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حّققته  ما  مع  باملقارنة  كبرٌي  الدولة،  ن�س�ء  منذ  الأردنّية،  املراأة  حّققته  ما  اأّن  ينكر  اأحد  ل 
اأّن ال�اقع الجتماعّي والثقايّف كان يبدو �سديد النغلق وال�سلبة  �سقيقاتها العربّيات، مع 
يك�ن ذا قيمٍة ج�هرّية ما مل  لن  اإجنازاٍت  ب��سفه  لكّن ما يجري احلديث عنه  والذك�رّية. 
وقان�نّيٍة  قيمّيٍة  مبنظ�ماٍت  وحمرو�سٍة  اجلمعّي،  ال�عي  يف  متجّذرٍة  )ثقافة(  اإلى  يتحّ�ل 

وم�ؤ�ّس�سّية را�سخة.
ا بالتاأكيد اأن يحدث هدم تلك اجلدران اّلتي ظّلت حتا�سر وج�د املراأة  ا و�سروريًّ لقد كان مهمًّ
املاّدّي والروحّي والعقلّي يف الأردّن ويف غريه من بلد العرب، حّتى واإن مّت الهدم )بغري اأيدي 
الن�ساء(، وعلى نحٍ� مرجتٍل غالًبا و�سطحّي. لقد حدث الهدم يف �سياق عملّية النتقال الق�سرّي 
اإلى مرحلة  وال�سريع وامل�سّ�ه وغري الع�س�ّي من احلقبة الك�ل�نيالّية ومرحلة ما قبل الدولة 
الدولة القطرّية واملجتمع القطرّي، ولذا فاإّننا نحتاج اإلى القيام مبراجعات �ساملة لتاريخ تلك 
اأّوًل من النك��سات اّلتي رافقت ظاهرة )الغلّ� الدينّي(، ومن  الإجنازات من اأجل حمايتها 

اأجل عقلنتها ثانًيا، وحت�يلها اإلى جزء من ثقافة املجتمع ي�سعب التنازل عنه.
ل املجتمع الذك�رّي عليها ببع�ش التعليم، وبع�ش احلرّية،  اإّن ما حتتاج اإليه املراأة لي�ش تف�سّ
وبع�ش املقاعد النيابّية يف الربملان، وبع�ش ال�ظائف العليا يف الدولة، وغري ذلك من الأعطيات 
اّلتي لي�ش من �ساأنها �س�ى اأن حت�ّسن �س�رة املجتمع الذك�رّي يف نظر نف�سه ويف نظر املراأة 
التخّل�ش  اإليه جميًعا يف احلقيقة - ه�  املراأة - وما نحتاج  اإليه  اأهّم ما حتتاج  اإّن  اأكرث.  ل 
من  مناطق العتمة يف ثقافتنا الذك�رّية، وحتريرها من كّل النزوعات ال�ستعلئّية والت�سّلطّية 

والإق�سائّية اّلتي ظّلت تنفي املراأة من منت احلياة اإلى ه�ام�سها الق�س�ى.
امللفت للنظر اأّن احلركة الن�سائّية الأردنّية واحلركة الن�سائّية الفل�سطينّية ن�ساأتا ملت�سقتني 
مثل ت�اأم �سيامّي، حّتى مل يعد من ال�سهل الف�سل بينهما، ولذا فاإّن اإملي ب�سارات، وملعة ب�سي�س�، 
اأب�  وعبلة  وتريز حداد،  وخديجة حبا�سنة،  الهادي،  عبد  وع�سام  زّيادين،  و�سل�ى  نّفاع،  واإميلي 
من  وغريهّن  الريان،  وتريز  �سمروخ،  ونادية  التّل،  و�سهري  العمد،  و�سل�ى  الزعبي،  واآمنة  علبة، 
رم�ز احلركة الن�سائّية الأردنّية مل يف�سلن بني ما ه� ن�س�ّي وما ه� �سيا�سّي، ومل تكن ن�سالتهّن 
اجلندرّية اإّل امتداًدا لن�سالتهّن ال�طنّية؛ ومل يكن الأردّن وفل�سطني يف وعيهّن جميًعا �س�ى ج�سٍد 
واحٍد ت�سري فيه الدماء ذاتها وال�جدان ذاته والأ�سئلة ذاتها. ولعّل هذا ه� اأهّم ما ميّيز الن�س�ّية 

الأردنّية اّلتي مل تنغلق داخل ال�س�ؤال الن�س�ّي، ول داخل الإطار القطرّي، ول داخل البعد املطلبّي.

األردنّيات: نقاط الضوء

افتتاحية ال�ع��دد
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لقد ا�ستطاعت املراأة الأردنّية، بجدارٍة، اأن ت�سل اإلى كّل ما ي�سل اإليه الرجل. لكّن الفج�ة 
اّلذي  التعليم  با�ستثناء قطاع  والعمل،  اجلندرّية ما زالت كبرية يف معظم قطاعات احلياة 
بلغت ن�سبة الإناث فيه بالقيا�ش اإلى الذك�ر 115/ 100، بينما تراجعت ن�سبة م�ساركة املراأة 
يف الق�ى العاملة يف الأردّن من %16 �سنة 2010 اإلى %6.12 �سنة 2014، فيما هبطت 
املراأة  تزداد  اأن  الأمر  يف  الغريب  عامليًّا.  الن�سب  اأقّل  من  وهذه   ،2016 %3.10�سنة  اإلى 
املراأة فيما ه�  يتقّبل املجتمع م�ساألة )تاأهيل(  واأن  وتاأهيًل فيما هي تزداد تعطيًل؛  تعليًما 
يرف�ش م�ساألة )تفعيل( املراأة، وينك�ش �سنة بعد �سنٍة عّما كان قد اأتاحه للمراأة من م�ساحاٍت 
يف مراحل نهو�سه. واحلقيقة اأّن الهبوط االقت�سادّي، وتفاقم الثقافة اال�ستهالكّية، وتراجع 
دور الدولة القطرّية يف التنمية، وما رافق كّل ذلك من خلخلة يف القيم والبنى الجتماعّية، 
اأكرب يف  الدولة لعبت دوًرا  اأّن  ل�  لكّنه ما كان ليحدث  اإحداث ذلك الرتاجع.  قد �ساهم يف 
)تفعيل( املراأة، وخلق املناخ الثقايّف جلعل )التفعيل( �سرورًة وج�دّيًة ل جمّرد زرك�سٍة باهتٍة 

على �سطح املجتمع �سرعاَن ما متح�ها حركة الزمن.
اإّن تعليم املراأة، اإذن، قد ل يك�ن اأكرث من �سراٍب يح�سبه الظماآن ماًء، لأّن معظم املتعّلمات 
ينتهني اإلى عاطلٍت عن العمل بانتظار اأن ي�سبحن )رّبات بي�ت( اأف�سدهّن التعليم. ومثلما 
اأّن )العلم( و)العمل( مرتبطان افرتا�سيًّا يف اللغة، فاإّنهما مرتبطان واقعيًّا يف احلياة، ول 
املراأة  بال�سرر على  يع�د  ل  املراأة  فاإّن )تعطيل(  ولذا  اإلى خراب.  اإّل  بينهما  الفكاك  ي�ؤّدي 

وحدها، بل ي�سّل كامل الكيان الجتماعّي اّلذي يتحّرك باأقّل من ن�سف ج�سد.
لقد ا�ستغلت احلركة الن�سائّية الأردنّيةـ  �ساأنها يف ذلك �ساأن �سائر احلركات الن�سائّية العربّيةـ  على 
الق�سايا املطلبّية اأكرث من ا�ستغالها على ال�عي، ولذا فاإّن ن�سالتها يف م�اجهة الدولة كانت 
اّلتي ظّلت غالًبا  العاّمة  الثقافة  املجتمع، ومل حتفر عميًقا يف  ن�سالتها يف م�اجهة  اأكرث من 
على ما هي عليه. لكّن اّتاد املراأة االأردنّية، اّلذي اأعتربه اأحد اأهّم النقاط امل�سيئة يف االأردّن، 
اأحدث انتقالًة ن�عّيًة مهّمًة حني التفت اإلى �سرورة ال�ستغال على ال�عي من خلل اإ�سدار جمّلة 
فكرّية تعنى بالنقد الن�س�ّي. ذلك لأّن ما حتتاج اإليه املراأة يف جمتمعاتنا ل يتحّقق بال�سراع 
واملغالبة العنيفة كما تت�ّهم بع�ش الن�س�ّيات، بل بالعقلنة واحل�ار النقدّي اّلذي ي�ؤ�ّس�ش ملجتمع 
معافًى ل ُتنتق�ش فيه املراأة، ول ُتعّطل، بل ت�سرتّد ما منحته لها امليث�ل�جيا يف طف�لة الب�سرّية 

ا عظيمًة ت�سّبب احلياة وت�غل يف العمران. الأولى حني اعتربتها اإلهًة للخ�سب، واأمًّ

زهري اأبو �شايب
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الملّف



احلركة الن�سائية الأردنية
)1974  - بني ال�سيا�سي والن�سوي املطلبي )1954 

د.�سهري �سلطي التل

اأدب املراأة يف الأردن ..
اخلروج من كهف الرجل

نزيه اأب� ن�سال

اأوراق من زمن الثورة:
خديجة حبا�سنة

نا�سطات اأردنيات يف امليدان العام:
 )ال�سيدة �سلوى زّيادين؛ بثينة جردانة؛ 

اأ�سمى خ�سر(
د. �سل�ى العمد

�سورة املراأة الأردنيـة يف املوروث ال�سعبي
اإرادة التحرر والرتقاء

هدى اأب� غنيمة
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الملف

متهيد 
حتاول هذه الكتابة الإجابة على �س�ؤال العلقة بني ال�سيا�سي املبا�سر والن�س�ي املطلبي  من 
خلل ا�ستعرا�ش التفا�سيل التاريخية مل�سرية هذه احلركة عرب مراجعة وثائق واأن�سطة اأبرز 
املنظمات العاملة يف هذه احلقبة التاريخية املمتدة من �سنة 1954 م اإلى �سنة 1974م، يف 

هذه املرحلة تاأثرت اأو�ساع الن�ساء مبتغريين كبريين هما :
اول: �سل�سلة الأحداث ال�سيا�سية اخلطرية على ال�سعيدين املحلي والإقليمي، فعلى ال�سعيد 
املحلي: �سهدت البالد نتائج �سقوط اجلزء االأكرب من فل�سطني التاريخية بني براثن االحتالل 
تبعها من احتلل  الكارثية وما  1968م  نتائج حرب عام  1948م، ومن ثم  ال�سهي�ين عام 
كامل االأر�ض الفل�سطينية التاريخية، واأي�سا نتائج مرحلة االنفتاح الدميقراطي الق�سرية يف 
والتي  اجلي�ش،  تعريب  وحركة  الربيطانية  الأردنية  املعاهدة  اإلغاء  قبيل  اخلم�سينيات  مطلع 
مل تدم ط�يل لرتزح البلد وملدة ط�يلة حتت نري الأحكام العرفية وحالة الط�ارئ، اأما على 
مما  م�سر  على  الثالثي  والعدوان  اجلزائرية  الثورة  نتائج  �سهدت  فقد  االإقليمي:  ال�سعيد 
اأ�سعل روح الت�سامن العربي لدى �سرائح وا�سعة من الأمة العربية مبا فيها الن�ساء يف الأردن.

ثانيا: التط�ر الجتماعي – القت�سادي املت�سارع الذي اأدى اإلى قيام الن�ساء باأدوار جديدة 
مهام  تلوينها  على  الن�سائية  املنظمات  على  فر�ش  اأي�سا، مما  متزايدة  لهن حاجات  وولد 

باحثة وقاصة من األردن

الحركة النسائية األردنية: بين السياسي 
والنسوي المطلبي ) 1954 - 1974(

د.سهير سلطي التل
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جديدة ومتزايدة.
على  مبا�سر  ب�سكل  اأثـــرا  املــتــغــريان  هـــذان 
حركة املجتمع ككل، وعلى اأن�سطة املنظمات 
الن�سائية العاملة يف هذه املرحلة، مما اأوجد 
املبا�سر  ال�سيا�سي  بجدلية  ت�سميته  ما ميكن 
والن�س�ي املطلبي يف اإطار جدلية العلقة بني 

العام واخلا�ش يف حترك الن�ساء2، 
الن�سائية   احلــركــة  ان  اإلـــى  ن�سري  كــبــدايــة 
تنظيماتها  اأولى  تاأ�سي�ش  انطلقت من خلل 
ب�س�ؤون  تعنى  خريية  كجمعية  1944م،  �سنة 
الن�سائي  الت�سامن  با�سم )جمعية  الأطفال، 
الرائـدات  م�ؤ�س�ساتها  لكن  الجتماعية( 
اإميلي  ــة  الــراحــل ـــاذه  الأ�ـــس راأ�ــســهــن  وعــلــى 
ب�سارات، كن يدركن اأهمية العمل بني الن�ساء 
ومتكينهن، فجاءت جمعية الحتاد الن�سائي 
اإ�سافة  طــ�يــل،  تعمر  مل  والــتــي  الأردين، 
فعلية على العمل اإذ اهتمت مبطالب الن�ساء 
الكربى  النطلقة  لكن  التعليم،  يف  وحقهن 
وتاأ�سي�ش  ال�سفتني  وحدة  بعد  كانت  الآولــى 
احتاد املراأة العربية، الذي اأدركت م�ؤ�س�ساته 
ت�ؤدي  اأن  ال�سيا�سة و�سرورة  اأهمية امل�ساركة 
خلدمة  ال�طني  ال�سيا�سي  دورهــن  الن�ساء 
ا�ستمرارهن  مــع  والأمــــة،  الــ�طــن  ق�سايا 
يف  الن�ساء  حق�ق  لتح�سيل  املطلبي  بالعمل 
العمل والتعليم وامل�ساركة ال�سيا�سية، والعمل 
لعديد  املــلــحــة  احلـــاجـــات  لتلبية  اخلـــريي 
اأن  بعد  الأردن،  اإلى  قدم�ا  الذين  اللجئني 
فقدوا مق�مات حياتهم املادية نتيجة احتلل 
فل�سطني، وعديد الفقراء املنت�سرين يف املدن 

والقرى والب�ادي،     
البحث يف طبيعة  اإلى  بنا  اأدت  ال�قائع  هذه 
وبني  العام  ال�طني  ال�سيا�سي  بني  العلقة 
الجتماعي الن�س�ي اخلا�ش يف عمل احلركة 
مراجعة  ارتاأينا  لذلك  الأردنــيــة،  الن�سائية 
تبل�رت يف  التي  الن�سائي  العمل  اأبرز مناذج 

جمم�عة �سيغ تنظيمية منها:  

احتاد املراأة العربية
الذي  العربية(،  املراأة  تعترب جتربة )احتاد 
التجارب  من  واحــدة  1954م،  �سنة  اأ�س�ش 
العمل  يف  ن�عيا  حت�ل  اأحدثت  التي  الغنية، 
ال�سيدات  من  نخبة  اأقــدمــت  اإذ  الن�سائي، 
»احتــاد  با�سم  ن�سائي  احتــاد  تاأ�سي�ش  على 
املراأة العربية«،واجتمعن بتاريخ 17 حزيران 
فيلدلفيا  �سينما  قاعة  يف   1954 عــام  من 
الأ�ستاذة  الن�سائي  العمل  رائـــدة  برئا�سة 
انتخبت  الجتماع  ب�سارات«، يف هذا  »اأميلي 
الهيئة  التاأ�سي�سية(  الهيئة   ( املجتمعات 
نظامه  ـــررن  اأق كما  له3،  ـــى  الأول ــــة  الإداري
ــا�ــســي) د�ــســتــ�ر الحتـــــاد( وكـــان من  الأ�ــس

اأهدافه:
»مكافحة الأمية ب�ستى ال��سائل ورفع م�ست�ى 
املراأة اأدبيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا واإعدادها 
الكاملة  حق�قها  لتمار�ش  �سحيًا  اإعــــدادًا 
اأوا�سر العدالة والتفاهم  »كم�اطنة، وتنمية 
بني الن�ساء العربيات ون�ساء العامل من اأجل 
�ستى  يف  ال�طن  اأو�ساع  بتح�سني  امل�ساهمة 

امليادين احلي�ية وت�ثيق عرى ال�سلم«4. 
لهذا  امل�ؤ�س�سات  الن�ساء  اأ�سماء  تتبع  ومــن 
املثقفة  النخبة  مــن  اأنــهــن  نلحظ  الحتـــاد 
وق�مية  ي�سارية  اأحــزاب  اإلى  انتمني  الل�اتي 
على  انعك�ش  ما  وهــذا  منها،  قريبات  و/اأو 
مثل  فمفاهيم  للحتاد  الأ�سا�سي  النظام 
»امل�اطنة« و»ال�سلم«، وت�ثيق عرى ال�سداقة 
للمرة  تذكر  جديدة  مفاهيم  الن�ساء،  بني 
الن�سائية  الهيئات  وثائق  �سياغة  يف  الأولــى 
العاملة، مما ي�سري اإلى التاأثري الق�ي لنتماء 
والفكرية،  ال�سيا�سية  امل�ؤ�س�سات  اإلى  الن�س�ة 
عن  ف�سل  عــام،  ب�سكل  والي�سارية  الق�مية 
الن�سائي  الحتــاد  يف  الحتــاد  هــذا  ع�س�ية 
اخلــربات  خــلل  من  العاملي،  الدميقراطي 
من  ان�سطته  يف  للم�ساركات  اأك�سبها  التي 

