وال�ضحيحة؛ مما ينتُج عنه 

الكثري من امل�ضاكل لدى الأطفال، ف�ضلً عن فقدان 

مل�ضاكل  التعّر�ض  ثّم؛  ومن  وبالآخرين،  بالنف�ض  الثقة 

نف�ضيٍة كالكتئاب والقلق”.

�شد �لقانون..! 

اأٌم وجّدةٌ  وهي  اأما املواطنة ال�ضتينية “�ضعدية طه” 

يكون  اأن  ترف�ض  اأنها  اأكدت  فقد  اأطفال؛  ل�ضبعة 

هناك �ضّناً قانونياً للزواج للبنات ل يقل عن 18 �ضنة، 

القابلية  لديهّن  الفتيات  بع�ض  “هناك  اأّن  مو�ضحًة 

“ملاذا  وت�ضاءلت:  التجربة”.  خلو�ض  وم�ضتعداٍت  للزواج 

لتقول:  وابت�ضمت  الزواج؟  من  ومننعها  �ضّدها  نقف 

لله  واحلمد  15�ضنة  عمرى  واأن��ا  تزوجت  قد  “هّيني 
خلفت 9 اأولد و4 بنات، و�ضايفة كيف اأولدي؟ خليها 

البنت تلحق تخلف قبل ما تروح عليها وتكرب وما حدا 

يتزوجها”.

�لتزويج �ملبّكر.. خطاأٌ فادح..

�ضّدد  الطالبات  اإحدى  والد  هيثم”  وليد  “اأبو  اأّن  اإل 

اإيجاد قانوٍن موحٍد للأحوال ال�ضخ�ضية،  اأهمية  على 

والعمل على رفع �ضّن الزواج اإىل 18 عاماً؛ قائلً: “يجب 

احلياة  لقيمة  واإدراكاً  عقلياً  ن�ضجاً  هناك  يكون  اأن 

الزوجية للطرفني؛ خا�ضًة الزوجة؛ ل�ضمان ا�ضتمرارية 

 فادٌح ل يدفع ثمنه اإل 
ٌ
ذلك الزواج، فالزواج املبّكر خطاأ

الفتيات القا�رصات”.

و�ضّدد “هيثم” على “�رصورة رفع الوعي بخطورة ظاهرة 

املجتمع”  لدى  املعرفة  وتعزيز  وخلق  املبكر،  التزويج 

اأهم الأ�ضباب وراء هذه امل�ضكلة  اأّن “اأحد  اإىل  م�ضرياً 

القت�ضادية  الأبعاد  اإىل  اإ�ضافًة  الثقافة،  اإىل  يعود 

وق�ضور القوانني”.

�إنهيارٌ.. وطالق..

هذا  بقوة  ح�ضني”  “نور  املواطنة  توؤيد  جانبها؛  من 

والنهيار،  ال�ضياع  الفتيات من  الذي يحمي  القانون؛ 

مبينًة اأنه “يجب اأن تتحّلى الأ�رص بال�ضجاعة؛ بو�ضع 

مثل هذه الأنظمة التي ت�ضّكل اأب�ضط اأنواع احلماية 

جُتربُهم  قد  الذين  الأمور  اأولياء  بع�ض  من  لبناتهّن 

الظروُف لبيع بناتهم )مبكراً( با�ضم الزواج”.

 ويرتتب على التزويج املبكر م�ضاكُل عديدةٌ كالطلق، 
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نف�ضيٍة؛  واأمرا�ٍض  ل�ضطراباٍت  القا�رص  الأم  اأطفال  حياة  وتعري�ض 

وتديّن م�ضاركة  اجتماعيٍة غري متجان�ضة،  بيئٍة  الطفل يف  لوجود 

املراأة يف مناحي احلياة املختلفة، ومنها؛ �ضوق العمل”.

ما تز�ل �شغرية..!

�ضّن  وب�ضّدة  فتوؤيد  التا�ضع؛  ال�ضف  يف  عبيد”  “يارا  الطالبة  اأما 

قانوٍن للزواج ل يقّل عن 18�ضنة؛ يحميها من اإجبار بع�ض الأهايل 

واأولياء الأمور من تزويجها وحتميلها امل�ضئولية وهي ما تزال �ضغرية، 

اأمتّ  على  تكون  واأن  الأ�ضا�ضية،  املراحل  يف  درا�ضتها  ت�ضتكمل  واأن 

ال�ضتعداد واأكرث ن�ضجاً ووعياً”.

�ضٍن  “اأف�ضل  اإّن  العا�رص  ال�ضّف  يف  فريد”  “رانيا  الطالبة  وقالت 

22- اأي  اجلامعية  املرحلة  من  النتهاء  بعد  ما  الفتيات  لتزويج 

ن�ضجاً،  واأكرث  امل�ضئولية  حتّمل  على  ق��ادرةً  تكون  حيث  23عاماً، 
ول تفهم ما معنى  للإجناب، فهي تكون �ضغريةً  وموؤهلًة ج�ضدياً 

الزواج”.

ح�شب رغبة �لفتاة

اأما الطالبة “ولء طبا�ضة” يف املرحلة الثانوية؛ فرتف�ض و�ضع قانوٍن 

لرغبة  الأمر  هذا  وترك  للزواج،  قانوٍن  �ضّن  �ضد  اأنها  حيث  للزواج، 

اأنه لكّل حالٍة ظروفها اخلا�ضة، فهناك فتياٌت  اإىل  الفتاة. منوهًة 

يف عمرٍ دون ال�14 وحتتاج اإىل الزواج ج�ضدياً اأو اجتماعياً، وقد تكون 

م�ضيفًة: “املهم هو التاأّكد من  قادرةً على حتّمل اأعباء هذا الزواج” 

موافقة الزوجة دون اإكراه”.

ال�ضف احلادي ع�رص، على اأهمية  ووافقت الطالبة “براءة احلملوي” 

�ضّن قانوٍن للزواج مينع من زواج الفتيات ما دون 18�ضنة؛ حيث اأنها 

ل تكون على درايٍة باأمور الزواج، وما تزال طفلًة، ولي�ض لها القدرة 

 
ّ
التعليمي امل�ضتوى  تكون يف  ول  الزوجية،  احلياة  اأعباء  حتّمل  على 

 والفكرّي املنا�ضب، وقد تختلف يف امل�ضتويات بينها وبني 
ّ
والعقلي

�رصيك حياتها”.

و�ضدّدت الطالبة “رانيا اإ�ضماعيل” ال�ضف الثاين ع�رص، على موقفها 

زواج  اأّن  حيث  �ضنة،   18 عن  يقّل  األ  للزواج  قانوٍن  لو�ضع  “املوؤيد 
واللعب،  كالتعليم  حقوقهّن  من  الكثري  من  يحرمهّن  ال�ضغريات 

زيادة  اأن يعمل على  وحتميلها امل�ضئولية يف �ضٍن مبكرةٍ، واحتمال 

الكثافة ال�ضكانية، وزيادة الأمرا�ض املنت�رصة بني الفتيات؛ خا�ضًة مع 

، وقد يتُم ا�ضتغللُها لعدم اكتمالها 
ّ
عدم اكتمال منوها اجل�ضمي

 وعدم ن�ضجها ووعيها؛ مما يوؤدي خللق ون�ضاأة جيٍل فا�ضل”. 
ّ
العقلي
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فد�ء �أب� �لعطا

خم�شة  و�أخسسرى  �أطسسفسسال،  ع�رصة  ت�شّم  عائلٌة 

�أرقاٌم كانت تُ�شّجل لأعد�د �لأُ�رص  ع�رص طفالً، 

باأّن  تبير�ً  �أو  باحلمولة،  �لفل�شطينية، تفاخر�ً 

قبل  مسسن  حم�شوٍب  غسسري  “خطاأ”  كسسان  �لطفل 

و�ل�شحية  �لعائلية  �مل�شاكل  �أن  �إل  �لأزو�ج، 

للبحث  دفسسعسست  و�لأم؛  �لأطسسفسسال  تسسر�فسسق  �لسستسسي 

لتنظيم  خمتلفٍة  بطرٍق  �شنو�ت-  عّدة  -منذ 

و�لطفل،  �لأم  �شّحة  مسسع  تتنا�شب  �لأ�سسسسرصة، 

و�لكايف  �ل�شليم  �لقر�ر  لتخاذ  وقتاً  وتُعطي 

�لتي  و�ل�شحّية  �لور�ثية  �لفحو�شات  لإجر�ء 

تُعفي �لأم من �لأمر��س. 

لأ�ضحاب  تركت  الأ�رصة؛  تنظيم  ولأهمية  “الغيداء”.. 
وال�ضلبيات  الإيجابيات  لإبراز  الكلمة؛  الخت�ضا�ض 

قبل  الن�ضاء؛  على  وعواقبها  الأ�رصة  تنظيم  لو�ضائل 

الزوج تنظيم  ، وعدم تقّبل 
ّ
ا�ضت�ضارة الطاقم الطبي

كانت  ما  واإذا  الزوجني،  بني  الوعي  ون�ضبة  الأ���رصة، 

الو�ضائل موجودةً؛ اأم اأّن هناك معيقات.

دفعن �لثمن..!

مرارتها  جتّرعت  التي  جتربتها؛  حتّدثت عن  “اأم حممد” 
وت�رصفها  ال�ضحّية،  للعيادة  ا�ضت�ضارتها  لعدم 

مما  الأ�رصة؛  تنظيم  لو�ضيلة  اختيارها  يف  عقلها  من 

جعلها تدفع الثمن، حيث قالت: “تعر�ضُت للجلطة؛ 

غلطتي؛  هذه  الهرمون”  “ثنائية  حلبوب  تناويل  بعد 

توّجهت  بل  احلبوب؛  تناول  قبل  العيادة  اأ�ضت�رص  مل 

يحقق الراحة والرفاهية للمرأة 
ويجنبها ألمراض قد تفتك بحياتها

تنظيم �لأ�رصة..
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ل�ضيدليٍة خا�ضٍة ل�رصائها، وهذا �ضّبب يل م�ضاعفاٍت �ضديدةً، ومل 

تكن منا�ضبًة ل�ضحتي”.

“اأم اأن�ض”.. ر�ضمت ملمُح وجهها عمراً اأكرب مما قد تكون عليه من 
�ضّدة الإرهاق والتعب، حيث بداأت ب�رصد معاناتها؛ بالقول: “حملت 

اأجهل  تنظيم الأ�رصة، وال�ضبب؛ رف�ض زوجي  اأكرث من مرةٍ، وكنت 

اأطفاٍل  بت�ضعة  حملُت  وللأ�ضف؛  التنظيم،  من  نوٍع  لأّي  املتكّرر 

كبرياً  دوراً  للعيادة  وكان  للراحة،  بينهم  زمنيٍة  فرتةٍ  اأّي  دون  بتتابٍع؛ 

اإعطاوؤنا  متّ  حيث  للعيادة،  زوجي  وا�ضتدعاء  ونُ�ضحي،  اإر�ضادي  يف 

التوجيهات اللزمة، واإقناع زوجي؛ لن�ضل اإىل �ضحٍة جيدة”.

تنّهدت؛  والتي  “اأم حممود”  وعلى بعد عّدة خطوات؛ كانت جتل�ض 

تقول:  الثدي.  ل�ضتئ�ضال  تعّر�ضت  حديثها،  �ضبقت  ودمعتها 

 ،
ّ
“هذا اأكرب خطاأ يف حياتي، وذلك لعدم ا�ضت�ضارة الطاقم الطبي

وال�ضبب الرئي�ضي يف معاناتي هو تناول حبوب منع احلمل من اإحدى 

ال�ضيدليات اخلا�ضة، ومل اأِع اأّن العامل الوراثي يلعب دوراً كبرياً فيما 

يتعلق ب�رصطان الثدي”.

“اأتابع  نف�ضها:  عن  را�ضيٌة  وهي  يعقوب”  “اأم  تقول  جهتها؛  من 

دورات  جميع  واأ�ضارك يف  وبعده،  احلمل  قبل  ال�ضحية  العيادة  يف 

لله؛  واحلمد  الأ�رصة،  بتنظيم  اخلا�ضة  ال�ضحّية؛  العيادة  واأن�ضطة 

اأفراد، والفرق بني كل طفٍل واآخر؛ عامان،  اأربعة  اأ�رصتي مكّونة من 

مع  متابعتي  بف�ضل  وهذا  بخري،  اأبنائي  و�ضّحة  �ضّحتي  اأّن  كما 

الطاقم”.

