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ري باملقارنة مع ما حقّقته
ال �أحد ينكر � ّأن ما حقّقته املر�أة الأردن ّية ،منذ ن�شوء الدولة ،كب ٌ
االجتماعي والثقا ّيف كان يبدو �شديد االنغالق وال�صالبة
�شقيقاتها العرب ّيات ،مع � ّأن الواقع
ّ
ٍ
إجنازات لن يكون ذا قيم ٍة جوهر ّية ما مل
لكن ما يجري احلديث عنه بو�صفه �
والذكور ّيةّ .
ٍ
مبنظومات قيم ّي ٍة وقانون ّي ٍة
اجلمعي ،وحمرو�س ٍة
يتح ّول �إلى (ثقافة) متجذّر ٍة يف الوعي
ّ
وم� ّؤ�س�س ّية را�سخة.
لقد كان مه ًّما و�ضرور ًّيا بالت�أكيد �أن يحدث هدم تلك اجلدران ا ّلتي ظ ّلت حتا�صر وجود املر�أة
أردن ويف غريه من بالد العرب ،ح ّتى و�إن ّمت الهدم (بغري �أيدي
والروحي
املا ّد ّي
والعقلي يف ال ّ
ّ
ّ
الق�سري
و�سطحي .لقد حدث الهدم يف �سياق عمل ّية االنتقال
الن�ساء) ،وعلى نح ٍو مرجتلٍ غال ًبا
ّ
ّ
الع�ضوي من احلقبة الكولونيال ّية ومرحلة ما قبل الدولة �إلى مرحلة
وال�سريع وامل� ّشوه وغري
ّ
القطري ،ولذا ف�إنّنا نحتاج �إلى القيام مبراجعات �شاملة لتاريخ تلك
الدولة القطر ّية واملجتمع
ّ
الديني) ،ومن
الإجنازات من �أجل حمايتها �أ ّو ًال من النكو�صات ا ّلتي رافقت ظاهرة (الغل ّو
ّ
�أجل عقلنتها ثان ًيا ،وحتويلها �إلى جزء من ثقافة املجتمع ي�صعب التنازل عنه.
الذكوري عليها ببع�ض التعليم ،وبع�ض احلر ّية،
تف�ضل املجتمع
� ّإن ما حتتاج �إليه املر�أة لي�س ّ
ّ
وبع�ض املقاعد النياب ّية يف الربملان ،وبع�ض الوظائف العليا يف الدولة ،وغري ذلك من الأعطيات
الذكوري يف نظر نف�سه ويف نظر املر�أة
حت�سن �صورة املجتمع
ّ
ا ّلتي لي�س من �ش�أنها �سوى �أن ّ
أهم ما حتتاج �إليه املر�أة  -وما نحتاج �إليه جمي ًعا يف احلقيقة  -هو التخ ّل�ص
ال �أكرثّ � .إن � ّ
من مناطق العتمة يف ثقافتنا الذكور ّية ،وحتريرها من ك ّل النزوعات اال�ستعالئ ّية والت�س ّلط ّية
والإق�صائ ّية ا ّلتي ظ ّلت تنفي املر�أة من منت احلياة �إلى هوام�شها الق�صوى.
امللفت للنظر � ّأن احلركة الن�سائ ّية الأردن ّية واحلركة الن�سائ ّية الفل�سطين ّية ن�ش�أتا ملت�صقتني
�سيامي ،حتّى مل يعد من ال�سهل الف�صل بينهما ،ولذا ف�إنّ �إملي ب�شارات ،وملعة ب�سي�سو،
مثل تو�أم
ّ
و�إميلي نفّاع ،و�سلوى ز ّيادين ،وع�صام عبد الهادي ،وخديجة حبا�شنة ،وتريز حداد ،وعبلة �أبو
وغريهن من
علبة ،و�آمنة الزعبي ،و�سلوى العمد ،و�سهري الت ّل ،ونادية �شمروخ ،وتريز الريان،
ّ
ن�ضاالتهن
�سيا�سي ،ومل تكن
ن�سوي وما هو
ّ
رموز احلركة الن�سائ ّية الأردن ّية مل يف�صلن بني ما هو ّ
ّ
وعيهن جمي ًعا �سوى ٍ
ج�سد
لن�ضاالتهن الوطن ّية؛ ومل يكن الأردنّ وفل�سطني يف
اجلندر ّية �إ ّال امتدا ًدا
ّ
ّ
ٍ
أهم ما مي ّيز الن�سو ّية
واحد ت�سري فيه الدماء ذاتها والوجدان ذاته والأ�سئلة ذاتها .ولع ّل هذا هو � ّ
املطلبي.
القطري ،وال داخل البعد
الن�سوي ،وال داخل الإطار
الأردن ّية ا ّلتي مل تنغلق داخل ال�س�ؤال
ّ
ّ
ّ
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لكن الفجوة
لقد ا�ستطاعت املر�أة الأردن ّية ،بجدار ٍة� ،أن ت�صل �إلى ك ّل ما ي�صل �إليه الرجلّ .
اجلندر ّية ما زالت كبرية يف معظم قطاعات احلياة والعمل ،با�ستثناء قطاع التعليم ا ّلذي
بلغت ن�سبة الإناث فيه بالقيا�س �إلى الذكور  ،100 /115بينما تراجعت ن�سبة م�شاركة املر�أة
أردن من � 16%سنة � 2010إلى � 6.12%سنة  ،2014فيما هبطت
يف القوى العاملة يف ال ّ
�إلى �3.10%سنة  ،2016وهذه من �أق ّل الن�سب عامل ًّيا .الغريب يف الأمر �أن تزداد املر�أة
تعلي ًما وت�أهي ًال فيما هي تزداد تعطي ًال؛ و�أن يتق ّبل املجتمع م�س�ألة (ت�أهيل) املر�أة فيما هو
ٍ
م�ساحات
يرف�ض م�س�ألة (تفعيل) املر�أة ،وينك�ص �سنة بعد �سن ٍة ع ّما كان قد �أتاحه للمر�أة من
االقت�صادي ،وتفاقم الثقافة اال�ستهالك ّية ،وتراجع
يف مراحل نهو�ضه .واحلقيقة � ّأن الهبوط
ّ
دور الدولة القطر ّية يف التنمية ،وما رافق ك ّل ذلك من خلخلة يف القيم والبنى االجتماع ّية،
قد �ساهم يف �إحداث ذلك الرتاجع .لكنّه ما كان ليحدث لو � ّأن الدولة لعبت دو ًرا �أكرب يف
(تفعيل) املر�أة ،وخلق املناخ الثقا ّيف جلعل (التفعيل) �ضرور ًة وجود ّي ًة ال جم ّرد زرك�ش ٍة باهت ٍة
�سرعان ما متحوها حركة الزمن.
على �سطح املجتمع
َ
� ّإن تعليم املر�أة� ،إذن ،قد ال يكون �أكرث من ٍ
�سراب يح�سبه الظم�آن ما ًء ،ل ّأن معظم املتع ّلمات
ٍ
أف�سدهن التعليم .ومثلما
عاطالت عن العمل بانتظار �أن ي�صبحن (ر ّبات بيوت) �
ينتهني �إلى
ّ
� ّأن (العلم) و(العمل) مرتبطان افرتا�ض ًّيا يف اللغة ،ف�إنّهما مرتبطان واقع ًّيا يف احلياة ،وال
ي�ؤ ّدي الفكاك بينهما �إ ّال �إلى خراب .ولذا ف� ّإن (تعطيل) املر�أة ال يعود بال�ضرر على املر�أة
االجتماعي ا ّلذي يتح ّرك ب�أق ّل من ن�صف ج�سد.
وحدها ،بل ي�ش ّل كامل الكيان
ّ
لقد ا�شتغلت احلركة الن�سائ ّية الأردن ّية ـ �ش�أنها يف ذلك �ش�أن �سائر احلركات الن�سائ ّية العرب ّية ـ على
الق�ضايا املطلب ّية �أكرث من ا�شتغالها على الوعي ،ولذا ف� ّإن ن�ضاالتها يف مواجهة الدولة كانت
�أكرث من ن�ضاالتها يف مواجهة املجتمع ،ومل حتفر عميقًا يف الثقافة العا ّمة ا ّلتي ظ ّلت غال ًبا
أردن،
أهم النقاط امل�ضيئة يف ال ّ
على ما هي عليهّ .
لكن حّاتاد املر�أة الأردن ّية ،ا ّلذي �أعتربه �أحد � ّ
�أحدث انتقال ًة نوع ّي ًة مه ّم ًة حني التفت �إلى �ضرورة اال�شتغال على الوعي من خالل �إ�صدار جم ّلة
الن�سوي .ذلك ل ّأن ما حتتاج �إليه املر�أة يف جمتمعاتنا ال يتحقّق بال�صراع
فكر ّية تعنى بالنقد
ّ
النقدي ا ّلذي ي� ّؤ�س�س ملجتمع
تتوهم بع�ض الن�سو ّيات ،بل بالعقلنة واحلوار
واملغالبة العنيفة كما ّ
ّ
معافى ال تُنتق�ص فيه املر�أة ،وال ت ّ
ُعطل ،بل ت�سرت ّد ما منحته لها امليثولوجيا يف طفولة الب�شر ّية
ً
الأولى حني اعتربتها �إله ًة للخ�صب ،و�أ ًّما عظيم ًة ت�س ّبب احلياة وتوغل يف العمران.
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متهيد
حتاول هذه الكتابة الإجابة على �س�ؤال العالقة بني ال�سيا�سي املبا�شر والن�سوي املطلبي من
خالل ا�ستعرا�ض التفا�صيل التاريخية مل�سرية هذه احلركة عرب مراجعة وثائق و�أن�شطة �أبرز
املنظمات العاملة يف هذه احلقبة التاريخية املمتدة من �سنة  1954م �إلى �سنة 1974م ،يف
هذه املرحلة ت�أثرت �أو�ضاع الن�ساء مبتغريين كبريين هما :
اوال� :سل�سلة الأحداث ال�سيا�سية اخلطرية على ال�صعيدين املحلي والإقليمي ،فعلى ال�صعيد
املحلي� :شهدت البالد نتائج �سقوط اجلزء الأكرب من فل�سطني التاريخية بني براثن االحتالل
ال�صهيوين عام 1948م ،ومن ثم نتائج حرب عام 1968م الكارثية وما تبعها من احتالل
كامل الأر�ض الفل�سطينية التاريخية ،و�أي�ضا نتائج مرحلة االنفتاح الدميقراطي الق�صرية يف
مطلع اخلم�سينيات قبيل �إلغاء املعاهدة الأردنية الربيطانية وحركة تعريب اجلي�ش ،والتي
مل تدم طويال لرتزح البالد وملدة طويلة حتت نري الأحكام العرفية وحالة الطوارئ� ،أما على
ال�صعيد الإقليمي :فقد �شهدت نتائج الثورة اجلزائرية والعدوان الثالثي على م�صر مما
�أ�شعل روح الت�ضامن العربي لدى �شرائح وا�سعة من الأمة العربية مبا فيها الن�ساء يف الأردن.
ثانيا :التطور االجتماعي – االقت�صادي املت�سارع الذي �أدى �إلى قيام الن�ساء ب�أدوار جديدة
وولد لهن حاجات متزايدة �أي�ضا ،مما فر�ض على املنظمات الن�سائية على تالوينها مهام
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جديدة ومتزايدة.
ه���ذان امل��ت��غ�يران �أث���را ب�شكل مبا�شر على
حركة املجتمع ككل ،وعلى �أن�شطة املنظمات
الن�سائية العاملة يف هذه املرحلة ،مما �أوجد
ما ميكن ت�سميته بجدلية ال�سيا�سي املبا�شر
والن�سوي املطلبي يف �إطار جدلية العالقة بني
العام واخلا�ص يف حترك الن�ساء،2
ك��ب��داي��ة ن�شري �إل���ى ان احل��رك��ة الن�سائية
انطلقت من خالل ت�أ�سي�س �أولى تنظيماتها
�سنة 1944م ،كجمعية خريية تعنى ب�ش�ؤون
الأطفال ،با�سم (جمعية الت�ضامن الن�سائي
االجتماعية) لكن م�ؤ�س�ساتها الرائـدات
وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ن الأ����س���اذه ال��راح��ل��ة �إميلي
ب�شارات ،كن يدركن �أهمية العمل بني الن�ساء
ومتكينهن ،فجاءت جمعية االحتاد الن�سائي
الأردين ،وال��ت��ي مل تعمر ط��وي�لا� ،إ�ضافة
فعلية على العمل �إذ اهتمت مبطالب الن�ساء
وحقهن يف التعليم ،لكن االنطالقة الكربى
الآول��ى كانت بعد وحدة ال�ضفتني وت�أ�سي�س
احتاد املر�أة العربية ،الذي �أدركت م�ؤ�س�ساته
�أهمية امل�شاركة ال�سيا�سة و�ضرورة �أن ت�ؤدي
الن�ساء دوره��ن ال�سيا�سي الوطني خلدمة
ق�ضايا ال��وط��ن والأم����ة ،م��ع ا�ستمرارهن
بالعمل املطلبي لتح�صيل حقوق الن�ساء يف
العمل والتعليم وامل�شاركة ال�سيا�سية ،والعمل
اخل�ي�ري لتلبية احل���اج���ات امل��ل��ح��ة لعديد
الالجئني الذين قدموا �إلى الأردن ،بعد �أن
فقدوا مقومات حياتهم املادية نتيجة احتالل
فل�سطني ،وعديد الفقراء املنت�شرين يف املدن
والقرى والبوادي،
هذه الوقائع �أدت بنا �إلى البحث يف طبيعة
العالقة بني ال�سيا�سي الوطني العام وبني
االجتماعي الن�سوي اخلا�ص يف عمل احلركة
الن�سائية الأردن��ي��ة ،لذلك ارت�أينا مراجعة
�أبرز مناذج العمل الن�سائي التي تبلورت يف
جمموعة �صيغ تنظيمية منها:

احتاد املر�أة العربية
تعترب جتربة (احتاد املر�أة العربية) ،الذي
�أ�س�س �سنة 1954م ،واح��دة من التجارب
الغنية ،التي �أحدثت حتوال نوعيا يف العمل
الن�سائي� ،إذ �أق��دم��ت نخبة من ال�سيدات
على ت�أ�سي�س احت��اد ن�سائي با�سم «احت��اد
املر�أة العربية»،واجتمعن بتاريخ  17حزيران
من ع��ام  1954يف قاعة �سينما فيالدلفيا
برئا�سة رائ���دة العمل الن�سائي الأ�ستاذة
«�أميلي ب�شارات» ،يف هذا االجتماع انتخبت
املجتمعات ( الهيئة الت�أ�سي�سية) الهيئة
الإداري����ة الأول���ى له ،3كما �أق���ررن نظامه
الأ���س��ا���س��ي( د���س��ت��ور االحت�����اد) وك���ان من
�أهدافه:
«مكافحة الأمية ب�شتى الو�سائل ورفع م�ستوى
املر�أة �أدبي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا و�إعدادها
�إع����داد ًا �صحي ًا لتمار�س حقوقها الكاملة
«كمواطنة ،وتنمية �أوا�صر العدالة والتفاهم
بني الن�ساء العربيات ون�ساء العامل من �أجل
امل�ساهمة بتح�سني �أو�ضاع الوطن يف �شتى
امليادين احليوية وتوثيق عرى ال�سالم».4
وم��ن تتبع �أ�سماء الن�ساء امل�ؤ�س�سات لهذا
االحت���اد نالحظ �أن��ه��ن م��ن النخبة املثقفة
اللواتي انتمني �إلى �أح��زاب ي�سارية وقومية
و�/أو قريبات منها ،وه��ذا ما انعك�س على
النظام الأ�سا�سي لالحتاد فمفاهيم مثل
«املواطنة» و«ال�سالم» ،وتوثيق عرى ال�صداقة
بني الن�ساء ،مفاهيم جديدة تذكر للمرة
الأول��ى يف �صياغة وثائق الهيئات الن�سائية
العاملة ،مما ي�شري �إلى الت�أثري القوي النتماء
الن�سوة �إلى امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والفكرية،
القومية والي�سارية ب�شكل ع��ام ،ف�ضال عن
ع�ضوية ه��ذا االحت��اد يف االحت��اد الن�سائي
الدميقراطي العاملي ،من خ�لال اخل�برات
التي �أك�سبها للم�شاركات يف ان�شطته من
املنطقة،
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بهذه املرجعيات �أدار هذا االحت��اد �سل�سلة
طويلة م��ن الأن�شطة املطلبية االجتماعية
وال�سيا�سية ،فعلى ال�صعيد املحلي و�إل��ى
جانب �أن�شطتة يف جمال حمو الأمية والتوعية
ال�صحية والتوعية والتثقيف ب�شكل عام ،قاد
�سل�سلة حمالت للمطالبة بحقوق الن�ساء
ال�سيا�سية واالجتماعية فطالب بتعديل قانون
الأحوال ال�شخ�صية ،بتحديد تعدد الزوجات
بتقييده واحلد من الطالق ،5كما �سعى �إلى
احل�صول على حق الن�ساء بامل�ساواة الكاملة
يف فر�ص التعليم بتو�سيع دائ��رت��ه لت�شمل
ن�ساء الريف والبادية يف املناطق النائية،
ف�ضال عن حقهن بهذه امل�ساواة يف فر�ص
التعليم العايل والعمل وحقهن بالو�صول �إلى
الوظائف العليا.
كذلك اعتنى باحلقوق ال�سيا�سية للن�ساء،6
مبا فيها حق الرت�شح واالنتخاب للمجال�س
النيابية وق��د بد�أحمالته ب�سل�سلة زي��ارات
لعدد من امل�س�ؤولني  7قدمن فيها جمموعة
م��ذك��رات منها ما يخ�ص قانون االنتخاب
ومنحهن حق االنتخاب والرت�شيح ،وتعديل
قانون البلديات ملنح الن�ساء حق االنتخاب
والرت�شيح للمجال�س البلدية.8
وق��د ا�ستجابت احلكومة ملطلب االحت���اد،
فتم تعديل قانون االنتخاب ومنحت الن�ساء
امل��ت��ع��ل��م��ات تعليما اب��ت��دائ��ي��ا ف��ق��ط9 ،حق
االنتخاب دون الرت�شيح ،فتابع حملته ل�ضمان
امل�ساواة الكاملة يف ممار�سة هذا احلق،10،
وم��ن طرائف ه��ذه احلملة �أن االحت��اد رفع
�إل��ى جمل�س الأم��ة الأردين مذكرة تطالب
بامل�ساواة يف ممار�سة هذا احلق ،وممهورة
مبئات الب�صمات لن�ساء مل يح�صلن على
�شهادة التعليم االبتدائي و�أم ّيات ،حرمهن
التعديل من هذا احلق.
وقد ان�ضمت الهيئات واملنظمات الن�سائية
يف ال�ضفة الغربية �إلى هذه احلملة فتداعت

الجتماع ح�ضره العديد من منظمات رام
اهلل وبيت حلم ونابل�س واخلليل وغريها،
وعقد يف مقر االحت��اد الن�سائي العربي يف
القد�س ،وانتهى ب�إر�سال برقية �إل��ى رئي�س
ال��وزراء ت�ؤكد فيها مطالب االحت��اد وت�ضم
�صوتها �إلى �صوته ب�ضرورة �إجراء تعديل �آخر
يحقق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ناخبات
وم��ر���ش��ح��ات وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع��ن امل�ستوى
التعليمي .11كما �أب��رق��ت ك��ل م��ن ال�سيدة
زليخة ال�شهابي رئي�سة االحت��اد العربي يف
ال��ق��د���س ،وال�سيدة اب��ت��ه��اج ق���دورة رئي�سة
االحت���اد الن�سائي العربي ال��ع��ام ،لالتحّ اد
ت�ضامنا ولرئا�سة ال��وزراء ،يف عمان ل�شكر
احلكومة على خطوتها وحلثها على �إكمالها
بتعديل �آخ��ر ي�ضمن حقوق جميع الن�ساء
بغ�ض النظر عن امل�ستوى التعليمي.12
كما �أثارت هذه احلملة ،ت�ضامن بع�ض رجال
الدين املتنورين وبخا�صة بعد ظهور العديد
م��ن امل��ق��االت يف ال�صحف املحلية م��ا بني
م�ؤيد حلقوق الن�ساء ومعار�ض لها ،ون�شر
بيان الهيئة العلمية الإ�سالمية الذي رف�ض
فيه ه��ذه احل��ق��وق وبخا�صة ح��ق االنتخاب
والرت�شيح ،13فكتب ال�شيخ �إبراهيم القطان
ردا قويا مفحما ،بينّ فيه خط�أ حكم الهيئة
العلمية الإ���س�لام��ي��ة ،وفند حجتها بر�صد
ال�شواهد امل�ستمدة م��ن ال�شريعة والفقه
التي تبني م�ساواة الن�ساء باحلقوق عامة،
وال�سيا�سة خا�صة ،وجواز م�شاركتهن بالعمل
ال�سيا�سي.14
على ال�صعيد التنظيمي امتلك االحتاد قاعدة
�شعبية وا�سعة ،ف�ضم �آالف الن�ساء اللواتي
التحقن ب��ف��روع��ه يف ال��ق��رى وحم��اف��ظ��ات
ال��ب�لاد ،كما انفتح على غالبية منظمات
املجتمع امل��دين النا�شطة ،وغالبا ما كانت
هذه املنظمات ت�شاركه الفعاليات والأن�شطة
التي يدعو لها ،فعلى �سبيل املثال ال احل�صر
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�شارك يف املهرجان الكبري ال��ذي دعا �إليه
ملنا�سبة عقد م�ؤمتره ال�سنوي وانتخاب هيئته
الإداري����ة اجل��دي��دة ،العديد م��ن منظمات
املجتمع امل���دين ،ومنها منظمات ن�سائية
يف ال�ضفة الغربية ،ممثلة بال�سيدة زليخة
ال�شهابي عن املنظمات املقد�سية ،وع�صام
عبدالهادي عن منظمات نابل�س ،وفيكتوريا
ال��ن��وانيّ ع��ن منظمات بيت حل��م ،وفوزية
حاوي عن م�ؤمتر الطلبة ،وعدد من رجاالت
الأحزاب ال�سيا�سية والوطنية وعلى ر�أ�سهم
�أمري اللواء علي �أبو نوار.15
كذلك ارتبط االحتاد بعالقات عربية ودولية
وا�سعة وجيدة� ،إذ كان ع�ضو ًا يف احتاد املر�أة
العربية ،واالحت���اد الن�سائي الدميقراطي
ال��ع��امل��ي ،و����ش���ارك يف
امتلك االتحاد قاعدة غالبية اجتماعاتهما،
شعبية واسعة ،فضم ون��ق��ل تو�صياتهما مبا
يتنا�سب م��ع ح��اج��ات
آالف النساء اللواتي ال��ن�����س��اء الأردن����ي����ات
التحقن بفروعه �إل����������ى احل����ك����وم����ات
الأردنية واملجتمع عرب
ال�صحافة املحلية ،وبخا�صة املطالب التي
�سبق وتبناها كتعديالت القوانني وامل�ساواة
بالأجور وفر�ص التعليم والعمل ،16كما دعم
ق�ضايا الن�ساء العربيات ب�شتى الو�سائل.17
ع��ل��ى �صعيد الق�ضايا ال��وط��ن��ي��ة املحلية
والعربية ،ونتيجة للعدوان الإ�سرائيلي املتكرر
على القرى الأمامية ،وقبيل �أزمة ت�أميم قناة
ال�سوي�س وما تالها من ع��دوان ثالثي على
م�صر ،بادر االحتاد برفع مذكرة �إلى وزير
ال��دف��اع ال�سيد ف�لاح امل��دادح��ة طالب فيها
باملوافقة على ت�شكيل فرقة من املتطوعات
وت��وف�ير ال�����س�لاح وال��ت��دري��ب ال��ل�ازم لهن،
وتعديل قانون احلر�س الوطني بحيث ي�سمح
للن�ساء بالتطوع يف �صفوفه ،وقد وافق الوزير
على ت�شكيل فرقة املتطوعات �إب��ان لقاء له

م��ع رئي�سة االحت���اد �أميلي ب�����ش��ارات ،وب��د�أ
فورا ت�شكيل الفرقة وتدريبها وما �إن م�ضت
مدة ق�صرية ،حتى بلغ عدد املن�ضمات �إليها
املئات من الن�ساء اللواتي تلقني التدريب
على ا�ستعمال الأ�سلحة اخلفيفة والإ�سعافات
ورعاية اجلرحى 18،ومع بدء �أزمة ال�سوي�س
ق��ام وف��د برئا�سة �أميلي ب�شارات وع�ضوية
ما يزيد على خم�سني �سيدة ،مثلن االحتاد
وغالبية املنظمات واجلمعيات الن�سائية
وال��ط�لاب��ي��ة واحل��زب��ي��ة ب���زي���ارة ال�����س��ف��ارة
امل�صرية للت�ضامن م��ع ال�شعب امل�صري،
وو�ضع �أنف�سهن بت�صرف القيادة امل�صرية
للدفاع عن م�صر والأردن �إزاء التهديدات
الإ�سرائيلية ،19و�أ�صدر العديد من البيانات
امل�ؤيدة ملوقف م�صر يف ت�أميم قناة ال�سوي�س
وال��وق��وف وراءه��ا �إزاء �أي اعتداء تتعر�ض
ل��ه ،كما �أر���س��ل ع��دة برقيات ا�ستنكر فيها
م��ق��ررات م���ؤمت��ر ل��ن��دن ،و�أر���س��ل��ت ل�سفراء
بريطانيا وفرن�سا و�أمريكا ،20و�أقام العديد
من الأن�شطة ومنها ا�ست�ضافة الدكتور ح�سني
عبد ال��وه��اب امللحق الثقايف يف ال�سفارة
امل�صرية يف حما�ضرة بعنوان دور املر�أة يف
املعركة.21
ويف غمرة العمل �أعلنت حكومة الرئي�س
�إبراهيم ها�شم اخلام�سة حالة الطوارئ
والأح��ك��ام العرفية ،وحلت جميع منظمات
املجتمع املدين من �أحزاب ونقابات ،مبا فيها
املنظمات الن�سائية املطلبية وعلى ر�أ�سها
احت��اد امل��ر�أة العربية ،وك��ان ذل��ك يف �شهر
ني�سان من عام 1957م.22
رابطة اليقظة الن�سائية ورابطة الدفاع عن
حقوق املر�أة يف الأردن
وب��ال��ع��ودة �إل���ى مطلع اخلم�سينيات جتدر
الإ���ش��ارة �إل��ى نوعية �أخ��رى من التنظيمات
الن�سائية غري الر�سمية ،التي مزجت بني
العمل الن�سائي احلقوقي املطلبي والعمل
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الن�سائي ال�سيا�سي ،ومنها «رابطة اليقظة
الن�سائية» التي �أ�س�ست عام ،1952يف القد�س
من قبل جمموعة من النا�شطات يف العمل
ال�سيا�سي احلزبي ومنهن :ال�سيدة �سلوى
زيادين ،و�أميلي نفاع و�آي��ات بدر ،و�سمرية
�أب���و غ��زال��ة ،ورف��ق��ة احل�سيني و�أخ��وات��ه��ا،
وال�شاعرة فدوى طوقان ،و�سحاب �شاهني،
ومنور �صالح ،ورفقة �سليم الغ�صني ،وحياة
بدر ،ورقية النجاب ،وغريهن ،وطالبت هذه
املنظمة بحق الن�ساء يف االنتخاب والرت�شح
للمجال�س املحلية.23
وقد ن�شط يف هذه املنظمة ،عدد كبري من
النا�شطات احل��زب��ي��ات �أو ال��ق��ري��ب��ات من
الأحزاب الي�سارية ،ومنها احلزب ال�شيوعي
الأردين ،وك���ان ل��ه��ذه املنظمة ام��ت��داد يف
ال�ضفة ال�شرقية حمل ا�سم «رابطة الدفاع
عن حقوق امل��ر�أة يف الأردن» برئا�سة �إميلي
ن��ف��اع ،وق��د �أ���ص��درت مطبوعة غ�ير دوري��ة
حملت ا�سم «�صوت املر�أة الأردنية» ،ناق�شت
من خاللها �أو�ضاع الن�ساء الأردنيات ودورهن
ال�سيا�سي ،و�سلطت ال�����ض��وء على �أخ��ب��ار
حتركهن االجتماعي وال�سيا�سي ومطالبهن،
كما نقلت �أخبار الن�ساء يف الوطن العربي
والعامل و�أن�شطتهن الن�ضالية ،ف�أدت بذلك
دورا توعويا كبريا،
�شكلت هذه املنظمة ،وامتدادها يف ال�ضفة
ال�شرقية ،عالمة فارقة يف العمل الن�سائي
الأردين �إذ قدمت وللمرة الأول���ى حتليال
فكريا معمقا لق�ضية الن�ساء يف الأردن،
فربطت بني حترر الن�ساء وبني م�شاركتهن
يف احلياة الإنتاجية ،وحترر املجتمع ككل من
النظامني الطبقي واال�ستعماري ،وممار�سة
احلريات الدميقراطية ،لذلك ر�أت �ضرورة
م�ساهمة الن�ساء ب�شكل فاعل يف الأن�شطة
الوطنية وال�سيا�سية ال��ه��ادف��ة �إل���ى حترر
املجتمع ،24وق��د ح��ددت الرابطة لنف�سها

جمموعة كبرية من الأهداف �شملت ال�صعد
املحلية والعربية والعاملية� ،أبرزها «تنظيم
الن�ساء وتعبئتهن م��ن �أج��ل نيل حقوقهن
و�إزال����ة التمييز �ضدهن وم�����س��اوات��ه��ن مع
الرجال يف املجاالت كافة» ،25وبهذا الن�ص
يذكر العمل الن�سائي الأردين وللمرة الأولى
مطلب امل�����س��اواة م��ع ال��رج��ال و�إزال����ة كافة
�أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء.
وا�ستمر العمل من خ�لال «راب��ط��ة اليقظة
الن�سائية» وام��ت��داده��ا «راب��ط��ة ال��دف��اع عن
ح��ق��وق امل����ر�أة يف الأردن»  ،كما ا�ستمرت
ب�إ�صدار ن�شرتها غري الدورية �صوت «املر�أة يف
الأردن» ومع �أن غالبية �أن�شطتها كانت �س ّرية،
واقت�صرت على الأن�شطة التثقيفية وتوقيع
امل���ذك���رات وال��ب��ي��ان��ات،
�إال �أنها �أدت دورا مهما مساهمة النساء في
يف ال��ت���أث�ير ع��ل��ى العمل
ال��ن�����س��ائ��ي ب�شكل ع��ام ،األنشطة الوطنية
وقد دفعت هذه املنظمة والسياسية الهادفة إلى
ع�ضواتها �إل��ى االلتحاق
تحرر المجتمع
بكافة منظمات املجتمع
املدين العاملة وامل�سجلة
ر�سميا ،ك��ال��ن��وادي الثقافية واجلمعيات
والنقابات وغري ذلك ،فكان لع�ضواتها ت�أثري
ملحوظ يف �أن�شطة هذه املنظمات وبخا�صة يف
احتاد املر�أة العربية ،26مما يف�سر الأن�شطة
ال�سيا�سية املهمة التي نفذتها املنظمات
واجلمعيات الن�سائية ،يف الأحداث ال�سيا�سية
الكربى ،ودورها يف نقل وجهة نظر الن�ساء
الأردن��ي��ات �إل��ى امل�ستويني العربي والعاملي،
وبخا�صة �أن هذه املنظمة كانت ع�ضوا فاعال
يف االحتاد الن�سائي العربي العام ،واالحتاد
الدميقراطي العاملي ،من خالل �شخ�صيتني
ن�سائيتني بارزتني هما �سلوى زيادين و�أميلي
نفاع.
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الن�ساء ورياح املقاومة
ما �إن �أطل عام 1968م ،حتى بدت مالمح
مرحلة جديدة بالظهور ،فعرفت منظمات
جديدة �أخذت على عاتقها القيام مبهمات
اجتماعية وتنموية و�سيا�سية ،فقد �سجلت
ر���س��م��ي��ا «ج��م��ع��ي��ة امل�����ر�أة العربية» 27يف
املفرق ،و«جمعية ال�سيدات العامالت»28
يف الر�صيفة ،كذلك ظهرت جمموعة من
املنظمات التي مل ت�سجل ر�سميا ل��دى �أية
جهة ،منها على �سبيل املثال «رابطة املر�أة
العربية» 29التي ت�شكلت نتيجة حتالف قوى
ي�سارية وقومية �أردن��ي��ة فل�سطينية ،كذلك
ظهر ا�سم «االحت���اد الن�سائي الأردين»30
ال���ذي يعتقد �أن���ه ام��ت��داد ملنظمة اليقظة
الن�سائية ،وامتدادها جلنة الدفاع عن حقوق
امل��ر�أة يف الأردن ،وا�سم «اللجنة الن�سائية
للتوجيه والإع��ل�ام» وم��ن رم��وزه��ا ال�سيدة
�أميلي نفاع ، 31و«احتاد املر�أة الوطني» الذي
�أعلن عنه الحقا با�سم «احتاد املر�أة الأردنية
الفل�سطينية» وك��ان��ت رئي�سة ف��رع ال�سلط
ال�سيدة ندى رم�ضان ،ومن رموزه ال�سيدات
خ��زام��ة الر�شيد وح��م��دة غزاوي ،32وقد
ن�شطت هذه املنظمات يف �إطار جو االنفتاح
ال�سيا�سي ،وغالبا م��ا ارتبطت مبنظمات
املقاومة الفل�سطينية بف�صائلها املتنوعة،
والأح��زاب الي�سارية والقومية الأردن��ي��ة�،إذ
انخرطت يف �أن�شطتها العديد من الن�ساء
م��ن ���ش��رق ن��ه��ر الأردن وغ��رب��ه ،يف �إط���ار
وح��دة العمل الوطني ال��ذي �ساد �إث��ر حرب
1967م ،33وقد عملت هذه املنظمات جنبا
�إلى جنب مع اجلمعيات اخلريية ،ومع احتاد
املر�أة الفل�سطينية ،ملواجهة ا�ستحقاقات هذه
املرحلة الدقيقة من تاريخ الأردن املعا�صر،
ف���إل��ى جانب م�شكالت الن�ساء التقليدية،
�أمل العاثم  /قطر

عا�شت الن�ساء الأردن��ي��ات والفل�سطينيات
م�شكالت اللجوء اجلديد ،كما عانت ن�ساء
الأغ��وار وامل��دن والبلدات احلدودية ،نتائج
االعتداءات الإ�سرائيلية الدامية واملتكررة،
ف�ضال عن تزايد احتياجات �أ�سر اجلي�ش
العربي الأردين و�أ�سر رجال املقاومة  ،نتيجة
قيام اجلي�ش وامل��ق��اوم��ة ب��واج��ب��ات الدفاع
عن حدود الوطن ومقاومة االحتالل ،مما
تطلب من املنظمات الن�سائية على اختالف
تالوينها املزيد من العمل لتلبية االحتياجات
املتزايدة� ،إال �أن الطابع الأبرز لأن�شطة هذه
املنظمات ك��ان الطابع ال�سيا�سي املبا�شر
كامل�شاركة يف اال���ض��راب��ات واالعت�صامات
واملظاهرات وتوقيع املذكرات والربقيات ،يف
هذه املرحلة من املهم اال�شارة �إلى انخراط
العديد من الن�ساء الأردنيات والفل�سطينيات
يف ال��ع��م��ل ال��ع�����س��ك��ري امل��ب��ا���ش��ر م��ن خ�لال
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تنظيمات املقاومة الفل�سطينية املعروفة.
قبيل اق�ت�راب نهاية ع��ام 1970م ،ب��د�أت
مالمح حتول جديد يف �أ�سلوب عمل املنظمات
الن�سائية ،حقيقة �أن غالبية اجلمعيات
اخلريية امل�سجلة ر�سميا لدى وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل ا�ستمرت بعملها املعتاد،
�إال �أن التطورات ال�سيا�سية التي عا�شتها
ال��ب�لاد يف ال��ف�ترة م��ا ب��ع��د ع���ام 1970م،
�أدت �إل���ى ت��راج��ع الأن�����ش��ط��ة ذات الطابع
ال�سيا�سي واملطلبي ،لدرجة غياب العديد
من املنظمات التي كر�ست ذاتها ملثل هذه
الأن�شطة ،كرابطة امل��ر�أة العربية واالحت��اد
الن�سائي الوطني ،وغريهما من املنظمات
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ع��ت �أو دارت يف فلك
منظمات وف�صائل املقاومة الفل�سطينية،
بحيث ميكن القول �إن جتربة ع��ام 1957
تكررت �إذ �إ�ضطرت العديد من النا�شطات
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�إما العودة �إلى منط العمل ال�سري ،واقت�صار
�أن�شطتها على العمل التعبوي والتثقيفي� ،أو
التك ّيف مع طبيعة املرحلة وت�أ�سي�س منظمات
جديدة تلبي متطلبات املرحلة القانونية على
الأقل ،و�سنجد ب�صمات هذه النا�شطات عند
حتليل ان�شطة النموذج الدائم الذي عرف
باجلمعيات اخلريية ومتعددة االغرا�ض.
اجلمعيات اخلريية واملنظمات متعددة
الأهداف
من املهم الإ�شارة �إلى �أن هذه املرحلة التي
ام��ت��دت م��ن ع��ام 1954م وح��ت��ى 1974م،
�شهدت ا�ستمرار �أ�شكال العمل التنظيمي
التقليدي ال��ذي ع��رف با�سم ( اجلمعيات
اخلريية) وقد �أدت نتائج احلروب العربية
الإ�سرائيلية ،واحتالل فل�سطني �سنة 1948م،
وما ن�ش�أ عنها من هجرة وا�سعة للفل�سطينيني
�إلى الأردن ،تزايد عدد اجلمعيات اخلريية
ب�شكل ملحوظ ،حلاجة املجتمع الكبرية �إلى
خدمات الإغاثة والعون.
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن���ه �أع��ل��ن ع��ن �أول
منظمة ن�سائية عملت بهذه ال�صفة عام
1944م ،ل��ت��ت��زاي��د ب��ع��د ذل���ك امل��ن��ظ��م��ات
ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف ���س��ي��اق م���ن ال��ت��ردد وع���دم
اال�ستقرار� ،إلى �أن مت تنظيم هذا النوع من
العمل الن�سائي ب�شكل ر�سمي يف الأول من
حزيران عام 1951م ،عندما �أ�س�ست وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل التي �أخذت على
عاتقها مهمة الإ�شراف على تنظيم و�إدارة
�أعمال اجلمعيات التي كانت قائمة من قبل،
ف�أ�صدرت قانون اجلمعيات اخلريية رقم
 36ل�سنة  1953م ،وبذلك �أ�صبحت �أعمال
اجلمعيات خا�ضعة لإ�شراف الوزارة و�أ�صبح
لزاما على كل جمعية وهيئة يف البالد� ،أن
تتقدم بطلب الت�سجيل مبوجب القانون،
وبناء عليه مت ت�سجيل اجلمعيات القدمية
وت�شكيل �أخرى جديدة وت�سجيلها.34
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ات�سم العمل يف هذه ال�صيغة التنظيمية ب�شكل
ع��ام بطابع العمل اخل�يري نتيجة ظ��روف
�شريحة وا�سعة من الن�ساء وثقافة النا�شطات
اللواتي ب��ادرن �إلى العمل بهذه ال�صيغة يف
البدايات ،مع ا�ستثناءات الفتة متثلت بدور
الرائدة الن�سائية الأ�ستاذه �إميلي ب�شارات
ولفيف م��ن زميالتها ،ومم��ا زاد م��ن قوة
هذا التوجه �أن الوزارة وقبيل �إعالن العمل
بالأحكام العرفية وحل الأحزاب والنقابات
ومنظمات املجتمع املدين مبا فيها املنظمات
الن�سائية� ،أ���ص��درت ق��ان��ون رق��م  12ل�سنة
1956م ،و�سمي قانون اجلمعيات اخلريية
ل�سنة 1956م ،الذي ركز على مفهوم العمل
اخل�يري يف تعريفه وا�ستثنى م��ن تعريفه
للجمعية ال��ره��ب��ن��ات وال��ه��ي��ئ��ات الدينية
الر�سمية واجلمعيات الطائفية �أو اجلمعيات
التي لها �أهداف دينية ،والأندية واجلمعيات
واملنتديات الريا�ضية والثقافية والنوادي
العائلية والقبلية �أو ال�سيا�سية 35وبذلك،
ومع اعالن حالة الطوارئ واالحكام العرفية
التي ادت �إلى حل منظمات املجتمع املدين،
�أع��اد هذا القانون املنظمات الن�سائية �إلى
املربع الأول ،مربع العمل اخلريي التطوعي،
ومنع عنها �إمكانية العمل احلقوقي املطلبي،
وامل�ساهمة بالن�شاط ال�سيا�سي ،كذلك ركزت
ال�سيا�سات العامة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
على جتميع اجلمعيات على تنويعات �أن�شطتها
وع�ضويتها يف احتادات لوائية ،بهدف تركيز
الأن�����ش��ط��ة وع���دم ت��ك��راره��ا وت��وح��ي��د جهود
العاملني فيها ،وما �أن �أ�شرف عام 1958م
على االن��ت��ه��اء ،حتى بلغ ع��دد اجلمعيات
امل�سجلة ل��دى ال���وزارة 105جمعيات ،منها
�ست جمعيات �أ�س�ست �سنة 1958م.36
ومن اجلدير بالذكر �أنه مت ت�أ�سي�س منظمة
وفيقة �سلطان  /قطر

ن�سائية تن�سيقية ب��ا���س��م مكتب االحت���اد
الن�سائي العربي الأردين يف القد�س و�ضم
ثماين جمعيات ن�سائية عاملة.37
يف نهاية عام 1959م ،بلغ عدد اجلمعيات
امل�����س��ج��ل��ة  116ج��م��ع��ي��ة خ�يري��ة ن�سائية
وخمتلطة ،توزعت على حمافظات اململكة
ال�سبع ،وك��ان��ت غالبيتها العظمى تقع يف
حمافظة عمان 33 ،جمعية ،تليها حمافظة
القد�س 32جمعية ،وقد توزعت اجلمعيات
كافة على مدن اململكة وتراوحت �أعدادها
ب�ين جمعية واح���دة يف مدينة ال��ك��رك و11
جمعية يف مدينة بيت حلم ،كما مت جتميع
الغالبية العظمى م��ن ه��ذه اجلمعيات يف
خم�سة احتادات لوائية هي �ألوية عمان و�إربد
والقد�س ونابل�س واخلليل ،وبكل الأح��وال
ال تظهر الوثائق الر�سمية عدد اجلمعيات
الن�سائية على نحو دقيق ،فبالإ�ضافة �إلى
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اجلمعيات التي كانت م�سجلة يف املرحلة
ال�سابقة ،ذك��رت �صحف املرحلة وتقارير
ر���س��م��ي��ة ،ع����ددا م���ن �أ���س��م��اء اجل��م��ع��ي��ات
اجلديدة.
�شهد ع��ام 1961م ،ت��ط��ورا مهما يف عمل
اجلمعيات والهيئات ب�شكل ع��ام� ،إذ بعد
جن��اح جتربة جتميع العمل االجتماعي يف
�إط��ار االحت��ادات اللوائية ،مت �إع��ادة جتميع
اجلمعيات حتت مظلة ناظمة وا�سعة با�سم
االحت���اد ال��ع��ام للجمعيات اخل�يري��ة ف�أقر
نظامة الداخلي و�سجل ر�سميا يف  3ني�سان
من ع��ام 1961م ،وان�ضمت �إل��ى ع�ضويته
جميع االحتادات اللوائية امل�سجلة �سابقا ،مبا
يف ع�ضويتها من جمعيات  ،38وقد �أخذ هذا
االحتاد على عاتقه مهمات التعاون مع وزارة
ال�����ش���ؤون االجتماعية يف و�ضع ال�سيا�سات
والتخطيط للعمل االجتماعي والتن�سيق بني
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املنظمات العاملة ،وبا�شر �أعماله بتمتني
ال�صالت بني االحت���ادات اللوائية ودرا�سة
�أو�ضاعها متهيدا للتعرف على ال�صعوبات
التي تواجهها وبخا�صة امل�شكالت املالية
وم�شكالت جمع ال��ت�برع��ات ،وق��د بلغ عدد
اجلمعيات الن�سائية واملختلطة امل�سجلة
ما يقارب ( )144جمعية حتى و�صل عدد
اجلمعيات الن�سائية واملختلطة عام 1966م
�إلى (  )269جمعية .39
ن�����ش��ط��ت ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات وامل��ن��ظ��م��ات يف
املجاالت التي اخت�صت بها ،وقامت بالعديد
من الأن�شطة االجتماعية جلمع التربعات،
لتمويل م�شروعاتها يف �إدارة ح�ضانات
وري���ا����ض الأط���ف���ال ،وت��ق��دمي امل�����س��اع��دات
والعالج ،وحمو الأمية ،وبذلك جمعت بني
العملينّ اخل�يري والتنموي ال��ذي متثل يف
�أن�شطة حمو الأمية والتدريب املهني.
ك��ذل��ك �شهدت ه��ذه امل��رح��ل��ة �أ���ش��ك��اال من
التنظيم الن�سائي العلني ،خ���ارج �صيغة
اجلمعيات اخلريية ومنها اجلمعيات املهنية
الن�سائية ،واجلمعيات التعاونية الن�سائية،
فبلغ عدد اجلمعيات التعاونية امل�سجلة يف
هذه املرحلة �أربع جمعيات و�سجلت جمعية
املمر�ضات الأردن��ي��ات كجمعية مهنية حتى
�سنة 1963م.40
وم��ن ال�لاف��ت يف ه��ذا ال��ن��وع م��ن التنظيم
التعاون وتبادل اخل�برات و�أ�ساليب العمل
بني جمعيات ال�ضفتني ال�شرقية والغربية،
مب�شاركة عدد كبري من اجلمعيات ،كذلك
مت ت�شكيل مكتب االحت��اد الن�سائي العربي
ال��ذي ان�ضمت �إليه جمموعة من الهيئات
الن�سائية العاملة يف ال�ضفة الغربية وهي:
جمعيات االحتاد الن�سائي العربي يف القد�س
ونابل�س وطولكرم وبيت حلم وبيت جاال وبيت
�ساحور وجمعية رعاية الطفل وجمعية توجيه
الأم ،وقد قرر املكتب دعوة االحتاد الن�سائي
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العربي العام الذي ي�ضم غالبية املنظمات
الن�سائية العربية لعقد اجتماعه الدوري يف
القد�س ،كما قرر �إن�شاء �صندوق موحد جلمع
التربعات ،وقد عقد هذا امل�ؤمتر يف ني�سان
م��ن ع��ام 1964م مب�شاركة عربية وا�سعة
واهتمام حكومي جلي ،ومن قراراته :اعتبار
اليوم الثاين من �شهر ت�شرين الثاين من
كل عام يوما لفل�سطني ،ومطالبة اجلهات
املعنية باعتماد ن��ظ��ام التعليم الإل��زام��ي
للفل�سطينيني ،وح��ث وك��ال��ة غ��وث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني على تطوير التعليم
وبخا�صة تعليم البنات ،وجعل مادتي تاريخ
وجغرافية فل�سطني �إلزاميتني يف مدار�س
الوكالة .41
كما يالحظ ح�ضور الق�ضية الفل�سطينية
وتداعياتها يف �أن�شطة معظم الهيئات يف
ال�ضفتني ،فبالإ�ضافة �إل���ى �أن�شطة غوث
�سكان املخيمات وال��ق��رى احل��دودي��ة التي
كانت تتعر�ض العتداءات العدو ال�صهيوين،
كت�أمني اخلدمات الطبية والتعليمية واملهنية
وغري ذلك ،قامت هذه املنظمات بالعديد من
الأن�شطة منها على �سبيل املثال ال احل�صر:
�إر�سال الربقيات يف �أك�ثر من منا�سبة �إلى
م�سئولني �سيا�سيني ودين ّيني دوليني وبخا�صة
�سكرتري ع��ام الأم���م امل��ت��ح��دة ،الف��ت��ة �إل��ى
انتهاك �إ�سرائيل حلقوق الإن�سان و�إلى حقوق
الالجئني الفل�سطينيني ،ومطالبة ب�إعادة
احل��ق �إل��ى �أ�صحابة ،42وت�أييد اخلطوات
العربية الت�ضامنية ومثالها برقية الهيئات
الن�سائية �إلى م�ؤمتر القمة العربي للمطالبة
باتخاذ �إج��راء حا�سم حلماية نهر الأردن
من االع��ت��داءات ال�صهيونية ،43وبرقيات
ت�أييد �إلى جاللة امللك احل�سني بن طالل،
والرئي�س جمال عبد النا�صر ،لدى توقيعهما
فاروق �شحاتة  /م�صر

اتفاقية الدفاع امل�شرتك .44وكانت الهيئات
الن�سائية يف الأردن ،قد وجهت ندا ًء مبنا�سبة
يوم املر�أة العاملي �إلى ن�ساء العامل ،لإعالن
يوم املر�أة العاملي ،يوما للت�ضامن مع الن�ساء
العربيات يف ن�ضالهن لإزال��ة �آثار العدوان،
ووقف املجازر الوح�شية التي ترتكبها �سلطات
االحتالل �ضد الن�ساء والأط��ف��ال وال�سكان
الآمنني ،45ك��ذل��ك ع��ق��د االحت����اد ال��ع��ام
للجمعيات اخلريية مب�شاركة احتاد املر�أة
الفل�سطينية وغالبية الهيئات الن�سائية ،ندوة
مو�سعة ملناق�شة �سبل دع��م ن�ضال الن�ساء
يف املناطق املحتلة ،ومبنا�سبة بدء �أن�شطة
«�أ�سبوع امل��ر�أة العاملي للت�ضامن مع الن�ساء
ال��ع��رب��ي��ات» ار���س��ل��ت اجلمعيات الن�سائية
املنبثقة ع��ن االحت����اد ال��ع��امل��ي للجمعيات
اخلريية يف الأردن ،برقيات حتية وت�ضامن
�إل���ى ج�لال��ة امل��ل��ك ح�����س�ين ،وج�لال��ة امللكة
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الوالدة زين ال�شرف ،واحلكومة الأردنية،
واملقاومة العربية ،واجلرنال ديغول ،و�سكان
الأر�ض املحتلة ،ونا�شدت دعم �صمود �سكان
الأر���ض املحتلة ،كما �أبرقت للأمني العام
للأمم املتحدة ،تطالبه با�ستعمال �صالحياته
والتدخل الفوري ،لوقف اجلرائم الوح�شية
التي ترتكبها �سلطات االحتالل �ضد العرب
يف املناطق املحتلة ،ووجهت ندا ًء �إلى الر�ؤ�ساء
الروحيني يف ال��ع��امل ،ومنظمات ال�صليب
الأحمر ،واالحت���ادات الطالبية والعمالية،
ور�ؤ�ساء ال��دول الأع�ضاء يف جمل�س الأمن،
للتنديد بفظائع االحتالل �ضد املواطنني يف
الأرا�ضي العربية املحتلة،46
كذلك عقدت «راب��ط��ة امل���ر�أة العربية يف
الأردن» م�ؤمترا ن�سائيا للت�ضامن مع �سكان
الأرا���ض��ي الفل�سطينية املحتلة ،مب�شاركة
ع���دد ك��ب�ير م��ن امل��ن��ظ��م��ات وال�شخ�صيات
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الن�سائية والنقابية ،من ال�ضفتني ال�شرقية
والغربية ،و�صدر عنه بيان ا�ستنكر جرائم
االحتالل ،والدعم االقت�صادي وال�سيا�سي
غري املحدود ،الذي تقدمه الواليات املتحدة
الأمريكية لإ�سرائيل ،ووج��ه حتية �إج�لال
لل�صامدين على �أر�ضهم ،و�أهاب بال�ضمري
العاملي ،العمل من خالل الهيئات واملنظمات
الدولية للقيام بحملة احتجاج على جرائم
االحتالل.47
من جهة �أخ��رى �شارك عدد من املنظمات
الن�سائية بفعاليات دولية نقلن �إلى امل�شاركني
وامل�شاركات بها� ،أو�ضاع الن�ساء العربيات
وم��ع��ان��ات��ه��ن ج����راء مم��ار���س��ات �سلطات
االحتالل ال�صهيوين ،ومن هذه الفعاليات،
م�شاركة وفد ن�سائي كبري وبدعم حكومي يف
م�ؤمتر هل�سنكي الذي عقده االحتاد الن�سائي
الدميقراطي العاملي يف ح��زي��ران من عام
1969م.48،
وقد تابعت املنظمات الن�سائية منا�صرتها
للثورة اجل��زائ��ري��ة وتن�سيق اجل��ه��ود بينها
لتحقيق هذا الغر�ض ،49فنذكر على �سبيل
املثال ال احل�صر ،عقد مهرجان وطني كبري،
انتهى بجمع كمية م��ن ال��ت�برع��ات للثوار،
و�إر�سال برقيات ت�ضامن ،50كما اجتمعت
الهيئات الن�سائية العاملة يف حمافظة نابل�س،
و�أ���ص��درت ن��دا ًء من �أج��ل امل�ساهمة بحملة
ل��دع��م اجل��زائ��ر ت�ضمنت جمع التربعات
النقدية والعينية وال��ت�برع بالدم ،51على
�صعيد �آخ��ر� ،أبرقت اجلمعيات �إل��ى رئي�س
املجل�س الع�سكري يف �سوريا مطالبة بوقف
�أح���ك���ام الإع������دام ال�����ص��ادرة ب��ح��ق بع�ض
رج��ال ال�سيا�سة ال�سوريني بعيد انف�صال
الوحدة ال�سورية  -امل�صرية ،وكما نا�صرت
ث���ورة اجل���زائ���ر ،ط��ال��ب��ت ب��ح��ل اخل�لاف��ات
العربية ودي���ا ،ف�أبرقت �إل��ى ال�سيد �أحمد
بن بيال الرئي�س اجلزائري ،وجاللة امللك
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احل�سن الثاين ملك امل��غ��رب ،راجية حقن
الدماء العربية وادخارها ل�صالح الق�ضية
الفل�سطينية ،واالح��ت��ك��ام �إل���ى اجلامعة
العربية حلل اخلالفات احلدودية وغريها
من امل�شكالت.52
على ال�صعيد املحلي اجتمعت املنظمات
الن�سائية العاملة يف مدن ال�ضفة الغربية يف
مقر االحت��اد الن�سائي العربي يف القد�س،
و�أعلنت عن حملة جلمع التربعات لقوات
حر�س احل���دود ،وخ�ص�صت ي��وم الإ���س��راء
وامل��ع��راج ل��ب��دء ه��ذه احلملة ،53ومل تغب
امل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ق��وق ال�����س��ي��ا���س��ي��ة للن�ساء
الأردن��ي��ات عن �أجندة العمل الن�سائي� ،إذ
يذكر �أنه يف لقاء لوفد جمعية امليتم العربي،
برئا�سة �أميلي ب�شارات
تأثرت الحركة النسائية ،مع رئي�س الوزراء ،كرر
الوفد املطالبة بحقوق
باألحداث والمتغيرات ال��ن�����س��اء ال�سيا�سية،
السياسية الكبرى التي وم�����������ش�����ارك�����ت�����ه�����ن
شهدتها المرحلة يف االن�����ت�����خ�����اب�����ات
ال���ن���ي���اب���ي���ة ن���اخ���ب���ات
ومر�شحات ،54كذلك
ن�شطت الهيئات الن�سائية وبخا�صة العاملة
يف ال�ضفة الغربية ،من �أجل �ضمان احلريات
ال��دمي��ق��راط��ي��ة و�إط��ل��اق ���س��راح املعتقلني
ال�سيا�سيني ،يف الأردن وال���دول العربية،
ف�أبرقت �إل��ى جاللة امللك الراحل احل�سني
ابن طالل ،و�إلى رئي�س الوزراء ،ومبنا�سبات
ع���دة ،للمطالبة ب���إط�لاق �سراحهم ،ومن
خالل هذه الأن�شطة املجتمعمة واملرتاكمة
عرب ال�سنوات نلمح ب�صمات تلك الن�سوة
ال���رائ���دات ال��ل��وات��ي خ�ضن جت��رب��ة العمل
الن�سائي مبرجعية �سيا�سية وا�ضحة و� /أو
النا�شطات القريبات من الأحزاب ال�سيا�سية
واملنخرطات بالعمل الوطني العام ،ويف هذا
ال�سياق ن�شري �إل��ى ن�شاط ق�ي��ادات ن�سائية
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مثلت �ضمنا منظمات ن�سائية �سبق حلها،
مثل احتاد املر�أة العربية ،من خالل جممع
النقابات املهنية� ،إذ �شاركت كل من �إميلي
ب�شارات و�إميلي نفاع ،يف ت�أ�سي�س «التجمع
الوطني الأردين» ال��ذي ت�شكل �أوائ���ل عام
1968م ،م��ن النقابات املهنية والعمالية
وعدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية العامة،55
بعيد عام 1970م عاد التباط�ؤ �إل��ى العمل
الن�سائي نتيجة ال��ظ��روف ال�سيا�سية التي
�شهدتها ال��ب�لاد� ،إال �أن ال��ت��ط��ور الالفت
كان يف �صدور قانون معدل با�سم «قانون
معدل لقانون اجلمعيات اخلريية والهيئات
االج��ت��م��اع��ي��ة ل�سنة 1971م» ،وي���ق���ر�أ مع
ال��ق��ان��ون رق��م  33ل�سنة 1966م ،وال��ذي
ق�ضى ب��ح��ذف كلمة اخل�يري��ة م��ن ع��ن��وان
ال��ق��ان��ون وت��ع��ري��ف اجلمعية ،56ف�برزت
منظمات ن�سائية جديدة �سجلت كجمعيات
من دون �إ�ضافة كلمة «اخلريية» ،ن�شط من
خاللها بع�ض ال��رم��وز التي عرفت بلونها
ال�سيا�سي  ،مثل «جمعية الن�ساء العربيات»
التي �سجلت بتاريخ  22ت�شرين ث��اين من
عام 1970م ،حتت الرقم  ،436لدى وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،57لتعمل من
العا�صمة ع��م��ان ،م��ن �أج���ل جمموعة من
الغايات �أوردتها يف املادة الثانية من وثيقة
النظام الأ�سا�سي .58و«اجلمعية الن�سائية
ملكافحة الأمية يف الأردن» التي �سجلت عام
1972م ،وركزت �أهدافها املعلنة على �أن�شطة
حمو االمية وت�شجيع تعليم الفتيات ووقف
ت�سربهن م��ن املدار�س ،59كذلك �سجلت
«جمعية الأ�سرة البي�ضاء» التي بد�أت عملها
با�سم «هيئة �صديقات م�ست�شفى الب�شري»
بدعم م��ن وزي��ر ال�صحة ال��راح��ل الدكتور
حممد الب�شري ، 60وكان من �أهدافها املعلنة
تقدمي خدمات الرعاية والتثقيف ال�صحي
وغريها من االهداف العامة .61
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وهكذا تابعت اجلمعيات واملنظمات القدمية
وامل�سجلة حديثا �أن�شطتها املعتادة حتى بداية
عام 1974م ،لتدور عجلة العمل الن�سائي
ب��ق��وة م��ن ج��دي��د ت�أ�سي�سا مل��ا ب���ات يعرف
بالنه�ضة الن�سائية الثانية ا�ستعدادا لعام
امل���ر�أة ال��دويل وم��ن ثم عقد امل��راة ال��دويل
وم��ا تالها م��ن تغيريات ج��ذري��ة يف العمل
الن�سائي.
اخلال�صة
عر�ضنا يف ال�سطور ال�سابقة لأب��رز �أ�شكال
العمل الن�سائي املنظم و�أب��رز ان�شطته على
ال�صعيدين االجتماعي املطلبي وال�سيا�سي
ال���وط���ن���ي ،وب����ق����راءة جم��م��ل ال�����س��ي��اق��ات
التاريخية التي احاطت بهذا العمل خل�صنا
�إلى جمموعة ا�ستنتاجات منها:
ت�أثرت احلركة الن�سائية على تنوع �صيغها
التنظيمية و�أهدافها و�أن�شطتها ،ت�أثرا عميقا
باملتغريات واالح����داث ال�سيا�سية الكربى
التي �شهدتها املرحلة حمل البحث ف�ضال
عن جتاوبها مع احلاجات املتنامية ل�شرائح
ال��ن�����س��اء ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ط��ور االق��ت�����ص��ادي –
االجتماعي احلادث مما انعك�س على جمموع
الأن�شطة التي نفذتها هذه املنظمات ،وجتدر
الإ���ش��ارة �إل���ى ان جمموعة االن�شطة ذات
الطابع ال�سيا�سي املبا�شر كانت حا�ضرة بقوة
وان مل تت�ضمن اه��داف وغايات املنظمات
املعلنه ما ي�شري اليها ،لذلك .
كذلك ت�أثرت هذه املنظمات بهذه الأحداث
جلهة الدميومة واال�ستمرارية� ،إذ كثريا ما
تعر�ضت للحل و�إي�ق��اف الن�شاط مما دفع
القيادات �إلى البحث عن �أ�شكال عمل بديلة
تن�سجم مع التغريات القانونية املتالحقة
ل�ضمان اال�ستمرار بالعمل على ال�صعيدين
االجتماعي والوطني.
نتيجة الوقائع ال�سابقة ال ميكن للباحثة/
ال �ب��اح��ث ر� �س��م خ �ط��وط ف���ص��ل وا��ض�ح��ة