املنطقة، 
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�سل�سلة  الحتــاد  هذا  اأدار  املرجعيات  بهذه 
الجتماعية  املطلبية  الأن�سطة  مــن  ط�يلة 
واإلــى  املحلي  ال�سعيد  فعلى  وال�سيا�سية، 
جانب اأن�سطتة يف جمال حم� الأمية والت�عية 
ال�سحية والت�عية والتثقيف ب�سكل عام، قاد 
الن�ساء  بحق�ق  للمطالبة  حملت  �سل�سلة 
ال�سيا�سية والجتماعية فطالب بتعديل قان�ن 
الأح�ال ال�سخ�سية، بتحديد تعدد الزوجات 
بتقييده واحلد من الطلق5، كما �سعى اإلى 
احل�س�ل على حق الن�ساء بامل�ساواة الكاملة 
لت�سمل  دائــرتــه   بت��سيع  التعليم  فر�ش  يف 
النائية،  املناطق  يف  والبادية  الريف  ن�ساء 
فر�ش  يف  امل�ساواة  بهذه  حقهن  عن  ف�سل 
التعليم العايل والعمل وحقهن بال��س�ل اإلى 

ال�ظائف العليا. 
 كذلك اعتنى باحلق�ق ال�سيا�سية للن�ساء6، 
للمجال�ش  والنتخاب  الرت�سح  حق  فيها  مبا 
زيــارات   ب�سل�سلة  بداأحملته  وقــد  النيابية 
فيها جمم�عة  قدمن   7 امل�س�ؤولني  من  لعدد 
النتخاب  قان�ن  يخ�ش  ما  منها  مــذكــرات 
وتعديل  والرت�سيح،  النتخاب  حق  ومنحهن 
النتخاب  حق  الن�ساء  ملنح  البلديات  قان�ن 

والرت�سيح للمجال�ش البلدية8. 
الحتـــاد،  ملطلب  احلك�مة  ا�ستجابت  وقــد 
الن�ساء  ومنحت  النتخاب  قان�ن  تعديل  فتم 
9حق  فــقــط،  ابــتــدائــيــا  تعليما  املــتــعــلــمــات 
النتخاب دون الرت�سيح، فتابع حملته ل�سمان 
امل�ساواة الكاملة يف ممار�سة هذا احلق،10، 
رفع  الحتــاد  اأن  احلملة  هــذه  ومــن طرائف 
تطالب  مذكرة  الأردين  الأمــة  جمل�ش  اإلــى 
بامل�ساواة يف ممار�سة هذا احلق، وممه�رة 
على  يح�سلن  مل  لن�ساء  الب�سمات  مبئات 
حرمهن  واأمّيات،  البتدائي  التعليم  �سهادة 

التعديل من هذا احلق. 
الن�سائية  واملنظمات  الهيئات  ان�سمت  وقد   
يف ال�سفة الغربية اإلى هذه احلملة فتداعت 

رام  منظمات  من  العديد  ح�سره  لجتماع 
وغريها،  واخلليل  ونابل�ش  حلم  وبيت  اهلل 
يف  العربي  الن�سائي  الحتــاد  مقر  يف  وعقد 
رئي�ش  اإلــى  برقية  باإر�سال  وانتهى  القد�ش، 
وت�سم  الحتــاد  مطالب  فيها  ت�ؤكد  الــ�زراء 
�س�تها اإلى �س�ته ب�سرورة اإجراء تعديل اآخر 
يحقق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ناخبات 
امل�ست�ى  عــن  الــنــظــر  وبــغــ�ــش  ومــر�ــســحــات 
ال�سيدة  مــن  كــل  اأبــرقــت  كما  التعليمي11. 
يف  العربي  الحتــاد  رئي�سة  ال�سهابي  زليخة 
رئي�سة  قـــدورة  ابــتــهــاج  وال�سيدة  الــقــد�ــش، 
للحّتاد  الــعــام،  العربي  الن�سائي  الحتـــاد 
ل�سكر  عمان  يف  ــ�زراء،  ال ولرئا�سة  ت�سامنا 
اإكمالها  احلك�مة على خط�تها وحلثها على 
الن�ساء  جميع  حق�ق  ي�سمن  اآخــر  بتعديل 

بغ�ش النظر عن امل�ست�ى التعليمي12. 
كما اأثارت هذه احلملة، ت�سامن بع�ش رجال 
العديد  بعد ظه�ر  املتن�رين وبخا�سة  الدين 
بني  مــا  املحلية  ال�سحف  يف  املــقــالت  مــن 
ون�سر  لها،  ومعار�ش  الن�ساء  حلق�ق  م�ؤيد 
رف�ش  الذي  الإ�سلمية  العلمية  الهيئة  بيان 
النتخاب  حــق  وبخا�سة  احلــقــ�ق  هــذه  فيه 
والرت�سيح13، فكتب ال�سيخ اإبراهيم القطان 
ردا ق�يا مفحما، بنّي فيه خطاأ حكم الهيئة 
بر�سد  حجتها  وفند  الإ�ــســلمــيــة،  العلمية 
والفقه  ال�سريعة  مــن  امل�ستمدة  ال�س�اهد 
عامة،  باحلق�ق  الن�ساء  م�ساواة  تبني  التي 
وال�سيا�سة خا�سة، وج�از م�ساركتهن بالعمل 

ال�سيا�سي14. 
على ال�سعيد التنظيمي امتلك الحتاد قاعدة 
الل�اتي  الن�ساء  اآلف  ف�سم  وا�سعة،  �سعبية 
وحمــافــظــات  ــقــرى  ال يف  بــفــروعــه  التحقن 
منظمات  غالبية  على  انفتح  كما  الــبــلد، 
كانت  ما  وغالبا  النا�سطة،  املــدين  املجتمع 
هذه املنظمات ت�ساركه الفعاليات والأن�سطة 
التي يدع� لها، فعلى �سبيل املثال ل احل�سر 
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اإليه  دعا  الــذي  الكبري  املهرجان  يف  �سارك 
ملنا�سبة عقد م�ؤمتره ال�سن�ي وانتخاب هيئته 
منظمات  مــن  العديد  اجلــديــدة،  الإداريــــة 
ن�سائية  منظمات  ومنها  املـــدين،  املجتمع 
زليخة  بال�سيدة  ممثلة  الغربية،  ال�سفة  يف 
وع�سام  املقد�سية،  املنظمات  عن  ال�سهابي 
وفيكت�ريا  نابل�ش،  عبدالهادي عن منظمات 
وف�زية  حلــم،  بيت  منظمات  عــن  ــنــ�ايّن  ال
حاوي عن م�ؤمتر الطلبة، وعدد من رجالت 
راأ�سهم  وعلى  وال�طنية  ال�سيا�سية  الأحزاب 

اأمري الل�اء علي اأب� ن�ار15.   
 كذلك ارتبط الحتاد بعلقات عربية ودولية 
وا�سعة وجيدة، اإذ كان ع�س�ًا يف احتاد املراأة 
الدميقراطي  الن�سائي  والحتـــاد  العربية، 
الــعــاملــي، و�ـــســـارك يف 
اجتماعاتهما،  غالبية 
مبا  ت��سياتهما  ونــقــل 
حــاجــات  مــع  يتنا�سب 
ــــات  ــــي ــاء الأردن ــس ــ� ــن ال
ــــــــــى احلــــكــــ�مــــات  اإل
عرب  واملجتمع  الأردنية 
التي  املطالب  وبخا�سة  املحلية،  ال�سحافة 
وامل�ساواة  الق�انني  كتعديلت  وتبناها  �سبق 
بالأج�ر وفر�ش التعليم والعمل16، كما دعم 
ق�سايا الن�ساء العربيات ب�ستى ال��سائل17. 

املحلية  الــ�طــنــيــة  الق�سايا  �سعيد  عــلــى    
والعربية، ونتيجة للعدوان الإ�سرائيلي املتكرر 
على القرى الأمامية، وقبيل اأزمة تاأميم قناة 
على  ثلثي  عــدوان  من  تلها  وما  ال�س�ي�ش 
وزير  اإلى  برفع مذكرة  بادر الحتاد  م�سر، 
فيها  طالب  املــدادحــة  فــلح  ال�سيد  الــدفــاع 
املتط�عات  من  فرقة  ت�سكيل  على  بامل�افقة 
ــتــدريــب الــــلزم لهن،  وتــ�فــري الــ�ــســلح وال
وتعديل قان�ن احلر�ش ال�طني بحيث ي�سمح 
للن�ساء بالتط�ع يف �سف�فه، وقد وافق ال�زير 
له  لقاء  اإبــان  املتط�عات  فرقة  ت�سكيل  على 

وبــداأ  بــ�ــســارات،  اأميلي  الحتـــاد  رئي�سة  مــع 
اإن م�ست  ف�را ت�سكيل الفرقة وتدريبها وما 
مدة ق�سرية، حتى بلغ عدد املن�سمات اإليها 
التدريب  تلقني  الل�اتي  الن�ساء  من  املئات 
على ا�ستعمال الأ�سلحة اخلفيفة والإ�سعافات 
ورعاية اجلرحى،18 ومع بدء اأزمة ال�س�ي�ش 
وع�س�ية  ب�سارات  اأميلي  برئا�سة  وفــد  قــام 
الحتاد  مثلن  �سيدة،  خم�سني  على  يزيد  ما 
الن�سائية  واجلمعيات  املنظمات  وغالبية 
ــة بـــزيـــارة الــ�ــســفــارة  ــي والــطــلبــيــة واحلــزب
امل�سري،  ال�سعب  مــع  للت�سامن  امل�سرية 
امل�سرية  القيادة  بت�سرف  اأنف�سهن  وو�سع 
التهديدات  اإزاء  والأردن  م�سر  عن  للدفاع 
الإ�سرائيلية19، واأ�سدر العديد من البيانات 
امل�ؤيدة مل�قف م�سر يف تاأميم قناة ال�س�ي�ش 
تتعر�ش  اعتداء  اأي  اإزاء  وراءهــا  والــ�قــ�ف 
فيها  ا�ستنكر  برقيات  عــدة  اأر�ــســل  كما  لــه، 
واأر�ــســلــت ل�سفراء  لــنــدن،  مــقــررات مــ�ؤمتــر 
بريطانيا وفرن�سا واأمريكا20، واأقام العديد 
من الأن�سطة ومنها ا�ست�سافة الدكت�ر ح�سني 
ال�سفارة  يف  الثقايف  امللحق  الــ�هــاب  عبد 
املراأة يف  دور  بعن�ان  امل�سرية يف حما�سرة 

املعركة21.
الرئي�ش  حك�مة  اأعلنت  العمل  غمرة  ويف 
الط�ارئ  حالة  اخلام�سة  ها�سم  اإبراهيم 
منظمات  جميع  وحلت  العرفية،  والأحــكــام 
املجتمع املدين من اأحزاب ونقابات، مبا فيها 
راأ�سها  وعلى  املطلبية  الن�سائية  املنظمات 
العربية، وكــان ذلــك يف �سهر  املــراأة  احتــاد 

ني�سان من عام 1957م22. 
الدفاع عن  ورابطة  الن�سائية  اليقظة  رابطة 

حق�ق املراأة يف الأردن
جتدر  اخلم�سينيات  مطلع  اإلـــى  وبــالــعــ�دة 
التنظيمات  من  اأخــرى  ن�عية  اإلــى  الإ�ــســارة 
بني  مزجت  التي  الر�سمية،  غري  الن�سائية 
والعمل  املطلبي  احلق�قي  الن�سائي  العمل 

امتلك االتحاد قاعدة 
شعبية واسعة، فضم 
آالف النساء اللواتي 
التحقن بفروعه
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مساهمة النساء في 
األنشطة الوطنية 

والسياسية الهادفة إلى 
تحرر المجتمع

اليقظة  »رابطة  ومنها  ال�سيا�سي،  الن�سائي 
الن�سائية« التي اأ�س�ست عام 1952،يف القد�ش 
العمل  يف  النا�سطات  من  جمم�عة  قبل  من 
�سل�ى  ال�سيدة  ومنهن:  احلزبي  ال�سيا�سي 
و�سمرية  بدر،  واآيــات  نفاع   واأميلي  زيادين، 
واأخــ�اتــهــا،  احل�سيني  ورفــقــة  ــة،  غــزال اأبـــ� 
�ساهني،  و�سحاب  ط�قان،  فدوى  وال�ساعرة 
ومن�ر �سلح، ورفقة �سليم الغ�سني، وحياة 
بدر، ورقية النجاب، وغريهن، وطالبت هذه 
والرت�سح  النتخاب  الن�ساء يف  املنظمة بحق 

للمجال�ش املحلية23.        
املنظمة، عدد كبري من  ن�سط يف هذه  وقد   
من  الــقــريــبــات  اأو  احلــزبــيــات  النا�سطات 
الأحزاب الي�سارية، ومنها احلزب ال�سي�عي 
يف  ــداد  امــت املنظمة  لــهــذه  وكـــان  الأردين، 
الدفاع  »رابطة  ا�سم  حمل  ال�سرقية  ال�سفة 
اإميلي  برئا�سة  الأردن«  يف  املــراأة  حق�ق  عن 
ــة  ــدرت مطب�عة غــري دوري اأ�ــس نــفــاع، وقــد 
حملت ا�سم »�س�ت املراأة الأردنية«، ناق�ست 
من خللها اأو�ساع الن�ساء الأردنيات ودورهن 
اأخــبــار  على  الــ�ــســ�ء  و�سلطت  ال�سيا�سي، 
حتركهن الجتماعي وال�سيا�سي ومطالبهن، 
العربي  ال�طن  يف  الن�ساء  اأخبار  نقلت  كما 
بذلك  فاأدت  الن�سالية،   واأن�سطتهن  والعامل 

دورا ت�ع�يا كبريا، 
ال�سفة  يف  وامتدادها  املنظمة،  هذه  �سكلت 
الن�سائي  العمل  يف  فارقة  علمة  ال�سرقية، 
حتليل  ـــى  الأول وللمرة  قدمت  اإذ  الأردين 
الأردن،  يف  الن�ساء  لق�سية  معمقا  فكريا 
م�ساركتهن  وبني  الن�ساء  حترر  بني  فربطت 
يف احلياة الإنتاجية، وحترر املجتمع ككل من 
وممار�سة  وال�ستعماري،  الطبقي  النظامني 
راأت �سرورة  الدميقراطية، لذلك  احلريات 
الأن�سطة  يف  فاعل  ب�سكل  الن�ساء  م�ساهمة 
حترر  اإلـــى  الــهــادفــة  وال�سيا�سية  ال�طنية 
لنف�سها  الرابطة  حــددت  وقــد  املجتمع24، 

جمم�عة كبرية من الأهداف �سملت ال�سعد 
»تنظيم  اأبرزها  والعاملية،  والعربية  املحلية 
حق�قهن  نيل  اأجــل  مــن  وتعبئتهن  الن�ساء 
مع  ومــ�ــســاواتــهــن  �سدهن  التمييز  ــــة  واإزال
الرجال يف املجالت كافة«25، وبهذا الن�ش 
يذكر العمل الن�سائي الأردين وللمرة الأولى 
واإزالــــة كافة  الــرجــال  مــع  املــ�ــســاواة  مطلب 

اأ�سكال التمييز �سد الن�ساء.
اليقظة  »رابــطــة  خــلل  من  العمل  وا�ستمر 
عن  الــدفــاع  »رابــطــة  وامــتــدادهــا  الن�سائية« 
ا�ستمرت  كما   ، الأردن«  يف  املــــراأة  حــقــ�ق 
باإ�سدار ن�سرتها غري الدورية �س�ت »املراأة يف 
الأردن« ومع اأن غالبية اأن�سطتها كانت �سّرية، 
وت�قيع  التثقيفية  الأن�سطة  على  واقت�سرت 

املـــذكـــرات والــبــيــانــات، 
مهما  دورا  اأدت  اأنها  اإل 
العمل  عــلــى  الــتــاأثــري  يف 
عــام،  ب�سكل  الــنــ�ــســائــي 
املنظمة  هذه  دفعت  وقد 
اللتحاق  اإلــى  ع�س�اتها 
املجتمع  منظمات  بكافة 
وامل�سجلة  العاملة  املدين 

واجلمعيات  الثقافية  كــالــنــ�ادي  ر�سميا، 
والنقابات وغري ذلك، فكان لع�س�اتها تاأثري 
ملح�ظ يف اأن�سطة هذه املنظمات وبخا�سة يف 
احتاد املراأة العربية26،  مما يف�سر الأن�سطة 
املنظمات  نفذتها  التي  املهمة  ال�سيا�سية 
واجلمعيات الن�سائية، يف الأحداث ال�سيا�سية 
الن�ساء  نظر  وجهة  نقل  ودورها يف  الكربى، 
والعاملي،  العربي  امل�ست�يني  اإلــى  الأردنــيــات 
وبخا�سة اأن هذه املنظمة كانت ع�س�ا فاعل 
يف الحتاد الن�سائي العربي العام، والحتاد 
الدميقراطي العاملي، من خلل �سخ�سيتني 
ن�سائيتني بارزتني هما �سل�ى زيادين واأميلي 