دور “�لأونرو�”

“غوث  بوكالة  العائلة  �ضحة  مديرة  وادي”  “مرمي  الدكتورة  اأ�ضارت 

وت�ضغيل اللجئني” )الأونروا( اإىل اأّن ا�ضتعمال و�ضائل تنظيم الأ�رصة 

يُقلل من وفيات الأمهات، ويوّفر لهّن ال�ضّحة عن طريق جتّنب احلمل  

ذي اخلطورة العالية، اأو غري املرغوب فيه”.

واأكدت “وادي” اأّن “الو�ضائل املتوّفرة لدى )الأونروا( جمانيٌة، واخلدمات 

متوا�ضلٌة، ول يوجد فيها انقطاع” م�ضريةً اإىل اأّن “الو�ضائل املتوفرة 

هي: اللولب، احلبوب اأحادية وثنائية الهورمون” م�ضريةً اإىل اأّن “الكثري 

من ال�ضيدات يُف�ضلن ا�ضتخدام اللولب من عيادات “وكالة الغوث” 

ملا للو�ضيلة من فعالية عالية يف منع حدوث احلمل وملدة قد ت�ضل 

اإىل ع�رص �ضنوات”.

اللواتي  ال�ضيدات  على  تًركز  –لديهم-  “العيادات  اأّن  اإىل  واأ�ضارت 

تعانني من ال�ضكر وال�ضغط والأمرا�ض املعدية،  وتقوم مبتابعتهّن 

قبل احلمل وت�ضنيفهّن يف اأق�ضام تنظيم الأ�رصة، والهتمام بهّن”.

نق�س �لو�شائل

اأبو  “وفاء  قالت  احل�ضار؛  ب�ضبب  التنظيم  و�ضائل  نق�ض  وحول 

الأ�رصة  وحماية  تنظيم  “جمعية  يف  الإداري  امل�ضئول  ح�ضي�ض” 

اأّن: “الو�ضائل املتوفرة يف تنظيم الأ�رصة هي حبوب  الفل�ضطينية” 

والربج�ضتريون(  )الإ�ضرتوجني  هرمونني  على  حتتوي  التي  الثنائي؛ 

وحبوب الأحادي )التي حتتوي  على الربوج�ضتريون فقط( ول حتتوي 

على الإ�ضرتوجني”.

اأن “هناك معيقاٌت تواجه اأق�ضام تنظيم  واأو�ضحت “اأبو ح�ضي�ض” 

احل�ضار على غزة  ب�ضبب  الو�ضائل؛  الأ�رصة يف قطاع غزة، كنق�ض 

اإىل  يوؤ�رّص  وهذا  الأمهات،  وفيات  ن�ضبة  لزيادة  اأّدى  مما  �ضنوات،  منذ 

تدهور �ضّحة املراأة الإجنابية”.

ومنها  اإيجابياٌت  الأ�رصة  تنظيم  “لو�ضائل  ح�ضي�ض”:  “اأبو  ونّوهت 

اأنها ت�ضاعد يف الوقاية من الأمرا�ض املنقولة جن�ضياً، وحتمي من 

لتحقيق  بالإ�ضافة  املكت�ضبة–الإيدز،  املناعة  نق�ض  فريو�ض  انتقال 

الولدة،  اأخطار  ال�ضيدات من  حيث ت�ضاعد على حماية  “املباعدة” 
وفيات  من  يُخف�ض  �ضنوات؛   3 واآخر  حمٍل  بني  املباعدة  فبمجرد 

الأمهات بن�ضبة 30%”.

حريّة �لختيار

من جهتها؛ اأكّدت احلكيمة بعيادة وكالة ال�ضاطئ “فدوى املقّيد” 

بني  املباعدة  هو  الأ�رصة  تنظيم  و�ضائل  ا�ضتعمال  من  “الهدف  اأّن 

يف  الأطفال  من  فيه  املرغوب  العدد  اإجناب  بهدف  والآخر؛  احلمل 

الوقت املنا�ضب”. 

اأق�ضام  يف  تكون  احلوامل  ال�ضيدات  “توعية  اإّن  “املقّيد”  وقالت 

تنظيم الأ�رصة من قبل الطبيب العام يف اآخر �ضهرٍ من اأ�ضهر حمل 

مرةً  كم  النظر  بغ�ّض  الأ�رصة  تنظيم  عن  توعيتها  ويتّم  ال�ضيدة، 

حملت؛ حتى تكون واعيًة. اأما املكان الثاين؛ فيكون متابعة الأطفال 

وتطعيمهم ووزنهم واإعطاء الإر�ضادات للأم؛ لعمل تنظيم اأ�رصة”.

تركيزٌ على �لأمر��س �ملزمنة

على  ترّكز  بالوكالة  الأ�رصة  تنظيم  “عيادة  اأّن  “املقّيد”  واأكّدت 

كال�ضكر  عاٍم   ب�ضكٍل  املزمنة  بالأمرا�ض  امل�ضابات  ال�ضيدات 

عليها  الأ�ضئلة  بعر�ض  دورنا  يكون  حيث  احلمل؛  قبل  وال�ضغط 

ويتّم  لها،  الرعاية  توفري  يتّم  حيث  احلمل،  يف  ترغب  كانت  ما  اإذا 

عر�ض احلالة على الطبيب، وتقييم احلالة، واإعطاوؤها حبوب من نوع 

ملدة ثلثة �ضهور قبل احلمل، ويف هذه احلالة؛ نُعطي  “فلوكا �ضت” 
احلالة اإر�ضاداٍت  وتعليماٍت قبل احلمل”.

ال�ضغط  اأمرا�ض  يُعانني  ممن  ال�ضيدات  جميع  “املقّيد”  ون�ضحت 

والقلب وال�رصايني اأو دوايل ال�ضاقني.. وخلفه؛ فاإن ا�ضتعمال حبوب 

منع احلمل ثنائية الهرمون “حمظور”.

15 مركز�ً للتنظيم باحلكومة
بوزارة  الأمومة  مديرة  اأو�ضحت  ال�ضحة”  “وزارة  دور  وبخ�ضو�ض 

اأّن “الوزارة تعمل  يف ق�ضم تنظيم الأ�رصة،  ال�ضحة “نهلة حل�ض” 

مرتددةٍ؛  لكّل  واملنا�ضبة  اللزمة  الأ�رصة  تنظيم  و�ضائل  تقدمي  على 

مع مراعاة عدم التدّخل يف عدد الأبناء؛ الذي توؤكده املنفعة وعدم 

التعار�ض مع القواعد الدينية، وم�ضاركة الزوج يف اتخاذ القرار”. 

من خدمات تنظيم الأ�رصة تقدمها  اأّن: “60 %  واأو�ضحت “حل�ض” 

وكالة )الأونروا( اأما وزارة ال�ضحة؛ فتقدم تقريباً %40 يف 15 مركزاً 

غزة؛  قطاع  يف  اجلغرافية  املناطق  معظم  يف  الأ���رصة  لتنظيم 

ل�ضهولة الو�ضول لكّل مركزٍ. كما يتم توفري طبيبٍة متخ�ض�ضٍة 

وقابلٍة وتثقيٍف �ضحٍي لتوعية الن�ضاء، واإعطاء امل�ضورة يف جل�ضات 

ما قبل احلمل والأمرا�ض املنقولة جن�ضياً”.

واأ�ضارت “حل�ض” اإىل اأّن “هناك معيقاٌت تت�ضّبب يف ازدياد احلمل غري 

املرغوب فيه؛ كعدم ح�ضول املنتفعة على الو�ضيلة؛ لعدم توّفرها 

من اجلهات الداعمة، عدم متّكن املنتفعة من الو�ضول للمركز وعدم 

مما  ب�ضكٍل خاطئ،   الو�ضيلة  وا�ضتخدام  بامل�ضورة؛  املنتفعة  التزام 

يوؤدي اإىل ف�ضل ا�ضتخدام الو�ضيلة وعدم رجوع املنتفعة اإىل مراكز 

املتابعة عند ف�ضل ا�ضتخدام الو�ضيلة، وعدم وعٍي كامٍل وجمتمعٍي 

بثقافة ا�ضتخدام و�ضائل تنظيم الأ�رصة”.

بالرغم من الإيجابيات وال�ضلبيات واملعّوقات التي قد تواجه الن�ضاء؛ 

اأف�ضل  لتحقيق م�ضتوًى  الأف�ضل  اخليار  الأ�رصة هو  تنظيم  يبقى 

الإجنابي  بالقرار  وامل��راأة  الرجل  باإ�رصاك  وذلك  الإجنابية؛  لل�ضحة 

ال�ضليم للأ�رصة.
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يُد�ِعُب  جميٌل  حلٌم  �لر�شاقة 

ُكسسسسلَّ فسسستسسساة، لسسكسسّن حتسسقسسيسسق هسسذ� 

�حلسسلسسم �أ�سسشسسبسسح كسسابسسو�سسشسساً يسسسوؤرّق 

مسسعسسظسسم �لسسنسس�سسشسساء، فسسد�ئسسمسساً ما 

تلهث �ملر�أة ور�ء �أّي �شيءٍ يَِعُدها 

مبالةٍ  بال  فتجرب  مثايّل،  بِسسَوْزٍن 

و�لو�شفات  �لرجيم  �شتَّى طرق 

�لسسسكسسسيسسسمسسسيسسسائسسسيَّسسسة و�لأعسسسس�سسسسشسسسساب 

و�لأدوية.

وغالباً؛ ما ت�ضعى الن�ضاء للو�ضول 

كافة  اتباع  خلل  من  حللمهّن 

للإنرتنت  ت��ارةً  فتلجاأ  الو�ضائل، 

للبحث عن و�ضيلٍة �ضهلٍة واآمنٍة، 

اأخرياٍت؛  ن�ضاٍء  لتجارب  اأخرى  وتارةً 

تلك  ا�ضتعمال  ملخاطر  وعٍي  دون 

الو�ضائل دون درايٍة اأو علم. 

يرزق  ل  حني  كثريةٍ؛  اأوق��اٍت  ويف 

بالتفكري  يبداآن  باأطفاٍل؛  الزوجان 

عن  بحثاً  حياتهما  اأ�ضلوب  يف 

وراء  تقف  قد  التي  الأ�ضباب 

وزن  اأّن  يرى خمت�ضون  ذلك، حيث 

احلركي  ن�ضاطه  ومدى  الإن�ضان 

فاللياقة  اخل�ضوبة،  على  تاأثريٌ  له 

وممار�ضة  اخل�ضوبة،  تزيد  البدنية 

لها  واعتدال  بانتظام  الريا�ضة 

فوائد عّدة على القدرة الإجنابية.

“اإ�رصاء ماجد” )24�ضنة( تقول “وزين 
زائٌد عن الوزن املثايّل 15 كيلوجرام، 

لذلك؛ اتبعت نُظم رجيم ل اأعرف 

عَددَها ب�ضبب كرثتها، وبحمد الله 

حّققُت جناحاً ملحوظاً يف تخفيف 

لوزين  اأ�ضل  و�ضاأ�ضتمر حتى  وزين، 

املطلوب”.

قالت:  )33عاماً(  اأحمد”  “مرام 
خميفٍة  بطريقٍة  وزين  زاد  “لقد 
باأكرث  والولدة  واحلمل  الزواج  بعد 

يل؛  وبالن�ضبة  جرام،  20كيلو  من 

واأنظر  كثرياً،  يزعجني  الأمر  فاإّن 

دائماً للمراأة فتزيد نف�ضيتي �ضوًء؛ 

طبيٍب  مع  اأتابع  ب��داأت  لذلك؛ 

متخ�ض�ٍض يف علج ال�ضمنة، وبداأ 

وزين بالنق�ضان”. 

يوؤثر  اأن  الطبيعي  “من  وت�ضيف: 

املراأة  ج�ضم  على  والإجناب  احلمل 

والتاأثريات  ال�ضكل  حيث  من 

اجلانبية، فماذا على املراأة اأن تفعل 

�ضوى اأن تلجاأ لأنظمة الريجيم”.

عنا�رص م�شاعدة

“حممود  ال�ضيدلين  الدكتور 

علي”  ال�ضيخ  اللطيف  عبد 

العلجية،  التغذية  اخت�ضا�ضي 

يوؤكد  النفي�ض”  ابن  “مركز  مدير 

زيادة  اأو  “البدانة  اأن:  للغيداء 

من  العديد  توؤرق  م�ضكلٌة  الوزن 

عوامل  لعدة  وترجع  الن�ضاء، 

يقوم  اأي  النف�ضي،  العامل  منها 

طاقاته؛  جميع  بتفريغ  ال�ضخ�ض 

من  كبريةً  كمياٍت  بتناول  وذلك 

له  القت�ضادي  والعامل  الطعام، 

اأي�ضاً لأّن الب�ضطاء يتناولون  تاأثريٌ 

با�ضتمرار الزيوت واملقايل؛ مما يوؤدي 

اإىل ال�ضمنة املفرطة”.