ب�ين ال�صيغ التنظيمية املرتبطة بالعديد
م��ن امل�سميات مثل (اجلمعية اخل�يري��ة)
و(اجل��م��ع��ي��ة ) و(ال��ه��ي��ئ��ة) و(ال��ل��ج��ن��ة)
و(الرابطة) و(االحتاد) والأن�شطة املالزمة
ل��ه��ا ،ف��ت��ح��ت ه���ذه ال��ع��ن��اوي��ن ك���ان يلتقي
ال�سيا�سي ال��ع��ام وال��ن�����س��وي اخل��ا���ص لدى
الغالبية العظمى من املنظمات ،كما كانت
تلتقي القيادات والنا�شطات املنخرطات يف
العمل ال�سيا�سي احلزبي املبا�شر ب�صيغته
ال�سرية والعلنية (ح�سب الظرف القائم يف
حينة) مع القريبات منه ،ومع جموع الن�ساء
امل�سكونات بالهم الوطني العام ،ففي هذه
املرحلة ويف العديد من منعطفاتها احلا�سمة،
ك�إعالن الأحكام العرفية ،وما �أدت �إليه من
ح����ل ج��م��ي��ع م��ن��ظ��م��ات
املجتمع املدين مبا فيها كان يلتقي السياسي
امل��ن��ظ��م��ات ال��ن�����س��ائ��ي��ة،
ووقوع البالد حتت قب�ضة العام والنسوي الخاص
الت�شديد الأمني يف �أكرث لدى الغالبية العظمى
من منا�سبة ،بدا �أن �أمام
من المنظمات
ال��ق��ي��ادات والنا�شطات
واح��د ًا من خيارين� :إما
العمل من خالل اجلمعيات اخلريية �أو العمل
احلقوقي ال�سيا�سي ال�سري ،وق��د اختارت
القيادات الن�سائية والعديد من النا�شطات
العمل باال�سلوبني ،وه��ذا ما يثبته التدقيق
يف �أن�شطة اجلمعيات الن�سائية ،حتى ذات
الطابع االجتماعي اخلريي� ،إذ �شهدت هذه
ال�صيغة تداخال قويا يف �أمناط العمل ،فمن
الناحية القانونية �سجلت الغالبية العظمى
من املنظمات الن�سائية كجمعيات خريية،
ويف الوقت ذاته انخرطت الغالبية العظمى
من الن�ساء املثقفات وامل�سي�سات احلزبيات،
والقريبات فكريا من �أحزاب �سيا�سية ي�سارية
وقومية ،يف ع�ضوية هذه اجلمعيات ف�أ�ضفني
على �أن�شطتها �شكال م��ن �أ���ش��ك��ال العمل
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ومنذ وقت مبكر مفهوم التمكني يف العمل
الن�سائي ،ف����إذا نظرنا �إل��ى �سياق التطور
االقت�صادي-االجتماعي والثقايف ،لوجدنا
�أن ه��ذه الأن�شطة على ب�ساطتها� ،أن�شطة
متكينية تنموية ،مبعنى من املعاين ،وذلك
يغري ال�صورة ال�سائدة عن بدايات العمل
الن�سائي ،من حيث هو عمل فوقي خريي،
اعتنى بتقدمي امل�ساعدات يف �إط��ار مفهوم
الإح�����س��ان اخل�ي�ري ،ولي�س بتعليم الن�ساء
م��ا ميكنهن م��ن حت�سني ��ش��روط حياتهن،
م��ن خ�لال حم��و �أميتهن ،وتعليمهن حرفا
مقبولة يف هذه املرحلة من مراحل التطور
احل�ضاري.
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التنموي واحلقوقي املطلبي ،وال�سيا�سي،
مبا ت�سمح به ظروف العمل الدقيقة ،يف ظل
حاالت الت�شديد الأمني.
كذلك نالحظ  ،ومع تنوع امل�سميات �سنالحظ
�إن��دغ��ام عمل الن�ساء ووحدته على �ضفتي
نهر الأردن ،الأن�شطة الت�شاركية ،والتن�سيق،
ومتاثل املهمات واخل��دم��ات املقدمة لكافة
�شرائح الن�ساء يف القرى واملخيمات والبلدات
وامل���دن ،ف�ضال ع��ن وح��دة امل��وق��ف والعمل
ال�سيا�سي لدى الأطياف املتنوعة على �ضفتي
النهر ،ولهذا التداخل العميق بني احلركتني
الن�سائية الأردنية
ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت
م�����������ن �������ش������رق
الأردن واحلركة
ال����ن���������س����ائ����ي����ة
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،
وال������ذي ا���س��ت��م��ر
ل���ف�ت�رة ط��وي��ل��ة،
جم��������م��������وع��������ة
�أ�سباب� ،أبرزها
العالقات املميزة
ب��ي��ن ال�����ش��ع��ب�ين
ال�شقيقني ،حتى
بنيون�س عمريو�ش  /املغرب
ق����ب����ل اح����ت��ل�ال
فل�سطني ونكبة �أهلها وت�شريدهم ،ف�ضال عن
وحدة ال�ضفتني التي �أعلنت �سنة 1951م،
وما نتج عنها من وقائع �سيا�سية وقانونية
واجتماعية على الأر���ض ،والأه��م من ذلك
كله ح�ضور الق�ضية الفل�سطينية العميق يف
وجدان الن�ساء وحيواتهن على �ضفتي النهر .الهوام�ش
و�إذا �أخ��ذن��ا بعني االع�ت�ب��ار حجم ن�شاط  - 1تعتمد هذه الكتابة على م�ؤلف :تاريخ
ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وحم����و الأم����ي����ة ،ال���ذي احلركة الن�سائية الأردنية 2008 - 1944 :م،
اهتمت به الغالبية العظمى من اجلمعيات دار �أزمنه  ،عمان -الأردن .وملعرفة املزيد
العاملة يف ه��ذه املرحلة ،ال�ستنتجنا بكل من التفا�صيل ميكن العودة �إلى هذا الكتاب
و�ضوح �أن غالبية ه��ذه اجلمعيات �أدرك��ت وبخا�صة الف�صل الرابع.
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 - 2البق�صد هنا ب��اخل��ا���ص املعنى على
امل�ستوى الفردي� ،إذ يق�صد بالعام ال�سيا�سي
الوطني على امل�ستوى املجتمعي ،يف حني
يق�صد ب��اخل��ا���ص ال��ن�����س��وي املطلبي على
م�ستوى �شريحة الن�ساء يف املجتمع.
 - 3وه��نّ فريدة �شبيالت ،ووداد بول�ص،
وملعة ال��رزاز ،وف�يروز ج��ورج �سعد ،وفريدة
غنما ،و�سميحة امل��ج��ايل ،وزه��ا منكو عن
جريدة الدفاع العدد رقم  5575تاريخ 18
حزيران1954م.
 - 4جريدة فل�سطني ب��دون رقم تاريخ 18
حزيران 1954م.
 - 5جريدة الأردن العدد رقم  5575تاريخ
 18حزيران 1954م.
- 6جريدة الأردن العدد رقم  3033تاريخ
 15كانون �أول 1954م.
 - 7تكون الوفد من ال�سيدات �إميلي ب�شارات
وف��ري��دة �شبيالت و�سميحة امل��ج��ايل وزه��ا
منكو وفريوز �سعد و�سهام العامري
 - 8جريدة الدفاع العدد رقم  5876تاريخ
 13حزيران 1955م.
 - 9علما بان القانون مينح الرجال جميعاً
ه���ذا احل���ق بغ�ض ال��ن��ظ��ر ع��ن م�ستواهم
التعليمي وقد عرف جمل�س الأم��ة بغرفتية
العديد من النواب والأعيان االميني وحتى
فرتة متقدمة من تاريخ البالد.
 - 10جريدة فل�سطني بال رقم عدد تاريخ
 12ت�شرين الأول 1955م.
 - 11جريدة فل�سطني بال رقم عدد تاريخ
 11ت�شرين الأول 1955م.
 - 12جريدة فل�سطني بال رقم عدد تاريخ
 14ت�شرين الأول 1955
 - 13جريدة فل�سطني رقم العدد غري موجود
تاريخ  8ت�شرين الثاين 1955م
 - 14جريدة الدفاع رقم العدد  6009تاريخ
 8ت�شرين الثاين 1955

 - 15جريدة الدفاع  6371تاريخ  28كانون
الثاين 1957
 - 16جريدة فل�سطني بال رقم عدد تاريخ 6
ني�سان 1956م ،والعدد ال�صادر بتاريخ 13
ني�سان 1956م.
 - 17جريدة الدفاع عدد رقم  6375تاريخ
� 1شباط 1957م.
 - 18جريدة فل�سطني بدون رقم عدد تاريخ
 12ني�سان 1956م ،و�أي�ضا العدد ال�صادر
بتاريخ � 25أيار 1956م.
 - 19جريدة فل�سطني بدون رقم عدد تاريخ
� 10آب 1956م.
 - 20ج��ري��دة
فل�سطني بال رقم
ع���دد ت���اري���خ 16
�آب 1956م.
 - 21ج���ري���دة
الدفاع عدد رقم
 6395تاريخ 27
�شباط 1957م.
 - 22دائ�������رة
امل�����ط�����ب�����وع�����ات
والن�شر ،الوثائق
الأردن�����������ي�����������ة:
الوزارات الأردنية
� ،2003 – 1921ص 62
 - 23مقابلة مع ال�سيدة �إميلي نفاع
 - 24راب��ط��ة اليقظة الن�سائية ،النظام
الأ�سا�سي� ،ص 5
 - 25راب��ط��ة اليقظة الن�سائية ،النظام
الأ�سا�سي� ،ص 6
 - 26م���رك���ز �أم��ي��ل��ي ب�������ش���ارات للتوثيق
والدرا�سات :حياة �سلوى زيادين يف جملة
ال��روزان��ة العدد الأول �شتاء  ،2009احتاد
املر�أة الأردنية ،عمان.
 - 27جريدة الد�ستور العدد رقم  518تاريخ
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 1968م.
 - 28جريدة الد�ستور العدد رقم  560تاريخ
 28ت�شرين الثاين 1968م.
� - 29أميلي نفاع ،تاريخ احلركة الن�سائية
الأردنية يف موقع جريدة الر�أي االلكرتوين،
ت��اري��خ الن�شر � 27شباط  ، 2010تاريخ
الدخول � 4آذار 2010م.
 - 30جريدة الد�ستور العدد  515تاريخ 13
�أيلول 1968م.
 - 31جريدة الد�ستور العدد  684تاريخ 8
�آذار .1969
 - 32جريدة الد�ستور ،العدد رقم 1047
تاريخ � 11آذار 1970م� ،أي�ضا :الد�ستور
ال��ع��دد رق���م  999ت��اري��خ  16ك��ان��ون ث��اين
1970م.
 - 33ظهرت يف ه��ذه املرحلة العديد من
الأ�سماء ملنا�ضالت فل�سطينيات و�أردنيات
�شاركن ب�شكل مبا�شر يف العمل ال�سيا�سي
والع�سكري �أمثال ليلى خالد وعائ�شة عودة
ور�سمية عودة وتريز هل�سة ،وغريهن(على
�سبيل املثال ال احل�صر) لكنني ل�ست مت�أكدة
م��ن ان��خ��راط��ه��ن يف ه���ذه امل��ن��ظ��م��ات ذات
الطابع االجتماعي – ال�سيا�سي الداعم
للمنظمات والأحزاب ال�سيا�سية
 - 34ملعرفة امل��زي��د م��ن التفا�صيل عن
اجلمعيات والهيئات املعلنة منذ ذلك التاريخ
ميكن ال��ع��ودة �إل���ى ك��ت��اب :ت��اري��خ احلركة
الن�سائية الأردنية 2008 - 1944 :للم�ؤلفة،
دار �أزمنه  ،عمان -الأردن
 - 35قانون رق��م  12ل�سنة  ،1956قانون
اجلمعيات اخلريية ل�سنة 1956
 - 36ج��ري��دة اجل��ه��اد ال��ع��دد رق��م 3045
تاريخ  18متوز 1963م.
 - 37تقرير ع��ن �أع��م��ال وزارة ال�����ش���ؤون
االجتماعية ل�سنة  1957 - 1956جملد
يحمل رق��م مت�سل�سل  2533ب���دون �أرق���ام

�صفحات.
 - 38تكونت الهيئة الإداري����ة الأول���ى من
ال�سيدات وال�سادة :الدكتور جميل التوتنجي
رئي�سا ،زليخة ال�شهابي نائبة للرئي�س ،وفوزي
عز الدين �أمينا لل�سر ،و عندليب العمد �أمينة
لل�صندوق ،وهند احل�سيني ،وعبد اخلالق
يغمور ،وعبد ال��ق��ادر اجل��اع��وين ،وع�صام
عبد الهادي ،و�أميلي �سمعان داوود �أع�ضاء
 - 39وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل،
التقرير ال�سنوي لعم 1966م ،رقم مت�سل�سل
� ،2535ص .71
 - 40جريدة اجلهاد عدد رقم  2052تاريخ
 18متوز 1963م.
 - 41جريدة اجلهاد العدد رق��م ،3299
ت��اري��خ  16ني�سان  ،1964و ال��ع��دد 3304
تاريخ  22ني�سان 1964م.
 - 42جريدة اجل��ه��اد ،العدد رق��م 3194
تاريخ  11كانون الأول  ،1963والعدد رقم
 3213تاريخ  4كانون الثاين 1964م.
 - 43جريدة اجلهاد العدد رقم  3316تاريخ
� 9أيار 1964م.
 - 44جريدة الد�ستور العدد رقم  57تاريخ
 1حزيران 1967م.
 - 45وق����د وق����ع ه����ذا ال���ن���داء ع����دد من
الهيئات وال�شخ�صيات الن�سائية بالنيابة
عن جمعياتهن ومنظماتهن ،يذكر منهن:
د.ع��دوي��ه العلمي ،و�أم��ي��ل��ي ن��ف��اع ،و�سهام
جربي ،و�سعاد احل�سني ،وناجية النابل�سي،
وانت�صار جردانة ،وعايدة النجار ،وماري
�شوارب ،ومرغريت قطان ،وهالة خور�شيد،
وت��ودد عبد الهادي ،ونعمة عالول ،و�أميلي
ب�شارات ،وبثينة ج��ردان��ة ،ومن��رة طنو�س،
وفريوز �سعد ،وهدية عبد الهادي ،و�سميحة
اخلالدي ،ولبيبة �صالح ،وي�سرى النا�صر‘
عن جريدة الد�ستور .العدد رقم  672تاريخ
� 22شباط 1969م.
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 - 46ج��ري��دة الد�ستور ،ال��ع��دد رق��م
تاريخ � 9آذار 1969م.
 - 47ج��ري��دة الد�ستور ،ال��ع��دد رق��م 901
تاريخ  10ت�شرين الأول 1969م.
 - 48ت�شكل ال��وف��د م��ن امل��ح��ام��ي��ة �أميلي
ب�شارات ،و�سهام العامري ،ووجدان �صيام،
ورب����اب النابل�سي ،و�أم��ي��ل��ي ن��ف��اع،ج��ري��دة
الد�ستور العدد رقم  774تاريخ  5حزيران
1969م.
 - 49جريدة فل�سطني ،بال رقم عدد ،تاريخ
 29ت�شرين �أول  1958وتاريخ  21ت�شرين
الثاين  1958م.
 - 50جريدة فل�سطني بال رقم عدد تاريخ
 24ت�شرين ثاين 1961م.
 - 51جريدة فل�سطني بال رقم عدد ،تاريخ
 9ت�شرين الثاين 1958م.
 - 52جريدة اجل��ه��اد ،العدد رق��م 2991
تاريخ  8كانون الثاين  ،1963و العدد رقم
 3144تاريخ  21ت�شرين الأول  ،1963والعدد
رقم  3194تاريخ  11كانون الأول 1963م.
 - 53جريدة فل�سطني بال رقم عدد ،تاريخ
� 7شباط 1958م.
 - 54جريدة اجل��ه��اد ،العدد رق��م ،2996
تاريخ � 23أيار 1963م.
 - 55هاين حوراين وح�سني �أبو رمان :تطور
املجتمع املدين الأردين وواقعه الراهن ،ج،1
�ص .50
 - 56ق��ان��ون رق���م  9ل�سنة  1971ق��ان��ون
معدل لقانون اجلمعيات اخلريية والهيئات
االجتماعية ل�سنة 1971م.
 - 57ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي ل����وزارة ال�����ش���ؤون
االجتماعية لعام  ،1970جملد رقم ،2535
�ص .73
 - 58وه��ن :وج���دان على �صيام ،و�سهيلة
ج���ودت ب��ه��ل��وان ،ون��ادي��ا �صبحي اخل���وري،
و�أميلي نفاع ،وحنان احل�سن ،وليلى �صبحي
685

القا�سم ،وي�سرى حممد القا�سم ،ومت��اري
خوري ،ومرغريت مبارك ،ونازك ال�شريقي
عن وثيقة النظام الأ�سا�سي جلمعية الن�ساء
العربيات ،املادتني الأولى والرابعة.
 - 59وقد �ساهم يف ت�أ�سي�س هذه اجلمعية كل
من �أ�سمى مدانات ور�سمية خميمر ،وهند
فراج ،و�سعاد هاين عك�شة ،وفادية مبي�ضني،
و �سونيا عي�سى قبعني ،وفرجيني دعد�س،
ووداد �شكري �سامل يعقوب ،و�أم��ل �شكري
مري�ش ،و كاترينا ج��اد �أب��و منة ،و فاطمة
ح�سني املغربي ،وفاطمة فزع ،وهالة يو�سف
عبدا هلل ،و وا�صلة حنا ال�����ش��وارب ،و�أم��ل
هاين حدادين ،و�سمرية �سمعان الق�سو�س،
وف��خ��ري��ة خ��ل��ف ال��ط��وال��ب��ة ،وم����رمي غالب
الق�سو�س ،وكرمية خ��وري ،ونهى احلايك،
وحكمات لطفي �سمارة ،ومنتهى الزعمط
من مقابلة ال�سيدة ا�سمى مدانات رئي�سة
اجلمعية �أجريت بتاريخ ،2009 /8 / 16
� ً
أي�ضا النظام الأ�سا�سي للجمعية الن�سائية
ملكافحة الأمية يف الأردن.
 - 60وع���رف م��ن م�ؤ�س�ساتها ف�ضال عن
ال�سيدة هيفاء الب�شري ع��دد م��ن زوج��ات
الأطباء والعامالت يف احلقل ال�صحي منهنّ
�أمرية التل ،وعايدة م�شرب�ش وماري �شوارب
وغريهن.
 - 61مقابلة مع هيفاء الب�شري �أجريت بتاريخ
 1/8/2009م ،و�أي�����ض��ا هيفاء الب�شري:
حمطات :رحلتي مع احلياة� ،ص .337
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للحديث عن منجز املر�أة الأدبي يف الأردن ف�إن الأمر يحتاج �إلى جملدات لتغطية جوانبه
املتعددة :ق�صة ،رواي��ة� ،سرية� ،شعر ،ن�ص ،مقال �أدب��ي ،كتابة �ساخرة ،م�سرحية ،دراما
�إذاعية وتلفزيونية� ،أدب �أطفال ،نقد �أدبي ..الخ ..هذا بالطبع عدا �إ�سهام املر�أة يف البحوث
والدرا�سات االجتماعية والفكرية ،وكذلك يف خمتلف �أن��واع الفنون والإبداعات الأخ��رى.
كتابي «مت��رد الأن��ث��ى» و«ح��دائ��ق الأن��ث��ى» ويف
وق��د تناولت العديد م��ن ه��ذه اجل��وان��ب يف ّ
جملة تايكي ،عدا ع�شرات الدرا�سات والندوات والببليوغرافيات ( ،)1ولكنني اعرتف
ب�أنني ال زلت �أحبو على �ضفاف هذا البحر ال�شا�سع والعميق ،وحيث تتزايد يف كل يوم
ا���ص��دارات الكاتبات الأردن��ي��ات ،وف��ق متواليات هند�سية ..وه��ذا م��ا �أ�سميته (ظاهرة
انفجار الكتابة الن�سوية يف الأردن) ..فيما يتزايد �إنتاج الكتاب وفق متواليات ح�سابية.
يف ه���ذه امل�ساهمة ال يت�سع امل��ج��ال ���س��وى ل��ت��ن��اول الأن�����واع الأدب���ي���ة الرئي�سية ال��ث�لاث��ة:
ال�����ش��ع��ر ،ال���رواي���ة ،ال��ق�����ص��ة .ورمب���ا م��ع �إ����ش���ارات �سريعة �إل���ى بع�ض الأن�����واع الأخ����رى.
قبل �أن نبد�أ ال بد من التنويه �إلى ما �أعتقدها حقائق �أو م�ؤ�شرات �أ�سا�سية يف قراءة �أدب املر�أة
يف الأردن ،ويف ك�شف �أ�سباب متيزه وخ�صو�صيته نوع ًا وكم ًا:
* هل هناك �أدب ن�سوي و�آخر ذكوري؟
اجلواب نعم هناك �أدب ن�سوي ..فثمة تاريخ خا�ص لكائن خمتلف يف �أدواره ووظائفه احلياتية
ناقد وباحث من األردن
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ح��ي��ث �سلطة ال��ذك��ر وا���ض��ط��ه��اده ل��ل��م��ر�أة
وم�صادرة حقوقها ،وثمة تكوين بيولوجي
خم��ت��ل��ف ،ح��ت��ى �إن �آخ����ر ع��ل��وم الت�شريح
احلديثة قد دلت على وجود اختالفات نوعية
يف تكوين املخ نف�سه ،بني املر�أة والرجل ،كما
يقول كتابا الأمريكي د .جون جراي والأملانية
�أوزوال �شيوي (. )2
وهذه الفوارق جمتمعة تفر�ض وظائف على
ط��رف ال يفر�ضها على الآخ����ر :الطمث،
ال��والدة ،الر�ضاعة ،الرعاية اليومية �إلخ..
ثم تق�سيم العمل التاريخي املبكر بني الرجل
ال�صياد وبني ام��ر�أة البيت ،وه��ذا اخلا�ص
ال�ت��اري�خ��ي وال�ب�ي��ول��وج��ي ينتج م�شرتكات
بني الن�ساء �سينعك�س بال�ضرورة ،بالن�سبة
للمبدعة ،على �أدبها فيمنحه �سمات خا�صة
متميزة ،م��ن حيث الأ���س��ال��ي��ب والتقنيات
وامل�ضامني ،حيث عامل امل��ر�أة وتفا�صيلها..
ومن هنا ر�أينا املبدعة العظيمة تنتج �أدبا
ن�سويا ..فيما الكاتبة الرديئة تنتج �أدب��ا
ذكور ًيا.
* ولكن ملاذا تكتب املر�أة؟
بالطبع ف���إن امل�شرتكات والأ�سباب عديدة
بني الطرفني ولكن يف ظني �أن الرجل يكتب
�أ�سا�س ًا لي�سجل جتربة ..فيما امل��ر�أة تكتب
لتدافع عن ق�ضية ..حتى تكاد العديد من
ك��ت��اب��ات مبدعاتنا تتحول �إل���ى مرافعات
طويلة ،لتعديل ميزان العدالة املختل .وهذا
بال�ضبط م��ا تفعله امل����ر�أة ال��ت��ي تعر�ضت
وم��ا ت��زال �إل��ى �أ�شكال مركبة ومرعبة من
اال�ضطهاد عرب �آالف ال�سنوات ،وهي الآن
توا�صل مت��رده��ا �ضد القامع ال��ذك��ر فيما
�أ�سميه بثورة امل��ر�أة العربية �ضد منظومة
القيم والت�شريعات والقوانني واملحرمات
التي �صاغها الذكر لت�أبيد ا�ستالبها ،ولت�أكيد
بقائها يف القالب «ال�صيني» ال��ذي و�ضعها
فيه.

يف مواجهة هذا التاريخ من التحرمي تذهب
الكاتبة الن�سوية �إل���ى الن�ص ك��ي متار�س
حريتها املفقودة يف املجتمع� ..صارت الكتابة
بحثا عن �أفق �أو�سع للحرية ،حتقق فيه املر�أة
توازنها املفقود بني ذاتها الداخلية وذاتها
االجتماعية ..بني ما ترغب يف �إعالنه وبني
امل�سكوت عنه ،والكاتبة املبدعة يف الأردن
الآن ،كما امل���ر�أة العربية تلتقط برهافة
حوا�سها ال�ست اجتاه البو�صلة نحو امل�ستقبل،
وت�سابق للو�صول �إليه  ..وانظروا �إلى ح�ضور
امل��راة الكا�سح يف م�صر ،خ�لال ال�سنوات
الأخرية ..وانتبهوا ،فالن�ساء قادمات!
* وه��ن��اك ���س���ؤال يتكرر ح��ول خ�صو�صية
الأدب يف الأردن ،ومن �ضمنه �أدب امل��ر�أة؟
حني نتحدث عن الكتابة الن�سوية يف الأردن،
فنحن ال نتحدث عن جزيرة معزولة ،رغم
خ�صو�صية جتربتها ومتيزها ،بل عن ظاهرة
عربية وحتى كونية �شاملة ،ولي�س الأردن
�سوى منوذج لهذه الظاهرة العاملية ،والأمر
ال ينطوي بالن�سبة لنا على �أي��ة خ�صو�صية
حملية معزولة� ،أو منطويات �إقليمية ،وما
حققته امل��ر�أة يف الأردن من �إجناز �إبداعي
ون��وع��ا ،منذ ت�سعينيات القرن
هائل ،ك ًّما ً
املا�ضي ،ما كان ليتحقق لوال توفر الأ�سا�س
امل��ادي لهذه االنطالقة الأدب��ي��ة ،وذل��ك من
خالل نزول املر�أة الوا�سع �إلى ميادين العلم
والعمل ..فكان �أن امتلكت بال�ضرورة حريتها
العقلية واالقت�صادية م ًعا .وقد ترافق هذا
احل�ضور اال�ستثنائي ل��ل��م��ر�أة الأردن��ي��ة يف
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،يف �إط��ار حترك
كوين �شامل داعم للمر�أة ،وخا�صة بعد القمة
الرابعة للمر�أة يف بكني �أيلول ( )1995حيث
تفجرت ق�ضية املر�أة يف كل مكان من العامل
وخ�صو�صا يف الوطن العربي.
تقري ًبا،
ً
* وال�س�ؤال املهم يف حقل الأدب� ،إلى جانب
اخل�صو�صية ،هو :هل ثمة مت ّيز يف الكتابة
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الن�سوية يف الأردن؟
نعم هناك متيز وا�ضح يف الكتابة الن�سوية يف
الأردن ،وخا�صة يف الق�صة الق�صرية وجزئيا
يف الرواية وال�شعر� ،سواء وفق القيا�س العربي
�أو الذكوري ،ومرد هذا التميز يف تقديري
ناجت ،بجانب منه ،عن الطابع املتحرك وغري
امل�ستقر لتكوين البالد ال�سكاين ..ذلك �أن
الثبات الطويل يفرز منظومات �أخالقية
وقيمية حازمة ،ويفر�ض كوابح اجتماعية
ملزمة ال تتيح للمر�أة فر�صة للتفلت بحرية،
على عك�س املجتمعات املتحركة ..ويكفي ان
تقر�أ املكون الدميوغرايف الأردين ،خالل
ال�سنوات ال�ستني املا�ضية ،ف�سنم�سك ب�أيدينا
مدنا بكاملها تت�شكل وتنمو :عمان ،الزرقاء،
�إرب��د ،مادبا ..و�سنجد
ظلت حقول النقد جماميع �سكانية طارئة
والفكر والفلسفة ،ومتنوعة ت�ضاعف عدد
امل��وج��ود �أ���ص�لا :نكبة
ولسنوات قليلة ،بعيدة  ،48نك�سة  ،67الهجرة
عن تناول المرأة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن اخل�ل�ي��ج
ب���داي���ة ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات،
وقبلها هجرة اللبنانيني جزئ ًيا ،وبعدها
ه��ج��رة ال��ع��راق��ي�ين  ،2003والآن هجرة
ال�سوريني منذ  .2011ثم العمالة امل�صرية
دائما.
وم��ع ه��ذه احلركة ال�سكانية الهائلة ميكن
ر�صد حركة داخلية من البادية �إلى الريف
�إلى املدينة ..من الرعي �إلى اجلندية ومن
ال��زراع��ة �إل���ى ال��وظ��ي��ف��ة� ..إل���خ مم��ا يطول
�شرحه ..غري ان املهم فيما يخ�ص مو�ضوعنا
هو ان املبدعة خا�صة تتعر�ض ل�ضغط �أقل حني
يكون الكابح االجتماعي �شديد احل��راك..
�أو عند انتقال املبدعات �إلى مواقع جديدة
خ��ارج البالد .وبفعل ه��ذا احل��راك املتنوع
تذهب الكتابة الن�سوية ب��اجت��اه م�ساحات
ج��دي��دة م��ن ح��ري��ة الإب�����داع ،ك��م��ا ون��وع��ا.

ولقد ر���ص��دت يف ال��درا���س��ة التي قمت بها
حول التمرد الأنثوي يف الق�صيدة الن�سوية
ظاهرة مهمة وهي انه من �أ�صل ال ()38
�شاعرة قمت ب��درا���س��ة دواوي��ن��ه��ن ،وج��دت
( )17ف��ق��ط مم���ن جت�����ر�أن ع��ل��ى ال��ت��م��رد
�أنثويا يف ق�صائدهن ،ومن ا�صل هذا الرقم
( )17وجدت (� )12شاعرة قد غرين مكان
�إقامتهن �إلى خارج البالد ،وبن�سبة تفوق الـ
 ، 70%ومبا يخفف �إلى احلد االعلى من
ت�أثري الكابح االجتماعي على �إبداعهن (. )3
والآن قبل احل��دي��ث ع��ن �إب���داع���ات امل���ر�أة
ال��ث�لاث��ة ،وه��ي ال�شعر وال��رواي��ة والق�صة،
�أرى من ال�ضروري التوقف قليال عند حقل
�أ�سا�سي يت�صل باملنجز الفكري للمر�أة،
وحققت فيه �إجن����ازا متقدما وه��و النقد
وجزئ ًيا الفكر:
يف النقد والفكر:
ظلت حقول النقد والفكر والفل�سفة عموما،
ول�سنوات قليلة ،بعيدة ع��ن ت��ن��اول امل���ر�أة،
لي�س يف الأردن وال��وط��ن العربي فح�سب،
بل على م�ستوى العامل ،ورغ��م �أهمية هذه
احل��ق��ول ف���إن امل��ج��ال ال يت�سع لتناولها مبا
ت�ستحق ،ونامل �أن نعود لها يف درا�سة الحقة.
�صدر �أول كتاب يف النقد الن�سوي الأردين
ع���ام  ،1955وه���و «ع�����ش��ر ن��ف��و���س ق��ل��ق��ة».
وكان علينا �أن ننتظر �سبع �سنوات ل�صدور
الكتاب الثاين عام  ،62ثم بعد �سنتني �صدر
كتابان ،ومثلهما يف عام  ،70وه��ذه الكتب
جميعها ل�ثري��ا ملح�س ،وكلها ���ص��درت يف
بريوت .وي�سجل لأمينة العدوان طباعة �أول
كتابني يف النقد الن�سوي� ،صدرا يف عمان،
ع��ام  .. 76فيما طبعت �سلمى اجليو�سي
ع��ام  77كتابها ح��ول «اجت��اه��ات ال�شعر»،
يف ل��ن��دن .وه��ك��ذا مل ي�صدر م��ن ع��ام 55
حتى ع��ام  ،81وخ�لال  26عاما �سوى 10
كتب نقدية( .و�ستالحظون ذات الظاهرة
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يف احل���ق���ول الإب���داع���ي���ة الأخ�������رى) ،ومب��ا
ي�ؤ�شر �إل��ى توا�ضع امل�شهد الأدب��ي الن�سوي،
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ،ك�� ًم��ا وك��ي�� ًف��ا.
يف الثمانينيات (� 81إلى � )89صدر  9كتب
فقط� ،أم��ا مرحلة الت�سعينيات فلم ت�شهد
ان��ف��ج��ار ًا يف حقل النقد� ،شبيها ب��الأن��واع
الأدب��ي��ة الإب��داع��ي��ة الأخ����رى ..ففي الفرتة
من � 90إلى  99مل ي�صدر �سوى  13كتا ًبا.
كان على الوعي النقدي �أن يراكم اختمار
العملية الإب��داع��ي��ة قبل ح���دوث االنفجار
النقدي الكبري يف الألفية الثالثة حيث ارتفع
الرقم من معدل كتاب يف العام �إلى معدل
 45كتابا يف العام حيث �صدر (بني 2000
و  45 )2009كتابا ،وق��د طبعت جميعا
يف الأردن ،عدا ثالثة منها .مما يعني �أن
احلركة النقدية الن�سوية وجدت حا�ضنتها
�أخ�ير ًا! ف�أعطت كثري ًا ..فكان �أن بلغ عدد
اال�صدارات النقدية حتى العام � 2012أكرث
من  100كتاب.
وم���ن ب�ين ال��ن��اق��دات ت�ب�رز �أ���س��م��اء :ثريا
ملح�س� ،أم��ي��ن��ة ال���ع���دوان ،رف��ق��ة دودي���ن،
ت��ه��اين ���ش��اك��ر ،ه��ي��ا ���ص��ال��ح ،م���رمي ج�بر،
مها العتوم ،مهى مبي�ضني ،عالية حممود
�صالح ،امتنان ال�صمادي ،رزان ابراهيم،
�أم���اين �سليمان� ،أروى ع��ب��ي��دات ،حفيظة
�أحمد ،منى حممد حميالن ،نوال م�ساعدة،
فريال العلي� ،شهال العجيلي� ،سناء �شعالن،
ويف ال��ن��ق��د امل�����س��رح��ي جم���د ال��ق�����ص�����ص.
و�إل�����ى ج��ان��ب ذل���ك ُق����دم ع���دد ك��ب�ير من
الأطروحات اجلامعية يف حقل النقد الأدبي،
وثقنا منها ،خالل ال�سنوات ال�سابقة ،ما
يزيد على � 70أطروحة ماج�ستري ودكتوراه،
يف خم��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات الأردن����ي����ة ،ومب��ا
ّ
يب�شر مب�ستقبل واع���د للحركة النقدية
الن�سوية يف الأردن ،خا�صة وق��د الحظنا
رج�ع��ة مباركة �إل��ى مناهج النقد العربي

ال��ق��دمي ،ومب��ا يحقق �صياغة جدلية بني
الأ�صالة واملعا�صرة ..بني ال�شرق والغرب.
ورغ��م ه��ذه الإيجابيات فال ت��زال الناقدة
تتكىء على الرتاث النقدي الذكوري العام
وال�شائع ،وعليها �أن تبحث عن خ�صو�صيات
نقدية يف كهفها اخلا�ص بها ،ولي�س يف كهف
ال�ضبع الذكر .وهنا تربز اهمية م�ساهمات
الراحلة رفقة دودي��ن يف النقدي الن�سوي.
�إن النقد الن�سوي ال�سائد يف الأردن ي�شتغل
على اجت��اه�ين �أح��ده��م��ا يذهب �إل��ى كتابة
الرجل لتبيان حجم ما حتتويه من ا�ضطهاد
ذك��وري للمر�أة ،واالجت��اه الآخ��ر يذهب �إلى
�إزال���ة الغمو�ض وال�سحر ع��ن ج�سد امل��ر�أة
و���ص��وره��ا النمطية يف ال��ث��ق��اف��ة واملجتمع
و�أ����ش���ك���ال مت��ث��ي��ل��ه��ا يف
الأدب والفن� ،سواء فيما صدرت ،خالل السنوات
تكتبه ه��ي �أو ال��رج��ل.
الماضية ،مؤلفات
وما تزال الناقدة تنطلق
تناولت قضايا المرأة
م��ن م��وق��ع �أي��دي��ول��وج��ي
يف ال���دف���اع ع���ن امل����ر�أة
الفكرية واالجتماعية
والرد على الذكر القامع
 ،مم��ا يجعلها تبتعد� ،إل��ى ح��د بعيد ،عن
النقد اجلمايل ل�صالح اخلطاب الن�ضايل.
�أم��ا يف الفكر الن�سوي فقد �صدرت ،خالل
ال�سنوات املا�ضية ،م�ؤلفات ودرا�سات هامة
ت��ن��اول��ت� ،إل���ى ج��ان��ب امل��و���ض��وع��ات العامة،
ق�ضايا امل��ر�أة الفكرية واالجتماعية� :سهري
التل يف �أطروحاتها «ح��ول ق�ضية امل���ر�أة»،
و»مدينة الورد واحلجر حول جرائم ال�شرف»،
و»حركة القوميني العرب وحتوالتها الفكرية».
���س��ل��وى ال��ع��م��د يف م��ت��اب��ع��ات��ه��ا ل���ـ «واق����ع
امل��������ر�أة يف ال����ث����ورة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة» ول���ـ
«ن���ظ���ري���ات ال��ن��ق��د ال��ن�����س��وي م���ن م��ن��ظ��ور
�أن�ث�روب���ول���وج���ي» .ويف ك��ت��اب��ه��ا امل��رج��ع��ي
«الإم��ام ال�شهيد يف التاريخ والأيديولوجيا،
���ش��ه��ي��د ال�����ش��ي��ع��ة م��ق��اب��ل ب��ط��ل ال�����س�� ّن��ة».
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زل��ي��خ��ة �أب����و ري�����ش��ة يف بحثها ع��ن «ال��ل��غ��ة
الغائبة» ،و�سلوى اخلما�ش يف قراءتها لـ
«عقلية اخل��راف��ة» ،وخديجة ال��ع��زي��زي يف
ر�صدها «الأ�س�س الفل�سفية للفكر الن�سوي
الغربي» ،وخديجة حبا�شنة يف وقوفها مبكرا
عند «مقدمات حول واق��ع امل��ر�أة وجتربتها
يف امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة» ،وغ�يره��ن.
والآن �إل��ى �إب��داع��ات امل��ر�أة الثالثة ،ح�سب
ح�ضورها الزمني.
يف ال�شعر:
يف درا���س��ة بيبليوغرافية ق��م��ت ب��ه��ا ح��ول
ال�شعر الن�سوي يف
الأردن (1949
  ، )2011تبني�أن م�����س��اه��م��ة
ال������ك������ات������ب������ات
الأردن������ي������ات يف
جمال ال�شعر ،بلغ
ما جمموعه 307
دواوي���ن �شعرية،
وذلك على النحو
التايل ،والحظوا
اطراد املتواليات
ال��ه��ن��د���س��ي��ة :بني
ع�����ام�����ي  49و
� 69صدر  20دي��وان��ا� ،أي مبعدل دي��وان يف
ك��ل ع��ام ،وب�ين عامي  70و � ،79صدر 29
ديوان �أي مبعدل  3دواوين يف كل عام ،وبني
عامي  80و � 89صدر  52دي��وان �أي مبعدل
 5دواوي���ن يف ك��ل ع��ام ،لريتفع ال��رق��م ،مع
انفجار الكتابة الن�سوية يف الت�سعينيات
(� 90إلى � ،)99إلى  82ديوان� ،أي مبعدل 8
دواوين يف العام ،ثم ليقفز بني عامي 2000
و � 2009إلى  103دواوين �أي مبعدل �أكرث من
 10دواوين يف العام ،وقد ا�ستمر �صعود هذا
املعدل يف عامي  2010و  ،2011وحتى الآن.

�إذا كان اجليل ال�شعري امل�ؤ�س�س قد قدم لنا
�أ�سماء :ثريا ملح�س ،فدوى طوقان� ،سلمى
اخل�ضراء اجليو�سي� ،سلوى ال�سعيد� ،أمينة
ال��ع��دوان ،مي �صايغ ،هيام دردجن��ي ،ف�إن
اجليل احلايل قدم لنا �شاعرات حمدثات:
مها ال��ع��ت��وم ،نبيلة اخلطيب ،ران���ه ن��زال،
زليخة �أبو ري�شة ،نوال العلي ،ن�ضال حمارنة،
بي�سان �أب��و خالد ،مرمي �شريف ...غري �أن
احلراك ال�شعري الن�سوي ،ورغم متيز بع�ض
الأ�صوات فيه ،مل يتقدم نوع ًا ،قيا�س ًا لبقية
الأنواع الأدبية والفنية ،بل فقد ،بن�سبة كبرية
منه ،ح��ق انت�سابه لهذا ال��ن��وع ال�شعري..
يف ال�شعر ظلت اللغة ه��ي ال��ع��امل الأث�ير
لل�شاعر ،بظاللها وان��زي��اح��ات مفرداتها
واي��ح��اءات��ه��ا وجم��ردات��ه��ا وك��م��ائ��ن املعنى
فيها ..بينما ظل عامل التخييل ومتعة احلكي
وامل�شوقات ال�شهرزادية هي ع��دة ال�سارد
يف الق�ص والراوية ،ولكننا يف زمن العوملة
ومنوعات التجني�س الأدب���ي والفني رحنا
ن�شهد ظاهرات جديدة ..فقد غادر ال�شعر،
�أو ن�سبة كبرية منه ،تفعيالت اخلليل �إلى
م��ا ي�سمى بق�صيدة النرث �أو نحو الفكرة
 ..ب �ع �ي��د ًا ع��ن وه ��ج ال���ش�ع��ر واح �ت��دام��ات��ه
العاطفية ..وق��د ت�سيدت ق�صيدة النرث،
امل�سماة بق�صيدة امل���ر�أة ،امل�شهد ال�شعري
الآن ،حيث بلغت ن�سبتها بني  2115ق�صيدة،
����ي ع��م��ر ن��اي��ف ( )4عن
وف���ق درا���س��ة د.م ّ
�شعر امل���ر�أة الفل�سطينة  % 60.66بينما
و�صلت ق�صيدة التفعيلة �إل��ى % 33.75
فيما مل تتجاوز ق�صيدة البيت الـ % 5.6
وهذه املقاربات ت�شتمل على عدد كبري من
ال�شاعرات الأردنيات من �أ�صول فل�سطينية
كما ت�ؤ�شر للنتاج ال�شعري للمر�أة الأردنية..
حني تكتب امل���ر�أة ما يح�س به ج�سدها �أو
تفكر به �صاحبته باعتباره ا�ستجابة م�شروعة
ملكوناتها الطبيعية ت�أخذ هذه الكتابة يف نظر
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�شاكر ح�سن  /العراق
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الذكر �صفة احل��رام والعيب فت�ضطر �إلى
ال�سكوت عما حت�س ب��ه وت��رغ��ب��ه ،فت�صبح
حم��روم��ة حتى م��ن اللغة ،وه���ذا امل�سكوت
عنه هو ما ت�سعى ق�صيدة املر�أة �إلى التمرد
عليه ،الق�صيدة الن�سوية احلقيقية تقوم ،يف
�إحدى مهماتها الكربى ،بوظيفة ردم الهوة
ب�ين ج�سد امل���ر�أة ولغة ه��ذا اجل�سد �أو قل
ي�صبح للج�سد لغة تقول ذاته �أي تعيده �إلى
طبيعته الأولى التي جرت عملية م�صادرتها
وو�أدها ومن هنا ف�إن الرجل ال�شرقي ينظر
�إلى ال�شعر الن�سوي املتمرد باعتباره ف�ضيحة
وعيب ،فيما هو يعيد ال��ت��وازن املفقود بني
اجل�سد والطبيعة بني ال�سكوت عنه واملعلن..
بني اللغة واجل�سد واملجتمع ال��ذي يقمعها
وي�ستلب وج��وده��ا م��ن املهد �إل��ى اللحد!!!
فت�صرخ فدوى طوقان:
ال�صخرة ال�سوداء �شدت فوق �صدري
نحتت مع الأيام ذاتي
�سحقت مع الدنيا حياتي،
عب ًثا �أزحزح ثقلها عني
�سدى �أبغي الهروب
فال مفر()5
فيكون �أن يح�ضر ال�شعر املتمرد كي يدين
ه��ذا ال��واق��ع القا�سي ويبحث ع��ن و�سائل
ال����ه����روب م��ن��ه ب���اجت���اه امل������دى /الأف�����ق/
ال��ف��ل��وات /التحليق /ال��ط�يران /البحر/
احللم ..وهذا هو قامو�س ال�شعر الن�سوي.
و�إذا كانت الكتابة ،ح�سب روالن بارت  ،متر
عرب اجل�سد ف�إن الق�صيدة الن�سوية املتمردة
�ستكون هي وج�سد �صاحبتها جتليا باجتاه
االنفالت والتحرر ..ذلك �أن املحك احلقيقي
للتمرد هو الفعل املادي بوا�سطة اجل�سد كونه
املقرتح الأول للحرية ،وموا�ضعة �إن�سانية
قابلة للإطالق يف وجه وح�شية احل�صار..
ح�����ص��ار اجل�������س���د ..وح�����ص��ار الإن�������س���ان.
وه��ن��ا بال�ضبط ي��ع�ّبررّ ال�شعر ب��ج��ر�أة عن

ال���ذات ،ويطرح ق�ضية امل���ر�أة ،ولعل فدوى
ط��وق��ان ق��د ع�برت بجالء ع��ن ه��ذا ال��دور:
�أب���و����س���ع ال�������س���ج���ون خ���ن���ق الأح��ا���س��ي�����س
وق�������ت�������ل احل��������ي��������اة يف الأع���������م���������اق؟
م���ن ي�����ص��د ال�����ش�لال ع���ن ���س�يره ال��ك��ا���س��ح
ع�����������ن �إن�����������دف�����������اع�����������ه ال����������دف����������اق
�أحت�������دى ال�������س���ج���ان� ،أ����س���خ���ر ب��ال��ع��رف
مب��������ا ���������ش��������ادت ال�����ت�����ق�����ال�����ي�����د ح�����ويل
م����ن ج�������دار ����ض���خ���م م�������ض���ت �أغ���ن���ي���ات���ي
�����������د م����ث����ل����ي ()6
ت����ت����خ����ط����اه يف حت ٍ ّ
ومل تكتف فدوى هنا بتمردها الفردي  ،بل
�أرادت�����ه من��وذج��ا
ل���ت���م���رد ق��ب��ي��ل��ة
ال����ن���������س����اء ���ض��د
ق���م���ق���م احل����رمي
وزمن الو�أد:
ك�������������م ف�������ت�������اة
ر�أت ب�����ش��ع��ري
انتفا�ضات
ر�ؤاه����ا احلبي�سة
املكتومة
كان �شعري مر�آة
كل فتاة
و�أد الظلم روحها
املحرومة ()7
وتقول ال�شاعرة ال�شابة �سند�س القي�سي:
�س�أمنح ج�سدي للريح
وال�شم�س واملطر
وللأنثى التي ت�صطخب
و�س�أعلن عط�شي حل ّمى الأ�شياء
و�س�أتخطى �أبعاد ن�ساء خلعن طراوتهن
وانت�صنب كاجلدران القدمية
ي�ؤدين واجب التنحي للحياة
�س�أمنح ج�سدي للريح..
ف�أنا امر�أة من رذاذ وفو�ضى ()8
وتعلن منرية م�صباح �أن
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اجل�سد املت�شح بال�سكون يخفي..
ملغزة لكي تقول ذاتها بعيدا عن املبا�شرة
امر�أة تت�أرق
الفجة والتعبريات امل�سطحة .وهذه املعادلة
تبحث عن �سيف التغيري
بني الرغبة يف البوح وبني اخل�شية املتوارثة
يف ريح الفلوات ()9
من قائمة املمنوعات ول�� ّدت على امل�ستوى
وقد تذهب ابنة (�سوف) ،مها العتوم
الفني درج��ة عالية م��ن التميز الإب��داع��ي
�إلى لغة �أكرث جر�أة:
العايل ،وه��ذا يعني �أن الق�صيدة الن�سوية
قلمي..
املتمردة ال ت�شكل �إ�ضافة نوعية على م�ستوى
توت
االرتقاء بالوعي وباملجتمع فح�سب ،ولكنها
يحتاج �إلى �شهوتنا
متثل كذلك �إ�ضافة نوعية على الإبداع الفني.
كي يحيا
يف الرواية وال�سرية:
و�أموت» ()10
ال�سرية
ذلك �أن الأنثى املتمردة التكف عن ال�صهيل ي��رى ال��ك��ث�يرون ،ويف مقدمتهم الفرن�سي
فيليب لوجون� )12( ،أبرز ّ
يف الفلوات:
منظري ال�سرية
فر�س حر ٌة
الذاتية� ،صعوبة ح�صر ال�سرية يف نوع �أدبي
وروحي �أنا ٌ
ومري�ضة ع�شق
من حيث حدودها امل�ضطربة وغياب تخومها
وت�أنف �أن ت�سرتيح
املحددة وتعدد تعريفاتها التي ت�صل �إلى عدد
لن تقيم ب�أر�ض ت�شن عليها اللجاما
الذين حاولوا تعريفها ،وذلك بفعل ا�شتباكها
لن تقيم ب�أر�ض
حتف حوافرها
كي تكف عن البحث يف لغة..
ال تطيق ال�سالما ()11
�إن الأم����ر امل��ه��م فيما �أوردن�����ا م��ن من��اذج
���ش��ع��ري��ة� ،أو ب��اع�تراف��ات غ�يره��ا مب�شاعر
الروح واجل�سد ،وال يت�سع له املجال هنا ،هو
يف جوهره خروج على �سطوة كابح الرقابة
االجتماعية ..غري �أن ال�شعر الن�سوي عموما،
وحتى يف �أ�شد حاالته مت��ردا وخروجا على
ال�سائد ،ف�إنه ال ي�سقط يف لغة �سوقية مبتذلة.
�إن رهافة ال�شاعرة املبدعة وح�سا�سيتها،
ومبا حتمله من �إرث الو�صايا ،تن�أى ب�شعرها،
حتى وه��ي تك�سر (ت��اب��و) اجلن�س ،عن �أن
تخد�ش احلياء �أو الذوق العام ،وهي ت�ستعني
لذلك بلغة الفن الراقية بكل ما فيها من
رموز و�إيحاءات وظالل وانزياحات و�إ�شارات
حممود �صادق  /الأردن
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وتداخلها مع العديد من الكتابات املجاورة
كالرواية واملذكرات واليوميات واالعرتافات
وال�������ش���ه���ادات ،واحل�������وارات ال�شخ�صية،
والر�سائل ..بل واخلواطر واملقاالت � ً
أي�ضا
�إل����خ ..غ�ير �أن��ن��ي مم��ن يعتقدون باعتبار
ال�سرية ال��ت��ي تكتبها امل��ب��دع��ة/امل��ب��دع هي
�أق��رب ما تكون �إل��ى ال�سرد ال��روائ��ي ..فيما
الحظنا يف املقابل �أن الرواية الن�سوية تقرتب
من ال�سرية ال�شخ�صية ،جنيب حمفوظ �أعلن
رف�ضه كتابة �سرية حياته قائ َال « لأنني كتبت
�سريتي يف رواياتي وق�ص�صي» .وي�ؤكد�« :أنا
كمال عبد اجلواد
بطل الثالثية».
فيما جند ال�سري الن�سائية ،يف ظل �أو�ضاعنا
ال�شرقية املحافظة بالغة القتامة والتخلف..
تفر�ض على هذه ال�سري ،يف معظمها� ،أن تغفل
�أو تق ّل�ص �إلى �أبعد حد اجلوانب العاطفية
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واجلن�سية ..كي تن�سجم مع ال�سائد الثقايف
ال��ذك��وري ،يف نظرته للمر�أة (رب��ة ال�صون
والعفاف) ..فتخلو هذه ال�سري بالتايل من
(د���س��م��ه��ا) وقيمتها احلقيقية ،ك�شهادة
على ال���ذات وع��ل��ى ال��زم��ن وع��ل��ى امل��ك��ان..
خ�صو�ص ًا يف جمابهة تابو اجلن�س .وهذ ما
نلحظه بو�ضوح يف مذكرات كاتبات الأردن
وفل�سطني ،حيث تغيب الأنثى يف �سرية ثريا
ملح�س «�أراقيم معلقة» ،فالفتاة الع ّمانية،
اب��ن��ة ال�سلط ،حتمل يف عقلها ووج��دان��ه��ا
تاريخ ن�ساء ال�شرق ،ولهذا تظل دائم ًا ،وهي
يف القد�س وبريوت ،م�سكونة باخلوف وباحثة
عن رحم �آمن ٍة يف بيت �أهلها بجبل عمان..
ويف «بنات عمان» تهرب عايدة النجار من
بئرها الأولى �إلى و�صف املكان وحيوات
الأخريات.
ويف «احل�����ص��ار» مل��ي ���ص��اي��غ ،ن��ت��اب��ع معها
تفا�صيل جت��رب��ة ح�����ص��ار ب�ي�روت ،1982
وهذا ما يتكرر كذلك يف مذكرات :جنمية
حكمت « 65عاما من حياة ام��ر�أة �أردنية»،
ن��زي��ه��ة عي�سى «���ص��راع م��ع ال���ق���در» ،نهاد
عبا�سي «حماكمة ميامة عربية» ،جنوى فرح
«مذكرات رحلة»� ،أني�سة دروي�ش «�شم�س على
البني» ،عائ�شة ع��ودة «�أح�ل�ام باحلرية»،
ليلى خالد «�شعبي �سيحيا»� ،سريين جمال
احل�سيني «ذك��ري��ات مقد�سية» ،ورمب��ا كان
اال�ستثناء الوحيد فدوى طوقان يف رحلتيها
اجلبلية ال�صعبة والأ�صعب ،ولكن فدوى رغم
�شجاعتها الن�سبية ف�إنها مل تبح بكل ما لديها
وهي تعرتف ب�أنها مل تعر�ض �إال بع�ض زوايا
حياتها« ،مل �أفتح خزانة حياتي كلها..فلي�س
من ال�ضروري �أن ننب�ش كل
اخل�صو�صيات»(.)13
وم���ن ه��ن��ا جن��د ال��ك��ات��ب��ة �إذا م��ا جت���ر�أت
على ال��ب��وح واالع��ت�راف تلج�أ �إل���ى ال�سرد
الروائي خمتبئة خلف بطالتها ..فهل تكون
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الرواية بالتايل �أك�ثر �صدق ًا من ال�سرية؟!
الرواية
�أظهرت عملية الر�صد الببليوغرايف ،ملجمل
الإ���ص��دارات الروائية الن�سوية يف الأردن،
�أنها تبد�أ مع رواية مرمي م�شعل «فتاة النكبة»
ع��ام  ،1957ولكنها ظلت وح��ي��دة ،حيث
مل ن�شهد �أي �إ�صدار روائ��ي �آخر �إلى بداية
ال�سبعينيات ،لت�صل مع بداية � 2012إلى
حوايل  140رواية ،منها  14فقط بني عامي
 1957و  .1979فيما �صدر يف الثمانينيات
 16رواي��ة ،لريتفع يف الت�سعينيات �إل��ى 28
رواية ،ومع انفجار الكتابة الن�سوية وجدنا �أن
ما �صدر يف الألفية الثالثة وحتى  2011فقط
زه��اء ( )80رواي��ة و�سرية ..وبغ�ض النظر
عن ال�سو ّية الإبداعية
شكلت الرواية الميدان امل��ت��دن��ي��ة لبع�ض ه��ذه
األثير للمرأة في خوض ال���رواي���ات ،فنحن يف
الببليوغرافيات نر�صد
معركتها التاريخية ضد ال���ظ���اه���رة ال��رق��م��ي��ة
االستالب ،والهيمنة وحدها.
وم��ن �أب��رز الروائيات:
���س��م��ي��ح��ة خ��ري�����س��� ،س��ح��ر خ��ل��ي��ف��ة ،ليلى
الأط���ر����ش ،رف��ق��ة دودي�����ن��� ،س��ل��وى ال��ب��ن��ا،
زه������رة ع���م���ر ،غ�������ص���ون رح�������ال ،ف��ي�روز
ال��ت��م��ي��م��ي��� ،س��ح��ر م��ل�����ص ،ف��ادي��ا ال��ف��ق�ير.
وخ�لال ال�سنوات الأخ�ي�رة ظهرت �أ�سماء
روائية جديدة :كفى الزعبي ،ليلى نعيم،
مهى مبي�ضني� ،سناء �أب��و ���ش��رار� ،آي��ة عبد
اهلل الأ�سمر ،بارعة النق�شبندي� ،سوزان
الرا�سخ� ،أو قدمت من حقول �إبداعية �أخرى:
جميلة ع��م��اي��رة ،ح��زام��ه ح��ب��اي��ب� ،سامية
عطعوط� ،شهال العجيلي� ،سناء �شعالن.
ولقد الحظنا خالل متابعاتنا لرواية املر�أة
كيف غادرت هذه الرواية يف جزء منها عامل
ال�سرد ال�����ش��ه��رزادي ،كما ح��اول��ت مغادرة
منوذج رواية الرجل ،بح ًثا عن �صوت الأنثى

فيها� ،صوت ال ي�شبه �صوت ال�سارد الذكر،
ولكن اجلر�أة مل تواتها دائما فكان �أن ذهبت
�إلى لعبة اللغة والتجريد وتهاومي ال�شعر..
هكذا بد�أت لعبة التجني�س ترتك ب�صماتها
على �إبداعها الفني .امل��ر�أة هنا تريد ،مع
ف�ي�روز متيمي� ،أن ت���ؤك��د ذات��ه��ا بامتالك
القدرة لتكتب ن�ص املر�أة»« ،كي ال يبقى ما
مل �أق��ل��ه�....إن��ن��ي �أرى ام���ر�أة ف���أك��اد �أ�صرخ
ب��ه��ا ..توقفي �إن فيك م��ن ن�صي �شيئا...
لكنني ال �أحتمل زم��ن الكتابة ،وال �إع��ادة
كتابة ن�ص ق��دمي ..يجب �أن �أحلق الكلمات
قبل �أن يقولوها كلها� .أحل��ق الق�ص قبل
�أن تن�ضب تلك النبعة ال��رائ��ق��ة» (. )14
�أو هي تكاد ،مع �سميحة خري�س يف روايتها
«ال�صحن» ،تتقم�ص �أ�سطورة (بيجماليون)،
ولكن لي�س على هيئة فنان ينحت ام��ر�أة
ويع�شقها� ،إنها ال تريد �أن تنحت رجال ،لكنها
تتوق مبلء روحها �أن تعيد نحت ذاتها من
جديد ،على غري الهيئة التي ا�ست ّلوها من �ضلع
�آدم�« .س�أترك الكتابة تنحدر كما �شاءت .ثم
�أعمل فيها �إبرتي ومغزيل �أو ف�أ�سي و�سكيني.
�س�أ�صل و�أقطع� ،أ�ضيف و�أرمي ،ل�ست بحالة
خلق ابد�أها بكن فيكون..ولكنني �أمام عمل
م�ؤمل �أ�شعر به كفم �صغري يقتات من روحي،
�أو حالة تتقدم مثل موج .جتتاح �شواطئي....
تتحد ب��ي وك�أنها تع�شقني� .إذا م��ا اكتمل
أف�صله كما
توهجها �ست�سلمني ج�سدها ل ّ
�أهوى»..
يف امل�ضامني �شكلت الرواية امليدان الأثري
للمر�أة يف خو�ض معركتها التاريخية �ضد
اال����س���ت�ل�اب ،وه��ي��م��ن��ة ال���ذك���ر ،وان��ت��ق��ا���ص
احل��ق��وق ،وتغييب ال��ع��دل وامل�����س��اواة ،ويف
امل�شهد العام ف�إن الهاج�س الرئي�سي الذي
ا�شتغلت عليه الرواية الن�سوية� ،أيديولوج ًيا
ه��و حت���رر امل����ر�أة االج��ت��م��اع��ي وال�سيا�سي
واجل�سدي .والذكر بالطبع هو ر�أ�س القوى

37
نزيه �أبو ن�ضال
العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

املعيقة التي حت��ول ب�ين امل���ر�أة وحريتها..
ولذلك ف�إن ال�سمة الغالبة للرواية هنا ت�أخذ
�شكل حرب �ضد الرجل ..حتى كادت الرواية
تتحول �إل���ى مرافعة قانونية ،للدفاع عن
حقوق امل��ر�أة ،وتب ّني ق�ضاياها ،يف مواجهة
الذكر القامع .ولكن غياب العمل اجلماعي
املنظم يف ن�ضال املر�أة �أجل�أ الكاتبة �إلى ما
ي�شبه التمرد الفردي على طريقة �سيزيف
يف مواجهة �آلهة الأوملب ،والذي ظل يوا�صل
حمل �صخرته الثقيلة �صعودا نحو القمة
وهبوطا منها� :إنها «حماولتي مرة تلو امل ّرة
�أن اقول ما �أري��د و�أف�شل» ،كما تقول فريوز
التميمي (. )15
�أ ّما غ�صون رحال فت�صرخ جم ّرحة من الأمل:
«�إن �سيزيف حمل ر�أ�سي على كتفيه وو�صل»
(� )16صارت الكتابة بحثا عن �أف��ق �أو�سع
للحرية ،حتقق فيه امل��ر�أة توازنها املفقود
بني ذاتها الداخلية وذات��ه��ا االجتماعية..
بني ما ترغب يف �إعالنه وبني ذلك امل�سكوت
عنه ،كما يف «خ�شخا�ش» �سميحة خري�س،
وهي حتاول اخل��روج عن ا�ستقامة الطريق
الإ�سفلتية الباردة نحو منعطفات الده�شة
(.)17
هذه الرغبة الن�سوية العارمة بتحقيق والدة
جديدة ،مل تكن معزولة عن جممل التغريات
العا�صفة التي كانت تره�ص بربيع عربي مل
يكتمل ،وه��ذا العامل اجلديد واملتغري هو،
يف �أح��د جتلياته العميقة مو�ضوع الرواية
الن�سوية التي بات من مهماتها الكربى �أن
جتد له ال�صيغ والأ�شكال واللغة وامل�ضامني،
كي حت ّول هذا املتغري التاريخي �إلى قناعات
اجتماعية مدعومة بال�شرائع والقوانني،
وت��ذك��روا فيلم «�أري���د ح�لا» لفاتن حمامة.
و�ستحتاج عمليات التجاوز والتغيري بالطبع
�إل���ى ق��راب�ين ك��ث�يرة ،مت دف��ع��ه��ا م��ع كامل
ا�ستحقاقاتها ،على م�ساحة الإبداع الن�سوي،

وخ�صو�صا يف ال��رواي��ة ،ذل��ك �أن املجتمع
الذكوري يقر�أ يف حكاية بطلة الرواية �سرية
الكاتبة ال�شخ�صية ذاتها ،وهذا هو ن�صف
احلقيقة ال��ذي غالبا م��ا يكون �أخ��ط��ر من
احلقيقة نف�سها ..ما يولد الكثري من الآالم
بالن�سبة للروائية التي حتاول �سرد ق�صة بنات
جن�سها �أو هي تتخيل حلما ي�أتي ،فيتعاظم
االلتبا�س و�سوء الفهم والظن ،فيلقى القب�ض
عليها متلب�سة باعرتاف �صريح وموقع� ،أو
مبمار�سة �أحالم �شاذة وممنوعة..
غ�ير �أن ال��ذك��ر القامع مل يعد ه��و نف�سه،
فقد تثلم �سيفه بتوايل الهزائم ،وفقد هو
نف�سه معيار ذكوريته ..فقد فحولته ،و�صار
عنينا وعاجزا حتى جن�سيا ،فالرجل املقموع
يف ال���داخ���ل ،وامل��ه��زوم
م���ن اخل������ارج� ،سيكون
كادت الرواية تتحول
�أ�ضعف حاال يف مواجهة
ام����ر�أة رف�ضت اخلنوع مرافعة قانونية ،للدفاع
ومت��������ردت ،ك���م���ا ت�����ش��ي
عن حقوق المرأة ،في
رواي���ات ليلى الأط��ر���ش،
مواجهة الذكر القامع
ح��ي��ث ن���رى ك��ي��ف تقوم
الكاتبة/البطلة بتقدمي
رج���ال معطوبني وم��ه��زوم�ين ،فيما امل���ر�أة
تتما�سك وتتقدم لإن��ق��اذ ال��رج��ل/ال��زوج/
وال��د الأب��ن��اء ،كما تفعل بطلتها «زه��رة» يف
«�صهيل امل�سافات» وه��ذه «ن��ادي��ا الفقيه»،
بطلة روايتها «ام���ر�أة للف�صول اخلم�سة»،
تتحول ،رغم بدايات حياتها ال�سلبية� ،إلى
�سيدة �أعمال ناجحة يف �أوروب��ا ،بينما حتل
الكارثة بزوجها �إح�سان الناطور ،فتتقدم
لإن���ق���اذه ،ولإن��ق��اذ �سمعة �أ���س��رت��ه��ا ،ولكن
لي�س قبل �أن ت�صبح ح��رة ،تقول ل��ه« :هل
ت�صورت �أنني �س�أظل �أدور يف فلكك� ..أنت
املحور و�أنا � ّ
ألف حولك� .أال تعلم �أن الأجرام
نف�سها تنفلت م��ن �أف�لاك��ه��ا �أح��ي��ان��ا ..قد
حترتق ،نعم ،ولكنها تنعتق وتتحرر»(. )18
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ه��ذا ال��ن��م��وذج ال��ق��وي ل��ل��م��ر�أة يتجلى لدى
�سميحة خري�س على هيئة فتاة غري عادية
هي «فريدة» ،بطلة «�شجرة الفهود» الثانية
«ت��ق��ا���س��ي��م ال��ع�����ش��ق» ،ال��ت��ي ت��ع�ّب رّ بل�سانها
و�سلوكها عما ال ت�ستطيع غريها من البنات
فعله ،ويعبرّ ج�سدها بالرق�ص �أحيان ًا عما
يعجز ل�سانها عن قوله .لكنها تتجا�سر يف
احلب ،بل وتعر�ض
النهاية وتعلن على بطلها َّ
عليه ال���زواج ..فقد ك��ان ،رغ��م حمبته لها
يريد جتنيبها االرت�ب��اط به ب�سبب الفارق
الكبري يف العمر..
ه���ذه ال��رغ��ب��ة ال��ع��ارم��ة ب��االن��ع��ت��اق جندها
بو�ضوح لدى «زبيدة العربي» بطلة رجاء �أبو
غزالة وهي تخرج من «احل�صار».
ك��م��ا جن��ده��ا ل���دى «���ش��ان��خ��وه» �أو «م�����س�� ّره
خان» ،بطلة رواية زهرة عمر «اخلروج من
�سو�سروقة» ،وهي جتابه منظومة التقاليد
ال�شرك�سية ،خ�صو�صا يف جزئها الثاين
«�سو�سروقة خلف ال�ضباب».
وكذلك لدى معظم بطالت �سحر خليفة وهن
يجابهن قمع الذكر العربي واحتالل العدو
ال�صهيوين .غري �أن رواية املر�أة ال تعك�س واقع
امل��ر�أة يف الأردن �إ ّال جزئيا ،بفعل التكوين
الطبقي ملعظم الكاتبات ..ولكنه يف جوهره
توق جارف وفاعل لت�شكيل احلياة على نحو
مغاير �إنها �أق��رب ما تكون �إلى م�ساحة من
ورق متار�س الكاتبة عليها حريتها املفقودة
�أو �أحالمها املو�ؤدة ،و�أحيانا تقدم من خالل
هذا الورق مرافعتها يف ما يجب �أن تكون عليه
احلياة� ،أو هي تن�شد مع غ�صون رحال مرثاة
انتظارها ،مثل بنيلوبي! بانتظار من ال ي�أتي،
ولكن «زمن املر�أة ال ينتظر» ،كما تقول فريوز
التميمي يف «ثالثون» ،فهو يكاد مير «من بني
�أ�صابعنا �سهوا للغياب� ،أو ملا نحنه الآن»!
رافع النا�صري /