نفاع. 
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الن�ساء ورياح املقاومة 
1968م، حتى بدت ملمح  اأطل عام  اإن  ما 
منظمات  فعرفت   بالظه�ر،  جديدة  مرحلة 
مبهمات  القيام  عاتقها  على  اأخذت  جديدة 
�سجلت  فقد  و�سيا�سية،  وتنم�ية  اجتماعية 
يف  العربية«27  املـــــراأة  »جــمــعــيــة  ر�ــســمــيــا 
العاملت«28  ال�سيدات  و»جمعية  املفرق، 
من  جمم�عة  ظهرت  كذلك  الر�سيفة،  يف 
اأية  لــدى  ر�سميا  ت�سجل  مل  التي  املنظمات 
املراأة  »رابطة  املثال  �سبيل  على  منها  جهة، 
العربية«29 التي ت�سكلت نتيجة حتالف ق�ى 
كذلك  فل�سطينية،  اأردنــيــة  وق�مية  ي�سارية 
الأردين«30  الن�سائي  »الحتـــاد  ا�سم  ظهر 
اليقظة  ملنظمة  ــداد  امــت اأنـــه  يعتقد  الـــذي 
الن�سائية، وامتدادها جلنة الدفاع عن حق�ق 
الن�سائية  »اللجنة  وا�سم  الأردن،  يف  املــراأة 
ال�سيدة  رمــ�زهــا  ومــن  والإعــــلم«  للت�جيه 
اأميلي نفاع31 ، و»احتاد املراأة ال�طني« الذي 
اأعلن عنه لحقا با�سم »احتاد املراأة الأردنية 
ال�سلط  فــرع  رئي�سة  وكــانــت  الفل�سطينية« 
ال�سيدات  ال�سيدة ندى رم�سان، ومن رم�زه 
وقد  غزاوي32،   وحــمــدة  الر�سيد  خــزامــة 
ن�سطت هذه املنظمات يف اإطار ج� النفتاح 
مبنظمات  ارتبطت  مــا  وغالبا  ال�سيا�سي، 
املتن�عة،  بف�سائلها  الفل�سطينية  املقاومة 
الأردنــيــة،اإذ  والق�مية  الي�سارية  والأحــزاب 
الن�ساء  من  العديد  اأن�سطتها  يف  انخرطت 
اإطـــار  يف  وغــربــه،  الأردن  نــهــر  �ــســرق  مــن 
اإثــر حرب  �ساد  الــذي  ال�طني  العمل  وحــدة 
1967م33، وقد عملت هذه املنظمات جنبا 
اإلى جنب مع اجلمعيات اخلريية، ومع احتاد 
املراأة الفل�سطينية، مل�اجهة ا�ستحقاقات هذه 
املعا�سر،  الأردن  تاريخ  الدقيقة من  املرحلة 
التقليدية،  الن�ساء  م�سكلت  جانب  فــاإلــى 

والفل�سطينيات  الأردنــيــات  الن�ساء  عا�ست 
ن�ساء  عانت  كما  اجلديد،  اللج�ء  م�سكلت 
نتائج  احلدودية،  والبلدات  وامل��دن  االأغ��وار 
واملتكررة،  الدامية  الإ�سرائيلية  العتداءات 
اجلي�ش  اأ�سر  احتياجات  تزايد  عن  ف�سل 
العربي الأردين واأ�سر رجال املقاومة ، نتيجة 
الدفاع  بــ�اجــبــات  واملــقــاومــة  اجلي�ش  قيام 
مما  الحتلل،  ومقاومة  ال�طن  حدود  عن 
تطلب من املنظمات الن�سائية على اختلف 
تلوينها املزيد من العمل لتلبية الحتياجات 
املتزايدة، اإل اأن الطابع الأبرز لأن�سطة هذه 
املبا�سر  ال�سيا�سي  الطابع  كــان  املنظمات 
والعت�سامات  ال�ــســرابــات  يف  كامل�ساركة 
واملظاهرات وت�قيع املذكرات والربقيات، يف 
هذه املرحلة من املهم اال�سارة اإلى انخراط 
العديد من الن�ساء الأردنيات والفل�سطينيات 
يف الــعــمــل الــعــ�ــســكــري املــبــا�ــســر مــن خــلل 
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تنظيمات املقاومة الفل�سطينية املعروفة. 
ــداأت  ب 1970م،  عــام  نهاية  اقـــرتاب  قبيل 
ملمح حت�ل جديد يف اأ�سل�ب عمل املنظمات 
اجلمعيات  غالبية  اأن  حقيقة  الن�سائية، 
اخلريية امل�سجلة ر�سميا لدى وزارة ال�س�ؤون 
الجتماعية والعمل ا�ستمرت بعملها املعتاد، 
عا�ستها  التي  ال�سيا�سية  التط�رات  اأن  اإل 
1970م،  بــعــد عـــام  مــا  ــفــرتة  ال ــبــلد يف  ال
الطابع  ذات  الأنــ�ــســطــة  تــراجــع  ـــى  اإل اأدت 
العديد  غياب  لدرجة  واملطلبي،  ال�سيا�سي 
هذه  ملثل  ذاتها  كر�ست  التي  املنظمات  من 
والحتــاد  العربية  املــراأة  كرابطة  الأن�سطة، 
املنظمات  من  وغريهما  ال�طني،  الن�سائي 
فلك  يف  دارت  اأو  تــبــعــت  الــتــي  الــنــ�ــســائــيــة 
الفل�سطينية،  املقاومة  وف�سائل  منظمات 
 1957 عــام  جتربة  اإن  الق�ل  ميكن  بحيث 
النا�سطات  من  العديد  اإ�سطرت  اإذ  تكررت 

اإما الع�دة اإلى منط العمل ال�سري، واقت�سار 
اأو  والتثقيفي،  التعب�ي  العمل  على  اأن�سطتها 
التكّيف مع طبيعة املرحلة وتاأ�سي�ش منظمات 
جديدة تلبي متطلبات املرحلة القان�نية على 
الأقل، و�سنجد ب�سمات هذه النا�سطات عند 
عرف  الذي  الدائم  النم�ذج  ان�سطة  حتليل 

باجلمعيات اخلريية ومتعددة الغرا�ش.
اجلمعيات اخلريية واملنظمات متعددة 

الأهداف 
التي  املرحلة  اأن هذه  اإلى  الإ�سارة  املهم  من 
1974م،  وحــتــى  1954م  عــام  مــن  امــتــدت 
التنظيمي  العمل  اأ�سكال  ا�ستمرار  �سهدت 
اجلمعيات   ( با�سم  عــرف  الــذي  التقليدي 
العربية  احلروب  نتائج  اأدت  وقد  اخلريية( 
الإ�سرائيلية، واحتلل فل�سطني �سنة 1948م، 
وما ن�ساأ عنها من هجرة وا�سعة للفل�سطينيني 
تزايد عدد اجلمعيات اخلريية  الأردن،  اإلى 
اإلى  ب�سكل ملح�ظ، حلاجة املجتمع الكبرية 

خدمات الإغاثة والع�ن. 
ومــن اجلــديــر بــالــذكــر اأنـــه اأعــلــن عــن اأول 
عام  ال�سفة  بهذه  عملت  ن�سائية  منظمة 
املــنــظــمــات  ـــك  ذل بــعــد  لــتــتــزايــد  1944م، 
الــنــ�ــســائــيــة يف �ــســيــاق مـــن الـــــرتدد وعـــدم 
ال�ستقرار، اإلى اأن مت تنظيم هذا الن�ع من 
من  الأول  يف  ر�سمي  ب�سكل  الن�سائي  العمل 
حزيران عام 1951م، عندما اأ�س�ست وزارة 
ال�س�ؤون الجتماعية والعمل التي اأخذت على 
واإدارة  تنظيم  على  الإ�سراف  مهمة  عاتقها 
اأعمال اجلمعيات التي كانت قائمة من قبل، 
رقم  اخلريية  اجلمعيات  قان�ن  فاأ�سدرت 
اأعمال  اأ�سبحت  وبذلك  1953 م،  ل�سنة   36
اجلمعيات خا�سعة لإ�سراف ال�زارة واأ�سبح 
اأن  البلد،  يف  وهيئة  جمعية  كل  على  لزاما 
القان�ن،  مب�جب  الت�سجيل  بطلب  تتقدم 
القدمية  اجلمعيات  ت�سجيل  مت  عليه  وبناء 

وت�سكيل اأخرى جديدة وت�سجيلها34. 
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ات�سم العمل يف هذه ال�سيغة التنظيمية ب�سكل 
ظــروف  نتيجة  اخلــريي  العمل  بطابع  عــام 
�سريحة وا�سعة من الن�ساء وثقافة النا�سطات 
يف  ال�سيغة  بهذه  العمل  اإلى  بــادرن  الل�اتي 
بدور  متثلت  لفتة  ا�ستثناءات  مع  البدايات، 
ب�سارات  اإميلي  الأ�ستاذه  الن�سائية  الرائدة 
ق�ة  مــن  زاد  وممــا  زميلتها،  مــن  ولفيف 
هذا الت�جه اأن ال�زارة  وقبيل اإعلن العمل 
والنقابات  الأحزاب  وحل  العرفية  بالأحكام 
ومنظمات املجتمع املدين مبا فيها املنظمات 
ل�سنة   12 رقــم  قــانــ�ن  اأ�ــســدرت  الن�سائية، 
اخلريية  اجلمعيات  قان�ن  و�سمي  1956م، 
ل�سنة 1956م، الذي ركز على مفه�م العمل 
تعريفه  مــن  وا�ستثنى  تعريفه  يف  اخلــريي 
الدينية  والــهــيــئــات  الــرهــبــنــات  للجمعية 
الر�سمية واجلمعيات الطائفية اأو اجلمعيات 
التي لها اأهداف دينية، والأندية واجلمعيات 
والن�ادي  والثقافية  الريا�سية  واملنتديات 
وبذلك،  ال�سيا�سية35  اأو  والقبلية  العائلية 
ومع اعلن حالة الط�ارئ والحكام العرفية 
التي ادت اإلى حل منظمات املجتمع املدين، 
اإلى  الن�سائية  املنظمات  القان�ن  هذا  اأعــاد 
املربع الأول، مربع العمل اخلريي التط�عي، 
ومنع عنها اإمكانية العمل احلق�قي املطلبي، 
وامل�ساهمة بالن�ساط ال�سيا�سي، كذلك ركزت 
ال�سيا�سات العامة ل�زارة ال�س�ؤون الجتماعية 
على جتميع اجلمعيات على تن�يعات اأن�سطتها 
وع�س�يتها يف احتادات ل�ائية، بهدف تركيز 
الأنــ�ــســطــة وعـــدم تــكــرارهــا وتــ�حــيــد جه�د 
1958م  عام  اأ�سرف  اأن  وما  فيها،  العاملني 
اجلمعيات  عــدد  بلغ  حتى  النــتــهــاء،  على 
منها  105جمعيات،  الـــ�زارة  لــدى  امل�سجلة 

�ست جمعيات اأ�س�ست �سنة 1958م36. 
تاأ�سي�ش منظمة  اأنه مت  بالذكر  ومن اجلدير 

الحتـــاد  مكتب  بــا�ــســم  تن�سيقية  ن�سائية 
و�سم  القد�ش  يف  الأردين  العربي  الن�سائي 

ثماين جمعيات ن�سائية عاملة37. 
اجلمعيات  عدد  بلغ  1959م،  عام  نهاية  يف 
ن�سائية  خــرييــة  جــمــعــيــة   116 املــ�ــســجــلــة 
اململكة  حمافظات  على  ت�زعت  وخمتلطة، 
يف  تقع  العظمى  غالبيتها  وكــانــت  ال�سبع، 
تليها حمافظة  33 جمعية،  حمافظة عمان، 
اجلمعيات  ت�زعت  وقد  جمعية،  القد�ش32 
اأعدادها  وتراوحت  اململكة  مدن  على  كافة 
و11  الــكــرك  مدينة  يف  واحـــدة  جمعية  بــني 
جتميع   مت  كما  حلم،  بيت  مدينة  يف  جمعية 
يف  اجلمعيات  هــذه  مــن  العظمى  الغالبية 
خم�سة احتادات ل�ائية هي األ�ية عمان واإربد 
الأحــ�ال  وبكل  واخلليل،  ونابل�ش  والقد�ش 
اجلمعيات  عدد  الر�سمية  ال�ثائق  تظهر  ل 
اإلى  فبالإ�سافة  دقيق،  نح�  على  الن�سائية 
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املرحلة  يف  م�سجلة  كانت  التي  اجلمعيات 
وتقارير  املرحلة  �سحف  ذكــرت  ال�سابقة، 
ر�ــســمــيــة، عــــددا مـــن اأ�ــســمــاء اجلــمــعــيــات 

اجلديدة.
عمل  يف  مهما  تــطــ�را  1961م،  عــام  �سهد 
بعد  اإذ  عــام،  ب�سكل  والهيئات  اجلمعيات 
يف  الجتماعي  العمل  جتميع  جتربة  جنــاح 
اإعــادة جتميع  اإطــار الحتــادات الل�ائية، مت 
با�سم  وا�سعة  ناظمة  مظلة  حتت  اجلمعيات 
فاأقر  اخلــرييــة  للجمعيات  الــعــام  الحتـــاد 
ني�سان   3 يف  ر�سميا  و�سجل  الداخلي  نظامة 
ع�س�يته  اإلــى  وان�سمت  1961م،  عــام  من 
جميع الحتادات الل�ائية امل�سجلة �سابقا، مبا 
يف  ع�س�يتها من جمعيات 38، وقد اأخذ هذا 
الحتاد على عاتقه مهمات التعاون مع وزارة 
ال�سيا�سات  و�سع  يف  الجتماعية  الــ�ــســ�ؤون 
بني  والتن�سيق  الجتماعي  للعمل  والتخطيط 

بتمتني  اأعماله  وبا�سر  العاملة،  املنظمات 
ودرا�سة  الل�ائية  الحتـــادات  بني  ال�سلت 
ال�سع�بات  على  للتعرف  متهيدا  اأو�ساعها 
املالية  امل�سكلت  وبخا�سة  ت�اجهها  التي 
عدد  بلغ  وقــد  الــتــربعــات،  جمع  وم�سكلت 
امل�سجلة  واملختلطة  الن�سائية  اجلمعيات 
عدد  و�سل  حتى  جمعية   )144( يقارب  ما 
1966م  اجلمعيات الن�سائية واملختلطة عام 

اإلى ) 269( جمعية 39.
نــ�ــســطــت هـــذه اجلــمــعــيــات واملــنــظــمــات يف 
املجالت التي اخت�ست بها، وقامت بالعديد 
التربعات،  جلمع  الجتماعية  الأن�سطة  من 
ح�سانات  اإدارة  يف  م�سروعاتها  لتم�يل 
ـــال، وتــقــدمي املــ�ــســاعــدات  ـــف وريـــا�ـــش الأط
بني  جمعت  وبذلك  الأمية،  وحم�  والعلج، 
يف  متثل  ــذي  ال والتنم�ي  اخلــريي  العملنّي 

اأن�سطة حم� الأمية والتدريب املهني.
اأ�ــســكــال من  املــرحــلــة  ــذه   كــذلــك �سهدت ه
�سيغة  خـــارج  العلني،  الن�سائي  التنظيم 
اجلمعيات اخلريية ومنها اجلمعيات املهنية 
الن�سائية،  التعاونية  واجلمعيات  الن�سائية، 
يف  امل�سجلة  التعاونية  اجلمعيات  عدد  فبلغ 
جمعية  و�سجلت  جمعيات  اأربع  املرحلة  هذه 
حتى  مهنية  كجمعية  الأردنــيــات  املمر�سات 

�سنة 1963م40. 
التنظيم  الــنــ�ع مــن  الــلفــت يف هــذا  ومــن 
العمل  واأ�ساليب  اخلــربات  وتبادل  التعاون 
والغربية،  ال�سرقية  ال�سفتني  جمعيات  بني 
كذلك  اجلمعيات،  من  كبري  عدد  مب�ساركة 
العربي  الن�سائي  الحتــاد  مكتب  ت�سكيل  مت 
الهيئات  من  جمم�عة  اإليه  ان�سمت  الــذي 
وهي:  الغربية  ال�سفة  يف  العاملة  الن�سائية 
جمعيات الحتاد الن�سائي العربي يف القد�ش 
ونابل�ش وط�لكرم وبيت حلم وبيت جال وبيت 
�ساح�ر وجمعية رعاية الطفل وجمعية ت�جيه 
الأم، وقد قرر املكتب دع�ة الحتاد الن�سائي 
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املنظمات  غالبية  ي�سم  الذي  العام  العربي 
الدوري يف  اجتماعه  لعقد  العربية  الن�سائية 
القد�ش، كما قرر اإن�ساء �سندوق م�حد جلمع 
ني�سان  امل�ؤمتر يف  وقد عقد هذا  التربعات، 
وا�سعة  عربية  مب�ساركة  1964م  عــام  مــن 
واهتمام حك�مي جلي، ومن قراراته: اعتبار 
من  الثاين  ت�سرين  �سهر  من  الثاين  الي�م 
اجلهات  ومطالبة  لفل�سطني،  ي�ما  عام  كل 
الإلــزامــي  التعليم  نــظــام  باعتماد  املعنية 
وت�سغيل  غــ�ث  وكــالــة  وحــث  للفل�سطينيني، 
التعليم  تط�ير  على  الفل�سطينيني  اللجئني 
تاريخ  مادتي  وجعل  البنات،  تعليم  وبخا�سة 
مدار�ش  يف  اإلزاميتني  فل�سطني  وجغرافية 