علي”:  “ال�ضيخ  وي�ضيف 

اإىل  م�ضاعٌد  عن�رصٌ  “الأع�ضاب 
بنظاٍم  واللتزام  الريا�ضة  جانب 

وتخ�ضي�ض  م��ع��نٍي،  غ��ذائ��ٍي 

 ملبحٍث علمٍي؛ فل 
ُ
يُلجاأ الأع�ضاب 

تُعطى الأع�ضاب اإل ح�ضب احلالة 

وو�ضعها ال�ضحي”.

الأع�ضاب  “بع�ض  اأّن  مو�ضحاً 

العقم  ح��الت  تعالج  املقّدمة 

عند  التبوي�ض  م�ضاكل  وبع�ض 

الن�ضاء، اإىل جانب تخ�ضي�ض الوزن”.

ع�رصنا  يف  اأ�ضبحت  الوزن  زيادة 

اأهّم مر�ٍض ي�ضيب الب�رصية، فهي 

اأهم من الأمرا�ض، ترعب املجتمع 

القلب  واأم��را���ض  كال�رصطان 

وال�رصايني وداء ال�ضكري وال�ضغط، 

ل بل اإنها ال�ضبب الرئي�ضي لكّل 

الأبحاث  ح�ضب  الأمرا�ض  تلك 

تاأثرّيٍ  من  لها  ملا  احلديثة؛  الطبية 

وا�ضٍح على نف�ضية املراأة”.

�شورة �جل�شم

الطهراوي”  “جميل  د.  قال  بدوره؛ 

النف�ضية:  ال�ضحة  يف  املحا�رص 

يُطلق  الرجيم  على  املراأة  “اإقبال 
“�ضورة  النف�ض  علم  يف  عليه 

الإن�ضان  يرى  كيف  اأي  اجل�ضم” 

ذلك  انعكا�ض  مدى  وما  نف�ضه 

على الآخرين”.

واأكّد د. “الطهراوي” اأّن “الدرا�ضات 

تعيق  املفرطة  ال�ضمنة  اأّن  اأثبتت 

حتاول  وبالتايل؛  الإجن��اب،  عملية 

املراأة اللجوء ملراكز الرجيم لتعالج 

بع�ض امل�ضاكل التي يف اعتقادها 

توؤثر اإيجابياً على حياتها”.

الريا�ضية  “املمار�ضة  وت��اب��ع: 

وبطريقٍة  وامل�ضتمرة  املنتظمة 

على  ت�ضاعد  ومقّننٍة  �ضليمٍة 

النف�ضي  ال��ت��ك��ّي��ف  حتقيق 

املواقف  تُهيئ  فهي  ملمار�ضيها، 

اإىل  احلاجة  ت�ضبع  التي  املختلفة 

الذات  وحتقيق  والنجاح  التقدير 

الأمان، كما جتلب ال�ضعادة وال�رصور 

اإىل النف�ض وت�ضاعد على التخل�ض 

الع�ضبي؛  الإره��اق  اأو  التوتر  من 

املكبوتة  النفعالت  بتفريغ  وذلك 

كما  الزائدة.  الطاقة  وا�ضتنفاد 

النفعالت  ترقية  على  ت�ضاعد 

و�ضبط النف�ض”.

الأ�ضلحة  من  الريا�ضة  وتُعّد 

وهي  ال��وزن،  لإنقا�ض  الفّعالة 

لكت�ضاب  الأن�ضب  الو�ضيلة 

ج�ضٍم ر�ضيٍق واحلفاظ على �ضحٍة 

يف  ال�ضليم  فالعقل  �ضليمٍة، 

اجل�ضم ال�ضليم. 

“ن�رصين عكا�ضة”  تلفت  هنا؛  من 

الريا�ضية  ال�ضالة  م�رصفة 

حديث  يف  الإ�ضلمية  باجلامعة 

اأن: “الريا�ضة عن�رصٌ  ل� “للغيداء” 

 للإن�ضان؛ خا�ضًة الن�ضاء، 
ٌ
اأ�ضا�ضي

�ضعيد  على  فوائد  من  لها  ملا 

ج�ضم الإن�ضان”.

امل���راأة  “جلوء  اأّن  واأو���ض��ح��ت 

من  يُ�رصّع  الأع�ضاب  ل�ضتخدام 

عملية نق�ضان الوزن، لكن يُحدُث 

املراأة  ممار�ضة  بينما  كبريةً،  اأ�رصاراً 

وبالتايل؛  لوقٍت،  حتتاج  للريا�ضة 

حتدث تاأثرياٍت اإيجابيًة على ج�ضم 

و�ضحة املراأة، اإىل جانب املحافظة 

على نظاٍم غذائٍي �ضليم”.
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�ملبّكر  �لتزويج  ظاهرة  ز�لسست  ل 

من �لظو�هر “�لقدمية-�جلديدة” 

يف �ملجتمع �لفل�شطيني، حيُث 

ظّل  يف  �لسسظسساهسسرة  هسسذه  تتفاقم 

�لقت�شاديّة  �لأو�سسشسساع  تفاقم 

فل�شطني،  يف  و�لجسستسسمسساعسسّيسسة 

ليعّول كثريٌ من �ملخت�ّشني على 

و�شائل �لإعالم كاأحد �أهم �أدو�ت 

�لتوعية يف �ملجتمع، و�إمكانية 

– �لتخفيف  يف  م�شاهمتها 

تسسدريسسجسسيسساً- مسسن هسسذه �لسسظسساهسسرة، 

و�شولً �إىل �لق�شاء عليها. 

تقدمي  اأهمية  تظهر  هنا  وم��ن 

املنا�ضبة  الإعلمية  املحتويات 

ملكافحة ظاهرة التزويج املبّكر، يف 

خمتلف الو�ضائل الإعلمية؛ لتغيري 

بالتوعّية  مروراً  الثقايف؛  املنظور 

املجتمع،  على  الظاهرة  بخطورة 

برامج  تاأ�ضي�ض  مع  بالتوازي  وذلك 

خّطٍة  �ضمن  للفتيات  داعمٍة 

�ض �ضندوقاً نقدياً  اقت�ضاديٍّة تُخ�ضّ

ينتمني  اللواتي  الفتيات  لدعم 

لأ�رصٍ فقرية، والعمل لل�ضغط على 

احلكومة ومنظمات املجتمع املدين 

للعمل �ضوياً، لتقدمي الدعم اللزم 

اأ�رصار  من  يعاننّي  اللتي  للفتيات 

اأّي عمٍل  يوؤتي  املبكر؛ كي  التزويج 

اإعلمٍي ثماره.

!.. �لإعالم ُمق�رصّ

املديرة العامة ل� “جمعية الثقافة 

اأ�ضارت  زقوت”  “مرمي  احلّر”  والفكر 

امل�ضكلة  لهذه  احللول  اأوىل  اأّن  اإىل 

يبداأ يف “حمو وت�ضحيح املفاهيم 

املنت�رصة  اخلاطئة  واملعتقدات 

الإعلم”  خلل  من  جمتمعنا؛  يف 

ُجملًة  “املُق�رصّ  ب�  و�ضفتُه  الذي 

ق�ضية  تناول  حول  وتف�ضيلً” 

دوراً  يلعب  فهو  املبّكر،  التزويج 

كبرياً يف عملية التغيري امللمو�ضة، 

�ضحٍي  جمتمٍع  على  للح�ضول 

املُبّكر  التزويج  م�ضارّ  متاماً  علم 

على الأجيال القادمة.

اأّن  اأرى  “اإنني  “زقوت”:  وتكمل 

الجتاه  هذا  يف  تقع  امل�ضئولية 

توجيهّيٍة  كبوؤرةٍ  الإع��لم  على 

للقوانني،  وتغيريٍ  للتوعّية  ون�رصٍ 

جتاه  وا�ضحاً  تق�ضرياً  يُبدي  كّونه 

ولي�ض  عموماً  الن�ضّوية  الق�ضايا 

فقط،  املُبّكر  التزويج  ق�ضية 

وانتهاًء  امل�ضاجد،  بخطباء  مروراً 

باملوؤ�ض�ضات الإعلمّية؛ التي يجب 

�ضغٍط  بحملت  القيام  عليها 

 النا�ض بخطورة 
ّ
ومنا�رصةٍ لرفع وعي

الت�رصيعات  بعدها  تاأتي  ثّم  ذلك، 

القانونية التي حتّدد �ضّن الزواج”.

خطٍة  و�ضع  “زقوت”  واقرتحت 

وطنّية اإعلمّية ي�ضرتك يف اإعدادها 

ذات  املوؤ�ض�ضات  جميع  وتنفيذها 

املُبّكر،  التزويج  بق�ضية  العلقة 

بكّل  املنوطة  الأدوار  حتديد  مع 

هذه  تقوي�ض  بهدف  موؤ�ض�ضٍة؛ 

جمتمعنا  يف  اخلطرية  الظاهرة 

على  لل�ضيطرة  ؛ 
ّ
الفل�ضطيني

تبعاتها ال�ضلبية امل�ضتقبلية على 

الأ�رصة؛ بل واملجتمع الفل�ضطيني 

باأ�رصه.

اأجراها  درا�ضٍة م�ضحّية،  من خلل 

فاإّن  املراأة”  �ضئون  “مركز  طاقم 

حتتّل  املُبّكر  التزويج  ق�ضية 

الإعلم  و�ضائل  يف  متاأخرةً  مراحل 

الفل�ضطيني املختلفة، واأّن الربامج 

يف  بالق�ضية،  املتعلقة  احلواريّة 

ب�  حتظى  والتلفزيون  الإذاع���ة 

يزيد  ما  واأّن  متدنّية”  “متابعٍة 
ال�ضحفيني  �ضعف  بّلًة:  الطني 

هذه  ت��ن��اول  يف  وال�ضحفيات 

الق�ضية؛ التي تُعنى بن�رص ثقافته 

مو�ضمية  جانب  اإىل  ومفاهيمه، 

.
ّ
التناول يف الإعلم الفل�ضطيني

حجم  توا�ضع  امل�ضح  بنّي  كما 

بق�ضية  تتعّلق  التي  الربامج 

التلفزيون؛  يف  املبّكر  التزويج 

ومع  الإذاعات،  اأف�ضل يف  وبن�ضبٍة 

هموم  ما-  -بحدود  تعك�ض  ذلك؛ 

الفل�ضطينية،  امل��راأة  وم�ضاكل 

وتُ�ضهُم يف طرح حلوٍل للتحديّات 

التي تواجهها.

��شر�تيجية �إعالمية

الن�ضوّي  ال�ضاأن  يف  الباحث  اأّما 

“طلل اأبو ركبة”.. فيو�ّضح وجهة 

بالقول:  “الغيداء”  ل�قراء  نظره 

“مما ل�ضّك فيه؛ اأّن الإعلم قد بات 
يلعب دوراً هاماً وموؤثراً يف خمتلف 

ومنها  املجتمعية؛  الق�ضايا 

التزويج املبّكر للفتيات، وهنا ميكن 

يُعد ُمطالَباً  الإعلم مل  اأّن  القول 

فقط بطرح ق�ضية التزويج املبّكر 

تبّني  الآن  يلزُمُه  بل  العام؛  للراأي 

كافة  لدعم  كاملٍة  ا�ضرتاتيجيٍة 

على  الن�ضوية  واحلقوق  الق�ضايا 

حِد �ضواء”.

الإعلم  ا�ضتح�ضار  على  منوهاً 

الناجحة  للنماذج  الفل�ضطيني 

هذه  خا�ضوا  مل��ن  والفا�ضلة 

التجربة، وتزّوجن يف �ضٍن ُمبكر، اأو 

�ضٍن  يف  اإرادتهن  رغم  تزويجُهّن  متّ 

للمواطن  املقارنة  وترك  �ضغريةٍ، 

من  وه��ذا  النتائج،  ل�ضتخل�ض 

�ضاأنه اإعادة ت�ضكيل الوعي بجملة 

التزويج  راأ�ضها  وعلى  الق�ضايا؛ 

املبكر.

ميكن  “ل  ركبة”:  “اأبو  وي�ضيف 

باأنُه  باملطلق  الإع���لم  ات��ه��ام 

التزويج  ظاهرة  و�ضورة  دّور  يُغّيب 

باتت  التي  املجتمع؛  داخل  املُبّكر 

خلل  من  وا�ضٍح  وب�ضكٍل  ظاهرةً 

الإعلم؛ الذي اأخرجها للراأي العام، 

فهو  �ضّورها،  بكافة  فيقدمها 

يهتّم بها، وي�ضعها �ضمن اأجندته 

الإعلمّية، حماولً تغيري النمطّية، 

ال�رصائح  ب��ني  التوعّية  ون�رص 

الن�ضاء  م�ضتهدفاً  املختلفة، 

بدرجٍة اأوىل.