غري �أن احلياة يف نهاية املطاف لي�ست رواية
وال بطلة معجزة جتلب اخلال�ص ،كما بطلة
«خ�شخا�ش» ..فقد كان على الري�شة الطائرة
�أن تتوقف ع��ن ال��ط�يران .ول��ك��ن �إل���ى �أي��ن
تعود؟ �إلى الأر�ض نف�سها املثقلة بال�سال�سل
وباليوميات العادية؟! لي�س �أمامها من خيار
�آخر .تنتهي الرواية ،لكن رواية حياة املر�أة ال
تنتهي ،وتظل بانتظار حل ال ُيرى �أو معجزة..
تنتظر ،نعم ،لكنها ال ت�ستكني ،بل توا�صل
مثل �سيزيف حمل �صخورها الثقيلة �صاعدة
نحو القمة وهي حتلم بالو�صول ..و�ست�صل
ف���ال���ن�������س���اء ،ك���م���ا ال����رب����ي����ع ،ق����ادم����ون
هكذاتنحتالكتابةالن�سويةالأر�ضمنجديد،
على �صورة فينو�س ،الهة احلب واجلمال ال
على �صورة مار�س �إله احلرب .يف الق�صة:
يف ع��ام  1954انفتح ال�ستار ع��ن امل�شهد
الق�ص�صي الن�سوي الأول يف الأردن  ،حني
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�صدرت جمموعة «�أ�شياء �صغرية» ل�سمرية
ع��زام ،ورغ��م ن�ضج ال��والدات الأول��ى �إال �أن
امل�سرية الالحقة جاءت خميبة للآمال� ..إذ مل
ي�صدر حتى العام � 1980سوى  10جمموعات
ق�ص�صية ،ومل تكن امل�شكلة بالكم فقط ،بل
بالكيف �أي�ضا ،كما �إن ال��والدات الالحقة،
با�ستثناء  3جمموعات لهدى �صالح وتريز
حداد ،متت طباعتها خارج الأردن ب�أقالم:
ثريا ملح�س و�سمرية ع��زام و�سلوى البنا
يف ب�يروت ،و�سميحة خري�س يف اخلرطوم.
االن��ط�لاق��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة للق�صة الن�سوية
الق�صرية ج���اءت يف مرحلة الثمانينات،
ح�ين اقتحمت �ساحة الإب����داع الق�ص�صي
الن�سوي� ،إل���ى ج��ان��ب م��ن ت��ق��دم ،هند �أب��و
ال���ش�ع��ر و� �س �ه�ير ال �ت��ل و� �س��ام �ي��ة عطعوط
و�إن�صاف قلعجي وزليخة �أب��و ري�شة وليانا
ب���در ورج�����اء �أب����و غ���زال���ة و���س��ح��ر مل�ص،
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وغ�يره��ن ،حيث ���ص��در خ�لال ه��ذه الفرتة
( )22جمموعة ،طبع منها ( )13يف عمان.
م��ع االن��ف��ت��اح ال��دمي��ق��راط��ي الن�سبي ال��ذي
�شهدته البالد منذ بداية الت�سعينات ،تعاظم
م ّد ال�صعود الإبداعي ك ًما وكي ًفا ..ف�إلى جانب
كاتبات الثمانينات برزت �أ�سماء ب�سمة ن�سور
وح��زام��ة حبايب وجميلة عمايرة وجواهر
رفايعة ورفقة دودين وليلى الأطر�ش وحنان
بريوتي و�أميمة النا�صر ومرمي عوي�س وتغريد
قنديل وحنان بريوتي ومرمي جرب وغريهن..
وق���د ���ص��در خ�ل�ال ه���ذه ال�����س��ن��وات ()67
جمموعة ق�ص�صية ،وطبع معظمها يف الأردن.
وه��ذه املرحلة ال زال��ت مت�صلة مع الألفية
الثالثة ،حيث ظهرت �أ�سماء جديدة الفتة
لعل من �أبرزها :ب�سمة النمري ،جمدولني �أبو
الرب ،نهلة اجلمزاوي ،منال حمدي� ،سناء
�شعالن ،ن�ضال حمارنة ،عدلة الكوز .وقد بلغ
عدد القا�صات يف الأردن ،حتى نهاية ،2011
" 61قا�صة� ،أ�صدرن  126جمموعة ق�ص�صية.
**
الحظنا خالل متابعاتنا للأدب الن�سوي يف
الأردن �أن الق�صة الق�صرية �أكرث متيزً ا ومتردًا
من �سواها ،وهذه م�س�ألة حتتاج وقفة ق�صرية:
ل��ع��ل ال��ق�����ص واحل��ك��ي ه��و امل���ي���دان االث�ير
للمر�أة عموما ،ويف حالتنا امل��ح��ددة يقوم
الق�ص االنثوي على ك�شف املوقف �أو تفجري
اللحظة ور�صد ال�سلوك �أو ال�شعور ،ورمبا
االم�����س��اك بهاج�س �أو بحلم �أو ب�إح�سا�س
داخلي مبهم و�ضاغط � ..إل��خ .يف كل هذه
احل���االت تتيح الق�صة الق�صرية فر�صة
للبوح امل��وارب ولاليحاء الرمزي وللجر�أة
املح�سوبة التي ت�شكل احلد الأعلى يف جمتمع
حمافظ من ناحية ،واحل��د الأدن���ى لكتابة
�أنثوية متمردة من الناحية الثانية .ومثل
ه��ذا ال��ب��وح اجل���ريء واملح�سوب ال يتيحه
ال�شعر امل��ج��رد �إال ب��ح��دود ..كما ي�صعب
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�سارة �شما � /سوريا
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التعبري عنه يف الرواية التي تتطلب الإيغال
يف التفا�صيل ،وحيث ال�شخ�صية /البطلة
حتمل على الأغلب �سرية كاتبتها ،مما يثري
الكوابح االجتماعية �أو قد يت�أباه احلياء..
فيكون اخلال�ص على هيئة ق�صة حتكي وال
تقول ..تومئ وال ت�صرح ،ت�ؤ�شر وال تبوح.
ي�ستطيع من يت�صفح عامل وعناوين املجموعات
الق�ص�صية الن�سوية يف الأردن ان يلحظ
بو�ضوح ثالثة عنا�صر متالزمة :الزنزانة،
القمع واملطاردة ،احللم باحلرية واالنعتاق.
اما طرفا املعادلة فهما بالطبع املر�أة املقموعة
وال��ذك��ر اجل�لاد.
وه����������ذه ب��ع�����ض
العناوين الدالة:
واق��ع احل��ال« :يف
الزنزانة»« ،اكرث
مم����ا اح���ت���م���ل»،
«اال�������������ش������������ارة
ح��م��راء دائ��م��ا»،
«امل���������ش����ن����ق����ة»،
«االب�����������������������واب
املغلقة»�« ،شرفة
ع���ل���ى ال���ق���ل���ق»،
«ق��ل��ق م�����ش��روع»،
«دم�������ع�������ت�������ان»،
«ج���ح���ي���م ذه�����ب�����ي»« ،ج����������دران مت��ت�����ص
ال�������������ص������وت»������« ،س�����ي�����دة اخل������ري������ف».
القمع واملعاناة« :ان��ت طالق»« ،امل��ط��اردة»،
«�صرخة البيا�ض»« ،نحو ال���وراء»« ،الرجل
ال���ذي ي��ت��ك��رر»« ،ارم��ل��ة ال��ف��رح»« ،كوابي�س
ال��ف��رح»« ،ل��ل��ح��زن بقايا ف���رح»« ،هواج�س
يومية»« ،الق�ضية»« ،وج��وه خلف االقنعة»،
«م��ن��ع��ط��ات خ����ط����رة»« ،ال���وج���ه االخ�����ر».
بحثا احل��ري��ة واالن��ع��ت��اق« :لل�شم�س جنون
�آخ���ر»« ،الغجر وال�صبية» »،اري��د هوية»،
«ال���غ���ن���اء ب���ع���ي���دا»« ،ال���ن���ج���وم ال ت�����س��رد

احل���ك���اي���ات»« ،غ������ادة ال���ب���ح���ر»�« ،أوراق
غزالة»« ،ل�ست ان��ا»« ،التفاحات البعيدة».
�إن دالل���ة ا�سماء املجموعات الق�ص�صية
الن�سوية ،كما ر�أي��ن��ا ،اك�ثر من وا�ضحة يف
تو�صيف الواقع املقموع للمر�أة ،وكذلك يف
توقها اجلارف للتمرد عليه وجتاوزه (. )19
«كانت ت�سبح يف االخ�ضر بثوبها الق�صري
امل��زرك�����ش ،وت��ك��اد تطري كفرا�شة ملونة يف
االزرق  ..حتلم ان ت��ك��ون زه���رة تخطفها
ا�صابع عا�شق ويهديها حلبيبته ..وترمح
روحها كغزالة كي تتلقفها اح�ضان الن�سائم ..
وفج�أة ي�أتيها �صوت والدها حادا ت�ستجيب..
تدلف م��ن عتبة ال��ب��اب حيث تقبع جدتها
امل��ح��دودب��ة ،حت���زن ..تدخل البيت ،كانوا
هناك :والدي واخوتي الغالظ� .صدر االمر
فمدت امي يدها �إلى �شعري املتناثر ب�شغب
على كتفي ملته يف جديلة ...نزعت عني ثوبي
الق�صري املزرك�ش ب�ألوان الفرا�ش  ...بكيت..
�ألب�ستني ثوبا� ،أ�سود طويال و�شاال ابي�ض :لقد
ك�برت .ه��ذا اختزال مكثف لق�صة جواهر
رفايعة «الثوب» ( )20التي تخت�صر ع�شرات
املجلدات عن واقع امل��ر�أة العربية ..فيكون
م��ن امل�����ش��روع ،وه��ي مكفنة بال�سواد داخ��ل
غرفتها ال�ضيقة ،ان حتلم بف�ضاء مفتوح،
وب����أن ت�صري غجرية ( )21وت��رت��دي مثل
�صبايا الغجر اثوابا مزرك�شة  ..ولأن الغجر
هم ردي��ف احلرية فان ال�صبية «اال�سرية»
( )22تدفع حياتها مقابل احللم بالتحليق..
يرحل الغجز وتبقى هي جثة هامدة مكفنة
بردائها اال�سود الطويل .ذلك �أن اال�ستكانة
�إلى مثل هذا الواقع والقبول به هو «اكرث مما
احتمل» ،كما يقول عنوان املجموعة الثانية
جل��واه��ر رف��اي��ع��ة ..حيث امل�شهد كله ي��دور
داخل «جدران بال نوافد»� ،أو داخل «جدران
متت�ص ال�صوت» ،كما عند �سامية عطعوط.
وه�����ذا امل�����ش��ه��د ي��ت��ك��رر يف ال���ع���دي���د من
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ال��ق�����ص�����ص ،وي��ت��ك��ث��ف ب��ق�����س��وة ع��ن��ي��ف��ة،
ك��م��ا يف «زن���زان���ة» زل��ي��خ��ة اب���و ري�����ش��ة ،ق��ال
ل��ه��ا« :ان�ت�ن مكانكن الآم����ن وراء اجل���دار
املحكم االغ�ل�اق ..تلك مملكتكن»(.)23
غ�ير ان كاتبات العقد االخ�ي�ر م��ن القرن
الع�شرين يف الأردن يتجر�أن على ا�شهار
رف�ضهن ،ب��ل ومت��رده��ن على ه��ذا ال��واق��ع،
اي ع��ل��ى ه���ذا ال��ذك��ر وان ���ش��اءت االق���دار
�أن ي��ك��ون م�صريهن مرتبط ًا ب��ه ب�سل�سلة
ج��ه��ن��م��ي��ة ي���رغ�ب�ن ب��ق��ط��ع��ه��ا ،ول���ك���ن ال
ي�ستطعن اال�ستغناء ع��ن ذل��ك ال�سجان.
وت �ك �ث��ف ب �� �س �م��ة ن �� �س��ور ه� ��ذا االرت� �ب ��اط
ال��دم��وي م��ن خ�ل�ال ق�صتها «ح����زم» التي
ميكن تلخي�صها بجملتني« :يف ال�صباح
���ص��رخ��ت ق��ائ��ل��ة :ل���ن ت�����راين ب��ع��د ال��ي��وم
( )...ويف امل�����س��اء� ..ضبطت نف�سها يف
الطريق اليه» ( )24الح��ظ��وا :يف امل�ساء!!
هذه الثنائية الدموية تقودنا �إلى «م�شنقة»
�سهري التل� ..إل��ى امليدان  ..هناك تتجلى
جدلية ال�صراع والوحدة بني الذكر واالنثى،
انه نوع من الغراء الكوين الذي ي�شكل عن�صر
جذب الفكاك منه جلمع االطراف املختلفة..
«وتتقدم  ..م�سربال بخدرك الناعم «ت�سلم
ج�����س��دك ،وال ت��ع��رف ان م���ا ا�ست�سلمت
ال��ي��ه لي�س اال م�شنقة ك���ب�ي�رة.)25( »...
حتت وط���أة هذا الكابو�س اجلاثم ،ويف ظل
هذه الرابطة الدموية فان عنا�صر الغ�ضب
والتمرد ت�أخذ بالت�صاعد بالوهم �أو باخليال
حينا ،ب�سمة ن�سور( ،)26جميلة عمايرة
(� ، )27أو هي قد تقتله باخليال ،جواهر
رفايعة (� ،)28سامية عطعوط� )29( ،أو هي
حتاول �أن تدمره بال�شك �أو عرب الكتابة زليخة
�أبو ري�شة (� )30أو هي تقتله بالفعل /بال�سم
 ،زهرة عمر(� ، )31أو هي تقتله يف حلظة
جنون ب�سمة النمري� )32( ،أو باال�ستبدال،
كما فعلت بطلة ب�سمة النمري« :انتقت له

ثيابه التي �سريتديها بعناية فائقة ،مددتها
امامها على �سريره حتت رحمتها متاما ..
لكنها لن ترحمه  ..لن ترحمه ابدا! ..بهدوء
و�أن��اة تناولت �سكني الطعام ..ثم هوت بكل
قوتها على مالب�سه وانهالت عليها طعنا
ومتزيقا ..يف كل اجزاء ج�سده الكريه الذي
كان ّ
ي�سخر قوته لقهرها و�سحقها واذاللها
وتعذيبها ..عند ب��اب الغرفة وق��ف زوجها
مذهوال ..انق�ض عليها مزجمرا  ..حتول �إلى
وح�ش م�سعور ..وك��ان هناك دم��اء كثرية..
دماء كثرية يف كل مكان»( )33بطلة ب�سمة
ال��ن��م��ري تنتقم
لتاريخ ا�ضطهاد
امل�������������������ر�أة م���ن
الرجال ،ولكن لو
كان املتمدد على
ال�����س��ري��ر زوج��ه��ا
ب��ال��ف��ع��ل ول��ي�����س
مالب�سه فانها لن
تقدم على قتله..
ذلك ان ال فكاك
م��ن االرت �ب��اط به
ح��ت��ى ع�ب�ر ه��ذه
العالقة الدامية..
ح��زام��ه حبايب،
كاتبة الت�سعينات ،وبعد ان ع�صفت الكوارث
مب�سلمات املجتمع العربي وب�أحالمه ،ال تقدم
فتاة منك�سرة ،وال ذكرا يعيد انتاج �سي ال�سيد
 ،ولكنها تلتقط من خالل تفا�صيل الواقع
م�شاهد ذات داللة يف ك�سر القالب ويف ك�سر
(التابو) وتقوم بتج�سيمها ..كي نتعلم ما
غاب عنا من حقائق ،وب�أن الواقع الفعلي هو
وحده املمكن واملتاح .ولأن كل هذه املفردات
ال ت�صمد يف النهاية �أمام قوة احلياة و�سرها
العظيم ..فال يكون من خيار �سوى منوعات
الزيف والكذب والتزوير والأقنعة ،وحيث
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ا�ستطاعت امل���ر�أة ع�بر الع�صور االحتيال
على ك��ل ال�سواتر واجل����دران واملمنوعات
ح�ين ت��ري��د ..ان��ظ��ر �إل���ى (ق���ن���اع) وجهها
كم يبدو بري ًئا وم�ساملًا ،ولكن هل تعلم �أي
�شياطني تعبث يف ر�أ�سها؟! فلماذا ال ن�سقط
كل الأقنعة ونعي�ش حتت ال�ضوء؟! ()34
ويجيء جواب حنان بريوتي�« :إن الزوج �أي
زوج ،يعادل رج ًال غا�ضب ًا هو �أبي» ( .)35ثم
ينفتح ال�س�ؤال الكبري� :إلى متى يعيد الرجل

انتاج �صورة �أبيه الغا�ضبة ،و�إلى متى تعيد
املر�أة �إنتاج و�أدها  ..من اجلدة �إلى احلفيدة؟!
ف��ه��ل ف��ت��ح زم���ن امل������ر�أة يف الت�سعينيات
�صفحة جديدة نحو امل�ستقبل؟ وه��ي التي
�ستقود ال��ع��امل ،ن��ح��و �آف����اق ج��دي��دة �أك�ثر
ع���دال وج���م���اال ،م���ن ع���امل ال���رج���ل املثقل
تاريخه بحروب املوت والعنف وال�سال�سل.
ول��ع��ل��ي �أرى ذل�����ك ..ف��ال��ن�����س��اء ق���ادم���ات!
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م�صطفى احلالج  /فل�سطني
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امل�صادر والهوام�ش:
( )1نزيه �أبو ن�ضال« :مترد الأنثى» ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت.2004 ،
«حدائق الأنثى» ،دار �أزمنة ،عمان.2009 ،
وقد جرت هنا اال�ستفادة جزئيا من بع�ض
هذه امل�صادر والببليوغرافيات.
( )2د .ج���ون ج���راي الرجال من املريخ
وال��ن�����س��اء م��ن ال��زه��رة .امل����ؤل���ف :د.ج���ون
غراي ترجمة :د.حمود ال�شريف ،مكتبة
جرير ،الريا�ض� .2002 ،أوزوال �شيوي� ،أ�صل
الفروق بني اجلن�سني ،ت :بو علي يا�سني،،
دار التنوير ،بريوت.1982 ،
( )3ن��زي��ه �أب���و ن�����ض��ال ،الكتابة واملتخيل
(م�شرتك) امل�ؤ�س�سة العربية ،بريوت،1999 ،
امل�ساهمة :جتليات الأنثى املتمردة� ،ص .122
د.ميعمرنايف�«،شعراملر�أةالفل�سطينية
(ّ )4
م��ن  1967حتى  ،»2000ن�سخة رقمية،
�ص  358وما بعده .و�صدر الكتاب .2008
( )5ف��دوى ط��وق��ان« ،وج��دت��ه��ا»� ،ص.411
( )6نف�سه� ،ص  181و � )7( .182ص 182
و 183
(��� )8س��ن��د���س ال��ق��ي�����س��ي ،دي����وان «ذاك����رة
متمردة» ،من ق�صيدتها «امر�أة».
( )9منرية م�صباح ،خ�ضاب الندى� ،ص 6
( )10مها العتوم ،ن�صفها ليلك� ،ص ،25
( )11نف�سه �ص .42
( )12فيليب ل��وج��ون ،ال�����س�يرة ال��ذات��ي��ة،
ترجمة عمر حلمي ،املركز الثقايف العربي،
بريوت .1994
( )13ف��دوى طوقان« ،رحلة جبلية ،رحلة
�صعبة»� ،ص.10
( )14ف�يروز متيمي ،ثالثون ،م��� .س� ،ص
.16
( )15فريوز متيمي ،م� .س� ،ص .11
( )16غ�صون رحال ،موزاييك� ،ص .7
(� )17سميحة خري�س ،خ�شخا�ش� ،ص .102

( )18ليلى الأط���ر����ش« ،ام����ر�أة للف�صول
اخلم�سة»� ،ص .198
( )19اعتمدنا هنا ن�سبيا على درا�ستنا
حول مترد الأنثى ،جملة تايكي ،عمان ،ربيع
.2002
( )20ج��واه��ر رفايعه ،الغجر وال�صبية،
ق�صة الثوب �ص.37
( )21نف�سه ،ق�صة الغجر وال�صبية �ص،9
( )22نف�سه ،ق�صة الأ�سرية� ،ص .63
( )23زليخة �أبو ري�شة ،يف الزنزانة� ،ص.49
( )24ب�سمة ن�سور ،قبل الأوان بكثري� ،ص.66
(� .)25سهري التل ،امل�شنقة� ،ص80
( )26ب�سمة ن�سور ،م�صدر �سابق،
( )27جميلة عمايرة ،ق�صة �شجار� ،ص 43
( )28جواهر رفايعه ،الغجر وال�صبية ،من
ق�صة احتفاالت امر�أة خا�صة� ،ص 73
(� )29سامية ع�ط�ع��وط ،ج ��دران متت�ص
ال�صمت ،ق�صة ثالثية التمرد واالذع��ان
�ص.21
( )30زليخة �أبو ري�شة ،م�.س �ص .38
( )31زهره عمر ،طقو�س الع�شاء الأخري،
من (خمطوط) متوفر لدى.
( )32ب�سمة النمري ،منعطفات خطرة ،من
ق�صة املجنونة �ص .41
( )34حزامه حبايب ،ليل �أحلى ،من ق�صة
حزينان� ،ص .39
( )35حنان بريوتي ،اال�شارة حمراء دائماً،،
نب�ض واخت�صار �ص .28
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رمبا لو مل تقع هزمية حرب حزيران ،التخذت حياتي جمرى �آخر ،كنت م�شروع �أديبة على
ذمة معلمة اللغة العربية� ،أو فنانة يف جمال امل�سرح �أوال�سينما تلك كانت هواياتي التي ت�ستغرق
وقتي واهتمامي .ولكن بعد �أن وقعت تلك احلرب و�أنا على مقاعد الدرا�سة ،و بتلك النهاية
املفجعة ،اهتزت نوامي�س احلياة عندي ،وطفقت �أذرع ال�شوارع �أبكي على غري هدى ،ك�أنني
تلقيت �إهانة �شخ�صية.
�أحدثت هزمية حزيران انفجا ًرا مدو ًيا يف وعيي وانقالبا «جذريا» يف حياتي ،اجتهت بعدها
نحو قراءة �أخرى للحياة قراءة من نوع خمتلف� ،أخذت �أبحث عن الفدائيني .كان هذا هو
اال�سم ال�شائع �آنذاك للمقاومة الفل�سطينية .قلت يف نف�سي ،ما معنى �أن �أقر�أ و�أتعلم و�أراكم
املعرفة ،و�أنا مهددة يف كل حلظة ،من عدو غا�شم ال �أفعل حياله �شي ًئا .هكذا كانت البداية..
كانت الثورة بالن�سبة يل طريق ًا للخال�ص ،لي�س فقط من االحتالل القابع فوق �أر�ض فل�سطني
ويهدد مناطق �أخرى من البالد العربية ،و�إمنا ر�أيت فيها طري ًقا للخروج من التخلف والتقاليد
النمطية التي تكبل الإن�سان العربي ،واملر�أة ب�شكل خا�ص ،كانت هذه التقاليد تبدو يل منبع كل
الظواهر املر�ضية يف املجتمع ،والتي عاي�شتها بنف�سي كفتاة طموحة ومتطلعة نحو حياة �أكرث
انفتاح ًا وعدالة .بدت الثورة يل وقتها مثل عالج لكل �أمرا�ض املجتمع �أكرث من التخ�ص�ص
الذي كنت �أدر�سه و�أتدرب عليه يف ت�شخي�ص وعالج الأمرا�ض النف�سية.
مناضلة وكاتبة من األردن
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�أواخ���ر ال�ستينات و�أوائ����ل ال�سبعينات من
القرن املا�ضي ،ومع ات�ساع حركة املقاومة
الفل�سطينية �أو الفدائيني ،ب��د�أت م�شاركة
امل����ر�أة يف ال��ن�����ض��ال ال��وط��ن��ي الفل�سطيني
امل�سلح تلفت الأن���ظ���ار ك��ع�لام��ة ب����ارزة يف
واقع امل��ر�أة العربية ،وتتخذ �شكل الظاهرة
املتقدمة نوع ًيا .اذ ان م�شاركة املر�أة ،رغم
بداياتها املتوا�ضعة من خ�لال الن�شاطات
االجتماعية واالن�سانية املتمثلة يف زي��ارة
قواعد الفدائيني ،و ت�شكيل اللجان لت�أمني
بع�ض احتياجات املقاتلني ،وتقدمي خدمات
الرعاية لأ�سر ال�شهداء واملعتقلني منهم .ثم
بد�أت هذه امل�شاركة تتطور تدريجي ًا وت�أخذ
�شكل جمموعات منظمة داخ��ل التنظيمات
الفل�سطينية املختلفة ،لتقوم بعمليات التعبئة
ال�سيا�سية والع�سكرية للن�ساء ،كما �أخذت
تقوم مببادرات ون�شاطات �سيا�سية هامة،
م��ث��ل تنظيم االع��ت�����ص��ام��ات وال��ت��ظ��اه��رات
الن�سائية احلا�شدة داخل فل�سطني وخارجها،
ال���س��ت��ن��ك��ار �إج������راءات االح���ت�ل�ال ولرف�ض
�أو ت�أييد امل��ب��ادرات ال�سيا�سية املختلفة،
وامل�شاركة يف العمليات الع�سكرية �ضد قوات
االحتالل اال�سرائيلي .ومل يعد دور الن�ساء
مقت�ص ًرا ع��ل��ى امل�����س��ان��دة االج��ت��م��اع��ي��ة �أو
التعبئة الوطنية ،وبد�أت الن�ساء تنخرط يف
دورات و�أعمال االت�صال املبا�شر والال�سلكي،
وتكوين فرق امللي�شيا الن�سائية.
ذكريات ثورية
وم��ن �أول م��ا حتتفظ ب��ه ال��ذاك��رة م��ن تلك
الأيام عندما مت االت�صال بي من الفدائيني
وطلبوا مني كتابة مقال للمجلة ،رمبا كانوا
يريدون معرفة مدى اطالعي وفهمي للق�ضية
الفل�سطينية ،ولكني ده�شت م��ن الطلب،
لأنني كنت �أتوقع �أنهم �سيقومون بتدريبي
ف���ور ًا لأق���وم بعملية ف��دائ��ي��ة .ه��ك��ذا كانت
فكرتي عن املقاومة حتت وقع الهزمية ويف

ظل انت�شار العمل الفدائي والكفاح امل�سلح.
والأم���ر الثاين ال��ذي �أذك���ره ج��ي��د ًا ،عندما
ات��خ��ذ مكتب امل���ر�أة احل��رك��ي ع��ام ،1969
قرار العمل على �إعادة ت�شكيل وتفعيل احتاد
املر�أة الفل�سطينية الذي مت �إيقافه عن العمل
عام  1966بعد �أقل من عام على ت�أ�سي�سه
يف القد�س عام  ،1965هو رد الفعل الأول
لدينا نحن املنا�ضالت ال�شابات ،فقد كانت
مهمة املكتب التي ت�أ�س�س م��ن �أجلها هي
تطوير م�شاركة امل��ر�أة ودجمها يف التنظيم
ال�سيا�سي .فكيف نعود للعمل مع املر�أة ب�شكل
منف�صل .ومل���اذا ال��ع��ودة لتنظيم ن�سائي؟
ونحن نعمل على دم��ج امل ��ر�أة يف التنظيم
ال�سيا�سي العام؟ ومكتب املر�أة ينا�ضل لإقناع
القيادة مب�شاركة املر�أة يف العمل الع�سكري
وكمائن احلرا�سات.
ورغ���م اجل���دل ال���ذي �أث����اره �إع����ادة ت�شكيل
احت����اد امل�����ر�أة ب�ين ع�����ض��وات التنظيمات
ال�سيا�سية ،وخ��ا���ص��ة ع�����ض��وات املنظمات
املعروفة بالي�سارية� ،إذ اعتربت العودة للعمل
على تنظيم ن�سائي خطوة للخلف يف ظل
ثورة �شعبية تطمح املر�أة فيها للم�شاركة يف
الن�ضال على قدم امل�ساواة مع الرجل.
مت االت�����ص��ال بجميع التنظيمات وال��ق��وى
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ت�شكيل جلنة
حت�ضريية لالحتاد ،دعيت �آن��ذاك باللجنة
التنفيذية امل�ؤقتة (حلني التمكن من عقد
م�ؤمتر عام لالحتاد) ،وقد �ضمت ممثالت
عن غالبية التنظيمات والقوى ال�سيا�سية
الفل�سطينية .وك����ان ل��ع�����ض��وات التنظيم
ال�سيا�سي دو ًرا مه ًما من وراء ال�ستار يف دعم
ت�شكيل جلان لالحتاد يف املخيمات واملناطق
ال�شعبية لتنظيم جهود الن�ساء الفل�سطينيات
امل�ستقالت غري القادرات �أو غري الراغبات
يف االن�ضمام لتنظيم �سيا�سي ،وخا�صة من
الن�ساء �صاحبات املهن ال�ضرورية لتلبية
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احتياجات الن�ساء يف املخيمات واملناطق
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ،م��ث��ل امل��ع��ل��م��ات ،امل��م��ر���ض��ات
والطبيبات ،كما �شاركت عنا�صر وك��وادر
التنظيمات ال�سيا�سية يف رف��د ن�شاطات
االحتاد.
نفذ االحتاد يف مدى �أقل من عام هي الفرتة
بني �إعادة ت�شكيله �أواخر العام  1969وخروج
قوات الثورة الفل�سطينية من الأردن �أواخر
العام  ،1970ع��ددًا من املهام من �أهمها:
�إق��ام��ة ث�لاث مع�سكرات تدريب للميلي�شيا
الن�سائية ،تخرجت منها عنا�صر ميلي�شيا
ن�سائية �شاركت يف الدفاع عن مواقع املقاومة
الفل�سطينية يف املعارك التي خا�ضتها قوات
ال��ث��ورة .كما ق��ام االحت���اد ب��الإ���ش��راف على
تو�سيع وتطوير م�شاغل �أ�سر و�أبناء ال�شهداء،
وت�شكيل فرقة للفن ال�شعبي طافت يف عدد
م��ن ال��ب�لاد العربية ب��ه��دف ت��وف�ير الدعم
امل���ادي للمقاومة الفل�سطينية ،و�إ���ص��دار
جملة مركزية لالحتاد بعنوان» الفل�سطينية
الثائرة «� ،صدر منها خم�سة �أعداد.
جتارب ال تن�سى :
وم��ن ال��ت��ج��ارب التي حتتفظ بها ال��ذاك��رة
من �أواخ��ر ال�ستينات ،جتربة م�شغل خميم
اجلوفة التي ت�ستحق �أن ت��روى ملا فيها من
تعبري عن روح املبادرة ال�شعبية والكفاحية
العالية والقدرة على التطور والعطاء.
علمنا من بع�ض ع�ضوات التنظيم يف املنطقة
التي يقع فيها املخيم بوجود م�شكلة تواجه
الفتيات الراغبات يف تعلم فن التف�صيل
واخلياطة ( وكانت مهنة �سائدة للفتيات يف
ذلك الوقت ) حيث يرف�ض �أهايل الفتيات
التحاقهن مب�شغل التدريب املوجود خارج
املخيم( ،مل يكن م�سموح ًا للفتيات اخلروج
م��ن البيت وح��ده��ن ،ل��درج��ة �أن يتم عقد
طاهر عبدالعظيم  /م�صر

االجتماع التنظيمي للخلية الواحدة املكونة
من  4-5ع�ضوات على ثالث �أو �أربع مراحل،
�أي م��ع ك��ل ع�ضو على ح��دة ) .وق��د ب��ادر
االحتاد بالتن�سيق مع التنظيم الن�سائي فور ًا
للبحث عن غرفة داخل املخيم لتكون مقر ًا
مل�شغل مت جتهيزه على ما �أذك��ر مباكينتي
خياطة وبع�ض الأقم�شة والأدوات الالزمة
من قبل جلنة امل�شاغل التي كانت حت�صل
عليها عن طريق التربعات ،وتناوبت اثنتان
من ع�ضوات تنظيم فتح يف املنطقة ب�إعطاء
ال��درو���س والتدريبات .لتكت�شف املدربات
ب���أن بع�ض الفتيات والن�ساء الراغبات يف
تعلم مهنة اخلياطة �أم��ي��ات غ�ير ق��ادرات
على القراءة والكتابة ،فتم ا�ستحداث ف�صل
حمو �أمية يف �ساعات ما بعد الظهر تطوعت
�إحدى الأخوات وتعمل معلمة ب�إعطاء درو�س
حمو �أمية .بعد قليل طلبت بع�ض الن�ساء من
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رب��ات البيوت االلتحاق بف�صل حمو الأمية
وامل�شغل و�إح�ضار �أطفالهن معهن لعدم وجود
من يرعاهم يف البيت ،فبد�أنا نبحث عن
طريقة لتو�سيع امل�شغل ببناء غرفة �أخرى،
وق��د ت�برع ع��دد من �أه��ايل املخيم بالقيام
بالبناء وت���أم�ين امل���واد ال�لازم��ة م��ن جهات
م�ستعدة للتربع �أي�ض ًا.
بعد م�ضي ب�ضعة �أ�شهر ك��ان امل�شغل ي�ضم
ف�صلني ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى اخل��ي��اط��ة ،ف�صل
حم��و �أم��ي��ة ( متكنت ع��دد م��ن ال��دار���س��ات
م��ن حم��و �أميتهن( ،فوجئنا �أث��ن��اء زي��ارة
للم�شغل بقدرتهن على القراءة بطالقة)،
ح�ضانة ورو�ضة لرعاية �أطفال املتدربات،
ف�صل تدريب على فك وتركيب وا�ستخدام
ال�سالح للدفاع عن النف�س �إذا لزم الأمر،
وجلنة �سيا�سية تقوم بالتثقيف حول الق�ضية
الفل�سطينية ودوافع و�أهداف الثورة ومناق�شة
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م��ا ي�ستجد ع��ل��ى ال�����س��اح��ة م��ن �أح����داث.
تطوعية وكذلك املواد
جميع اجلهود كانت ّ
واملعدات .بل �إن امل�شغل الذي كان ينتج بع�ض
الأع��م��ال مثل ال�شرا�شف والأغ��ط��ي��ة التي
تعر�ض وت�سوق يف املعار�ض� ،أ�صبح وبقرار
من جلنة امل�شغل املكونة من املتدربات ينتج
مالب�س للأطفال ولطالب وطالبات املدار�س
تباع للأهايل ب�أ�سعار رخي�صة و�شبه رمزية.
و�صار امل�شغل خلية عمل وملتقى ومفخرة
لأه��ايل املخيم وق��دوة حتتذي بها امل�شاغل
الأخ����رى ،واكت�سب عمل امل���ر�أة م��ع الثورة
واالحت��اد يف املخيم واملناطق املحيطة ثقة
جعلتهم ال يدققون يف حترك الفتيات ،بل
�أ�صبحوا يفخرون بعمل بناتهم ون�سائهم
وحتى عندما ي�ضطرهن العمل للتغيب عن
البيت لأيام للم�شاركة يف مع�سكرات التدريب
�أو للحرا�سة يف الكمائن �أو على �أج��ه��زة
الال�سلكي �أثناء املعارك التي خا�ضتها قوات
الثورة.
من خالل مواكبتي للن�ضال الوطني للمر�أة
يف املقاومة الفل�سطينية ،فقد �شهدت على
تطور امل�شاركة الن�سائية ال��ذي مل يحدث
ب�سهولة ،وبدون مواجهة �صعوبات وعقبات
وخ��و���ض ���ص��راع��ات اجتماعية و�سيا�سية،
�سواء مع عائالت الن�ساء �أوداخل التنظيمات
ال�سيا�سية الفل�سطينية  .فقد واجهت الفتيات
والن�ساء �صعوبات يف اخل���روج م��ن املنزل
يف �أوق��ات غري م�ألوفة ولغايات �سرية وغري
م�ألوفة ،ب�سبب خوف العائالت من عواقب
امل�شاركة يف الأعمال ال�سيا�سية �أو الع�سكرية،
ل��درج��ة ان بع�ض االجتماعات ال�سيا�سية
خل�لاي��ا وجل���ان امل���ر�أة ك��ان��ت تتم يف بع�ض
االحيان مع كل واح��دة على حده يف بيتها،
جتنب ًا حلدوث م�شاكل بني املر�أة و�أ�سرتها.
كما واج��ه��ت الن�ساء اللواتي انخرطن يف
التنظيمات ال�سيا�سية �صعوبات يف �إقناع

48
�أوراق من زمن الثورة
العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

القيادات ال�سيا�سية بتطوير مهام الن�ساء يف
العمل الفدائي.
بالرغم م��ن القبول ال��ذي القته م��ب��ادرات
الن�ساء يف دع��م العمل الفدائي من خالل
ن�شاطات الرعاية االجتماعية ويف الن�شاط
الوطني العام ،ف�إنها مل تلق نف�س القبول
م��ن بع�ض ق��ي��ادات التنظيمات ال�سيا�سية
لدى مطالبتها بدمج تنظيم املر�أة بالتنظيم
ال�سيا�سي العام� ،أو يف تطوير مهمات التنظيم
الن�سائي .وق��د خا�ضت الن�ساء يف معظم
التنظيمات ال�سيا�سية �صراعات ح��ادة يف
بع�ض الأحيان ،لإقناع القيادات فيها بتمثيل
امل���ر�أة يف م�ؤمتراتها العامة �أو يف اللجان
القيادية� ،أو لإ���ش��راك الن�ساء يف حرا�سة
امل����واق����ع ال��ع�����س��ك��ري��ة
أصبحت العائالت أقل واع����م����ال اال���س��ت��ن��ف��ار
الع�سكري.
مقاومة لخروج الفتيات م����ع ت���ط���ور م�����ش��ارك��ة
والنساء للمشاركة في الن�ساء يف كافة الأعمال
ال�سيا�سية والع�سكرية،
العمل الوطني وتزايد عدد املعتقالت
يف ���س��ج��ون االح��ت�لال
بتهم امل�شاركة يف العمليات الفدائية ،بد�أت
تواكب التجربة بع�ض التغريات االجتماعية
وال�سيا�سية� ،إذ ا�صبحت ال��ع��ائ�لات �أق��ل
مقاومة خلروج الفتيات والن�ساء للم�شاركة
يف العمل الوطني واك�ثر ثقة بهن ،ب��ل ان
بع�ض العائالت بد�أت تفخر بجهود وم�شاركة
امل���ر�أة ،واخ��ذت ال�صحف واملجالت تغطي
�أخ���ب���ار ال��ب��ط��والت ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف م��ق��اوم��ة
االح���ت�ل�ال ،وت��ل��ف��ت الأن���ظ���ار �إل����ى ق���درات
الن�ساء على العمل ال�سيا�سي والع�سكري،
و�شجاعتهن يف مواجهة ظروف اخلطر �أثناء
املعارك الع�سكرية.
املحطة الثانية :
�شكلت جتربة الن�ساء يف �ساحة الأردن خمرية

لتجربة املر�أة الفل�سطينية فيما بعد� ،إال �أن
النقلة النوعية املهمة يف عمل االحتاد جاءت
بعد انتقال قوات ومكاتب الثورة الفل�سطينية
�إلى لبنان .ورغم حالة الإحباط التي عمت
ال�ساحة الفل�سطينية بعد �أحداث �أيلول عام
� ،1970إال �أن الكوادر الن�سائية القادمة من
الأردن مل ت�ست�سلم ،بل دفعتها �شحنة عالية
من الغ�ضب على اخل�سارة التي منيت بها
الثورة الفل�سطينية و�ضرب ما مت �إجنازه يف
�ساحة الأردن �إلى االندفاع وتكثيف اجلهود
لإع��ادة البناء يف االحت��اد كما يف التنظيم
ال�سيا�سي.
و�أخ���ذت تتوا�صل مع ال��ك��وادر الن�سائية يف
لبنان ،ومت ت�شكيل جلنة حت�ضريية لالحتاد
يف لبنان �ضمت ممثالت ع��ن التنظيمات
الفل�سطينية امل���ت���واج���دة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة
اللبنانية ،مهمتها �إعادة االت�صال بالقاعدة
الن�سائية لت�شكيل جلان لالحتاد يف املخيمات
الفل�سطينية .كانت ف�ترة �إع���ادة ت�أ�سي�س
االحتاد هي ذات الفرتة التي مت فيها ت�أ�سي�س
العديد من �أجهزة وم�ؤ�س�سات الثورة ودوائر
وممثليات منظمة التحرير الفل�سطينية،
وك��ذل��ك �إع����ادة ترتيب �أو���ض��اع اجلاليات
الفل�سطينية يف خمتلف بالد ال�شتات.
كنا ن��ق��وم ف���رادى و�أح��ي��ان�� ًا كمجموعة من
تنظيمات خمتلفة بزيارة عدد من الن�ساء
ال���ق���ادرات ع��ل��ى ال��ت��ع��ب�ير ع��ن اح��ت��ي��اج��ات
الن�ساء يف املخيم ،ومناق�شة �أف�ضل ال�سبل
للتعاون يف و�ضع ب��رام��ج عمل لتلبية هذه
االحتياجات ،مثل عقد دورات حمو �أمية
وفتح مراكز تدريب وت�شغيل لفتيات ون�ساء
املخيم ،وت�أ�سي�س ريا�ض وح�ضانات لأطفال
الن�ساء العامالت � .أذكر �أننا خالل �أقل من
عام كنا قد �شكلنا جلان يف جميع املخيمات
الفل�سطينية يف لبنان ،قامت بدور حيوي مع
اللجان ال�شعبية يف حت�سني �شروط احلياة يف
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املخيمات ،وبد�أت جلان االحتاد بفتح مراكز
ل�ل�أم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع الهالل
الأحمر الفل�سطيني ال��ذي ير�سل طبيبا �أو
طبيبة للمركز يف ���س��اع��ات معينة ،وك��ان
االحتاد يوفر اجلهود التطوعية يف التمري�ض
والتدريب على الإ�سعافات الأولية للم�ساعدة
يف ت�ضميد اجلرحى من املقاتلني والأهايل
داخ��ل املخيم �أثناء املعارك التي خا�ضتها
الثورة يف ال�ساحة اللبنانية.
بعد عقد امل�ؤمتر الأول لالحتاد يف لبنان يف
خميم �ضبية منت�صف العام  ،1971توا�صل
العمل مع ال��ك��وادر الن�سائية يف ال�ساحات
املختلفة لت�شكيل ف��روع ل�لاحت��اد يف جميع
ب�لاد ال�شتات الفل�سطيني ،متهيدً ا لعقد
امل�ؤمتر العام الثاين لالحتاد العام للمر�أة
الفل�سطينية .ولدى عقد امل�ؤمتر عام 1974
�شاركت به ممثالت ل�سبعة ع�شر فرع لالحتاد
يف ال��ب�لاد ال��ع��رب��ي��ة ،ومم��ث�لات ل��ع��دد من
روابط وجلان االحتاد يف بع�ض دول �أوروبا
و�أمريكا حيث تتواجد جاليات فل�سطينية،
كما ح�ضر امل�ؤمتر �أك�ثر من ع�شرين وف��دً ا
ن�سائ ًيا من دول عربية و�أجنبية ،ك��ان من
بينها وفد من جلنة ن�ساء ال�سوفييت ،ومن
فيتنام وكوبا واالحتاد الن�سائي الدميقراطي
العاملي ،الذي �أ�صبح احتادنا فيما بعد ع�ضو ًا
يف املكتب ال��دائ��م لهذا االحت���اد .وق��د مثل
هذا امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي الثاين انطالقة قوية
للمر�أة الفل�سطينية على امل�ستويني العربي
والدويل.
وب��ل��غ االحت���اد م��ن ال��ق��وة وال��زخ��م يف هذا
امل�ؤمتر لدرجة تبنيه موق ًفا �سيا�س ًيا م�ستق ًال
عن موقف القيادة ال�سيا�سية للمنظمة الذي
تبنته يف الدورة العا�شرة للمجل�س الوطني يف
وقت �سابق من نف�س العام  ،1974وما زلت
�أذك��ر حجم وح�� ّدة النقا�ش ال�سيا�سي التي
�سيطرت على �أروقة و�أعمال امل�ؤمتر لدرجة مل

�أجد فيه وقتًا وال �أذ ًنا ت�صغي ملا كنت �أحمله
من تقارير حول بع�ض امل�شاكل االجتماعية
التي تواجه الن�ساء والفتيات العامالت يف
�صفوف الثورة ،وكنت �آم��ل �أن ت�أخذ حقها
يف النقا�ش والقرارات والبيان الذي ي�صدر
عن امل�ؤمتر .و�أذكر من ال�شعارات التي رفعها
االحتاد �أثناء انعقاد امل�ؤمتر� ،شعارين هما:
«حت����ررك ...يف ن�����ض��ال��ك» و «رو���ض��ة لكل
خميم».
وهنا حت�ضرين جتربة ت�أ�سي�س �أول رو�ضة
لالحتاد ،وهي من التجارب التي حتفظها
الذاكرة من تلك الأي��ام ملا فيها � ً
أي�ضا من
روح املبادرة والإب��داع ،يف مواجهة امل�شاكل
التي تعرت�ض طريق الن�ساء .بد�أنا مبواجهة
م�شكلة رع��اي��ة �أطفالنا
نحن الن�ساء املنا�ضالت
كان االتحاد يوفر
يف �صفوف الثورة ،حيث
الجهود التطوعية في
كانت مرحلة الت�أ�سي�س
ت��ت��ط��ل��ب ج���ه���ود ك��ب�يرة
التمريض والتدريب
ووق��ت طويل لدرجة كنا
على اإلسعافات األولية
نتمنى ل��و ي�صبح ع��دد
�ساعات اليوم �أك�ثر من
� 24ساعة ،التي مل تكن تت�سع حلجم العمل
املطلوب �إجنازه .يف العام  1971و�أثناء العمل
على ت�شكيل جل��ان االحت���اد يف املخيمات،
تو�صلنا لطريقة الرعاية املتبادلة لأطفالنا
مبدئي ًا حلني �إيجاد حل �آخ��ر ت�ستفيد منه
�أعداد �أكرب من الن�ساء العامالت.
اخلطوة الأول��ى نحوحتقيق ال�شعار
(رو�ضة لكل خميم) :
ق��ررن��ا جمموعة م��ن املنا�ضالت الأم��ه��ات
ال�سطو ع��ل��ى �إح����دى غ���رف امل��ق��ر الوحيد
ل�لاحت��اد �آن����ذاك وك���ان يف منطقة «ر�أ����س
بريوت» نزلة احلمام الع�سكري ،قمنا بتفريغ
الغرفة من املكاتب ،وو�ضعنا فيها �سريرين،
وبع�ض الطراريح وطاولة للغيار للأطفال

50
�أوراق من زمن الثورة
العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

ال��ر���ض��ع وبع�ض الأل��ع��اب �أح�����ض��رن��اه��ا من
بيوتنا ،و�صرنا نتناوب على رعاية �أطفالنا كل
يوما يف الأ�سبوع
واحدة منا ترعى الأطفال ً
وتكون حرة يف احلركة بقية �أيام الأ�سبوع،
وطبع ًا كل �أم حت�ضر احتياجات �أطفالها
من احلليب والغيارات وخالفه .بعد ذلك
مت التن�سيق مع دائ��رة التخطيط الرتبوي
يف مركز التخطيط الفل�سطيني للعمل على
برنامج تطوير وتو�سيع �شبكة ريا�ض الأطفال
يف املخيمات الفل�سطينية.
لدى خروج قوات منظمة التحرير الفل�سطينية
من لبنان �صيف العام  ،1982كانت اللجنة
االجتماعية يف الأمانة العامة لالحتاد ،التي
متثلت فيها جميع املنظمات وامل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية التي لديها ح�ضانات �أو ريا�ض
للأطفال ،ت�شرف على  57رو�ضة وح�ضانة
يف خمتلف املخيمات الفل�سطينية ،بع�ضها
من ت�أ�سي�س فرع االحت��اد يف لبنان والبقية
لعدد من امل�ؤ�س�سات واملنظمات الفل�سطينية.
وي�شمل الإ�شراف تدريب املربيات ومعلمات
ومديرات الريا�ض ،بالإ�ضافة للإ�شراف على
منهاج وبرامج رعاية الأطفال .كانت من بني
�أف�ضل احل�ضانات احل�ضانات البيتية التي
كانت ترعاها ربة بيت يف بيتها ومع �أطفالها،
واالحت����اد ي���ؤم��ن ال��ت��دري��ب ل��ه���ؤالء الن�ساء
وي�شرف � ً
أي�ضا على برنامج الرعاية الرتبوية
وال�صحية امل��ق��دم ل�ل�أط��ف��ال ،بالتعاون مع
الهالل الأحمر الفل�سطيني .ويعود الف�ضل
الكت�شاف ه��ذا النوع من احل�ضانات� ،إلى
�س ّيدة عجوز كانت تعي�ش مع زوجها يف خميم
�شاتيال ،تبني �أنها وزوجها يعي�شان على ما
تتقا�ضاه من الن�ساء العامالت من جاراتها
مقابل رعاية �أطفالهن �أثناء وجودهن يف
العمل.
تاج ال�سر ح�سن  /ال�سودان

عندما وق��ع االجتياح الإ�سرائيلي للبنان،
كان االحتاد على و�شك �إطالق منهاج خا�ص
ب��ري��ا���ض الأط��ف��ال الفل�سطينية بالتعاون
مع ع��دد من الأ�ساتذة واملربني املتطوعني
للتعاون مع م�شروع برنامج �أطفال املخيمات
الفل�سطينية وبدعم من منظمة اليوني�سيف
بعد �صدور قرار من اجلمعية العامة للأمم
املتحدة (بتو�صية م��ن جلنة تقدم امل��ر�أة
يف الأم��م املتحدة) لدعم م�شاريع وبرامج
امل����ر�أة وال��ط��ف��ل الفل�سطيني .ل��ق��د عملت
الن�ساء يف ظروف من املعارك ،واالعتداءات
واالجتياحات الع�سكرية جلنوب لبنان ،وكل
ما ترتكه من ويالت ،وطورت �أ�شكال ن�ضالها
يف ظل معارك وحروب خا�ضتها مع �شعبها
بكل ما يكتنفها من ق�صف وخطف وظروف
توتر وقلق قبل �أن يكون على حياتها و�أفراد
�أ�سرتها على الثورة وم�ستقبل الق�ضية.
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ت��ط��ور ال�����دور ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��م��ر�أة
الفل�سطينية
مل يقت�صر دور املر�أة يف املقاومة على �صعيد
تنظيم وتطوير جهود امل���ر�أة الفل�سطينية
ودجمها يف الن�ضال الوطني ،بل �أ�صبحت
مع�سكرات التدريب ال�سيا�سي والع�سكري
جز ًءا طبيع ًيا من مهام التنظيمات ال�سيا�سية،
وتكونت فرق للميلي�شيا الن�سائية ت�شارك يف
كمائن الدفاع عن املخيمات ومواقع عمل
�أجهزة ومكاتب الثورة الفل�سطينية .وجنح
االحتاد يف الدفاع عن حق املر�أة بامل�شاركة
يف مواقع �صنع القرار والوفود ال�سيا�سية،
حتى ارتفعت ن�سبة متثيل امل��ر�أة يف املجل�س
الوطني عام � 1980إلى ما يقارب ال 10%
من �أع�ضاء املجل�س.
كما قام احتاد املر�أة بدور رئي�سي يف �إي�صال
ق�ضايا امل����ر�أة وال�شعب الفل�سطيني �إل��ى
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العامل عرب عالقاته الثنائية مع العديد من
االحت��ادات واجلمعيات الن�سائية يف البالد
العربية والعامل ،وعرب م�شاركته يف اجلهود
الدولية من �أجل تقدم و�ضع املر�أة ،ومتكنت
وف���ود االحت���اد م��ن احل�����ص��ول على العديد
من القرارات الدولية لت�أييد ق�ضايا املر�أة
وال�شعب الفل�سطيني يف امل�ؤمترات الدولية،
كما حدث يف امل�ؤمتر ال��دويل الأول للمر�أة
املنعقد يف املك�سيك ع��ام  ،1975عندما
�أدينت ال�صهيونية كحركة عن�صرية ،وعندما
متكن االحتاد من انتزاع قرار بتكليف الأمني
ال��ع��ام ل�ل�أم��م املتحدة ع��ام  1977بتقدمي
تقرير �سنوي ح��ول �أو���ض��اع امل���ر�أة والطفل
الفل�سطيني يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
يتم بعد مناق�شته يف االجتماع ال�سنوي للجنة
تقدم املر�أة يف الأمم املتحدة رفع تو�صيات
للجمعية العامة للأمم املتحدة لدعم برامج
وم�شاريع املر�أة والطفل الفل�سطيني ،والعمل
على �إنهاء االحتالل باعتباره العقبة الرئي�سة
يف طريق تقدم و�ضع املر�أة ويف طريق حتقيق
ال�سالم يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
يف م�����س�يرة ال���ث���ورة ،ك��ن��ت �أق����ول  :هانحن
نكتب يف الأر�ض بني النا�س ،ن�صنع تاريخا»
جديدا» المتنا ،ها نحن نعيد ترتيب احلياة
لنا ولأطفالنا م��ن بعدنا ،وبالفعل ،جذر
اللغة ،نكتب النظرية املتحولة .كانت الثورة
الكتابة الوحيدة املمكنة وال�شافية ،التي تعيد
لروحي اتزانها ولعقلي ات�ساقه .كنا نعمل بني
النا�س ،نفكر معا» ونعمل معا» .ننظم اللجان
ال�شعبية ،نحر�س املواقع ،نقود املظاهرات،
ننظف ال�����ش��وارع ،ن���وزع ال��ط��ع��ام  ،ن�سعف
اجل��رح��ى ،ن��درب الن�ساء ونعلم الأط��ف��ال،
نذهب �أو نلتقي ب��ال��وف��ود ،ن�صنع ونعر�ض
الأف��ل�ام يف ال��ق��واع��د وامل��خ��ي��م��ات ،ن�ؤ�س�س
ذاك���رة مرئية لأمتنا ومنتد على �أط��راف
الدنيا .نقر�أ ونكتب معا» يف كتاب الثورة
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نبحث عن لغتنا احل��ق ،ونغني لفل�سطني،
ففيها التقت كل هموم الإن�سانية.
من العمل على الأر�ض �إلى الكتابة :
بعد خروج قوات الثورة من الأردن بد�أ التطور
ال��ذي ح��دث يف جتربة امل��ر�أة يف الفرتة ما
بني  ،1967-1971والتغريات االجتماعية
وال�سيا�سية التي رافقته ،ت�شهد انح�سا ًرا.
وبد�أنا ن�سمع انتقادات من ك��وادر وقيادات
�سيا�سية تتكئ على ممار�سات خاطئة حدثت
خ�لال التجربة� ،أو بع�ض ال�سلبيات التي
نتجت عنها ،لتقاوم ا�ستمرار امل�شاركة
الن�سائية وتطورها ،خا�صة يف جمال امل�شاركة
يف اللجان القيادية وامل��ك��ات��ب ال�سيا�سية
للتنظيمات .وقد بلغ بع�ض االنتقادات حد
اال�ستخفاف وال�سخرية
قام االتحاد بإيصال م��ن ج��ه��ود وم�����ش��ارك��ة
املر�أة و�إطالق عبارات
قضايا المرأة عبر م��ث��ل« :ح��ك��ي �أو���ش��غ��ل
عالقاته مع االتحادات ن�������س���وان» .م��ث��ل ه��ذه
ن��وع��ا
والجمعيات النسائية امل��واق��ف �شكلت ً
من اال�ستفزاز لبع�ض
الكوادر الن�سائية حتول
�إلى حافز للتفكري بت�سجيل جتربة املر�أة يف
الثورة كي ال يطم�س الزمن هذه التجارب
الإن�سانية املقدامة ،كما انطم�ست جتارب
وم�شاركات الن�ساء يف املراحل الأولى للن�ضال
الوطني الفل�سطيني.
�إن مواكبتي لهذه التجربة الفذة جعلتني
�أمل�������س ع���ن ق���رب ان���دف���اع ال��ن�����س��اء للعمل
املتوا�صل دون كلل �أو ملل ،وقدرتهن على
م��واج��ه��ة اخل��ط��ر ب�شجاعة ف��ائ��ق��ة ،وعلى
حت��دي ال�صعوبات ب���أف��ك��ار مبدعة يف حل
امل�شاكل التي تواجههن ،وخا�صة الن�ساء يف
املناطق ال�شعبية واملخيمات .الأم��ر الذي
طرح يف ر�أ�سي �س�ؤاال «كبريا» ،ما الذي يدفع
الن�ساء لهذه امل�شاركة العظيمة ،يف مثل هذه

الظروف ال�صعبة واخلطرة ،رغم �أن املجتمع
ال يطالبهن بذلك ؟
�س�ؤال طاملا تردد يف نف�سي و�أنا �أعاي�ش هذه
التجربة التي كانت من �أغنى التجارب يف
حياتي ،وقد ايقظت وعيي على الطاقة الهائلة
واالبداعات العظيمة اخلفية واملهدورة لدى
الن�ساء ،التي ما �إن جتد منفذ ًا لها حتى
تنفجر كالربكان ،لقد زادت هذه التجربة
من ثقتي بنف�سي كامر�أه ،وزادت من ثقتي
ب�أهمية دور الن�ساء يف بناء املجتمع االن�ساين
ال�سليم .و�إنني �شخ�ص ًيا ادين لهذه التجربة
بالكثري من وعيي ال�سيا�سي ووعيي بق�ضية
املر�أة كق�ضية �سيا�سية من الدرجة االولى.
ذكريات حول الكتاب الأول :
يف ب�ي�روت �أواخ����ر ع��ام  1971اوائ���ل عام
 ،1972تعارفنا جمموعة من الن�ساء يجمعنا
الهم الفل�سطيني ،والظروف ال�صعبة التي
تعي�شها ال��ث��ورة الفل�سطينية بعد خروجها
من الأردن ،والقلق على م�صري جتربة املر�أة
فيها .وبد�أنا نكت�شف �أثناء حواراتنا ب�أننا
نلتقي ح��ول فكرة ���ض��رورة ت�سجيل جتربة
املر�أة يف الثورة الفل�سطينية ،فاتفقنا على ان
ت�ضع كل منا ت�صور ًا حول الفكرة ،ونلتقي يف
موعد حددناه م�سبق ًا ،لبلورة فكرة امل�شروع
مع ًا  .ويف لقائنا الأول قررت املجموعة �أن
اتولى اال���ش��راف على امل�شروع ،حيث تبني
للمجموعة ان الت�صور ال��ذي اع��ددت��ه كان
االك�ث�ر ت��ك��ام ً
�لا ،ورمب���ا ���س��اع��دين يف ذل��ك
جمال تخ�ص�صي وعملي ك�إخ�صائية نف�سية.
و�أذك���ر م��ن ه��ذه املجموعة الأخ����وات :ثريا
عبيد ال�شريف ،ح�سناء مكدا�شي ،جيهان
احللو ،و�سمرية ع�سل.
هكذا بد�أت الفكرة .فلم ن�أخذ زمام املبادرة
للتحرك العملي �إال عندما وجدنا �أن الفكرة
جماعية ،وكنا نطمح � ً
أي�ضا» الن نقوم بالعمل
ب�شكل جماعي  .فقد كنا نعي�ش حالة ثورية
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تدعونا لنبذ الفردية وتعميق الروح اجلماعية
يف العمل .ومل تكن لدينا فكرة للبحث عن
دعم مادي �أو م�صدر متويل للم�شروع .ولكن
متكنت املجموعة فيما بعد من �إقناع مدير
مركز التخطيط �آنذاك بتبني امل�شروع ،ومت
تفريغي على كادر املركز ملتابعة العمل عليه.
مل ت�سر الأمور كما كنا نرغب ،فقد حا�صرتنا
جمموعة من الظروف ال�سيا�سية مثل وقوع
ع���دة اع���ت���داءات �إ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ق��واع��د
املقاومة الفل�سطينية يف جنوب لبنان عام
 ،1972واال�شتباكات التي وقعت بني اجلي�ش
اللبناين وبني املقاومة الفل�سطينية بداية عام
 ،1973هذا بالإ�ضافة لظروفنا االجتماعية
كن�ساء عامالت ومنا�ضالت �سيا�سيات وربات
بيوت يف نف�س الوقت .مما �أدى �إلى �أن ينحو
امل�شروع منحى غري الذي بد�أ به .فبعد مرور
امل��دة امل��ق��ررة النتهاء العمل عليه ،مل يكن
قد جتاوز مرحلة جمع امل�صادر واملعلومات
والبيانات و�إجراء املقابالت .يف هذه املرحلة
ا�ضطرتني � ً
أي�ضا ظروف خا�صة خارجة عن
�إرادت���ي اليقاف العمل عليه مل��دة  6ا�شهر،
انتهى �أث��ن��اءه��ا تفرغي للعمل عليه ،كما
تغريت ظروف الن�ساء يف املجموعة ،فمنهن
من �سافرت للخارج �أو من عادت للدرا�سة
�أو تزوجت �أو طر�أت ظروف على ا�سرتها مل
متكنها من متابعة العمل .فدخل امل�شروع يف
ظروف اكرث تعقيدً ا ،ومل يعد بيننا من هي
متفرغة للعمل عليه ،لي�س من ال�سهل على
الن�ساء التفرغ للكتابة .وجدت نف�سي امام
م�س�ؤولية امت��ام العمل وح��دي يف ظ��روف ال
تقل �صعوبة ع��ن ظ���روف بقية املجموعة.
توقف العمل عليه مرة اخرى ،حتى ا�ستقرت
ظ��رويف �إل��ى حد ي�سمح مبتابعة العمل بني
احلني واالخر ،وانتهت كتابة امل�سودة الأولى
وطباعتها حوايل منت�صف عام .1973
عندما انظر الآن �إل��ى ه��ذا الكتاب تلفت

انتباهي ال��ورق��ة املل�صقة على ال�صفحة
الأول���ى بعد ال��غ�لاف ،وحتمل ع��ب��ارة «ه��ذا
الكتاب يعرب عن وجهة نظر الكاتبة» وعليها
توقيع االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية .هذه
العبارة تذكرين بال�صعوبات التي واجهها
الكتاب واجلدل الذي ا�ستغرقه قبل الن�شر.
كنت بعد االنتهاء من طباعة م�سودة الكتاب
قد قمت بتوزيع عدد من الن�سخ  ،على بع�ض
الكوادر الن�سائية التي واكبت جتربة املر�أة
يف الثورة ،وبع�ضهن ممن �شاركن يف مناق�شة
الفكرة االولية للكتاب من اجل االطالع عليه
ومراجعة حمتوياته واب��داء ال��ر�أي حولها �أو
اقرتاح تعديالت فيها ،لكن جهودي مل تنجح
يف احل�صول على مراجعة دقيقة �أو �أية �آراء
واق��ت�راح����ات ج��وه��ري��ة
ل��ل��ت��ع��دي��ل .ف��ق��د م��رت
اندفاع النساء للعمل
���ش��ه��ور ق��ب��ل ان امت��ك��ن
المتواصل دون كلل،
م��ن ال��ل��ق��اء ب��ث�لاث��ة من
ال���ك���وادر ف��ق��ط ،وك��ان��ت وقدرتهن على مواجهة
ق���د م����رت م����دة ط��وي��ل��ة
الخطر بشجاعة فائقة
على قراءتهن له ،ب�سبب
الآث��ار ال�سيا�سية حلرب
ت�شرين الأول �أواخ���ر ع��ام  1973و نتائج
املجل�س الوطني الفل�سطيني العا�شر عام
 1974على �ساحة املقاومة الفل�سطينية .و
عند التفكري بن�شر الكتاب� ،أعطيت الأولوية
ملركز التخطيط الفل�سطيني نظر ًا لدعمه
للم�شروع يف مراحله الأولى ،ومت تقدمي ن�سخة
من الكتاب �إلى مدير مركزالتخطيط �أواخر
ع��ام  ،1974ال��ذي ك��ان ق��د تغري ومل يكن
هو ذات املدير الذي �أقر تفرغي يف املركز
للعمل على الكتاب و�إنهائه ب�س�سب غيابي
ملدة �ستة �أ�شهر ،رغم �أن غيابي كان ب�سبب
�إقامة جربية ولأ�سباب لها عالقة بانتمائي
للمقاومة الفل�سطينية .وق��د �أب���دى املدير
ً
حتفظا على ن�شره كما هو ،بحجة
اجلديد
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�إن التحليل النظري الوارد يف الكتاب ال يتفق
مع وجهة نظر املركز ،والبد من �إجراء بع�ض
التعديالت عليه قبل ن�شره من قبلهم.
�صحيح �أن الكتاب ك��ان جتربتي الأول��ى يف
البحث� ،إال �أن��ن��ي ك��ام��ر�أة معنية ومواكبة
لهذه التجربة ،كنت مقتنعة مبا ورد فيه من
معلومات و�آراء ،ا�ضافة �إل��ى انني مل �أتلقّ
اية �آراء �أو اقرتاحات جوهرية للتعديل من
ال��ك��وادر الن�سائية .وهكذا فكرت بتقدميه
ل�لام��ان��ة ال��ع��ام��ة ل�لاحت��اد ال��ع��ام ل��ل��م��ر�أة
الفل�سطينية ،ك��اط��ار ل��ه �أول��وي��ة يف تبنيه
ون�����ش��ره .مل افكر ق��ط يف تقدميه لأي دار
من دور الن�شر الكثرية يف بريوت ،الن فكرة
الكتاب ا� ً
صال مل تكن �أ�سا�سا» بهدف الن�شر
بحد ذات��ه ،بقدر ما كانت من اجل ت�سجيل
جتربة امل���ر�أة يف ال��ث��ورة وطرحها للنقا�ش
بكافة ابعادها بني الكوادر الن�سائية ،وداخل
التنظيمات ال�سيا�سية الفل�سطينية بهدف
تطوير جتربة املر�أة يف الثورة.
عندما قدمت ن�سخة الكتاب لالحتاد ،علمت
�أن��ه �آث��ار ج��د ًال ح��ادًا بني ع�ضوات الأمانة
العامة ،فالبع�ض مل يتفق مع الآراء الواردة
فيه وخ��ا���ص��ة م��ا يتعلق بالنظرة النقدية
لتجربة املر�أة الفل�سطينية يف االحتاد �أو يف
بع�ض التنظيمات ال�سيا�سية ،ورمب��ا ب�سبب
املقدمة النظرية التي ال تتفق معها الع�ضوات
امل�ؤيدات للر�ؤية اال�شرتاكية املارك�سية .وبقي
قرار ن�شر الكتاب معط ًال لعدة �أ�شهر .ومل
ي��رى الكتاب النور اال يف ع��ام  ،1975وهو
العام الذي كر�سته االمم املتحدة عام ًا دولي ًا
ل��ل��م��ر�أة ،وب��ع��د دخ���ول االحت���اد يف عمليات
االع��داد للم�ؤمتر ال��دويل الأول للمر�أة عام
 ،1975واحلاجة ال�صدار مطبوعات اعالمية
ودرا�سات حول املر�أة الفل�سطينية.
�صفية بن زقر  /ال�سعودية