ال�كالة 41. 
الفل�سطينية  الق�سية  ح�س�ر  يلحظ  كما 
يف  الهيئات  معظم  اأن�سطة  يف  وتداعياتها 
غ�ث  اأن�سطة  اإلـــى  فبالإ�سافة  ال�سفتني، 
التي  احلــدوديــة  والــقــرى  املخيمات  �سكان 
كانت تتعر�ش لعتداءات العدو ال�سهي�ين، 
كتاأمني اخلدمات الطبية والتعليمية واملهنية 
وغري ذلك، قامت هذه املنظمات بالعديد من 
الأن�سطة منها على �سبيل املثال ل احل�سر: 
اإلى  منا�سبة  من  اأكــرث  يف  الربقيات  اإر�سال 
م�سئ�لني �سيا�سيني ودينّيني دوليني وبخا�سة 
اإلــى  املــتــحــدة، لفــتــة  الأمـــم  عــام  �سكرتري 
انتهاك اإ�سرائيل حلق�ق الإن�سان واإلى حق�ق 
باإعادة  ومطالبة  الفل�سطينيني،  اللجئني 
اخلط�ات  وتاأييد  اأ�سحابة42،  اإلــى  احلــق 
الهيئات  برقية  ومثالها  الت�سامنية  العربية 
الن�سائية اإلى م�ؤمتر القمة العربي للمطالبة 
الأردن  نهر  حلماية  حا�سم  اإجــراء  باتخاذ 
وبرقيات  ال�سهي�نية43،  العــتــداءات  من 
طلل،  بن  احل�سني  امللك  جللة  اإلى  تاأييد 
والرئي�ش جمال عبد النا�سر، لدى ت�قيعهما 

اتفاقية الدفاع امل�سرتك44.  وكانت الهيئات 
الن�سائية يف الأردن، قد وجهت نداًء مبنا�سبة 
لإعلن  العامل،  ن�ساء  اإلى  العاملي  املراأة  ي�م 
ي�م املراأة العاملي، ي�ما للت�سامن مع الن�ساء 
العدوان،  اآثار  لإزالــة  ن�سالهن  يف  العربيات 
ووقف املجازر ال�ح�سية التي ترتكبها �سلطات 
وال�سكان  والأطــفــال  الن�ساء  �سد  الحتلل 
الــعــام  الحتــــاد  عــقــد  كــذلــك  الآمنني45، 
املراأة  احتاد  مب�ساركة  اخلريية   للجمعيات 
الفل�سطينية وغالبية الهيئات الن�سائية، ندوة 
الن�ساء  ن�سال  دعــم  �سبل  ملناق�سة  م��سعة 
اأن�سطة  بدء  ومبنا�سبة  املحتلة،  املناطق  يف 
الن�ساء  مع  للت�سامن  العاملي  املــراأة  »اأ�سب�ع 
الن�سائية  اجلمعيات  ار�ــســلــت  الــعــربــيــات« 
للجمعيات  الــعــاملــي  الحتــــاد  عــن  املنبثقة 
وت�سامن  برقيات حتية  الأردن،  اخلريية يف 
اإلـــى جــللــة املــلــك حــ�ــســني، وجــللــة امللكة 
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الأردنية،  واحلك�مة  ال�سرف،  زين  ال�الدة 
واملقاومة العربية، واجلرنال ديغ�ل، و�سكان 
الأر�ش املحتلة، ونا�سدت دعم �سم�د �سكان 
العام  للأمني  اأبرقت  كما  املحتلة،  ــش  الأر�
للأمم املتحدة، تطالبه با�ستعمال �سلحياته 
ال�ح�سية  اجلرائم  ل�قف  الف�ري،  والتدخل 
العرب  �سلطات الحتلل �سد  ترتكبها  التي 
يف املناطق املحتلة، ووجهت نداًء اإلى الروؤ�ساء 
ال�سليب  ومنظمات  الــعــامل،  يف  الروحيني 
والعمالية،  الطلبية  والحتـــادات  الأحمر، 
الأمن،  جمل�ش  يف  الأع�ساء  الــدول  وروؤ�ساء 
للتنديد بفظائع الحتلل �سد امل�اطنني يف 

الأرا�سي العربية املحتلة46، 
يف  العربية  املـــراأة  »رابــطــة  عقدت  كذلك    
�سكان  مع  للت�سامن  ن�سائيا  م�ؤمترا  الأردن« 
مب�ساركة  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�ــســي 
وال�سخ�سيات  املــنــظــمــات  مــن  كــبــري  عـــدد 

ال�سرقية  ال�سفتني  من  والنقابية،  الن�سائية 
جرائم  ا�ستنكر  بيان  عنه  و�سدر  والغربية، 
وال�سيا�سي  القت�سادي  والدعم  الحتلل، 
غري املحدود، الذي تقدمه ال�ليات املتحدة 
اإجــلل  حتية  ووجــه  لإ�سرائيل،  الأمريكية 
بال�سمري  واأهاب  اأر�سهم،  على  لل�سامدين 
العاملي، العمل من خلل الهيئات واملنظمات 
جرائم  على  احتجاج  بحملة  للقيام  الدولية 

الحتلل47. 
املنظمات  من  عدد  �سارك  اأخــرى  جهة  من 
الن�سائية بفعاليات دولية نقلن اإلى امل�ساركني 
العربيات  الن�ساء  اأو�ساع  بها،  وامل�ساركات 
�سلطات  ممــار�ــســات  جــــراء  ومــعــانــاتــهــن 
الفعاليات،  هذه  ومن  ال�سهي�ين،  الحتلل 
م�ساركة وفد ن�سائي كبري وبدعم حك�مي يف 
م�ؤمتر هل�سنكي الذي عقده الحتاد الن�سائي 
عام  من  حــزيــران  يف  العاملي  الدميقراطي 

1969م،48. 
منا�سرتها  الن�سائية  املنظمات  تابعت  وقد 
بينها  اجلــهــ�د  وتن�سيق  اجلــزائــريــة  للث�رة 
�سبيل  الغر�ش49، فنذكر على  لتحقيق هذا 
املثال ل احل�سر، عقد مهرجان وطني كبري، 
للث�ار،  الــتــربعــات  مــن  كمية  بجمع  انتهى 
اجتمعت  كما  ت�سامن50،  برقيات  واإر�سال 
الهيئات الن�سائية العاملة يف حمافظة نابل�ش، 
بحملة  امل�ساهمة  اأجــل  من  ــداًء  ن واأ�ــســدرت 
التربعات  جمع  ت�سمنت  اجلــزائــر  لــدعــم 
على  بالدم51،  والــتــربع  والعينية  النقدية 
رئي�ش  اإلــى  اجلمعيات  اأبرقت  اآخــر،  �سعيد 
ب�قف  مطالبة  �س�ريا  يف  الع�سكري  املجل�ش 
اأحـــكـــام الإعــــــدام الــ�ــســادرة بــحــق بع�ش 
انف�سال  بعيد  ال�س�ريني  ال�سيا�سة  رجــال 
نا�سرت  وكما  امل�سرية،   - ال�س�رية  ال�حدة 
ثـــ�رة اجلـــزائـــر، طــالــبــت بــحــل اخلــلفــات 
اأحمد  ال�سيد  ــى  اإل فاأبرقت  وديـــا،  العربية 
امللك  وجللة  اجلزائري،  الرئي�ش  بيل  بن 
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حقن  راجية  املــغــرب،  ملك  الثاين  احل�سن 
الق�سية  ل�سالح  وادخارها  العربية  الدماء 
اجلامعة  اإلـــى  ــام  ــك والحــت الفل�سطينية، 
وغريها  احلدودية  اخللفات  حلل  العربية 

من امل�سكلت52.
املنظمات  اجتمعت  املحلي  ال�سعيد  على 
الن�سائية العاملة يف مدن ال�سفة الغربية يف 
القد�ش،  يف  العربي  الن�سائي  الحتــاد  مقر 
لق�ات  التربعات  جلمع  حملة  عن  واأعلنت 
الإ�ــســراء  يــ�م  وخ�س�ست  احلـــدود،  حر�ش 
تغب  ومل  احلملة53،  هــذه  لــبــدء  ــراج  ــع وامل
للن�ساء  الــ�ــســيــا�ــســيــة  ــاحلــقــ�ق  ب املــطــالــبــة 
اإذ  الن�سائي،  العمل  اأجندة  عن  الأردنــيــات 
يذكر اأنه يف لقاء ل�فد جمعية امليتم العربي، 
برئا�سة اأميلي ب�سارات 
مع رئي�ش ال�زراء، كرر 
بحق�ق  املطالبة  ال�فد 
ال�سيا�سية،  الــنــ�ــســاء 
ـــــهـــــن  ـــــاركـــــت ـــــس ومـــــ�
النـــــتـــــخـــــابـــــات  يف 
الـــنـــيـــابـــيـــة نـــاخـــبـــات 
كذلك  ومر�سحات54، 
العاملة  وبخا�سة  الن�سائية  الهيئات  ن�سطت 
يف ال�سفة الغربية، من اأجل �سمان احلريات 
املعتقلني  ــراح  ــس � واإطـــــلق  الــدميــقــراطــيــة 
العربية،  ـــدول  وال الأردن  يف  ال�سيا�سيني، 
احل�سني  الراحل  امللك  جللة  اإلــى  فاأبرقت 
ابن طلل، واإلى رئي�ش ال�زراء، ومبنا�سبات 
ومن  �سراحهم،  بــاإطــلق  للمطالبة  عـــدة، 
واملرتاكمة  املجتمعمة  الأن�سطة  هذه  خلل 
الن�س�ة  تلك  ب�سمات  نلمح  ال�سن�ات  عرب 
العمل  جتــربــة  خ�سن  الــلــ�اتــي  الـــرائـــدات 
اأو  و/  وا�سحة  �سيا�سية  مبرجعية  الن�سائي 
النا�سطات القريبات من الأحزاب ال�سيا�سية 
واملنخرطات بالعمل ال�طني العام، ويف هذا 
ن�سائية  ق��ي��ادات  ن�ساط  اإل��ى  ن�سري  ال�سياق 

حلها،  �سبق  ن�سائية  منظمات  �سمنا  مثلت 
العربية، من خلل جممع  املراأة  مثل احتاد 
اإميلي  من  كل  �ساركت  اإذ  املهنية،  النقابات 
»التجمع  تاأ�سي�ش  يف  نفاع،  واإميلي  ب�سارات 
عام  اأوائـــل  ت�سكل  ــذي  ال الأردين«  ال�طني 
والعمالية  املهنية  النقابات  مــن  1968م، 
وعدد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية العامة55، 
العمل  اإلــى  التباط�ؤ  عاد  1970م  عام  بعيد 
التي  ال�سيا�سية  الــظــروف  نتيجة  الن�سائي 
اللفت  الــتــطــ�ر  اأن  اإل  ــبــلد،  ال �سهدتها 
»قان�ن  با�سم  معدل  قان�ن  �سدور   يف  كان 
والهيئات  اخلريية  اجلمعيات  لقان�ن  معدل 
مع  ويـــقـــراأ  1971م«،  ل�سنة  الجــتــمــاعــيــة 
والــذي  1966م،  ل�سنة   33 رقــم  الــقــانــ�ن 
عــنــ�ان  مــن  ــة  اخلــريي كلمة  بــحــذف  ق�سى 
فــربزت  اجلمعية56،  وتــعــريــف  ــ�ن  ــان ــق ال
كجمعيات  �سجلت  جديدة  ن�سائية  منظمات 
من  ن�سط  »اخلريية«،  كلمة  اإ�سافة  دون  من 
بل�نها  عرفت  التي  الــرمــ�ز  بع�ش  خللها 
العربيات«  الن�ساء  »جمعية  مثل   ، ال�سيا�سي 
من  ثــاين  ت�سرين   22 بتاريخ  �سجلت  التي 
عام 1970م، حتت الرقم 436، لدى وزارة 
من  لتعمل  والعمل57،  الجتماعية  ال�س�ؤون 
من  جمم�عة  اأجـــل  مــن  عــمــان،  العا�سمة 
وثيقة  من  الثانية  املادة  يف  اأوردتها  الغايات 
الن�سائية  و»اجلمعية  الأ�سا�سي58.  النظام 
ملكافحة الأمية يف الأردن« التي �سجلت عام 
1972م، وركزت اأهدافها املعلنة على اأن�سطة 
ووقف  الفتيات  تعليم  وت�سجيع  المية  حم� 
�سجلت  كذلك  املدار�ش59،  مــن  ت�سربهن 
التي بداأت عملها  البي�ساء«  الأ�سرة  »جمعية 
الب�سري«  م�ست�سفى  �سديقات  »هيئة  با�سم 
الدكت�ر  الــراحــل  ال�سحة  ــر  وزي مــن  بدعم 
حممد الب�سري60 ، وكان من اأهدافها املعلنة 
ال�سحي  والتثقيف  الرعاية  خدمات  تقدمي 

وغريها من الهداف العامة 61.   

تأثرت الحركة النسائية، 
باألحداث والمتغيرات 
السياسية الكبرى التي 
شهدتها المرحلة
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كان يلتقي السياسي 
العام والنسوي الخاص 

لدى الغالبية العظمى 
من المنظمات

وهكذا تابعت اجلمعيات واملنظمات القدمية 
وامل�سجلة حديثا اأن�سطتها املعتادة حتى بداية 
الن�سائي  العمل  عجلة  لتدور  1974م،  عام 
يعرف  بـــات  ملــا  تاأ�سي�سا  جــديــد  مــن  بــقــ�ة 
لعام  ا�ستعدادا  الثانية  الن�سائية  بالنه�سة 
ــراة الــدويل  ــدويل ومــن ثم عقد امل املـــراأة ال
العمل  يف  جــذريــة  تغيريات  مــن  تلها  ومــا 

الن�سائي.
اخلال�سة 

اأ�سكال  لأبــرز  ال�سابقة  ال�سط�ر  يف  عر�سنا 
على  ان�سطته  واأبــرز  املنظم  الن�سائي  العمل 
وال�سيا�سي  املطلبي  الجتماعي  ال�سعيدين 
الـــ�طـــنـــي، وبــــقــــراءة جمــمــل الــ�ــســيــاقــات 
العمل خل�سنا  التي احاطت بهذا  التاريخية 

اإلى جمم�عة ا�ستنتاجات منها: 
�سيغها  تن�ع  على  الن�سائية  احلركة  تاأثرت   
التنظيمية واأهدافها واأن�سطتها، تاأثرا عميقا 
الكربى  ال�سيا�سية  والحــــداث  باملتغريات 
ف�سل  البحث  حمل  املرحلة  �سهدتها  التي 
عن جتاوبها مع احلاجات املتنامية ل�سرائح 
ــادي –  ــ�ــس ــت ــتــطــ�ر الق الــنــ�ــســاء نــتــيــجــة ال
الجتماعي احلادث مما انعك�ش على جمم�ع 
الأن�سطة التي نفذتها هذه املنظمات، وجتدر 
ذات  الن�سطة  جمم�عة  ان  اإلـــى  الإ�ــســارة 
الطابع ال�سيا�سي املبا�سر كانت حا�سرة بق�ة 
املنظمات  وغايات  اهــداف  تت�سمن  مل  وان 

املعلنه ما ي�سري اليها، لذلك .
 كذلك تاأثرت هذه املنظمات بهذه الأحداث 
ما  كثريا  اإذ  وال�ستمرارية،  الدمي�مة  جلهة 
دفع  مما  الن�ساط  واإي��ق��اف  للحل  تعر�ست 
القيادات اإلى البحث عن اأ�سكال عمل بديلة 
املتلحقة  القان�نية  التغريات  مع  تن�سجم 
ال�سعيدين  على  بالعمل  ال�ستمرار  ل�سمان 

الجتماعي وال�طني.
للباحثة/  ميكن  ل  ال�سابقة  ال�قائع  نتيجة 
ال��ب��اح��ث ر���س��م خ��ط��وط ف�����س��ل وا���س��ح��ة 

بالعديد  املرتبطة  التنظيمية  ال�سيغ  بــني 
اخلــرييــة(  )اجلمعية  مثل  امل�سميات  مــن 
ــة ( و)الــهــيــئــة( و)الــلــجــنــة(  ــي و)اجلــمــع
و)الرابطة( و)الحتاد( والأن�سطة امللزمة 
ــا،  فــتــحــت هـــذه الــعــنــاويــن كـــان يلتقي  ــه ل
لدى  اخلــا�ــش  والــنــ�ــســ�ي  الــعــام  ال�سيا�سي 
كانت  كما  املنظمات،  من  العظمى  الغالبية 
يف  املنخرطات  والنا�سطات  القيادات  تلتقي 
ب�سيغته  املبا�سر  احلزبي  ال�سيا�سي  العمل 
القائم يف  الظرف  والعلنية )ح�سب  ال�سرية 
حينة( مع القريبات منه، ومع جم�ع الن�ساء 
هذه  ففي  العام،  ال�طني  بالهم  امل�سك�نات 
املرحلة ويف العديد من منعطفاتها احلا�سمة، 
كاإعلن الأحكام العرفية، وما اأدت اإليه من 

ــع مــنــظــمــات  ــي حــــل جــم
فيها  مبا  املدين  املجتمع 
املــنــظــمــات الــنــ�ــســائــيــة، 
ووق�ع البلد حتت قب�سة 
الت�سديد الأمني يف اأكرث 
من منا�سبة، بدا اأن اأمام 
والنا�سطات  الــقــيــادات 
اإما  واحــدًا من خيارين: 