يف  ق�ضوراً  هناك  يكون  اأن  نافياً 

طرح ق�ضية التزويج املبّكر ب�ضكٍل 

الفل�ضطيني  فالإعلم  ُمطلق، 

عرب  الربامج  من  العديد  يقّدم 

كربنامج  الفل�ضطينية  الإذاعات 

الذي يُبثُّ عرب اأثري  “هي وحقوقها” 
الدور  اأّن  اإىل  م�ضرياً  “األوان”.  راديو 

هو  الإعلم  به  يقوم  الذي  الثاين 

“اإخراج املراأة من القوالب النمطية 
التي تفر�ضها الثقافة ال�ضائدة يف 

على  الرتكيز  �رصورة  مع  املجتمع، 

اأن�ضنة ق�ضية التزويج املُبّكر اأثناء 

الطرح واملعاجلة”.

اإلعالم سالح قوي يف مواجهة ظاهرة التزويج امُلبّكر
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بّدلت  لعبتها،  لتداعب  في شوٍق  مدرستها سريعًا  من  عادت 
قنوات  أمام  وجلست  التلفاز،  “رميوت”  واحتضنت  مالبسها، 
طفلتها  مشاهدة  فور  الغضب؛  تثير  ال  أمها  نظرات  األطفال، 
ما فعلته؛ بعدما متّتمت بكلماٍت مبعثرٍة لم تسمعها صغيرُتها: 
“عيشي طفولتك مّيا ... اهلل أعلم إيش تشوفي في حياتك يا 

روحي...”.
املاضي  ذكريات  على  بها  اتكأت  -التي  أمها  كلمات  تكن  لم 
فهي  عبثًا؛  حياتها-  بألم  معجونٍة  بتنهيداٍت  خرجت  بعدما 
ختشى من مجتمٍع حرمها طفولتها، وزّج بها في سجن الزواج 

املبّكر.
فإذا  وتأّملها؛  متتمتها  ُتنهي  تكد  لم  “يامسني”  الصغيرة  والدة 
بالباب يطرقه جدُّ الصغيرة وعُمها، بصحبتهم جنُلُه “العريس” 
أمها؛  أحضان  من  خطفوها  فقد  الوردية،  البريئة  إذن  دون 
وقالوا: “ستكون زوجًة البن عمها؛ اجلمال الذي يزّينها ال ميكن 

له أن يذهب لغيره”.
اليامسينة الناعمة ال تدري ما الذي حّل بها، فهي طفلٌة لم تنتِه 
بعد من مشاهدة مسلسل الكرتون؛ لُتنتزع من أمامه وتكُبر على 
ستتحّمل  تهمة،  دون  سجٍن  في  ُتلقى  زوجًة،  ستصبح  الفور؛ 
وإدراك،  النساء، وتصبح من عاملهم؛ دون خطواٍت  مسئولية 
ولن حتلم كما حتلم الفتيات؛ اللواتي يكبرنها بسنواٍت، وأقبلن 

على الزواج.
والتقاليد  والدتها ووالدها، فالعادات  أمام  ُيجِد نفعًا  لم  بكاٌء 
عند البعض لم تعرف لإلنسانية معنى، حاولت األّم املسكينة 
من  عامًا  عشر  األربعة  تبلغ  لم  التي  صغيرتها  حتتضن  أن 
الفرح؛ لتخبرها بسٍر كبيٍر، وتهمس في أذنها؛ لتواسي قلبها: 
فستانك  بتلبسي  بكرة  بتعيشي،  حياتي  نفس  مّيا؛  “معلش 

األبيض وبتكوني أحلى ملكة، وبتنسي حلظات احلزن”.
ضحكت “يامسني” ضحكًة بريئًة لم تعرف ما وراءها، وما الذي 
بصحبة  اخلطوبة  فترة  وانتهت  األيام،  مّرت  لها..  سيحدث 
أميرها وفارسها الذي جاء لها دون حلم.. آن وقت الفرح وبناء 
لم  امرأٌة صغيرٌة  األسرة  رّبة  لكّن  املجتمع،  أسرٍة جديدٍة في 

تنِه دراسة املرحلة اإلعدادية.
الالزمة  التعليمات  مرحلة  ختّطيها  بعد  الزواج  مراسم  انتهت 
لذلك من قبل والدتها ووالدة زوجها، ليصبح في أحشاء الطفلة 
في  التي  دميتي  بدل  لي  يكون  كيف  تتساءل:  وهي  طفلًا، 

أحضاني؟! لترّد سريعًا أنه ظلم العادات والتقاليد!
خطوًة  معها  سيبقى  زوجها  أن  الصغيرة  اليامسينة  أدركت 
بخطوة، ويكمل منو أغصانها، سُيعيُنها أن ُتكمل حملها وتنجب 
احللم  لكّن  ُأّمه،  جمال  مالمح  تزّينه  فارسها،  يشبه  طفلًا  له 
لم يكتمل؛ فقد مات الزوج في حادث سير، وأصبحت زوجته 

الصغيرة أرملًة، ولم تدرك كيف تبدو احلياة بعد اليوم.
غاب زهر اليامسني بني رماد أيامها؛ ولم تعْد أغصاُنها تكبر؛ 
لم تعْد لباقي أيام العمر حياة، تعيش على مضض؛ عّل حملها 
طفالن  وجعها،  يواسي  ويأتي  احلياة،  جنيُنها  وُيبصُر  ينتهي 
سيعيشان وحيدان دون ثالث، ستعيش دون حّب، دون حناٍن، 
وأدها،  الذي  الظلم؛  قبر  في  ستعيش  انُتزعت،  براءٍة  دون 

ستعيش دون أن تكبر ويكبر حلمها.
واآله،  احللم  رماد  بني  مشتعلًا؛  الشوق  جمر  من  قلُبها  يغفو 
تقّلب صفحات أيامها البائسة؛ دون أن خترج من بيتها، وآهاُت 
دعوا  لتصرَخ:  رمسها؛  بالسواد  توّشح  زالت  ال  املكلوم  قلبها 

زهر اليامسني.. لينمو!

ص
صو
ن

�إ�رش�ء �لعرعري

دعوا اليا�سمني ينمو..!
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هند �أب� جنيلة

بالدي الهوى يشدو مليا

نهوى البالد؛ وكيف يهوى زماُننا
وألرضنا؛ العلياُء فيها ينحني

وحلّبنا الفيحاُء؛ ُينشُد ما ارتوى
والكّل؛ من لقياك؛ غّنى موطني

أرضي؛ بنبِضِك حتضنينا باألمل
؛ لم يكفني دمٌع يعانُق مقلتّيْ

فلقاه في النفحات دمُع بصيرٍة
من حلِنِه نبضاُت عزفي؛ فاسقني

هذي حروُف العشق شّوقت الهوى
وقضى سنينًا من ُفراتك يقتني

حّبًا يقول الشعر عزف قصائدي
عانيِت يا روحي بقيٍد شّقني
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�إعد�د / �شعاد �أبو ختلة

يف  رائدة  املراأة،  حقوق  يف  نا�ضطة  عراقية،  موؤلفة   

ال�ضوؤون الجتماعية و العلم، مت تكرميها عدة مرات 

املديرة  و  املوؤ�ض�ضة  هي  اجلوائز،و  من  العديد  نالت  و 

و  العامل  ن�ضاء  اأجل  من  ن�ضاء  ملنظمة  التنفيذية 

و م�ضاعدتهن يف  الن�ضاء  برعاية حقوق  التي تعني 

البلد التي تعاين فيها الن�ضاء ا�ضطهاداً.

زينب �ضلبي حققت اجنازا اعلمياً مميزاً؛ حيث اأ�ضبحت 

موافقة  بعد  العربي  الوطن  وينفري يف  اأوبرا  نظرية 

اأوبرا على ان�ضاء ن�ضخة عربية من برناجمها امل�ضهور 

يهدف  الذي  نداء”  “برنامج   ، وينفري”  اوبرا  عاملياً” 
امل�ضاهري  جوانب  عر�ض  و  للمراأة  �ضوت  اإعطاء  اىل 

الن�ضانية و كذلك الق�ض�ض الواقعية املوؤثرة للنا�ض 

حول  العربيات  الن�ضاء  باإجنازات  الحتفال  و  العاديني 

العامل.

زيادة  ي�ضبب  مما  اجلافة،  الب�رصة  م�ضكلت  تتفاقم  ال�ضتاء  يف 

الأعرا�ض املزعجة والتي ت�ضل اأحياناً اإىل احلكة املفرطة والكزميا، 

اأنواعها  بكافة  التدفئة  و�ضائل  ا�ضتخدام  عند  امل�ضكلة  وتزداد 

من  مزيداً  م�ضببة  الب�رصة  من  الرطوبة  ن�ضب  تن�ضحب  حيث 

حيث  للب�رصة؛  ملئم  عناية  برنامج  اإتباع  يجب  لذا   ، اجلفاف 

يف�ضل ا�ضتخدام مرطب باأ�ضا�ض زيتي بدل من الأ�ضا�ض املائي، 

لأن الزيت يعمل على ترطيب الب�رصة وخلق حاجز حلماية الب�رصة 

�ضد فقد املرطبات الطبيعية، و يف�ضل اختيار الزيوت املعدنية 

اأو زيت اللوز اأو زيت الفوكادو.

ب�رصة اليدين ل تتمتع بالغدد الدهنية الكثرية املوجودة يف باقي 

الب�رصة؛ ب�ضبب رقة طبقات اجللد، وبالتايل فهي غري قادرة على 

التكيف مع اجلو البارد و تفقد مرطباتها الطبيعية ب�ضهولة مما 

يجعلها جافة ومت�ضققة، بل وت�ضيخ قبل الأوان؛ لذلك احر�ضي 

كانت  واإذا  البارد  للطق�ض  اخلروج  قبل  القفازات  ارتداء  على 

رقيقة حتت  قطنية  قفازات  ارتداء  فيمكنك  �ضوفية  القفازات 

اخل�ضن  امللم�ض  عن  الناجتة  احلكة  لتجنب  ال�ضوفية  القفازات 

لل�ضوف.

للتمتع  يوميا  النظيف  املاء  من  اأكواب   8 تناول  على  احر�ضي 

بجلد رطب ويتمتع بال�ضباب لوقت اأطول.

زيوتها  الب�رصة  يفقد  لأنه  ال�ضاخن  باملاء  ال�ضتحمام  جتنبي 

ميكنك  كما  احلكة،  و  اجلفاف  ي�ضبب  مما  والرطوبة  الطبيعية 

اأو  ال�ضوفان  باإ�ضافة  للب�رصة  لطيف  حمام  على  احل�ضول 

على  ي�ضاعد  فذلك  ال�ضتحمام  ماء  اإىل  ال�ضودا  بيكربونات 

اأو التي  تروية الب�رصة و ترطيبها، و جتنبي املنظفات ال�ضابونية 

حتتوي على مواد م�ضادة للبكترييا حيث تزيد من جفاف الب�رصة، 

ومغذية،  مرطبة  مواد  على  حتتوي  التي  املنظفات  وا�ضتخدام 

واف�ضلها تلك التي حتتوي على ال�ضرياميد، حيث تفقد الب�رصة 

ذلك املركب احليوي مع التقدم يف العمر ول ميكنها ا�ضتعادته 

ب�ضكل طبيعي.

العناية بالب�ضرة يف ف�ضل ال�ضتاء 
زينب سلبي 
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درو�ضي؛  اأح�رصّ  واأنا  الليل  اأنام  ل  التفوق،  هو�ض  عندي  كان 

بي،  يفتخر  والدي  كان  ف�ضلي،  الوحيدة يف  املتمّيزة  لأكون 

عنفواناً  داخلي  ي�ضتعل  “الدكتورة”  بلقب  اإل  يناديني  ول 

اللتحاق  مرحلة  و�ضلت  عام،  كّل  مدر�ضتي  يف  اأتكّرم  واأنا 

التاأهيل لدرا�ضتي اجلامعية،  العلمي؛ لأبداأ مرحلة  بالق�ضم 

�ض اأطفال، لكّن؛ مت تاأهيلي لأكون  كلية الطّب الب�رصّي، تخ�ضّ

زوجًة..! عندما ُعدُت من مدر�ضتي الثانوية م�ضاء اأحد الأيام؛ 

تلّقفتني عّمتي من الباب، ومن باب املطبخ اخللفي؛ طلبت 

على  التحية  لقي 
ُ
لأ ثوبي  واأرتدي  �رصيعاً  اأغت�ضل  اأن  مّني 

ال�ضيوف، كان كمزحٍة، مل يُطلب مّني ذلك من قبل، ف�ضعرُت 

بتوترٍ وم�ضاعر متناق�ضة. خوٌف و�ضعادةٌ لأين اعتقدت اأنهم 

يعتربونني كربت ويتباهون بي، جاءت عّمتي واأم�ضكت بيدي 

تنظر  مل  الراأ�ض،  مطاأطئة  اأمي  كانت  ال�ضالون،  لتدخلني 

نحوي، ارجتف قلبي، وجفلت عيناي، كان املكان يعّج بالن�ضاء، 

وعلت الزغاريد، ومازلُت اأقف كالبلهاء يف الو�ضط ل اأعرف، 

اأو ل اأريد اأن اأ�ضّدق... 