وهكذا تقرر ح�سم اجلدل ون�شر الكتاب كما
هو مع و�ضع العبارة امل�شار اليها ،بان الكاتبة
م�س�ؤولة عن الآراء ال��واردة فيه .ولوال ذلك
رمبا ملا حمل الكتاب ا�سمي ،فقد كنت اعي�ش
حالة من الرومان�سية الثورية الفائ�ضة ،وكان
من املمكن ان ين�شر الكتاب با�سم االحتاد،
كما ح��دث يف ع��دد من االوراق والكتيبات
والن�شرات التي كنت اقوم باعدادها يف ذلك
الوقت.
نظرة �سريعة على الكتاب:
جاء الكتاب حماولة جادة ملقاربة احلقائق
ب�أكرب ق��در ممكن من الدقة واملو�ضوعية،
يف ر���ص��ده لتجارب امل���ر�أة يف االنتفا�ضات
ال�شعبية يف فل�سطني قبل عام  ،1948ويف
االحزاب العربية يف الفرتة ما بني 1948-
 ،1967التي ندر وجود م�صادر مكتوبة لها،
وقد مت جمع معظم مادتها من مقابالت مع
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قيادات �سيا�سية و�شخ�صيات عا�صرت هذه
املراحل.
وح��ق��ق ق���د ًرا م��ن االه����داف ال��ت��ي كتب من
�أجلها .فقد قام الكتاب بت�سجيل التجربة
وحمايتها من ال�ضياع ،وتناولها بالتحليل
النقدي املف�صل لكافة جوانبها مثل :الدوافع
الذاتية واملو�ضوعية مل�شاركة املر�أة ،الأعمال
التي قامت بها والعقبات التي واجهتها،
االق�تراح��ات لتذليل العقبات ،و�إمكانيات
ت��ط��وي��ر دوره����ا .ك��م��ا ق���ام ال��ك��ت��اب بر�صد
التغريات االجتماعية والنف�سية والثقافية
التي رافقت التجربة بهدف طرحها للنقا�ش.
مما ن�شط احلوار حول ق�ضية املر�أة ودورها
يف الثورة داخ��ل التنظيمات الفل�سطينية،
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��دع��وت��ي ملناق�شة ال��ك��ت��اب مع
كوادرها ال�سيا�سية.
���روج���ا ع��ن الكتابة
وق���د �شكل ال��ك��ت��اب خ ً
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ال�سائدة حول املر�أة الفل�سطينية ،التي كانت
تطغى عليها اخلطابة الإعالمية والنظرية،
�أوالكتابة الوجدانية والعاطفية عن ت�ضحيات
وبطوالت الن�ساء والأمهات الفل�سطينيات.
ومل ي��ق��ع يف ف��خ االغ�����راق يف ال��ت��ن��ظ�ير �أو
االعالمية الدعائية التي كانت �سائدة يف
ذلك الوقت .انني �أعتز بتجربة هذا الكتاب
على ب�ساطته وت��وا���ض��ع��ه ،لتميزه بالر�ؤية
النقدية لتجربة كنت �إحدى امل�شاركات بها.
ال��ك��ت��اب��ة ح���ول امل�����ر�أة ب�ين االم�����س
واليوم:
ا�ستمر اهتمامي بق�ضايا امل���ر�أة والكتابة
حولها مع ا�ستمرار مواكبتي لتطور جتربة
امل����ر�أة الفل�سطينية ،وجت���ارب الن�ساء يف
الأردن والبالد العربية والعامل  .فمن خالل
جتربتي العملية م��ع الن�ساء م��ن خمتلف
ال�����ش��رائ��ح االج��ت��م��اع��ي��ة ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة،
تراكمت لدي مالحظات هامة وقوية ي�صعب
جتاهلها ،حول وجود خ�صو�صية ن�سائية يف
النظر للأ�شياء وللحياة ،ويف التعامل معها
والتعبري عنها .ولقد ت�أكدت هذه املالحظات
عرب مطالعاتي حول الإ�شكالية الن�سائية يف
جماالت علم النف�س (جمال تخ�ص�صي) ويف
علوم االجتماع والأنرثبولوجيا ويف ال�سيا�سة
 ،فبد�أت كتاباتي و�أبحاثي تتخذ اجتاه ًا يف
البحث حول هذه اخل�صو�صية ،ومدى �أهميتها
ملواجهة هيمنة العقلية الأبوية ،التي تكر�س
املفاهيم ال�سلطوية والتملكية لدى احلكومات
وكافة �أن��واع ال�سلطات والقيادات الر�سمية
وال�شعبية مبا فيها الي�سارية والثورية .اذ
تقف هذه العقلية عائق ًا امام ادماج الأفكار
املختلفة للن�ساء وال�شباب ،ملواجهة املع�ضالت
التي تعاين منها املجتمعات الب�شرية ،وعلى
ر�أ�سها ق�ضايا الف�ساد ال�سيا�سي والإداري
وامل�����ايل ،ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت تنخر بنية ه��ذه
املجتمعات ،وخا�صة يف بالدنا العربية ،التي
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ال تزال ونحن يف نهاية القرن الع�شرين ،حتبو
ب�تردد وخيفة نحو الدميقراطية واح�ترام
حقوق الإن�سان.
وع��ن��دم��ا �أق����ارن ب�ين كتابتي الأول����ى ح��ول
املر�أة وكتاباتي احلالية ،ال �أجد يف احلقيقة
اختال ًفا يف الدوافع واملنطلقات ،فدوافعي
ومنطلقاتي كانت وم��ازال��ت واح���دة ،وهي
دواف��ع ان�سانية ت�ستند �إلى �أ�س�س �أخالقية.
لقد جاء اهتمامي بتجربة امل��ر�أة يف الثورة
والكتابة حولها بدافع ال�شعور بالظلم املركب
الواقع عليها ،واخل�سارة الفادحة التي تلحق
باملجتمع وبالثورة
ب���ال���ذات ،نتيجة
للتمييز �ضدها
وع��������دم ت��ق��دي��ر
جهودها .خا�صة
ب��ع��د �أن ب����د�أت
�أمل�������س يف ت��ط��ور
م�شاركة املر�أة يف
الثورة والتغريات
ال����ن����ف���������س����ي����ة
واالج���ت���م���اع���ي���ة
ال��ت��ي ت��راف��ق��ه��ا،
طاقة هائلة ترفد
م�����س�يرة ال��ث��ورة،
رافال �أولبن�سكي  /بولندا
و�إمن���ا تعد بتحرير املجتمع م��ن املفاهيم
املتخلفة التي تعيق التقدم نحو بناء جمتمع
احلرية والعدالة والكرامة الإن�سانية .وجاء
اهتمامي الح�� ًق��ا بالبحث وال��درا���س��ة حول
خ�صو�صية الر�ؤية الن�سائية ،يف الثقافة واللغة
ويف الإدارة والقيادة ال�سيا�سية ،والكتابة حول
�إدماج هذه الر�ؤية يف بنية م�ؤ�س�سات املجتمع
ويف ر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات ،من
نف�س الدوافع واملنطلقات الأخالقية الأولى.
وي�أتي الرتكيز على اخل�صو�صية الن�سائية
من ر�ؤيتي ب�أن م�شاركة الن�ساء ت�شكل �إ�ضافة
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نوعية للمجتمع ولي�س �إ�ضافة كمية وح�سب.
و���س��ي��ل��ة �أخ����رى ل��ل��ك��ف��اح :ال�سينما
الفل�سطينية
رغم �أننا التقينا م�صطفى �أبو علي و�أنا يف
�أفكارنا و�آمالنا وعواطفنا من قبل� ،إال �أن
لقاءنا يف ال��ث��ورة عمق عالقتنا وارتباطنا
ببع�ض ،و فتح يل طري ًقا جديدً ا للتوا�صل
والن�ضال من خالل اللغة ال�صورية بال�سينما.
فقد تعرفت من خ�لال عالقتي مب�صطفى
على �سالفة جاد اهلل وهاين جوهرية ،وهم
ي��ف��ك��رون بت�شكيل وح���دة �أف�ل�ام فل�سطني،
ليعربوا بوا�سطة ال��ف��ن ال�سينمائي ال��ذي
يعرب عن ث��ورة ال�شعب الفل�سطيني وتطلعه
نحو حترير �أر�ضه وحتقيق �آماله يف احلرية
واال�ستقالل.
وب����د�أت عملي م��ع وح���دة �أف��ل�ام فل�سطني
كمتطوعة يف العرو�ض التجريبية للأفالم
يف امل��خ��ي��م��ات ،منذ ب��داي��ة ت�أ�سي�س ق�سم
ال�سينما والت�صوير حيث كنت �أ�ساعد يف �أي
عمل مطلوب ،من ت�سجيل �صوت ،ت�صوير
فوتوغرايف ،يف العمل الإداري ،كم�ساعدة
خم��رج �أث��ن��اء املونتاج على بع�ض الأف�لام،
ك��م�����س��اع��دة �إن���ت���اج لبع�ض �أف��ل�ام الإن��ت��اج
امل�شرتك ،ث��م يف ت�أ�سي�س ق�سم الأر�شيف
وال�����س��ي��ن��م��ات��ي��ك ب��ع��د حت���ول وح����دة �أف�ل�ام
فل�سطني �إلى م�ؤ�س�سة ال�سينما الفل�سطينية،
و�أخ��ي�ر�أ بو�ضع �سيناريو و�إخ����راج لفلمني
وثائقيني � :أطفال ..ولكن  ،ون�ساء من بالدي،
الذي كنت قي مرحلة املونتاج من العمل عليه
وا�ستغرق عامني من العمل ،لكنه فقد بعد
�أول ق�صف و�إنزال للقوات الإ�سرائيلية على
بريوت يف الرابع من حزيران  ،1982حيث
قطعت القوات الإ�سرائيلية طريق املدينة
الريا�ضية امل�ؤدي لأ�ستوديو ال�صخرة مكان
العمل على الفيلم .وبعد ذلك فقد الأر�شيف
ال�سينمائي الذي �أ�س�ست وكان له ق�صة .ما
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مي�شا غوردن /التفيا
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�أك�ثر اخل�سارات التي يتعر�ض لها ال�شعب
الفل�سطيني ،وهو يخو�ض كل هذه املعارك
واحلروب مدافع ًا عن وجوده وحقه يف احلياة
احلرة الكرمية.
م��ا �سحرين يف العمل ال�سينمائي ه��و رد
الفعل ال�شعبي مل�شاهدة الأفالم الفل�سطينية،
فقد القت الأفالم �إقبا ًال مث ًريا للده�شة من
اجلماهري ،وه��م ي�شاهدون �أنف�سهم لأول
م��رة على ال�شا�شة التي اع��ت��ادوا �أن ي��روا
عليها جن��وم ال�سينما ،ور�أوا فيها م�شاهد
من حياتهم ،ر�أوا لأول مرة �أف�لام تتحدث
عن همومهم و�آمالهم وبطوالتهم ،و�أخذت
الأف�ل�ام الفل�سطينية طريقها للعر�ض يف
اجل��ام��ع��ات وامل��دار���س وال���ن���وادي ،و�أ�صبح
الفيلم الفل�سطيني رفيق الوفود ال�سيا�سية
�إلى امل�ؤمترات �أو يف زياراتها لدول العامل،
وت��وزع ن�سخ الأف�لام يف �أنحاء خمتلفة من
ال��ع��امل� .أ���ص��ب��ح الفيلم الفل�سطيني جنم
امل��ه��رج��ان��ات ال�سينمائية ال��دول��ي��ة ط��وال
عقد ال�سبعينات ،ولعب دو ًرا كب ًريا يف ن�شر
مفاهيم الثورة والتعريف بالق�ضية وتطلعات
ال�شعب الفل�سطيني.
تعريف موجز:
خديجة احلبا�شنة ام��ر�أة من �أ�صول ريفية
من مدينة الكرك جنوب الأردن ،تفتح وعيها
يف �أو�ساط وتقاليد ال تزال مت�أثرة بالثقافة
والتقاليد البدوية ،وهي و�إن ت�ضمنت بع�ض
املفاهيم البدائية التقليدية� ،إال �أنها كانت
تتمتع بب�ساطة ت�سمح ب��االن��ف��ت��اح نحو ما
ه��و جديد وخمتلف .تعرفت على امل�أ�ساة
الفل�سطينية م��ن �أف�����واه �صويحباتها يف
املدر�سة ،ومن مرورها اليومي عرب املخيم
يف طريها �إلى املدر�سة.
حا�صلة على املاج�ستري يف علم النف�س ،ورغم
�أنني �أع��ددت �أطروحة الدكتوراة ،لكني مل

�أح�صل على الدرجة ،حققت هديف ب�إعداد
البحث وتوظيف ما تعلمته منه يف عملي مع
الن�ساء ،كما مل تتوفر لدي �إمكانية �أو داع لدفع
مزيد من التكاليف املادية .البحث والدرا�سة
مل تكن يوم ًا عندي للح�صول على �شهادة �أو
درج��ة ،كان الف�ضول املعريف وراء كل بحث
�أو درا�سة قمت بها ،ثم احلاجة لتوظيفها
يف التجربة العملية ،وحتى عندما مار�ست
التعليم اجلامعي كمحا�ضرة كان ذلك لأبقى
على �صلة بالعلم والأجيال اجلديدة ومواجهة
ظ��روف االح��ت�لال التي تعي�شها اجلامعات
الفل�سطينية.
القناعة واملبادرة
قادت جتربتي يف
احلياة مل �أخ�ضع
ملبد�أ التخ�ص�ص
املطلق ال يعنيني
ال�ت�راك���م الكمي
وامتالك اللقب،
ق�����ض��ي��ت ح��ي��ات��ي
�أف���ع���ل م���ا �أق��ت��ن��ع
به و�أرغ��ب وك�أين
�أل��ع��ب ،فقد كنت
�أحب و�أ�ستمتع مبا
�أعمل .مل �أتر�شح
يوما �أو �أ�سعى ملوقع ،كل املواقع التي حتملت
ً
م�س�ؤوليتها ح�صلت عليها و�أن��ا غائبة عن
موقع االنتخاب يف عمل ما .وجاءت ن�صو�ص
كتاباتي الأدب��ي��ة التي كانت تداهمني على
حني غرة ،فقد كانت �آالم وبطوالت ال�شعب
الفل�سطيني مثل ق�صائد ت�سري �أم��ام عيني
على الأر�ض ،كما جاءت م�شاركتي يف �سينما
الثورة مثل حنني للفن الذي هجرت ،وعودة
للتوا�صل مع النا�س حول الق�ضايا التي ملكت
عقلي وروحي.
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ناشطات أردنيات في الميدان العام:
(السيدة سلوى زيّادين؛ بثينة جردانة؛
أسمى خضر)
وأعدتها للنشر:
مقابالت قديمة أجرتها
ّ

د� .سلوى العمد
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ال�سيدة �سلوى ز ّيادين (يف لقاء معها بتاريخ)1992/8/27 :
ولدت يف العام  ،1921لأم لبنانية و�أب �سوري .تعرفت �إلى زوجي يعقوب زيادين يف العام
 ،1948عندما كان يدر�س الطب يف اجلامعة الي�سوعية يف بريوت ،وكنت حينها وحيدة يف
بريوت ب�سبب �سفر �أهلي �إلى �أمريكا ،فا�ضطررت للعمل والتدري�س يف مدر�سة الالهوت التابعة
للكني�سة التي ع�شت يف رعاية مدر�ستها الداخلية .يف تلك الفرتة ال�صعبة من حياتي ،التقيت
بيعقوب ال��ذي كان مثلي يعاين من ظ��روف اقت�صادية �صعبة ب�سبب العا�صفة التي ق�ضت
على ممتلكات �أهله من الأغنام يف قرية ال�سماكية يف منطقة الكرك ،وقد �ساهمت ظروفنا
امل�شرتكة (يعقوب و�أنا) يف تعزيز لقائنا الفكري� ،إذ اكت�شفت �أن يعقوب كان �شيوعيا ،وكنت
�أنا قد التحقت باحلزب ال�شيوعي.
يف العام  ،1948ح ّلت النكبة ب�شعب فل�سطني ،ويف الفرتة ذاتها مت �إر�سايل �إلى جامعة كولومبيا
يف نيويورك ،وكانت تلك فر�صة يل لر�ؤية �أهلي هناك وللدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية .يف
نيويورك� ،صدمت بحجم التعاطف الأمريكي مع �إ�سرائيل ،مما جعلني �أواجه ذلك بالدفاع
عن الق�ضية الفل�سطينية ،وكان ذلك �سببا لرتحيلي من هناك يف ظروف �صعبة للغاية .بعد
عودتي من �أمريكا ،عقدنا زواجنا (يعقوب و�أنا) يف مدينة طرابل�س ب�شمال لبنان .بعد تخرج
يعقوب من كلية الطب ،يف اجلامعة الي�سوعية ،انتقلنا �إلى القد�س ليعمل يعقوب يف م�ست�شفى
* كاتبة وأكاديمية من األردن.
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املطلع ،الذي كانت ت�شرف عليه وكالة غوث
وت�شغيل ال�لاج��ئ�ين .وه��ن��اك ،تعرفنا على
عمق الكارثة الفل�سطينية ،وعلى الب�ؤ�س
ال��ذي حل باملهاجرين من �شعب فل�سطني.
ولكي نحاول من جانبنا امل�ساعدة ،ات�صلنا
بالعديد من ال�شخ�صيات الن�سائية ،لت�أ�سي�س
جمعية رابطة اليقظة الن�سائية .يف ذلك
ال��وق��ت ،مل تكن هناك ���ض��رورة للح�صول
على �إذن ترخي�ص لت�أ�سي�س اجلمعية ،كما
ه��و احل���ال الآن .وق���د ت�أ�س�ست اجلمعية
مبجرد اجتماع الن�ساء اللواتي اتخذن قرارا
بت�أ�سي�سها (منذ فرتة وجيزة التقيت بزوجة
الدكتور ب�شارة ،الذي كان زميال لزوجي يف
امل�ست�شفى ،قالت يل :هل تذكرين اجلمعية
التي قمنا بت�أ�سي�سها يف دير الالتني؟  ...الآن
�صارت لها فروع عديدة يف القد�س واملناطق
املجاورة ،وهي تقوم برعاية املر�ضى حتت
مظلة الدير).
كان هدف اجلمعية �إثارة وعي املر�أة بق�ضايا
ب�لاده��ا وح��ق��وق��ه��ا وم���ن ذل���ك ح��ق امل���ر�أة
بامل�شاركة يف االن��ت��خ��اب��ات البلدية ،قمنا
بن�شاطات ع��دي��دة لتحقيق ه��ذا ال��ه��دف،
منها لقاء مع �سمري الرفاعي رئي�س الوزراء
�آن��ذاك .لكنه مل ي�ستجب ملطالبنا العتقادة
ب����أن ال��وق��ت مبكر على ذل���ك� .إزاء ذل��ك،
قمنا بتو�سع ن�شاطاتنا وا�ستخدمنا االكتابة
بال�صحافة واالح��ت��ج��اج��ات وال��ع��رائ�����ض،
وفتحنا �صفوفا ملحو الأمية بني الن�ساء.
كنت على ر�أ�س �أول مظاهرة ن�سائية يف عمان
يف بداية اخلم�سينات وقد حملت ابني على
يدي �أثناء م�شاركتي فيها .اتهمتني الأجهزة
�آن���ذاك ب�أنني �أخ��ذت طفلي معي لأحر�ض
الن�ساء ،لأن زوجي كان �سجينا يف اجلفر.
لكن يف الواقع مل يكن هناك من �أ�ستطيع
ترك الطفل عنده ،فا�ضطررت لأخذه معي.
ف�شلت تلك املظاهرة لقلة عدد امل�شاركات

معنا ،فاللواتي جئن معي م��ن القد�س مل
يتجاوزن الع�شر ن�ساء .ومل ين�ضم �إلينا �أحد
يف عمان .وقد مت اعتقالنا يف �سجن املحطة
يف غرفة واح��دة مع خم�س موم�سات ،وقد
تعر�ضنا منهن للأذى و�شد ال�شعر وال�ضرب
والتهديد .جاءت �سجانة وقالت لنا :هناك
م�ؤامرة عليكن .انتبهن هناك خدعة .لقد
ج���ا�ؤوا بخم�س ن�ساء لهن ���س��واب��ق ،وقالوا
لهن �إنكن اعرتفنت مب�شاركتهن معكن يف
املظاهرة .اعتقدنا �أن الأج��ه��زة �أدخلتهن
معنا للتج�س�س علينا ،وقد �أخافنا وجودهن
بيننا ب�سبب وج��ود �أدوات ح��ادة يف املكان.
وح��ت��ى نتخل�ص م��ن ���ش��روره��ن املحتملة،
قلنا لهن ب�أن تهمتنا قد ت�ضعنا يف ال�سجن
ل�سنوات ،ف�إذا قبلنت دعوى الأجهزة ب�أنكن
�شيوعيات ،فقد حت�صلن على عقوبة ال�سجن
ل�سنوات مثلنا .وب�سبب ن�صيحتنا لهن ،مل
يقرتبن منا ب�سوء بعد ذلك .بعد �أيام خرجنا
من ال�سجن ،وكانت تلك �أول جتربة قا�سية
يل ،وق��د �أعطيت �سلطات ال�سجن ا�سمي
احلقيقي ،حتى ال يقع التبا�س يف حقيقة من
�أكون
بعد املظاهرات وال�سجن انفرط عقد الن�ساء
يف تلك الفرتة خوفا� .أن��ا �شخ�صيا �صاروا
يربطون ن�ضايل بن�ضال زوج��ي ،وكانوا يف
ق��ري��ة زوج���ي (ال�سماكية) ي��ق��ول��ون ب�أنني
�أن��ا التي ع ّلمته ال�شيوعية .ك��ان زوج��ي يف
اخلم�سينات ي�سجن يف اجلفر ،و�أنا �أُنفى �إلى
ال�سماكية عند �أهل زوجي .وكان الو�ضع يف
ال�سماكية �سي ًئا للغاية من ناحية معي�شية،
حيث مل يكن املاء متوفرا يف القرية ،فكان
الرجال والأوالد ينقلون املاء على اجلمال من
نهر املوجب .وزوج��ي كان راعي غنم حتى
�سن العا�شرة .لكنه وعى �أهمية الدرا�سة،
خا�صة و�أنه حلم ب�أن ي�صبح طبيب القرية،
لأنه مل يكن يف القرية طبيب يداوي املر�ضى.
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ولهذا قرر االنتقال �إلى مدينة ال�سلط حيث
تخرج من هناك ،ثم ذهب �إلى �سوريا ودر�س
احل��ق��وق ،لكنه مل يكمل درا�ستها لأن��ه ظل
يحلم بدرا�سة الطب ،وعندما تخرج ،وجد
ّيف �شريكة احلياة التي تقا�سمه تطلعاته،
وك��ن��ت �أ���س��اع��د ال��ف��ق��راء م��ن منطلق ديني
ومبد�أ �إن�ساين.
مل يكن تنظيم الن�ساء الأردنيات يف الريف
مطلع اخلم�سينات ب��الأم��ر ال�سهل ،ب�سبب
اخل���وف م��ن القمع وال��ع��ق��اب .م��ن املمكن
ال��ق��ول �إن خو�ضي غمار العمل ال�سيا�سي
املبا�شر كان خط�أ يف تلك الفرتة .فعندما
قمت م��ع جمموعة م��ن الن�ساء بت�أ�سي�س
جمعية رابطة اليقظة الن�سائية يف القد�س
يف العام  ،1952بد�أنا �أوال يف حملة درو�س
حمو الأمية يف بري زيت ويف رام اهلل .حتى �أن
اليون�سكو �أر�سلت لنا كتبا ت�شجيعا لن�شاطنا
يف تعليم الن�ساء االميات القراءة والكتابة.
وقد تو�سع هذا الن�شاط �أكرث وت�أ�س�ست فروع
جلمعية رابطة اليقظة الن�سائية يف �أريحا
ومناطق اخ��رى .لكن ارتبط ه��ذا الن�شاط
للأ�سف ،م��ع الن�ضال ال�سيا�سي املبا�شر،
لأن ال�شيوعيات كن ب��ارزات فيه .كان هذا
خط�أ منا بالت�أكيــد� ،إذ كان ميكن �أن يكون
الأمر �أف�ضل بكثي ــر ،لو �أننا ح�صرنا ن�شاطنا
�آن ــذاك يف املطالب االجتماعبة وحمو الأمية
وحقوق املر�أة وامل�ساواة ،دون �إبراز هويتنا ال
�شيوعية.
وهكذا ،ن�شطت يف العمل ال�سيا�سي ،لكنني
مل �أمتكن من التغلغل يف �أو��س��اط الن�ساء،
لأن النا�س كانوا يخافون ال�شيوعية نتيجة
الدعاية �ضدها ،بعد �صدور قانون مكافحة
ال�شيوعية حتى قبل ت�أ�سي�س احلزب ال�شيوعي
بخم�س �سنوات .كانت قلوب النا�س معنا لكن
نوري الراوي  /العراق

اخلوف كان مينعهم من التحرك .والدليل
على ذلك� ،أن النا�س كانوا يعربون لنا عن
دعمهم عندما يكون هناك مد وطني .ويكفي
�أن �أق���ول �أن زوج��ي  -وه��و اب��ن ال��ك��رك –
كان قد جنح يف االنتخابات الربملانية عن
منطقة القد�س يف العام  ،1956مما ي�شري
�إلى �أن وطنية املر�شح وم�صداقيته كانت هي
املقيا�س لو�صوله �إلى الربملان.
مل تكن الن�ساء يف اخلم�سينات متدينات على
النحو القائم يف احلا�ضر ،ال تن�سي �أن ن�سبة
كبرية من الن�ساء كن ام ّيات ،ومل تكن املر�أة
مقموعة من الدولة وح�سب ،بل كان الو�ضع
االجتماعي برمته يف غري �صاحلها .ف���إزاء
مهام املنزل والأوالد والظروف االجتماعية،
بالكاد ت�ستطيع حتى املتعلمة منهن قراءة
اجلريدة اليومية .لهذا قمنا مب�شروع مكافحة
االمية على نطاق وا�سع .ومل تكن الن�ساء يف
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درو�س حمو الأمية تهتم حتى ل�سماع الأخبار
�أو متابعة الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية،
كما �إن معظمهن مل يجد الدعم من رجالهن
يف املنزل .و�أنا هنا ل�ست �ضد الرجل ،على
العك�س ،البد من تعاون اجلن�سني لتحقيق
النتائج املرجوة .لكن الرجل ال�شرقي – حتى
التقدمي  -ال يعطي الوقت للمر�أة وال ميد
لها يد امل�ساعدة ،واملر�أة ال ت�شعر بحقها يف
امل�ساندة ،وال الرجل يح�س ب�أن املر�أة رفيقة
حياته وينبغي عليه م�ساندتها .وبديهي �أن
جهل املر�أة بحقوقها ي�شكل ر�صيدا احتياطيا
للرجعية.
يف تلك ال��ف�ترة ،اق�ت�رح ا�سمي للم�شاركة
يف م�ؤمتر فيينا للطفولة ،نظرا لأين �أتقن
اللغتني الفرن�سية والإجنليزية .وهو م�ؤمتر
ن�����س��ائ��ي ع���امل���ي .ه��ن��اك الح��ظ��ت ال��ن��ف��وذ
ال�صهيوين املتغلغل يف املنظمات الدولية،
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وحتى التقدمية منها .وق�ضيتنا العربية
– ق�ضية فل�سطني  -مل تكن مفهومة لهم.
فكانت ال�صورة �أن �إ�سرائيل �ضحية .ففي
الوقت الذي كنت فيه �أنتظر �أن ي�ستقبلونني
�أن���ا و�أوالدي ب��ت��ع��اط��ف ،ن��ظ��را لأن زوج��ي
معتقل ولدي طفلني حمرومني من �أبيهما.
فوجئت باجلو املعادي للعرب ،فتولد لدي
�شعور بالتحدي لتو�ضيح مالب�سات الق�ضية
الفل�سطينية ،وتركت �أي �شيء �آخ��ر .كما
�شاركت � ً
أي�ضا يف م�ؤمتر لل�سلم العاملي �ضمن
وفد اردين ،يف غ�ضون تلك الفرتة من العام
 ،1953مت اعتقال زوج��ي جم���ددا ،وعدنا
ملعاناة الت�شرد والفقر جم��ددا �أن��ا وابني
خليل الذي مل يكن قد جتاوز العام الأول من
العمر .عدت �إلى م�ست�شفى املطلع يف القد�س
كالجئة �أنا وابني ،ثم من هناك غادرنا �إلى
بريوت �سرا ب�سيارة عائلية لأحد الأ�شخا�ص،
ويف ب�يروت ع�شت من جديد حياة ال�سرية
�إلى �أن متكنت من ال�سفر �إلى هنغاريا،ومل
�أعد �إلى الأردن اال بعد االنفراج ال�سيا�سي يف
الأردن وعودة احلياة النيابية .وقد تر�شح
يعقوب لالنتخابات لأول مرة لكنه مل ينجح
ب�سبب تدخالت ال�سلطة ومت اعتقاله جمددا
كما مت اعتقايل لفرتة وجيزة ،بعدها نفيت
�إلى قرية ال�سماكية.
بقيت عاما كامال يف ال�سماكية �إل��ى �أن مت
االع�ل�ان ع��ن ط��رد غلوب با�شا م��ن قيادة
اجلي�ش الأردين ،فعمت الفرحة �أو��س��اط
ال�شعب الأردين ،ومع ت�صاعد املد الوطني،
بد�أت تظهر بوادر الن�شاط الن�سائي ،فت�شكل
«احت��اد امل��ر�أة العربية» مببادرة من �إميلي
ب�شارات (�أول حمامية يف الأردن) وجمموعة
من الن�ساء .امتدت ن�شاطات االحتاد لت�شمل
دورات حمو �أمية للن�ساء يف املدن والقرى،
ودع����وة ال��ن�����س��اء للعمل يف حقلي التعليم
والتمري�ض� .أذك��ر �أن �إميلي ب�شارات قالت
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يل م��رة �إنها وزميالتها كن ي��زرن الن�ساء
يف ال��ق��رى يف ب��داي��ات ت���أ���س��ي�����س االحت���اد،
ليحفزنهن على العمل يف ميدان التمري�ض،
ومل يلقني التجاوب �آن��ذاك .لكن بعد فرتة
وجيزة� ،أ�صبحت امل��ر�أة ت�شارك يف العمل
على نطاق وا�سع يف ميدان التعليم املدر�سي
ويف حقل التمري�ض.
يف هذه الفرتة �شاركت الن�ساء يف الن�ضال
�ضد حلف ب��غ��داد و���ض��د ال��ع��دوان الثالثي
على م�صر و�ضد م�شروع �أيزنهاوز الحقا.
و�إب��ان العدوان الثالثي على م�صر ،قامت
نا�شطات االحت��اد بعمل دورات تدريب على
ال�سالح للن�ساء ودورات دفاع مدين وا�سعاف
�أويل ،و�شكلن جلان دفاع مدين حت�سبا لأي
ط�����ارئ��� .س��ب��ق حت��رك
شاركت النساء في الن�ساء �ضد ال��ع��دوان
الثالثي الن�ضال �ضد
النضال ضد حلف بغداد حلف بغداد �إلى �أن مت
وضد العدوان الثالثي ا�سقاطه .وقد ت�ضافرت
جهود الرجال والن�ساء
على مصر يف ه�������ذا ال���ن�������ض���ال
و�سادت �أجواء الوحدة
الوطنية بني الأحزاب ال�سيا�سية ،خ�صو�صا
حزب البعث واحل��زب ال�شيوعي .وال توجد
منطقة يف الأردن اال و�شاركت يف املظاهرات
من �إرب��د �إل��ى ال�سلط وال��ك��رك وحتى قرى
ه��ذه امل��دن �شاركت يف التظاهر �ضد حلف
بغداد �إلى �أن مت �إ�سقاطه .كان هذا الن�شاط
قد مهد لأر�ضية ن�ضالية ونوع من التنظيم
والر�ؤى ال�سيا�سية �أ�سهمت يف ف�ضح �أهداف
العدوان الثالثي على م�صر .كما �شاركت
الن�ساء يف امل��ظ��اه��رات االحتجاجية �ضد
اال�ستعمار الفرن�سي دعما ملطلب ال�شعب
اجل��زائ��ري باال�ستقالل عن فرن�سا .وقمن
بجمع املعونات العينية والنقدية لن�صرة
ال�شعب اجلزائري .بعد هذا املد ال�سيا�سي

الكبري� ،أ�صبحت �أمريكا حت�سب �ألف ح�ساب
ل�ل�أردن .وعندما مل تتمكن القوى الغربية
من فر�ض حلف بغداد علينا ،طرحت مبد�أ
�آيزنهاور كبديل عنه.
تركز هجوم ال�سلطة يف فرتة اخلم�سينات
على ال�شيوعيني وعلى الأح��زاب واحلزبية.
هذه احلرب على احلزبية �أثرت على موقف
املواطنني من احلزبية والن�شاط احلزبي.
كانت احلكومة يف اخلم�سينات لي�س لديها
فلو�س ،وك��ان امل��ط��روح على املنا�ضلني هو
ا�ستنكار �أحزابهم و�إال فال�سجن والتعذيب
م�صريهم .و�إذا ���س��اروا م��ع النظام فلهم
الوظيفة والقرو�ض وال�سيارات والت�سهيالت.
يف اخلم�سينات ،كانت الربجوازية ال�صغرية
هي التي تقود الن�ضال الوطني واملطلبي.
امل��ع��ل��م��ات وامل��ع��ل��م��ون؛ ال���ط�ل�اب؛ الأط��ب��اء
واملهنيون عامة .لكن املجتمع اال�ستهالكي
بعد ذل��ك ،امت�صهم جميعا و�أغ��رق��ه��م يف
متطلبات احلياة.
ك ��ان م��ن ن�ت��ائ��ج م��رح�ل��ة امل ��د ال��وط �ن��ي يف
منت�صف اخلم�سينات� ،أن جرت انتخابات
نيابية جنح فيها يعقوب زيادين عن منطقة
القد�س ،ومت ت�شكيل حكومة وطنية يف الأردن
برئا�سة املرحوم �سليمان النابل�سي ،غري �أن
ال�سلطة قامت بعد فرتة وجيزة بحل حكومة
النابل�سي وح���ل ال�برمل��ان املنتخب وحتى
حل احت��اد امل���ر�أة العربية .يف ه��ذه الفرتة
اعتقل يعقوب جم��ددا .بعد االنقالب على
حكومة النابل�سي ،ات�سعت حملة االعتقاالت
يف �صفوف الوطنيني ،فتم تهريبي ب�سيارة
مدنية �إلى �سوريا .ومن هناك �سافرت �إلى
�أملانيا الدميقراطية.
و�أن���ا يف �أمل��ان��ي��ا� ،س�ألني االحت���اد الن�سائي
الدميقراطي العاملي ،وقد كان يتعاطف مع
ق�ضايا العرب �إن كنت �أرغب بالعمل معهم
يف برلني ،لأنهم بحاجة المر�أة عربية تهتم
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مبتابعة ق�ضايا الن�ساء العربيات يف االحتاد،
خا�صة و�أنني كنت �أتقن اللغتني الفرن�سية
والإجنليزية .فوافقت على العمل لأنني كنت
�أفكر يف �إعالة �أوالدي فيما زوجي يف ال�سجن.
وهذا عمل يتالءم مع قناعاتي ،كان العمل
�صع ًبا جدا لأن مدينة برلني كانت خارجة
من احل��رب العاملية الثانية و�أ�شياء كثرية
مل تكن متوفرة .دخلت االحتاد ،وكان همي
يف املقام الأول� ،شرح الق�ضية الفل�سطينية
والظلم ال��واق��ع على ال�شعب الفل�سطيني.
بالطبع انزعجت الن�ساء اليهوديات اللواتي
كن يعملن يف االحتاد .كن يحاربن ما �أقول
ومل �أكن �أعرف بذلك يف حينه.
لكن دائما كانت �إلى جانبي مندوبات الدول
اال�شرتاكية واالحت��اد ال�سوفياتي .قالوا يل
مل���اذا مل يتقدم �أح���د جلعل اللغة العربية
من �ضمن اللغات التي يعتمدها االحتاد يف
�أدبياته؟ مل��اذا ال تطالبني ب���أن تكون اللغة
العربية من بني اللغات املتداولة يف االحتاد
الن�سائي الدميقراطي؟ يف ذلك الوقت كانت
هناك واحدة يهودية تعمل يف مكتب االحتاد،
وقد بكت من القهر ،عندما �أجربتها املندوبة
ال�سوفياتية على �أن تقبل ال��ت��داول باللغة
العربية.
يف تلك الفرتة كانت خربتي قليلة و�أوالدي
�صغا ًرا مير�ضون ،وكنت �أ�ضطر لعمل ا�ضايف
حتى �أمتكن من �سد نفقاتنا .ومل �أقبل معونة
من �أح��د حتى �أك��ون م�ستقلة �سيا�سيا ،ومل
�أكن �أعلم �أح��دا بال�ضيق امل��ادي الذي كنت
�أعانيه حتى احل��زب مل يعلم .فقمت بعمل
ا�ضايف يف الإذاع���ة الأملانية حتى �أ�ستطيع
متابعة الأخبار.
عندما كانت تعقد م�ؤمترات كانت وفود عربية
ت�أتي �إلى برلني ،و�أنا ا�ساعد الوفود العربية
بطريقة طرحها للق�ضايا ونبذ اخلالفات
وكيف يخاطبون العامل يف طرح ق�ضايانا.

كان من يذكر فل�سطني يف تلك الفرتة يعترب
جمرما .حتى �صار بيني وبني االحتاد �صدام
عندما ح�صل ال��ع��دوان اال�سرائيلي على
قرية ال�سموع �سنة  1966يف منطقة اخلليل.
كان االحتاد الن�سائي الدميقراطي ال يريد
ا�صدار احتجاج �أو ا�ستنكار ،كانوا يقولون
انه يوجد فدائيني ،و�أنا وقفت موقف �صلب،
معتد وهناك معتدى عليه.
وقلت :يف هناك ٍ
وق��د وق��ع االع��ت��داء الإ�سرائيلي على قرية
ال�سموع و�شرد �أهلها .ولهذا ينبغي �إ�صدار
احتجاج وا�ستنكار للعدوان.
يف تلك الفرتة كان زوجي ال يزال يف ال�سجن
يف الأردن ،ومل �أكن �أعرف عنه �شيئا .وهذا
ما زاد من مهماتي العائلية ،خا�صة و�أنه مل
ي��خ��رج م��ن ال�سجن �إال
يف ال��ع��ام  ،1965و�أن���ا
في الخمسينات ،كانت
والأوالد كنا قبل ذلك
البرجوازية الصغيرة
وح���دن���ا� .أث���ن���اء غيابه،
ك���ن���ت �أك����ت����ب ل���ل���أوالد
هي التي تقود النضال
ر�سائل و�أقر�أها لهم على
الوطني والمطلبي
�أنها مر�سلة من �أبيهم.
و�أ�س�ألهم عما يريدون هم
كتابته لوالدهم .وبهذا جعلت الأوالد يح�سون
باالرتباط ب�أبيهم وبوطنهم الأردن .مل �أكن
يف البداية �أعرف �أنني �س�أ�ضطر للعي�ش يف
اخلارج لفرتة طويلة� ،أو �أن اربي �أوالدي يف
اخلارج .فبلدي هذا �أعطيته حياتي� ،صحيح
�أنني من �أ�صل لبناين�-سوري ،لكن الأردن
ارتبط بالكثري من حياتي .كنت �أبذل جهدا
كبريا لتعليم الأوالد اللغة العربية .عندما
وقع عدوان العام  ،1967رجعنا نت�أقلم من
جديد .ق��رر يعقوب العودة �إل��ى الأردن مع
وال��ده ،جل�س �إلى جانب وال��ده وقال له :لن
�أبقى هناك و�س�أعود معك .كنت �أقول لهم:
هناك الكثري من املتع ّلمني يف الأردن ،و�أنتم
يجب �أن تتفوقوا لتجدوا مكانا لكم بينهم.
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جنحت بهذا .والآن ابني خليل ،جراح كبري.
�أغلقت ال�سلطات احت��اد امل��ر�أة العربية يف
الأردن ب��ع��د ف�ت�رة االرت�����داد ع��ل��ى حكومة
النابل�سي يف اخلم�سينات� ،إل���ى �أن ع��اد
الن�شاط الن�سائي جم��ددا يف العام 1975
حت��ت ا���س��م االحت���اد الن�سائي يف الأردن.
ذهبت �أن��ا واميلي نفاع �إل��ى زيد الرفاعي،
وكان رئي�سا للوزراء �آنذاك ،لنعلمه برغبتنا
يف اع��ادة ن�شاط االحت��اد ،ومل ميانع ،لكون
االمم املتحدة كانت قد �أعلنت عن الفرتة من
العام  1985 - 1975عقدا للمر�أة .خالل
تلك الفرتة انت�شر
االحت���اد انت�شارا
وا���س��ع��ا ،و�صارت
ل��ه ف���روع كثرية.
و�أن������ا �شخ�صيا
ده�شت لل�صدى
ال���وا����س���ع ل��ع��ودة
الن�شاط الن�سائي
يف مدن كالكرك
و�إرب����د والعقبة.
م�������رة ك����ن����ت يف
ال��ع��ق��ب��ة ،وك��ان��ت
العقبة قد ب��د�أت
تنه�ض كمدينة
�سياحية وكمرف�أ يف اجلنوب .ح ّز يف نف�سي �أن
الن�ساء الأجنبيات يعملن يف املكاتب ويعملن
يف الطباعة والعمل املكتبي ،يف حني �أن املر�أة
«العقباوية» قابعة يف املنزل بال عمل .حتى
�إذا ذهبت الن�ساء لل�سينما ،كن يجل�سن يف
ناحية والرجال يف ناحية ثانية .من هنا ،كان
لنا دافع قوي لت�شكيل فرع لالحتاد يف العقبة
لكن للأ�سف ج ّمد االحت��اد ثانية يف العام
 .1982بحجة �أنه جمعية غري خريية ،وهو
م�سجل يف وزارة الداخلية ،وكانت الن�ساء
قد ان�ضمت لالحتاد من خمتلف التنظيمات

ال�سيا�سية ك��احل��زب ال�شيوعي واجلبهة
ال�شعبية والدميقراطية ،وفتح.
كانت بيننا لغة م�شرتكة هي مطالب املر�أة
والن�ضال الوطني .وك ّنا �أردن��ا االنطالق يف
ت�أ�سي�س قرية منوذجية نعمل منها مركزا
ومعمل لت�صنيع اللنب واجلميد للتخفيف من
�أعباء الن�ساء .وكنا نريد ت�أ�سي�س ح�ضانة مع
درو�س حمو امية للمر�أة ودرو�س يف الأ�شغال
ال��ي��دوي��ة ورع��اي��ة ال��ط��ف��ل .ب��د�أن��ا م��ن قرية
ال�سماكية ،لأن م�شروعا هناك كان قد بد�أ،
فقررنا اال�ستمرار به وتطويره حتى ينجح.
ومل يكن لدينا مبلغ م��ايل يكفي ،فذهبنا
�إلى بنك التنمية ،الذي كان يعطي قرو�ضا
للم�شاريع .فرحبوا بنا وقالوا �إن امل�شروع
جيد وعملوا له درا�سة جدوى اقت�صادية ،
لكن امل�شروع كان يجب �أن ميرر من خالل
وزارة التنمية ،وكانت وزيرة التنمية انعام
امل��ف��ت��ي .ول�لا���س��ف ق��ام��ت امل��ف��ت��ي ،بايقاف
امل�شروع بحجة �أن الدولة ب�صدد ت�أ�سي�س
احت��اد ر�سمي ،وق��ال��ت �أن ال ���ض��رورة لهذا
امل�شروع ما دامت الدولة تنوي تا�سي�س احتاد
للمر�أة ،و�إن وزارة التنمية تقوم مب�شاريع
يف الكرك و�إن هناك وف��دا �أملانيا �سيزور
الوزارة .قلنا لها� :إذا كنت خائفة منا (و�أنا
ا�سمي كان يخيف خللفيتي ال�شيوعية ولكوين
زوجة الدكتور يعقوب زيادين) اال �أنني كنت
دائ��م��ا اعمل ب��دون �ضجة الكت�سابي خربة
يف اخل��ارج ،ومل يح�صل �أن جعلت االحتاد
الن�سائي يف الأردن منربا يل.
ك���ان ا���س��م االحت����اد ال����ذي ق��ام��ت ال��دول��ة
بت�أ�سي�سه االحتاد الن�سائي العام ،ومل ينجح
لأن معظم الن�ساء كن يلتحقن باحتادنا.
على هذا الأ�سا�س عملت ال�سلطات على �إلغاء
احتادنا .رفعنا دعوى �ضد الإلغاء وك�سبناها.
يف هذه الأثناء د ّبت خالفات بيننا ،وانعك�ست
هذه اخلالفات على االحتاد .فبقي جم ّمدا
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حتى ع��ودة الدميقراطية يف العام .1989
وتوجد لالحتاد مراكز فرعية يف الزرقاء
وم�أدبا و�إرب��د والرمثا ،وله ف��روع يف بع�ض
ق��رى ه��ذه امل��دن .وجدنا �صعوبة كبرية يف
عملنا ،فبدال من �أن ين�شط االحتاد بعد عودة
الدميقراطية يف الأردن ،كان هناك احباط
عام بعد الهجمة الأمريكية على العراق يف
العام  ،1990وقد قمنا بت�أييد العراق وجمع
املعونات ،وقلنا �إن هذا قد ي�شكل دافعا جلمع
الن�ساء للتحرك ،لكن العديد من الن�ساء
ف�ضلن يف ذل��ك الوقت االلتحاق باالحتاد
الر�سمي (االحت��اد الن�سائي العام) لوجود
«جو» دميقراطي يف البلد.
�أم��ا نحن ،فقد دعونا �إل��ى لقاء يف منزيل
حل��وايل خم�س و�أرب��ع�ين ام���ر�أة نا�شطة من
خمتلف التيارات ،وقلنا يف هذا اللقاء �أن
الظروف تتطلب منا توحيد جهود امل��ر�أة،
وك��ان هدفنا ت�شجيع ان �خ��راط الن�ساء يف
االحت��ادي��ن (االحت���اد الن�سائي يف الأردن
واالحت���اد الن�سائي ال��ع��ام) .وق��د التحقت
ن�سا�ؤنا باالحتاد الن�سائي العام ،ومل يكن
لدينا مانع ،وذلك لرفد االحتاد العام بنوعية
ن�سائية �أف�ضل.
يف ه��ذه الفرتة ،خا�ض احتادنا معركة مع
الن�ساء الأ�صوليات ،فقد كان االخوان الفئة
ال�سيا�سية الوحيدة التي �سمح لها العمل
بحرية ط��وال ف�ترة منع ال��ت��ي��ارات االخ��رى
(�إب����ان الأح��ك��ام ال��ع��رف��ي��ة) .ففيما كانت
الأحزاب ال�سيا�سية من غري الإخوان تالحق
من قبل الأجهزة الأمنية ،كانت لدى الإخوان
منابر مل تتوفر لغريهم ،اجلوامع واملدار�س
ووزارة الرتبية والتعليم ،مم��ا �أ�سهم يف
ت�سيي�س الدين ،لأن الن�ساء الب�سيطات يف
الأ�صل متدينات ،وكانت الظروف مواتية
لالخوان ،فمع الثورة اال�سالمية يف ايران،
وانهيار املع�سكر اال�شرتاكي ،و�ضرب العراق،

واالنق�سامات ال�سيا�سية للحركة الوطنية
وامل���د ال�سيا�سي الإ���س�لام��ي يف املنطقة،
جاءت هذه الظروف كلها مواتية لهم مللء
الفراغ ال�سيا�سي ،بعد �إح�سا�س عامة النا�س
بالإحباط وحاجتهم بالتايل للتم�سك ب�شيء
ما.
يف ال��ع��ام  ،1989مل تنجح ام���ر�أة واح��دة
يف االنتخابات ،وال�سبب �أن املر�شحات مل
يكن لديهن تاريخ ن�ضايل ،ومل يتغلغلن بني
الن�ساء .كذلك ،مل تكن هناك ثقة ب�أن املر�أة
ت�ستطيع احداث فرق يف الربملان .كانت ن�سبة
االق�تراع يف ذلك
ال���وق���ت �ضعيفة
( 40ب���امل���ائ���ة
للرجال والن�ساء
على حد �سواء).
ح����ت����ى ع���ن���دم���ا
ت���ر����ش���ح زوج�����ي
ك����ان ال��راغ��ب��ون
يف ال��ت�����ص��وي��ت
ل��ه ي��ق��ول��ون :هذه
م�������ص���ي���دة ،لأن
الدولة تت�صيدنا
واحدا واحدا من
خ��ل�ال ع�لاق��ت��ن��ا
ب���ه� .أي �أن ال��ن��ا���س مل ي��ك��ون��وا مطمئنني
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة ب��ع��د .ك��ذل��ك ،ك���ان ق��ان��ون
االنتخاب بحاجة �إلى تعديل حتى ت�ستطيع
املر�أة �أن ت�صل الربملان .وحلل هذه امل�شكلة،
ينبغي �أن تكون هناك كوتا للن�ساء ،كما توجد
كوتا لل�شرك�س وامل�سيحيني وغ�يره��م ،لأن
الر�أي العام مل يرتق بوعيه �إلى حد التفكري
بانتخاب امر�أة.
ال�سيدة بثينة جردانة (يف لقاء معها
بتاريخ)17/8/1992 :
ع��ن��د �إج�����راء ه���ذه امل��ق��اب��ل��ة م��ع��ه��ا ،كانت
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امل��رح��وم��ة بثينة ج��ردان��ة ،امل��دي��رة العامة
لنادي �صاحبات الأعمال واملهن ،و�أمينة �سر
الهيئة الإدارية للنادي .وكانت �إنعام املفتي
رئي�سة لالحتاد الوطني ل�صاحبات الأعمال.
«ح�صلت على ال��درج��ة اجلامعية الأول���ى
يف اللغة العربية من جامعة دم�شق؛ دبلوم
درا����س���ات �إ���س�لام��ي��ة ودب���ل���وم يف االخ���راج
التلفزيوين تربوي ،ودرا�سات عليا مب�ستوى
املاج�ستري م��ن جامعة مان�ش�سرت(بكلية
ال��ت��ع��ل��ي��م) .ح�صلت ع��ل��ى دورات ع���دة يف
القيا�س والتقومي ،وعملت يف وزارة الرتبية
والتعليم لثالثة عقود ،ولهذه ال��وزارة ف�ضل
علي لأن��ن��ي �شاركت فيها بلحان ن�شاطات
ع��دي��دة �أ���س��ه��م��ت يف ت��ط��وي��ري �شخ�صيا.
ك��ن��ت ع�����ض��وا يف جلنة
تأسست في الضفة مناهج معاهد املعلمني
وامل��ع��ل��م��ات؛ ورئ��ي�����س��ة
الشرقية حوالي ستين ل��ل��إذاع����ة امل��در���س��ي��ة
جمعية نسائية ،والتلفزيون ال�ترب��وي.
و�أن�����ا ع�����ض��و يف جلنة
غالبيتها في عمان ال���ت����أه���ي���ل ال��ت�رب����وي؛
وجلنة مناهج املعلمني
واملعلمات ،والبحث والتقومي؛ وكنت رئي�سة
لكليات امل��ج��ت��م��ع .يف ع��ه��د امل��رح��وم عبد
احلميد �شرف ،وقد متيز عهده يف االهتمام
ب��امل��ر�أة و���ش���ؤون��ه��ا ،ومت التفكري يف عهده
بان�شاء مديرية امل��ر�أة تابعة ل��وزارة التنمية
االجتماعية .انتدبت يف البداية لأكون مديرة
لهذه املديرية ،ثم عينت مديرة لها .كان
هذا من العام  1980حتى العام  .)1984ثم
�أحلت نف�سي على التقاعد .عينت يف جمل�س
التعليم العايل ،لكن كان يل ارتباط يف نادي
�صاحبات الأعمال واملهن ،نظرا الهتمامي
مب��و���ض��وع امل����ر�أة ،ا�ستمرت ن�شاطاتي مع
وزارة الرتبية والتعليم وكان �آخرها ت�أليف
كتب الأول االبتدائي قراءة وكتابة ،ويل كتب

تدر�س يف �سلطنة عمان ،ويل � ً
أي�ضا درا�سات
عن املر�أة.
ت�أ�س�س االحتاد الن�سائي يف الفرتة التي كنت
�أن�شط فيها ،انتدبت يف ذلك الوقت لرئا�سة
االحت��اد الن�سائي لعدة دورات ،وك��ان ذلك
تكليفا لرتتيب االن��ت��خ��اب��ات� .أن��ا ع�ضو يف
االحتاد لأن اجلمعيات الن�سائية �أع�ضاء يف
االحتاد ونحن �أع�ضاء فيه ،فقد بد�أ االحتاد
ن�شاطاته �ضمن اجلمعيات اخل�يري��ة على
�أ�سا�س يكون احتادًا نوع ًيا ،لكن حدث تغيري
بحيث �سمحوا للأفراد باالنتماء لالحتاد ،مع
�أن هذا خمالف لقانون اجلمعيات اخلريية.
ومن هنا ظهر التف�سري ،ب�أنه �إذا كان االحتاد
نوعيا فال يجوز �أن يكون جمعية .وجاء القرار
النهائي باعتباره احتادا نوعيا.
بعد فك االرت�ب��اط بني ال�ضفتني ،ت�أ�س�ست
يف ال�ضفة ال�شرقية ح��وايل �ستني جمعية
ن�سائية ،غالبيتها يف عمان ،ومتار�س هذه
الغالبية ن�شاطها يف العا�صمة .وهناك جمعية
�إنعا�ش الريف ولها مراكز يف قرية امل�صطبة
وغريها من القرى .ون�شاط نادي �صاحبات
الأعمال ميتد �إلى الزرقاء والريف يف حميط
عمان .لكن مركزه عمان .ويف كل منطقة يف
ال�ضفة ال�شرقية يوجد احتاد عام للجمعيات
اخلريية وهناك اهتمام بهذه اجلمعيات يف
خمتلف املدن والقرى.
ن����ادي ���ص��اح��ب��ات الأع���م���ال وامل���ه���ن هيئة
�أه��ل��ي��ة ت��ط��وع��ي��ة ،ي�����ش��ك��ل م���ع ن��ظ��رائ��ه يف
م��ادي��ا وال��ك��رك والعقبة ،االحت���اد الوطني
ل�صاحبات الأعمال واملهن ،وقد كانت �إنعام
املفتي رئي�سة لالحتاد الوطني ل�صاحبات
الأعمال ،واالحتاد الوطني ع�ضو يف االحتاد
ال��دويل ل�صاحبات الأعمال واملهن ،ولهذا
االحت���اد ف���روع يف ثمانني دول���ة يف ال��ع��امل،
و�أه��داف النادي هي رفع م�ستوى امل��ر�أة يف
املجاالت احلياتية املختلفة :االقت�صادية،
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واالجتماعية ،والثقافية ،وت�شجيع املر�أة على
التعلم والتدرب بحيث ت�صبح عاملة ومنتجة،
كما يهدف النادي لتعزيز �أوا�صر ال�صداقة
والتفاهم بني امل�ؤ�س�سات املعنية ب�ش�ؤون املر�أة
حمليا وعربيا ودوليا.
الح��ظ ن��ادي �صاحبات الأع��م��ال يف عمان،
�أن امل����ر�أة  -نتيجة للطفرة االقت�صادية
واالجتماعية ال�سريعة التي مر بها الأردن،
ونتيجة لزيادة م�ساهمتها يف �سوق العمل
�أ�صبحت ت��واج��ه م�شاكل ا���س��ري��ة ونف�سية
واج��ت��م��اع��ي��ة ،ف��� ً
��ض�لا ع��ن م�شاكل العمل.
ووجدنا �أن امل��ر�أة بحاجة جلهة ت�ساعدها
على مواجهة ه��ذه امل�شكالت �أو التخفيف
م��ن ح��دت��ه��ا ع��ل��ى الأق����ل .ك��م��ا الح��ظ��ن��ا �أن
امل���ر�أة تخ�سر الكثري م��ن حقوقها جلهلها
بهذه احلقوق التي تن�ص عليها الت�شريعات؛
وبالتايل هي بحاجة �إل��ى من يعرفها بهذه
احل��ق��وق وب��ال��واج��ب��ات �أي ً
�����ض��ا جت��اه اال�سرة
وامل��ج��ت��م��ع وم���ؤ���س�����س��ة ال��ع��م��ل .ووج��دن��ا �أن
القوانني ،على الرغم من تقدمها يف الأردن،
اال �أن هناك فجوة قائمة بني ما هو نظري وما
هو مطبق على �أر�ض الواقع .و وجدنا بع�ض
الثغرات يف القوانني التي حتتاج �إلى تعديل.
ففي عام � ،1984أجرى النادي درا�سة على
حوايل  480ام��ر�أة عاملة ،فتبني �أنها فعال
تواجه م�شاكل وهي بالتايل حتتاج �إلى جهة
تراجعها وت�ستعني بها حلل امل�شاكل .ومنذ
ذل��ك احل�ين قمنا بان�شاء مكتب �أ�سميناه
مكتب اخلدمات اال�ست�شارية للمر�أة .هذا
املكتب فتح �أبوابه يف بداية �شهر متوز من
العام  ،1984لي�ستقبل ال�سيدات ،يف بداية
العمل ،تخوفت من �أن امل��ر�أة قد ت�تردد يف
بث �شكواها ملكتبنا اال�ست�شاري ،لكن نتيجة
لوعي املر�أة الأردنية ترددت الن�ساء على هذا
املكتب من خمتلف الطبقات .و�ضع املكتب
�أهدافا اجتماعية وا�سرية ونف�سية تتلخ�ص

يف توفري جميع الو�سائل التي جتعل امل��ر�أة
ق��ادرة على التكيف مع واقعها وجمتمعها
الأ�سري ،وخا�صة الأبناء لتقوم هي بدورها
يف توجيههم للم�ستقبل مهنيا واجتماعيا.
كذلك قام النادي بتحديد �أه��داف قانونية
ت�سعى �إل��ى تطوير القوانني وتوعية امل��ر�أة
بحقوقها وواج��ب��ات��ه��ا ومب��ت��اب��ع��ة الق�ضايا
الفردية لكل واحدة منهن.
نحن نعمل يف املجال القانوين من خالل جلنة
قانونية م�صغرة ت�ضم اثني ع�شر حماميا
وحمامية ي�ضعون ال�سيا�سة العامة للربنامج
و�أه��داف الربنامج بعيدة امل��دى ومتو�سطة
املدى .وتتابع اللجنة القانونية تنفيذ اخلطط
املو�ضوعة .نعمل � ً
أي�ضا من خالل حماميتني
ت�����داوم�����ان ع���ن���دن���ا يف
املكتب وتتابعان الق�ضايا رغم تقدم القوانين في
والأن�شطة .ولدينا جلنة األردن ،إال أن هناك فجوة
ق��ان��ون��ي��ة مو�سعة ت�ضم
ح����وايل ���س��ت��ة وخم�سني بين ما هو نظري وما هو
حم��ام��ي��ا وحم��ام��ي��ة من
مطبق في الواقع
خرية املحامني .وه���ؤالء
ي��ت��اب��ع��ون الق�ضايا م��ع ال�����س��ي��دات ،ونحن
عندما بد�أنا العمل يف املكتب ،كنا نكتفي
بتقدمي اال�ست�شارة القانونية للمر�أة ،لكن
نتيجة للتكلفة العالية لأت��ع��اب املحامني
وارت��ف��اع ر�سوم املحاكم� ،شعرنا �أن امل��ر�أة
ال تتابع ق�ضيتها يف املحكمة بعد ح�صولها
علىاال�ست�شارة القانونية ،لأنها ال ت�ستطيع
اللجوء �إلى املحاكم ب�سبب التكلفة .لذا قررنا
منذ مطلع العام � ،1986أن نوا�صل نحن
�أن ترتافع �أمام املحاكم عن ال�سيدات عند
ال�ضرورة ،ونقوم نحن بدفع �أتعاب املحامني
ور�سوم املحاكم ،ونوا�صل مع املر�أة بعد ذلك
�إل��ى �أن حت�صل على حقوقها .لكن نحن ال
نلج�أ للمحاكم اال عند ال�ضرورة الق�صوى،
وبعد �أن ن�ستنزف كل ال�سبل حلل امل�شكلة.
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ه��ذه امل�شكالت ك��ان��ت يف الغالب �أ�سرية،
مثل ح�ضانة الأط��ف��ال والنفقة ،والطالق،
واالرث ،وق�ضايا اخرى مثل اخالء امل�أجور،
وم�شكالت تتعلق بالعمل .لكن الأولوية كانت
عندنا للق�ضايا الأ�سرية.
�أ�ستطيع القول �إن الق�ضايا التي ترافعنا عنها
جنحت ،ومل نكن نرتافع عن الق�ضايا التي
ن�شعر �أنها قد تخ�سر لأن هذا مكلف وفوق
قدراتنا امل��ادي��ة .وغالبا ما ك��ان املحامون
وامل��ح��ام��ي��ات يعملون معنا ب�شكل تطوعي
وكانوا يتقا�ضون �أتعابا رمزية ،لأنهم كانوا
يعلمون �أن��ه��م يقومون بعمل خ�يري .وك��ان
البع�ض منهم ي�أتينا مبديا رغبتة بالتطوع
للإ�سهام بن�شاطنا .نحن ال ننتظر الق�ضية
لـت�أتي لنا� ،إذ لنا ن�شاطات دوري��ة ومكثفة
يف املناطق ال�شعبية وال��ق��رى ،يخرج فريق
من املر�شدات االجتماعيات ومن املحامني
واملحاميات �إلى املناطق ال�شعبية ويقومون
ب�برام��ج توعية :حم��ا��ض��رات وح ��وارات مع
الن�ساء يف املنطقة ،وال�����س��ي��دات اللواتي
لديهن ق�ضايا يقمن بعر�ضها� ،إذا اكتفت
امل���ر�أة باال�ست�شارة �أو الن�صح والأر���ش��اد،
كان لها ذلك ،و�إذا احتاجت ق�ضيتها ملتابعة
�أكرث ،ت�أتي �سيدة من املنطقة املعنية وتراجع
املكتب .نحن نقوم ب�إجراء بحث اجتماعي
للمر�أة امل�ستفيدة من الربنامج القانوين،
ت�ساعدنا يف ذلك وزارة التنمية االجتماعية.
من خالل مو�ضوعات الق�ضايا املتكررة التي
ترد �إل��ى مكتبنا ،ن�ضع برامج لعقد ندوات
مو�سعة �أو م���ؤمت��رات ي�شارك فيها �صانعو
القرار ،لن�ضعهم يف �صورة امل�شكلة مو�ضوع
البحث .فمثال ،يف بداية عملنا يف النادي،
ت���رددت على املكتب خريجات اجلامعات
وكليات املجتمع وطلنب منا امل�ساعدة يف
خالد �شاهني  /الأردن