العمل من خلل اجلمعيات اخلريية اأو العمل 
اختارت  وقــد  ال�سري،  ال�سيا�سي  احلق�قي 
النا�سطات  من  والعديد  الن�سائية  القيادات 
التدقيق  يثبته  ما  وهــذا  بال�سل�بني،  العمل 
ذات  حتى  الن�سائية،  اجلمعيات  اأن�سطة  يف 
الطابع الجتماعي اخلريي، اإذ �سهدت هذه 
ال�سيغة تداخال قويا يف اأمناط العمل، فمن 
العظمى  الغالبية  �سجلت  القان�نية  الناحية 
خريية،  كجمعيات  الن�سائية  املنظمات  من 
العظمى  الغالبية  انخرطت  ذاته  ال�قت  ويف 
من الن�ساء املثقفات وامل�سي�سات احلزبيات، 
والقريبات فكريا من اأحزاب �سيا�سية ي�سارية 
وق�مية، يف ع�س�ية هذه اجلمعيات فاأ�سفني 
العمل  اأ�ــســكــال  مــن  �سكل  اأن�سطتها  على 
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وال�سيا�سي،  املطلبي،  واحلق�قي  التنم�ي 
مبا ت�سمح به ظروف العمل الدقيقة، يف ظل 

حالت الت�سديد الأمني.
كذلك نلحظ ، ومع تن�ع امل�سميات �سنلحظ 
�سفتي  على  ووحدته  الن�ساء  عمل  اإنــدغــام 
نهر الأردن، الأن�سطة الت�ساركية، والتن�سيق،  
لكافة  املقدمة  واخلــدمــات  املهمات  ومتاثل 
�سرائح الن�ساء يف القرى واملخيمات والبلدات 
والعمل  املــ�قــف  وحــدة  عــن  ف�سل  ـــدن،  وامل
ال�سيا�سي لدى الأطياف املتن�عة على �سفتي 
النهر، ولهذا التداخل العميق بني احلركتني 
الن�سائية الأردنية 
الـــتـــي انــطــلــقــت 
مـــــــــــن �ــــــســــــرق 
واحلركة  الأردن 
ــــة  ــــي ــــائ ــــس ــــ� ــــن ال
الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة، 
ــــــذي ا�ــســتــمــر  وال
ــة،  ــل ـــفـــرتة طــ�ي ل
جمــــــــمــــــــ�عــــــــة  
اأبرزها  اأ�سباب، 
املميزة  العلقات 
ــني  ــب ــع ــس ــ� بـــــني ال
حتى  ال�سقيقني، 
ــــلل  ــــل احــــت قــــب
فل�سطني ونكبة اأهلها وت�سريدهم، ف�سل عن 
1951م،  �سنة  اأعلنت  التي  ال�سفتني  وحدة 
وقانونية  �سيا�سية  وقائع  من  عنها  نتج  وما 
ذلك  من  والأهــم  الأر�ــش،  على  واجتماعية 
يف  العميق  الفل�سطينية  الق�سية  ح�س�ر  كله 
وجدان الن�ساء وحي�اتهن على �سفتي النهر.
ن�ساط  حجم  االع��ت��ب��ار  بعني  اأخ��ذن��ا  واإذا 
الـــتـــدريـــب املــهــنــي وحمــــ� الأمــــيــــة، الـــذي 
اجلمعيات  من  العظمى  الغالبية  به  اهتمت 
بكل  ل�ستنتجنا  املرحلة،  هــذه  يف  العاملة 
اأدركــت  اجلمعيات  هــذه  غالبية  اأن  و�س�ح 

العمل  يف  التمكني  مفه�م  مبكر  وقت  ومنذ 
التط�ر  �سياق  ــى  اإل نظرنا  فـــاإذا  الن�سائي، 
ل�جدنا  والثقايف،  القت�سادي-الجتماعي 
اأن�سطة  ب�ساطتها،  على  الأن�سطة  هــذه  اأن 
وذلك  املعاين،  من  مبعنى  تنم�ية،  متكينية 
العمل  بدايات  عن  ال�سائدة  ال�س�رة  يغري 
خريي،  ف�قي  عمل  ه�  حيث  من  الن�سائي، 
مفه�م  اإطــار  يف  امل�ساعدات  بتقدمي  اعتنى 
الن�ساء  بتعليم  ولي�ش  اخلـــريي،  الإحــ�ــســان 
حياتهن،  ���س��روط  ت�سني  م��ن  ميكنهن  م��ا 
حرفا  وتعليمهن  اأميتهن،  حمــ�  خــلل  مــن 
التط�ر  مراحل  من  املرحلة  هذه  يف  مقب�لة 

احل�ساري. 

الهوام�س
تاريخ  م�ؤلف:  على  الكتابة  تعتمد هذه   -   1
احلركة الن�سائية الأردنية : 1944 - 2008م،  
املزيد  وملعرفة  الأردن.  عمان-   ، اأزمنه  دار 
من التفا�سيل ميكن الع�دة اإلى هذا الكتاب 

وبخا�سة الف�سل الرابع.

بنيون�ش عمريو�ش / املغرب
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حممد مليحي / املغرب

على  املعنى  بــاخلــا�ــش  هنا  لبق�سد   -   2
امل�ست�ى الفردي، اإذ يق�سد بالعام ال�سيا�سي 
حني  يف  املجتمعي،  امل�ست�ى  على  ال�طني 
على  املطلبي  الــنــ�ــســ�ي  بــاخلــا�ــش  يق�سد 

م�ست�ى �سريحة الن�ساء يف املجتمع.
ب�ل�ش،  ووداد  �سبيلت،  فريدة  وهــّن   -   3
ــرزاز، وفــريوز جــ�رج �سعد، وفريدة  ال وملعة 
عن  منك�  وزهــا  املــجــايل،  و�سميحة  غنما، 
 18 تاريخ   5575 رقم  العدد  الدفاع  جريدة 

حزيران1954م.
 18 تاريخ  رقم  بــدون  فل�سطني  جريدة   -  4

حزيران 1954م.
5  - جريدة الأردن العدد رقم 5575 تاريخ 

18 حزيران 1954م.
تاريخ   3033 رقم  العدد  الأردن  -جريدة   6

15 كان�ن اأول 1954م.
7 - تك�ن ال�فد من ال�سيدات اإميلي ب�سارات 
وزهــا  املــجــايل  و�سميحة  �سبيلت  وفــريــدة 

منك� وفريوز �سعد  و�سهام العامري 
8  - جريدة الدفاع العدد رقم 5876 تاريخ 

13 حزيران 1955م.
9  - علما بان القان�ن مينح الرجال جميعًا 
م�ست�اهم  عــن  الــنــظــر  بغ�ش  احلـــق   هـــذا 
بغرفتية  الأمــة  جمل�ش  عرف  وقد  التعليمي 
وحتى  الميني  والأعيان  الن�اب  من  العديد 

فرتة متقدمة من تاريخ البلد.
10  - جريدة فل�سطني بل رقم عدد تاريخ 

12 ت�سرين الأول 1955م.
تاريخ  عدد  رقم  بل  فل�سطني  جريدة   -  11

11 ت�سرين الأول 1955م.
12  - جريدة فل�سطني بل رقم عدد تاريخ 

14 ت�سرين الأول 1955
13 - جريدة فل�سطني رقم العدد غري م�ج�د 

تاريخ 8 ت�سرين الثاين 1955م
14 - جريدة الدفاع رقم العدد 6009 تاريخ 

8 ت�سرين الثاين 1955 

15  - جريدة الدفاع 6371 تاريخ 28 كان�ن 
الثاين 1957 

16  - جريدة فل�سطني بل رقم عدد تاريخ 6 
 13 بتاريخ  ال�سادر  والعدد  1956م،  ني�سان 

ني�سان 1956م.
17  - جريدة الدفاع عدد رقم 6375 تاريخ 

1 �سباط 1957م.
18  - جريدة فل�سطني بدون رقم عدد تاريخ 
ال�سادر  العدد  واأي�سا  1956م،  ني�سان   12

بتاريخ 25 اأيار 1956م.
19  - جريدة فل�سطني بدون رقم عدد تاريخ 

10 اآب 1956م.
جــريــدة   -   20
رقم  بل  فل�سطني 
عـــدد تـــاريـــخ 16 

اآب 1956م.
ـــدة  جـــري  -  21
رقم  عدد  الدفاع 
 27 تاريخ   6395

�سباط 1957م.
ـــــــرة  دائ  -  22
املـــــطـــــبـــــ�عـــــات 
ال�ثائق  والن�سر، 
الأردنـــــــــــيـــــــــــة: 
ال�زارات الأردنية 

1921 – 2003، �ش 62
23 - مقابلة مع ال�سيدة اإميلي نفاع

النظام  الن�سائية،  اليقظة  رابــطــة   -  24
الأ�سا�سي، �ش 5

النظام  الن�سائية،  اليقظة  رابــطــة   -  25
الأ�سا�سي، �ش 6

للت�ثيق  بـــ�ـــســـارات  اأمــيــلــي  مـــركـــز   -  26
جملة  يف  زيادين  �سل�ى  حياة  والدرا�سات:  
احتاد   ،2009 �ستاء  الأول  العدد  الــروزانــة 

املراأة الأردنية، عمان.  
27 - جريدة الد�ست�ر العدد رقم 518 تاريخ 
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1968 م.
28 - جريدة الد�ست�ر العدد رقم 560 تاريخ 

28 ت�سرين الثاين 1968م.
الن�سائية  احلركة  تاريخ  نفاع،  اأميلي   -  29
الأردنية يف م�قع جريدة الراأي اللكرتوين، 
تاريخ   ،  2010 �سباط   27 الن�سر  تــاريــخ 

الدخ�ل 4 اآذار 2010م. 
30 - جريدة الد�ست�ر العدد 515 تاريخ 13 

اأيل�ل 1968م.
31  - جريدة الد�ست�ر العدد 684 تاريخ 8 

اآذار 1969.
 1047 رقم  العدد  الد�ست�ر،  جريدة    -  32
الد�ست�ر  اأي�سا:   1970م،  اآذار   11 تاريخ 
ثــاين  ــ�ن  كــان  16 ــخ  ــاري ت  999 رقـــم  ــعــدد  ال

1970م. 
من  العديد  املرحلة  هــذه  يف  ظهرت   -  33
واأردنيات  فل�سطينيات  ملنا�سلت  الأ�سماء 
ال�سيا�سي  العمل  يف  مبا�سر  ب�سكل  �ساركن 
ع�دة  وعائ�سة  خالد  ليلى  اأمثال  والع�سكري 
وغريهن)على  هل�سة،  وتريز  ع�دة  ور�سمية 
�سبيل املثال ل احل�سر( لكنني ل�ست متاأكدة 
مــن انــخــراطــهــن يف هـــذه املــنــظــمــات ذات 
الداعم  ال�سيا�سي   – الجتماعي  الطابع 

للمنظمات والأحزاب ال�سيا�سية
عن  التفا�سيل   مــن  املــزيــد  ملعرفة   -  34
اجلمعيات والهيئات املعلنة منذ ذلك التاريخ 
تــاريــخ احلركة  كــتــاب:  اإلـــى  ــ�دة  ــع ال ميكن 
- 2008 للم�ؤلفة،   الن�سائية الأردنية: 1944 

دار اأزمنه ، عمان-  الأردن
قان�ن   ،1956 ل�سنة   12 رقــم  قان�ن   -  35

اجلمعيات اخلريية ل�سنة 1956
 3045 36  - جــريــدة اجلــهــاد الــعــدد رقــم 

تاريخ 18 مت�ز 1963م.
الــ�ــســ�ؤون  وزارة  اأعــمــال  عــن  تقرير   -   37
جملد   1957  -  1956 ل�سنة  الجتماعية 
اأرقـــام  بـــدون   2533 مت�سل�سل  رقــم  يحمل 

�سفحات.
من  الأولـــى  ــــة  الإداري الهيئة  تك�نت   -  38
ال�سيدات وال�سادة: الدكت�ر جميل الت�تنجي 
رئي�سا، زليخة ال�سهابي نائبة للرئي�ش، وف�زي 
عز الدين اأمينا لل�سر، و عندليب العمد اأمينة 
اخلالق  وعبد  احل�سيني،  وهند  لل�سندوق، 
وع�سام  اجلــاعــ�ين،  الــقــادر  وعبد  يغم�ر، 

عبد الهادي، واأميلي �سمعان داوود اأع�ساء
والعمل،  الجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة   -  39
التقرير ال�سن�ي لعم 1966م، رقم مت�سل�سل 

2535، �ش 71.  
40  - جريدة اجلهاد عدد رقم 2052 تاريخ 

18 مت�ز 1963م.
 ،3299 رقــم  العدد  اجلهاد  جريدة   -   41
 3304 الــعــدد  و   ،1964 ني�سان   16 تــاريــخ 

تاريخ 22 ني�سان 1964م. 
 3194 رقــم  العدد  اجلــهــاد،  جريدة   -   42
والعدد رقم    ،1963 الأول  كان�ن   11 تاريخ 

3213 تاريخ 4 كان�ن الثاين 1964م.
43 - جريدة اجلهاد العدد رقم 3316 تاريخ 

9 اأيار 1964م.
44  - جريدة الد�ست�ر العدد رقم 57 تاريخ 

1 حزيران 1967م.
عــــدد من  الـــنـــداء  هــــذا  وقــــع  وقــــد   -  45
بالنيابة  الن�سائية  وال�سخ�سيات  الهيئات 
منهن:  يذكر  ومنظماتهن،  جمعياتهن  عن 
و�سهام  نــفــاع،  واأمــيــلــي  العلمي،  ــه  د.عــدوي
النابل�سي،  وناجية  احل�سني،  و�سعاد  جربي، 
وماري  النجار،  وعايدة  جردانة،  وانت�سار 
�س�ارب، ومرغريت قطان، وهالة خ�ر�سيد، 
واأميلي  عال�ل،  ونعمة  الهادي،  عبد  وتــ�دد 
طن��ش،  ومنــرة  جــردانــة،  وبثينة  ب�سارات، 
وفريوز �سعد، وهدية عبد الهادي، و�سميحة 
النا�سر‘  وي�سرى  �سلح،  ولبيبة  اخلالدي، 
عن جريدة الد�ست�ر. العدد رقم  672 تاريخ 

22 �سباط 1969م.
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 685 رقــم  الــعــدد  الد�ست�ر،  جــريــدة   -  46
تاريخ 9 اآذار 1969م.

 901 رقــم  الــعــدد  الد�ست�ر،  جــريــدة   -  47
تاريخ 10 ت�سرين الأول 1969م.

اأميلي  املــحــامــيــة  مــن  ــ�فــد  ال ت�سكل   -  48
�سيام،  ووجدان  العامري،  و�سهام  ب�سارات، 
نــفــاع،جــريــدة  واأمــيــلــي  النابل�سي،  وربــــاب 
حزيران   5 تاريخ   774 رقم  العدد  الد�ست�ر 

1969م.
49 - جريدة فل�سطني، بل رقم عدد، تاريخ 
ت�سرين   21 وتاريخ   1958 اأول  ت�سرين   29

الثاين 1958 م.
50  - جريدة فل�سطني بل رقم عدد تاريخ 

24 ت�سرين ثاين 1961م.
51  - جريدة فل�سطني بل رقم عدد، تاريخ 

9 ت�سرين الثاين 1958م.
 2991 رقــم  العدد  اجلــهــاد،  جريدة   -   52
رقم  العدد  و   ،1963 الثاين  كان�ن   8 تاريخ 
3144 تاريخ 21 ت�سرين الأول 1963، والعدد 

رقم 3194 تاريخ 11 كان�ن الأول 1963م. 
53  - جريدة فل�سطني بل رقم عدد، تاريخ 

7 �سباط 1958م.
 ،2996 رقــم  العدد  اجلــهــاد،  جريدة   -  54

تاريخ 23 اأيار 1963م.
55 - هاين ح�راين وح�سني اأب� رمان: تط�ر 
املجتمع املدين الأردين وواقعه الراهن، ج1، 

�ش 50.
قــانــ�ن   1971 ل�سنة   9 رقـــم  قــانــ�ن   -  56
والهيئات  اخلريية  اجلمعيات  لقان�ن  معدل 

الجتماعية ل�سنة 1971م.
ــــ�زارة الــ�ــســ�ؤون  ل 57 - الــتــقــريــر الــ�ــســنــ�ي 
الجتماعية لعام 1970، جملد رقم 2535، 

�ش 73. 
و�سهيلة  �سيام،  على  وجـــدان  وهــن:   -  58
ونــاديــا �سبحي اخلـــ�ري،  بــهــلــ�ان،  جـــ�دت 
واأميلي نفاع، وحنان احل�سن، وليلى �سبحي 

ومتــاري  القا�سم،  حممد  وي�سرى  القا�سم، 
خ�ري، ومرغريت مبارك، ونازك ال�سريقي 
الن�ساء  عن وثيقة النظام الأ�سا�سي جلمعية 