 لرجل اأخافه، اأتنّف�ض 
ّ
اأ�ضبحُت اأماً لطفلٍة �ضغريةٍ بني ذراعي

يف غيابه، طفلتي تعانقني بيديها ال�ضغريتني ودموعي حترق 

مازالت  احلاملة  والطفلة  الأطفال،  تكاثر حويل  وجنتينا معاً، 

رفاق  وهوؤلء  للأيتام،  ماأوًى  يف  كاأيّن  اأ�ضعر  داخلي،  حبي�ضًة 

كرهت  بالر�ضا،  يُ�ضعريُن  حباً  اأمنحهم  مل  اآلة،  ميتمي، 

نف�ضي، وتعّذبت معهم ولهم، وهم يعي�ضون ماأ�ضاتي يومياً، 

ويف غفلٍة من الزمن؛ وجدت نف�ضي يف موقف  اأمي..!

طاأطاأت  املجتمع،  مبقايي�ض  منا�ضٌب  عري�ٌض  لبنتي  تقّدم 

وهي  كتفي  من  اأم�ضكتني  نحوي،  ابنتي  توّجهت  راأ�ضي، 

تبكي وتقول يل: “اأمي”..

�ضتكمل  �ضغريةٌ  “ابنتي  وقلت:  الدامعتني  لعينيها  نظرُت 

تعليمها”..

قالوا يل: “تزوجِت �ضغريةً وها اأنِت مازلِت ب�ضحّتك وعافيتك، 

زوٌج مي�ضور احلال، بيٌت جميٌل، وابنتك �ضتكون مثلك”. فقلت: 

“لن اأقتل ابنتي، يكفي قتلتموين، وواأدمت طفولتي، حرمتموين 
من اأحلمي وحياتي، ل اأريد لبنتي اأن ت�ضبح اآلًة مثلي”.

تزويج الطفالت..!
• يف 	 للمراأة”  املتحدة  الأمم  “هيئة  ر�ضدت 

ي�ضادف11  -الذي  للفتاة  العاملي  اليوم 

دون  فتاة  700مليون  عدد  تزويج  اأكتوبر- 

الثامنة ع�رصة يف العامل 

• من 	  %  14 تتزوج  العربية؛  املنطقة  يف 

الفتيات دون �ضّن الثامنة ع�رصة، وتزداد تلك 

الن�ضبة يف جمتمعات اللجئني املتزايدة يف 

يف  ال�ضوريني  اللجئني  وخمّيمات  املنطقة 

الأردن.

• ل يوجد يف القانون اليمني حٌد اأدنى ل�ضّن 	

الزواج، طفلٌة يف التا�ضعة من عمرها يتّم 

�ضارٍخ  انتهاٍك  يف  وتطليقها؛  تزويجها 

لطفولتها.

• يف فل�ضطني؛ احلّد الأدنى للزواج يف غزة 17 	

15عاماً  الغربية  ال�ضفة  يف  بينما  عاماً، 

للفتيات.
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“مركز  خالل �لأ�شهر )�أكتوبر-نوفمب-دي�شمب( نفّذ 

�شوؤون �ملر�أة” �لعديد من �لأن�شطة و�لفعاليات خالل 

تلك �لفرة:

كور�شات �لعمل و�لدور�ت �لتدريبية

تنفيذ 5حلقات نقا�ض  حول )حقوق املراأة( يف جميع حمافظات قطاع 

غزة لعدد )171( �ضانع قرار خريج/ة جامعي/ة ، اأرباب وربّات بيوت، 

ن�ضاء من موؤ�ض�ضاٍت ن�ضويٍة واأهليٍة حول حقوق املراأة الجتماعية 

والقت�ضادية وامل�ضاواة اجلندرية والن�ضاء يف حال الطوارئ. وهدفت 

 حول حماية املراأة واحلقوق القت�ضادية 
ّ
اإىل زيادة الوعي املجتمعي

والجتماعية وامل�ضاواة اجلندرية. 

درا�ضة ل�”املركز” حملت عنوان “املنظمات الأهلية الن�ضوية وامل�ضار 

مو�ضوع  باإدراج  اأو�ضت  الفل�ضطيني”..  املجتمع  يف  الدميقراطي 

احلكم  مقّومات  ي�ضمل  )مبا  الدميقراطي  والتحّول  النتخابات 

الر�ضيد( يف اأدبيات وبرامج املنظمات الأهلية الن�ضوية.

املو�ضوع،  ملناق�ضة  “املركز”  نّظمها  عمٍل  ور�ضة  خلل  ذلك  جاء 

وممثلني/ات  والباحثني/ات  الأكادمييني/ات  من  عددٍ  بح�ضور  وذلك 

عن موؤ�ض�ضات العمل املديّن.

طرح فر�ٍض بحثيٍة لإعداد وتنفيذ درا�ضاٍت حول ق�ضايا املراأة واملجتمع، 

وتقّدم 23 باحثاً وباحثًة للح�ضول على هذه الفر�ض، وبعد فح�ض 

اختيار  ترّكزت على ق�ضايا حقوقيٍة متنوعٍة- متّ  املقرتحات -التي 

مقرتحني بحثيني هما: درا�ضة “املنّظمات الأهلية الن�ضوية وامل�ضار 

الن�ضاء  “متكني  ودرا�ضة  الفل�ضطيني”  املجتمع  يف  الدميقراطي 

النازحات كمدخٍل لتخفيف العنف”.

الدميقراطي  وامل�ضار  الن�ضوية  الأهلية  “املنظمات  درا�ضة  وتُعتربُ 

يك�ضف ويُقدم و�ضفاً  توثيقياً  مرجعاً  الفل�ضطيني”  يف املجتمع 

ذات  واملوؤ�ض�ضات  الفل�ضطينية  املراأة  لواقع   
ّ
ال�ضيا�ضي للم�ضهد 

 للموؤ�ض�ضات الأهلية والتحديّات 
ّ
امل�ضار الدميقراطي والدور احلقيقي

ال�ضيا�ضية التي واجهت املوؤ�ض�ضات خلل فرتة النق�ضام واحل�ضار 

حتى الوقت احلايل.

نّظم “املركز” يومني �ضينمائيني يف حمافظتي الو�ضطى وخانيون�ض 

يف قطاع غزة، عر�ض خللهما ت�ضعة اأفلٍم روائيٍة وت�ضجيليٍة من 

بح�ضور حوايل 700 �ضخ�ضاً من كافة  اإنتاج “مركز �ضئون املراأة” 

فئات املجتمع.

وياأتي هذان اليومان ال�ضينمائيان يف اإطار عرو�ض اأفلم “الكرنفال 

بداية ال�ضهر اجلاري. الذي نّظمه “املركز”  ال�ضينمائي” 

املهّم�ضة  املناطق  يف  ال�ضينمائية  الأيام  تنظيم  من  والهدف 

املهّم�ضة؛  املناطق  يف  الفل�ضطينيات  للن�ضاء  ال�ضينما  اإي�ضال 

ال�ضورة  اأّن  حيث  الفل�ضطينية؛  املراأة  تخ�ّض  بق�ضايا  لتوعيتهّن 

تو�ضل الر�ضالة ب�ضكٍل اأقوى واأح�ضن.
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ومتّ تنظيم الأيام بالتن�ضيق مع املوؤ�ض�ضات القاعدية ال�رصيكة التي 

التي  ال�ضينما  الن�ضاء يفتقدن  اأّن  املناطق، حيث  تن�ضط يف تلك 

متاماً،  جناحاتهّن  وترُبز   ،
ّ
والجتماعي الإن�ضايّن  واقعهّن  عن  تتحدث 

كما ت�ضف معاناتهّن، وتعر�ُض ق�ضاياهّن بطريقٍة غري منطية.

ر�ضالًة  يحمل  فكٌل  الن�ضاء،  حلياة  ر�ضٌد  هي  املعرو�ضة  والأفلم 

التي تقف �ضد  والتقاليد  العادات  تغيري  للم�ضاهمة يف  موجهًة 

املراأة، وكان هذا وا�ضحاً خلل التفاعل من قبل احل�ضور.

كذلك فقد عقد “املركز” ور�ضة عمٍل حول “واقع احتياجات الن�ضاء 

بالتعاون مع “منظمة العمل الإ�ضلمي”  املعيلت يف قطاع غزة” 

جمال  يف  العاملة  املوؤ�ض�ضات  ممثلي/ات  من   45 بح�ضور  وذلك 

التنمية القت�ضادية للمراأة.

�لكرنفال �ل�شينمائي

نّظم “املركز” الكرنفال ال�ضينمائي الثاين للمراأة، حتت �ضعار “ن�ضاء 

 
ّ
الفل�ضطيني املجتمع  فئات  املئات من  بح�ضور  التغيري”  اأجل  من 

كاّفة، وذلك يف قاعة ر�ضاد ال�ضوا يف مدينة غزة.

روائيٍة  اأفلٍم  لإنتاج  م�ضابقٍة  عن  “املركز”  اأعلن  العام؛  وخلل 

اأف�ضٍل  مل�ضتقبٍل  التغيري”  اأجل  من  “ن�ضاء  �ضعار  حتت  ووثائقيٍة 

.
ّ
للن�ضاء واملجتمع الفل�ضطيني

وهدفت امل�ضابقة هذا العام اإىل اإنتاج اأفلٍم تعرّب عن واقع الن�ضاء يف 

 
ّ
قطاع غزة، وتقدمي �ضورةٍ فل�ضطينيٍة واقعيٍة عن الواقع الجتماعي

الإنتاج  ودعم  الن�ضاء،  تعاي�ضه  الذي  والقت�ضادّي   
ّ
وال�ضيا�ضي

ال�ضينمائية  باحلركة  والنهو�ض  الفل�ضطينية،  للمراأة  ال�ضينمائي 

يف قطاع غزة، وت�ضجيع املخرجني/ات للإبداع والإنتاج.

وعملً  جهداً  طّياته  يف  يحمل  “الكرنفال”  وهذا  امل�ضابقة  وهذه 

للجميع  وال�ضلم  احلّب  حتمل  اأفلٍم جديدةٍ  تقدمي  اأجل  دءوبني من 

وللوطن.

خمرجني/ات  اإخراج  من  اأفلٍم  ت�ضعة  “الكرنفال”  خلل  وُعر�ض 

وواقعه.   
ّ
الفل�ضطيني املجتمع  مت�ّض  ق�ضايا  تتناول  فل�ضطينيني، 

والذي  حجازي”  “لنا  للمخرجة  ت�ضجيلي  “الرحلة”  فيلم  وهي: 

اأول فل�ضطينيٍة تت�ضّلق اأعلى قّمة جبٍل يف  يحكي عن “يا�ضمني” 

اأفريقيا برجٍل ا�ضطناعية. 

فيلم “�ضقف واأربع حيطان” روائي للمخرجة “عايدة الرّواغ” ويعر�ض 

خ�رصا  القطاع؛  يف  يعي�ضان  فل�ضطينيني  لزوجني  اإن�ضانيًة  ق�ضًة 

منزلهما وطفلهما الوحيد يف عدوان 2014.

البلبي�ضي”  “زهري  للمخرج  روائي  احلياة”  قيد  على  “لزالوا  فيلم 

الطعام  توفري  يف  الفل�ضطينية  املراأة  ومعاناة  فقر  عن  يحكي 

لأولدها يف ظّل ترّدي الأو�ضاع القت�ضادية يف غزة.

وي�ضّلط  القطراوي”  “اأفنان  للمخرجة  ت�ضجيلي  “اأمل”  فيلم: 

ال�ضوء على واقع فتاةٍ رياديٍة يف ظّل الأو�ضاع القت�ضادية.