�إي��ج��اد ف��ر���ص عمل ل��ه��ن .يف ال��ع��ام الأول
جنحنا يف ذل���ك ،لكن بعد ذل���ك ،مل نعد
نوفق يف ايجاد فر�ص عمل لهن .فقمنا يف
العام  ،1985بعقد ندوة بعنوان :خريجات
اجل��ام��ع��ات وك��ل��ي��ات امل��ج��ت��م��ع� ،صاحبات
�أع��م��ال امل�ستقبل � ..إل��ى �أي���ن؟ .دعونا �إلى
هذه الندوة �صناع القرار املعنيون مثل وزير
العمل ،وزير الرتبية ،وزير الزراعة ،رئي�س
اجلامعة الأردنية ودي��وان اخلدمة املدنية.
كل ه�ؤالء وغريهم �شاركوا يف تقدمي �أوراق
وك��ان��ت الأوراق مم��ي��زة ج���دا ،لأن �صانع
القرار ،الوزير �أو �أمني عام ال��وزارة عندما
يكلف �أحدا ب�إعداد درا�سة يف مو�ضوع معني،
تكون الدرا�سة جيدة .بعد مرور �ستة �أ�شهر
على هذه الندوة ،وجدنا �أن �أعداد الباحثات
ع��ن ع��م��ل ت��زاي��دت ك��ث�يرا ،ف�شعرنا ب�أننا
نواجه م�شكلة بطالة .عقدنا ندوة مع نف�س
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الأ�شخا�ص ومل ن�سمها ندوة حول البطالة،
بل حول �سوق العمل .ومنذ ذلك الوقت بد�أ
االهتمام مبو�ضوع البطالة .خرجت الندوة
بتو�صيات واحلكومة تابعت نتائجها باهتمام.
ونحن نتابع مع اللجنة الوزارية العليا التي
ك��ان��ت مكلفة ب��درا���س��ة ال��ب��ط��ال��ة و�أخ���ذت
تو�صيات ندوتنا بعني االعتبار .كذلك خطة
التنمية �أخذت تو�صياتنا بعني االعتبار .لهذا
نحن نهتم كثريا مبناق�شة الق�ضابا الهامة
ون�شرك �صانعي ال��ق��رار بها كي ي�أخذوها
بعني االعتبار يف �سيا�ساتهم التنفيذية.
م���ن خ�ل�ال ب��رن��اجم��ن��ا ال��ق��ان��وين ك��ذل��ك،
الحظنا �أن عددا كبريا من ال�سيدات اللواتي
يراجعن املكتب لال�ست�شارة ب�ش�أن ا�ستثمار
ما لديهن من مال �أو ذه��ب .فمثال ،امل��ر�أة
التي متلك ذهبا� ،أو مكاف�أة نهاية اخلدمة،
�أو املطلقة التي حت�صل م��ن طليقها على
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مهرها امل�ؤجل ،تقول لنا :لدي هذا املبلغ،
كيف ميكنني ا�ستثماره لأعيل �أوالدي ،وحيث
�أننا كنا نواجه م�شكلة بطالة ،فقد توجهنا يف
تو�صيات ندواتنا �إلى �ضرورة �أن نوجه املر�أة
ال�ستثمار ما لديها مب�شروع �صغري ،بدال من
انتظار وظيفة قد ال تتوفر .فوجدنا �أنه من
ال�ضروري �أن يكون لدينا م�شروع خدمات
ا�ست�شارية للم�شاريع ال�صغرية ،بحيث تقوم
امل���ر�أة بعمل م�شروع �إن��ت��اج��ي خ��ا���ص بها،
ك���أن تفتح حمل �ألب�سة� ،أو ت�صنع اخلزف
والتطريز �أو املنتجات اخل�شبية �أو م�شروع
�يرا .نقوم
�أل��ب��ان �أو
ً
م�شروعا زراع�� ًي��ا ���ص��غ ً
بتوجيه امل��ر�أة ون�ساعدها يف التعرف على
االج���راءات الإداري���ة والقانونية ال�ضرورية
للم�شروع .كما نعمل � ً
أي�ضا على جت�سري اله ّوة
بني املر�أة امل�ستثمرة وامل�س�ؤول عن امل�شاريع
ال�صغرية ،لأن الن�ساء يخ�شني الف�شل وال
يرغنب بالرتدد على امل�س�ؤولنيً � .
أي�ضا نوجه
امل���ر�أة لكيفية ت���أم�ين امل���واد اخل��ام واملكان
املنا�سب للم�شروع ،وجهات التمويل التي
تي�سر القرو�ض للم�شاريع .لنا عالقة جيدة
تي�سر القرو�ض مثل �صندوق
مع اجلهات التي ّ
املعونة الوطنية ،بنك الإمناء ال�صناعي .و�إذا
كانت هناك امر�أة لديها م�شروع لكنها ت�سعى
نحو حت�سينه ،ندلها على الو�سائل لتحقيق
ذلك .كما نقوم بعقد دورات تدريبية تك�سب
ال�سيدات امل��ه��ارات الإداري����ة واملحا�سبية
ال�لازم��ة لإجن���اح �أعمالهن .ه��ذا امل�شروع
بد�أنا به بالتعاون مع م�ؤ�س�سة نور احل�سني.
نحن ن�شارك يف م�ؤمترات كثرية ،و�شاركنا
يف اخل��ط��ة اخلم�سية ال��ت��ي �أف����ردت جانبا
منها لقطاع املر�أة ،وقد الحظنا فقر املكتبة
الأردنية بالدرا�سات اخلا�صة باملر�أة .ويف
اخلطة اخلم�سية كنت �أن��ا م��ق��ررة اللجنة
اخلا�صة ب��امل��ر�أة ،ل��ه��ذا اقرتحنا ت�أ�سي�س
م��رك��ز توثيق ومعلومات ل��درا���س��ات امل���ر�أة
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وا�ست�أذنا وزارة التخطيط ب���أن يقوم نادي
�صاحبات الأعمال بذلك ،فقمنا بت�أ�سي�س
مركز املعلومات والتوثيق لدرا�سات امل��ر�أة
بتمويل من اليوني�سف .ونحاول من خالله
جمع الدرا�سات املتوفرة وهي قليلة ،ونت�صل
باجلامعات الأردنية على �أ�سا�س �أن نقرتح
عليهم ق��ي��ام طلبة وط��ال��ب��ات ال��درا���س��ات
العليا بدرا�سات تتناول املو�ضوعات التي
نحتاج لدرا�ستها .ون�ستعني � ً
أي�ضا ب�أ�ساتذة
اجلامعات ،وقد انتهينا منذ فرتة وجيزة من
�إعداد درا�سة حول منطقة وادي عبدون وهي
م��ن��ط��ق��ة ف��ق�يرة،
تفتقر للخدمات
الأ���س��ا���س��ي��ة ،وقد
ق��ام��ت ال��دك��ت��ورة
�سلمى اخل�ضريي
م�����ن اجل���ام���ع���ة
الأردن��ي��ة ب�إعداد
ه���ذه ال��درا���س��ة.
� ً
أي�ضا م��ن خالل
ه�������ذا امل����رك����ز،
ن������ق������وم ب���ع���م���ل
لقاءات دورية مع
ق��ي��ادات ن�سائية
(ن�ساء مرموقات
يف املجتمع كرئي�سات اجلمعيات والن�ساء
اللواتي لهن دور يف االحتاد الن�سائي �أو لهن
ن�شاط حزبي) ،ملناق�شة االحتياجات لتطوير
و���ض��ع امل����ر�أة وت��ع��زي��ز مكت�سباتها ،وندعو
�صناع القرار يف العديد من هذه اللقاءات
للم�شاركة يف اجلل�سات ليقدموا وجهات
نظرهم ،ولي�ستمعوا �إلى ما تقوله الرياديات
املدعوات �إلى اللقاء.
نقوم بت�سجيل ك��ل ه��ذه ال��ن��دوات ،ون�سعى
ال�صدارها يف كتب لتحقيق الفائدة العامة

منها .وميدانيا ،نذهب �إلى املناطق ال�شعبية
املكتظة بال�سكان ،ال�ستقطاب ال�سيدات.
يوجد لنا ن�شاط من ه��ذا القبيل يف وادي
عبدون وجبل اجلوفة ووادي الرمم ومنطقة
ال���وح���دات وال��ب��ق��ع��ة والأ���ش��رف��ي��ة .فمثال،
ن�شاطات نادي �صاحبات الأعمال يف �شهر
(�آب  )1992كالآتي :يف الثامن من ال�شهر،
كانت لدينا حما�ضرة قانونية لتجمع ن�سائي
م��ن منطقة القوي�سمة يف مكتبة الأم�ي�رة
بديعة .ويف الكثري من الأح��ي��ان نطلب �أن
يكون جمهور ال��ن��دوات من اجلن�سني لأننا
جند تفهما من العديد من الرجال ،وهدفنا
هو حتقيق امل�صلحة العامة ،لأن املر�أة حتى
لو حققت الوعي ف�إنها لن تتمكن من التنفيذ
ب��دون م�شاركة الرجل .ذلك �أن هدفنا �أن
تت�شارك امل��ر�أة وزوجها يف �إجن��اح حياتهما
ويف ا�سعاد اال���س��رة وحتقيق متا�سكها .يف
كثري من الأح��ي��ان ،عندما حت�صل م�شاكل
بني امل��ر�أة وزوجها ،ندعو املقربني �إليه من
�أهله و�أ�صحابه ليقوموا ب��دور غري مبا�شر
ال�صالح ذات البني ،ونحن لدينا مر�شدات
وحماميات ي�ساعدن امل��ر�أة يف التو�صل �إلى
حلول ال ت���ؤدي �إل��ى تفكيك الأ���س��رة .هناك
�أي ً
�����ض��ا حما�ضرة قانونية يف ال��وح��دات يف
التا�سع ع�شر من �آب .ويف الثاين والع�شرين
منه ،يعقد اجتماع اللجنة الزراعية املنبثقة
عن امل�ؤمتر الأول لنادي �صاحبات الأعمال
واملهن .هناك � ً
أي�ضا حما�ضرة قانونية يف
مركز �سيدات جبل الن�صر .وهناك ندوة
نقا�ش يف الثالث والع�شرين من ال�شهرلبحث
حول الرتبية الأ�سرية والتنمية االقت�صادية
يف الأردن والبلدان العربية� ،أعده البحث،
ال��دك��ت��ور جم��د ال��دي��ن خ�ي�ري� ،أ���س��ت��اذ علم
االجتماع يف اجلامعة الأردنية .هذا البحث
يهمنا ك��ث�يرا لأن���ه يتمحور ح���ول الرتبية
االنتاجية ،ون�ستفيد منه يف ار�شاد الن�ساء
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لتنمية م�شاريعهن االنتاجية .يف ال�ساد�س
والع�شرين من ال�شهر ،لدينا لقاء مفتوح
مع وزير الثقافة ،الدكتور حممود ال�سمرة،
يف ندوة حول كتاب :حترير املر�أة يف ع�صر
الر�سالة م��ن ت�أليف الدكتور عبد احلليم
�أبو �شقة ،ي�شارك فيها كل من الدكتور عبد
العزيز اخلياط والدكتورة �سمرية اخلوالدة
وال��دك��ت��ور ���ش��رف الق�ضاة ،وي��دي��ر ال��ن��دوة
الأ�ستاذ نبيل ال�شريف .وعندنا ي��وم طبي
جماين يف الوحدات تقوم به ع�ضوات النادي
م��ن ال��ط��ب��ي��ب��ات .ه���ذه من���اذج م��ن �أن�شطة
النادي لهذا ال�شهر ،ولدينا برنامج �أن�شطة
لكل �شهر على حدة.
عقد م���ؤمت��رن��ا الأول ه��ذا ال��ع��ام يف عمان
يف ي��وم امل��ر�أة العاملي (الثامن من �آذار).
وقد �شكلنا جلا ًنا ملتابعة تنفيذ التو�صيات،
وحر�صنا على م�شاركة �صناع ال��ق��رار يف
هذه اللجان ليت�سنى لنا العمل على تفعيل
التو�صيات .وم��ن اللجان :جلنة النقابات
املهنية واللجنة الزراعية وجلنة القوانني،
وجلنة التجارة وال�صناعة .وتقديرا للن�ساء
العامالت ،قررنا �أن نقوم يف كل عام بتكرمي
ن�ساء من قطاع مهني معني :كرمنا حامالت
الدرجات العلمية العلبا يف العلوم التطبيقية،
وك��رم��ن��ا ع��ام�لات متميزات يف امل�صانع،
وموظفات يف البنوك.
كما ذك��رت ل��ك ،نحن �أع�ضاء يف االحت��اد
الدويل لنادي �صاحبات الأعمال باخلطوط
العري�ضة فقط ،م��رك��زه يف ل��ن��دن ،وي�ضم
ثمانني دول��ة يف العامل ،نلتقي واياهم مرة
كل عامني حيث يعقدون م�ؤمترهم وحت�ضر
م��ن��دوب��ات ع��ن ال��ب��ل��دان امل�����ش��ارك��ة� .آخ��ر
م�ؤمتر كان يف نريوبي وامل�ؤمتر ال��ذي قبله
كان يف ه��اواي ومن قبل عقد يف اوكالند،.
وامل�ؤمتر القادم �سيعقد يف اليابان ،.نلتقي
وكل وفد يبحث ق�ضاياه وحتدد ق�ضية دولية

عامة يناق�شها كل م�ؤمتر .نتبادل اخلربات
بحيث ي�ستفيد ك��ل بلد م��ن خ�ب�رات البلد
الآخر .متولنا منظمات دولية مثل م�ؤ�س�سة
اليونيفام ،م�ؤ�س�سة اليو ان دي .بي ،وم�ؤ�س�سة
فورد قامت بتمويل املكتب القانوين خلم�س
�سنوات ،مع �أن قوانينها كانت ت�سمح بالتمويل
لثالث �سنوات فقظ.
م����ؤخ���را ق��م��ن��ا ب��ت���أ���س��ي�����س م��ك��ت��ب خ��دم��ات
ا�ست�شارية يف ال��زرق��اء ،وه��ن��اك م�بررات
لت�أ�سي�سه ،لأن الزرقاء منطقة �سكن عدد من
الن�ساء امل�ستفيدات من برناجمنا .االحتاد
العام للجمعيات
اخل������ي�����ري������������ة
ي���������س����اع����دن����ا،
وت���������س����اع����دن����ا
وزارة ال��ت��ن��م��ي��ة
االج���ت���م���اع���ي���ة ،
وي�����س��اع��دن��ا �أه��ل
اخل��ي�رك����ذل����ك.
ونحن الآن نقوم
ب����ن���������ش����اط����ات،
ا�ستفاد ما يقارب
ال���ع�������ش���رة �أالف
امر�أة.
من القوانني التي
ن�سعى لتغيريها ل�صالح امل���ر�أة واال���س��رة،
قوانني الت�أمني ال�صحي والتقاعد .الت�أمني
ال�صحي .املر�أة العاملة واملوظفة يقتطعون
من راتبها ،وم��ع ذل��ك �أوالده���ا ال يدخلون
معها يف ال��ت���أم�ين .فما دام هناك اقتطاع
من راتبها فلماذا ال يحق لها �ضم �أوالده��ا
للت�أمني ال�صحي .كذلك قانون التقاعد،
حيث ال ي�ستفيد ال��ورث��ة م��ن رات���ب امل���ر�أة
التقاعدي عند وفاتها� ،إال �إذا ثبت �أنها هي
املعيل الوحيد لال�سرة .ما دام��وا يقتطعون
م��ن رات��ب��ه��ا ،ف��ل��م��اذا ال تعامل كما يعامل
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ت��وج��د ث��غ��رات �أي ً
�����ض��ا يف ق��ان��ون الأح����وال
ال�شخ�صية .در�ست قانون الأح��وال ،و�أن��ا ال
�أرد التق�صري للقانون بل لتطبيقاته؛ كثريون
يحيلون الظلم الواقع على املر�أة املهجورة �أو
املطلقة �أو الأرملة للقانون ،لكن لو متعنوا
به لوجدوا� ،أن التطبيق �أو احلاالت الفردية
ت�ؤثر يف التطبيق .مثال امر�أة �شاركت زوجها
يف بناء منزل ،رمبا تكون دفعت راتبها وجنى
العمر يف هذا املنزل �أو رمبا �أن ح�صتها فيه
ت��ت��ج��اوز الن�صف ،ثم
ال يستفيد الورثة من عندما يطلقها زوجها،
ال حت�صل ع��ل��ى �شيء
راتب المرأة التقاعدي ،لأن����ه ال ي��وج��د ت��وث��ي��ق
إال إذا ثبت أنها هي حل�صتها يف امل��ن��زل.
هذا اخللل يف التطبيق
المعيل الوحيد لألسرة ���س��ب��ب��ه ج��ه��ل ال��ن�����س��اء
ولي�س ق��ان��ون الأح���وال
ال�شخ�صية .يف هذه احلالة كان على املر�أة
�أن حتفظ حقوقها بتوثيق ه��ذه احلقوق
حتى يت�سنى لها املطالبة مبا لها .لذا يجب
�أن تت�سلح املر�أة بالوعي بحقوقها يف ال�شرع
الديني وبالقوانني الو�ضعية كذلك.
الآن يطبع لنا كتاب للمر�أة بعنوان« :دليلك
ال�شامل للخدمات» .فمثال ،ام���ر�أة لديها
طفل معاق ،نبني لها العناوين واجلهة التي
ينبغي �أن تلج�أ اليها للم�ساعدة .كذلك،
املر�أة املحتاجة ملراجعة طبيب يف امل�ؤ�س�سات
العامة �أو حتتاج �إل��ى متويل م�شروع؛ كل
�أن��واع اخلدمات مب ّينة بو�ضوح يف الكتاب،
والعناوين التي ينبغي اللجوء �إليها مدونة
ح�سب كل حالة .لدينا � ً
أي�ضا ن�شرات باللغة

االجنليزية عن �أن�شطة النادي.
امل��ح��ام��ي��ة �أ���س��م��ى خ�����ض��ر (مقابلة
بتاريخ)1992 /18/8 :
«ب��د�أت ممار�سة مهنة املحاماة منذ العام
 ،1979بعد تخرجي من كلية احلقوق يف
جامعة دم�شق .وقد تدربت على ال�صحافة
لفرتة وجيزة قبل ممار�سة مهنة املحاماة.
متزوجة من العام  ،1976ولدي ثالثة بنات
وابن واحد .عملت يف مكتب حمام معروف
ك��ان قد عر�ض علي العمل معه يف مكتبة.
لكن اكت�شفت من خالل هذه التجربة ب�أنه
ل��ن ت��ت��اح يل فر�صة العمل ب�شكل م�ستقل
واحل�صول على �سمعة حمامية م�ستقلة �إذا
بقيت �أعمل يف ظل حمام �آخر؛ لأن �أي عمل
ناجح �أقوم به يف ميدان املحاماة كان يجيرّ
دائما ملدير املكتب� ،أوال ،لأنه رجل ،وثانيا
لأنه ميار�س املهنة منذ فرتة طويلة و�صيته
ذائع يف هذا امليدان .لهذا قررت فتح مكتب
م�ستقل يف ال��ع��ام  ،1982وبا�شرت العمل
فيه .من خالل جتربتي ،تبني يل �أن جناح
املر�أة يف مهنة املحاماة ورمبا يف املهن احلرة
ب�شكل ع���ام ،م��ره��ون ب��ال��ظ��روف ال�سائدة
ودرجة التطور القائمة يف املجتمع على كل
امل�ستويات االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية.
�أعتقد �أن اجلهد املطلوب من املر�أة م�ضاعف
ومطلوب منها تقدمي الكثري من الت�ضحيات.
والنجاح لي�س بالأمر ال�سهل ،حتى عندما
تت�ساوى امل��ر�أة من حيث الكفاءة والقدرات
مع الرجل .بالن�سبة للمر�أة ،امل�س�ألة �أكرث
�صعوبة ،لأن عليها �أن تقنع املجتمع بكفاءتها،
و�أن كفاءتها كافية لتحقيق النتائج املرجوة،
ك��ذل��ك ،عليها �أن تكون ق���ادرة على �إقناع
القا�ضي وم��دي��ر املخفر والأط�����راف التي
تتعامل معها بحكم املهنة .املواطن ال يثق
كثريا ب�أن املر�أة املحامية قادرة على التعاطي
م��ع ه����ؤالء و�إق��ن��اع��ه��م ،وذل���ك ل��ع��دم الثقة
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بكفاءة امل��ر�أة وقدراتها .ونتيجة ال�شك يف
قدرة املر�أة �أدركت �أن علي النجاح يف احلياة
العامة كما الرجل.
تكمن ال�صعوبات يف حقيقة �أنه مهما جنحت
امل���ر�أة يف مهنتها ،ف���إن الواجبات الأخ��رى
امللقاة على عاتقها كربة منزل و�أم تقوم
برعاية الأطفال وتربيتهم ،هي م�س�ؤوليات
ال ت��زاح عنها بل ت�ضاف �إل��ى مهنتها خارج
امل��ن��زل .وامل��ح��ام��اة كمهنة ،تتطلب دوام��ا
طويال وعمال فكريا وبدنيا ،والتنقل من
مكان لآخ���ر ،م��ن املخفر �إل��ى ال�سجن �إل��ى
املحكمة .وتنطلب وق��ت��ا ،وه��ي مهنة غري
مريحة� ،إذا �أردت التعامل معها ب�أمانة ،لأن
ق�ضايا املوكلني ت�صبح ق�ضيتك �شخ�صيا.
وتظلني حت�سني بثقلها عليك �إلى �أن ت�صلي
�إلى نتيجة .باال�ضافة �إلى اجلوانب املهنية
لديك م�س�ؤولية البيت والأوالد والعالقات
االجتماعية وال���زوج وك��ل امل�سائل التي ما
زال املجتمع يعتربها مهمة خا�صة باملر�أة.
حتى عائلتك وجريانك يعتقدون �أن الزيارة
العائلية والعالقة مع اجلريان ينبغي االهتمام
بها مهما كنت م�شغولة ،هذا باال�ضافة �إلى
م��ه��ام امل��ن��زل م��ن طبخ وغ�سيل وتنظيف.
االعتقاد �أن هذه كلها هي م�س�ؤوليتك و�أن
عملك خ��ارج املنزل ال يربر حتى االعتماد
على �آخرين كالعاملة املنزلية ،فالنا�س من
حولك يعتقدون ب�ضرورة الإ�شراف على كل
�صغرية وكبرية يف املنزل �أوال وقبل كل �شيء.
هناك � ً
أي�ضا معاناة الأوالد .ف�أوالدي  -نتيجة
اح�سا�سهم ب�أن املجتمع من حويل غري مقتنع
بعملي -لديهم اح�سا�س باختالف �أُمهم
«ع��ن ام فالن وع�لان» القابعة يف املنزل.
ك��ان عندهم مثل ه��ذا االنطباع يف مرحلة
ما .حتى �أن ابنتي ال�صغرية �س�ألها مرة �أحد
املعارف ما �إذا كانت تريد �أن ت�صبح حمامية
يف امل�ستقبل� ،أجابت ال� ،أنا �أريد �أن �أمار�س

مهنة �أ�ستطيع معها �أنا �أرى �أوالدي .بقيت
لدي م�شكلة مع الأوالد لفرتة حتى ا�ضطررت
م���رة ل��ل��ذه��اب �إل���ى �سجن ���س��واق��ة يف ي��وم
جمعة ،وكنت يف العادة ،اكر�س يوم اجلمعة
للأوالد� ،إ�ضطررت للذهاب �إلى ال�سجن يف
ذلك اليوم ب�سبب حالة ا�ضراب عن الطعام
وكان هناك اجتماع عام لأه��ايل املعتقلني،
الذين طلبوا مني �أن �أك��ون موجودة معهم
يف ذلك اليوم .حاولت االعتذار فلم �أمتكن،
فا�صطحبت �أوالدي معي �إل��ى هناك .تلك
الزيارة لل�سجن جعلت الأوالد يقتنعون ب�أن
ما �أق��وم به قد يكون �أهم من البقاء معهم
يف املنزل .تدريجيا� ،أ�صبحت ابنتي الكربى،
ربى ،ت�شارك معي يف ن�شاطات متعلقة بحقوق
االن�����س��ان ،ب���د�أت تدخل
اجلو العام وتقتنع �أكرث مهما نجحت المرأة في
بعمليً � .
أي�ضا �أقنعتهم
مهنتها ،فإن الواجبات
ب����أن امل�����س���أل��ة بالكيفية
ال ب��ك��م ال�����س��اع��ات التي األخرى تبقى ملقاة على
�أق�ضيها م��ع��ه��م ،وه��ذا
عاتقها كربة منزل
�أعطى نتيجة .ف�أح�سوا
ب�أهمية الن�شاط العام
واالط�ل�اع على ق�ضايا املجتمع ف�أ�صبحوا
يح�سون �أن البقاء يف املنزل لي�س هو الأهم
مما جعلهم ي�شعرون بالفخر لأن والدتهم
ام���ر�أة عاملة وحمامية ناجحة ومعروفة.
طبعا مل يكن الأمر �سهال ،ف�أحيانا كنت �آوي
�إلى الفرا�ش و�أنا �أح�س بالذنب لأن �أحدا من
�أوالدي عتب علي لبع�ض التق�صري يف �أمر
ما ،مهما كان ب�سيطا .كذلك ،هناك ت�أثر
باملحيط االجتماعي .يبد�أ املحيط بالتعامل
م��ع امل����ر�أة ب��اح�ترام عندما حتقق جناحا
يف عملها .قبل �أن تكون ال��واح��دة ناجحة
ومعروفة ،جتد يف حميطها اللوم واالنتقاد
من الأهل واجلريان والأقارب ،الذين يقولون
ال مانع من العمل ،لكن ال ينبغي �أن يكون
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ذلك على ح�ساب املنزل والأوالد.
مع حتقيق النجاح ،ب��د�أ املوقف يتغري وكل
م��ن ح��ويل �أ���ص��ب��ح��وا ي��ح��اول��ون م�ساعدتي
لتخفيف الأعباء عني� .أًمي مثال ،حاولت من
جانبها م�ساعدتي لتخفيف الأعباء ،كذلك
الأوالد ،تعودوا على االعتماد على النف�س
يف كثري من الأم��ور ،مثال ،كنت اليوم �أريد
الذهاب لإح�ضار كتب الأوالد من املدر�سة،
فقالت ابنتي الكربى� ،أنا �س�أقوم باح�ضار
الكتب .يعني �أ�صبح هناك تغري ملمو�س يف
املحيط ،لكن هذا التغري كلفني كثريا من
الوقت وال�ضغط على الأع�صاب ،ال�ضطراري
�أحيانا للتحمل دون خو�ض نقا�شات مع من
هم حويل.
يف البداية ،تدربت على املهنة عند املحامي
عي�سى مد ّلل (م�ست�شار وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني) كان على ا�ستعداد
للتعاون معي وكانت لديه ثقة بقدراتي وهو
م��ن ع��ر���ض ع��ل ّ��ي ال��ت��دري��ب والعمل معه يف
املكتب .لي�س هو من �أعطاين االنطباع بعدم
ا�ستقاليل كمحامية ،بل النا�س الذين كنت
�أتابع ق�ضاياهم و�أجنح فيها .وق�صة واحدة
من الق�ضايا �أخذتها على عاتقي ال�شخ�صي،
ه��ي التي جعلتني �أف��ك��ر باال�ستقالل عنه.
تتعلق هذه الق�صة مبواطن كان يعمل �آذنا
يف جمل�س الأم��ة ،ف�صل من وظيفته ولديه
�أح��د ع�شر ول���دا .طلب م��ن ع��دة حمامني
امل�ساعدة ،لكن �أيامنهم مل يقدم له يد العون
العتقادهم ب���أن ال فر�صة لدية لالعرتا�ض
على قرار الف�صل ،لأنه كان قد �أخذ تعوي�ضه
بعد ف�صله من العمل ،وهذا يعترب بالقانون
اذعا ًنا للقرار .و�سلوكياته التي ف�صلوه من
�أجلها كانت ب�سبب ظروفه القاهرة حيث
كانت له ابنة تقوم بتغيري دم با�ستمرار،
�أجيم �سوالج � /ألبانيا

ف�ضال ع��ن م��ع��ان��ات��ه ب�سبب ال��ف��ق��ر وك�ثرة
الأعباء املالية حيث يعيل ا�سرة كبرية .كان
يت�صرف ب�شيء م��ن ال��ن��ك��د .عندما جاء
ع��ن��دي ،در���س��ت ملفه ف��وج��دت فيه نقطة
�شكلية قد تفيد ب���إع��ادة فتح ملف ق�ضيته
وابطال قرار الف�صل ،لأن الف�صل حني يتم
من �شخ�ص غري خمول يكون القرار باطال،
وعندما يكون القرار باطال بالأ�صل ،فحتى لو
�أذعن له ال�شخ�ص املف�صول ي�صبح الإذعان
� ً
أي�ضا باطال .وج��دت ه��ذه النقطة وق��ررت
ال�سري يف الدعوى لأرى �إن كانت �ستنجح،
وقمت با�ست�شارة مدير املكتب ،فقال يل �أن
هذه ق�ضية �ضعيفة و�أنها �ست�أخذ منك وقتا
بال طائل .فقلت �إنني �س�أقوم بها �شخ�صيا،
خارج �إطار عملي يف املكتب ،و�س�أقوم بدفع
ر�سوم الق�ضية لأن �صاحبها لن يتمكن من
دفع الر�سوم.
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ا�ستلمت الق�ضية وقمت بجهد كبري و�أعددت
مرافعة مم��ت��ازة ،ف�صدر ال��ق��رار مل�صلحة
�صاحب الق�ضية ،وكنت �أق��وم بح�ضور كل
جل�سات املحكمة يف العدل العليا .يف �آخر
يوم بعد �صدور القرار ،قال يل �أحد الق�ضاة،
«بلغي �سالمي للأ�ستاذ عي�سى وقويل له �أنه
عمل مرافعة ممتازة» .لقد ا�ستفزين هذا
الأمر لأنني �أنا من قام بالق�ضية و�أعبائها
التف�صيلية من حما�ضر ومرافعات ودفاع.
فقررت يف ذل��ك اليوم فتح مكتب حماماة
خا�ص بي ،لأنه لن تكون يل فر�صة و�أنا �أعمل
يف ظل حمام �آخر.
خا�صا ،وكان قد مر علي ثالثة
فتحت مكت ًبا ً
�أو �أربعة �أع��وام و�أن��ا �أعمل مع حمام �آخر.
لكنني �أ�ستطيع القول �إنني �أثبت وجودي يف
�أو��س��اط الق�ضاة وال��زم�لاء والنا�س الذين
تعاملوا معي .لكن كي �أثبت وج��ودي كا�سم
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م��ع��روف ومتميز ،كنت بحاجة �إل���ى فرتة
مماثلة مع �أنه� ،أي�ضا ،كان لدي ن�شاط عام
يف املجتمع ،لكن كنت م�ضطرة لقبول �أتعاب
�أقل ت�صل �أحيانا �إلى الن�صف ،لأجعل النا�س
يثقون مبكتب تديره ام���ر�أة .لوكان اجلهد
الذي بذلته يف مهنة املحاماة والنجاح الذي
حققته ،قد قام به رجل ،لكان حقق �أرباحا
وبنى منزال من وراء مهنته� ،أنا فعليا ح�صلت
من املهنة على نفقاتي ال�شخ�صية وم�صاريف
املكتب وم�ستلزماته ،لكنني مل �أحقق توفريا
�أو م�شروعا يجعلني �أح�س ب�أنني حققت �شيئا
للم�ستقبل.
مل يكن العمل مع ال��رج��ال ب��الأم��ر ال�سهل.
�أعتقد �أن وج��ودي كان ي�ستفز بع�ضهم� .أن
تكوين حمامية ام��ر�أة ،هذا يعني �أنه ينبغي
له �أن يحقق �شيئا �أمامك .كنت �أح�س بذلك.
كان املواطنون يقولون كيف ت�سمح الم��ر�أة
ب�أن تخ�سرك ق�ضية؟ .عدد املحامني الذين
ل��دي��ه��م ه���ذا ال��ت��وج��ه لي�س ك��ب�يرا ،ور�أي���ي
ال�شخ�صي �أن املحامني الذكور ثالث فئات:
فئة نا�ضجة تتعامل مع املر�أة بندية ولكنهم
قلة ال تتجاوز االثنني من ع�شرة .وفئة ثانية
تتعامل مع املحامية باعتبارها اال�ستثناء ال
القاعدة ،وه�ؤالء بن�سبة خم�سة من ع�شرة،
وهم الغالبية بني املحامني� .أي �أنّ زوجته
�أو �أخته ال ميكن �أن تكون حمامية� ،أما �أنت
فقد جنحت كا�سثناء للقاعدة� .أي لي�س من
الطبيعي وال��ع��ادي �أن تنجح امل��ر�أة يف هذه
املهنة .وهناك فئة ثالثة ت�شكل ن�سبة ثالثة
من ع�شرة راف�ضون – �ضمنا �أو �صراحة -
لوجود املر�أة يف هذه املهنة .بع�ضهم يقول:
«�شو بدك بهذي ال�شغلة جاي متعبه حالك
وبت�شتغلي حمامية».
يف ف�ت�رات احل��م��ل ب������أوالدي الأرب���ع���ة كنت
�أم��ار���س املهنة و�أ���س��م��ع تعليقات« :روح��ي
ارتاحي يف املنزل� ،شو ب��دك بها ال�شغلة».
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�أحيانا كانت نظرة املحاميات للمهنة تعك�س
وجهة نظراملجتمع �إزاء عمل املر�أة كمحامية.
منهن من يعتربن النجاح يف املهنة ا�ستثناءا،
رغم �أنهن در�سن احلقوق وتخرجن وعملن
يف هذه املهنة .لكن هناك حماميات �أثبنت
وجودهن يف هذه املهنة ،وهناك حماميات
يعملن يف م��ك��ت��ب حم���ام دون �أن يفكرن
باال�ستقالل عنه ،لكنهن يقمن ب�إدارة املكتب
ب��ج��دارة �أك�ث�ر مم��ا ي��ق��وم ه��و ب��ذل��ك  .لكن
ن�سبة كبرية من املحاميات يعتربن درا�سة
املحاماة وممار�سة املهنة لي�ست اال حمطة
يف حياتهن قبل
ال�����زواج ،وغالبا
م��ا يرتكن املهنة
بعد ال��زواج .يبلغ
ع��دد املحاميات
ما بني ممار�سات
وم�������ت�������درب�������ات
و�أ��������س�������ت�������اذات
ح���وايل ثالثماية
حمامية ،ح��وايل
امل������ئ������ة م���ن���ه���ن
ح�������ص���ل���ن ع��ل��ى
مرتبة الأ�ستاذية.
وال��ل��وات��ي فتحن
مكتبا م�ستقال ال يتجاوزن الع�شرين حمامية،
منهن م�صون �شقري� ،سعودة �سامل ،فاطمة
ق�صاد وعائ�شة عطيات ،و�أخ��ري��ات عملن
يف �شركة م��ع حم��ام�ين مثل �إمي���ان مقبل.
وعدد منهن يعملن مع الأخ �أو الأب �أو الزوج
املمار�س للمهنة.
من امل�ؤ�سف �أن املجتمع يتعامل مع امل��ر�أة
ب�شيء من الو�صاية حتى يف �أو�ساط املحامني،
ف���أح��ي��ان��ا يتقدمون خلدمتك �أو تقدميك
عليهم عندما يكون هناك �صف طويل لت�أدية
بع�ض امل��ه��ام ،ه��م يتقدمون منك ولديهم

احل�س كرجال بب�سط حمايتهم عليك .وهذا
الت�صرف ي�صدر �أي ً
�����ض��ا ع��ن املوظفني يف
املحكمة �أو �إدارات ال�سجون ،هذا الأمر قد
ي�سهل مهنتك كمحامية ،لأنك حت�صلني على
التف�ضيل لكونك حمامية ال ام��ر�أة عادية.
لكن �أحيانا يدخلون معك بنقا�ش مت�سائلني:
«ما الذي تريدينه من هذه املهنة املتعبة؟»
 ...ملاذا اخرتت هذه املهنة؟ �ألي�س متعبا لك
�أن تتعاملي مع امل�ساجني واملجرمني؟» فكنت
�أجيب »:الرجل املحرتم� ،أي�ضا ،يتعامل مع
ه�ؤالء يف مهنة املحاماة» .وبالتايل مثلي مثل
الرجل ال��ذي يعمل بنف�س املهنة .والنا�س
باالجمال يعتقدون �أن هناك دوافع ا�ستثنائية
جتعل املر�أة تختار مهنة املحاماة.
�أن��ا �شخ�صيا ،عندما ق��ررت ال��درا���س��ة يف
اجلامعة ،فكرت بواحد من ثالث خيارات:
علوم �سيا�سية �أو �صحافة واعالم �أو حقوق.
م��ذ كنت طفلة كانت ل��دي دائ��م��ا رغبة يف
التعامل مع النا�س ورغبة يف تقدمي امل�ساعة
ملحتاجيها .وكانت ل��دي �صورة ما ن��راه يف
التلفزيون والربامج عن املحاكم واملحاماة
وال��ع��دال��ة ،ف��ف��ك��رت �أن درا���س��ة امل��ح��ام��اة
تنا�سبني �أكرث .ونتائجها مبا�شرة .بينما يف
االعالم وال�صحافة ال توجد نتائج مبا�شرة،
�أم���ا يف احل��ق��وق فهناك ق�ضايا وحماكم
ونتائج ملمو�سه لذلك كله.
هناك تغريات جرت يف الأردن و�أث��رت على
و�ضع املر�أة يف الفرتة من �أوا�سط ال�سبعينات
�إل��ى �أوائ��ل الثمانينات؛ �أوال ،جرى نوع من
االنتعا�ش االقت�صادي ،النا�شئ عن قرو�ض
وم�����س��اع��دات وع���ائ���دات امل��غ�ترب�ين ،وه��ذا
االنتعا�ش رافقه انفتاح �سوق العمل لالردنيني
يف اخل��ارج ،خا�صة يف اخلليج وال�سعودية،
مما �أف�سح فر�ص عمل عديدة للن�ساء داخل
الأردن .و�سادت مرحلة ك��ان فيها ن��وع من
ليربالية التفكري ،تتقبل وتربر عمل املر�أة.
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بع�ض ال��زم�لاء ي�صح اعتبارهم �أ�صدقاء
ل�صفات الطيبة واخل��ل��ق فيهم وامكانية
احل���وار الفكري معهم ،وم��ع ذل��ك و�ضعت
حاجزا بيني وبينهم .لي�ست لدي عالقات
اجتماعية مع املحامني وال حتى مع املحاميات،
وال�سبب �أنك حت�سني �أنه ما دام العمل ميدان
مناف�سة ،وميدا ًنا
�أن��ت فيه بر�أيهم
�أن��������ك ال���ط���رف
الأ���ض��ع��ف ،ف�إنك
ت��رغ��ب�ين يف ح��ال
كهذه ،بو�ضع حد
م�����ن االح����ت���رام
واجل���دي���ة ك���ي ال
ت���ع���ط���ي ف��ر���ص��ة
لأي منهم البداء
م�لاح��ظ��ات على
تفا�صيل �سلوكك.
منهم من رغبت
ب��ت��وط��ي��د ع�لاق��ة
ال�صداقة معهم ،لكنني كنت �أخ�شى �سوء
فهم االق�تراب منهم .حتى الزمالء الذين
يتعاملون معك بنوع م��ن املحبة تكت�شفني
�أحيانا �أن��ه يحاول مداعبتك بالربت على
كتفك �أو مل�س �شعرك� ،أي �أنه يتجاوز احلد
كزميل عمل فتح�سني ب�أنك �أخط�أت التقدير
حني رحبت بزيارته لك يف مكتبك �أو حني
تقومني �أنت بزيارة له يف مكتبه،مع �أن عملنا
يتطلب ذلك �أحيانا �إذا كانت هناك ق�ضايا
م�شرتكة نحتاج �إلى مناق�شتها بهدوء.
منذ ثالثة ع�شر عاما و�أن���ا ام��ار���س مهنة
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لكن عندما تفاقمت الأزمة االقت�صادية وعاد
املغرتبون �إلى الأردن ومنا التيار الديني يف
تلك الفرتة ،ارتفعت وترية احلديث عن �أن
البيت هو املكان الطبيعي للمر�أة ،و�أن دورها
الرئي�سي يف املنزل ،بحجة �أن عمل امل��ر�أة
يف اخل��ارج ي���ؤدي �إل��ى تفكك اال���س��رة ،و�أن
الأول��وي��ة للبيت والأوالد ،و�أن فر�ص العمل
ينبغي �أن تكون للرجال لأنهم هم امل�س�ؤولون
ع��ن اع��ال��ة اال����س���رة»� .أ���ص��ب��ح ه��ذا الكالم
ي��ط��رح يف اجل��رائ��د وي��ع�بر ع��ن��ه يف خطب
امل�ساجد ويف ال�صحافة والندوات التي تتعلق
بق�ضايا املر�أة .وكان هناك اتهام م�ؤذ للمر�أة
الناجحة والعاملة ،و�أن ما تنجزه امنا ي�أتي
على ح�ساب البيت والأوالد .بع�ض الذين
طرحوا هذا املوقف كنّ من الن�ساء خا�صة
اللواتي كانت لديهن توجهات دينية .كنت
�أ�س�ألهن� :إذا كان لديكن هذا التوجه فلماذا
تعملن �أن�تن خ��ارج امل��ن��زل؟! البع�ض منهن
قال ب�أن «لدي ظروف خا�صة» ،فكنت �أقول:
«وغريكن من الن�ساء لهن ظروف خا�صة».
امل��ر�أة ق��ادرة ب�سلوكها �أن ت�ضع قيودا على
نف�سها .ف���أن��ا ال �أ���ض��ع مكياجا �أو �أرت���دي
مالب�س ملفتة للنظر� ،أثناء ممار�سة العمل
وال��ذه��اب �إل��ى املحكمة ،ال �أ���ض��ع مكياحا،
ثم يف اخلارج �أتعامل مع نف�سي كغريي من
النا�س .بد�أت اح�س �أن التعامل معك كانثى
من بع�ض املوكلني �أو الزمالء �أو الق�ضاة له
عالقة مبظهرك ،فبد�أت اخفف من املظهر
االن��ث��وي .كي ال اعطي فر�صة ملثل ه���ؤالء/
الأم��ر لأنني اردت �أن يتعاملوا معي كند يف
كل �شيء .تقيدت يف ملب�سي ب�ألوان معينة،
الأل�����وان احل��ي��ادي��ة وال��ه��ادئ��ة ال��ت��ي توحي
باجلدية ،ومل �ألب�س الكم الق�صري .وكنت
�أحر�ص على عدم وجود فتحة يف ال�صدر� ،أو
فتحة للتنورة .وحتى الأحذية اخرتت منها
ما لي�س فيه ما يلمع .اجماال �صرت �أحر�ص

على الب�ساطة يف املظهر يف حم��اول��ة مني
اللغاء انوثة املر�أة .وهذا �أعتربه تنازال ،لأنني
كنت �أ�ضطر ل��ه الجبارالنا�س على عدم
النظر يل كامر�أة.
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املحاماة ،وتتعر�ض ال��واح��دة منا لظروف
كثريةـ غري �أنني وا�صلت لأنني �أردت �أن اثبت
ب�أن امل��ر�أة ت�ستطيع اخل��روج �إلى العمل و�أن
تكون بنف�س الوقت ربة منزل وام و�أن تكون
ناجحة يف كل هذه املهام جمتمعة.
املثقفون يكونون �أحيانا �أ�سو�أ من الرجال
العاديني ،لأنه �سالح الثقافة عندهم ا�ضيف
لأ�سلحة الرجل التقليدية يف ا�ستغالل املر�أة
والنظر اليها بهذه الطريقة .ف�سالح الثقافة
�أع��ظ��ى ال��ب��ع�����ض منهم ف��ر���ص��ة ل��ل��م��راوغ��ة
وق���ول ال��ك�لام اجل��م��ي��ل وب��ال��ت��ايل ال يظهر
على حقيقته .ثانيا ،ال�صدمة التي تتعلق
ب�سلوكياتهم الواقعية ،فهم يتكلمون عن
حقوق املر�أة ،ثم يقيم الواحد منهم عالقة
مع واح��دة لفرتة طويلة ،وت�س�ألينه مل��اذا ال
ترتبط» فيقول« :ال هذه جمرد عالقة� .أذا
نويت ال��زواح ف�س�أتزوج واحدة ثانية» .واذا
تزوج ،يتزوج واحدة مبوا�صفات اخرى .حتى
لو ك��ان و�ضعه االقت�صادي �صعب ،يرف�ض
�أن تعمل زوجنه  ..هو يح�ضر كل النوات
وامل��ح��ا���ض��رات وال��ن�����ش��اط��ات امل��ت��اح��ة� ،أم��ا
زوجته ،فال ت�شارك ب�شيء من هذا� .صدمت
مرة عندما ذهبنا لزيارة مباركة بالزواج
لأحدالزمالء ،ب�أن عرو�سه مل حت�ضر معنا.
فقلت له ملاذا ال تكون زوجتك معنا؟ �إذا حق
لك النظر ايل ،فمن حق احل�ضور النظر
�إل��ى زوجتك .وبعد ذل��ك غ��ادرت جمل�سهم
احتجاجا.
مثال �آخر ،جتربتي مع نقابة املحامني ،حيث
تر�شحت النتخابات جمل�س النقابة لدورتني
وب��ذل��ت ج��ه��ودا ج��ب��ارة ومل �أجن���ح ،م��ع انه
عندما كانت اميلي ب�شارات وحدها كانت
حت�صل على �أعلى الأ���ص��وات ويف كل دورة
كانت تنجح .وال�سبب �أنه عندما ت�شكل املر�أة
ظاهرة مع وجود عدد كبري من املحاميات
الآن ،ت�صبح املحامية التي تتوق �إلى من�صب

عام خطرا عليهم .لأن هذا ي�شجع املحاميات
على الرت�شح يف انتخابات النقابة� .أي�ضا،
مل �أجنح يف نقابة املحامني يف التقدم حتى
ولو يف جمال عمل اللجان .ام��ر�أة قوية يف
نقابة املحامني ال تنجح .يعطونك املهام
التي فيها عمل كثري وال تكونني فيها مبوقع
القرار .املر�أة تنتج يف العمل العام �أ�ضعاف
م��ا ينتجه ال��رج��ل ،عندما يكت�شفون �أن��ك
تعملني مبثابرة ،يعطونك املهام التي لها
لي�س م��ن بينها حتمل امل�����س���ؤول��ي��ة .يعني،
ميكن �أن يقولوا لك تعايل ا�شتغلي يف �أي
جلنة م��ن جل��ان ال��ن��ق��اب��ة ،ال��ل��ج��ان تو�صي
واملجل�س يقرر .ف�أنت اذن تعملني يف اللجان
وه��م يف النهاية ي��ق��ررون .مثال ،يف احتاد
املحامني العرب ،كنت مقررة جلنة امل��ر�أة
(مقررة جلنة بال قرار) ،ارفع التو�صيات،
وامل�ؤمتر يوافق �أو ال يوافق .يف م�ؤمتر دم�شق
وم���ؤمت��ر ال��ك��وي��ت ل�لاحت��اد ،ك���ان يف جلنة
ق�ضايا الوطن العربي ع�شرون حماميا ،ويف
جلنة امل��ر�أة حوايل �أربعماية حمام .ق�ضية
امل��ر�أة كانت ق�ضية حدية� ،أي�ضا ،يف احتاد
املحامني العرب ،ال توجد ام��ر�أة واح��دة يف
املكتب الدائم .ال توجد ام��ر�أة نقيبة يف �أي
من نقابات املحامني العرب .هذه ظاهرة.
والأ�صل �أن يكون مقرروا اللجان نقباء �أو
�أع�ضاء يف املكتب الدائم .ولأنهم مل يجدوا
امر�أة واحدة نقيبة �أو ع�ضو ًا يف مكتب دائم،
اقرتحني �سليمان احلديدي لرئا�سة اللجنة
يف م�ؤمتر اخلرطوم قائال عندنا حمامية
ن�شيطة ميكن �أن نعتمد عليها .ك��ان ذلك
حم�ض ���ص��دف��ة ،ن��ظ��را ل��ع��دم وج���ود ام���ر�أة
يف موقع ال��ق��رار يف كل احت���ادات املحامني
العرب ،فا�ضطروا للقبول برت�شيحي مقررة
للجنة امل��ر�أة .وحتى على م�ستوى الق�ضاء،
توجد قا�ضيات يف بلدان عربية كتون�س وليبيا
واجلزائر و�سورية .ويف الأردن ،ال يوجد يف
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القانون ما مينع ،لكن التطبيق العملي يغفل
ذل���ك .يف ف�ترة ك��ان جنيب ار���ش��ي��دات قد
كلمني ب�أنه يفكر يف تعيني قا�ضية للأحداث
يف الإ�صالحيات ب�شكل خا�ص .يعني فكروا
يف جانب حمدد ،ومل يفكروا بقا�ضية ب�شكل
عام.
م��ن خ�لال جتربتي ،اكت�شفت �أن الن�ساء
ال يثقن بالن�ساء .فعندما در�ست احلقوق
كنت �أعتقد �أنني �س�أعمل يف ق�ضايا امل��ر�أة
وحقوقها �أكرث من �أي �شيء �آخر ،فوجئت �أن
املر�أة ال تثق باملر�أة ،رمبا لعدم ثقة الن�ساء
ب�أنف�سهن ،يعتقدن بعدم قدرة حمامية على
الدفاع عن ق�ضاياهن .كنّ يف�ضلن الرجل،
على عك�س االنطباع ال�سائد من �أن امل��ر�أة
ت�ستطيع االنفتاح �أك�ثر مع ام��ر�أة حمامية.
عامالن يبعدان امل���ر�أة عن امل���ر�أة :الأول،
اح�سا�س املر�أة بدونيتها مما يعك�س عدم ثقة
باملر�أة املحامية ،لالعتقاد ب�ضعف الن�ساء
عموما .العامل ال��ث��اين ه��و عامل الغرية،
اح�سا�س بع�ض الن�ساء العاديات ب�أن املحامية

متعلمة ومتفوقة فيما هن مل يحققن �شيئا
م��ن ه��ذا .لكن الحظت �أن اللواتي يلج�أن
المر�أة حمامية هن الن�ساء الواعيات ،غري
�أن ن�سبتهن �ضئيلة على كل حال.
كذلك ،الحظت فرقا بني م�شاكل الن�ساء
ال��ع��ادي��ات وال��ن�����س��اء امل��ث��ق��ف��ات .ال��ع��ادي��ات
م�شاكلهن م��ن ن���وع :ال ي��ري��دين �أن �أزور
�أهلي؛ �أهله يقولون ك��ذا وك��ذا وه��و ي�صغي
اليهم»� .أحيانا تكون م�شكلتها �أن��ه يعا�شر
واحدة غريها .وهي ان اعتدى عليها زوحها
بال�ضرب تعترب ذلك �أمرا عاديا /لكن تبني
يل �أن الرجل يعتدي على زوجته ب�صيغة
�أعنف كاالهانة وال�ضرب� ،إذا كانت زوجته
�أك�ثر ثقافة منه ،فيمار�س هو عليها القوة
البدنية كتعبريعن اح�سا�سه بالنق�ص لكونه
�أق��ل تعليما �أو ثقافة منها .ن�سبة الن�ساء
املعنفات بني العامالت �أكرثـ و�أنا �أعتقد �أن
املر�أة العاملة يف بالدنا تعاين كثريا من ثقل
الأع��ب��اء عليها .و�أعتقد �أن توترها الدائم
ب�سبب �ضغوطات احلياة والعمل هو ال�سبب.
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صورة المرأة األردنيـة في الموروث الشعبي
إرادة التحرر واالرتقاء
د .هدى أبو غنيمة*
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�إطاللة الر�ؤية
لي�س اخليال ال�شعبي �أداة من �أدوات ت�ضخيم البطولة فح�سب ،لأنه يعرب من زاوية رئي�سة عن
�شخ�صية ال�شعب اجلماعية ،ويعرب عن التاريخ ال�شفوي حلياتنا الوجدانية ع�ص ًرا بعد ع�صر،
وثمة فرق جوهري بني التاريخ مبعناه العلمي ،والتاريخ الذي ت�شتمل املالحم �أو ال�سري على
بع�ض �صفحاته .فال�سري ال تعتمد على الدقة الوثائقية واملقارنات العلمية واال�ستق�صاء ،بل
يعترب الباحثون �أمثال فاروق خور�شيد ،وحممود ذهني ،وحممد مفيد ال�شوبا�شي «�أن الن�ضال
�ضد العبودية والتفرقة العن�صرية هو امل�ضمون ال�سيا�سي لل�سرية»( ،)1وهو م�ضمون رائد
نادت به ال�سرية منذ القرن احلادي ع�شر امليالدي ،فكانت �صرخة رائدة يجهر بها �ضمري
الإن�سان ب�أن الب�شر �سواء بغ�ض النظر عن �أل��وان جلودهم (�سرية عنرتة مثال) و�أ�صولهم
العرقية و�أجنا�سهم.

* كاتبة وباحثة من األردن.
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جند يف معظم ال�سري ال�شعبية مثل �سرية
عنرتة ،و�سرية الأمرية ذات الهمة ،وغريها
من ال�سري يف املوروث ال�شعبي ر�سالة م�شرتكة
ه��ي�«:أن��ه الب��د من حترير الفرد �أوال حتى
يتمكن من امل�ساهمة يف حترير املجموع حتى
�إذا نا�ضل يف �صف املجموع ينا�ضل ب�إح�سا�س
املواطن املنتمي �إلى اجلماعة»()2
لعل الناظر يف ال�سري ال�شعبية والتي يقرتب
بع�ضها من امللحمة يكت�شف �أنها يف الكثري
تقدما مثل
من الأحيان تتبنى �أكرث الأفكار ً
قيم امل�ساواة بني الرجل وامل��ر�أة يف ال�سراء
وال�ضراء ال �سيما يف جمتمعات الفرو�سية
التي تقاوم القهر واال�ستعباد .من هذه ال�سري
�سري لن�ساء �أردن��ي��ات م��ن ال��ل��وات��ي قاومن
ب�صورة من ال�صور التي عرفها ع�صرهن.
���ص��ورة امل����ر�أة الأردن���ي���ة يف امل���وروث
ال�شعبي
مل تكن ���ص��ورة امل���ر�أة يف ال�سرية ال�شعبية
للبيئة البدوية �صورة املر�أة املقموعة املهم�شة
بل تربز امل��ر�أة فار�سة وعا�شقة ومع�شوقة،
ولعل ما يلفت االنتباه �أنها قد متتعت بحرية
اجتماعية عززت �صورة الذات يف وعيها �أكرث
مما متتعت به ام��ر�أة املدينة التي تنا�ضل،
وت��ت��ح��م��ل ال��ك��ث�ير م��ن امل��وق��ف االج��ت��م��اع��ي
املتزمت لتحقيق ح�ضورها ،ت��رى �أمل تكن
جمتمعات البادية قد ًميا جمتمعات ذكورية؟
ملا كانت ثقافة املجتمع هي العامل الأه��م،
ال���ذي ي���ؤث��ر ع��ل��ى ���س��ل��وك ال��ف��رد وطريقة
تفكريه ،ف�إننا البد �أن ن�ست�أن�س مبعرفة املناخ
االجتماعي املحيط باملر�أة الأردنية �أواخر
القرن التا�سع ع�شر( ،ففي منطقة �شرق
الأردن ،التي �شكلت جنوب �سورية البعيد
ن�سب ًيا عن مركز ال��دول��ة العثمانية ،كانت
الع�شرية هي الوحدة ال�سيا�سية االجتماعية
الأق���وى ،التي مل تخ�ضع للدولة العثمانية،
وبقيت متار�س عاداتها وتقاليدها وحتتفظ

بكيانها ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
وك��ان وجودها متالئ ًما مع م�ستوى التطور
احل�����ض��اري يف ح��ي��ن��ه ،ع��ل�� ًم��ا �أن ع�شائر
املناطق �شبه احل�ضرية التي تعي�ش يف املدن
ال�صغرية ،وم��ا يحيط بها من القرى مثل
�إرب���د /عجلون /م��ادب��ا /ال�سلط /الكرك
ومعان ،ورغ��م تطورها احل�ضاري الن�سبي
املتمثل باختالف منط الإنتاج باالعتماد على
الزراعة ،وبع�ض املهن الأخرى ،ظلت تعتمد
النظام الع�شائري كنظام اجتماعي جمعي
يحدد عالقات الفرد مبحيطه.
وعلى الرغم من منط الإن��ت��اج ال�سائد يف
املجتمع الع�شائري العربي ب�شكل عام ،ويف
�شرق الأردن ب�شكل خ��ا���ص ،وال���ذي يعترب
قيا�سا بغريه ،تالحظ �أن مفهوم
الأقل ً
تقدما ً
القانون الع�شائري �سابق ملفهوم الدولة ،فيما
يتعلق مبنظومة قيمه الأ�سا�سية وما ينبثق
عنها من �أعراف وتقاليد.
فالعرف البدوي ميلك قوة القانون باملعنى
املعا�صر ولعل املثل املرتبط بحكاية قطنة
ال�سردية «قانون قطنة فوق كل قانون» بحاجة
�إل���ى ا�ستق�صاء �أو���س��ع يتجاوز رومان�سية
احلكاية التي تقول �إن قطنة هي التي حررت
�أخويها ومن معهما من الأ�سرى الأردنيني
من �سجون الأتراك.
يف هذا املحيط االجتماعي ،ت�شكلت مكانة
الن�ساء على مرتكزين �أ�سا�سيني .الأول� :أن
الن�ساء ي�شكلن ق��وة الإن��ت��اج امل��ادي ال�لازم
لبقاء الع�شرية فهن اللواتي ينجزن الأعمال
الإنتاجية كافة ،ف� ً
ضال عن الأعمال النمطية
كالطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال .الثاين:
ه��و �أن الإع��ل��اء م��ن ���ش���أن ك��رام��ة امل���ر�أة
مرتبط باكتمال رجولة الرجل بالفرو�سية
والإن�سانية ،فمن يك�سر جاه املر�أة لي�س من
ً
�ساقطا اجتماع ًيا)
الرجولة ب�شيء ،ويعترب
( )3ل��ذل��ك جن��د �أن ���س�يرة بع�ض الن�ساء
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ال��ب��دوي��ات لها مكانة مرموقة يف امل��وروث
ال�����ش��ف��وي ال �سيما امل��ق��اوم��ات �إب����ان ه ّية
الكرك �ضد الأت��راك �أمثال علياء ال�ضمور،
وم�شخ�ص املجايل وبندر املجايل.
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�إرادة التحرر و�سري ن�ساء مقاومات
علياء ال�ضمور
هي امر�أة الكرك احلديدية وخن�ساء القرن
التا�سع ع�شر ،ولدت حوايل  1790ومتيزت
ب��ج��ر�أت��ه��ا وحكمتها ،و�أ���ص��ب��ح��ت �أ���س��ط��ورة
ع�صرها للت�ضحية العظيمة التي قدمتها
جت��اه مدينتها .ت��زوج��ت اب��ن عمها ال�شيخ
�إبراهيم ال�ضمور �أحد قادة الكرك ،وكان لها
مكانة متميزة يف قبيلتها حلكمتها ورجاحة
عقلها ،وكان ال�شيخ �إبراهيم ي�ست�شريها يف
الق�ضايا املهمة املتعلقة ب�ش�ؤون الع�شرية.
وحينما حا�صر جي�ش �إب��راه��ي��م با�شا يف
حملته على ب�لاد ال�����ش��ام م�ستغ ًال �ضعف
وتهالكها الدولة العثمانية ،قامت ث��ورة يف
فل�سطني بقيادة قا�سم الأحمد الذي التج�أ
�إلى الكرك ،ووجد مالذا من ظلم �إبراهيم
با�شا وجي�شه يف بيت ال�شيخ �إبراهيم ال�ضمور
ورعاية من عائلته وزوجته ون�ساء الع�شرية.
يف ذلك الوقت كان ال�شيخ �إبراهيم وزوجته
قد احتفال ب��زواج ابنيهما �سيد وعلي ،لكن
الأح����داث تتابعت لتف�سد ف��رح��ة الأب��وي��ن
بابنيهما� ،إذ علم �إب��راه��ي��م با�شا بوجود
مكرما يف بيت ال�شيخ
قا�سم الأحمد معز ًزا ً
�إبراهيم فحا�صر الكرك مطالب ًا بت�سليم
قا�سم الأحمد.
فامتنع ال�شيخ �إب��راه��ي��م وال��ك��رك��ي��ون عن
ت�سليمه ،متح�صنني بالرجولة وال�شجاعة
م�ؤثرين م�صاعب احل�صار على التخلي عن
امل�ستجري بهم وكان �أن وقع جنال �إبراهيم
عماد �أبو ا�شتية  /فل�سطني

ال�ضمور �س ّيد وعلي يف قب�ضة الع�سكر وكانا
يف ج��وار املدينة يتفقدان ال��رع��اة ،فيكتب
م�ساوما
�إبراهيم با�شا �إلى ال�شيخ �إبراهيم
ً
بولديه ف�إما �أن ي�س ّلمه الكرك و�إال �أح��رق
ولديه وبكل الأنفة والكربياء جتيب علياء:
«..يف الأوالد وال يف البالد يا �شيخ الأوالد
فيهم عو�ض �أما ال�شرف (والنوما�س) ما له
عو�ض».
مل ي�ستطع جي�ش �إبراهيم با�شا دخول الكرك
نتيجة امل��ق��اوم��ة ،التي لقيها بعد �أن تكبد
خ�سائر ف��ادح��ة ،وتوفيت علياء بعد ذلك
الن�صر املفعم مبرارة فقدان ولديها دون �أن
تدري �أن ولديها قد جنوا من احلرق وعادا
بعد موتها(�)4إلى دارهما .رغم اختالف
الروايات حول حرق الولدين �إال �أن املوقف
الذي وقفته هذه ال�سيدة العظيمة موقف ذو
بعد �إن�ساين يتجاوز املكان والزمان ،ليلتقي
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م��ع �إرادة التحرر الإن�����س��اين يف ك��ل زم��ان.
تلك الإرادة التي ت�صبح ر�ؤيا يقينية �صوفية
ت��ت��ج��اوز ال��ت��ح��دي��ات ،وت��رت��ق��ي ب��ال��ط��اق��ات
الب�شرية.
م�شخ�ص املجايل وبندر املجايل �أول
�سجينتني �سيا�سيتني
م�شخ�ص وب��ن��در �شقيقتان متقاربتان يف
العمر .ول��دت��ا يف ال��رب��ع الأخ�ي�ر م��ن القرن
التا�سع ع�شر يف م�ضارب ع�شرية املجايل
وك���ان ف��ار���س امل��ج��ايل وال��ده��م��ا م��ن �شيوخ
ووجهاء الكرك وقد ربى ابنتيه على خ�صال
الفرو�سية وال�شجاعة وامل����روءة ،وق��د ذاع
�صيت الأختني ملا عرف عنهما من خ�صال
حميدة ووعي فطري ،و�سالمة ر�أي م ّيزتهما
عن كثريات غريهما فتقدم للزواج منهما
خرية رجال الع�شرية .تزوج ال�شيخ رفيفان
با�شا من بندر ،وتزوج ال�شيخ قدر با�شا من
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م�شخ�ص.
ك��ان��ت ع�شرية امل��ج��ايل على ر�أ����س ع�شائر
الكرك التي تعاقبت على زعامة املنطقة
يف ظل الدولة العثمانية ،ولكن املمار�سات
التع�سفية التي قادها حزب االحتاد والرتقي
العن�صري ال��ذي انقلب على ال�شرعية يف
ا�سطنبول وا�ستولى على احلكم� ،أدت �إلى
قيام ه ّية الكرك ،فقد ت�صاعدت �سيا�سة
ال��ت�تري��ك ���ض��د ال���ع���رب ،وج��ع��ل��ت ال�شباب
العربي وق��ود ًا جلبهات القتال البعيدة من
خالل التجنيد الإجباري ،والتالعب ب�أعمار
التجنيد من �أجل تغذية اجلبهات امل�شتعلة يف
حميط الدولة املتهالكة ،وفتكت قوات الدولة
بقيادة �سامي با�شا الفاروقي بالثورات التي
بد�أت تظهر تباع ًا يف املنطقة العربية ،وقد
عرف �سامي با�شا بق�سوته وبط�شه يف �إخماد
تلك الثورات وا�ضطهاد الأهايل.
يف هذه الأج��واء انق�سم النا�س �إلى فريقني
فريق مع الثورة ،والثاين يرى �أن املواجهة
غري متكافئة ،وجمدية .لكن م�شخ�ص زوجة
ال�شيخ قدر �شحذت همة رجلها ليعلن موقفه
احل��ازم اجت��اه ما يقوم به ع�سكر الأت��راك،
وكانت ذات حظوة كبرية عند زوجها ،فهو
مل يتزوج غريها رغم عدم �إجنابها.
اندلعت ال��ث��ورة ع��ام  1910ومت��ك��ن رج��ال
الكرك والطفيلة وحميطهما من اال�ستيالء
على مراكز احلكم واملخافر ومل يقل دور
بندر عن �شقيقتها م�شخ�ص ،وه��ي زوجة
ال�شيخ رفيفان �أحد قادة الثورة ،وعندما قاد
�سامي با�شا طوابري ع�سكره للق�ضاء على
الثورة عمل على مالحقة م�شخ�ص وبندر،
لذا مت �إخال�ؤهما ومن معهما �إلى اجلنوب
بحماية ع��دد م��ن ال��رج��ال ،وج��رت معركة
غري متكافئة ،قتل خاللها حممد املجايل
وه��و ي��داف��ع عنهما ،ولكن مت القب�ض على
بندر وم�شخ�ص ومت ال��زج بهما يف �سجن
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م��ع��ان ،فكانتا �أول �سجينتني �سيا�سيتني
مت اعتقالهما على خلفية ن�ضالية م�ؤثرة,
وك��ان��ت بندر ح��ام ً
�لا فو�ضعت مولودها يف
ال�سجن ،و�أ�سمته حاب�س ثم �أ�صبح حاب�س
رفيفان املجايل قائد ًا ع�سكر ًيا وبطل معارك
اللطرون وباب الواد.
كانت ث��ورة ال��ك��رك متهيدً ا ،لقيام العرب
بثورتهم العربية الكربى بقيادة ال�شريف
ح�سني ،بعدها ب�ست �سنوات(.)5
�أ�سئلة ومالحظات
هل كان متيز م�شخ�ص وبندر وعلياء بوعي
ف��ط��ري وب�����إرادة ارت��ق��اء ،نتيجة قدراتهم
الذاتية فح�سب؟ �أم �أن املكانة االجتماعية
داخل تراتبية الع�شرية ،قد �ساهمت م�ساهمة
فعالة يف �إبراز �أدوارهن؟ لعل هناك كثريات
غريهن متتعن مب��واه��ب فطرية ،واتخذن
مواقف �سبقت ع�صرهن ،لكن �سريهن مل
حتظ باالهتمام .ما يلفت االنتباه يف تلك
ال�سري تعزيز جمتمعات الفرو�سية ل�صورة
ال���ذات عند امل���ر�أة لتكون ذات ح�ضور يف
احلياة اليومية ويف الق�ضايا امل�صريية.
وكذلك ارتباط اكتمال الرجولة بالإعالء من
�ش�أن كرامة املر�أة واعتبارها �شريك ًا .الأمر
الذي يغذي فاعليتها ودافعيتها لت�شارك يف
جت�سيد قيمة احلرية ،وت�سويدها على قيم
اال�سرتقاق والعبودية ،ولعل مواقف �أولئك
الن�ساء ت�برز االت�ساق الكامل يف عنا�صر
تكوين �شخ�صياتهن الالتي ال تعاين ف�صام ًا
يف �صورة الذات التي ترتقي ب�إرادة التحرر
من حالة كونها �أنثى تابعة �إلى كونها �إن�سان ًا
م�شارك ًا م�ؤثر ًا ،مما ي�ستدعي �أخذها بعني
االعتبار واملناق�شة «لكي تكون حركة حترر
امل��ر�أة يف املجتمعات العربية متينة القوام
ق��ادرة على املقاومة ،حيث يجب املقاومة،
وعلى االقتحام ،حيث يجب االقتحام»()6
وكذلك على حترير احل�س النقدي والإبداعي