العربيات، املادتني الأولى والرابعة.
59 - وقد �ساهم يف تاأ�سي�ش هذه اجلمعية كل 
وهند  خميمر،  ور�سمية  مدانات  اأ�سمى  من 
فراج، و�سعاد هاين عك�سة، وفادية مبي�سني، 
دعد�ش،  وفرجيني  قبعني،  عي�سى  �س�نيا  و 
�سكري  واأمــل  يعق�ب،  �سامل  �سكري  ووداد 
فاطمة  و  منة،  اأبــ�  جــاد  كاترينا  و  مري�ش، 
ح�سني املغربي، وفاطمة فزع، وهالة ي��سف 
واأمــل  الــ�ــســ�ارب،  حنا  وا�سلة  و  هلل،  عبدا 
الق�س��ش،  �سمعان  و�سمرية  حدادين،  هاين 
ــبــة، ومــــرمي غالب  وفــخــريــة خــلــف الــطــ�ال
احلايك،  ونهى  خــ�ري،  وكرمية  الق�س��ش، 
الزعمط  ومنتهى  �سمارة،  لطفي  وحكمات 
رئي�سة  مدانات  ا�سمى  ال�سيدة  مقابلة  من 
 ،2009  /8  /  16 بتاريخ  اأجريت  اجلمعية 
الن�سائية  للجمعية  الأ�سا�سي  النظام  ا  اأي�سً

ملكافحة الأمية يف الأردن. 
عن  ف�سل  م�ؤ�س�ساتها  مــن  وعـــرف   -  60
زوجــات  مــن  عــدد  الب�سري  هيفاء  ال�سيدة 
الأطباء والعاملت يف احلقل ال�سحي منهّن 
اأمرية التل، وعايدة م�سرب�ش وماري �س�ارب 

وغريهن.
61 - مقابلة مع هيفاء الب�سري اأجريت بتاريخ 
الب�سري:  هيفاء  واأيــ�ــســا  م،   1/8/2009

حمطات: رحلتي مع احلياة، �ش 337.
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ج�انبه  لتغطية  جملدات  اإلى  يحتاج  الأمر  فاإن  الأردن  يف  الأدبي  املراأة  منجز  عن  للحديث 
دراما  م�سرحية،  �ساخرة،  كتابة  اأدبــي،  مقال  ن�ش،  �سعر،  �سرية،  روايــة،  ق�سة،  املتعددة: 
اإذاعية وتلفزي�نية، اأدب اأطفال، نقد اأدبي.. الخ.. هذا بالطبع عدا اإ�سهام املراأة يف البح�ث 
الأخــرى. والإبداعات  الفن�ن  اأنــ�اع  خمتلف  يف  وكذلك  والفكرية،  الجتماعية   والدرا�سات 

الأنــثــى« ويف  الأنــثــى« و»حــدائــق  كتابّي »متــرد  العديد مــن هــذه اجلــ�انــب يف  تناولت  وقــد   
اعرتف  ولكنني   ،)1( والببلي�غرافيات  والندوات  الدرا�سات  ع�سرات  عدا  تايكي،  جملة 
ي�م  كل  يف  تتزايد  وحيث  والعميق،  ال�سا�سع  البحر  هذا  �سفاف  على  اأحب�  زلت  ل  باأنني 
)ظاهرة  اأ�سميته  مــا  وهــذا  هند�سية..  مت�اليات  وفــق  الأردنــيــات،  الكاتبات  ا�ــســدارات 
ح�سابية. مت�اليات  وفق  الكتاب  اإنتاج  يتزايد  فيما  الأردن(..  يف  الن�س�ية  الكتابة   انفجار 

الــثــلثــة:  الرئي�سية  الأدبـــيـــة  الأنـــــ�اع  لــتــنــاول  �ــســ�ى  املــجــال  يت�سع  ل  امل�ساهمة  هـــذه  يف 
الأخــــرى.   الأنـــــ�اع  ـــى بع�ش  اإل اإ�ـــســـارات �سريعة  مــع  الــقــ�ــســة. ورمبـــا  الـــروايـــة،   الــ�ــســعــر، 
قبل اأن نبداأ ل بد من التن�يه اإلى ما اأعتقدها حقائق اأو م�ؤ�سرات اأ�سا�سية يف قراءة اأدب املراأة 

يف الأردن، ويف ك�سف اأ�سباب متيزه وخ�س��سيته ن�عًا وكمًا:
* هل هناك اأدب ن�س�ي واآخر ذك�ري؟

اجل�اب نعم هناك اأدب ن�س�ي.. فثمة تاريخ خا�ش لكائن خمتلف يف اأدواره ووظائفه احلياتية 

ناقد وباحث من األردن

أدب المرأة في األردن ..

الخروج من كهف الرجل

نزيه أبو نضال

الملف



29
20

18
اء 

شت
 - 

شر
س ع

خام
د ال

عد
ال

لــلــمــراأة  وا�ــســطــهــاده  ــذكــر  ال �سلطة  حــيــث 
بي�ل�جي  تك�ين  وثمة  حق�قها،  وم�سادرة 
الت�سريح  ــ�م  عــل اآخــــر  اإن  حــتــى  خمــتــلــف، 
احلديثة قد دلت على وج�د اختلفات ن�عية 
يف تك�ين املخ نف�سه، بني املراأة والرجل، كما 
يق�ل كتابا الأمريكي د. ج�ن جراي والأملانية 

اأوزول �سي�ي )2( .
الف�ارق جمتمعة تفر�ش وظائف على  وهذه 
الطمث،  الآخــــر:  على  يفر�سها  ل  طــرف 
اإلخ..  الي�مية  الرعاية  الر�ساعة،  الــ�لدة، 
ثم تق�سيم العمل التاريخي املبكر بني الرجل 
اخلا�ش  وهــذا  البيت،  امــراأة  وبني  ال�سياد 
م�سرتكات  ينتج  وال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��اري��خ��ي 
بالن�سبة  بال�سرورة،  �سينعك�ش  الن�ساء  بني 
اأدبها فيمنحه �سمات خا�سة  للمبدعة، على 
والتقنيات  الأ�ــســالــيــب  حيث  مــن  متميزة، 
وتفا�سيلها..  املــراأة  عامل  حيث  وامل�سامني، 
اأدبا  تنتج  العظيمة  املبدعة  راأينا  هنا  ومن 
اأدب��ا  تنتج  الرديئة  الكاتبة  فيما  ن�سويا.. 

ذك�رًيا.
* ولكن ملاذا تكتب املراأة؟

عديدة  والأ�سباب  امل�سرتكات  فــاإن  بالطبع 
بني الطرفني ولكن يف ظني اأن الرجل يكتب 
تكتب  املــراأة  فيما  جتربة..  لي�سجل  اأ�سا�سًا 
من  العديد  تكاد  حتى  ق�سية..  عن  لتدافع 
مرافعات  اإلـــى  تتح�ل  مبدعاتنا  كــتــابــات 
ط�يلة، لتعديل ميزان العدالة املختل.  وهذا 
تعر�ست  الــتــي  املــــراأة  تفعله  مــا  بال�سبط 
من  ومرعبة  مركبة  اأ�سكال  اإلــى  تــزال  ومــا 
الآن  وهي  ال�سن�ات،  اآلف  عرب  ال�سطهاد 
فيما  الــذكــر  القامع  �سد  متــردهــا  ت�ا�سل 
منظ�مة  �سد  العربية  املــراأة  بث�رة  اأ�سميه 
واملحرمات  والق�انني  والت�سريعات  القيم 
التي �ساغها الذكر لتاأبيد ا�ستلبها، ولتاأكيد 
و�سعها  الــذي  »ال�سيني«  القالب  يف  بقائها 

فيه. 

يف م�اجهة هذا التاريخ من التحرمي تذهب 
متار�ش  كــي  الن�ش  اإلـــى  الن�س�ية  الكاتبة 
حريتها املفق�دة يف املجتمع.. �سارت الكتابة 
بحثا عن اأفق اأو�سع للحرية، حتقق فيه املراأة 
وذاتها  الداخلية  ذاتها  بني  املفق�د  ت�ازنها 
اإعلنه وبني  الجتماعية.. بني ما ترغب يف 
الأردن  يف  املبدعة  والكاتبة  عنه،  امل�سك�ت 
برهافة  تلتقط  العربية  املـــراأة  كما  الآن، 
ح�ا�سها ال�ست اجتاه الب��سلة نح� امل�ستقبل، 
وت�سابق لل��س�ل اإليه .. وانظروا اإلى ح�س�ر 
ال�سن�ات  خــلل  م�سر،  يف  الكا�سح  املــراة 

الأخرية.. وانتبه�ا، فالن�ساء قادمات!
خ�س��سية  حــ�ل  يتكرر  �ــســ�ؤال  وهــنــاك   *
املــراأة؟ اأدب  �سمنه  ومن  الأردن،  يف   الأدب 

حني نتحدث عن الكتابة الن�س�ية يف الأردن، 
رغم  معزولة،  جزيرة  عن  نتحدث  ل  فنحن 
خ�س��سية جتربتها ومتيزها، بل عن ظاهرة 
الأردن  ولي�ش  �ساملة،  ك�نية  وحتى  عربية 
والأمر  العاملية،  الظاهرة  لهذه  �س�ى من�ذج 
خ�س��سية  اأيــة  على  لنا  بالن�سبة  ينط�ي  ل 
وما  اإقليمية،  منط�يات  اأو  معزولة،  حملية 
اإبداعي  اإجناز  من  الأردن  املــراأة يف  حققته 
القرن  ت�سعينيات  منذ  ونــ�ًعــا،  ا  كمًّ هائل، 
الأ�سا�ش  ت�فر  ل�ل  ليتحقق  كان  ما  املا�سي، 
الأدبــيــة، وذلــك من  لهذه النطلقة  املــادي 
خلل نزول املراأة ال�ا�سع اإلى ميادين العلم 
والعمل.. فكان اأن امتلكت بال�سرورة حريتها 
هذا  ترافق  وقد  مًعا.  والقت�سادية  العقلية 
يف  ــة  ــي الأردن لــلــمــراأة  ال�ستثنائي  احل�س�ر 
حترك  اإطــار  يف  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات 
ك�ين �سامل داعم للمراأة، وخا�سة بعد القمة 
الرابعة للمراأة يف بكني اأيل�ل )1995( حيث 
تفجرت ق�سية املراأة يف كل مكان من العامل 

ا يف ال�طن العربي.  تقريًبا، وخ�س��سً
* وال�س�ؤال املهم يف حقل الأدب، اإلى جانب 
الكتابة  يف  متّيز  ثمة  هل  ه�:  اخل�س��سية، 
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الن�س�ية يف الأردن؟  
نعم هناك متيز وا�سح يف الكتابة الن�س�ية يف 
الأردن، وخا�سة يف الق�سة الق�سرية وجزئيا 
يف الرواية وال�سعر، �س�اء وفق القيا�ش العربي 
تقديري  يف  التميز  هذا  ومرد  الذك�ري،  اأو 
ناجت، بجانب منه، عن الطابع املتحرك وغري 
اأن  ذلك  ال�سكاين..  البلد  لتك�ين  امل�ستقر 
اأخلقية  منظ�مات  يفرز  الط�يل  الثبات 
اجتماعية  ك�ابح  ويفر�ش  حازمة،  وقيمية 
ملزمة ل تتيح للمراأة فر�سة للتفلت بحرية، 
على عك�ش املجتمعات املتحركة.. ويكفي ان 
خلل  الأردين،  الدمي�غرايف  املك�ن  تقراأ 
ال�سن�ات ال�ستني املا�سية،  ف�سنم�سك باأيدينا 
مدنا بكاملها تت�سكل وتنم�: عمان، الزرقاء، 
و�سنجد  مادبا..  اإربــد، 
جماميع �سكانية طارئة 
ومتن�عة ت�ساعف عدد 
نكبة  ــل:  اأ�ــس ــ�جــ�د  امل
48، نك�سة 67، الهجرة 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن اخل��ل��ي��ج 
ـــة الــتــ�ــســعــيــنــات،  بـــداي
وبعدها   جزئًيا،  اللبنانيني  هجرة  وقبلها 
هجرة  والآن   ،2003 الــعــراقــيــني  هــجــرة 
امل�سرية  العمالة  ثم   .2011 منذ  ال�س�ريني 

دائما.
ميكن  الهائلة  ال�سكانية  احلركة  هــذه  ومــع 
الريف  اإلى  البادية  من  داخلية  ر�سد حركة 
ومن  اجلندية  اإلى  الرعي  من  املدينة..  اإلى 
الــزراعــة اإلـــى الــ�ظــيــفــة.. اإلـــخ ممــا يط�ل 
�سرحه.. غري ان املهم فيما يخ�ش م��س�عنا 
ه� ان املبدعة خا�سة تتعر�ش ل�سغط اأقل حني 
احلــراك..  �سديد  الجتماعي  الكابح  يك�ن 
جديدة  م�اقع  اإلى  املبدعات  انتقال  عند  اأو 
املتن�ع  احلــراك  هــذا  وبفعل  البلد.  خــارج 
م�ساحات  بــاجتــاه  الن�س�ية  الكتابة  تذهب 
ــدة مــن حــريــة الإبـــــداع، كــمــا ونــ�عــا.  جــدي

بها  قمت  التي  الــدرا�ــســة  يف  ر�ــســدت  ولقد 
الن�س�ية  الق�سيدة  يف  الأنث�ي  التمرد  ح�ل 
 )38( ال  اأ�سل  من  انه  وهي  مهمة  ظاهرة 
وجــدت  دواويــنــهــن،  بــدرا�ــســة  قمت  �ساعرة 
الــتــمــرد  عــلــى  فــقــط ممـــن جتـــــراأن   )17(
اأنث�يا يف ق�سائدهن، ومن ا�سل هذا الرقم 
)17( وجدت )12( �ساعرة قد غرين مكان 
اإقامتهن اإلى خارج البلد، وبن�سبة تف�ق الـ 
من  العلى  احلد  اإلى  يخفف  ومبا   ،  70%
 تاأثري الكابح الجتماعي على اإبداعهن )3( . 
املـــراأة  اإبـــداعـــات  عــن  احلــديــث  قبل  والآن 
والق�سة،  ــة  ــرواي وال ال�سعر  وهــي  الــثــلثــة، 
عند حقل  قليل  الت�قف  ال�سروري  من  اأرى 
للمراأة،   الفكري  باملنجز  يت�سل  اأ�سا�سي  
النقد  وهــ�  متقدما  اإجنــــازا  فيه  وحققت 

وجزئًيا الفكر:
يف النقد والفكر:

ظلت حق�ل النقد والفكر والفل�سفة عم�ما، 
املـــراأة،  تــنــاول  عــن  بعيدة  قليلة،  ول�سن�ات 
فح�سب،  العربي  والــ�طــن  الأردن  يف  لي�ش 
هذه  اأهمية  ورغــم  العامل،  م�ست�ى  على  بل 
مبا  لتناولها  يت�سع  ل  املــجــال  ــاإن  ف احلــقــ�ل 
 ت�ستحق، ونامل اأن نع�د لها يف درا�سة لحقة. 
الأردين  الن�س�ي  النقد  يف  كتاب  اأول  �سدر 
قــلــقــة«.  نــفــ��ــش  »عــ�ــســر  وهـــ�   ،1955 عـــام 
ل�سدور  �سن�ات  �سبع  ننتظر  اأن  علينا  وكان 
الكتاب الثاين عام 62، ثم بعد �سنتني �سدر 
الكتب  وهــذه   ،70 عام  يف  ومثلهما  كتابان، 
يف  �ــســدرت  وكلها  ملح�ش،  لــرثيــا  جميعها 
اأول  العدوان طباعة  لأمينة  وي�سجل  بريوت. 
عمان،  يف  �سدرا  الن�س�ي،  النقد  يف  كتابني 
اجلي��سي  �سلمى  طبعت  فيما   ..  76 عــام 
ال�سعر«،  »اجتــاهــات  حــ�ل  كتابها    77 عــام 
 55 ــام  ع مــن  ي�سدر  وهــكــذا مل  لــنــدن.  يف 
 10 �س�ى  عاما   26 وخــلل   ،81 عــام  حتى 
الظاهرة  ذات  )و�ستلحظ�ن   نقدية.  كتب 

ظلت حقول النقد 
والفكر والفلسفة، 
ولسنوات قليلة، بعيدة 
عن تناول المرأة
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يف احلـــقـــ�ل الإبـــداعـــيـــة الأخـــــــرى(، ومبــا 
الن�س�ي،  الأدبــي  امل�سهد  ت�ا�سع  اإلــى  ي�ؤ�سر 
ــا وكــيــًفــا.   حــتــى نــهــايــة الــ�ــســبــعــيــنــيــات، كــًم
 يف الثمانينيات )81 اإلى 89( �سدر 9 كتب 
ت�سهد  فلم  الت�سعينيات  مرحلة  اأمــا  فقط، 
بــالأنــ�اع  �سبيها  النقد،  حقل  يف  انــفــجــارًا 
الفرتة  الأخــــرى.. ففي  الإبــداعــيــة  الأدبــيــة 
كتاًبا.  13 �س�ى  99  مل ي�سدر  اإلى   90  من 
اختمار  يراكم  اأن  النقدي  ال�عي  على  كان   
النفجار  حـــدوث  قبل  الإبــداعــيــة  العملية 
النقدي الكبري يف الألفية الثالثة حيث ارتفع 
اإلى معدل  العام   الرقم من معدل كتاب يف 
 2000 )بني  �سدر  حيث  العام  يف  كتابا   45
جميعا  طبعت  وقــد  كتابا،    45  )2009 و 
اأن  يعني  مما  منها.  ثلثة  عدا  الأردن،  يف 
حا�سنتها  وجدت  الن�س�ية  النقدية  احلركة 
عدد  بلغ  اأن  فكان  كثريًا..  فاأعطت  اأخــريًا! 
اأكرث   2012 العام  النقدية حتى  ال�سدارات 