حول  يدور  ال�ضويركي”  “خالد  للمخرج  روائي  وفاء”  “ق�ضة  فيلم 

علقٍة اإن�ضانيٍة تربط مديرة مدر�ضٍة بطفلٍة �ضغرية.

فيلم “اأرواٌح عالقة” روائي للمخرجة “رميا حممود” 5دقائق تف�ضلك 

عن املوت واحلياة.

فيلم “ليلة فرح” روائي للمخرجة “حنني كلب” يحكي عن التزويج 

ت�ضجيلي للمخرجة “�ضحر  املبّكر للفتيات. فيلم “الن�ضف الآخر” 

ف�ضفو�ض” ويتحدث عن حريّة التنّقل للفتيات يف غزة من بلٍد لآخر. 

وفيلم “هاجر” روائي للمخرجة “اعتماد و�ضح” ويج�ّضد معاناة املراأة 

الفل�ضطينية يف املناطق احلدودية.

حملة “ل زلت طفلة”..

بال�رصاكة مع موؤ�ض�ضة  بتنفيذ حملة “لزلت طفلة”  بداأ “املركز” 

“كفينا تل كفينا” حيث متّ اإعداد وبّث حلقتني اإذاعيتني، واإعداد وبّث 
حلقٍة تلفزيونيٍة حول “ظاهرة التزويج املبّكر”.

كما متّ ن�رص العديد من الر�ضائل الق�ضرية عرب اجلوال  SMS والبيانات 

ال�ضحفية  خلل احلملة ال�ضنوية للمركز )حملة 16 يوماً(  للتاأكيد 

على �رصورة مناه�ضة التزويج املبّكر. 

الزواج  مناه�ضة  حول  “الغيداء”  من جملة  عدداً  “املركز”  واأ�ضدر 

الأعلى  “املجل�ض  مع  م�ضتديرةً  طاولًة  “املركز”  ونّظم  املبّكر، 

للق�ضاء ال�رصعي”.

حتالف “�أمل ملناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة”

اأمل”  “حتالف  اأن�ضطة  �ضمن  الأن�ضطة  من  العديد  تنفيذ  متّ 

واملكّون من 11موؤ�ض�ضًة جمتمعيًة ونا�ضطًة يف مناه�ضة العنف؛ 

ع�ضواً  “املركز”   على النوع الجتماعي؛ حيث يُعتربُ 
ّ
والعنف املبني

حملة “حماية حقوق الن�ضاء والفتيات  حتالفياً، وقد نّظم “املركز” 

ونُّظم خلل  الجتماعي”  النوع  على   
ّ
املبني العنف  من  الناجّيات 

وور�ضات  الدرا�ضية،   والأيام  الأن�ضطة   من  العديد  احلملة  تلك 

وتوفري م�ضاحاٍت  الإذاعية،  واحللقات  امل�ضتديرة،  والطاولت  العمل، 

اآمنٍة للن�ضاء الناجّيات من العنف.

كما متّ تنظيم املهرجان املركزّي يف اإطار حملة ال� 16يوماً ملناه�ضة 

الحتلل..  اإنهاء  النق�ضام..  )اإنهاء  �ضعار  حتت  املراأة؛  �ضد  العنف 

يف “جمعية الثقافة  اإنهاء العنف( بال�رصاكة مع “�ضبكة و�ضال” 

والفكر احلر”.

امل�ضتمّر  للعنف  التاّم  الرف�ض  على  املهرجان  خلل  التاأكيد  ومتّ 

واأ�ضكال التمييز والعنف املوّجه �ضد الن�ضاء كاّفة، يف احلّيز اخلا�ّض 

والعام، �ضواًء اأكان عنفاً عائلياً اأو اجتماعياً اأو اقت�ضادياً اأو �ضيا�ضياً؛ 

اأو اأياً كان �ضكله ولونه ومربّره.

وخلل املهرجان؛ متّ عر�ض فيلم من اإنتاج “مركز �ضئون املراأة” بعنوان 

“هاجر” وتقدمي عر�ٍض تعبريٍي �ضامٍت، وتقدمي عر�ٍض مو�ضيقٍي ودبكٍة 
�ضعبيٍة من فرقة “دواوين”.

“م�رصوع و�شول �لن�شاء و�لفتيات ذو�ت �لإعاقة �إىل نظم 
�لعد�لة �لر�شمية وغري �لر�شمية يف قطاع غزة”

يف اإطار امل�رصوع املمّول من “هيئة الأمم املتحدة للمراأة” �ضمن برنامج 

“�ضوا�ضية”: )الربنامج امل�ضرتك لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي وهيئة 
الأمم املتحدة للمراأة: تعزيز العدالة والأمن لل�ضعب الفل�ضطيني( 

لنظام  الإعاقة  ذوات  “و�ضول  حول  لقاءاٍت  خم�ض  “املركز”  نّظم 

وهدفت اللقاءات اإىل زيادة الوعي   ”
ّ
 وغري الر�ضمي

ّ
العدالة الر�ضمي

 وغري الر�ضمي، 
ّ
حول و�ضول ذوات الإعاقة لنظام العدالة الر�ضمي

والفتيات  للن�ضاء  خدماتيٍة  �ضبكٍة  اأو  حتويٍل  لنظام  والتاأ�ضي�ض 

 وغري 
ّ
ذوات الإعاقة؛ ل�ضهولة و�ضولهم/ن لنظام العدالة الر�ضمي

 يف كاّفة حمافظات القطاع.
ّ
الر�ضمي

تدريبيًة  �ضاعًة   )20( بواقع  الأوىل  املرحلة  تدريب  تنظيم   متّ  كما 

حوايل  فيه  �ضارك  غزة؛  قطاع  مناطق  خمتلف  من  ملجموعتني 

الإعاقة،  ذوات  موؤ�ض�ضات  يف  العاملني/ات  من  م�ضاركاً/ةً   )50(

“حقوق  عنوان  حتت  واملخاتري؛  املجتمعيني/ات  والنا�ضطني/ات 

الن�ضاء والفتيات ذوات الإعاقة يف القوانني الوطنية والدولية”.
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تدريبيًة  �ضاعًة   )20( بواقع  الثانية  املرحلة  تدريب  “املركز”  ونفّذ 

حواىل  فيه  �ضارك  غزة؛  قطاع  مناطق  خمتلف  من  ملجموعتني 

الإعاقة،  ذوات  موؤ�ض�ضات  فى  العاملني/ات  من  م�ضاركاً/ةً   )50(

“نظام  عنوان  حتت  واملخاتري،  املجتمعيني/ات  والنا�ضطني/ات 

الإحالة”.

اأربع وم�ضاٍت اإذاعيٍة )�ضبوتّات( تناق�ض ق�ضايا تخ�ّض  وبّث “املركز” 

وتعليق  وت�ضميم  �ضحفيٍة،  بياناٍت   8 ن�رص  ومتّ  الإعاقة،  ذوي/ات 

اإعلن �ضارع Bill Bord خلل فرتة )حملة ال� 16  يوماً(.

النا�ضطة  للموؤ�ض�ضات  اإلكرتونياً   منتدًى  بتاأ�ضي�ض  البدء   ومتّ 

وحتديّات  واقع  حول  وثائقٍي  فيلٍم  واإعداد  الإعاقة،  ذوات  جمال  يف 

الن�ضاء والفتيات ذوات الإعاقة يف الو�ضول للعدالة الر�ضمية وغري 

الر�ضمية.

م�رصوع “متكني �لن�شاء وتعزيز �شمودهّن يف قطاع غزة”

ل�ضوق  اجلامعيات  اخلريجات  )تاأهيل  حول  تدريباً  “املركز”   *نفّذ 

من  الإعاقة؛  ذوات  من  )3(منهّن  جامعياٍت  خريجاٍت  ل�  العمل( 

اإىل  التدريب  وهدف  خمتلفٍة.  ومناطق  �ضاٍت  وتخ�ضّ جامعاٍت 

دخول  يف  ت�ضاعدهّن  التي  الأ�ضا�ضية  املهارات  اخلريجات  اإك�ضاب 

�ضوق العمل، ومدته )40( �ضاعًة تدريبيًة ملدة )8( اأيام تدريبيًة. نفّذ 

التدريب  وتناول  املدربني/ات،  من  متخ�ض�ضٌة  جمموعٌة  التدريب 

العمل  والتوا�ضل،  الت�ضال  )اجلندر،  منها:  خمتلفًة  موا�ضيع 

، كتابة التقارير، 
ّ
كفريق، مهارات تدريب مدرّبات، العمل التطوعي

اإعداد ال�ضرية الذاتية وكيفية اإجراء املقابلت، حقوق املراأة، واملراأة يف 

حالة الطوارئ.. نُفّذ التدريب يف قاعة “مركز �ضئون املراأة”.

*متّ البدء بتدريب وت�ضغيل )30( خريجًة جامعيًة  يف “مركز �ضئون 

والقطاع  اخلا�ّض  والقطاع  املحلّية  الن�ضوية  واملوؤ�ض�ضات  املراأة” 
اجلامعّيات  اخلريجات  )تاأهيل  تدريب  من  النتهاء  بعد  ؛ 

ّ
احلكومي

  
ّ
العملي التدريب  وبدء  تدريبيًة،  �ضاعًة   )40( ملدة  العمل(  ل�ضوق 

ملدة )7( �ضهور. )15( خريجة من اللواتي تلقني الدعم يف الر�ضوم 

عن  وعاطلت  اجلامعية  ال�ضهادة  حتملن  خريجًة  و)15(  اجلامعية، 

العمل.

م�رصوع “تعزيز قدر�ت �ملوؤ�ش�شات �لن�شوية �لقاعدية”

التي  الن�ضوية  املوؤ�ض�ضات  مع  لقاءين  عقد  متّ  امل�رصوع؛  اإطار  يف 

جنوب  من  14موؤ�ض�ضًة  وعددها   ،2005 �ضنة  منذ  ا�ضتهدافها  متّ 

حول  احلوار  تعزيز  اإىل  وهدف  غزة.  قطاع  و�رصق   و�ضمال  وو�ضط 

والت�ضبيك  الإن�ضايّن،  الدويّل  والقانون  الإن�ضان  حقوق  منهجية 

من اأجل ك�ضب  التاأييد واملنا�رصة حلقوق املراأة وامل�ضاواة اجلندرية، 

الن�ضوية  املوؤ�ض�ضات  تدّخلت  بني   والتكامل  التن�ضيق  و�ضمان  

الن�ضوية  املوؤ�ض�ضات  بني  واخلربات  املعرفة  وتبادل  ون�رص  القاعدية، 

القاعدية.

م�رصوع “نحو حياةٍ كرميٍة للن�شاء؛ بالعتماد على �لذ�ت”

على  بالعتماد  للن�ضاء؛  كرميٍة  حياةٍ  “نحو  م�رصوع  “املركز”  افتتح 

اإ�رصاف  وحتت   )Pennyappeal( “موؤ�ض�ضة  من  املمّول  الذات” 

“موؤ�ض�ضة التعاون” والذي �ضي�ضتمر مّدة ت�ضعة اأ�ضهر، وي�ضتهدف 
اللواتي خّلفهن العدوان الإ�رصائيلي على قطاع  )50( من الأرامل 

غزة 2008-2009.

للتعريف  الأرامل  الن�ضاء  مع  بلقاءاٍت  اأن�ضطته  امل�رصوع  بداأ  وقد 

بالن�ضاء،  اخلا�ّضة  البيانات  وحتديث  واأن�ضطته،  واأهدافه  بامل�رصوع 

 )50(  لعدد 
ّ
والجتماعي  

ّ
النف�ضي للدعم  ثّم؛ تقدمي جل�ضاٍت  ومن 

من الأرامل والفتيات )3جمموعات( كّل جمموعٍة 3لقاءات، بواقع 

الن�ضاء  �ضيعمل على حتويل حالت  و”املركز”  للقاء،  ثلث �ضاعات 

اللواتي يحتجن اإىل تدّخلٍت فرديٍة؛ من خلل الت�ضبيك والتن�ضيق 

مع املوؤ�ض�ضات التي تقدم خدمات الدعم وال�ضّحة النف�ضية.

 ،
ّ
النف�ضي الأرام��ل  الن�ضاء  و�ضع  حت�ضني  اإىل  اجلل�ضات  وهدفت 

ال�رصعية  احل�ضول على حقوقهّن  على  وقدرةً  وعياً  اأكرث  وجعلهّن 

والقانونية.