للمر�أة العربية من فتنة التلقي الع�شوائي
دون حم��اورات علمية نقدية للفكر الن�سوي
ً
ملحوظا ال يخلو
تقدما
الغربي الذي �سجل ً
من تطرف و�شطط و�أيديولوجية �سيا�سية
ت���أث�يره��ا يف بيئتها و�سياقها احل�����ض��اري،
يختلف عن ت�أثريها يف جمتمعاتنا ،لتكون
احلركة الن�سوية العربية م�شاركة يف الكونية
با�ستقاللية ف��ك��ري��ة دون ف��ق��دان ال���ذات
والهوية.
املراجـع:
"� - 1أدب امل���ق���اوم���ة .د .غ���ايل ���ش��ك��ري،
�ص ،56 - 53ط ،2من�شورات دار الآف��اق
اجلديدة ،بريوت.1979 ،
 - 2املرجع نف�سه� ،ص.57
 - 3ان��ظ��ر درا���س��ة د���.س��ه�ير �سلطي التل
الأردن��ي��ات بني الع�شرية والدولة من تاريخ
احلركة الن�سائية الأردن��ي��ة .جملة الروزنة
ال�صادرة عن احتاد امل��ر�أة الأردنية .العدد
الثاين ع�شر� /شتاء� ،2012ص.66-62
Voices - 4
The Pioneering Spirit of women in
Jordan
Jacky Sawalha
Page 7

مطبوعات البنك الأهلي الأردين بدعم من
وزارة الثقافة .2011
 - 5انظر هزاع الرباري Jormulti.blog
Spot.com/2011/091blog– Post
html.3538
�أي�ض ًا Voices
Page 11-12-13
 - 6انظر الأ�س�س الفل�سفية للفكر الن�سوي
ال��غ��رب��ي ،خديجة ال��ع��زي��زي� ،ص ،6ط،1
 ،2005النا�شر :بي�سان للن�شر والتوزيع
والإعالم ،بريوت -لبنان.
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مقدمة
تعترب الأحزاب ال�سيا�سية ال�شكل الأرقى للعمل ال�سيا�سي املنظم للدفاع عن م�صالح خمتلف
الطبقات والفئات التي يتكون منها املجتمع.
لقد �شهد الأردن على امتداد �سبعني عاما والدة عدد من الأحزاب ال�سيا�سية الوطنية ،ق�سم
منها مل يعمر طويال ب�سبب ظروف القمع ،وق�سم �أخر ا�ستطاع ،رغم جميع �أ�شكال القمع
والت�ضييق وال�سجن واالعتقال �أن ي�صمد ويرتعرع وي�ضرب بجذوره عميقا يف �أر�ض الأردن،
حتميه وت�صونه اجلماهري ال�شعبية التي دافع عن م�صاحلها فمدته بخرية �أبنائها وبناتها،
ويل ال�شرف �أن �أكون بني �صفوف �أحد هذه الأحزاب وهو احلزب ال�شيوعي الأردين.
�إن احلياة احلزبية يف الأردن تبلورت وجتذرت تنظيميا .وفكريا و�سيا�سيا يف اخلم�سينات،
فالنكبة الفل�سطينية عام 1948وما تالها من نتائج وحقائق وم�ستجدات� ،أف�ضت �إلى تبدل
كبري يف جميع مناحي احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .وقد متثل هذا التبدل ،يف
احد وجوهه ،بانتعا�ش احلياة ال�سيا�سية واكت�سابها طابعا جماهرييا ،واغتنائها بخربة وجتربة
العمل احلزبي يف فل�سطني ،والذي كان �أكرث عمقا و�أكرث تنظيما مما كان عليه احلال يف �شرق
الأردن ،ولقد كان من ال�صعب على �أي �شاب �أو �شابة �أن يكون بعيدا عن احلركة ال�سيا�سية يف
ذلك الوقت ،مع �أفول عهد اال�ستعمار القدمي ومع بروز االحتاد ال�سوفيتي بعد دحره للنازية
كقطب مركزي يف تطور احلياة ال�سيا�سية على النطاق العاملي .ويف النتيجة ،ف�إن احلياة
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احلزبية يف الأردن غ��دت يف اخلم�سينات
م�ؤ�س�سية وجماهريية ومتبلورة على امل�ستوى
الفكري وال�سيا�سي ،وكان ن�ضالها متمركزا
على املحاور التالية:
 - 1الق�ضية الفل�سطينية
2 -ا���س��ت��ق�لال الأردن و�إل���غ���اء امل��ع��اه��دة
الربيطانية و�إنهاء النفوذ الأجنبي.
 - 3املهام التحررية العربية مبا فيها الوحدة
العربية.
4 -الدفاع عن الطبقات ال�شعبية.
كما لعبت الأح���زاب ال�سيا�سية يف الأردن
دورا �أ�سا�سيا يف توعية وتنظيم الن�ساء
وجذبهن للن�ضال ال�سيا�سي ،وق��د ن�صت
براجمها ال�سيا�سية على ذل��ك .وج��اء يف
ب��رن��ام��ج احل��زب ال�شيوعي الأردين ،كما
ن�شرته جريدة «املقاومة ال�شعبية» يف عددها
العا�شر بتاريخ ح��زي��ران  « 1951الن�ضال
يف �سبيل حترير امل��ر�أة الأردنية من القيود
الرجعية ،وم�ساواتها بالرجل يف جميع الأمور
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية «.
جتربتي ال�شخ�صية
ترتبط جت��رب��ت��ي ال�شخ�صية يف احل��زب
ال�شيوعي الأردين مع بداية بناء الأح��زاب
ك��م���ؤ���س�����س��ات ل��ه��ا فاعلية يف ب��ن��اء احل��ي��اة
ال�سيا�سية ومع تطور و�ضع امل��ر�أة الأردنية
وقدرتها على بنا ،حركة ن�سائية جمتمعية
ذات توجهات تقدمية.
لقد ت��رع��رع��ت يف ب��ي��ت ي��ه��ت��م بالق�ضايا
ال�سيا�سية ،ف�شقيقي الأك�بر الذي در�س يف
اجلامعة الأمريكية يف ب�يروت كان (قوم ّيا
�سور ًيا و�شقيقي الثاين والذي در�س � ً
أي�ضا يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت كان �شيوعيا
ون�شط خالل درا�سته يف اجلامعة� ،أ ّما والدي
فكان علمانيا بت�أثري .
�ضياء العزاوي  /العراق

طبيب ل��ب��ن��اين ك���ان يعي�ش يف الأردن هو
الدكتور «�إب��راه��ي��م �صليبي» وك��ان منزلنا
ي�شهد مناق�شات �سيا�سية و�أحيانا حامية
بني ال�شقيقني خالل العطل ال�صيفية ،وكانا
يح ّكمانني عندما يحتدم النقا�ش بينهما،
وكنت با�ستمرار �إلى جانب �شقيقي ال�شيوعي.
عندما مل�س �شقيقي اهتمامي بال�سيا�سة
وت�أييده يف �آرائ��ه �أعطاين برنامج احلزب
ال�شيوعي لكي اطلع عليه و�أعطيه ر�أيي فيه
مم��ا دفعني ل��ق��راءت��ه بتمعن ���ش��دي��د ،وقد
�شدين ما جاء يف الربنامج حول االنت�صار
لق�ضايا امل��ر�أة والعمال والفالحني و�سائر
الكادحني ،وتابعت االطالع على ال�صحافة
امل�صرية الي�سارية ومنها جريدة «امل�ساء»
وجملة « روزاليو�سف « يف ذلك الوقت ،و�أكرث
ما ترك ت�أثريه يف هو كتاب «الأم» ملك�سيم
غوركي ،كما قمت بتوقيع بيانات ال�سلم ودرء
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خماطر احلروب قبل �أن �أنت�سب للحزب.
يف عام 1954قدمت طلبا لالنت�ساب للحزب
ال�شيوعي من خالل �شقيقي ،وح�ضرنا �أول
اجتماع �سري يف منزل يف �شارع امل�ست�شفى
االيطايل بعمان ،وكان معي رفيقتان « :جل�س
حنا «�صاحبة املنزل و «ميالدة خمي�س « وقاد
االجتماع املنا�ضل الراحل «ر�شدي �شاهني
«الذي كان مطاردا يف ذلك الوقت .يف عام
1955مت اختياري لأكون �ضمن وفد ال�شباب
والطالب الذي �سافر �إلى وار�سو  /بولندا
حل�ضور م�ؤمتر ال�شباب والطالب العاملي،
وك��ان معي ع��دد من ال�صديقات املقربات
للحزب ،وكان �شقيقي رئي�سا للوفد .لقد كان
ملا �شاهدته من دمار ،نتيجة احلرب العاملية
الثانية ،ت���أث�ير كبري علي ،ووع���دت نف�سي
�أن �أنا�ضل من �أج��ل ال�سلم و�ضد احل��روب
والأحالف الع�سكرية ،وا�ستمعنا �إلى جتارب
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خمتلف الوفود امل�شاركة مما ت��رك ت�أثريه
الكبري علينا.
ولدى عودتنا من املهرجان كانت �أ�سما�ؤنا
قد و�ضعت على القائمة ال�سوداء ومنعنا من
ال�سفر ودام هذا املنع حتى عام  1927بعد
النك�سة.
خالل تلك الفرتة قمت بن�شاطات هامة ،من
�ضمنها تنظيم تظاهرة ن�سائية جماهريية
�ضد دخ��ول الأردن «حلف بغداد» و�إط�لاق
�سراح املعتقلني ،حيث كان ال يقل عن �ستمائة
�شيوعي يف ال�سجون واملنايف ال�صحراوية،
وق��د نظمت ال��ت��ظ��اه��رة خ�لال �ساعة رفع
منع التجول ،وعندما وقفت لألقي كلمتي
ذهلت من حجم اجلماهري املتدفقة باجتاه
جتمعنا ،ويف نف�س الليلة �سقطت حكومة
ه��زاع امل��ج��ايل ،وج��اء �صالح املع�شر الذي
�أ�صبح فيما بعد وزي��را يف حكومة �سليمان
النابل�سي ال��وط��ن��ي��ة ليهنئ ،وال����دي ،لأن
التظاهرة التي نظمناها �سرعت يف رحيل
هزاع املجايل ،ويف اليوم التايل جاء والدي
و�صاحلني بعد �أن طردين من البيت قائال
�سحنّ  ،يكفي �أن �شقيقك
«لي�س عندي بنات ُي َ
م�سجون» وكان �أبناء عمي قد حر�ضوه علي،
فعدت �إل��ى البيت بعد �أن منت تلك الليلة
عند �إحدى الرفيقات ،وبعد ذلك �أ�صبحت
قريبة جدا من والدي الذي تقاعد ،وخالل
�ستة �أ�شهر  -مدة الإقامة �أجلربية املنزلية
ال��ت��ي ف��ر���ض��ت ع��ل��ي ع���ام  1958بعد ث��ورة
متوز يف العراق  -كنت اق��ر�أ له �أو �أخل�ص
له معظم الكتب التي كنت اق��ر�أه��ا وق�سم
منها جمالت فكرية ي�سارية كانت ت�أتينا من
ب�يروت مب�ساعدة �سائق مدير ع��ام البنك
الأهلي الأردين يف ذلك الوقت وقد جندته يف
احلزب .وقد حتول مكتبي يف البنك الأهلي
�إل��ى هيئة �أرك���ان لإدارة حملة وا�سعة �ضد
ا�ست�شهاد �أحد رفاقنا «عبد الفتاح تول�ستان «
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الذي �أ�ست�شهد خالل التعذيب حتت �إ�شراف
اخلبري الأمل��اين ال��ذي �صرح انه ق��ادم لقتل
 003�شيوعي حتى ي�ؤدب بهم بقية الأحزاب
الوطنية الأردنية ،وكان هناك حزب البعث
وحركة القوميني العرب.
علي بذل والدي
بعد فر�ض الإقامة اجلربية ّ
جهدا لإعادتي لعملي عن طريق �أحد الوزراء،
�سليم البخيت ،الذي ينتمي لنف�س الع�شرية
(الدبابنة) وك��ان �صديقا لوزير الداخلية
�آن���ذاك ف�لاح امل��دادح��ة ،وبالفعل مت �إنهاء
الإقامة اجلربية علي ومتت عودتي للبنك «
كرئي�سة دي��وان « ،وكنت يف حينها �أول من
ي�شغل هذا املوقع يف �أية م�ؤ�س�سة �أخرى.
 خالل فرتة الإقامة اجلربية مل �أتوقف عن
الن�ضال حلظة واحدة،
فكنت �أخ���رج م��ن باب
الحركة الوطنية
خلفي متخفية بغطاء
شهدت فترة جزر على الر�أ�س و�أذهب حل�ضور
وع���ق���د االج��ت��م��اع��ات
إثر خروج المنظمات
الفلسطينية من األردن احلزبية ،وكنت �أجل���أ
�إل���ى اخل���روج �أك�ث�ر يف
امل�ساء لأنه كان هناك
با�ستمرار �أح��د رج��ال املباحث يراقب من
يدخل �أو يخرج من املنزل ،خا�صة و�أن منزلنا
كان يلج�أ �إليه �أهايل املعتقلني وخا�صة من
ال�ضفة الغربية ،فكانوا يتجمعون يف منزلنا
وك��ن��ت �أع���د لهم امل��ذك��رات ليتم ت�سليمها
للم�س�ؤولني ،يطالبون فيها ب�إطالق �سراح
املعتقلني.
يف عام  1963مت ف�صلي جمددا من البنك
الأهلي ،وكنت مع زمالء �آخرين قد �أ�س�سنا
نقابة عمال امل�صارف و�شركات الت�أمني،
وتر�أ�ست حملة املطالبة براتب الثالث ع�شر،
وكان هناك �ضغط من املخابرات ب�ضرورة
ف�صلي .وكما كتبت يف �إحدى ال�صحف« ،مت
ف�صلي خ�لال �سبع دقائق من عملي الذي
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عملت فيه �سبع �سنوات ب�إخال�ص وتفان» .
وبعد ف�صلي مل اعمل يف �أية م�ؤ�س�سة لأنهم
كانوا يطلبون « �شهادة ح�سن �سلوك « من
املخابرات ،ولذلك تفرغت لعملي احلزبي،
وكرمني احلزب بانتخابي ع� ًضوا يف اللجنة
املركزية ،وكنت ال �أت���ردد عن القيام ب�أي
ن�شاط و�أنفذ مهامي �أحلزبية ب�إخال�ص ،وقد
حدث يف احد الأي��ام �أن �أ�ضرب ال�سواقون
ف��ا���ض��ط��ررت لل�سري على الأق����دام م�سافة
طويلة حتى �أقود اجتماعا للرفيقات يف �أحد
جبال عمان.
وبعد �أن �أ�صبحت ع�ضوا يف اللجنة املركزية
تعددت م�س�ؤولياتي احلزبية وخا�صة خالل
اعتقال ال��رف��اق ،وك��ان م��ن �ضمن مهامي
قيادة مكتب �ش�ؤون املر�أة يف احلزب ،ومتابعة
�أخبار واحتياجات الرفاق املعتقلني وم�ساعدة
�أهاليهم وت�أمني االت�صاالت بني ال�ضفتني
واخلارج ،والإ�شراف على العمل يف ت�أ�سي�س
وقيادة املنظمات الن�سائية اجلماهريية ،وقد
علمتنا التجربة ب�أنه ي�ستحيل �أن يكون هناك
منظمة جماهريية ن�سائية تعمل ب�شكل �سري،
ولذلك عملنا با�ستمرار لت�أ�سي�س منظمات
علنية �أو امل�شاركة يف منظمات علنية.
يف عام  197 .مت انتخابي لع�ضوية املكتب
ال�سيا�سي ،ولعبت دورا مهما لأن احلركة
الوطنية �شهدت فرتة جزر على اثر خروج
املنظمات الفدائية الفل�سطينية من الأردن
وانعكا�س ذلك على دور الأحزاب ال�سيا�سية
والن�ضال ال�سيا�سي العام وت��رك ب�صماته
الثقيلة على دور املر�أة يف الن�ضال ال�سيا�سي،
ما زالت املر�أة تعاين من �آثاره ال�سلبية.
فبعد االع���ت���ق���االت ال��وا���س��ع��ة وا���ض��ط��رار
البع�ض ملغادرة البالد واجه حزبنا مهمات
���ص��ع��ب��ة ك���غ�ي�ره م���ن الأح�������زاب وا���س��ت��ع��ان
احل��زب بالرفيقات لنقل املطبوعات داخل
البالد وخارجها وجمع التربعات وتنظيم
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االعت�صامات واملظاهرات احتجاجا على
الأح��ك��ام العرفية واال�ضطهاد والت�ضييق
على املعتقلني .وكانت البيانات والن�شرات
التي يتم توزيعها تفر�ض حكما بال�سجن
مل��دة  15عاما على ال�شخ�ص ال��ذي توجد
بحوزته ،ولذلك ف�إن توزيعها ونقلها مل يكن
�أمرا �سهال ،غري انه كان لها ت�أثري كبري على
اجلماهري ال�شعبية التي كانت تعاين من
غياب احلريات العامة وامل�ستوى املعي�شي
امل��ت��دين ،وك��ان ق��ان��ون مكافحة ال�شيوعية
�سيء الذكر �سيفا م�سلطا على رقاب الرفاق
والرفيقات ،غري �أننا مل ن�أبه بذلك ووا�صلنا
الن�ضال بنكران ذات وت�ضحيات جمة اقلها
ال�سجن والإقامة اجلربية والف�صل من العمل
واملالحقة واملنع من ال�سفر ...الخ.
لقد مت تفتي�ش منزلنا ع�شرات املرات وب�شكل
وح�شي وغ�ير ح�ضاري و���ص��ودرت لنا كتب
و�صور� ،أمل �أن ي�أتي اليوم الذي ا�ستعيد فيه
هذه الوثائق.
هذا وق��د انتدبني احل��زب لتمثيله يف عدد
من م�ؤمترات الأح��زاب ال�شيوعية كان من
�ضمنها م����ؤمت���رات احل���زب ال�شيوعي يف
الربتغال واليونان وقرب�ص والواليات املتحدة
وفرن�سا وايطاليا واالحتاد ال�سوفيتي ،وكنت
يف الكلمات التي القيها �أرك��ز على الق�ضية
الفل�سطينية وت�سليط الأ�ضواء على جرائم
حكام �إ�سرائيل.
و�أت���ذك���ر �أن��ن��ي �أث��ن��اء وج����ودي يف اجتماع
للحزب ال�شيوعي الربتغايل ت�سلمه برقية
من ال��وف��اق يبلغوين فيها �آن احلكومة لن
ت�سمح بالرتخي�ص للحزب ،فكتبت مذكرة
مب�ساعدة « غي�س ه��ول» �أمني عام احلزب
ال�شيوعي الأمريكي وجمعت عليها  45توقيعا
من الأح��زاب امل�شاركة يف امل�ؤمتر و�أر�سلت
�إلى وزارة اخلارجية الأردنية تطالب مبنح
احل��زب ال�شيوعي الأردين احل��ق يف العمل

العلني .وقيل لنا �إن هذه الربقية كان لها
ت�أثري �إيجابي على ترخي�ص احل��زب ،لأن
احلكومة الأردنية ترغب يف �أن تكون �صورتها
جيدة يف اخلارج.
وعلى �إثر �أحداث جامعة الريموك واعتقال
جميع الرفاق يف قيادة احل��زب با�ستثنائي
ق��دت احل��زب مع رف��اق �آخ��ري��ن ليلة وجود
الرفاق بال�سجن ،ويف نف�س الليلة مت كتابة
وطباعة بيان وزع��ه الرفاق والرفيقات يف
اليوم التايل وك��ان له ت�أثري يف عدم �إطالة
مدة �سجنهم.
على هام�ش ن�ضايل احلزبي وانطالقا من
القناعة ال��ت��ي تكونت ل��دي داخ���ل احل��زب
منذ ال�سنة الأول��ى فقد �شاركت يف ت�أ�سي�س
«احت���اد امل���ر�أة العربية»
عام  1954مع املحامية يستحيل وجود منظمة
املي ب�شارات وجمموعة
من ال�سيدات �أمثال ملعة جماهيرية نسائية تعمل
ب�سي�سو و�سهام اجلابري سراً ،لذا عملنا لتأسيس
وفريدة غنما وغريهن.
منظمات علنية
و�����ش����ارك����ت ب��ح��م��ا���س
و�أح��ي��ان��ا مب��ب��ادرة مني
برفع امل��ذك��رات �إل��ى امل�س�ؤولني للمطالبة
ب��ح��ق��وق امل����ر�أة ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية ،وك��ان �أول��ه��ا يف ع��ام 1955
عندما ق��رر جمل�س ال���وزراء م�شروع قانون
االنتخابات الذي �أعطى للمر�أة املثقفة حق
االنتخاب ولي�س الرت�شيح.
ويف عام  1956نظمت «رابطة الدفاع عن
حقوق امل���ر�أة « �أول احتفال جماهريي يف
مدينة �أريحا مبنا�سبة ي��وم امل��ر�أة العاملي،
���ش��ارك فيه م��اال يقل ع��ن  800ام���ر�أة من
ال�ضفتني حتت �شعار «حقوق مت�ساوية للمر�أة
مبا يف ذلك حق الرت�شيح واالنتخاب للربملان
و�إلغاء املعاهدة الربيطانية»  ،وعك�س ال�شعار
يف حينه �إدراك امل���ر�أة للرتابط الع�ضوي
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بني نيلها حقوقها وا�ستقالل و�سيادة وطنها
وحترره من ال�سيطرة اال�ستعمارية ،وخالل
ال��ع��دوان الثالثي على م�صر نظم االحت��اد
�أن�شطة متنوعة فلم متهله ال�سلطات فقامت
بحله بعد امل�ؤمتر اجلماهريي الكبري الذي
عقد يف �سينما البرتاء يف عمان عام .1957
وجاء الرد على املطالب التي �أقرها «مكان
املر�أة البيت» ويف نف�س الليلة مت حل حكومة
�سليمان النابل�سي ومت حظر العمل احلزبي،
وب��د�أن��ا ف�ترة �صعبة من الن�ضال ،ووا�صلنا
الن�ضال �سريا من خالل الرابطة و�أوفدنا
رف��ي��ق��ات و�شخ�صيات وطنية للم�ؤمترات
الن�سائية العاملية.
هذا وقد نظمت بطلب من احل��زب م�سرية
ن�سائية حا�شدة يف ع��ام  1969احتجاجا
على العر�ض الع�سكري الإ�سرائيلي يف مدينة
القد�س ،وق��د ���س��ارت امل�سرية م��ن اجلامع
احل�سيني يف و�سط عمان �إل��ى دار رئا�سة
ال����وزراء يف ال����دوار ال��ث��ال��ث بجبل عمان،
و�صادف وجود الأمني العام للأمم املتحدة
فتم ت�سليمه مذكرة �أعدت م�سبقا احتجاجا
على العر�ض الع�سكري الإ�سرائيلي.
�إن م�شاركة املر�أة يف الأحزاب ال�سيا�سية قد
�شهد مدا وجزرا  ،ففي �سنوات املد الوطني

حني لعبت الأح��زاب ال�سيا�سية دورا بارزا
يف احل��ي��اة ال�سيا�سية انخرطت امل���ر�أة يف
الأح��زاب والتجمعات واحلركات ال�سيا�سية
التي �شهدتها ال�ساحة الأردنية� ،إال �أن دور
امل���ر�أة �ضعف يف ف�ترات اجل��زر حيث حلت
الأح����زاب ومت حظر ن�شاطها حت��ت طائلة
العقاب وال��ذي ي�تراوح ما بني الف�صل من
العمل واملنع من ال�سفر وال�سجن واالعتقال
وفر�ض الإقامة اجلربية املنزلية والأحكام
بال�سجن ال��ت��ي ك��ان��ت ت�صل �إل���ى  15عاما
مبوجب قانون مقاومة ال�شيوعية.
�إن التجربة امل��ري��رة يف العمل احلزبي قد
ت��رك��ت �آث��اره��ا ال�سلبية يف مرحلة العمل
احل��زب��ي العلني بعد ترخي�ص الأح���زاب
ع��ام  1992 1993 /� ،إذ �إن م�شاركتها
جاءت حمدودة و�ضعيفة وال تتعدى  7.5.%
غري �أن احلملة الأخ�يرة املتعلقة بت�صويب
�أو���ض��اع الأح���زاب ليتم ترخي�صها مبوجب
قانون الأح��زاب اجلديد قد �شهدت تقدما
�إيجابيا يف موقف الن�ساء من العمل احلزبي
ن�أمل يف ظل بيئة �سيا�سية �صحية �أن يزدهر
وي�ستقطب الن�ساء ب���أع��داد ك��ب�يرة للعمل
احلزبي املنظم.
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لمعة بسيسو
حياة مليئة بالنضال والعطاء
ن�ص املقابلة كما ورد على ل�سان الرائدة ملعة ب�سي�سو ،يف �إطار التوثيق ال�شفوي
الذي يقوم به مركز �أملي ب�شارات يف احتاد املر�أة الأردنية
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�سنوات طويلة مرت على رحيل الزوج واملنا�ضل واملفكر الكبري منيف الرزاز وال�سنوات متر
على الرحيل املفاجئ لالبن الأكرب الكاتب املبدع م�ؤن�س الرزاز .وما زالت ملعة ت�ستند ومت�سك
بيد منيف وذكرى م�ؤن�س  ..كما تقول،
ملعة ب�سي�سو �شاعرة ومن الرائدات اللواتي قمن بت�أ�سي�س (االحت��اد الن�سائي الأردين) مع
ال�سيدة �أملي ب�شارات يف الأربعينات من القرن املا�ضي ،ومن �أوائل الفتيات الأردنيات اللواتي
�أكملن درا�ستهنّ اجلامعية يف بريوت وعملت يف جماالت عديدة يف التدري�س والأدب والفكر
ويف العمل التطوعي يف العديد من املراكز وامل�ؤ�س�سات وامل�ست�شفيات .وقدمت هي وكل �أفراد
العائلة الكثري ،وداهمت امل�صاعب ب�إميان و�شجاعة وثبات ،وما زالت �شاخمة ك�أ�شجار ال�سرو
يف جبال عمان ،وتتذكر االمال والأحالم والرايات التي كان يرفعها منيف :رايات الوحدة
القومية والتحرر والعزة والكرامة والنه�ضة والعدالة ،اخل ّفاقة بالفكر التقدمي التحرري
املتطور دائما وامل�ستند �إلى املنهج اجلديل املادي الذي رف�ضه رفاقه ،تتذكر م�سرية العذاب
التي رافقت فيها زوجها منيف الرزاز والتي كتب عنها البنه م�ؤن�س ذات مرة فقال (طريق
الآالم م�شاها امل�سيح من اجلثمانية �إلى اجللجة مرة واحدة يف حياته ،وم�شيتها �أنا طيلة
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حياتي) ..
�إن��ه��ا ط��ري��ق ال��ن�����ض��ال وال��ع��ط��اء وال�����ص�بر
والت�ضحية ،بكل ما فيها من �سجون ومالحقة
ٍ
ومناف و�إقامة جربية...
وم��ع الأ���س��ف ف�إنه يف وطننا العربي غالبا
م��ا ي��ك��ون ح�����ص��اد امل��ن��ا���ض��ل��ون املنا�ضلني
واملخل�صني واجلا ّدين ومرا كالعلقم ،ح�صاد
من الطعنات والن�سيان! ومن �أين ي�أتي كل
ه��ذا ال�صمود وال�����ص�بر ل�ل�أح��ي��اء منهم؟
ومن �أين ي�أتي كل هذا الأمل واحللم بزمن
وم�ستقبل �أف�ضل؟ م��ن �أي��ن ت���أت��ي ك��ل هذه
ال�صالبة والثقة وكل هذا الت�سامح والنقاء
لدى �ضيفتنا العزيزة ملعة ب�سي�سو؟
الذكريات املرة والأحزان يف عينيها ،ولكنها
ثابتة وتبدو ك�شمعة م�ضيئة يف هذه العتمة
ويبقى يف ال��ذاك��رة منيف ال���زوج والرفيق
وال�صديق واحلبيب وال�شهيد .ويف الذاكرة
االبن البكر م�ؤن�س املنا�ضل والكاتب واملبدع
و�صرخته امل��دوي��ة�« :أم���اه �إنه�ضي ،قومي
من مقعدك املتحرك وخل�صيني ،غطيني
ب�شر�شف الليل ال��ب��ارد لعل نزيفنا حتت
جمرات ال�شمو�س يجف وينخمد» �إنه حزننا
جميعا على �أو�ضاعنا املفجعة� ...إنه خريف
طويل  ...قتل فيه منيف واختنق فيه م�ؤن�س
من القهر والعذاب والأمل واللمعة تردد مع
جبل اللويبدة اخل��ال��د ...ال تي�أ�سوا ابحثوا
عن ال�ضوء� ...إ�شعلوا النار والنور  ...اعملوا
خمل�صني من �أج��ل احلرية والغد امل�شرق
القادم.
نحن يف عمان منذ منت�صف الع�شرينات،
جئنا وعمري �أربع �سنوات وكان والدي يعمل
م�ست�شا ًرا يف �أك�ثر م��ن دائ���رة وه��و �أ�صغر
�أ�شقا�ؤه ومثل الأردن يف �أول اجتماع جلامعة
الدول العربية بعد �إن�شائها و�شارك يف جلان
�سروان باران  -العراق

��ض��وا يف
توحيد ال�ضفتني ومت �إخ��ت��ي��اره ع��� ً
جمل�س الأع��ي��ان حتى وفاته يف ع��ام 1964
عاما،
حيث جتاوز الت�سعني ً
ووال��دي در���س القانون يف �إ�سطنبول وعمل
بالق�ضاء يف دم�شق قبل انتقالنا �إلى عمان مع
�إن�شاء الإم��ارة ووال��دي رغم مت�سكه بالدين
منفتحا ومتحر ًرا �إال �أنه � ً
أي�ضا كان
فقد كان
ً
لديه بع�ض التمييز بني الأبناء والبنات نحن
خم�س �شقيقات تويف ثالث منهن يف الطفولة
نتيجة �أم��را���ض خمتلفة وبقيت �أن��ا و�أختي
الكربى نعمة التي عملت بالتدري�س و�شاركت
يف ت�أ�سي�س احتاد املر�أة الأردنية وعمل معي
يف االحت��اد ال�سيدة جنية النابل�سي زوجة
�سليم النابل�سي وهو �شقيق �سليمان النابل�سي
و�إملي ب�شارات وهي �أخت و�أعز ال�صديقات
يل وبقينا على عالقة وثيقة حتى وفاتها.
والدتي من ال�شام وهي نور الهدى حما�سن
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�إب��ن��ة ع��م ال�سيد �أ���س��ع��د حما�سن وه��و من
رج��االت �سوريا البارزين ويل � ً
أي�ضا ثالثة
�أ�شقاء وهم وليد وه�شام وفاروق ،ه�شام تويف
باخلط�أ يف حادث م�ؤمل وهو يف ال�سن الثانية
ع�شرة حيث �أ�صيب بطلق بندقية بينما كان
يلعب مع �أحد �أبناء عمنا.
�أر���س��ل��ن��ا ال��وال��د �أن���ا و�شقيقتي نعمت �إل��ى
مدر�سة داخلية يف القد�س وه��ي مدر�سة
(�شميت) للراهبات ،ومل يكن عند الوالد
�أي متييز بني امل�سيحيني وامل�سلمني ،وكان
يتم ا�ستقباله بحفاوة بالغة من قبل �إدارة
املدر�سة والراهبات .يف هذه املدر�سة الكثري
من بنات ال�شيوخ ومنهم ال�شيخ (ح�ســام
الدين جــار اهلل) ال��ذي كانت تربطنا مع
بناته (الإحـ ــدى ع�ش ــر) عالقة ممتازة،
وك��ان يل �صديقة يف تلك املدر�سة ا�سمها
حف�صة خريي و�أخرى من بيت �أبو غنيمة ال
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�أذكر �إ�سمها...
در�ست يف ه��ذه املدر�سة �سنة واح��دة فقط
حيث عدت مع �شقيقتي �إلى عمان بعد مر�ض
والدتي ،مدر�سة (�شميت) كانت �صعبة وكان
التدري�س باللغتني الأملانية والإجنليزية وبعد
ه��ذه املدر�سة �أر�سلنا ال��وال��د �إل��ى مدر�سة
�أخرى يف رام اهلل وهي مدر�سة (الفرندز)
وم��ن��ذ التحاقي ب��ه��ذه امل��در���س��ة و�أن���ا �أق��وم
بهوايتي املف�ضلة وه��ي املطالعة وبقيت يف
ه��ذه املدر�سة حتى التخرج �أذك��ر �أن��ه كان
عدد املتخرجات �سبعة فتيات فقط ومنهم:
(عبلة النا�شف ،نادرة اخلطيب ،ق�سمت �أبو
لنب) والتي عملت يف ال�ش�ؤون الإجتماعية
و�إ�ست�شهدت بانفجار من قبل اليهود ،وبعدها
هاجر �أهل ق�سمت �إلى حلب بعد الإحتالل
الإ�سرائيلي� ،أما عبلة النا�شف فقد تزوجت
�أح���د �أ���ص��دق��اء زوج���ي منيف وه��و و�صفي
حجاب وهما در�سا م ًعا يف الكلية العربية يف
القد�س ،ون��ادرة اخلطيب هي �إبنة الدكتور
طاهر اخلطيب الذي عمل يف غزة والقد�س
ووالدتها رو�سية وكان لديهم بيت جميل جدً ا
على �شاطئ غزة وهو من �أجمل بيوت غزة
يف تلك الفرتة ،يف مدر�سة الفرندز كانت
مديرة املدر�سة قديرة وتهتم بي وت�شجعني
على املطالعة والكتابة.
يف تلك الفرتة ونحن طالبات يف املدر�سة
كان هناك �إ�ضراب �شامل يف فل�سطني عام
 1936وكانت املظاهرات تعم معظم املدن
الفل�سطينية وخا�صة يف يافا وحيفا والقد�س
وغ�يره��ا� ...أث��ن��اء الإ���ض��راب مت نقلنا من
املدر�سة وقبل رحيلنا قامت عبلة مبحاولة
لأكل كل الزيتون الذي كان يف مطبخ املدر�سة
كي ال يبقى منه �شيئ ،كان الأهل يزودوننا
بالأكل من اخل��ارج وكنا نت�شارك يف كل ما
ي�صل �إلينا منه ،وكانت �إدارة املدر�سة متنع
اليهود واليهوديات من الدخول �إلى املدر�سة
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واملديرة كانت �سيدة منا�ضلة وكانت ت�سمح
يل ب�أن �أ�ستعري كتب �شك�سبري الذي قر�أت له
الكثري ،وكذلك �شاركت بالتمثيل يف العديد
من م�سرحياته التي ك��ان يتم تقدميها يف
املدر�سة وق��ر�أت � ً
أي�ضا الكثري من الروايات
لكتاب عرب.
يف مدر�سة ال��ف��رن��دز ك��ان ه��ن��اك ع��دد من
الطالبات الأردنيات �أذكر �إثنتني منهن وهما
تو�أمان من عائلة ال�شويحات من م�أدبا (�آيلن
ومرثا).
مل ي��ك��ن يف ع�� ّم��ان يف ذاك ال��زم��ن بيوت
كثرية� ،سكنا �أوال يف بيت �شرك�سي يف و�سط
البلد بعدها وجد والدي بيت حجر �صاحبه
�شخ�ص من �آل كمال ،وكان يف �أ�سفله دكاكني
ثم �إ�ست�أجر الوالد بيتًا جمي ًال �صاحبه من �آل
خري قبالتنا كان ي�سكن ها�شم خري والبيت
وا�سع مكون من ثالث غرف ومطبخ وحمام
ال�����ش��وارع كانت ترابية ومل تكن الكهرباء
متوفرة وكنا ن�ستخدم اللوك�س والقنديل،
وقر�أت يف حينها كتاب م�صطفى املنفلوطي
(النظرات والعبارات) على اللوك�س وكذلك
رواي���ة (م��اج��دول�ين) وال��ع��دي��د م��ن الكتب
وال��رواي��ات التي كانت م��وج��ودة يف مكتبة
الوالد وكان جريانا يف جبل اللويبدة من بيت
(�آل بكري) و�آل الفايز �أق�صد �أهل عاكف
الفايز ،وكنا �أ�صدقاء وكنت �ألعب مع عاكف
يف حينها لعبة (الرز) ،وكان (عاكف) �صب ًيا
�شق ًيا ج��دً ا ،ومل يكمل درا�سته وك��ان يلتهي
باملزارع واخليل واجل��اه��ات ،ومن جرياننا
يف جبل اللويبدة � ً
أي�ضا عبد القادر اجلندي،
وحممد علي العجلوين وخليل ن�صر وعبد
الكرمي زغلول ووا�صف ب�شارات وعائلة من
بيت احلمود (عز احلمود) وكذلك �سمري
الرفاعي وكان وزير ًا للمعارف وكان مت�شدد ًا
ج��د ًا وك��ان يعمل على ت�شغيل البنات �أكرث
م��ا ميكن .كنت يف حينها �أدر����س يف جبل

عمان و�أنا �أ�سكن يف جبل اللويبدة مما كان
ي�ضطرين لالنتقال بني البيت يف اللويبدة
والعودة �إلى املدر�سة ذها ًبا و�إيا ًبا.
يف مدر�ستنا بجبل عمان كانت ال�صفوف
�صغرية وعدد الطالبات ال يزيد عن ع�شرين
ط��ال��ب��ة منهن (���س��ع��اد �أب���و ال���ه���دى ,ومها
�صحاب ,والدتها من ال�شام وكانت يف ال�صف
ال�سابع وكانت تلب�س مري ً
وال من حرير �أ�صلي
بياقة بي�ضاء ،وكانت �ضعيفة يف الدرا�سة,
�أم���ا املعلمات فمنهن (�أم��ي�رة ال�شريقي,
�شهرية ال�شقريي ,و�أن��ا) وكنت �أدر���س مادة
الإجن��ل��ي��زي واالجتماعيات وم��ن طالباتي
(فاطمة ملح�س ,و�أختها ثريا ملح�س) التي
كانت منزوية وكنت �صاحبتها الوحيدة.
ثريا ملح�س هي ال�شاعرة الكبرية املعروفة
وكذلك حورية املفتي التي �أ�صيبت مبر�ض
نف�سي و�أختفت بعدها يف ذلك الوقت مل يكن
�سوى مدر�ستني ،مدر�سة خرفان ومدر�سة
�أخرى يف بيادر وادي ال�سري.
يف بداية اخلم�سينات در�ست يف اجلامعة
االمريكية يف ب�يروت «وقبل �أن �أن�سى» بعد
�إنتقايل من مدر�سة (�شميت) �إلى مدر�سة
(ال��ف��رن��دز) جعلوين �أجت���اوز �صفني لأنني
كنت �أمتلك معلومات در�ستها يف الأردن يف
اجلرب والهند�سة وهذا مل يكن يعرفه باقي
الطالبات ،و�أذك���ر �أن �أك�ثر البنات حت��رر ًا
كن البنات العراقيات رغم �أنهن كن يلب�سن
مالب�س متحفظة وعباءة در�ست يف اجلامعة
الأمريكية �إخت�صا�ص (ري��ا���ض الأط��ف��ال)
و�أد ًب��ا �إجنليز ًيا و�إنقطعت عن الدرا�سة يف
احلرب العاملية الثانية.
�إال �أن �أمي �أ�صرت على عودتي للدرا�سة وعدنا
�إلى بريوت �أنا و�شقيقتي نعمت ،وكان البع�ض
ينقل للملك عبداهلل ويحر�ضه �ضد والدي
لأنه �أر�سل بناته �إلى بريوت وهن يدر�سن مع
الرجال وهنّ �سافرات يف اجلامعة ،و�إزداد
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التحري�ض مما �إ�ضطر امللك ملراجعة الوالد
و���س���ؤال��ه (ك��ي��ف تبعث بناتك للجامعة؟)
ونتيجة التحري�ض خ�سر ال��وال��د الوظيفة،
ووالدي كان و�ضعه املايل جيدً ا ،كان والدي
مع موا�صلة تعليمنا يف اجلامعة و�شقيقنا
الدكتور وليد كان �ضد هذا متع�ص ًبا �إال �أن
الوالد كان مينعه من التدخل يف �ش�ؤوننا.
يف ع��ام  1947عملت �أح��ادي��ث يف الإذاع��ة
الفل�سطينية ،وك���ان امل��ذي��ع �إ���س��م��ه ادي��ب
ال��ع��ام��ري ،ويف ع��ام  1984عملت بن�شاط
يف الهالل الأحمر الأردين ،ويف عام 1949
تزوجت من (منيف الرزاز) ويف تلك الفرتة
� ً
أي�ضا �أر�سلني الإحت���اد الن�سائي وكنت يف
حينها �سكرترية ،ول��دي مقدرة جيدة على
ال��ك��ت��اب��ة واخل��ط��اب��ة وك���ان برفقتي زوج��ة
حيدر �شكري و�أدم��ا ها�شم كي �ألقي كلمة
يف القد�س وعلى اجل�سر حاولوا �إعادتنا �إال
�أنني متكنت من القفز والإختباء يف �شاحنة
خرفان وجرحت يداي جروح ًا نزفت كثري ًا
وو�صلت القد�س و�ألقيت كلمة �أخرى وح�ضر
هذا اللقاء جمهور كبري ور�ؤ�ساء البلديات
وكان من املفرت�ض �أن تبث هذه الكلمة � ً
أي�ضا
عرب الإذاع���ة منع بثها وح�ضر ه��ذا اللقاء
� ً
أي�ضا كمال نا�صر و�سعد جمعة �أهم ما كان
يف كلمتي هو الت�سا�ؤل  :كيف ميكن للرجل
�أن يعطي امل��ر�أة حريتها وهو ال ميتلك هذه
احلرية الكل �صفق لهذه العبارة هذا كان يف
عام .1947
عن الإحتاد الن�سائي ودور املر�أة
يف تلك الفرتة يف نهاية الأربعينات من القرن
املا�ضي كان دور املر�أة �ضعيف ًا والتعليم كان
مفتوح ًا للأوالد من قبل الأهايل �أما الفتاة
ف���إم��ا �أن ت��ت��زوج ب��اك��را �أو تعمل يف بيوت
�أ�شقائها .والإحتاد الن�سائي منذ ت�أ�سي�سه يف
تلك الفرتة كان يعمل بكل جدية كي ت�أخذ
املر�أة بع�ض حقوقها �إ�ضافة �إلى ن�شاطاته يف

جمال م�ساعدة الفقراء ،وهذه الن�شاطات
كانت تقت�صر فقط على املدن �إذ �إنّ معظم
النا�س كانوا يعي�شون ظ��روف�� ًا �صعبة وكان
لإميلي ب�شارات دور كبري ،وكنا نعمل وبنف�س
التوجه واخلط ،وكنا على قناعة رغم معاناة
املر�أة ال�شديدة ف�إن الرجل مل يكن يف حال
�أف�ضل ،ولذا ف�إنني يف كلمتي التي �ألقيتها يف
املتحف الوطني يف القد�س وبح�ضور العديد
م��ن رج����االت فل�سطني ،رك���زت ع��ل��ى ه��ذه
الق�ضية �أي على معاناة كل النا�س (امل��ر�أة
وال��رج��ل) لهذا مت وق��ف بثها م��ن الإذاع���ة
و�سعد جمعة مل يكن را�ضي ًا عما ج��اء يف
ال��ورق وكمال نا�صر �أ�صر على �أخذ الورقة
بالقوة وقام ب�إخفائها وقال يل :بدك تودينا
بداهية! �أنا �س�أكتب الكلمة و�ألقيتها ب�إ�سم
االحتاد اجلمهور �صفق كثري ًا للكلمة منهم
رئي�س بلدية نابل�س.
يف تلك ال��ف�ترة مل يكن ل�لاحت��اد الن�سائي
ال مقر وال م��رك��ز وال �أي���ة �أم�����وال ...فقط
القليل من التربعات ...بعد النكبة الكارثة
الفل�سطينية التي �أث��رت على اجلميع بد�أنا
العمل مع الهالل الأحمر ،وكان عم ًال تطوع ًيا
�شارك فيه العديد من �أع�ضاء االحتاد وعملنا
على م�ساعدة الالجئني والالجئات...
�إنها كارثة ال مثيل لها عانى منها ال�شعب
الفل�سطيني وخ��ا���ص��ة ال��ن�����س��اء ،وحكايات
امل���آ���س��ي ال تنتهي ومنها الأم��ه��ات اللواتي
ن�سني �أطفالهن كنا نعمل مع الهالل الأحمر
على تقدمي كل امل�ساعدات املمكنة و�أذك��ر
�أن �إبنة رئي�س احلكومة (�سعاد �أبو الهدى)
كانت متطوعة معنا � ً
أي�ضا وكانت معنا ناديا
الدجاين .يف حينها مل �أكن متزوجة.
ومن ثم �أ�س�س منيف مركزً ا جديدً ا للهالل
الأح��م��ر وكنا نعمل ب��ه وك��ذل��ك وم��ع بداية
اخلم�سينات �أ�س�س منيف وعبداهلل الرمياوي
رابطة التجمع الوطني وكانت ن��واة لتجمع
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البعثيني والقوميني.
ويف �أوائ���ل اخلم�سينات مت �إع���ادة ت�شكيل
االحتاد الن�سائي با�سم احتاد املر�أة العربية
وا�ستمر باهتماماته ال�سيا�سية وق�ضايا
الن�ساء وق���دم االحت���اد يف حينها مذكرة
لرئي�س الوزراء وملجل�س النواب لتعديل قانون
الإنتخاب واملطالبة بحق املر�أة يف االنتخابات
والرت�شح ملجل�س النواب والبلديات .يف حينها
�أو�صت اللجنة القانونية يف جمل�س النواب
بقبول ه��ذه امل��ط��ال��ب واالع��ت�راف بحقوق
املر�أة �إال �أن القانون اجلديد �أقر فقط حق
الإنتخاب للمر�أة املتعلمة وحرم املر�أة الأمية
م��ن حقوقها ،ول��ه��ذا رفعنا م��ذك��رة تقول
(نحن الن�ساء البا�صمات �أدن��اه نريد حق ًا
ك��ام ً
�لا غ�ير منقو�ص)
ويف ذل��ك ال��وق��ت كان
في أوائل الخمسينات
ع��دد املتعلمات قليالً
تم إعادة تشكيل
جدً ا والأغلبية كن غري
متعلمات ,وك��ان��ت لنا
االتحاد النسائي باسم
ن�شاطات وم�شاركات
اتحاد المرأة العربية
�سيا�سية منذ ت�أ�سي�س
(احتاد املر�أة العربية)
وخا�صة امل�شاركة يف املظاهرات وامل�سريات
��اج��ا على حلف ب��غ��داد ,وك��ن��ا نحمل
�إح��ت��ج ً
أع�لام��ا ويافطات ون��رف��ع �شعارات وطنية
� ً
وقومية تطالب ب�إ�سقاط حلف ب�غ��داد ,يف
�إح��دى هذه املظاهرات ذهبنا �إل��ى جمل�س
النواب كما قمنا بن�شاطات وحتركات بعد
ط��رد ك��ل��وب ب��ا���ش��ا ،وم��ن مطالبنا يف تلك
الفرتة خا�صة �أثناء حرب ال�سوي�س وبعدها
ه��و ت��دري��ب ال��ن�����س��اء .ل��ق��د ك���ان احل��م��ا���س
���ش��دي��دً ا وال��ع��دي��د م��ن الن�ساء ك��ن يرغنب
بالتطوع مل�ساعدة ال�شعب واجلي�ش امل�صري
يف الت�صدي للعدوان الثالثي وكذلك قمنا
بن�شاطات كثرية ت�أييدً ا للثورة اجلزائرية
وال�شعب اجلزائري �ضد اال�ستعمار الفرن�سي.
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وبعد حل الإحتاد عام  1957وا�ستمر عملنا
ون�شاطاتنا ونحن يف البيوت ومت اعتقال
(منيف) ،وقد كان متحم�سا بعد طرد كلوب
با�شا وازداد ن�شاطه ال�سيا�سي ،وكان ي�أمل
ب��اجل��دي��د ط��م��وح��ه ك���ان ب�لا ح����دود ،وك��ان
رهانه على جمال عبد النا�صر وخا�صة يف
�إمكانية حتقيق الوحدة العربية .كان جمال
عبد النا�صر مثاله ومبعث كل �أماله وبعد
الإعتقاالت التي ّمتت �أ�صبح لدينا مطالب
جديدة وهي الإفراج عن ال�سجناء.
�أول مرة اعتقل فيها منيف بعد زواجنا وكان
عمر م�ؤن�س ��� 6س��ن��وات� ...أث��ن��اء �سجنه يف
اجلفر زرته مع م�ؤن�س مرة واح��دة ...وكان
التعاطف معنا ومع الطفل م�ؤن�س من قبل
ركاب الرتين كب ًريا ،كان لنا ن�شاطات كثرية
يف االحتاد الن�سائي وطلب مني �أن �أحتدث
العربي يف �شارع الأم�ير حممد
يف املنتدى
ّ
�أكرث من مرة...
وك���ان احل��دي��ث ع��ن التمييز �ضد امل���ر�أة..
والعنف �ضد امل��ر�أة ،بكل �أ�شكاله :ال�ضرب
والعنف القانوين واملايل واالجتماعي وكنت
�أمتنى وم��ا زل��ت حتى االن �أن يكون هناك
م��راك��ز ت�ستقبل ���ش��ك��اوى الن�ساء يف هذا
امل��ج��ال ،وم��ن �أ���ش��ك��ال العنف �أي ً
�����ض��ا تعدد
ال��زوج��ات ،النا�س االن يبحثون عن امل��ال،
عندما تزوجت منيف مل يكن معه وال فل�س
واحد.
اع���ود ل�لاحت��اد ال��ن�����س��ائ��ي� ,صاحبة فكرة
ت�أ�سي�س االحت���اد ك��ان��ت �أم��ي��ل��ي ب�����ش��ارات,
وع��م��ل��ن��ا م��ع��ا وب��ك��ل ج��دي��ة م��ن ج��دي��د من
اج��ل ه��ذا  ,وكنا نعرف (ن��دل��ة ب�شارات)
اب���ن���ة وا����ص���ف ب��ا���ش��ا م��ن��ذ ف��ت�ره ط��وي��ل��ه
وك���ان���ت م��ع��ن��ا يف م��ن��در���س��ة (ال���ف���رن���دز)
وكان هاج�سنا الظلم الذي يلحق املر�أة وكنا
با�ستمرار نتحدث بهذا املو�ضوع (انا واملي),
واملي لها الكثري من اال�سهامات افتتحت
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ميتما وان�ش�أت مركز ت�أهيل مهني ( جنارة
وغريه)� ،أملي كانت ن�شيطة ومثالية �إلى حد
ان ور�شتها مل ترتكها لأهلها بل تربعت بها
 ...وكانت عائلتها غنية والدها كان با�شا .
وكنا احيانا جنتمع يف بيت الأم�يرة «زين»
وكانت ت�سكن يف جبل عمان وكان لها بيت
�صغري وو�ضعهم املادي كان عاديا �إلى حد انهم
مل ي�ستطيعوا �شراء ب�سكليت لالمري احل�سني
ب��ن ط�لال  ..وبعد ان حتدثت م��ع االم�يرة
ايدتنا بكل ما طرحناه عن او���ض��اع امل��ر�أة
البائ�سة  ,وحتى انها طلبت االن�ضمام لنا ...
وقمنا بت�أ�سي�س هيئة م��ن خم�سة �أو �ست
�أخ����وات  ,وك��ن��ا ن��ذه��ب �إل���ى جبل النظيف
ومل يكن هناك يف ذلك الزمن بيوت كانت
(مغاور) بال منافذ �أو �شبابيك  ,وكنت
ا�ستغرب كيف كان ال�ساكنون يف هذه املغاور
يتنف�سون وكنا نقدم لهم التربعات  ..كانوا
فقراء ج��دا  ,ك��ان لنا ف��رع يف ارب��د  ,وكان
لنا عالقات عربية زارتنا يف �إحدى املرات
الرائدة الن�سائية املعروفة ال�سيدة الفا�ضلة
هدى �شعراوي ,زارتنا يف بيت �إملي ب�شارات
اجتمعت كل الهيئة مع هدى �شعراوي وكان
لقا�ؤنا مفيدا .
وكان لنا يف تلك الفرتة عالقة مع احلركة
الن�سائية يف فل�سطني  ,وتلك الفرتة عملت
يف االحت���اد الن�سائي الفل�سطيني زليخة
ال�شهابي ،وعندليب العمد  ,احلركة الن�سائية
الفل�سطينية ب��د�أت ع��ام ( )1930وعملت
فيها � ً
أي�ضا �ساذج ن�صار زوجة جنيب ن�صار .
عرفت منيف يف اجلامعة يف بريوت  ,واثناء
ح��رب فل�سطني حيث حولوا املجل�س الذي
يف طريق ال�سلط �إل��ى م�ست�شفى ال�ستقبال
اجلرحى وكان عبارة عن بيت �صغري وكان
منيف �صديق �شقيقي وليد ومر�ضت ذات
مرة ف�أح�ضره �شقيقي ليعطيني �إبرة وحاول
ان يقرتب مني يف جامعة ب�يروت وبعث يل

اح��ده��م يف اح��دى امل���رات بطاقتي �سينما
ب��ظ��رف ر���س��ائ��ل واع����دت ل��ه ال��ظ��رف مبا
يحتويه  .وال��ده منيف كانت خياطة واب��وه
ت��ويف وك��ان منيف يف ال�سنه الأول���ى وال��ده
تويف بال�سرطان ورفع ق�سط اجلامعة حينها
مما ا�ضطره للعودة وعمل ك�أ�ستاذ وكان
م��ن اجن��ح اال���س��ات��ذة يف حينها  ..وبعدها
تعرفت عليه يف ال��ه�لال ,وك��ان معنا نادي
ال��دج��اين وكنا نعمل كممر�ضات و واح��دة
انتحرت ال�سباب جمهولة وكان معنا �سعاد
اب���و ال��ه��دى ون��ادي��ة ال��دج��اين وم��ن��ي��ف يف
حينها اعطى حما�ضرة واعتقل بعدها النه
اب��دى مالحظات غلى ال�سيا�سة املالية ..
ويف حينها كنت ا�شعر انه معجب بي وبعدها
ط��ل��ب م��ن��ي ان نتعارف
وط���ل���ب ان ن���خ���رج م��ا
صاحبة فكرة تأسيس
(م�شوار) ,رف�ضت ولكنه
االتحاد كانت أميلي
ا���ص��ر وط��ل��ب ان نلتقي
مل��دة  10دق��ائ��ق  ..ومت
بشارات وعملنا معا
ه���ذا يف �شهر رم�ضان
وبكل جدية
اث���ن���اء ���ص��ع��ودن��ا طلعة
(لوزميال) مل نتحدث,
غنينا معا ون��ح��ن ن�صعد �أغ��ن��ي��ة ق�صرية
ا�سمها :
ال��������ل��������ي��������ل ي������������ا ن������ان������ا
وال������������ري������������ح ي����������ا ن�����ان�����ا
يف القلب وق��د جئت حريانا
ورحت حريانا ورحت حريانا
�إنه الآن يف عامل الغيب هو الذي غناها �صوته
اجلميل جدا وكان يهوى املو�سيقى ويعزف
على العود وقد در�س املو�سيقى يف القاهرة ...
اح��ب��ب��ت��ه ج����دا  ..ع��ي��ون��ه ك���ان���ت جميلة
واخ��ل�اق����ه ع��ال��ي��ة وع��ق��ل��ه ك���ب�ي�ر ول��ك��ن��ه
ك���ان ف��ق�يرا ومل ي��ك��ن ميتلك ���ش��ي��ئ��ا حتى
�صديقاتي ا�ستغربن انني ان��وي االق�تران
ب��ه  ..متت خطوبتنا وتزوجنا بعد ع��ام .
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جاهة اخلطوبة كانت ت�ضم حممد طوقان
وال�����ش��ي��خ �إب���راه���ي���م  ,حم��م��د ال��ف��رح��ان ,
ابراهيم ط��وق��ان وك��ان��وا ا�صدقاء منيف .
تزوجنا واجنبنا (م�ؤن�س وعمر) ومل اكن
ارغب يف االجناب �سريعا ،وقمت بالإجها�ض
الول حمل وكان تو�أما غ�ضبت والدته كثريا . ..
وبعدها ذهبنا يف رحلة �إلى موناكو حل�ضور
م�ؤمتر وكانت رحلة جميلة واعتقد ان هذا
كان يف عام� 1950أو  1951وا�ستقبل امري
موناكو احل�ضور يف ق�صره ،وهناك التقيت
بفاطمة الع�سكري وق��د كنا ن��در���س معا،
وكانت �سفرة جميلة ورحلة مفيدة بد�أ منيف
العمل ال�سيا�سي الفعال بعد �سنة من زواجنا,
ورغ��م و�ضعنا امل��ادي ال�صعب تفرغ منيف
لالنتخابات ،ودعم مر�شحي احلزب ،واغلق
العيادة وحولها لالجتماعات ال�سيا�سية .
منيف ت��ول��ى منا�صب ه��ام��ة منها �أم�ين
ع��ام ح��زب البعث يف ���س��وري��ا ع��ام 1965
و�أم��ي�ن ع���ام احل����زب احل��اك��م يف ال��ع��راق
ع��ام  ,1977و���ش��ارك يف خمتلف الهيئات
القيادية ورغ��م كل هذه املنا�صب واملراكز
ك��ان��ت حياتنا دائ��م��ا ب�سيطة ومتوا�ضعة
ومل ن��ت��غ�ير ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب �أو ب��غ�يره��ا .
ح��ت��ى يف زم���ن االن��ق�لاب مل يطلب منيف
م��ن �أح���د حتى �أن ي��ق��دم ل��ه احل��را���س��ة ..
ك���ان ان�����س��ان��ا ك��ب�يرا  .يف ك��ل ال�����ص��دم��ات
واالزمات كانت عمان امللج�أ ،عمان احلنونة
(ب��ك��اء) و�أك�ث�ر م��ن م��رة �أق�سم �أن��ن��ي عند
و�صويل �إل��ى عمان(�سوف ابو�س ترابها ).
بقينا يف بغداد لعام  1984كان منيف على
قناعة الن��ه ل��ن ي��خ��رج م��ن ب��غ��داد ح��ي��ا يف
بغداد بعد االزمة كان هناك خوف �إلى حد
مل يت�صل بنا احد وال حتى على التلفون ,
ومنيف اتخذ موقفا �ضد احلرب مع �إيران
ع�صام طنطاوي  -الأردن