من 100 كتاب.
ــاء: ثريا  ــم ــس ــدات تـــربز اأ� ــاق ــن ــني ال ومـــن ب
ـــن،  دودي رفــقــة  الـــعـــدوان،  اأمــيــنــة  ملح�ش، 
ــهــاين �ــســاكــر، هــيــا �ــســالــح، مـــرمي جــرب،  ت
حمم�د  عالية  مبي�سني،  مهى  العت�م،  مها 
ابراهيم،  رزان  ال�سمادي،  امتنان  �سالح، 
حفيظة  عــبــيــدات،  اأروى  �سليمان،  اأمـــاين 
اأحمد، منى حممد حميلن، ن�ال م�ساعدة، 
فريال العلي، �سهل العجيلي، �سناء �سعلن، 
الــقــ�ــســ�ــش.  الــنــقــد املــ�ــســرحــي جمـــد   ويف 
ــــدم عـــدد كــبــري من  ــب ذلـــك ُق ــان واإلـــــى ج
الأطروحات اجلامعية يف حقل النقد الأدبي، 
ما  ال�سابقة،   ال�سن�ات  خلل  منها،  وثقنا 
اأطروحة ماج�ستري ودكت�راه،   70 يزيد على 
ــــة، ومبــا  ــــي يف خمــتــلــف اجلـــامـــعـــات الأردن
النقدية  للحركة  واعـــد  مب�ستقبل  يب�ّسر 
لحظنا  وقــد  خا�سة  الأردن،  يف  الن�س�ية 
العربي  النقد  مناهج  اإل���ى  مباركة  رج��ع��ة 

بني  جدلية  �سياغة  يحقق  ومبــا  ــقــدمي،  ال
والغرب.  ال�سرق  بني  واملعا�سرة..   الأ�سالة 
الناقدة  تــزال  فل  الإيجابيات  هــذه  ورغــم 
العام  الذك�ري  النقدي  الرتاث  على  تتكىء 
وال�سائع، وعليها اأن تبحث عن خ�س��سيات 
نقدية يف كهفها اخلا�ش بها، ولي�ش يف كهف 
م�ساهمات  اهمية  تربز  وهنا  الذكر.  ال�سبع 
الن�س�ي. النقدي  يف  دوديــن  رفقة   الراحلة 

اإن النقد الن�س�ي ال�سائد يف الأردن ي�ستغل   
كتابة  اإلــى  يذهب  اأحــدهــمــا  اجتــاهــني  على 
الرجل لتبيان حجم ما حتت�يه من ا�سطهاد 
اإلى  الآخــر يذهب  للمراأة، والجتــاه  ذكــ�ري 
املــراأة  ج�سد  عــن  وال�سحر  الغم��ش  اإزالـــة 
واملجتمع  الــثــقــافــة  يف  النمطية  و�ــســ�رهــا 

واأ�ـــســـكـــال متــثــيــلــهــا يف 
الأدب والفن، �س�اء فيما 
الــرجــل. اأو  ــي  ه  تكتبه 

 وما تزال الناقدة تنطلق 
مــن مــ�قــع اأيــديــ�لــ�جــي 
يف الـــدفـــاع عـــن املــــراأة 
والرد على الذكر القامع 

عن  بعيد،  حــد  اإلــى  تبتعد،  يجعلها  ممــا   ،
الن�سايل. اخلطاب  ل�سالح  اجلمايل   النقد 

خلل  �سدرت،  فقد  الن�س�ي  الفكر  يف  اأمــا 
هامة  ودرا�سات  م�ؤلفات  املا�سية،  ال�سن�ات 
العامة،  املــ��ــســ�عــات  اإلـــى جــانــب  تــنــاولــت، 
�سهري  والجتماعية:  الفكرية  املــراأة  ق�سايا 
املـــراأة«،  ق�سية  »حــ�ل  اأطروحاتها  يف  التل 
و«مدينة ال�رد واحلجر ح�ل جرائم ال�سرف«، 
 و«حركة الق�ميني العرب وحت�لتها الفكرية«.

ــعــمــد يف مــتــابــعــاتــهــا لــــ »واقــــع  ــ�ى ال ــل ــس � 
ــ�ــســطــيــنــيــة« ولــــ  ــــ�رة الــفــل ــــث ال املــــــــراأة يف 
ــنــ�ــســ�ي مـــن مــنــظــ�ر  ــنــقــد ال »نـــظـــريـــات ال
املــرجــعــي  كــتــابــهــا  ويف  اأنـــرثوبـــ�لـــ�جـــي«. 
والأيدي�ل�جيا،  التاريخ  يف  ال�سهيد  »الإمــام 
ــة«. ــّن ــس ــ� ــطــل ال ــل ب  �ــســهــيــد الــ�ــســيــعــة مــقــاب

صدرت، خالل السنوات 
الماضية، مؤلفات 
تناولت قضايا المرأة 
الفكرية واالجتماعية

سال
ن�

ب� 
ه اأ

نزي



32

20
18

اء 
شت

 - 
شر

س ع
خام

د ال
عد

ال

»الــلــغــة  عــن  بحثها  يف  ريــ�ــســة  اأبــــ�  زلــيــخــة 
لـ  قراءتها  يف  اخلما�ش  و�سل�ى  الغائبة«، 
يف  الــعــزيــزي  وخديجة  ــة«،  اخلــراف »عقلية 
الن�س�ي  للفكر  الفل�سفية  »الأ�س�ش  ر�سدها 
الغربي«، وخديجة حبا�سنة يف وق�فها مبكرا 
وجتربتها  املــراأة  واقــع  ح�ل  »مقدمات  عند 
 يف املـــقـــاومـــة الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة«، وغــريهــن.
ح�سب  الثلثة،  املــراأة  اإبــداعــات  اإلــى  والآن 

ح�س�رها الزمني.
يف ال�سعر:

حــ�ل  بــهــا  قــمــت  بيبلي�غرافية  ــة  ــس درا� يف 
ال�سعر الن�س�ي يف 
 1949( الأردن 
، تبني   )2011  -
ــاهــمــة  ــس مــ� اأن 
ــــــكــــــاتــــــبــــــات  ال
ــــــات يف  ــــــي الأردن
جمال ال�سعر، بلغ 
ما جمم�عه 307 
�سعرية،  ـــن  دواوي
وذلك على النح� 
ولحظ�ا  التايل، 
املت�اليات  اطراد 
الــهــنــد�ــســيــة: بني 
و   49 عـــــامـــــي 
ــ�ان يف  دي اأي مبعدل  ديــ�انــا،   20 �سدر   69
 29 �سدر   ،79 و   70 عامي  وبــني  عــام،  كــل 
دي�ان اأي مبعدل 3 دواوين يف كل عام، وبني 
اأي مبعدل  ديــ�ان   52 89 �سدر  و   80 عامي 
5 دواويـــن يف كــل عــام، لريتفع الــرقــم، مع 
الت�سعينيات  يف  الن�س�ية  الكتابة  انفجار 
)90 اإلى 99(، اإلى 82 دي�ان، اأي مبعدل 8 
دواوين يف العام، ثم ليقفز بني عامي 2000 
و 2009 اإلى 103 دواوين اأي مبعدل اأكرث من 
10 دواوين يف العام، وقد ا�ستمر �سع�د هذا 
 املعدل يف عامي 2010 و 2011، وحتى الآن.

اإذا كان اجليل ال�سعري امل�ؤ�س�ش قد قدم لنا 
�سلمى  ط�قان،  فدوى  ملح�ش،  ثريا  اأ�سماء: 
اأمينة  ال�سعيد،  �سل�ى  اجلي��سي،  اخل�سراء 
فاإن  دردجنــي،  هيام  �سايغ،  مي  الــعــدوان، 
حمدثات:  �ساعرات  لنا  قدم  احلايل  اجليل 
نــزال،  رانـــه  اخلطيب،  نبيلة  الــعــتــ�م،  مها 
زليخة اأب� ري�سة، ن�ال العلي، ن�سال حمارنة، 
اأن  غري  �سريف...  مرمي  خالد،  اأبــ�  بي�سان 
احلراك ال�سعري الن�س�ي، ورغم متيز بع�ش 
لبقية  قيا�سًا  ن�عًا،  يتقدم  فيه، مل  الأ�س�ات 
الأن�اع الأدبية والفنية، بل فقد، بن�سبة كبرية 
ال�سعري.. الــنــ�ع  لهذا  انت�سابه  حــق   منه، 

الأثــري  الــعــامل  هــي  اللغة  ظلت  ال�سعر  يف   
مفرداتها  وانــزيــاحــات  بظللها  لل�ساعر، 
املعنى  وكــمــائــن  ــهــا  وايــحــاءاتــهــا وجمــردات
فيها.. بينما ظل عامل التخييل ومتعة احلكي 
ال�سارد  عــدة  هي  ال�سهرزادية  وامل�س�قات 
الع�ملة  زمن  يف  ولكننا  والراوية،  الق�ش  يف 
رحنا  والفني  الأدبـــي  التجني�ش  ومن�عات 
ن�سهد ظاهرات جديدة.. فقد غادر ال�سعر، 
اإلى  اخلليل  تفعيلت  منه،  كبرية  ن�سبة  اأو 
الفكرة  نح�  اأو  النرث  بق�سيدة  ي�سمى  مــا 
.. ب��ع��ي��دًا ع��ن وه���ج ال�����س��ع��ر واح��ت��دام��ات��ه 
النرث،  ق�سيدة  ت�سيدت  وقــد  العاطفية.. 
ال�سعري  امل�سهد  املـــراأة،  بق�سيدة  امل�سماة 
الآن، حيث بلغت ن�سبتها بني 2115 ق�سيدة، 
وفـــق درا�ــســة د.مــــّي عــمــر نــايــف )4( عن 
بينما   %  60.66 الفل�سطينة  املـــراأة  �سعر 
 %  33.75 اإلــى  التفعيلة  ق�سيدة  و�سلت 
 %  5.6 الـ  البيت  ق�سيدة  تتجاوز  مل  فيما 
من  كبري  عدد  على  ت�ستمل  املقاربات  وهذه 
فل�سطينية  اأ�س�ل  من  الأردنيات  ال�ساعرات 
الأردنية.. للمراأة  ال�سعري  للنتاج  ت�ؤ�سر   كما 

اأو  ج�سدها  به  يح�ش  ما  املـــراأة  تكتب  حني 
تفكر به �ساحبته باعتباره ا�ستجابة م�سروعة 
ملك�ناتها الطبيعية تاأخذ هذه الكتابة يف نظر 
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اإلى  فت�سطر  والعيب  احلــرام  �سفة  الذكر 
فت�سبح  وتــرغــبــه،  بــه  حت�ش  عما  ال�سك�ت 
امل�سك�ت  وهـــذا  اللغة،  مــن  حتى  حمــرومــة 
عنه ه� ما ت�سعى ق�سيدة املراأة اإلى التمرد 
عليه، الق�سيدة الن�س�ية احلقيقية تق�م، يف 
اله�ة  ردم  ب�ظيفة  الكربى،  مهماتها  اإحدى 
قل  اأو  اجل�سد  هــذا  ولغة  املـــراأة  ج�سد  بــني 
اإلى  اأي تعيده  ي�سبح للج�سد لغة تق�ل ذاته 
طبيعته الأولى التي جرت عملية م�سادرتها 
وواأدها  ومن هنا فاإن الرجل ال�سرقي ينظر 
اإلى ال�سعر الن�س�ي املتمرد باعتباره ف�سيحة 
بني  املفق�د  الــتــ�ازن  يعيد  ه�  فيما  وعيب، 
اجل�سد والطبيعة بني ال�سك�ت عنه واملعلن.. 
يقمعها  الــذي  واملجتمع  واجل�سد  اللغة  بني 
اللحد!!!  اإلــى  املهد  مــن  وجــ�دهــا  وي�ستلب 

فت�سرخ فدوى ط�قان:
ال�سخرة ال�س�داء �سدت ف�ق �سدري

نحتت مع الأيام ذاتي
�سحقت مع الدنيا حياتي،

عبًثا اأزحزح  ثقلها عني
�سدى اأبغي الهروب

فل مفر)5(  
يدين  كي  املتمرد  ال�سعر  يح�سر  اأن  فيك�ن 
و�سائل  عــن  ويبحث  القا�سي  ــ�اقــع  ال ــذا  ه
ـــاجتـــاه املــــــدى/ الأفـــــق/  ــه ب ــن الــــهــــروب م
البحر/  ــريان/  ــط ال التحليق/  الــفــلــ�ات/ 
الن�س�ي. ال�سعر  قام��ش  ه�  وهذا   احللم.. 
 واإذا كانت الكتابة، ح�سب رولن بارت ، متر 
عرب اجل�سد فاإن الق�سيدة الن�س�ية املتمردة 
باجتاه  جتليا  �ساحبتها  وج�سد  هي  �ستك�ن 
النفلت والتحرر.. ذلك اأن املحك احلقيقي 
للتمرد ه� الفعل املادي ب�ا�سطة اجل�سد ك�نه 
اإن�سانية  وم�ا�سعة  للحرية،  الأول  املقرتح 
احل�سار..  وح�سية  وجه  يف  للإطلق  قابلة 
ــار اجلـــ�ـــســـد.. وحــ�ــســار الإنـــ�ـــســـان.  حــ�ــس
عن  ــجــراأة  ب ال�سعر  يــعــرّب  بال�سبط  وهــنــا   

فدوى  ولعل  املـــراأة،  ق�سية  ويطرح  الـــذات، 
ــدور:   طــ�قــان قــد عــربت بجلء عــن هــذا ال
ـــع الـــ�ـــســـجـــ�ن خـــنـــق الأحــا�ــســيــ�ــش ـــس ـــ��  اأب
الأعـــــــــمـــــــــاق؟ يف  احلــــــــيــــــــاة   وقـــــــتـــــــل 
ــريه الــكــا�ــســح ــس ــســلل عـــن � ــ�  مـــن يــ�ــســد ال
ـــــــــــه الــــــــــدفــــــــــاق ـــــــــــاع ـــــــــــدف ـــــــــــن اإن  ع
ــعــرف ــال ـــجـــان،  اأ�ـــســـخـــر ب ـــس ـــ�  اأحتـــــــدى ال
ـــــ�يل  مبــــــــا �ــــــــســــــــادت الـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد ح
ــــن جـــــــدار �ـــســـخـــم مـــ�ـــســـت اأغـــنـــيـــاتـــي  م

 )6( ــــي  ــــل مــــث ـــــــــــٍدّ  حت يف  ــــخــــطــــاه  ــــت  ت
بل   ، الفردي  بتمردها  تكتف فدوى هنا  ومل 

ـــــه منــ�ذجــا  اأرادت
ـــرد  قــبــيــلــة  ـــم ـــت ل
الــــنــــ�ــــســــاء �ــســد 
قـــمـــقـــم احلــــرمي 

وزمن ال�اأد:
كـــــــــــــم فـــــــتـــــــاة 
ــعــري  ــس ــ� ب راأت 

انتفا�سات
احلبي�سة  روؤاهــــا 

املكت�مة
مراآة  �سعري  كان 

كل فتاة
الظلم روحها  واأد 

املحرومة )7( 
وتق�ل ال�ساعرة ال�سابة �سند�ش القي�سي:

�ساأمنح ج�سدي للريح
وال�سم�ش واملطر

وللأنثى  التي ت�سطخب
و�ساأعلن عط�سي حلّمى الأ�سياء

و�ساأتخطى اأبعاد ن�ساء خلعن طراوتهن
وانت�سنب كاجلدران القدمية
ي�ؤدين  واجب التنحي للحياة

�ساأمنح ج�سدي للريح..
فاأنا امراأة من رذاذ وف��سى )8( 

وتعلن منرية م�سباح اأن
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اجل�سد  املت�سح بال�سك�ن يخفي..
امراأة تتاأرق

تبحث عن �سيف التغيري
يف ريح الفل�ات )9( 

وقد تذهب ابنة )�س�ف(، مها العت�م
اإلى لغة اأكرث جراأة:

قلمي..
ت�ت

يحتاج اإلى �سه�تنا
كي يحيا

واأم�ت« )10(
ذلك اأن الأنثى املتمردة لتكف عن ال�سهيل 

يف الفل�ات:
وروحي اأنا فر�ٌش حرٌة

ومري�سة ع�سق
وتاأنف اأن ت�سرتيح

لن تقيم باأر�ش ت�سن عليها اللجاما
لن تقيم باأر�ش
حتف ح�افرها

كي تكف عن البحث يف لغة..
ل تطيق ال�سلما )11(

مــن منــاذج  اأوردنـــــا  فيما  املــهــم  الأمــــر  اإن 
مب�ساعر  غــريهــا  بــاعــرتافــات  اأو  �ــســعــريــة، 
الروح واجل�سد، ول يت�سع له املجال هنا، ه� 
الرقابة  كابح  �سط�ة  على  خروج  ج�هره  يف 
الجتماعية.. غري اأن ال�سعر الن�س�ي عم�ما، 
على  وخروجا  متــردا  حالته  اأ�سد  يف  وحتى 
ال�سائد، فاإنه ل ي�سقط يف لغة �س�قية  مبتذلة. 
وح�سا�سيتها،  املبدعة  ال�ساعرة  رهافة  اإن 
ومبا حتمله من اإرث ال��سايا، تناأى ب�سعرها، 
اأن  عن  اجلن�ش،  )تــابــ�(  تك�سر  وهــي  حتى 
تخد�ش احلياء اأو الذوق العام، وهي ت�ستعني 
من  فيها  ما  بكل  الراقية  الفن  بلغة  لذلك 
رم�ز واإيحاءات وظلل وانزياحات واإ�سارات 

املبا�سرة  عن  بعيدا  ذاتها  تق�ل  لكي  ملغزة 
املعادلة  وهذه  امل�سطحة.  والتعبريات  الفجة 
املت�ارثة  وبني اخل�سية  الب�ح  الرغبة يف  بني 
امل�ست�ى  على  ــّدت  ول املمن�عات  قائمة  من 
الإبــداعــي  التميز  مــن  عالية  درجــة  الفني 
الن�س�ية  الق�سيدة  اأن  يعني  وهــذا  العايل، 
املتمردة ل ت�سكل اإ�سافة ن�عية على م�ست�ى 
ولكنها  فح�سب،  وباملجتمع  بال�عي  الرتقاء 
متثل كذلك اإ�سافة ن�عية على الإبداع الفني.