م�رصوع “�ملر�أة �لفل�شطينية: �لحتالل و�لفقد�ن”

“مركز  نّفذها  التي   
ّ
النف�ضي الدعم  جل�ضات  “املركز”  *اختتم 

يف غزة �ضمن م�رصوع “املراأة الفل�ضطينية: الحتلل  �ضئون املراأة” 

والفقدان” ينفذه “املركز” بالتعاون مع “مركز الدرا�ضات الن�ضوية-

القد�ض” وبتمويٍل من “موؤ�ض�ضة Kvinna till Kvinna” م�ضتهدفاً 

اأو بيوتهّن  اأبنائهّن  اأو  اأزواجهّن  الن�ضاء اللواتي عانني جتربة فقدان 

ب�ضبب العدوان الإ�رصائيلي الأخري على قطاع غزة عام 2014.

الن�ضاء  من  امراأةً  ل�60  جماعٍي  نف�ضٍي  دعٍم  72جل�ضة  تنفيذ  متّ 

الذي عمل على  امل�رصوع؛  الثاين من  امل�ضتوى  وهذا هو  الفاقدات، 

و�ضبكات  ذاتيٍة  م�ضاعدةٍ  من جمموعاٍت  يتكّون  تاأ�ضي�ض جمتمٍع 

من   
ّ
النف�ضي الدعم  وتلّقي  تقدمي  من  فاقداٍت  لن�ضاٍء  متكنٍي 

بع�ضهّن البع�ض.

بتطوير نهج “من فاقدةٍ لفاقدة”  واأو�ضت درا�ضٌة اأ�ضدرها “املركز” 

للتعامل جيداً مع ا�ضطرابات ما بعد ال�ضدمة؛ وخا�ضًة يف ظّل 

حمدوديّة منوذج التدّخل التقليدّي يف التعامل مع ا�ضطرابات ما 

بعد ال�ضدمة؛ والذي ي�ضمن توفري الدعم ال�ضمويّل.

بناء  يف  الأوىل  اخلطوة  هي  ال�ضتطلعية  الدرا�ضة  هذه  وتُعترب 

 ال�ضجاعية �رصق مدينة غزة من فريق 
ّ
امل�رصوع، حيث متّ التوّجه حلي

للن�ضاء  قبليٍة  ا�ضتماراٍت  تعبئة  على  عملن  مدرّباٍت  اأخ�ضائياٍت 

الفاقدات، ومن ثّم؛ متّ اختيار 60امراأة؛ متّ توزيعهّن على 3جمموعاٍت 

لأولوياتهّن  وفقاً  ممنهجًة  جل�ضًة   24 ل�   
ّ
اجلماعي الدعم  لتلّقي 

النف�ضية والجتماعية، وتلقت 24امراأةً متّ تر�ضيحهّن -ممن �ضاركن 

على  9اأياٍم  ملدة  مكثفاً  تدريباً   -
ّ
اجلماعي الدعم  جمموعات  يف 

مدار 3 اأ�ضهر مل�ضاعدتهّن لي�ضبحن داعماٍت ويتمكّن من التوّجه 

للميدان لدعم غريهّن من الن�ضاء. 

النهج  على  م�ضتندةً  ونوعيًة  كميًة  احلالية  الدرا�ضة  وتُعترب 

، وم�ضتخدمًة لإطارٍ مفاهيمٍي منا�ضٍب حول 
ّ
 والتحليلي

ّ
الو�ضفي

تاأثريات ال�رصاعات والنزاعات الع�ضكرية وال�ضيا�ضية على الن�ضاء. 

وتو�ّضلت الدرا�ضة ملجموعٍة من النتائج؛ من اأهمها معاناة الن�ضاء 

جانب  اإىل  املكايّن،  والف�ضاء  اخلا�ّض  احلّيز  �ضياع  من  الفاقدات 
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معاناتهّن من ا�ضطرابات ما بعد ال�ضدمات املعقّدة، وا�ضطراباٍت 

اأ�رصيٍة واجتماعية.

م�رصوع “�لعنف �ملبنّي على �لنوع �لجتماعي يف قطاع غزة”

تدريباً حول “حقوق املراأة  *يف اإطار اأن�ضطة “امل�رصوع”.. نفّذ “املركز” 

وتوثيق النتهاكات” بواقع  10�ضاعاٍت تدريبيٍة ل�25 �ضحفيًة، وهدف 

التدريب اإىل توعية ال�ضحفيات بق�ضايا العنف �ضد املراأة وحقوقها 

50�ضحفية  لكتابة  �ضّدها؛  النتهاكات  توثيق  وكيفية  اجلندرية، 

ل�50 امراأةً عانت من النتهاكات؛ لتوثيقها يف كتاب.

م�رصوع “حت�شني �مل�شاو�ة �جلندرية ومتكني �لن�شاء و�ل�شباب 

باحلقوق �لإجنابية”

UN “�ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان” )-  �ضمن امل�رصوع املمّول من

PA( نفّذ “املركز” )ومن خلل ال�رصاكة مع وزارة ال�ضئون الجتماعية( 
نفّذ تدريباً لعدد 15م�رصفاً مهنياً حول نظام الإحالة حلالت العنف 

، وتدريب 30 من الأخ�ضائيني النف�ضيني 
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
املبني

 
ّ
والجتماعيني من الإدارة العامة للرعاية حول دليل الدعم النف�ضي

)112فتاةً(   
ّ
املهني التدريب  مراكز  الفتيات يف  وتدريب   ،

ّ
الجتماعي

حول املهارات احلياتية لل�ضبان والفتيات، ومتّ تنفيذ 10 لقاءاٍت حواريٍة 

حالت  وتوثيق  لر�ضد  موّحٍد  معلوماتٍي  نظاٍم  وجود  اأهمية  حول 

، بح�ضور 90من العاملني يف 
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
العنف املبني

ليوؤكد  اخلم�ض؛  القطاع  املديّن من حمافظات  املجتمع  موؤ�ض�ضات 

اجلميع على مدى اأهمية هذا النظام، واحلاجة احلقيقية له، واأو�ضوا 

بالعمل على تطويره �رصيعاً، و�رصورة ا�ضتمراريته واحت�ضانه من قبل 

جهٍة ر�ضمية.

ومتّ تدريب 30من القيادات املجتمعية من جميع حمافظات القطاع 

 
ّ
املبني والعنف  الإجنابية  ال�ضّحة  بق�ضايا  املنا�رصة  “مهارات  حول 

لينفّذوا ثلث مبادراٍت جمتمعيٍة )�ضحتك  على النوع الجتماعي” 

. “�ضحتي  حول اأهمية الك�ضف املبّكر ل�رصطان الثدي”  بفح�ضك” 

نف�ضياً  لل�ضيدات  الأ�رصة  تنظيم  اأهمية  حول  اأ�رصتي”  بتنظيم 

للمتحّر�ض  رخ�ضة  )�ضكوتك  للتحر�ض”  “ل  و�ضحياً”.  اجتماعياً 

بالتمادي( حيث متّ تنفيذ من�ضحٍة اإلكرتونيٍة خا�ضٍة مببادرة “�ضّحتي 

الأ�رصة،  تنظيم  ق�ضية  حول  ال�ضارع  راأي  لرت�ضد  اأ�رصتي”  بتنظيم 

ومن هو متّخذ قرار التنظيم واملباعدة بني احلمولت، ومدى �ضغط 

 الذكر؛ دون الأخذ بعني 
ّ
املجتمع حول تكرار الولدات من اأجل ال�ضبي

العتبار مدى ال�رصر الذي يعود على الأم نف�ضياً واجتماعيا و�ضحياً، 

راأي ال�ضارع: )20،000 ع�رصون  حيث متّ عمل تقارير م�ضّورة ر�ضدت 

للمبادرات  التابعة   
ّ
الجتماعي التوا�ضل  ل�ضفحات  متابٍع  األف 

الثلث، جداريتان متّ تنفيذهما يف حمافظة غزة وحمافظة خانيون�ض، 

ن�ضاٍط  تنفيذ  ومتّ  درا�ضي(  يوٌم  توعوية،  ور�ض   6 اإذاعية،  3�ضبوتات 
؛ 

ّ
يجمع املبادرات الثلث من خلل يوٍم ريا�ضٍي لت�ضجيع ريا�ضة امل�ضي

حيث متّ رفع �ضعارات املبادرات الثلث خلل هذا اليوم.

 
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
كما متّ تنفيذ ورقٍة حتليليٍة حول العنف املبني

الواقع على ال�ضيدات النازحات.

ال�ضنوية  حملته  اأن�ضطة  �ضمن  مركزيًة  فعاليًة  “املركز”  ونّظم 

ملناه�ضة العنف �ضد املراأة )حملة ال�16يوماً( حتت �ضعار “التزويج 

من   300 بح�ضور  وذلك  التعليم”  من  الفتيات  حلّق  حرماٌن  املبّكر 

الإعلمية  واملوؤ�ض�ضات  امل��ديّن  املجتمع  موؤ�ض�ضات  ممثلي/ات 

واملنا�رصين/ات لق�ضايا املراأة.

“م�رصوع تعزيز �لتمكني �لقانوين للمر�أة يف �ملناطق �ملهم�شة 

يف قطاع غزة”

يف  للمراأة  القانوين  التمكني  تعزيز  م�رصوع  تنفيذ  “املركز”  بداأ 

يف  امل�ضاهمة  اإىل  يهدف  الذي  غزة”  قطاع  املهم�ضة يف  املناطق 

تعزيز التمكني القانوين للمراأة يف املناطق املهم�ضة وزيادة قدرتها 

اىل  للو�ضول  والدارية  القانونية  والجراءات  النظم  ا�ضتخدام  مع 

الأمم  برنامج  املمول من  غزة،  املتاحة يف قطاع  الفر�ض  و  اخلدمات 

UNDP املتحدة المنائي

ومت تنفيذ تدريب مكثف )20(  �ضاعة تدريبية )26( حمامي\ ة يف 

ال�ضخ�ضية يف �ضوء  TOT  وقانون الحوال  جمال تدريب مدربني 

اتفاقية �ضيداو CEDAW(( ، وهذا ياأتي لتمكني املحامني من العمل 

يف ور�ض توعوية قانونية للن�ضاء والرجال وال�ضباب التي �ضينفذها 

املركز خلل امل�رصوع لتميكن القانوين للمراأة

ال�ضلح  عاملت يف  ون�ضاء  28 خمتار  ا�ضتهدف  تدريب  تنفيذ  مت 

يف اجلندر والدوار الجتماعية وقانون الحوال ال�ضخ�ضية ما يطبق 

دوليا اتفاقية  �ضيداوCEDAW  وقرار 1325 ، ويهدف هذا التدريب 

اىل ان  يكون رجال ون�ضاء ال�ضلح داعمني ومنا�رصين لق�ضايا املراأة 

لنهم يتعر�ضون ويقومون حمل ق�ضايا خا�ضة باملراأة يف املجتمع 

الفل�ضطيني

كما نفذت 40  ور�ضة عمل ا�ضتهدفت ن�ضاء ورجال و�ضبان لزيادة 

داعمني  )ال�ضباب(  الرجال  يكونوا  وان  للن�ضاء  القانوين  الوعي 

والعنف  الطلق،  الزواج،  املرياث،   ( منها  املراأة  للق�ضايا  ومنا�رصين 

�ضد املراأة وحقوق املراأة(

ومت تنفيذ الور�ض من خلل املحاميني الذين مت تدريبيهم من خلل 

امل�رصوع

نظام MIS و�ملوقع �للكروين

”مركز �ضئون املراأة” من اأوائل املوؤ�ض�ضات الأهلية العاملة يف قطاع 
غزة؛ التي تعمل على تطوير بيئة العمل الداخلية من خلل نظام 

املعلومات الإدارية الذي متّ تطويره خلل اخلطة ال�ضرتاتيجية احلالية 

لي�ضمل:

نظام �ضئون املوظفني.. 1

املرتبطة . 2 واملالية  الإدارية  والعمليات  الأن�ضطة  اإدارة  نظام 

بالأن�ضطة.

نظام تقارير الأن�ضطة. . 3

نظام املتابعة املالية والإجرائية للأن�ضطة. . 4

نظام التقارير امليدانية. . 5

نظام الر�ضائل الق�ضرية. . 6

قاعدة بيانات املورّدين. . 7

قاعدة بيانات امل�ضتفيدين. . 8

اإدارة التدريب.. 9

نظام ال�ضتقبال والتحويل الداخلي.. 10

اأجندة “املركز”. . 11

للنظام  اليومية  املتابعة  على  باملركز  املعلومات  ق�ضم  *ويعمل 

وتدريب املوظفني خلل العام.

هذا العام الن�ضخة اجلديدة من موقعه  *اأطلق “مركز �ضئون املراأة” 

.www.wac.ps الإلكرتوين بطابعه اجلديد
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هذه هي “غزة”..! التي ُيحاول الَبعض إخفاءها عنكم..   