وك���ان ي��ق��ول �إن احل���رب يجب �أن ت��ك��ون يف
فل�سطني  ,بعد اعالن هذا املوقف جا�ؤوا �إلى
البيت واخ��ذوا كل الوثائق وكل كتب منيف
وبحثوا حتى يف �أدراج مكتب منيف  ...وكان
له مواقف اخرى حتى عند ا�ستيالء �صدام
على ال�سلطة حيث �أن منيف رف�����ض هذا
(وق��ال) هذا حزب ولي�س تكية  ,وانه يجب
�أن يتم ت��داول باالنتخاب مل تكن لدينا �أية
امتيازات كنا ع�صافري يف قف�ص من ذهب,
وراتب منيف كان مئتي دينار عراقي  ,ومل
يكن يكفينا كان لدينة خادمة فلبينية وكانت
عمليا حم�سوبة معنا وعند مغادرتها �إلى
بالدهم مت تفتي�ش حتى مالب�سها الداخلية .
قمت بتهريب بع�ض اوراق منيف وهي بعنوان
(ر�سالة �إل��ى �أوالدي) وخب�أتها بكل�سة من
كل�ساتي وبباكيت من الورق  ,وكانوا ينادونني
ام زي��ن��ة �أن���ا مل �أع���م���ل يف الأح�����زاب الن
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قناعاتي ان االحزاب حتد من حرية الإن�سان
وحتد من تفكريه وجتعله فقط يتلقى الأوامر
وينفذها � ...أم��ا منظمات املجتمع املدين
اجلمعيات هناك حرة اك�ثر وجم��ال وا�سع
للعمل .بعد ا�ست�شهاد منيف كان النا�س يف
عمان متعاطفني معنا وكاتوا ي�ؤيدوننا ,وكنا
منتلك �سيارة حولناها لتك�سي ,انا مل ارغب
ان يعمل منيف يف االح���زاب وكنت قريبة
م��ن القوميني ال��ع��رب اك�ثر م��ن البعثيني.
رغم كل ما جرى وهذه التجربة املرة وكل
م��ا ي��ج��ري االن م��ن تفتيت وم����ؤام���رات اال
�أن االم��ل ب��اق ,وان احل��رك��ة القومية التي
ا�ست�شهد من اجلها منيف �ستحيا � ..أما يف
ق�ضايا املر�أة فهناك م�شكلة تعدد الزوجات
والأم��ي��ة وه��ي م�شاكل قدمية وكنا نتحدث
بها قبل �أك�ثر من خم�سني عاما ،ومل جند
حال لها حتى الآن  ,وهذا حال كل الق�ضايا
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العربية :ال حلول ،وال تقدم والأم��ة تتفتت.
�أحت���دث ب��ه��ذا الن ق�ضايا امل����ر�أة مرتبطة
بال�سيا�سة وبكل ق�ضايا املجتمع � ً
أي�ضا  ,املر�أة
والرجل معا ال يجوز الف�صل بينهما  ,وهنا ال
بد من الت�أكيد �أن التع�صب الديني ي�ؤثر �سلبا
على كل �شيء ،على املر�أة وعلى كل الق�ضايا
االخرى  ,اعتقد ان م�ؤن�س يف فرتة ما اجته
للدين وك��ان يلتقي ليث �شبيالت اال انه مل
ي�ستمر طويال  ,ه��ذا التع�صب ي�ضر املرء
وخا�صة يف الق�ضايا ال�شكلية اللبا�س وغريه
جلاما كما
 ,مل��اذا ي�ضع املتع�صبون للمر�أة ً
اخليل كي ال ترى ال�شمال وال اليمني  .الزالت
املر�أة تعاين من �ضغوطات الرجل وم�شاركة
و وج��ود امل���ر�أة يف ال�برمل��ان جم��رد �صورة ,
ال�شيء اجلديد الآن هو �أن امل��ر�أة ا�صبحت
ت�����ش��ارك يف ال�����وزارة و�أن ت��ك��ون وزي����رة ..
م�����ؤن���������س ك������ان ف�����خ�����ورا ب���اب���ن���ت���ه وه���ي
ح�����ص��ل��ت ع���ل���ى م���ا����س�ت�ر ق����ان����ون دويل
وت����ع����م����ل يف وزارة ال���ت���خ���ط���ي���ط ...
لعمر ابني ا�سلوب كتابي جميل  ,وكان يتبادل
الر�سائل مع م�ؤن�س كانا يحبان ً
بع�ضا كثريا
وم�ؤن�س هو ال��ذي �أ�صر ان يكون له �شقيق
وعمر در���س يف امريكا تخ�ص�ص تخطيط
م��دين ,وه��و يعمل يف ال�ضمان االجتماعي
الآن وقد بدى التعب على �ضيفتنا العزيزة
والحظنا انها ال ترغب بالإف�صاح والغو�ص
�أكرث فيما عانته مع زوجها منيف يف �أكرث من
عا�صمة  ,قمنا بتوجيه بع�ض الأ�سئلة ال�سريعة
كخامتة لهذه املقابلة  ,وفيما يلي جزء منها :
منيف يف ر�سالته الوالده يقول �« :أمكم حني
تتحدث ع��ن ال�شاطئ يف غ��زة يخيل �إل��ى
ال�سامع �أنها تتحدث عن اجلنة  ,وحني تتحدث
عن ف�لان �أو فالنة من اقاربها وقريباتها
وك�أنها تتحدث عن حلم جميل رائ��ع «ملعة
 :نعم دائما كنت �أح��دث منيف عن �شاطئ
غ��زة  ,وكنت �أمتنى �أن نر�سو على �شاطئ
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كي ن�سرتيح قليال ..قليال ,ولكنه كان بحارا
و�شجاعا وال يتعب ,وك��ان يرف�ض �أن
�صع ًبا
ً
ي�سرتيح  ,عندما تكونني وحيدة ويف امل�ساء,
ما هي اللحظات �أو ال�شيء اجلميل الذي
تتذكرينه يف هذا التاريخ الغني وال�صعب؟
مل��ع��ة� :أت��ذك��ر منيف وك���ل حياتنا م��ع��ا ظو
اتذكر �شاطئ غ��زة ,واتذكر �إحل��اج م�ؤن�س
غ��ل��ى ان ي��ك��ون �أخ ,وه���ذا حت��ق��ق ب��ع��د 10
���س��ن��وات وب�صعوبة ���ش��دي��دة وك���ان م�ؤن�س
ي��ق��ول�( :إذا جبتي بنت رجعيها) �أت��ذك��ر
طفولة م���ؤن�����س وع��م��ر فقد ك��ان��ا �أك�ث�ر من
�أخ���وي���ن ,وك���ان ع��م��ر ي��ق��دم ك��ل اخل��دم��ات
املمكنة مل���ؤن�����س مب��ا فيها ت��ق��دمي ال����دواء..
�أتذكر القلق الدائم وخا�صة عندما يذهب
منيف �إلى بغداد  ,دم�شق كانت �أهون كثريا,
افكر مب�ؤن�س ومل��ذا رحل باكرا� ,أفكر بعمر
وابنتي وزينة  ,وافكر االحالم التي �ضاعت .
م������اذا ت���ق���ول�ي�ن ل��ل��ب��ح��ر ,ل��ب��ح��ر غ�����زة ؟
مل����ع����ة :ن����ري����د ان ن�������س���م���ع �أ������ص�����وات
الأم�������واج ال���ت���ي ت��ع��ط��ي��ن��ا احل���ي���اة وت��ع��ي��د
ل��ن��ا ك���ل ح��ق��وق��ن��ا و�أر����ض���ن���ا امل��غ��ت�����ص��ب��ة.
ماذا تقولني للمر�أة ؟
مل��ع��ة :انه�ضي ووا���ص��ل��ي العمل والن�ضال,
�أكملي امل�سرية ال ترتاجعي وال تقبلي بحكم
الرجال .
م��اذا تقولني للجيل اجلديد من الفتيات
وال�شباب؟
ملعة :ال �أريد �أن �أقول الكثري فقط ان�صحهم
بالعمل اجل��اد و ال��ق��راءة اجعلو ال��ق��راءة
�صديقتكم ,ال �أح��د يقر�أ الآن ,م��رة �أخ��رى

اجعلوا الكتاب �أعز �أ�صدقائكم  ,انا دائما
ك��ن��ت اح����اول ان ي��ك��ون ال��ك��ت��اب �صديقي.
وماذا تقولني للفقراء:
ملعة :اعملوا ,وك��ان اهلل بعونكم  ,ويف هذا
الزمن «ماحدا ب�ساعد حدا» ،ومن ال�ضروري
العمل اجلاد على حل م�شكلة الفقر من قبل
اجلميع .
ماذا تقولني الحتادنا ،احتاد املر�أة الأردنية؟
ملعة :ادعوكن لال�ستمرار والن�ضال وخو�ض
ك��ل امل��ع��ارك م��ن �أج��ل تطوركم وم��ن �أج��ل
حقوق املر�أة.
ماذا تقولني للأمة التي �آمنتم بها �أنت
ومنيف .؟
مل���ع���ة :الإمي���������ان م����ا زال را����س���خ���ا ول���و
ع��ا���ش م��ن��ي��ف ل��ث��ب��ت ع��ل��ى ن��ف�����س امل��ب��ادئ
واالمي�����ان ب��ال��وح��دة ال��ع��رب��ي��ة ,اهلل يكون
ب��ال��ع��ون ,وامل������ؤام�����رات ت�����زداد ���ش��را���س��ة.
ن���ري���د �أن ن���ع���رف ���ش��ي��ئ��ا ع���ن الأح����ف����اد؟
ملعة  :عمر عنده بنت وولد  ,طارق و�آية والفرق
بينهما � 3سنوات م�ؤن�س عنده ولد وبنتان,
منري ونور وكندة التي �أ�سماها بهذا اال�سم
لأنها حيوية وكثرية احلركة ن�سبة لقبائل كندة
العربية ,وابنتي زينة عندها ابنة واح��دة.
من يزورك الآن من الأ�صحاب
ال����ق����دام����ى ل���ك���م ومل���ن���ي���ف وم�����ؤن���������س؟
ملعة :يزورنا الكثري وخا�صة �أ�صحاب م�ؤن�س
هيثم و���س��ع��ود و�سميح ي���أت��ون با�ستمرار.
�شكرا لكم والحت��اد امل���ر�أة النكم تتذكرون
(القدميات) �شكرا لهذا االهتمام.
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ت�أخذ الطفولة يف حياة الب�شر ق�سطا كبريا من ت�شكيل هويته النف�سية ،فهي البقعة الأكرث
ت�شربا ملا يحدث حولها ،وبالتايل م�ستقبال يتفرع الإن�سان مبا ر�سم له من خالل ثراء طفولته
�أم حرمانها ،ولعل املبدع يرى �أن طفولته كانت العامل الأكرب يف توجيهه للكتابة� ،إذ يندر �أن
تخرج جتربة �إبداعية دون �أن يكون لها روا�سب من املا�ضي �أو �إرها�صات ت�شري لها ،فالأ�سئلة
التي ي�س�أل الكاتب بها نف�سه؛ ما الذي دعاين �أن �أكون كاتبا؟ ملاذا مل �أجته �إلى كرة القدم
مثال؟ وهنا قد تكون الإجابة خمتبئة �أ�صال يف احلياة اخلا�صة للكاتب ،وبالتايل يف الطفولة
والنمط العائلي الذي ن�ش�أ فيه� ،أل�سنا نحن منتجات بيوتاتنا؟
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األردن
شاعر وكاتب من
ّ
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من �أنني تو�أم وولد �شقيقي ميتًا) ،فا�ستم ّرت
االحتفاالت �سبعة �أيام بلياليها ،من رق�ص
وغناء وجناكي وموالد ،وتوزيع �سبعة �أنواع
من احللوى والع�صري! ....
أوي ب��ي وب�إخوتي
وم��ن هنا ،ك��ان اهتمام � ّ
من بعدي ،كب ًريا ،خا�صة و�أنهما كانا على
جانب من العلم والثقافة� .أُر�سلت منذ �سنّ
الثالثة �أو �أقل �إلى مدر�سة خا�صة (راهبات
ماريو�سف) وبقيت فيها حتى ال�صف الأول
االب��ت��دائ��ي،ح��ي��ث كنا نتع ّلم فيها اللغتني
الإجنليزية والفرن�سية ،بالإ�ضافة �إلى املواد
�سجلني
الأ�سا�سية الأخرى .ويف عام ّ ،1967
�أهلي لتع ّلم البيانو فيها يف العطلة ال�صيفية.
�سامية العطعوط:
�أذكر �أنني ح�ضرتُ ح�صتني �أو ثال ًثا ،لينتهي
�أه��ل��ي وال��ظ��روف ال��ت��ي عاي�شتها يف ك��ل ذل���ك دف��ع��ة واح����دة يف اخل��ام�����س من
طفولتي ،وج ّهتني نحو الإبداع
حزيران ،و�أن��ا مل �أبلغ العا�شرة بعد ،وكان
هذا هو املف�صل الأول يف حياتي.
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* تلعب الطفولة دورا مهما يف ت�شكيل
هوية الإن�سان ،كيف �أ�س�ست الطفولة
الهوية الإبداعية لديك ؟
بالت�أكيد هي الطفولة التي تلعب دو ًرا رئي�س ًيا
يف ذل���ك ...نع ّلق ذك��ري��ات الطفولة ،على
م�شاجب ال��ذاك��رة ،لنكت�شف �أنها هي التي
تع ّلقنا على جدائلها!..
نوعا م��ا ،جميلة
كانت طفولتي متناق�ضة ً
ويف الوقت نف�سه �صعبة .ميكن القول �إنني
ع�شتُ يف طفولتي مرحلتني .كانت الأول��ى
ح�ين ُول����دتُ ل ٍأب يعترب م��ن �أث���ري���اء ّ
جت��ار
مدينة نابل�س ،ينتظر مولودًا منذ ع�شرين
��ام��ا ،دون ف��ائ��دة .وح�ين ت���ز ّوج بعد وف��اة
ع ً
حتققت له الأمنية من خالل
زوجته الأولى،
ْ
يوما عظي ًما وم�شهودًا
مولدي ،فكان ذلك ً
بالن�سبة للعائلة ال�صغرية والكبرية ،وحتى
بالن�سبة لأه��ايل نابل�س( ،ه��ذا على الرغم
رمي ي�سوف � /سوريا
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كانت جتربة االحتالل وما تالها من �سنوات ،وبالتايل مل يعد لديه هناك ما يبيعه .على
جتربة �صعبة ما زالت حلظاتها تلك حتفر العك�س من معظم التجار يف نابل�س واملناطق
يف ذاكرتي ،ك�أول و�أهم الأحداث املف�صلية املجاورة الذين ب��د�أوا يتعاملون يف التجارة
التي �أ ّثرت عمي ًقا يف نف�سي وتن�شئتي وحتى معهم ،من منطلق �أن ال مف ّر من هذا الو�ضع.
على م�سار حياتي كلها ،لأنغم�س بعدها يف �أُ�صيب وال��دي بعدها بعدة جلطات وتويف
ونحن بعد �أطفال .وكان هذا املف�صل الثاين
القراءة وال�سيا�سة واملظاهرات!..
ً
ً
الذي �أ ّثر يف طفولتي ت�أثريا كبريا ،وهو ا ّلذي
* لنتكلم عن التجربة الأولى للكتابة �أطلق مكامن التعبري يف نف�سي ،فبد�أتُ �أكتب
ع��ن الإب����داع ومهابط الإح��ب��اط يف ال�شعر ،وكتبت ع��دة ق�صائد يف �أب���ي ويف
االح��ت�لال� ....إل��خ ،وكنت �آن��ذاك يف الثالثة
�سرية الكاتب؟
بعد االح��ت�لال ،تغيرّ ت جميع الأو���ض��اع من ع�شرة من عمري تقريبا!...
حولنا ،العامة واخل��ا���ص��ة .وعلى ال�صعيد * حينما نكون �أطفاال ،هل هناك �شيء
ال�شخ�صي ،ت���أ ّث��رت �أو�ضاعنا االقت�صادية يوجهنا جتاه الإبداع؟ باعتقادك ما
ك��ث�ير ًا ،حيث �إن وال���دي ال���ذي ك��ان تاجر هو؟
�أقم�شة باجلملة ،وك���ان ُيح�ضر ب�ضاعته بالت�أكيد ،هناك بع�ض الظروف التي ميكن
ّ
تفجر املوهبة الإبداعية
من الأقم�شة
واحلطات وغريها من �سورية �أن تتهي�أ من �أجل �أن ّ
ول��ب��ن��ان ،رف�����ض ال��ت��ع��ام��ل م��ع (ال��ي��ه��ود) ،وت�صقلها ..وقد كان لوالدتي رحمها اهلل،
الف�ضل الكبري يف ذلك ،بالإ�ضافة �إلى �أبي
الذي كان ذكي ًا متفتح الذهن ووطني ًا .فقد
كانت �أم��ي ام���ر�أة متعلمة ومثقفة ،تعزف
على العود ،و�شاركت قبل زواجها يف االحتاد
الن�سائي والأع��م��ال التطوعية .وبالتايل،
كانت تهتم جدً ا بدرا�ستنا وبتثقيفنا وتنمية
حب القراءة لدينا !...فكانت منذ �صغرنا،
تقر�أ لنا من الق�ص�ص امل� ّصورة يف كل يوم،
ثم �شجعتنا على القراءة ونحن يف عمر �سبع
�سنوات وثماين �سنوات .وكانت ت�شرتي لنا
ق�ص�ص �سل�سلة املكتبة اخل�ضراء كالأنف
العجيب وعقلة الإ�صبع وغريها التي قر�أناها
كلها ،وكذلك املجالت الأ�سبوعية (�سوبرمان
والوطواط) التي كنا ننتظر �صدورها بفارغ
ال�صرب .ث��م اعتدنا �أن��ا و�أخ���ي على �شراء
الق�ص�ص وامل��ج�لات م��ن م�صروفنا ومن
العيديات .و�أذك��ر �أول كتاب قر�أته كق�صة
خارج املجالت امل�صورة وق�ص�ص الأطفال،
ك���ان (ن��اق��ة ���ص��ال��ح) ال���ذي ا���ش�تري��ت��ه من
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عيديتي.
وكان املف�صل الآخر املهم يف حياتي ،عندما
ا���ش�ترت يل �أم����ي رواي����ة (ب��ائ��ع��ة اخل��ب��ز)
م��ن �إح����دى ال��ب�����س��ط��ات ،ون��ح��ن يف زي���ارة
�إل��ى عمان ،وقالت يل :ه��ذه رواي��ة جميلة.
كنت رمبا يف احلادية ع�شرة من عمري!..
بالطبع،مل �أ�صدق نف�سي ،ب�أنني �أحمل هذا
الكتاب اجلميل ال�ضخم ،و�أقر�أ كتا ًبا للكبار
متاما
الكبار !...بعد قراءة تلك الرواية ،تغيرّ ً
م�سار قراءاتي .مل تعد املجالت الأ�سبوعية
امل�ص ّورة ،مثل �سوبرمان والوطواط ،تكفي
لإ�شباع نهمي للقراءة ،وبد�أت �أ�شرتي الكتب
املكلفة ج��د ًا بالن�سبة �إل��ي��ن��ا ،ف���أ���ش��ار �أح��د
ت�سجلنا يف (مكتبة
الأقارب على والدتي ب�أن ّ
بلدية نابل�س) كم�شرتكني� .أج��اب��ت��ه ب�أننا
�أطفال .فقال لها ،ب�أن هذا ال ي�ؤثر طاملا ندفع
ر�سوم الإ�شرتاك ملرة واحدة فقط ،فذهبت
�أنا و�أخي �إلى مكتبة البلدية وا�شرتكنا فيها،
وكنا �أ�صغر املنت�سبني �إليها يف تاريخ املكتبة،
ووقعنا فيها على كنز ثمني!...
بعد ذلك� ،أ�صبحت القراءة والكتابة جز ًءا
ال يتجز�أ من حياتي ،ويف املرحلتني املتو�سطة
وال��ث��ان��وي��ة ،ك��ان��ت موا�ضيع الإن�����ش��اء التي
�أكتبهاُ ،تقر�أ على الطالبات يف ال�صفوف
الأخرى..
كنا نذهب �إلى املكتبة ،مرتني يف الأ�سبوع،
ن�ستعري يف كل مرة كتا ًبا �أو كتابني ،نقر�أهما
ب�سرعة لنعيدهما ون�أخذ غريهما ،ويف تلك
املرحلة و�صلت قراءاتي �إل��ى معدل � 3أو 4
كتب �أ�سبوع ًيا..
وخ�ل�ال ت��ل��ك ال��ف�ترة ق����ر�أت �شعر حممود
دروي�����ش وف���دوى ط��وق��ان و�سميح القا�سم،
ع�شقت ال�شعر وحفظت دواوي��ن كاملة لهم
عن ظهر قلب .ق��ر�أت كال�سيكيات الرواية
العاملية ،ثم ب��د�أت �أق��ر�أ الفل�سفة الوجودية
ف��ق��ر�أت معظم ك��ت��ب ���س��ارت��ر و���س��ي��م��ون دو

بوفوار و�ألبري كامو ،ثم قر�أت يف علم النف�س
وانتقلت �إل���ى ق���راءة الفل�سفة املارك�سية
وامل��ادي��ة التاريخية واجلدلية وغ�ير ذلك.
ق��ر�أت مئات الكتب يف �سنوات قليلة ج��د ًا،
وح�ين �أن��ه��ي��ت امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ،كنت قد
�أُ�شبعت من القراءة ،فانقطعت عنها خالل
فرتة الدرا�سة اجلامعية �إال قلي ًال...
وح��ت��ى بعد �أن �أنهيت درا���س��ت��ي اجلامعية
بتخ�ص�ص ري��ا���ض��ي��ات م��ع��ا���ص��رة ،ع��دتُ
�إل��ى القراءة و�إل��ى كتابة ال�شعر واخلاطرة
وال���رواي���ة ،دون �أن �أن�شر �شي ًئا ..وع��ادت
�أمي لت�شجعني حينها على الكتابة والن�شر.
ف�ترك��ت ال�شعر وال���رواي���ة وك��ت��ب��ت الق�صة
الق�صرية وب��د�أت مت�أخرة ،بن�شر ما �أكتب
يف ال�صحف واملجالت املحلية ،وك��ان هذا
مف� ً
صال �آخر مه ّم ًا يف م�سريتي الإبداعية!...
وبالن�سبة يل� ،أعتقد �أن �أه��ل��ي وال��ظ��روف
التي عاي�شتها يف طفولتي ،وج ّهتني نحو
الإبداع ،والأهم من ذلك كله ،كانت والدتي
املوجه والداعم لذلك.
(رحمها اهلل) هي ّ
هي التي و ّف��رت املناخ ،وهي التي �آمنت بي
وب�إمكانياتي ،وكانت تت�أمل حني جتدين �ألعب
مث ًال علـى م��ا ي�شبـ ــه (لعبة ال��ول��د) هذه
الأي���ام ،وتقول :ح��رام عليك ،اهلل �أعطاك
موهبة ،ما ترتكيها ،ما ت�ضيعي وقتك...
الخ.!..
* دائما يتكلم املبدعون عن القلق،
على الأغلب ينطلقون بهذه الدافعية،
ما الذي خب�أته الطفولة فينا؟
نعم ،هو القلق بكافة �أ�شكاله ،خا�صة ملن
تعر�ضت ب�ل�اده ل�لاغ��ت�����ص��اب ،ومل���ن عا�ش
طفولة قا�سية يف ظ��روف االحتالل والعمل
ال��وط��ن��ي ...ه��و القلق النف�سي وال��وج��ودي
والآيديولوجي وال��ه ّ��وي��ات��ي ...وك�أنني كنت
غافية قبل اخلام�س من حزيران عام 1967ـ
و�صحوت .كربتُ على غفلة .ر�أيت دموع �أمي
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و�أب��ي يف ليلة االحتالل تنهمر من عيونهما
ب�صمت ،و�شفا ابت�سامة على وجه �أمي حني
�أنظر �إليها ،كي �أطمئن� !...ضاعت طفولتي
وواجهت واق ًعا ملحت ّل ،وواق ًعا ميوت فيه
مني،
ْ
�أحد الوالدين� .ساعدتني القراءة على ّ
تخطي
مرحلة مهمة يف حياتي ،كانت ال��رواي��ات
ت�أخذين لعاملها ال�ساحر ،ف�أن�سى نف�سي يف
القراءة ل�ساعات ،و�أغيب عن الوجود .ثم
�أ�صبحت الكتابة منذ ذل��ك احل�ين ،ت�ش ّكل
امل��ع��ادل امل��و���ض��وع��ي حل��ي��ات��ي ،وامل��ن��ق��ذ يل
من ق�سوتها� !..أ�صبحت هي �أداة التوازن
ال��داخ��ل��ي مقابل ه��ذا القلق ال��وج��ودي يف
مواجهة املوت ،والقلق النف�سي والآيديولوجي
يف مواجهة ال��واق��ع امل��ت���أزم ال��ذي ع�شته يف جميلة عمايرة:
طفولتي� !...أف ّ��ج�� ُر فيها ع�شقي ،غ�ضبي« ،مدينة بكل �شيء لطفولتي وبكل ما
�أمنياتي� ،أحالمي وهزائمي!..
�أت�شكل منه اليوم».
الطفولة هي املفتاح ،وهي القفل!...
ودائ ًما نعود �إليها ..نعي�ش فيها �صغا ًرا دون * تلعب الطفولة دورا مهما يف ت�شكيل
�أن ن��درك ،وحني نكرب ،نعود �إليها لنختبئ هوية الإن�سان ،كيف �أ�س�ست الطفولة
فيها كبا ًرا ..وك�أنها احل�ضن الذي مينحنا الهوية الإبداعية لدى املبدع؟
الطم�أنينة ،وك�أنها احللم الذي ال يتحقق !..بالن�سبة يل �أعتقد �أن الطفولة هي �سر
ك��ل م��ا �أك��ت��ب��ه ،ومكمن الأح��ل�ام وال���ر�ؤى
والتطلعات ،واخليبة والب�ؤ�س واحلزن ،كل
ما �أكتبة هو من خزانها املليء بال�صور
والأحالم والتوقعات والأخيلة والوجوه .
�أب����ي واح����د م���ن ب�ي�ن ك���ل ت��ل��ك ال��وج��وه
البعيدة التي حت�ضر دائما رغم �أنه �أوغل
يف الغياب ،مل يغب قط ،ح�ضوره القوي ما
ي��زال  ..يربت على كتفي ،مينحني قبلة
أح�سها �ساخنة فوق وجنتي ،وي�ضحك على
� ّ
�أبطايل الذين تقتلهم البطلة.
من ح�سن حظي �أنني ن�ش�أت لأ�سرة ممتدة
متاما� ،إذ كان يقيم
حتب البنات كالأبناء ً
الراحل العظيم «�أب��ي» وليمة كبرية حينما
ترزق العائلة بطفلة .
كل هذه ال�صور وغريها الكثري الكثري مما
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�أعجز عن ا�ستح�ضاره ما تزال ماثلة �أمامي
ومنها �أ�ستمد كل ما �أكتبه ..فهي وقودي
الذي ال ينفد.

ي��ك��ون قلقا ل��ه �صفة ال�سلبية واالن��ك��ف��اء
والإحباط �أمام ا�سئلة احلياة الكربى كاملوت
 ..املوت الذي ميهي حياتنا ب�صورة ال �صحو
بعدها  ..ودائ��م��ا يح�ضرين ق��ول ال�شاعر
العظيم املتنبي :على قلق ك�أن الريح حتتي
 ..رمبا تكون ح�سا�سية املبدع عالية جتاه كل
�شيء ولهذا ثمة قلق نحو كل �شيء ..
والقلق مل يفارقني ...

حنان بريوتي:
ال�صدمات يف الطفولة تدفع للبحث
عن �أ�سلحة للدفاع والرد

* دائما يتكلم املبدعون عن القلق،
على الأغلب ينطلقون بهذه الدافعية،
ما الذي خب�أته الطفولة فينا؟
م��ن��ذ �أن امتلكت ال��وع��ي الأول باحلياة
والكائنات وال��ن��ا���س والقلق مل يرافقني ،
�أحيانا يكون قلقا �إيجابيا له �صفة الدافعية
والإ�ستمراية يف البحث واملعرفة وال�س�ؤال
الذي يقود لبوابات معرفية جديدة  ،و�أحيانا

* تلعب الطفولة دو ًرا مهما يف ت�شكيل
هوية الإن�سان ،كيف �أ�س�ست الطفولة
الهوية الإبداعية لدى املبدع؟
ال��ط��ف��ول��ة ه��ي امل��خ��زون وه���ي امل��ن��ب��ع ال��ذي
تت�شرب منه الأي��ام لونها وتت�شكل عجينة
احل��ي��اة ب���أ���ص��اب��ع ه���ذه امل��رح��ل��ة .الطفولة
ال�سعيدة املثالية اخلالية م��ن املنغ�صات
ال توجد �إال يف الأف�لام الفا�شلة والروايات
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* لنتكلم عن التجربة الأولى للكتابة
ع��ن الإب����داع ومهابط الإح��ب��اط يف
�سرية الكاتب؟
ال �أع��رف على وج��ه التحديد �أو التعيني
ال�سر الكامن وراء التوجه نحو الكتابة ..
كل ما �أعرفه �أنني كنت �أمتيز بني �أقران
الطفولة باالختالف ،وكنت �أراين يف مكان
�آخر بعيد وق�صي .
وك��ان��ت التخيالت ت�سيطر على تفكريي
وذهني � .أراين ملكة يف قومي قبل �أن يتم
الإط��اح��ة ب��ي م��ن قبل
غرباء ملثمني بالأ�سود
ربما تكون حساسية
وال دم�����اء ت�����س��ري يف
المبدع عالية تجاه كل ع���روق���ه���م .و�أح��ي��ان��ا
�أراين ف���ت���اة تخلى
شيء ولهذا ثمة قلق
عنها اجلميع فعادت
نحو كل شيء
لي ًال للغابة لت�صادق
حيواناتها.
رمب ��ا م��ن ه �ن��ا ب� ��د�أت �أن �� �س��ج �أح�لام��ي
وتخيالتي بكلمات ،ال �أع����رف .ك��ل ما
�أعرفه �أن الكتابة باتت ملج�أي ودوائي وما
�أكتمل به و�أتوازن ،مدينة بكل �شيء لطفولتي
وبكل ما �أت�شكل منه اليوم.
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اخليالية ،ولكل منا �أوجاعه الغائرة و�أفراحه
اخلفية املتبقية مثل و�شم يف الروح ،والغريب
فعال �أن �أوجاعنا الكبرية يف الطفولة تتحول
ملنابع فرح خفي عندما تبعدنا الأي��ام عنها
وجترنا ال�سنون معها يف درب العمر الطويل
الق�صري.
رمبا ما كان ي�ؤملني يف الطفولة ق�صر برامج
الأطفال يف التلفاز والفراغ الطويل يف العطل
املدر�سية ومل �أدر �أنه �سيكون منبع ًا لفرحي
القادم حني �أ�شرعت نافذة للقراءة واكت�شفت
���ش��رف��ة ل�ل�إط�لال ع��ل��ى احل��ي��اة واكت�شاف
قدرتي على ال��ب��وح ،فتعلقي بالكتاب ل�سد
الفراغ منحني �إرث��ا من الفرح والذكريات
والأح�لام .اليوم �أ�شفق علينا وعلى �أبنائنا
ح�ين �أرى ال��وق��ت امل�����س��روق �أم����ام �شا�شة
احلا�سوب والألعاب التي متلأ الفراغ بفراغ
�أكرب ،واخلواء الفكري والروحي والعاطفي
الذي يفرغ الإن�سان من قدرته على احلياة
والتعاطي مع الوجود ب�إيجابية والإح�سا�س
بقيمته وبب�صمته اخلا�صة وبت�شربه للأيام
بطعم خمتلف وج��دي��د ،و�أ�ست�شعر غربة
الإن�سان عن ذاته وعمن حوله ،القراءة هي
ما جعل لطفولتي دو ًرا يف ت�أ�سي�س الهوية
الإبداعية.
وثمة �أم��ر �آخ���ر ،فكوين ال��ف��رد الأ�صغر يف
عائل ٍة كبري ٍة ن�سب ًيا منحني فر�صة للحرية
بعيد ًا عن رقابة املحبة ال�صارمة وعني القلب
واالهتمام الكبري الذي يعي�ش بني ق�ضبانه
اجلميلة من ينت�سب لعائلة قليلة الأف��راد،
�أتذكر لعبي وم�شاويري الطفولية و�أفكاري
وخرب�شات �أحالمي الكثرية ،هذه الفو�ضى
اجل��م��ي��ل��ة واالزدح�����ام وال��ت��زاح��م العائلي
�أثث داخلي بالدفء وبالقدرة على الت�أقلم
وتقدير القليل واحرتام التفا�صيل ال�صغرية
يف احلياة التي جتلب معها الفرح احلقيقي.

* لنتكلم عن التجربة الأولى للكاتبة
ع��ن الإب����داع ومهابط الإح��ب��اط يف
�سرية الكاتب؟
التجربة الأول��ى للكاتبة هي بداية مرتددة
م�شوبة بخوف وخطى غري ثابتة حتتاج ملن
ي�أخذ بيدها �أو يوجهها قد تكون ثناء من
معلم و�أحيانا ت�شكك ًا منه مبا كتبت ،ك�أن
ي�س�ألك :من �أين نقلت الكالم؟ ولو جتاوزنا
خرب�شات الطفولة وب��واك�ير البوح الأول��ى،
لو�صلنا للتجربة الأول��ى اجل��ادة يف الكتابة
والتي كانت يف اجلامعة الأردنية حني ات�سعت
احلياة ،وامتدت الأحالم ،وتبلورت الر�ؤى،
و�أينعت �أدوات الكتابة يف ظل رعاية �أ�ساتذة
م��ت��ذوق�ين وداع��م�ين مم��ن تلم�سوا موهبة
حتتاج لتوجيه ورعاية،
ل��ك��ن م��رح��ل��ة ال��درا���س��ة
التجربة األولى للكاتبة
اجل��ام��ع��ي��ة تنتهي مثل
بداية مترددة مشوبة
طيف جميل وي�صطدم
ح��ل��م ال��ك��ت��اب��ة ب��ال��واق��ع بخوف وخطى غير ثابتة
ال���ف���ق�ي�ر وامل���ع���ط���ي���ات
تحتاج لمن يأخذ بيدها
ال�صعبة خ��ا���ص��ة �أم���ام
الأن��ث��ى ،فلي�س منتظ ًرا
م��ن امل���ر�أة �أي �شكل للتميز ولي�س لها �أن
ت��ت��ج��اوز ���س��ي��اج ال��ع��ادي��ة ح��ت��ى ب��ح��ل��م ،وم��ا
جت��ده يف داخلها من موهبة وعط�ش للبوح
عليها �أن تقمعه وت��ط��وع��ه وت��غ��ت��ال��ه لأج��ل
�أال تخرج ع��ن الإط���ار املر�سوم لها� ،إط��ار
�ضيق يختزل كيانها ب�صفتها �أنثى تنتظر
عري�سا لتبد�أ رحلة ال��زواج والإجن��اب وهذا
يكفيها ،ك���أن احل��ي��اة حت��اول و�ضعنا �أم��ام
خيارات �صعبة واختيارات �أ�صعب ،لكن من
يتمكن من التمل�ص من ق�سوة اخليار ينتزع
الفرح من فم احل��ي��اة� ،إذ �أجمل ما ميكن
�أن يحقق ال�سعادة للمر�أة �أن تك ّون �أ�سرة
وتعي�ش �أمومتها وت�سعى للموازنة بني حلمها
الذاتي ومتطلبات �أ�سرتها وال بد من في�ض
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من الت�ضحيات �شرط �أال تن�سف حلمها ...
ولذا �سارعت ب�إ�صدار جمموعتي الق�ص�صية
الأولى والتي �ضمت ما كتبته من ق�ص�ص يف
اجلامعة ،والغريب �أين اخرتتها على عجالة
من جمموعة كبرية من الق�ص�ص وال �أدري
للآن كيف �أحتتُ لن�صو�ص ق�ص�صية فر�صة
�أن ترى ال�ضوء و ُتن�شر وحكمت على جمموعة
�أخرى بالو�أد ،وملا �أزل �أحتفظ بها مثل جنود
حرب �شاخوا بانتظار معركة مل ت� ِأت ،لكني
�أح�س�ست باملمحاة اخلفية امل��وج��ه��ة �ضد
�أي �شكل للتميز للمر�أة ،وما �أراه من بوادر
لن�سف م�شروعي الإبداعي من �أ�سا�سه ،كثري ًا
ما ك��ان تلميحي لرغبتي بالن�شر والكتابة
ي��ق��ا َب��ل بالتهمي�ش وبالتجاهل وبالتثبيط
وباي�صال ر�سالة �ضمنية �أن الأفق م�سدود،
والطريق الذي يبدو طويال يف احللم انتهى
قبل �أن يبد�أ ،ثمة �إذن املعيقات االجتماعية
ال�ضاغطة ب�شكل كبري.
املعيقات واملثبطات تواجه الكاتب ب�صرف
النظر عن جن�سه ،لكنها تختلف يف ال�شكل
و�إن ت�شابهت يف ال�ضغط ،م��ن ي�ست�سلم
تنتهي م�سريته الإبداعية وت�ضمر يف روحه
�شعلة الإب��داع ،وتت�شوه داخله ينابيع البوح
�إلى �أ�شكال �أخرى من الأمل والعط�ش اخلفي
والدموع غام�ضة ال�سبب ،كثري من املواهب
امل��و�ؤودة التي �أرى بقاياها املحزنة يف وجوه
فقدت البو�صلة يف �أول الطريق...
وم���ن ي��وا���ص��ل ال��ط��ري��ق ي�����ص��ط��دم ك��ذل��ك
ب�صعوبة امل�شهد الثقايف الذي يحاول �أن يكون
جزء ًا �صغري ًا منه ،فمنابر الن�شر حمدودة
حمليا ،واحلركة النقدية انتقائية ب�صورة
ال ترتبط دائ ًما بجودة العمل الأدب��ي ،وهي
غري ق��ادرة عن مواكبة الأعمال الإبداعية
وغربلتها وتقييمها بحيادية ومهنية� ،أو
حممد ن�صراهلل  /الأردن

ب��أح�ك��ام ومناهج نقدية وا�ضحة وعميقة
و�سابرة ومقنعة للقارئ وللكاتب نف�سه �إن
كانت مقنعة �أ�صال للناقد.
وا���ص��دار ك��ت��اب ج��دي��د يحتاج لطلب دعم
ليغطي تكلفة الن�شر �إن ح�صل فعليه ،و�إن
اختار �أن ين�شر على ح�سابه اخلا�ص عليه �أن
يتكبد التكلفة منتظرا املردود املعنوي فقط
�أما املادي ف�أمر �صعب �إن مل يكن معدوما،
لأن��ه ال يجد من ي�سوقه ال حمليا وال عربيا
وعليه هو �أن ي�سعى للن�شر واالنت�شار بنف�سه
�إذا مل يكن من فئة املحظوظني ممن ميتلكون
�شبكة من العالقات االجتماعية التي تظللهم
وتدفعهم ل�ل�أم��ام وت�سلط الأ���ض��واء عليهم
وت�ضيء �إبداعهم وتعطيه �أحيانا �أك�بر من
حجمه ،وباملقابل تهم�ش �آخ��ري��ن وت�ترك
راع ،وي��ذب��ل مثل نبتة
�إب��داع��ه��م يتيما ب�لا ٍ
عط�شى منتظرا حظه وحقه م��ن الرعاية

* حينما نكون �أطفاال ،هل هناك �شيء
يوجهنا جتاه الإب��داع ،باعتقادك ما
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* دائما يتكلم املبدعون عن القلق،
على الأغلب ينطلقون بهذه الدافعية،
ما الذي خب�أته الطفولة فينا؟
الطفولة ا�ستك�شاف العامل ،مواجهة �أولى بني
وج��ود مدجج بكل �أ�سلحة الواقع املفرو�ض
وب�ين النف�س الطفلة املجبولة على اخلري
وال�ساعية للفرح ،القلق هو �شعلة الإب��داع
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وال�سقاية....
�إننا ال نحلم وال نطمح مب�شهد ثقايف مثايل
و�صحي ،فهذا ال يكون �إال يف اخليال ،لكن
احللم م�شروع بتح�سني الو�ضع واحلالة يف
امل�شهد الثقايف جلعله �أكرث عدالة و�شفافية،
وتقليل املثبطات التي تقف يف وجه املبدعني
والأخ��ذ بيدهم لإي�صال �إبداعهم وو�صوله
ملنزلة ي�ستحقها.
مهابط الإح �ب��اط يف ��س�يرة ال�ك��ات��ب �أم��ر
طبيعي رمبا هي �أكرث من حمطات التحفيز
ومن ميتلك جذوة الإبداع ميتلك قدرة على
توظيف حمطات الإح �ب��اط حلفز طاقاته
على العطاء واعتبار الإبداع ح�صنه ومالذه
و�سفينة خال�ص لروحه.

هو؟
نعم ثمة العط�ش للبوح ،اخليال ،احل�سا�سية،
والقدرة على االلتقاط االختالف عن بقية
الأطفال ،الت�أمل ،الوجع ،واحللم واجلذوة
اخلفية يف العروق ..اال�صطدام املبكر مع
ق�سوة الواقع ،العامل الذي ال يعجبنا .كلها
حم��رك��ات يف ال��وع��ي وال�لاوع��ي ت��وج��ه من
جتري يف عروقه لعنة البوح للإبداع.
ث��م��ة ال���رف�������ض مل���ا ن���واج���ه���ه �أط����ف����اال من
ق�سوة وح��رم��ان و�أم��ي��ل هنا للتعميم ولي�س
للتخ�صي�ص ،فال�صدمات يف الطفولة تدفع
للبحث عن �أ�سلحة للدفاع وال��رد ،من منا
مل تنك�سر روح��ه على يد معلم غا�ضب؟ �أو
تتجرح روح��ه بع�صا وتتلوث �أفكاره بتلقني
�أعمى يف املدار�س ،وكبت وك�سر وقمع؟ ...من
منا مل يحزنه التعامل معه طف ًال ك�أنه كائن
ف�ضائي ال يفهم لغته وال يح�س ،ولي�س له �أن
يبدي ر�أيه �أو يرفع �صوته حمتجا على �أمر مل
يعجبه ،ويتم احلديث عنه يف ح�ضوره ك�أنه
نكرة �أو قطعة �أث��اث؟...ه��و �أ�سلوب للرتبية
�أقل ما ميكن �أن يقال عنه ب�أنه ين�شئ جي ًال
مهزوم ًا من الداخل ،فكيف له �أن يرفع راية
الن�صر يف حياته؟....رمبا الكتابة حماولة
لتجميل ال��واق��ع القبيح ،وحم��اول��ة لتك�سري
�صخرة الواقع ال�صعب والقا�سي و�إعادة بناء
عامل �أكرث ان�سانية ولو باحللم ،الأحالم هي
ما يجعل احلياة �أق��ل من اجلحيم بدرجة
معقولة!
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وهو املحرك له ولي�س ثمة مبدع مت�صالح مع
ذاته ومع الكون ب�شكل كامل� ،أ�سئلة الوجود
وحراب الرف�ض كلها ت�صطرع داخل املبدع
وتخز روحه للبوح ،الطفولة تخبئ فينا النقاء
الأول واحللم قبل �أن تلون احلياة مالحمنا
بالأمل وتقتل دواخلنا باملوت الذي ي�سرق منا
الأحبة ،ونعي ب�أنا على قائمة انتظار ن�سكنها
حلظة والدتنا ،وتخبئ فينا احل�سرة على ما
فاتنا �أن نعي�شه من حلظات وتنمي داخلنا
احلنني لأيام النقاء بعد �أن جتربنا احلياة
على اقرتافها باحرتاف !
ال��ق��ل��ق ه��و ال��وج��ه الآخ����ر ل��ل��وع��ي الفكري
وال��وج��ودي ،الإن�����س��ان ال��ذي ات�سعت دائ��رة
ث��ق��اف��ت��ه وت��ع��م��ق��ت ،ي�����ش��ت��ب��ك م���ع ال���واق���ع،
وت�ستوقفه احلياة وال يعربها ك�أي عابر �سبيل،
ت�صطرع داخله الأ�سئلة التي ال يجد الإجابة
ال�شافية لها ،وكلما انتهى من �س�ؤال �أ�سلمه
لآخر�،سل�سلة الأ�سئلة يف احلياة ال تنتهي،
وكذلك الإب���داع م��دى مفتوح الحتماالت ال
تنتهي من البوح واجلمال والتعبري وهي ت�شبه
انفتاح احلياة على مدى ال ينتهي الحتماالت
الأمل.
املبدع احلقيقي ال يكون دون القلق االيجابي
ال��ذي يحفزه للكتابة� ،أح��ي��ان��ا �أح�سد من
�أراهم يعي�شون احلياة باطمئنان و�سال�سة،
ال ي��ب��ح��ث��ون ع��م��ا وراء ال���ف���رح والأمل ،ال
يقر�أون ال يكابدون وجع البحث ،ال يت�أملون
�إال احتياجات �أج�سامهم من امل��اء والهواء
وال����غ����ذاء وامل�ل�اب�������س اجل��م��ي��ل��ة وال�ترف��ي��ه
واال���س�ترخ��اء ،امل��ب��دع ي��ك��اب��د وج���ع القلق،
التوقف عن القلق ال يكون �إال مرحليا حمطة
ا�سرتاحة ق�صرية متهيدا ملرحلة جديدة
متجددة من الأ�سئلة القلقة التي ال تنتهي
عند املبدع �إال برحيله ..

لنا عبدالرحمن:
«الكتابة �أم��ر يحمل كال الوجهني:
املتعة والأمل».
* تلعب الطفولة دورا مهما يف ت�شكيل
هوية الإن�سان ،كيف �أ�س�ست الطفولة
الهوية الإبداعية لدى املبدع؟
بالن�سبة يل ك��ان��ت ط��ف��ول��ت��ي يف ���س��ن��وات
االجتياح الإ�سرائيلي يف بريوت� ،أي �إنها مل
تكن طفولة عادية،لقد ر�أيت بعيون طفلة يف
عامها ال�سابع م�شاهد موت،ودمار ،ودماء،
م�شاهد مازالت خمزونة يف الذاكرة .وهذا
م��ا ظهر يف ن�صو�صي الإب��داع��ي��ة ،خا�صة
الأول��ى منها .يف ق�صة «عنب �أحر للم�ساء»
ال��ت��ي ن�شرتها �ضمن جمموعة «امل��وت��ى ال
ي��ك��ذب��ون» حت�����ض��ر م�����ش��اه��د احل�����رب ،من
ر�ؤي���ة طفلة ت�سمع �أ���ص��وات القذائف،وهي
ت�سري مع �أمها يف ال�شارع،وتخاف �أن متوتا
م��ع�� ًا .كذلك يف ق�صة «امل��وت��ى ال يكذبون»
ال��ت��ي حملت ع��ن��وان املجموعة ،ويف ق�صة
«اع��ت�راف» �ضمن املجموعة نف�سها ،لقد
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�شكلت �سنوات الطفولة خالل احلرب �ستارا متعة الكتابة متاما .فالكتابة �أمر يحمل كال
خلفيا ملعظم الن�صو�ص التي كتبتها حتى الوجهني  :املتعة والأمل.
الآن ،رمب��ا لأن احل��روب املتتالية بالن�سبة
لل�شعب اللبناين �صارت ج��زءا من ذاكرته * حينما نكون �أطفاال ،هل هناك �شيء
�سواء بالن�سبة للطفولة� ،أو يف �سنوات �أخرى .يوجهنا جتاه الإب��داع ،باعتقادك ما
لكن يف النتيجة تظل احلكايا وال�صور التي هو؟
ع�شناها خالل طفولتنا خيطا وثيقا يربط �أظ��ن �أن��ه من ال�ضروري يف البداية وجود
ً
إبداع،خيطا تتمازج فيه ن��واة الإب��داع عند الطفل ،ثم فيما بعد �إذا
ما بني الذاكرة وال
توفرت له الظروف املنا�سبة كي ت�شق هذه
الذكريات وتخيالتنا عنها.
ال��ن��واة طريقها يف ت��رب��ة خ�صبة ،حينها
* لنتكلم عن التجربة الأولى للكتابة �سيكون حمظوظا .بالن�سبة للكتابة حتديدا،
ع��ن الإب����داع ومهابط الإح��ب��اط يف من املمكن للكاتب �أن يكون مقاتال منفردا
يف ميدانه� ،أي �أن يكت�شف ن��واة �إب��داع��ه،
�سرية الكاتب؟
لن �أتكلم كثريا عن الكتابة الأولى للإبداع ،ويعتني ب��ه��ا ع��ن ط��ري��ق اه��ت��م��ام��ه ال��ذات��ي
ال �أ�ستطيع القب�ض على حلظة فا�صلة لهذا بالقراءة واملعرفة ،بغ�ض النظر عن الأ�سرة،
احلدث ،لي�س مبقدوري القول �أن جمموعتي بالن�سبة يل كنت حمظوظة لأن��ن��ي ن�ش�أت
الق�ص�صية الأول���ى « �أوه���ام �شرقية» هي �ضمن �أ�سرة تهتم بالقراءة ،ووجهتني نحوها
جت��رب��ت��ي الأول����ى يف ال��ك��ت��اب��ة ،ك���ان هناك منذ الطفولة.
ن�صو�ص قبلها مل �أن�شرها ،لذا دعني �أتكلم
�أك�ث�ر ع��ن اجل��ان��ب الفني يف الإب�����داع� ،أي * دائما يتكلم املبدعون عن القلق،
االح�سا�س الذي يرتافق مع الوعي بالن�ص ،على الأغلب ينطلقون بهذه الدافعية،
لقد حدث هذا معي يف املجموعة الق�ص�صية ما الذي خب�أته الطفولة فينا؟
الثانية « املوتى ال يكذبون» ،كان هناك �شيء الكالم عن الإبداع والقلق ،ال �أرى �أنه يتعلق
من املتعة يف الكتابة� ،إل��ى جانب التخيل ،مبرحلة الطفولة وح�سب ،يف تقديري �أنه
وهذا ما مل يكن حا�ضرا بقوة يف جمموعتي يتزايد مع ال��وق��ت .وكما قلت من قبل �إذا
كانت الطفولة مثال قد تركت عندي ذكريات
الأولى.
�أم��ا عن الإح�ب��اط يف �سرية الكاتب ،فتلك احلرب ،ف�إن هذه الذكرى مع الوقت مل تظل
حل��ظ��ات ك��ث�يرة ،ب��ل ك��ث�يرة ج����دا ،العجز حم�صورة �ضمن فكرة «احلرب» التي انتهت،
عن �إيجاد طريق وا�ضح بني اللغة وبني ما ب��ل جتاوزتها لفكرة امل��وت عموما ،لفكرة
يريد الكاتب التعبري عنه�،أمر �شاق للغاية ،الفقد والرحيل ،لفكرة التخلي ،واالنتزاع
وال��و���ص��ول لقليل م��ن ال��ر���ض��ى ع��ن الن�ص الق�سري من املكان ،من البيت ،من كل ما
امل��ك��ت��وب ،ال ي��ح��دث �إال بعد ج��ه��د ،ي��وازي يوحي بالأمان.
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لي�ست ق�ضية فل�سطني حمددة ببعدها اجلغرايف ،وكارثة احتاللها �ألقت بظاللها الكئيبة
على العامل العربي وم�ستقبله .ولي�ست ال�شهادة من �أجل هذه الق�ضية مرهونة مبن ولد
يف فل�سطني �أو مبن حتدر من �أبوين فل�سطينيني ،بل هي جذوة الوجدان العربي وقبلة
انتمائه القومي وحقوقه امل�سلوبة ما بقيت فل�سطني حمتلة.
مل تكن ندى ابنة ال�سنوات الثالث قد تعلمت تهجئة احلرف بعد ،حينما �سمعت كلمة
فل�سطني ترتدد على ل�سان �أمها ال�سورية الأ�صل ،وهي ت�ستمع �إلى �صوت والدها الدكتور
�صبحي �أبو غنيمة من �إذاعة برلني العربية ،ذات عيد� ،أثناء احلرب العاملية الثانية.
كان عمر ندى �سنة حينما رحل �أبوها �إلى �أملان ًيا مع جمموعة من الزعماء العرب لطلب
الدعم من احلكومة الأملانية يف مواجهة اخلطر ال�صهيوين ،وهجرة اليهود �إلى فل�سطني.
�شعور مبهم ا�شتعل يف روحها ،وهي ت�صغي مع �أمها �إلى ر�سالة �أبيها ال�شعرية من ذلك
الأفق البعيد ،وكانت �أخباره منقطعة ب�سبب احلرب وتعر�ض برلني للق�صف:
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مرابع الأن�س ،قيل :العيد َّ
حل وما
يف غ�ي�ر رب���ع���ك �أع����ي����اد مت��ن��اه��ا
وي��ح الغريب ل��ه يف الدار�ساهرة
ك�����أمن����ا م����ن ح���ن���اي���اه ح��ن��اي��اه��ا
وط��ف��ل��ة ك��ال��ن��دى ن�����ادت ف����أ َّرق���ه
�أن الي��ج��ي��ب ف����أب���ك���اه و�أب���ك���اه���ا
لو يعلم العيد مايف العيد من �شجن
ل���ن���ازح لأط�����ال ال���ده���ر �أو ت��اه��ا
مل ت��ع ال�����ص��غ�يرة معنى ما�سمعت من
�شعر �أبيها عرب الأثري ،لكنها تعلمت من
�أحاديث �أمها و�أهلها املفعمة باحلما�س
امل�����ش��وب ب��امل��خ��اوف  -كيف تُ���ردد كلمة
فل�سطني.
ك� ��ان ذل� ��ك �أول ال���وه���ج ،ال � ��ذي ميز
�شخ�صيتها ،وطبع روحها املتو ّثبة وذكاءها
ووجه م�سرية حياتها التي
املتوقد بطابعهّ ،
انتهت مبكرا با�ست�شهادها مرتني :مرة
حينما ا�ست�شهد زوجها خالد الي�شرطي
عام  ،1969وهو ع�ضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحريرالفل�سطينية ،ومرة �أخرى
حينما اغتيلت على باب بيتها بعد عودتها
من مقابلة رئي�س اجلمهورية اللبنانية
�آن���ذاك� ،سليمان فرجنية� ،أواخ���ر �شهر
ني�سان من العام �1973إ ،اب��ان احلرب
الأهلية يف لبنان ،تلبية لنداء �ضمريها
الوطني ،وهي حتاول وقف االقتتال وحقن
الدماء من �أجل توحيد الطاقات ملواجهة
العدو ال�صهيوين.
لعل حد�س ن��دى ق��د �أن��ب���أه��ا ب���أن دوره��ا
قد ح��ان ،وه��ي ت�شيع مع رفاقها القادة
ال�شهداء كمال عدوان و�أبو يو�سف النجار
وال�شاعر كمال نا�صر ،فقد ذكرت �أكرث
م��ن �صديقة مقربة منها� ،أن��ه��ا كانت
تو�صي بولديها منى وهادي قائلة :التن�سوا
�أن ت�شيعوين ت�شييعا مهيبا �إذا ماحدث يل
�أمر كهذا  ...يوم رحلت ندى ،كان الأفق

دام��ي��ا وب�ي�روت م�شتعلة ب��ن��ار القذائف
ف�شيعت مع ندى ومئات ال�شهداء �أحالم
التحرر والوحدة الوطنية.
بعد رحيلها بقيت �شهورا �أراها يف احللم ،
تنظر �إيل من وراء زجاج املكتبة ال�شفاف
يف بيتنا يف دم�شق وال تكلمني ويف عينيها
ح��زن وعتاب ،ف�أ�صحو على �صوتي و�أن��ا
�أردد :قويل ياندى ،من غدر بك؟

زهري �أبو �شايب  /الأردن
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للن�ساء ت���أث�ير ب��ال��غ على احل��ي��اة يف جمتمعاتهن يف اوق���ات ال�سلم ويف �أوق���ات احل��رب،
ولكن ه��ذا الت�أثري ك��ان وم��ا زال معر�ض ًا للتهمي�ش حتى من قبل الن�ساء انف�سهن .لقد
كنت اخطط للكتابة عن اكرث من ام��راة  ,ولكن حني ب��د�أت بالكتابة عن ال�سيدة ع�صام
عبد الهادي ق��ررت ان ارك��ز عليها كمثال للمر�أة النا�شطة والقيادية والقدوة لناجمي ًعا.
ولدت ال�سيدة فاطمة  /ع�صام عبد الهادي �سنة  1928يف نابل�س ،فل�سطني حيث تلقت
تعليمها ثم اكملت درا�ستها الثانوية يف مدر�سة الفرندز يف رام اهلل حيث متيزت بقدرتها على
اخلطابة باللغة العربية الف�صيحة ومتكنت من �إتقان اللغة الإجنليزية وكان ذلك بالغ املنفعة
والأهمية يف حياتها ال�سيا�سية الن�شطة الحق ًا .
�ساهمت ع�صام يف �سن مبكرة يف االحتجاجات واال�ضرابات التي نظمتها الأحزاب ال�سيا�سية
�ضد االنتداب الربيطاين يف فل�سطني ،وحني حلت نكبة � 1948شاركت يف حمالت الإغاثة
لتقدمي العون كالغذاء والدواء لالجئني الذين اجربوا على ترك بيوتهم بالقوة.
انخرطت ال�سيدة ع�صام يف العمل اخلريي االجتماعي التطوعي بان�ضمامها لالحتاد الن�سائي
يف نابل�س �سنة  ،1949و�سرعان ما انتخبت �سكرترية عامة لالحتاد .ثم حتولت �إلى العمل
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ال�سيا�سي ح�ين انتخبت رئي�سة لالحتاد
العام للمراة الفل�سطينية �سنة  1965ثم
نالت ع�ضوية املجل�س الوطني الفل�سطيني
ث���م امل��ج��ل�����س امل���رك���زي مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفل�سطينية.
لقد لعبت ال�سيدة ع�صام دور ًا قيادي ًا يف
املقاومة الفاعلة بعد عام  .1967لقد قامت
بتنظيم الكثري من �أ�شكال املقاومة لالحتالل
الإ�سرائيلي من توقيع عرائ�ض احتجاجية
وم�سريات واعت�صامات و�سرعان ما اتهمتها
�سلطات االحتالل مب�ساعدة و�إي��واء �شباب
و�شابات املقاومة
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
امل�����س��ل��ح��ة وم���ن
ث����م مت ���س��ج��ن��ه��ا
ث��م �إب��ع��اده��ا مع
ابنتها فيحاء �إلى
الأردن.
لقد عرفت تاريخ
جدتي �أم في�صل
ب�شكل �شخ�صي
ول��ك��ن ح�ين قمت
بالبحث والتدقيق
وج�����������������دت ان
البع�ض ي�صفها
بالنا�شطة الن�سوية �أي�ض ًا و�أود �أن �أتتبع هذه
ال�صفة منذ بداية وعيها ..لقد حتدت جدتي
االع����راف منذ نعومة �أظ��ف��اره��ا .مل يقبل
وال��ده��ا با�سم فاطمة ال��ذي �أطلقته عليها
القابلة القانونية التي �أ�شرفت على والدتها
معتقدة ان ا�سم الطفلة مل يكن مهم ًا لأنها
�أن��ث��ى : .ك��ان��ت ت�سمية الطفلة مهمة ج��د ًا
لوالدها املحامي املثقف ف�أ�صر على ت�سميتها
ع�صام .وهكذا �أ�صبح ا�سمها مركب ًا فاطمة،
ع�صام .ومن املفارقة �أن هذا كان ذا نفع
كبري لع�صام فقد كانت جتتاز احلواجز

اال�سرائيلية م�ستعملة ا�سم فاطمة بينما كان
جنود الإحتالل يدققون على اال�سماء على
احلواجز اال�سرائيلية ليمنعوا ع�صام من
املرور.
�أ�صرت ع�صام على �إكمال تعليمها الثانوي
بينما كانت الفتيات من جيلها ميكثن يف
البيت ويقبلن ب��ال��زواج املبكر بعد امت��ام
املرحلة االع��دادي��ة ل��ع��دم ت��وف��ر ال�صفوف
الثانوية يف م��دار���س الإن���اث يف نابل�س يف
الأربعينات.ا�ستجاب والدها لطلبها و�أر�سلها
�إلى رام اهلل ال�ستكمال تعليمها يف مدر�سة
الفرندز .
قبل تخرج جدتي من املدر�سة ،تقدم جدي
ق��ا���س��م ع��ب��د ال��ه��ادي خلطبتها وت��وق��ع �أن
تقبل ت��رك ال��درا���س��ة كغريها م��ن الفتيات
خ�صو�ص ًا �أنه كان موظف ًا يف البنك العربي
أرا����ض يف فل�سطني (ك��ان ه��ذا قبل
وميلك � ٍ
نكبة � .)1948أب��ت ع�صام ت��رك الدرا�سة
وجعلت تخرجها �شرط ًا لقبول اخلطبة مما
�أثار غ�ضب جدي و�إعجابه ال�شديد يف نف�س
الوقت.
بالرغم من ان�شغال جدتي الدائم كزوجة
و�أم لأربعة �أطفال ،فقد ا�ستمرت بن�شاطها
التطوعي االجتماعي وال�سيا�سي بالإ�ضافة
حل�ضورها الفاعل للم�ؤمترات العاملية وكان
ذلك بدعم وم�ساندة من جدي.
يف ع��ام  ،1975توجهت ال�سيدة ع�صام
�إلى املك�سيك لرت�أ�س الوفد الفل�سطيني �إلى
م�ؤمتر املر�أة العاملي بتنظيم من هيئة االمم
املتحدة  .دعا امل�ؤمتر �إلى مزيد من الرتكيز
على حقوق املر�أة ودورها يف التنمية وال�سالم
العاملي.كان خلطاب ال�سيدة ع�صام وجهود
�أع�����ض��اء ال��وف��د الف�ضل يف احل�صول على
�إدانة من امل�ؤمتر لإ�سرائيل كدولة عن�صرية
ولل�صهيونية كحركة عن�صرية.لقد حقق
ال��وف��د ه��ذا االنت�صار بالنقا�ش العقالين
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الهادئ مع كل الوفود وباحلكمة بالتوا�صل
مع اجلميع عن طريق �سرد احلقائق املدعمة
بالأرقام مع ثقة بال حدود باحلقوق امل�شروعة
لل�شعب الفل�سطيني.
يف ع���ام  1981انتخبت ال�����س��ي��دة ع�صام
رئي�سة ل�لاحت��اد الن�سائي العربي ال��ع��ام،
ويف عام  1992انتخبت ع�ضو ًا يف االحتاد
الن�سائي ال��دمي��ق��راط��ي ال��ع��امل��ي� ِ .شاركت
بفعالية يف م�ؤمترات الأمم املتحدة املتعلقة
بالق�ضايا الن�سوية من �سنة ،1983-1990
وتبنت الدفاع عن حقوق املر�أة خ�صو�ص ًا يف
العامل العربي وطالبت بامل�ساواة الكاملة بني
اجلن�سني ومما قالت «�إن الن�ساء ال يطلنب
التفوق على الرجال ولكنهن يطالنب بحقوق
وفر�ص م�ساوية ملا يح�صل عليه الرجال.
ان امل���ر�أة تنا�ضل للح�صول على حقها يف
التعليم،امل�ساواة يف الأجور واحلقوق �ضمن
الأ�سرة واملجتمع».
يف عام  1993مثلت ال�سيدة ع�صام �آ�سيا يف
امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان يف فينا وبينما
ك��ان��ت تلقي خطابها ���ش��ارح�� ٌة االنتهاكات
الإ�سرائيلية حلقوق االن�سان يف الأ را�ضي
الفل�سطينية املحتلة اق�ترب �أح��د احل�ضور
من املن�صة و�أخ��ذ ي�صرخ «توقفي ،توقفي»
وحاول خطف الورقة املكتوبة من يدها .لكن
احل�ضور �أخذوا بالهتاف «وا�صلي ،وا�صلي»
فما ك��ان من ال�سيدة ع�صام �إال �أن طوت
اخلطاب املكتوب وو�ضعته يف جيبها ناظرة
�إلى الرجل بهدوء ثم توجهت �إلى احل�ضور
لتكمل خطابها قائلة «�إنني �أود خماطبتكم
وجه ٌا لوجه وقل ًبا لقلب».
يف عام  2000ح�صلت ال�سيدة ع�صام على
ج��ائ��زة اب��ن ر���ش��د للفكر احل��ر وك���ان ذلك
تقديراٌ لها على ن�ضالها املتوا�صل من �أجل
حقوق املر�أة .ت�أ�س�ست جائزة ابن ر�شد للفكر

احلر كم�ؤ�س�سة م�ستقلة ،مقرها �أملانيا ،يف
ذكرى � 800سنة على وفاة ابن ر�شد� .أكدت
ال�سيدة ع�صام يف خطابها �أثناء ا�ستالمها
اجلائزة على العالقة الوثيقة بني التحرر
وخ�صو�صا
الوطني وحرية الفرد يف املجتمع
ً
املر�أة  .قالت» من امل�ستحيل الف�صل بني
حقوق امل���ر�أة خا�صة والإن�����س��ان عامة وبني
امل�س�ألة الفل�سطينية» .وو�صفت يف كلمتها كيف
تطور عمل االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية
من تنظيم الن�ساء وامل�ساهمة يف الن�ضال
�ضد االحتالل �إلى املطالبة بحقوق الن�ساء
املدنية والوطنية
واملطالبة بتثبيت
ه�������ذه احل����ق����وق
يف ال����د�����س����ت����ور
الفل�سطيني يف
امل�ستقبل.
ي���ؤك��د الكثري من
النا�س �أن امل��ر�أة
ال�����ت�����ي مت��ت��ل��ك
ال��ط��م��وح وتعمل
ل���ت���ح���ق���ي���ق ه���ذا
الطموح يف املجال
الإج���ت���م���اع���ي �أو
املهني �أو العام ال
بد �أن تف�شل يف حياتها الأ�سرية� ..إن م�سرية
ال�سيدة ع�صام مثال ح��ي على خط�أ هذه
املقولة لأنها جنحت متام ٌا يف �أداء واجباتها
جتاه زوجها و�أوالدها.لقد ا�ستطاعت بحق
حتقيق ال���ت���وازن يف ح��ي��ات��ه��ا�.إن �أوالده����ا
وبناتها يتمتعون بقد ٍر كبري من اال�ستقاللية
وامل�سئولية وال��وع��ي وه��م ناجحون ج��د ًا يف
حياتهم العملية.وال �شك �أن للدعم والت�شجيع
الذي لقيته هذه ال�سيدة الكبرية من زوجها
كبري الأثر يف جناح م�سريتها.

�إمييلي نفاع
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كتاب الأغاين
ُ
�إميان عبد الهادي
ق�صائد
مرمي �شريف
تعال ل َ
َ
آخذ حقي منك
غادة خليل
بداية
ماجدة العتوم
حجر نرد
منال حمدي
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كتاب األغاني
ُ
إيمان عبد الهادي

ر�س ُل الكونُ �أ�صدا َءها ،بينما يتمر�أى على �صو ُتها املُن َف ِر ْد
ُي ِ
فق ُد َ
ذاك :الذي مل َي ِج ْد!!
أكاديمية وشاعرة من األردن
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�إ ّنهم يرحلونَ َ
ال�سن ْة
طوال ّ
يرحلونَ  ،وال يرتكونَ �سوى امر�أ ٍة م�ؤمن ْة!
بعيد
جنم ٍ
ج ّدتي �سقطت مثل ٍ
ومل � ِأج ِد ّ
ال�ضو َء كي �أد ِف َن ْه
َ
عينيكّ ،ثم �أث ّبت جوهرت ِني مكا َن ُهما»
«�أترى ح َني �أفق ُا
قد ر�أى...
َ
فتح�س َ�س �ضوء ًا هنا ِل َك� ،ضوئ ِني� ،أكثرَ َ ،
ّ
يج ْد �أع ُي َنهْ!
لك ّن ُه مل ِ
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مل تكن َ
تلك �أ ّمي!
ال �أراها �سوى :ورد ٍة ال ت ِل ْد!

كتاب الأغاين

َ
احل َ�سا ْء
كانَ �صوتُ ّ
ال�شتا ْء
�أخر�س ًا ،ومالمحِ ُ ُه ُمب َعد ْة
 ج ّيدةْ!ج�سمها
قالت اجل ّد ُة امل�ستعا َر ُة يف ِ
ِ
حلمها
والبعيد ُة عن ِ
والقريب ُة من � ِّأمها!
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ورد ٍة خا ِئن ْة
خ ّب� ْأت ك َّل هذا العراءِ؛ لكي ت�س ُك َن ْه
خ َّب�أت ك َّل �س ٍّر ،وك َّل نداءٍ  ،وك َّل َه ْ
دف
املوت حتّى اعرت َْف
مالت على ِ
َّثم ْ
ق َ
َ
الغوام ِ�ض
�ين
ل�ست �أرى
الفرق ب َ
��الُ :
ِ
أمكن ْة
وال ِ
أم�س)� :أعمى
وتراءى لها (ال ُ
ُمد َّمى
ج ّدتي ال ّثاني ْة
غيهب ال��ر�ؤي�� َة
فماذا ت��رى (الآنَ ) يف
ِ
ج ّدتي احلجر ّي ُة َ
اجلبال،
مثل
ِ
املمكن ْة؟
ِ
وكاملار�شمي ّلو كذلك :ج ّد َتي الواهن ْة
لغ�سيل الأواين ...مت ُّد
وكانت مت ُّد يد ًا
ِ
جنم ٍ
بعيد ،هنا ِل َك :ح َني َيد ِين...مت ّدهما ثاني ْة
�سقطت مثل ٍ
�أرادت َ
�سقطت يف ال��ف��را ِغّ ،
ال�صحونْ
مت
حينما
غ�سيل ّ
وحط ِ
ْ
ويف حلظ ٍة كاجلنونْ
الآني ْة
�ضجيج
�ضت اجل�سر ب َني
تداعت ،وق ّو ِ
ْ
ِ
ال�سكونْ
امللكوت
مل تعد يدها تغ�س ُل
الأواين وب َني ّ
ْ
ذعن ْة
على اجله ِة املُ ِ
أموت!
فقالتْ � :
ملكان مي ّد ِان حب َل ُهما:
ِ
َ
والعمل املنز ّْ
البيت،
 �آن �أن ترتكي َيل و�أت ُر ُك حتّى القيام ْة
لي�س بعدُ ،تب ّقى الكث ُري من ّ
حزن ْة
 َال�شغل ب َني بقايا ِ
طعام ُ
هم املُ ِ
لن �أعو َد ِّ
يدي!
�سائلِّ ،
ّْ
املظاريف،
ف�ض
ِ
لرف ال ّر ِ
الغد!
 �أرجئي ِه �إلى ْ�أ�شوا ِقها الكامن ْة
 هل ترتكاين هنا ِل َك يفمطبخ ِ
الكون �أينَ � ،أينَ ؟
ِ
را�سخ ًة كالوت َْد؟
روحها؟ يا حمام ْة!
�إلى �أينَ يا َ
ال�س ّيد ْة
وتن َّه َد ِت ّ
بقعر �إ ّنهم يرحلونَ َ
وتذ ّو ِ
قت ال ِفط َر واجلزَ َر الغار َق ِني ِ
ال�سن ْة
طوال ّ
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مات ج ّدي
َ
كذلك خطو ُت ُه مل ت ُعد يف ّ
َ
الطريقْ
�صا َر :ال �شي َء
�صا َر كتاب ًا من املح ِو
في�ض ًا من ال�صحو:
غيبوب ًة
احل�سرات /ال ّرما ِد/
�صا َر ج�سرا من
ِ
خان /احلريقْ
ال ّد ِ
�صا َر َ
موت البذو ْر
مثل احلديق ِة حلظ َة ِ
ن�سا ًء جت ّعدنَ َ
اجلمال العتيقْ
قبل
ِ
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يرحلونَ  ،وال يرتكونَ �سوى امر�أ ٍة م�ؤمن ْة! ت�أك�سدنَ مثل الأغ���اين مع ّ
هقات،
ال�ش ِ
تق ّو�ضنَ َ
مثل ا ُ
خلدو ْر
بعيد
جنم ٍ
ج ّدتي �سقطت مثل ٍ
�ستنه�ض َ
ُ
ُ
ُ
فيك احليا ُة،
اخلريف:
يقول
بعيد �إلى حدِّ :
ٍ
ماوات بعدُ ،وم��ا َ
زال ولك ّنها نائم ْة
بال�س ِ
مل يرتطم ّ
ُ
فار�س قد يق ّب ُلها:
ي�سقط يف الأزمن ْة
وال ٌ
ين تالها ،ولكنّ �أمي ُ
ج ّد َي املد ُّ
بات يلقي على
احل�صانُ وحي ٌد،
تقول:
وفار�س ُه َ
ُ
(اجلدِّ ) بالال ِئم ْة
تالها كما يتب ُع اخلر ُز املنف ِل ْت
َ
بع�ض ُه
أذهب من ِّ
كل هذي املعاين؟
كانَ جو ُع ال َّتلأ ُل�ؤِ قد َع َّ�ض ُه
�أينَ � ُ
و�أ�صوا ُتهم َ
كيف �أدف ُنها؟
فانربى...
�أخربوين �إذا كانَ بالو�س ِع دفنُ الأغاين
�إذا كانَ بالو�س ِع يا �أ�صفهاين..
ِات يبل ُع ريقَ ال ّزمنْ
كانَ نه ُر الهباء ِ
وقت كذ ِلك،
كانَ َي�ش َر ُق باملوت ،واملوتُ ٌ
لكنه كال َو َثنْ
الكلمات ،وما عا َد
َث َّ��م �شي ٌء تو ّق َف يف
ِ
ْ
العروق
دم يف
يجري ك�أي ٍ
بالغيم،
ال�س ِ
َث َّم دَينٌ على ال ّراتق َني ّ
ماوات ِ
ال�شتاءِ -ا ُ
ّ�سعت  -يف ّ
خل ْ
روق
وات ْ
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جدار يسند الضوء
مريم شريف
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1
� ْ
أغم�ض عينيك
�س�أمحّ ي يف تلك الظلمة
انظ ْر َ
حولك الآن ؛
َ
ُ
نظرتك ال�صاخب ِة
احلزنُ
الهادئ مكانَ
هو �أثري
ترغب يف حمو ِه
�أنت ال ُ
و�أنا � ً
أي�ضا
2
�ساكنٌ هذا الليل
شاعرة من األردن
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كالأمل بعد ح َّبة دواء
النهائي
بيوتٌ نائم ٌة يف تكوينها
ِّ
اجلدا ُر ي�سند ال�ضوء
كي ال يتناثر
وال�ضو ُء ُ
يحمل اجلدا َر
كي ال ي�سقط يف الظالم
وحتت الأ�ضواء البعيدة
ق�شرة الظالم رقيق ٌة
ال يزيد مرور الوقت من �سماكتها
والهواء الأز ُّ
يل ما زال مي�شي
منذ �أ َّول الدنيا
حتى هذا ال�سكون
َ
ك�أن ال �شيء ُ
انعتاق ال�شوارع
يقب�ض
وال �شيء ُ
يوقف م�شي العابرينَ
�سوى الو�صول
أحد هناك
ك�أنْ ال � َ
�صوت حزين
وال حتى انحدار ٍ
ي�سي ُل على ق�شرة الظالم؛ فتن�ش ُّق قليل
ك�أنْ ال �شيء �أك ُرث طم�أنين ًة
من هذا الليل !
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3
�أفكر حني �أ�سري ب�أثقايل
وحني �أ�صعد الأدراج
مكان ال �أح ّبه
نحو ٍ
قدمي
�أنّ الثبات لي�س يف ّ
مكانَ احلقيقة
مكانَ اليقني
ذلك الذي مثل يد تناولني معجزة

ثم تغيب الي ُد
ك�أنها كانت تلك الغيمة
�أو ذلك اجلبل
او ك�أنها مل تكن ،
رمبا كنت �أداوي خل ًال يف روحي
تلك اللهفة التي ال ميكن خلخلتها
االن�شداد نحو البعيد
االن�شداد الذي ال ميكن �أن ي�س ّمى �أ�سر ًا
م�ضطرب �أفتح الباب
ما يجعلني بقلب
ٍ
دون �أن يطرق ُه �أحد
ما يجعلني �أتب ُع خ ّفة يف الهواء
م�سافات
و�أبتع ُد
ٍ
دون �أن � َ
أعرف �أين �أتدارك خطاي
ثم �أعود
ويف �أبعد اعماقي
�ضجة النق�صان
ُ
تغو�ص ّ
ُ
العوا�صف املليئ ُة بذلك االن�شدا ِد
املُ�ضني
املبهم
ِ
باب يرت ّبع يف هدوءٍ ما
كما لو �أنه ٌ
وخ�شخ�شة مفاتيح ِه
هي ال�صوت الوحيد بني الأر�ض
وال�سماء
و�أنا ال�سامعة الوحيدة
ال �أجد املفاتيح
وال �أعرف على �أي �شيءٍ ينغلق الباب
ّثم
اليد الغيمة
ّثم التوق  ،والنق�صان
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مرمي �شريف

ّثم
ال �شيء
ذابت اجلملة التي كانت
�ستكمل ال�سياق ..
4
أكتب عن وجهك
ُ
كنت �س� ُ
مينح ُه يل وج ُهك
لكن ما ُ
لي�س يف ا�ستطاعتي �أن �أم َنح ُه للق�صيدة
أكتب عن يديك
كنت �س� ُ
لمَ َ َ�س ُ
جنوم ُه � َ
ألف م ّرة
الليل َ
و�أنا مل �أعرف بعد
ماذا تت�س ّمى الأ�شيا ُء
تلم ُ�سها بيديك
حني ِ
أكتب عنك �أنت
ُ
كنت �س� ُ
لك ّنني ال �أقوى
على ر�ؤية نهايات اللغة
واملفرداتُ التي عادت معي
�إلى الأر�ض
قليلة .
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أدب  /شعر

َ
َ
آلخذ حقي منك
تعال
غادة خليل

العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

َ
تعال ل َ
آخذ حقي منك
وت� َ
أخذ ح َقك
�ضو ُء نهار
وطعم بداية
ُ
و�أن ُني نبعة
وع�شرون طائرا
هذا لك،
ويل عندك
حديق ُة حروف
وم�ساراتٌ برية
أكاديمية وشاعرة من األردن

وملم�س �أ�صابعك
ُ
ومهرجانُ �ضحك!

اجتما ٌع
الندفا ِع بركان
وزخات مطر،
ِ
طيب ِة دروي�ش
ومكر �ساحر،
ِ
و�ضوح زهرة
ِ
وغمو�ض غابة،
ِ
رق ِة ن�سمة
وق�سو ِة عا�صفة،
هذا هو �أنت!

حزين ٌة �أنا
عرفت اليوم
لقد ُ
كم �أحبك!
هذا النوع من احلب
فرحك
الذي ي�سيرّ ُ بو�صل َة ِ
�أو حز ِنك
كطفل �صغ ٍري
ويقودُك ٍ
�أ�ضا َع ُ�أ َّمه
علي �أن
�سيكونُ ّ
قيد
�أظ َّل َ
اال�شتياق
بال نهاية
ها �أنت تت�سل ُل الآن
ت�سخ ُر من دمعتي
وت�أخذين �إلى
التالل
لرنقب َ
�شروق ال�شم�س
َ
ها �أنت ت�ضح ُكني
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�سي�ص ُري هذا ال�شوق
قلع ًة
وهذا احلنانُ
جديل ًة
ن�صع ُد بها
ونظ ُّل يف الأعايل!

137
غادة خليل

خفية عنك
جتولت يف دروبك
ول�سعتني النحالت
الغريب
�أنني �أن ّز
ع�سال
م ّذاك!

�أ�صحو ويدُك يف يدي
ورد ًة
برائحة مدوخة
تعبقُ حويل
ت�ص ُري دمع ًة
وغيم َة �شوق
ي�سرق مني ك َّل �شيء!

138
تعال لآخذ حقي منك

كما تفع ُل دوما
و� ُ
أن�ساق معك
يف لعب ِة اللغة
لكني حزينة
احلب ُ
ي�سرق
فهذا ُّ
مني ك َّل �شيء
حتى الكلمات

مل �أُ ِر ْد �أن �أح َّبك هكذا
كنت جارحا
ف ِلم َ
وحارا ووا�سعا وعاليا
لأت�أ َمل و� َ
أحرتق و�أعد َو و�أعل َو
أزيح عن طربقي
و� َ
ك َّل ما ي�ؤخرين عن
ال َفناء فيك؟

ناق�ص دونك
هوائي ٌ
�شاحب
ويومي
ٌ
وقلبي تعوي فيه
الريح

زرقاء زرقاء
ُ

�س�أفك ُر كيف �أنّ خطوتَك
البعيد َة
تربكني �أو تعي ُد اتزاين
وعينيك متلكان �أن
تن�شالين من البئر
ِ
�أو تغرقاين فيه
وكلم ًة منك جتعلني
�أزه ُر �أو �أذ ُبل!
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ُمك ْل ٌف هذا احلب
وقد فات �أوانُ الهرب
ف�أنت �صرت لوع ًة كاملة
تخ�صني وت�سري
ّ
يف دمي
رافع النا�صري  /العراق

زرقا ُء زرقاء
يا روحي الوحيدة

يف حديقتك..
بنف�سجي ٌة زهر ُة ال�شوق
تهم�س �شعرا يتلفح الرموز
حمرا ُء زهر ُة ال�شهوة �صارخة
ال ت�أبه باال�ستعارات !
تتل ّوين غيم ًة
عميق َة االخ�ضرار

139
غادة خليل

ت�شبهني غابة جليدية
ُق َبيل انبالج ال�ضوء!
تغفني يف البيا�ض
وتطريين �سريعا غمام ًة
هاج�سها ال�سفر

حني تن�صتني ل�صوته
يف املدى ال�شاحب الراجف
متتدين له قو�س قزح!
حني ترينه
ت ِ�����ش�� ِّف�ين ت��غ��دي��ن م���اء ُزالال وتلمعني
بال�ضحك!
يف موج اللقاء
تعك�سني �سيمفونية �أل����وان ه��ي بنت
اللحظة
مل تتمكني للآن من و�صفها!
ت�شتاقينه
فيلب�س طاقي َة الإخفاء!
ت�صريين ليال دام�سا
وت�ض ّيعينه
�أكرث!
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يف ال�صباح تد ّونني
�سريتك و�سري َة �أرواح �أخرى
وال تدركني مغزى ذلك
ل�ست �سوى
اعرف �أنك تفكرين ُ :
وحيد يف هذا املحيط
خيط �ضوءٍ ٍ
ِ
ف ِل َم ُّ
مي�ضني �شو ٌق ملا هو �أكرث؟!
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�سلوى زيادين

141
أدب /قصص

بداية
ماجدة العتوم

قاصة من األردن
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مل يحدث �أننا التقينا هكذا �صدفة على قارعة طريق .لكنني اعتقدت ورمبا �صدقت
اعتقادي �أنني التقيته على باب م�ؤ�س�سة حكومية� ،أو م�ست�شفى كبري �أو �أنني ملحت
�صورته على زجاج النافذة املقابلة يل و�أنا يف ذلك املقهى .مل يحدث �أنني وجدت
نف�سي جراء املفاج�أة �أقول له :ما الذي جاء بك �إيل؟ فريد قائال :كم مرة �ضعت
مني وكم مرة مل �أجدك!
هو يف حياتي خارج ال�صدفة وخارج الرتتيب� .أرتب نف�سي يف بع�ض ال�صباحات
�إميانا مبا �سمعته مرة �أنه من ال�ضروري �أن تخرج كلما خرجت بكامل ا�ستعدادك
ملقابلة حبيب قد يلتقيك �صدفة .ويف مرات �أخرى �أقول لنف�سي �أن ما نهيىء �أنف�سنا
له ال يحدث .فال �أرتب نف�سي .ويف كلتا احلالتني :ال �ألتقيه .هل هذه نكتة �أم �سبب
قوي للحزن؟ ال �أدرك الفرق .و�أجزم �أنه �شخ�صية روائية �أعجبتني ذات كتابة .ورمبا
ل�شدة �إعجابي بها حلمت به �أكرث من مرة .مرتني .ثالثا .ل�ست �أذكر .ف�سكنتني تلك
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بداية

ال�شخ�صية و�صرت �أهج�س بها و�أ�صنع
لها �أحداثا بع�ضها �سعيد و�آخر حزين.
ومنذ ذل��ك ال��وق��ت مل �أج��د لها نهاية
منا�سبة لأن تغيريا �صغريا لو �أحدثته
يف جمرى الرواية الأولى كان �سيجعلها
ت�ضيع مني ،فرتكتها تتفجر ينابيع من
الأ�سئلة عما ح��دث وعما �ست�ؤول �إليه
احلكاية اجلديدة.
حكاية جديدة
اليوم على غري
اي���������ام ك���ث�ي�رة
قررت �أن �أفرح
و�أن �أمت����دد يف
ال��ف��رح .كتبت:
(�صباح الورد)
لكل الأ�صدقاء
وامل�����ق�����رب��ي��ن.
ا���س��ت��م��ع��ت �إل���ى
ف����ي����روز وه����ي
ت���غ���ن���ي �أك���ث��ر
عماد �أبو ا�شتية /فل�سطني
م���������ن م���������رة:
كيفك ان���ت؟ نفخت م��ن ج��ويف بخارا
على امل��ر�آة وكتبت :ونحن نحب احلياة
�إذا م��ا ا�ستطعنا �إليها �سبيال .رتبت
كل �شيء كما ينبغي له �أن يكون و�أن��ا
�أمتايل على مو�سيقى �أغنية فريوز تلك
وال�صوت يرتفع وينخف�ض وفقا لقربي
�أو بعدي ع��ن مكان امل�سجل .ات�صلت
ببائع ال��ورد وطلبت وردا ج��اءين غري
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متباطىء فو�ضعته يف زه��ري��ات على
�أك�ثر من طاولة .ك��ان خمي خاليا من
التفكري ب�أي �شيء �سوى رغبتي الوحيدة
الأكيدة بالفرح� .أع��ددت قهوتي بتمهل
وت���أن��ق و�شربتها وك����أن �أح���دا معي .مل
�أف��ك��ر ب���أن �أح���دا م��ع��ي .مل �أع��ت��د هذا
الرواق وهذا الهدوء من نف�سي .لكنني
�أج��زم �أنني �أحببتني اليوم ومتنيت لو
�أن��ن��ي هكذا دائ��م��ا .ق��ررت �أن �أخ��رج،
مل ت�صبني ح�يرة معظم الأي���ام :ماذا
�ألب�س؟ ف�أخرج كل ثيابي من اخلزانة
ف���أب��دو ل�شدة فو�ضويتي وت��وت��ري وك���أن
ال ثياب ل��دي .ه��ذه امل��رة اخ�ترت دون
تفكري ط��وي��ل قمي�صا وردي����ا وت��ن��ورة
رم��ادي��ة .مل �أفكر باجلينز ال��ذي كلما
جئت لألب�س درت .درت ثم عدت �إليه.
و�ضعت ماكياجا خفيفا .حملت حقيبتي
وخرجت و�أنا �أدن��دن :كيفك انت؟ كان
�صباحا رائقا ،ماطرا ،ومن�سابا .ركبت
�سيارتي وم�ضيت .مرة �أخرى عدت �إلى
فريوز عرب �إح��دى القنوات الإذاعية..
ه��ذه امل��رة كانت تغني :ال ان��ت حبيبي
وال ربينا �سوى .ب�صراحة ورغ��م حبي
للأغنية لكنني كنت ال �أجدها منا�سبة
حلالتي ه��ذا ال�صباح..لكنني تركتها
تغني وتركت املطر يت�ساقط على زجاج
ال�سيارة ومل �أم�سحه .وتركت الطريق
ت�أخذين �إلى حيث ال �أدرك متاما .توقفت
ل��دى مطعم على الطريق لأت��ن��اول �أي
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�شيء �أ�سكت به وجع معدتي ال�صباحي
املعتاد .دخلت ،فكان بانتظاري� .أو �أن
ثمة حكاية �أخرى بانتظاري.
حكاية �أخرى
مل يكن �أحد بانتظاري كما �إنني مل �أكن
على موعد مع �أحد .لكنها الغواية� .أعني
غواية الكتابة ونارها التي �إذا ا�شتعلت ال
تنطفىء .كانت فريوز تغني هذه املرة:
ملا ع الباب يا حبيبي� .أق��ول يف نف�سي
�أن ف�ي�روز ت�سيء فهمي �أك�ث�ر ف���أك�ثر.
ل��ك��ن ال ب���أ���س ه��ي �أغ��ن��ي��ة جميلة و�أن���ا
�أحبها� .أطلب �إفطارا ب�سيطا مكونا من
�صحن حم�ص وكم حبة فالفل وتغريني
الكبة ف�أطلبها..ي�س�ألني النادل :ماذا
ت�شربني؟ �أن�سى ما ميكنني �شربه ف�أتك�أ
على طلب القهوة لكن بعد الطعام..
و�أب���د�أ مبراقبة كل ما هو ح��ويل وعلى
وجهي ما ي�شبه االبت�سامة..ابت�سامة
قررتها منذ ال�صباح..جربت �أكرث من
واحدة �أمام امل��ر�آة ويف النهاية اخرتت
واح��دة ال �أدري �إن كانت وا�ضحة جدا
للعيان �أم ال..ال �أدري �إن كانت حقيقية
�أم مزيفة..ال �أدري �إن كانت معقولة
�أم بلهاء .لي�س مهما..املهم �أن تلك
االبت�سامة تلك جلبته �إيل..كان رجل ما
مي�شي بخطى واثقة نحوي حتى اقرتب
متاما وب��ادرين بال�س�ؤال� :سيدتي ،هل
أعرفك؟ كنت يف حلظة غرور ال معنى
� ِ
لها �س�أقول :ومن ال يعرفني؟ �أن��ا ابنة

ال�شم�س وج���ارة ال��ق��م��ر� .أخ���ت احللم
ورفيقة املطر..لكنني انتبهت فقلت :ال
�أدري..ك�أنني � ً
أي�ضا �أعرفك..يا لغبائي!
كيف اخرتعت تلك الإجابة التي جعلته
يجل�س بكل ثقة..ثقة العارف الأكيد �أننا
نعرف واحدنا الآخر وال بد من ا�ستعادة
تلك املعرفة.
معرفة
كان يجل�س يتحدث عن نف�سه وي�شرب
قهوته ويدخن
ب��ي��ن��م��ا �أت���ن���اول
�إف����������ط����������اري
و�أ�صغي �إليه..
رجل احلكايات
الكثرية�..سافر
ك����ث��ي�را وع�����اد
بكوم هائل من
الق�ص�ص..و�أنا
�أكرث من يع�شق
ال���ق�������ص�������ص..
عماد �أبو ا�شتية /فل�سطني
وملا انتهيت من
ال��ط��ع��ام ،ج��اءت قهوتي..قلت :ك�أنك
زرت ب�لادا كثرية ومل �أزر �أي��ا منها..
ك�أنني ال �أعرفك..رمبا كان ذلك �شبه
بينك وبني �آخر �أعرفه وال �أذكره..قال
يل :يف هذه احلالة�..أعتذر عن تطفلي
عليك و�إزعاجك..وهم بالوقوف..رجل
م��ه��ذب وال ينبغي �أن �أح��رج��ه..ه��ك��ذا
فكرت..ثم ب��ادرت :ب�إمكانك البقاء..
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ميكننا التحدث..ومل يرتدد يف اجللو�س
مرة �أخرى والتحدث عن نف�سه ليقدمها
�إيل �أو تذكريي به العتقاده �أننا نعرف
بع�ضا من ذي قبل.
حتدثت عن نف�سي �أي�ضا .عن عملي.
وعن تفا�صيل �أعرف �أنها �ستجعله يبدو
مهتما ،ولكنه ك��ان ي�ستمع وك���أن��ه حقا
يعرفني وي��ع��رف تلك التفا�صيل..يف
هذه احلالة لي�س �أمامي �سوى التفكري
ب�أحد اخليارين التاليني:ف�إما �أن �أكون
ق��د فقدت ج��زءا م��ن ذاك��رت��ي التي ال
�أعول عليها جيدا و�إما �أنه يكذب ،و�أنا
�أرجح اخليار الآخر لثقتي ب�أنني ورغم
�ضعف ذاكرتي ف�إنني لن �أن�سى �إلى هذا
احلد..بو�سعي �أن �أحدثه عن طفولتي،
عن �صداقاتي ،عن �أيام اجلامعة ،عن
�أحداث كربى هزت �أركان حياتي..عن
احل��ب الأول امل�سكني ،ع��ن �أم��ي و�أب��ي
و�إخوتي ،لن �أن�سى �إال ما �أريد ن�سيانه..
لكنني ل��ن �أق���ول ل��رج��ل م��ه��ذب يبتغي
الكذب و�سيلة للولوج �إل��ى حياتي �أنه
يكذب�..س�أتظاهر ب�أنني �أن�سى و�أنني ال
بد �أن �أتذكر..
�أتذكر
فيما هو جال�س يتحدث عن �أنواع الطعام
التي بو�سعه �إعدادها نظرا لكونه يعي�ش
وحيدا ونظرا لأنه ي�ستمتع ب�صنع الطعام
وي��ع��ت�بره �أم���را ذا �أه��م��ي��ة�..أت��ذك��ر �أن
رجال مر يف حياتي ي�شبهه جدا .ذلك

الرجل الذي يع�شق املو�سيقى ويحرتف
�إع��داد الوجبات املختلفة .رجل بعينني
تلتقطان ك��ل م��ا ه��و جميل وخمتلف.
���ش��اع��ر .ر���س��ام..م��و���س��ي��ق��ي..راق�����ص
حم�ت�رف..ف���ن���ان..ع���ا����ش���ق جم��ن��ون..
رجل بدائي امل�شاعر والرغبات..رجل
متح�ضر مثقف..كائن خفيف الظل
على هذا الكون �سريع احل�ضور و�سريع
الغياب .رج��ل ذك��ي ملّ��اح فطن �ساخر،
ف��ك��اه��ي ،وق���ور ،ه�� ّي��ب� ،صاحب خيال
وا�سع�..صادق..كل هذا و�أكرث�..أ�س�أله:
هل حتب املو�سيقى؟ يرد �سريعا :طبعا..
وكيف �أمتايل �أثناء �إعدادي الطعام دون
مو�سيقى..كيف �أرق�ص؟ ي�س�ألني :هل
جتيدين الرق�ص؟ �أ�ضحك و�أقول� :أحبه
و�أفعله لكنني ال �أتقنه .يبادرين :وماذا
تكتبني هذه الأيام؟ �أقول و�أنا �أكاد �أجزم
�أن ذل��ك جم��رد توقع منه :بو�سعك �أن
تقول �أنني �أكتب وال �أكتب� .أ�س�أله بنوع
من احلدة :متى و�أين عرفتك؟ ينه�ض
من مكانه ويقول � :صار الأم��ر مزعجا
�صدقيني .مل يعد بو�سعي احتمال كل
تقلباتك التي ت�صبغينها علي�..أريد �أن
�أعرف من �أنا وماذا تريدين مني �أو �أنه
�صار لزاما عليك �أن ترتكيني و�ش�أين
لأجد �أجوبة لتلك الأ�سئلة وحدي.
وح��دي كنت وكانت ف�يروز التي متعن
يف مماحكتي �شيئا ف�شيئا تغني �آنذاك:
طلعلي البكا واحنا قاعدين..
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َ
طالعك الورد ،ومل َت ُعد ت�شغلني �شاماتك انترثت على � ِّأي َخد؟
مل �أعد �أقر�أ
ال �أفكر يف بعرثتها ..ثم البحث عن ترتيب يليق بقبلة موغلة يف عطرك لأبعد َحد.
�شاماتك فال ُ
َ
َ
ما�ضيك
خرجت من
ي�سقط عليها ريقُ امر�أ ٍة
ال �أفكر بو�ضع �سياج حول
ْ
َ
لتعيدك �إلى ذاك املجد.
ال �أفكر
لن �أفكر
عيني وهي حترتق بجمال لي�س يل ،ولن �أُت ِع َب �أ�صابعي بال َع ّد.
لن �أُت ِع َب ّ
�س�أبعرثها بع�شوائي ٍة و�س� ُ
ُ
وحيدا ،فهذا اخلال يا ِخ ّلي فقد ذاكرته
أترك ذاك
اخلال ً
وتركني نا�س ًيا الوعد.
براعم �أ�صابعنا
ترتيب الأحجا ِر ُك ّلها ،ك�أنَّ
َ
�س�أجعل منه حجر نرد .ما ر�أيك؟ لو �أعدنا َ
مل تلتق.
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ك�أننا يف �أول الربيع برع ًما يجدِّ ُد العهد؟!
َ
�صورتك
ك���أن َ��ك اليوم فقط التقطتني
فرط احل��ب؟! ف�أفك ُر �أن ال
َ
فوقعت من ِ
� َ
فرط
أحبك كما يومها ْ
فكرت ..ثم ِمن ِ
َ
وقعت يف احلب!
حبك يل ُ
�س�أعي ُد حينها ترتيب حكايتنا �ألف ليلة
وليلة خمتبئة حت��ت ع��روة قمي�صك ،
تنفلت
ينغم�س ز ٌّر م��ا  ،بالع�شق
ح�ين
ُ
ُ
كل الأزرار وتتبع ُرث على الرتاب  ،ك�أنها
�أزرا ٌر ورد ،يا ك َّل الورد.
لكن
ال . .ال ت�سمع �صوت احلنني داخلي ،هذا
املتل ّقي الذي ال يفهم معنى �أن �أكون بال
أبوح به
يبوح به وال � ُ
غد .ال تلتفت �إلى ما ُ
لأحد !
�أتَذ ُك ُر على ذاك ال�شاطئ حني �س�ألتني
ع��ن قبلة جمانية م��ن �صديق ٍة �أرخ��ت
�شفتيها لتطب َعها على هذا اخلدِّ وذاك
اخلدِّ ؟
�شفتي �أبتلع ريقي و�أمتنى
أرخيت
و�أن��ا � ُ
ّ
َ
أنت
�صافحت
كنت �أنا من
لو ُ
وجنتيك و� َ
ْ
ُ
امل�شتاق لذائقة �شفاهها حني ترتك �أثرا
لذكريات احلبق على هذا اخلد وذاك!
ال قبلة عابرة حني يتلون البحر مبوج
لت �إلى غبار.
�سقطت فيه قبلتي فتح ّو ُ
مراكب
البحر ال يثقُ بنا .يك ّومنا بقايا
ٍ
حطمها كموج ؛ ك�أ�صعب رد!
ع��ل��ى ذاك ال�����ش��اط��ئ �أب��ت��ل��ع ُ��ت ال��ن��دم.
أخرجت من فمي بقايا الزبد ،ك�أنني
�
ُ

احل��وتُ ويون�س يلتقط �أنفا�سه .ي��و ًّد لو
�أنه يعود.
بت املناخاتُ وا�شت ّد ْت؛
قبيل غربتي تق ّل ْ
ون��ح��ن ج��ال�����س��ان ع��ل��ى �أط�����راف ذاك
ال�شاطئ البعيد  .ت�سالني �إن غرتُ �أم
كنت تو ُّد ر�ؤية
�أنني �أثق بك وبال �شك؟ َ
كنت داخلي
وجهي وهو يناديك  ،لكنني ُ
من�شغل ًة بغيابك الذي �أراه قد ح َّل غيمة
فوق مقهى الكالم  ،و ّزعنا فيه الأدوار
�أن���ت قهوتي ،و�أن���ا نب�ض ال��ك�لام على
مقعد!
َ
أم�سكت َ
بيدك قبل
كنت �أنتظ ُر
وداعك ف� ُ
ُ
تهرب مني �أ�صابعك !
�أن َ
كنت �أخ�شى َ
قت يف
فح ّد ُ
ُ
قتلك ال�سريع َ ،
أهرب
ال�ساعة �أنظ ُر �إلى العقارب كي � َ
من الوقت.
َ
خنت َ
اغتالتك
قلبك ومل تخني بعد.
َ
َ
وكنت �أنا ما تب ّقى من ا َمل ّد..
وحدتك ُ
َ
َ
بعت روح َ
داخلك
فاكتمل
للغريب
���ك
َ
ِ
الهج ُر وال�ص ّد..
فرحا من البالد؛ َ
عدت
لكنك َ
َ
خرجت ً
�شاغر
جتل�س على ٍ
مقعد ٍ
حزي ًنا بال قلبُ ،
َ
َ
منفاك
وجهك فيه ،ال ترى �سوى
ال ترى
بلد �إلى بلد!
من ٍ
كم �أنت �شقي مبنفااااااك...
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تلج ال�شاعرة والباحثة زليخة �أبو ري�شة ،يف
هذا الكتاب ،حق ًال جديدًا ،مل يتم طرقه من
قبل �إال ب�شكل قليل ،وهو ما ميكن �أن ندعوه
بجنو�سة ال��ل��غ��ة .ت�لاح��ظ زليخة م��ن خالل
مراجعتها للمفردات والأل��ف��اظ ال��ت��ي ت ّ
��دل
على الأنوثة� ،أنّ تلك الألفاظ ُو ِ�ض َعت �أ�سا�س ًا
من ِق َبل املجتمع الذكوري ،لتك ّر�س التّخ ّلف
والإح�ب��اط والدّونية عند امل��ر�أة ،ويف الوقت
نف�سه تكرّ�س العلو وال�سّيادة عند ال ّرجل.
تتط ّرق الباحثة للقوامي�س اللغوية الغربية،
لت�ستنتج �أنّ ال �غ��رب ق��د �أدخ ��ل يف ن�سيجه
نوعا من االن�سجام بني ك ّل من الأنوثة
اللغويً ،
وال ّذكورة ،الأمر الذي ظ ّل غائ ًبا عن قامو�س
وم��ف��ردات اللغة العربية .وعلى ال��رغ��م من
التّقدّم الذي �أحرزته املر�أة العربية يف العقود
القليلة املا�ضية ،و�أدّى �إلى حت�سني موقعها يف
احلياة العا ّمة� ،إال �أنّ ك ّل ذلك التّبدّل مل ينعك�س
�إيجاب ًا على م�ستوى اللغة ،فظ ّلت املفردات
ت�شري �إل��ى ذلك الكيان امله ّم�ش اخلانع .من

جهة �أخرى وجدت الكاتبة �أنّ ما �ساعد على
تكري�س الظاهرة ال�سابقة ،هو وجود ت ّيارات
ن�سائية حمافظة ،تتب ّنى طروحات املجتمع
الذكوري ،وتر ّتب ِو ْف َقها �أمور حياتها.
ال تن�سى الباحثة �أن ت�شري وهي تراجع الرتاث
العربي� ،إل��ى كاتبني عربيني ،ك ّر�سا املفهوم
ال��ذك��وري اال�ستعالئي ،يف كتاباتهما جتاه
الأنثى ،وهما ك ّل من ع ّبا�س حممود الع ّقاد،
ال���ذي انطلق فيما كتب م��ن م��وق��ع امل��ع��ادي
ل��ل��م��ر�أة� .أ ّم���ا الكاتب الآخ���ر فهو �أب��و حامد
الغزايل ،الذي �أف�صح عن موقفه من املر�أة
من خالل كتابه �إحياء علوم الدين.
منوذجا ل�ل�أدب الذي
�يرا تقدّم الباحثة
ً
�أخ ً
تكتبه بع�ض الن�ساء ،وال���ذي يبدو متو ّرطاً
باحل�س الذكوري ،وك�أنّ العبارات والأفكار فيه
ّ
مد ّبجة بل�سان الذكورة ،ومل ّ
تخطها ام��ر�أة!
�أ ّما الكتاب فهو رواية ذاكرة اجل�سد للكاتبة
اجلزائرية �أحالم م�ستغامني.
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ُتع َتبرَ احلركة الن�سوية العربية املعا�صرة� ،إذا
جاز لنا �أن ن�س ّميها بهذا اال�سم ،حرك ًة حديث ًة
نوعا م��ا .وق��د ت�ش ّكلت مالحمها يف العقود
القليلة املا�ضية ،وال تزال تت�ش ّكل حتى هذه
اللحظة .وال نبالغ �إذا قلنا �إنّ الأث��ر الكبري
ال��ذي طبع هذه احلركة ،كان بفعل اجلهود
الهائلة التي �أجنزتها ك ّل من احلركة الن�سوية
الغربية ،وحركات حت ّرر املر�أة يف تلك البلدان،
�سواء على �صعيد الكتب الفكرية الن�سوية
التي ظهرت� ،أو على �صعيد املكت�سبات التي
ح�صلت عليها امل��ر�أة .من هنا نث ّمن حماولة
الباحثة الأردنية د .خديجة العزيزي ،يف هذه
الدرا�سة اجلديدة التي تقدّمها ،والتي تتناول
من خاللها ،تاريخ الفكر الن�سوي الغربي،
وتيارات هذا الفكر ،والأ�س�س التي رفدته،
حتى و�صل �إلى ما و�صل �إليه من تط ّور وت�أثري.
تق�سم العزيزي كتابها �إلى �ستّة ف�صول ،حيث
ّ
ّ
تغطي من خاللها التح ّوالت التي طر�أت على
الفكر الن�سوي الغربي ،منذ ن�ش�أته يف �أوا�سط

القرن التا�سع ع�شر ،مرو ًرا بوالدته الثانية يف
�ستين ّيات القرن الع�شرين ،وانتها ًء ب�إجناز ما
ميكن �أن ن�س ّميه نظر ّية نقدية ن�سوية ،ت�ستم ّد
م�شروع ّيتها من �أح���وال امل���ر�أة وخ�صو�ص ّية
اخلا�صة
ق�ضاياها املطروحة ،وتطرح ر�ؤاها
ّ
يف مواجهة الظلم التاريخي التي تع ّر�ضت له،
وحتقيق حريتها املن�شودة.
تنتبه ال��ك��ات��ب��ة �إل���ى ال��ت��ن ّ��وع ال��ك��ب�ير ،ال��ذي
ي�سم الفكر الن�سوي الغربي ،و�إل���ى طبيعة
االختالفات والتباينات امل��وج��ودة فيه على
م�ستوى الأفكار وال��ر�ؤى والأه���داف ،ولذلك
فقد جل����أت �إل���ى تق�سيم ه��ذا الفكر ح�سب
امل��دار���س� ،أو ال��ت�� ّي��ارات العا ّمة التي تنتمي
�إليها تلك الدرا�سات التي قدّمها الباحثون
الن�سو ّيون والباحثات الن�سو ّيات .ومن هذه
ال��ت��ي��ارات :ال��ت�� ّي��ار ال��ل��ي�برايل ،وامل��ارك�����س��ي،
والراديكايل ،واال�شرتاكي .وعلى الرغم من
هذه التباينات الظاهرة فيها� ،إال �أنّ الكاتبة
ترى �أنها تك ّمل بع�ضها ً
بع�ضا.
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ُيعاين املجتمع الأردين ،كما ُتعاين املجتمعات
ال��ع��رب��ي��ة ،م��ن ت��ل��ك الآف����ة امل�����س�� ّم��اة خ��ط���أً
(بجرائم ال�شرف) ،حيث يتم �سنو ّيا ح�صد
عدد من �أرواح ال ّن�ساء ،حتت هذا العنوان.
وقد يكون ال�سبب تاف ًها يف بع�ض الأحيان ،كما
ال�صحفية الأردنية والنا�شطة يف حقوق
تقول ّ
الإن�سان رنا احل�سيني م�ؤ ّلفة هذا الكتاب،
مثل �أن مت�ضغ الفتاة العلكة� ،أو ت�ضحك
لطرفة مع ّينة� ،أو ترتدي ت ّنورة ق�صرية!! �أو �أن
تتع ّر�ض لالغت�صاب ،الذي يكون قد ت�سبب به
رجل ما ،قام باالعتداء عليها ،ولي�س هي!!!
من خالل عملها ك�صحف ّية يف جريدة اجلوردن
تخ�ص�صت رنا احل�سيني يف تغطية
تاميزّ ،
ج��رائ��م ال ّ�����ش��رف ،فكانت تذهب �إل��ى موقع
ح��دوث اجل��رمي��ة ،وتت�س ّقط تفا�صيلها ،من
خالل مقابالت مبا�شرة جتريها مع املعنيني
بها� ،أو من خالل االطالع على تقارير �صادرة
عن املحكمة التي در�ست مالب�سات اجلرمية.
كانت تلك التفا�صيل ت�سبب ال ّذعر ،لي�س لرنا

فقط ،و�إنمّ ا ملجتمع كامل يتناقل وقائع القتل
الرهيبة التي حتدث بحقّ الن�ساء ،دون �أن
يتم ّكن من فعل �شيء لإيقافها .تتناول رنا
هنا املادّة  340من قانون ما ي�س ّمى بعقوبات
جرائم ال�شرف ،والتعديالت الطفيفة التي
ج��رت عليها ،ب�سبب احلملة ّ
املنظمة التي
قام بها النا�شطون والنا�شطات يف ّ
منظمات
املجتمع امل��دين ،من �أج��ل ا�ستبدالها مب��ادّة
�أخ���رى تنت�صر حل��ق��وق امل����ر�أة� .أ ّم���ا امل��ادة
خا�ص ًة
املذكورة فقد بقيت تقدّم للقاتل العذرّ ،
حني مي�سك بالقتيلة وهي يف حالة تل ّب�س .كل
ما حدث �أنّ مدّة احلب�س ملرتكب اجلرمية قد
زادت قلي ًال.
ث ّمة عدد من احللول تقرتحها احل�سيني يف
كتابها هذا ،على طريق جمابهة هذه امل�شكلة
امل�ستع�صية .من هذه احللول ال�سعي �إلى تب ّني
اخلطط نحو تعليم امل���ر�أة ومتكينها ،هذا
بالإ�ضافة �إل��ى الأخ��ذ بيد الن�ساء املع ّنفات
وحمايتهنّ.
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الكتاب :املر�أة والأمن الإن�ساين
امل�ؤلّف :مايا مر�سي

�سنة ال ّن�شر2011 :

ال ّنا�شر :املجل�س الوطني
ل�ش�ؤون الأ�سرة /ع ّمان

العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

ال ميكن للمجتمع �أن يتط ّور يف ظ�� ّل غياب
الأم���ن الإن�����س��اين ،وال���ذي ه��و مهم لقطبي
الأ�سرة ،الرجل واملر�أة .بالن�سبة للرجل ف�إ ّنه
يتمتّع مبجموعة من االمتيازات داخل الأ�سرة،
الأم��ر الذي يجعله يتح ّكم فيها ،ويفر�ض يف
�أركانها �سطوته� .أ ّما بالن�سبة للمر�أة فالأمر
ج�� ّد خمتلف ،فهي الكائن اخلانع �أو التابع
للرجل ،وه��ي تق�ضي ج��لّ وقتها يف خدمته
وتنفيذ تعاليمه .وه��ي ح�ين حت��اول التعبري
زوجا
عن ر�أيها� ،أو تنتقد ت�ص ّرفات الرجلً ،
ال�صفع
كان �أو �أخ�� ًا ،ف�إنها �سرعان ما تتل ّقى ّ
والتوبيخ واالزدراء .من هنا يبدو و�ضع املر�أة
يف الأردن كما هو يف البلدان العربية الأخرى
قل ًقا و ُم َه ّددًا.
م��ن ه��ذه املنطقة احل��رج��ة التي ت�سم حياة
امل��ر�أة ،تنطلق الكاتبة مايا مو�سى ،لتتحدّث
عن الأمن الإن�ساين الالزم للمر�أة ،باعتباره
ح ًال عمل ّي ًا يقود يف نهاية املطاف �إلى �إعادة
مم��ا �سيكون
الطم�أنينة امل��ف��ق��ودة للن�ساءّ ،

له �أك�بر الأث��ر يف ا�ستقرار املجتمع ،وتقدّمه
وازده�����اره� .أ ّم���ا ه��ذا الأم���ن ال���ذي تقرتحه
الكاتبة ،فهو قائم على تلبية احلقوق التاريخية
للمر�أة ،والتي ت�ستند �إلى حتقيق مبد�أ العدالة،
واحلرية ،وامل�ساواة مع ال ّرجل ،لتتم ّكن املر�أة
من ممار�سة حياتها بكفاءة ،ولت�شارك جنب ًا
�إلى جنب مع الرجل يف �صنع القرار .وبهذا
املح�صلة النهائية لعمليتي
يكون الأم��ن هو
ّ
احلماية والتّمكني.
يتك ّون الأم��ن الإن�ساين املقرتح من عدد من
الأ�شكال ،فهناك الأم��ن االقت�صادي ،والذي
يتيح للمر�أة جمال العمل والتعليم .هناك � ً
أي�ضا
الأم��ن اجل�سدي ،حيث يو ّفر للمر�أة الرعاية
الطبية وال�صحية ،ويق�ضي على �شبح العنف
الذي يهدّد حياتها .ث ّمة الأمن ال�سيا�سي �أي�ض ًا،
وال���ذي مي�� ّك��ن امل����ر�أة م��ن مم��ار���س��ة حقوقها
�يرا هناك الأم��ن االجتماعي
الد�ستورية� .أخ ً
والنف�سي ،ال��ذي يخلق الطم�أنينة للمر�أة،
ويجعلها بعيدة عن التهديد.
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والدور /نظرة
الكتاب :املر�أة َّ
�أردن ّية
امل�ؤلّف :عدد من الباحثني
والباحثات.
مراجعة و�إعداد:
د .هند �أبو ّ
ال�شعر
�سنة ال ّن�شر2998 :

ال ّنا�شر :منتدى عبد احلميد �شومان
وامل�ؤ�س�سة العربية لل ّدرا�سات وال ّن�شر.

العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

��ض��م ه���ذا ال��ك��ت��اب جم��م��وع��ة م��ه�� ّم��ة من
ي��� ّ
الدرا�سات ،التي تناولت واقع املر�أة الأردنية،
وما طر�أ عليه من تط ّور يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية� .أ ّم��ا ال��درا���س��ات ه��ذه فقد جاءت
يف ثالثة �أب��واب ،هي على التّوايل( :امل��ر�أة
والتّنمية الوطن ّية ،امل��ر�أة واحلكم املح ّلي،
واملر�أة والكتابة).
���ش��ارك يف ت���أل��ي��ف ه���ذا ال��ك��ت��اب ع���دد من
ال��ب��اح��ث�ين وال��ب��اح��ث��ات ،م��ن��ه��م :الأ���س��ت��اذ
ح�سني عاي�ش ،ود� .شكري عزيز املا�ضي،
ال�ساكت،
واملحامية �أ�سمى خ�ضر ،ود� .أن�س ّ
ود� .إبراهيم خليل ،فيما قامت الباحثة د.
هند �أبو ال�شعر ،مبراجعة الكتاب وكتبت له
مق ّدمة �ضافية ا�ستعر�ضت فيها الدرا�سات
الواردة ،و�أ�ضاءت من خاللها � ً
أي�ضا العديد
من النقاط التي �أورده��ا ال� ّدار��س��ون .ومن
اجلدير بالذكر� ،أنّ د .هند �أبو ال�شعر تعترب
من املبدعات الأردن ّيات الرائدات ،اللواتي
�أخ����ذن ع��ل��ى عاتقهن ال��ك��ت��اب��ة ع��ن امل���ر�أة

الأردنية ،وعن واقعها وتط ّلعاتها.
من النقاط امله ّمة التي ر ّكزت عليها الباحثة
�أب��و ال�شعر يف مق ّدمتها العوملة ،تلك التي
ه ّبت رياحها ب�ش ّدة على الدول وال�شعوب يف
العامل ،يف العقدين الأخريين .ترى د .هند
كما يكتب الأ�ستاذ ح�سني عاي�ش يف الدرا�سة
التي ق ّدمها� ،أنّ العوملة لي�ست تر ًفا ،ومل تكن
فقط جم�� ّرد ح��وار ي��دور يف �صاالت ال ّنخب
ا�سا
الثقافية ،بقدر ما كانت
ً
ح�س ً
مو�ضوعا ّ
فتح حياتنا بكاملها على ال�� ّت��غ��ي�ير ،ومن
�ضمن ما تغيرّ ب�سبب العوملة و�ضع امل��ر�أة،
حيث نقلت العوملة ق�ضايا املر�أة املخبوءة يف
الأدراج �إلى الندوات واحلوار الذي يدور يف
الهواء الطلق.
غ ّ��ط��ت ف�����ص��ول ال��ك��ت��اب ع����ددًا م��ه�� ًّم��ا من
املوا�ضيع التي ّ
تغطي ن�شاطات املر�أة الأردنية،
وحماوالتها احلثيثة يف انتزاع حقوقها ،و�أخذ
موقعها جنب ًا �إل��ى جنب م��ع ال��رج��ل ،على
طريق بناء حياة مدينية جديدة.
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الكتاب :تاريخ احلركة الن�سائ ّية
الأردنية2008 – 1944 /
امل�ؤلّفة :د� .سهري �سلطي التَّل

�سنة ال ّن�شر2010 :

النا�شر :دار �أزمنة للن�شر /ع ّمان

العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

تط ّور املجتمع الأردين يف الع�صر احلديث،
و ّمت خالل العقود القليلة املا�ضية ر�صد هذا
ال��تّ��ط ّ��ور ،يف خمتلف ن��واح��ي احل��ي��اة .لكنّ
الالفت يف ك ّل ما ر�صده الباحثون وامل�ؤ ّرخون،
ه��و ال��غ��ي��اب �شبه امل����د ّوي لإجن����ازات امل���ر�أة
الأردنية ،مثل هذا النق�ص الفادح يف املد ّونة
التاريخية الأردن��ي��ة ،هو ما دفع الباحثة د.
�سهري ال ّت ّل� ،إلى املبادرة بكتابة هذه الدرا�سة
ال�شاملة ،التي تتناول من خاللها تاريخ املر�أة
الأردنية يف الع�صر احلديث.
تنطلق د� .سهري ال��ت�� ّل يف كتابها اجل��دي��د
م��ن معاينة ال��واق��ع التاريخي ال��ذي تعي�شه
املر�أة الأردنية ،وذلك على امل�ستويني املح ّلي
والعاملي ،وبذلك فهي تدر�س تط ّور و�ضع املر�أة
الأردنية يف �سياق تط ّور و�ضع املر�أة يف العامل.
وثمة عام مف�صلي هنا كان له الأث��ر الكبري
يف الدفع ب��امل��ر�أة وق�ضاياها �إل��ى الواجهة،
ونق�صد به العام  ،1975وهو العام الدويل
للمر�أة.

ي�����ض��م ه���ذا ال��ك��ت��اب ���س��ت��ة ف�����ص��ول ،ت�ش ّكل
مبجموعها امل�شهد العام لتط ّور و�ضع املر�أة
الأردن��ي��ة ،منذ البدايات الأول��ى التي غابت
فيها امل���ر�أة ع��ن احل�����ض��ور ،ب�سبب الأح���وال
ال�سائدة (فرتة اال�ستعمار والأمية والإحلاق
بالرجل) ،حتى العام  ،2008حيث �شهد هذا
العام قفزات نوعية مت ّثلت باالعرتاف باملر�أة
ومعاناتها .يف الف�صل الأ ّول تتحدث الباحثة
عن تلك املرحلة اجلنينية الأولى التي انطلقت
منها امل��ر�أة الأردنية للعمل .الف�صل الثاين،
وتر�صد فيه امل�ؤ ّلفة العوامل التي �ساعدت
على ن�شوء وتط ّور احلركة الن�سائية الأردنية.
الف�صل الثالث ،تتناول فيه الباحثة الآليات
الوطنية الداعمة لعمل املر�أة .الف�صل الرابع،
وفيه يتم �سرد الوقائع التاريخية اخلا�صة
ب��احل��رك��ة الن�سائية الأردن���ي���ة .الف�صالن
اخلام�س وال�ساد�س ،وفيهما ّ
تغطي الكاتبة
الوقائع وال��ت��ط ّ��ورات التي ط��ر�أت على واقع
املر�أة منذ العام  ،1975وحى العام .2008
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الكتاب :حدائق الأنثى
امل�ؤلّف :نزيه �أبو ن�ضال

�سنة ال ّن�شر2009 :

ال ّنا�شر :دار �أزمنة للن�شر /ع ّمان

العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

يرى الناقد والدار�س نزيه �أبو ن�ضال� ،أنّ معركة
حترير املر�أة ،هي جزء من املعركة ّ
ال�شاملة التي
تخو�ضها الأ ّمة العربية يف خمتلف امليادين .من
هنا جاءت حما�سة الناقد الكبرية يف الدفاع عن
ق�ضايا املر�أة ،والكتابة عنها يف �أكرث من كتاب،
ومن هذه الكتب م�ؤ َّل ُفه (مت�� ّرد الأنثى) الذي
�أ�صدره يف العام  ،2004والذي يتناول من خالله
من��اذج متم ّيزة من الرواية الن�سوية العربية.
يف هذا الكتاب يدر�س �أبو ن�ضال ،ن�صو�ص عدد
كبري من الكاتبات الأردن ّيات ،ومنهنّ � :سميحة
خري�س� ،سهري الت ّل� ،سلوى العمد ،زليخة �أبو
ري�شة ،جم��د الق�ص�ص� ،سحر خليفة ،ليلى
الأطر�ش� ،سلوى الب ّنا ،هيلدا احلياري ،فريوز
التميمي� ،سحر مل�ص ،زهرة عمر ،فاديا الفقري،
رفقة دودي��ن ،كفى الزعبي ،فكتوريا عمي�ش،
حزامة حبايب� ،سامية العطعوط ،وغريهن.
وكما نالحظ فقد تن ّوعت احلقول التي در�سها
بني ال�شعر والرواية والق�صة الق�صرية وال ّن ّ�ص
وال�سرية والدراما التلفزيونية وامل�سرح.

يف ّرق �أبو ن�ضال يف درا�سته بني الكتابة الن�سوية،
والكتابة الأخ��رى التي تكتبها بع�ض الن�ساء،
وال��ت��ي ال مي��ك��ن �إدرج���ه���ا حت��ت ب��ن��د الكتابة
الن�سوية .ويف ه��ذا امل��ج��ال ي��رى �أنّ م��ا ي�سم
الكتابة بالن�سوية ،هو ذلك اجلنوح اجلندري
باجتاه ق�ضايا امل��ر�أة ،وطرحها بكل ما ت�ش ّكله
من مفارقة واختالف.
يف ح��دي��ث��ه ع��ن اجل��ان��ب ال���روائ���ي ال��ن�����س��وي،
ّ
يو�ضح �أب��و ن�ضال �أنّ ث ّمة زم ًنا طوي ًال َم�� ّر بني
ال��راوي��ة الأول���ى �شهر زاد ،وبطالت ال��رواي��ات
امل��ع��ا���ص��رات .ف��ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ك��ان��ت فيه
�شهرزاد تروي احلكايات خو ًفا وهل ًعا من �سيف
�شهريار� ،أ�صبحت البطالت اجل��دي��دات �أكرث
ق ّ��و ًة و�شجاعة يف حديثهنّ عن ق�ضايا امل��ر�أة
وا�ضطهادها وحقوقها التاريخية ،حتى غدت
الروايات الن�سوية املكتوبة يف الع�صر احلديث،
�شبيهة باملرافعات القانونية التي تطالب بحقوق
املر�أة.
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الكتاب :قبل �أن تنام امللكة
امل�ؤلّفة :حزامة حبايب

�سنة ال ّن�شر2011 :

ال�� ّن��ا���ش��ر :امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�� ّدرا���س��ات
وال ّن�شر /بريوت

العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

يف رواي��ت��ه��ا اجل��دي��دة ،ت�سرد ال��روائ�� ّي��ة
املتم ّيزة حزامة حبايب ،ف� ً
جديدا يف
صال
ً
رواي��ة التّيه والأمل واحلب والغربة ،التي
ال تزال تعي�شها امل��ر�أة الفل�سطين ّية ،كما
يعي�شها املجتمع الفل�سطيني ال��ذي فقد
وطنه �إثر �سل�سلة من احلروب واملجازر.
تقع �أحداث الرواية التي بني �أيدينا يف ّ
كل
ثم تال ًيا يف بريطانيا
من الكويت والأردنّ ،
ريا
حيث ترحتل االبنة .ال تختلف املنايف كث ً
عن بع�ضها .هذا ما تكت�شفه بطلة الرواية
ال ّأم حني تقارن بني حياتها يف املخ ّيمات
وحياتها يف الكويت ،حيث ترى �أنّ حياتها
يف حي (ال ّنقرة) يف الكويت لي�س �إال تنويع ًا
جديد ًا على احلياة التي كانت خربتها يف
خميمات اللجوء يف الأردن.
ت�ستعر�ض الروائية حبايب يف روايتها،
حموالت البطلة الأم الدائبة للتّما�سك يف
ِّ
ّ
مت�شظ ،ففي كل بيت جديد
ظل واقع رمادي
تقيم فيه حتاول �أن ت�ؤ ّثثه قدر ما ت�ستطيع

ولكن املحزن
باملحبة والذكريات اجلميلةّ ،
يف الأمر �أنّ ّ
كل ما تبنيه بعرقها وعواطفها
يتبدد .وك�أنّ حزامة
و�شقائها ال يلبث �أن ّ
بهذه التو�صيفات حتاول �أن تقول لنا� ،إنّ
املر�أة الفل�سطينية التي فقدت وطنها ،ال
أي�ضا ،بحيث باتت
تزال تحُ ا َرب يف حياتها � ً
ه��ذه احل��ي��اة بر ّمتها ت���رزح حت��ت طائلة
�سل�سلة من الفقد املتوا�صل .يعزّز هذه
ال�صادمة التي ت�ؤول �إليها
القناعة النتيجة ّ
عالقة البطلة ب��ال��رج��ال الثالثة الذين
�أ ّث���روا يف حياتها :الرجل الأب ،والرجل
العا�شق ،وال��رج��ل ال���زوج ،فجميع ه���ؤالء
الرجال خانوها ّ
كل على طريقته ،وتركوا
ندو ًبا غائرة يف جدار روحها.
�����ص��دم��ة الأخ��ي��رة ال��ت��ي تطيح بكيان
ال ّ
البطلة ،ت�أتي من طرف االبنة ،التي تق ّرر
ت�شب عن الطوق وت�سافر ،تارك ًة الأم
�أن ّ
تتخ ّبط يف منفاها الروحي ،وعذابات التي
تتع ّمق.
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الكتاب :ليلى خالد � -أيقونة
ّحرر الفل�سطيني
الت ّ
امل�ؤلّف� :سارة �إرفنغ
ترجمة :عبلة عودة

�سنة ال ّن�شر2013 :

النا�شر :امل�ؤ�س�سة العربية لل ّدرا�سات وال ّن�شر

العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

�أواخ��ر ال�ستينيات ،م ّثلت ليلى خالد رمزًا
طليع ّيا للمر�أة الفل�سطينية اجلديدة ،وذلك
حني ذاع خرب اختطافها لطائرة (TWA
 ،)840من �أجل �أن يفرج العدو ال�صهيوين،
عن �أعداد من الأ�سرى الفل�سطينيني املع َت َقلني
يف ال�سجون الإ�سرائيلية .مل يكن هذا ال ّرمز
ي�سعى فقط �إلى حترير الوطن املغت ََ�صب ،بل
كان ي�سعى � ً
أي�ضا� ،إلى �إحداث تغيري جوهري
يف حياة امل��ر�أة الفل�سطينية والعربية ،من
خالل حت ّررها االجتماعي ،وحتطيم القيود
التاريخية التي تك ّبلها.
من هذه ال ّنقطة امله ّمة التي تت�صل بعمل ّية
التّغيري ،تق ّدم لنا الباحثة الربيطانية �سارة
�إرفنج ،املنا�ضلة ليلى خالد ،التي انخرطت
من خالل عملها الثوري يف �صلب اخلطاب
ال ّن�سوي اجلديد .كان ذلك اخلطاب قد �شهد
يف ال�ستين ّيات من القرن املا�ضي ،انطالقة
حا�سمة باتجّ اه حترر املر�أة .ويف هذه الفرتة،
خ�صو�صا يف
�شهدت الكثري من دول العامل
ً

�أوروب����ا و�أم��ري��ك��ا ،ح��راك�� ًا ن�سو ّي ًا متم ّيز ًا،
ّ
متخ�ض ع��ن �إح���داث نقلة نوع ّية يف حياة
املر�أة ،على م�ستوى القوانني والتّ�شريعات.
تتت ّبع �سارة �إرف�ن��ج يف ه��ذا الكتاب ،حياة
املنا�ضلة ليلى خالد ،منذ �أن ولدت يف حيفا
يف العام  ،1944وهُ ِّج َرت يف العام � 1948إلى
مدينة �صور يف لبنان� ،إلى حياتها يف املخ ّيم
الفل�سطيني ،ون�شاطها امل��ب�� ّك��ر يف حركة
القوميني العرب� ،إلى حياتها يف بريوتّ ،ثم
رحيلها �إلى الكويت فع ّمان ،ولندن ،ومو�سكو،
ودم�شق ،وا�ستقرارها �أخ ًريا يف ع ّمان .ويف
ه��ذه ال�سرية العا�صفة ب��الأح��داث ،تتو ّقف
الكاتبة عند بع�ض التفا�صيل امله ّمة يف حياة
ه��ذه املنا�ضلة اال�ستثنائية .وم��ن ذل��ك ما
حدث معها عند اختطافها لإحدى الطائرات
جم���ددا يف ال��ع��ام  ،1970حيث ا�ست�شهد
رفيقها النيكاراغوي يف العملية ،و ّمت �إلقاء
القب�ض عليها يف م��ط��ار ل��ن��دن ،و�إط�ل�اق
�سراحها الحقًا لتعود �إلى �ساحة الن�ضال.
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الكتاب :واقع املر�أة الأردنية بني
الدين واملجتمع.
ّ
امل�ؤلّف :د .كامل العجلوين

�سنة ال ّن�شر2014 :

ال ّنا�شر :اجلامعة الأردن ّية /ع ّمان

العدد الخامس عشر  -شتاء 2018

فاج�أ د .كامل العجلوين ،وهو طبيب ووزير
م�ع��روف الأو� �س��اط الثقافية والن�سائية يف
الأردن ،بن�شر م�ؤ َّل ِف ِه اجلديد (واق��ع امل��ر�أة
الأردن��ي��ة بني ال�� ّدي��ن واملجتمع) .يتناول د.
العجلوين يف ه��ذا الكتاب و�ضع امل���ر�أة يف
الأردن ،بناء على مقارنة يجريها بني ر�أي
ال��دي��ن ،وجممل الن�صو�ص ال�شرعية التي
حت ّدثت عن املر�أة ،من جهة ،والواقع املعا�صر
الذي تعي�شه هذه امل��ر�أة ،والذي تتح ّكم فيه
�ضوابط و�أعراف من اخرتاع املجتمع.
اعتمد د .العجلوين يف كتابه على درا�سة
بحثية �شاملة ،كانت وزارة ال�صحة الأردنية
ق��د �أج��رت��ه��ا يف ع���دد ك��ب�ير م��ن �أق�سامها
وم�شت�شفياتها ،ب��ع��د ت����داول هيكليتها يف
امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لل�سكري ال��ت��اب��ع للجامعة
الأردن��ي��ة ،حيث جرى عمل ا�ستبيان خا�ص
�شاركت فيه املري�ضات اللواتي يرت ّددن على
املركز ،بالإ�ضافة �إلى الطبيبات العامالت
يف املركز � ً
أي�ضا� .أ ّم��ا اال�ستبيان فقد تناول

ث�لاث�� ًة وع�شرين ب��ن��دًا دارت يف جمموعها
خا�ص ًة ما يتع ّلق
حول عالقة املر�أة بالرجلّ ،
بالن�شاط اجلن�سي بني اجلانبني.
اح��ت��وى الكتاب على ع��دد كبري م��ن الآي��ات
القر�آنية والأفكار الدينية ،التي ت�ؤ ّكد على
حقوق امل��ر�أة وحر ّيتها وم�ساواتها بالرجل،
ومنها الآي���ة ال��ق��ر�آن��ي��ة امل��ع��روف��ة يف �سورة
البقرة( :ولهنّ مثل الذي عليهنّ باملعروف،
وللرجال عليهنّ درجة) ،تلك الآية التي تدعو
�إل��ى اح�ترام امل���ر�أة من خ�لال احلديث عن
حقوقها وواجباتها .حني ينتقل د .العجلوين
ليعاين واق��ع امل��ر�أة اليوم يجد �أنها ال تزال
ترزح حتت �سوط التقاليد والأعراف البائدة،
يف خمالفة �صريحة للن�صو�ص القر�آنية.
مما ي�ؤخذ على الكتاب ،هو ا�ستعانة الكاتب
ّ
ّ
بعدد م��ن ال��ف��ق��رات امل��ج��ت��ز�أة م��ن م�ؤلفات
وم��واق��ع �إلكرتونية معروفة ،دون �أن ي�شري
�إليها ،ولو فعل ذلك لكان �س ّد ثغر ًة يف جدار
هذه الدرا�سة اجلميلة والهادفة.
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