“غزة” التي ُيصّدرونها لكم على أنها مادٌة للجهِل والفقِر والتسّول، 

وهم  أهلها  أعمار  ليسرقوا  اخلديعة؛  بشاش  يلّفونها  التي  “غزة” 

وتغّني..  وتبكي  حتب  التي  “غّزة”..  البطولة..  بزيف  مخّدرين 

“غّزة”.. املدينة؛ التي استبدلوا لسانها بالناطقني بأمساء الفصائل.

ضباب  وإزاحة  عافيتها،  استعادة  حتاول  وهي  “غزة”..  هي  هذه 

بالسفور،  واتهموها  وماجوا،  فهاجوا،  به،  غّطوها  الذي  الكذب؛ 

وأشهروا في وجهها سيف العادات والتقاليد؛ فهم ال يستفيدون 

منها إال مريضًة جاهلًة تبيع كرامتها على أعتاب بيوت احلكام.

الكبيرة في كّل شيٍء؛ حتى في  باملساحة،  الصغيرة  املدينة  هذه 

املوت؛ كانت كبيرًة جدًا؛ واليوم نشاهدها بثوٍب آخر، هذه املدينة 

ُتصّر على إدهاشك في كّل املناسبات، فدومًا تكون ُمستعدًة وال 

ُتقابلك بالوجه الذي يليق بها، ففي التضحية تكون  تقبل إال أن 

في امُلقدمة، وفي امُلقاومة تكون في امُلقدمة، وفي األفراح تتجّمل 

بكّل ما أوتيت من سعادٍة؛ لتليق بأهلها؛ الذين لوال لعنة اجلغرافيا 

لكانوا أكثر من مجرِد أعداٍد على خارطتها “امَلفعوصة.”

“غزة”.. مدينٌة كاملة األوصاف، ُمزّينٌة بشبابها وشيبها ونسائها؛ 

وصباحهّن  امُلقّدس،  وقوفهّن  في  املساجد  مآذن  ُيشبهن  اللواتي 

الذي يفرض على الرائني احلّب واألدب.

ر لهذه املدينة السالم؛ لناطحت بِعلمها وجمالها  وعّزة اهلل.. لو ُقدِّ

أفضل حواضر العالم، “غّزة” التي ال تستطيع املوت؛ تبقى حُتافظ 

“غزة”..  يعتريها من وجع.  ما  رغم  قلبها من حياٍة،  ما في  على 

وتتجّمل  جرحها،  على  وتتحامل  دمعتها،  ُتفي  التي  املدينة 

بالفرح؛ ألنها على يقنٍي بأّن الفرح والغناء أبقى من الدموع؛ وإن 

طال األنني.

الغناء  الوجع–  يا رفاق؛ فمدينٌة تستطيع نساؤها -رغم  إطمئنوا 

والضحك ورسم “األيالينر” على مساء اجلفون بطريقٍة تسُلُبك عقلك؛ 

لن يهزمها اجلهل أبدًا.

المدينة التي 
ال تعرف كيف تموت.. 

تحيا إلى األبد..!

حممد جودة
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Woman's Affairs 

Center's Events and 

News:
The issue ends with 
the latest news and 
events for the center 
throughout October, 
November, and 
December of 2016 
which included a 
number of educational 
workshops and training 
courses, in addition 
to a score of projects 
and events that were 
executed in order to 
empower women and 
promote their abilities. 

7



issued and activated. Girls should be aware of their 

rights; their self-confidence should be restored. 

Besides, lobbying and advocacy campaigns should 

be increased”.

Al Ghaidaa Family Corner 
discusses the importance of family planning 

issue, and how it can protect women from a lot of 

diseases and health hazards. 

Al Ghaidaa Health Corner 
broaches on women’s struggle with obesity and 

fitness, and how they could achieve their dream of 

having a healthy and fit body. 

Al Ghaidaa Culture Corner
raises a topic entitled “Media, a Powerful Weapon 

Against Early Marriage Phenomenon”

The report relates, “Early marriage is still 

considered as a recurrent old phenomenon in 

the Palestinian society where it becomes more 

aggravated due to the dire economic and social 

conditions in Palestine. Thus, a score of officials 

rely on media outlets as one of the most essential 

tools for raising awareness in the society, believing 

in the media’s ability to contribute to the gradual 

lessening of this phenomenon, and eventually 

eliminating it. 

The Genre Corner includes literary texts for 

female writers from Palestine. 

Al Ghaidaa Mosaic Corner
 includes success stories for creative women with 

disabilities from the Arab World as well as from 

around the world; it also provides tips for women 

to enjoy soft, shining skin during winter, and other 

health tips.
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were married off early; the matter that led to huge 
suffering for them. 

Al Ghaidaa Camera has captured for us photos 
of women, celebrating Christmas inside Gaza 
Strip churches, and other women racing in a 
marathon carried out by Women’s Affairs Center 
so as to raise awareness about the risks of early 
marriage as well as the importance of spreading 
reproductive health culture.

Al Ghaidaa Interview 
The magazine conducted a special interview 
with Dareen Salhiya, Chief Prosecutor of Family 
Protection who effusively spoke about Family 
Protection experience. 

Al Ghaidaa Survey focuses 
on a significant issue, early marriage. It 
recommends that there should be a legal age for 
marriage. Girls who are under 18 are not supposed 
to get married. According to the survey, “early 
marriage threatens the society, violates human 
rights, and weakens the girls’ health. Most of the 
time, getting married at a young age leads to early 
pregnancy, social isolation, and lack of education 
as well as vocational training. The majority of 
girls are forced to get married at an early age. 
In other words, their opinion is not taken into 
consideration. Although there have been several 
attempts to call for regulations so that early 
marriage (below 18 years old) can be banned, this 
is not yet accomplished.
Parents and women called, via Al Ghaidaa, for 
the necessity of issuing mandatory regulations 
that ban marrying off girls who are under 18 in 
order to decrease social problems. Students 

confirmed that they are totally against early 
marriage and that they are strongly for deciding 
on an appropriate, legal age that is not less than 
18. They believe that, when girls get married after 
18, they are more mature, aware, and settled to 
form a family and bring up a good generation 
for the future. Abu Ahmed Abu Raass, one of the 
parents, called on parents saying, “Think well 
before marrying off a child, replacing her doll 
with a real marriage life. These girls should not 
be denied their right to education”. For this to be 
accomplished, appropriate regulations should be 
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On February 9th, 2015 was the toughest experience 
for young Deema, daughter of the Governor of 
Hebron of the West Bank; she was arrested on 
charges of attempt to stab against Israelis. 
Deema says, “The first investigator to interrogate 
me told me that they would punish me with a life 
sentence, and when I asked him why, he said he 
did not know. Later, another Israeli investigator 
interrogated me and asked me whether I 
supported Fateh or Hamas. So, I asked him about 
the meaning of Fateh and Hamas!” 
Reports and Investigations of the Issue:
This issue also includes a number of varied and 
special reports, such as: 

“Women without Borders” Corner 
focuses on Mrs. Mehriban Aliyeva, The First Lady 
of Azerbaijan for she is a great example for the 
successful woman both inside and outside her 
country. 
The report mentions, “Member of the Parliament 
and First Lady of Azerbaijan, Mehriban Aliyeva, 
does not only serve her country by presenting 
a bright image for the educated Muslim women 
through her foreign roles, but also by taking an 
active role inside her country through the civil 
society initiatives as well as her political role as an 
active member of the Parliament. She also serves 

her country through her Charity, Azerbaijani 
Culture Friends Foundation, founded in 1995 so 
as to introduce the heritage of her country to the 
world.”
In 2004, she took a new step in this path by 
establishing the Heydar Aliyev Foundation. The 
foundation was named after the national leader for 
the Azerbaijani people. Through this foundation, 
she was able to make a lot of contributions to the 
development of the society, economy, and culture. 
President of Heydar Aliyev Foundation became a 
designated Goodwill Ambassador for the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
(UNESCO) and for the Islamic Educational 
Scientific and Cultural Organization (ISESCO).
“Women in the Crowd” Corner narrates the stories 
of three young girls who were violated when they 
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the pretext of protection; while, in fact, creating a 
family requires efforts beyond these young girls’ 
abilities. 
A report entitled, “From Baby Blankets to 
Wedding Dresses, A Violation Endangering Girls” 
illustrates, “When one wants to buy a toy for a 
child, they are immediately asked whether it is 
for a boy or a girl. Even, Kinder Surprise Egg 
has been differentiating for a while; also, when 
people are preparing for a newborn, if it is a 

girl, they buy as little as possible. Moreover, the 
doctors hesitate to announce the sex of the baby 
if it is a girl by pretending that the ultrasound is 
not clear enough to identify the sex.”
This discrimination and violation, practiced 
against girls since their childhood, are notably 
increasing; girls under 18 years old are forced to 
get married under the pretext of protecting their 
honor, as if parents have lost their role in this 
matter. Consequently, girls are left vulnerable 
for the husband or his family’s violence  with the 
excuse that they are still young and need to learn 
how to do their chores in the house. 
Despite the numerous studies and researches 
that have cautioned about the risks of the 
gender-based violence or the early marriage, 
a lot of families, some even have taken part 
or participated in conducting these studies or 
have held educational workshops, still practice 
violence against girls and marry them off early. 

In case these risks occurred, girls are taken to 
mental clinics or they are convinced to resume 
their studies. They are assured that their 
education is a weapon they must hold on to. 
They are also required to excel in order for their 
families to brag about them among relatives and 
in-laws. 
Another article sheds light on the story of the 
youngest female detainee in the world who spent 
75 days in the Israeli prison. 
The report quotes, “I remember that day very 
well; I was sick, so I left school early. I looked for 
my mom in the house, but did not find her. And 
since she had told me earlier that she was going 
to my grandfather’s land, I stormed out of the 

house so as to catch her there. My grandfather’s 
land is very close to Karmei Tzur Settlement 
which I passed by on my way. One of its guards 
stopped me when I had reached a main road not 
far from the settlement. I had a high fever, and I 
was disoriented.”
Deema Al Wawey, 12 years old, resumes after a 
pause, “He gestured for me to stop and lay on the 
floor, so I did after I had put my school bag aside. 
He cruelly searched me, and then he vigorously 
pressed with his shoes on my back. After that, he 
called the Israeli Forces that came and arrested 
me.”
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The Key File of the Issue 
The issue initiates with a critical file entitled 
“Parents Marry off Their Minors as A Deal to 
Escape Financial Hardship”. The report states, 
“She was destined to be born to a deprived family 
that could barely provide its needs of food and 
drink. When her father decided to marry her off 
to her cousin, who was 2 years older than herself, 
she was just a young child, unaware of what was 
happening and unable to decide her own fate. 
Asmaa says, “My father used to work inside 
the Green Line, and when he stopped work, our 
financial situation became so dire. My father 
could not provide the basic needs for our family, 
conversely to my father-in-law’s perfect financial 
situation who works in trading. This led my father 
to agree to marry me off to his son even though I 
was still a child.”      
“Separating Males and Females on Dinning 
Tables, An Outrageous Segregation that Breaks 
The Family” is the title of a different report. It 
states, “Although they are gathered by the same 
four walls, they are filled with malice, hatred, 
and stubbornness; their hearts are burning with 
jealousy. These are concrete results of parents’ 
discrimination towards their children.  Injustice, 
inequality, and bias towards the children are 

mistakes a lot of parents commit, be it intentionally 
or unintentionally.  
Al Ghaidaa documented such unjustified treatment 
that creates but more family disputes within the 
same house. 
Another report within the Key File addresses 
the conditions of people with disabilities, their 
complaints due to the lack of support for their 
issues, and how they are torn between isolation 
and the defy to prove themselves and their 
abilities. 
A diverse report sheds light on the severe mental 
and health impacts of early marriage. The report 
regards this as the step that transforms little girls 
who are barely 18 years old into housewives. They 
are denied of their childhood and their right to play, 
and overnight, they found themselves forcefully 
challenged by the burdens and responsibilities of 
marriage.
Their mental and health problems increase in 
light of absence of laws which do not exempt their 
childhood from such a commitment that has no 
consideration for their weakness. 
This prison, as some would refer to such 
marriage, has strangled young girls when their 
lives became but a suffering owning to the 
responsibilities they were overburdened by with 
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This issue of Al Ghaidaa Magazine contains a varied collection of investigations, articles, 
and reports that shed light on matters related to gender-based violence, reproductive 
health, diverse women’s rights, as well as the challenges women face in a society that is 

legally, mentally, and socially unprepared to fully and properly accept their roles. 
In the next few pages, we present a summary in English language for both our readers and 
foreign readers so as to follow the articles published on our pages.
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