يف الرواية وال�سرية:
ال�سرية

الفرن�سي  مقدمتهم  ويف  الــكــثــريون،  ــرى  ي
ال�سرية  منّظري  اأبرز   )12( ل�ج�ن،  فيليب 
اأدبي  الذاتية، �سع�بة ح�سر ال�سرية يف ن�ع 
من حيث حدودها امل�سطربة وغياب تخ�مها 
املحددة وتعدد تعريفاتها التي ت�سل اإلى عدد 
الذين حاول�ا تعريفها، وذلك بفعل ا�ستباكها 
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املجاورة  الكتابات  من  العديد  مع  وتداخلها 
كالرواية واملذكرات والي�ميات والعرتافات 
ال�سخ�سية،  واحلـــــــ�ارات  والـــ�ـــســـهـــادات، 
ا  اأي�سً واملقالت  واخل�اطر  بل  والر�سائل.. 
باعتبار  يعتقدون  ممــن  اأنــنــي  غــري  اإلــــخ.. 
هي  املــبــدعــة/املــبــدع  تكتبها  الــتــي  ال�سرية 
الــروائــي.. فيما  ال�سرد  اإلــى  اأقــرب ما تك�ن 
لحظنا يف املقابل اأن الرواية الن�س�ية تقرتب 
من ال�سرية ال�سخ�سية، جنيب حمف�ظ اأعلن 
رف�سه كتابة �سرية حياته قائَل » لأنني كتبت 
»اأنا  وي�ؤكد:  وق�س�سي«.  رواياتي  �سريتي يف 

كمال عبد اجل�اد
بطل الثلثية«.

فيما جند ال�سري الن�سائية، يف ظل اأو�ساعنا 
ال�سرقية املحافظة بالغة القتامة والتخلف.. 
تفر�ش على هذه ال�سري، يف معظمها، اأن تغفل 
العاطفية  اجل�انب  حد  اأبعد  اإلى  تقّل�ش  اأو 

الثقايف  ال�سائد  مع  تن�سجم  واجلن�سية.. كي 
ال�س�ن  )ربــة  للمراأة  نظرته  يف  الــذكــ�ري، 
من  بالتايل  ال�سري  هذه  فتخل�  والعفاف(.. 
ك�سهادة  احلقيقية،  وقيمتها  )د�ــســمــهــا( 
ـــذات وعــلــى الــزمــن وعــلــى املــكــان.. على ال

ما  وهذ  تاب� اجلن�ش.  خ�س��سًا يف جمابهة 
الأردن  كاتبات  مذكرات  يف  ب��س�ح  نلحظه 
الأنثى يف �سرية ثريا  وفل�سطني، حيث تغيب 
العّمانية،  فالفتاة  معلقة«،  »اأراقيم  ملح�ش 
ووجــدانــهــا  عقلها  يف  حتمل  ال�سلط،  ابــنــة 
تاريخ ن�ساء ال�سرق، ولهذا تظل دائمًا، وهي 
يف القد�ش وبريوت، م�سك�نة باخل�ف وباحثة 
بجبل عمان..   اأهلها  بيت  اآمنٍة يف  عن رحم 
من  النجار  عايدة  تهرب  عمان«  »بنات  ويف 

بئرها الأولى اإلى و�سف املكان وحي�ات
الأخريات.

نــتــابــع معها  ملــي �ــســايــغ،  ــار«   ويف »احلــ�ــس
 ،1982 بـــريوت  حــ�ــســار  جتــربــة  تفا�سيل 
جنمية  مذكرات:  يف  كذلك  يتكرر  ما  وهذا 
اأردنية«،  امــراأة  حياة  من  عاما   65« حكمت 
نهاد  الـــقـــدر«،  مــع  »�ــســراع  عي�سى  نــزيــهــة 
عبا�سي »حماكمة ميامة عربية«، جن�ى فرح 
»مذكرات رحلة«، اأني�سة دروي�ش »�سم�ش على 
باحلرية«،  »اأحـــلم  عــ�دة  عائ�سة  البني«، 
جمال  �سريين  �سيحيا«،  »�سعبي  خالد  ليلى 
كان  ورمبــا  مقد�سية«،  »ذكــريــات  احل�سيني 
رحلتيها  يف  ط�قان  فدوى  ال�حيد  ال�ستثناء 
اجلبلية ال�سعبة والأ�سعب، ولكن فدوى رغم 
�سجاعتها الن�سبية فاإنها مل تبح بكل ما لديها 
وهي تعرتف باأنها مل تعر�ش اإل بع�ش زوايا 
حياتها، »مل اأفتح خزانة حياتي كلها..فلي�ش 

من ال�سروري اأن ننب�ش كل
اخل�س��سيات«)13(. 

اإذا مــا جتـــراأت  الــكــاتــبــة  ومـــن هــنــا جنــد 
ال�سرد  اإلـــى  تلجاأ  والعــــرتاف  الــبــ�ح  على 
الروائي خمتبئة خلف بطلتها.. فهل تك�ن 
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ال�سرية؟!  من  �سدقًا  اأكــرث  بالتايل   الرواية 
الرواية 

الببلي�غرايف، ملجمل  الر�سد  اأظهرت عملية 
الأردن،  يف  الن�س�ية  الروائية  الإ�ــســدارات 
اأنها تبداأ مع رواية مرمي م�سعل »فتاة النكبة« 
حيث  ــدة،   وحــي ظلت  ولكنها   ،1957 عــام 
بداية  اإلى  اآخر  روائــي  اإ�سدار  اأي  ن�سهد  مل 
اإلى   2012 بداية  مع   لت�سل  ال�سبعينيات، 
ح�ايل 140 رواية، منها 14 فقط بني عامي 
الثمانينيات  �سدر يف  فيما   .1979 و   1957
 28 اإلــى  الت�سعينيات  يف  لريتفع  ــة،  رواي  16
رواية، ومع انفجار الكتابة الن�س�ية وجدنا اأن 
ما �سدر يف الألفية الثالثة وحتى 2011 فقط 
النظر  وبغ�ش  و�سرية..  روايــة   )80( زهــاء 
الإبداعية  ال�س�ّية  عن 
هــذه  لبع�ش  املــتــدنــيــة 
يف  فنحن  الـــروايـــات، 
نر�سد  الببلي�غرافيات 
ـــظـــاهـــرة الــرقــمــيــة  ال

وحدها.
الروائيات:  ــرز  اأب ومــن 
ليلى  �ــســحــر خــلــيــفــة،  �ــســمــيــحــة خــريــ�ــش، 
ـــــن، �ــســلــ�ى الــبــنــا،  الأطـــر�ـــش، رفــقــة دودي
ـــر، غـــ�ـــســـ�ن رحـــــــال، فــــريوز  زهــــــرة عـــم
ــا الــفــقــري. ــادي  الــتــمــيــمــي، �ــســحــر مــلــ�ــش، ف
اأ�سماء  ظهرت  الأخـــرية  ال�سن�ات  وخــلل 
نعيم،  ليلى  الزعبي،  كفى  جديدة:  روائية 
عبد  اآيــة  �ــســرار،  ــ�  اأب �سناء  مبي�سني،  مهى 
�س�زان  النق�سبندي،  بارعة  الأ�سمر،  اهلل 
الرا�سخ، اأو قدمت من حق�ل اإبداعية اأخرى: 
�سامية  حــبــايــب،  حــزامــه  عــمــايــرة،  جميلة 
�سعالن. �سناء  العجيلي،  �سهال   عطعوط، 
املراأة  لرواية  متابعاتنا  خلل  لحظنا  ولقد 
كيف غادرت هذه الرواية يف جزء منها عامل 
مغادرة  حــاولــت  كما  الــ�ــســهــرزادي،  ال�سرد 
من�ذج رواية الرجل، بحًثا عن �س�ت الأنثى 

الذكر،  ال�سارد  �س�ت  ي�سبه  ل  �س�ت  فيها، 
ولكن اجلراأة مل ت�اتها دائما فكان اأن ذهبت 
ال�سعر..  وتهاومي  والتجريد  اللغة  لعبة  اإلى 
ب�سماتها  ترتك  التجني�ش  لعبة  بداأت  هكذا 
مع  تريد،  هنا  ــراأة  امل الفني.  اإبداعها  على 
بامتلك  ذاتــهــا  تــ�ؤكــد  اأن  متيمي،  فـــريوز 
يبقى ما  »«كي ل  املراأة،  لتكتب ن�ش  القدرة 
اأ�سرخ  فــاأكــاد  امـــراأة  اأرى  اأقــلــه....اإنــنــي  مل 
�سيئا...  ن�سي  مــن  فيك  اإن  ت�قفي  بــهــا.. 
اإعــادة  ول  الكتابة،  زمــن  اأحتمل  ل  لكنني 
الكلمات  اأحلق  اأن  يجب  قــدمي..  ن�ش  كتابة 
قبل  الق�ش  اأحلــق  كلها.  يق�ل�ها  اأن  قبل 
.  )14( الــرائــقــة«  النبعة  تلك  تن�سب   اأن 

روايتها  �سميحة خري�ش يف  مع  تكاد،  اأو هي 
»ال�سحن«، تتقم�ش اأ�سط�رة )بيجمالي�ن(، 
امــراأة  ينحت  فنان  هيئة  على  لي�ش  ولكن 
ويع�سقها، اإنها ل تريد اأن تنحت رجل، لكنها 
من  ذاتها  نحت  تعيد  اأن  روحها  مبلء  تت�ق 
جديد، على غري الهيئة التي ا�ستّل�ها من �سلع 
اآدم. »�ساأترك الكتابة تنحدر كما �ساءت. ثم 
اأعمل فيها اإبرتي ومغزيل اأو فاأ�سي و�سكيني.

بحالة  ل�ست  واأرمي،  اأ�سيف  واأقطع،  �ساأ�سل 
اأمام عمل  ابداأها بكن فيك�ن..ولكنني  خلق 
م�ؤمل اأ�سعر به كفم �سغري يقتات من روحي، 
اأو حالة تتقدم مثل م�ج. جتتاح �س�اطئي.... 
اكتمل  مــا  اإذا  تع�سقني.  وكاأنها  بــي  تتحد 
كما  له  لأف�سّ ج�سدها  �ست�سلمني  ت�هجها 

اأه�ى«.. 
الأثري  امليدان  الرواية  �سكلت  امل�سامني  يف 
�سد  التاريخية  معركتها  خ��ش  يف  للمراأة 
ال�ـــســـتـــلب، وهــيــمــنــة الـــذكـــر، وانــتــقــا�ــش 
ويف  ــاواة،  ــس ــ� وامل الــعــدل  وتغييب  احلــقــ�ق، 
الذي  الرئي�سي  الهاج�ش  فاإن  العام  امل�سهد 
اأيدي�ل�جًيا  الن�س�ية،  الرواية  عليه  ا�ستغلت 
وال�سيا�سي  الجــتــمــاعــي  ــــراأة  امل حتـــرر  هــ� 
الق�ى  راأ�ش  ه�  بالطبع  والذكر  واجل�سدي. 

شكلت الرواية الميدان 
األثير للمرأة في خوض 
معركتها التاريخية ضد 
االستالب، والهيمنة
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وحريتها..  ـــراأة  امل بــني  حتــ�ل  التي  املعيقة 
ولذلك فاإن ال�سمة الغالبة للرواية هنا تاأخذ 
�سكل حرب �سد الرجل.. حتى كادت الرواية 
عن  للدفاع  قان�نية،  مرافعة  اإلـــى  تتح�ل 
م�اجهة  يف  ق�ساياها،  وتبّني  املــراأة،  حق�ق 
العمل اجلماعي  ولكن غياب  القامع.  الذكر 
اإلى ما  اأجلاأ الكاتبة  املنظم يف ن�سال املراأة 
�سيزيف  طريقة  على  الفردي  التمرد  ي�سبه 
اآلهة الأوملب، والذي ظل ي�ا�سل  يف م�اجهة 
القمة  نح�  �سع�دا  الثقيلة  �سخرته  حمل 
املّرة  تل�  اإنها »حماولتي مرة  وهب�طا منها: 
فريوز  تق�ل  كما  واأف�سل«،  اأريــد  ما  اق�ل  اأن 

التميمي )15( . 
اأّما غ�س�ن رحال فت�سرخ جمّرحة من الأمل: 
»اإن �سيزيف حمل راأ�سي على كتفيه وو�سل« 
اأو�سع  اأفــق  عن  بحثا  الكتابة  �سارت   )16(
املفق�د  ت�ازنها  املــراأة  فيه  حتقق  للحرية، 
الجتماعية..  وذاتــهــا  الداخلية  ذاتها  بني 
بني ما ترغب يف اإعلنه وبني ذلك امل�سك�ت 
خري�ش،  �سميحة  »خ�سخا�ش«  يف  كما  عنه، 
الطريق  ا�ستقامة  عن  اخلــروج  حتاول  وهي 
الده�سة  منعطفات  نح�  الباردة  الإ�سفلتية 

.)17(
بتحقيق ولدة  العارمة  الن�س�ية  الرغبة  هذه 
جديدة، مل تكن معزولة عن جممل التغريات 
العا�سفة التي كانت تره�ش بربيع عربي مل 
ه�،  واملتغري  اجلديد  العامل  وهــذا  يكتمل، 
الرواية  م��س�ع  العميقة  جتلياته  اأحــد  يف 
اأن  الكربى  مهماتها  من  بات  التي  الن�س�ية 
جتد له ال�سيغ والأ�سكال واللغة وامل�سامني، 
كي حتّ�ل هذا املتغري التاريخي اإلى قناعات 
والق�انني،  بال�سرائع  مدع�مة  اجتماعية 
حمامة.  لفاتن  حــل«  »اأريـــد  فيلم  وتــذكــروا 
بالطبع  والتغيري  التجاوز  عمليات  و�ستحتاج 
ــرية، مت دفــعــهــا مــع كامل  ــث ــني ك ــراب اإلـــى ق
ا�ستحقاقاتها، على م�ساحة الإبداع الن�س�ي، 

املجتمع  اأن  ذلــك  ــة،  ــرواي ال يف  وخ�س��سا 
الذك�ري يقراأ يف حكاية بطلة الرواية �سرية 
ن�سف  ه�  وهذا  ذاتها،  ال�سخ�سية  الكاتبة 
من  اأخــطــر  يك�ن  مــا  غالبا  ــذي  ال احلقيقة 
الآلم  الكثري من  ي�لد  ما  نف�سها..  احلقيقة 
بالن�سبة للروائية التي حتاول �سرد ق�سة بنات 
فيتعاظم  ياأتي،  حلما  تتخيل  هي  اأو  جن�سها 
اللتبا�ش و�س�ء الفهم والظن، فيلقى القب�ش 
اأو  وم�قع،  �سريح  باعرتاف  متلب�سة  عليها 

مبمار�سة اأحلم �ساذة وممن�عة..
نف�سه،  هــ�  يعد  مل  القامع  الــذكــر  اأن  غــري 
ه�  وفقد  الهزائم،  بت�ايل  �سيفه  تثلم  فقد 
و�سار  فح�لته،  فقد  ذك�ريته..  معيار  نف�سه 
عنينا وعاجزا حتى جن�سيا، فالرجل املقم�ع 

واملــهــزوم  الـــداخـــل،  يف 
�سيك�ن  اخلــــــارج،  مـــن 
م�اجهة  اأ�سعف حال يف 
اخلن�ع  رف�ست  امــــراأة 
ومتــــــــردت، كـــمـــا تــ�ــســي 
الأطــر�ــش،  ليلى  روايـــات 
تق�م  كــيــف  ـــرى  ن حــيــث 
بتقدمي  الكاتبة/البطلة 

املـــراأة  فيما  ومــهــزومــني،  معط�بني  رجـــال 
الــرجــل/الــزوج/  لإنــقــاذ  وتتقدم  تتما�سك 
الأبــنــاء، كما تفعل بطلتها »زهــرة« يف  والــد 
الفقيه«،  »نــاديــا  وهــذه  امل�سافات«  »�سهيل 
اخلم�سة«،  للف�س�ل  »امـــراأة  روايتها  بطلة 
اإلى  ال�سلبية،  حياتها  بدايات  رغم  تتح�ل، 
بينما حتل  اأوروبــا،  ناجحة يف  اأعمال  �سيدة 
فتتقدم  الناط�ر،  اإح�سان  بزوجها  الكارثة 
ولكن  اأ�ــســرتــهــا،  �سمعة  ولإنــقــاذ  لإنـــقـــاذه، 
»هل  لــه:  تق�ل  حــرة،  ت�سبح  اأن  قبل  لي�ش 
اأنت  فلكك..  يف  اأدور  �ساأظل  اأنني  ت�س�رت 
املح�ر واأنا األّف ح�لك. األ تعلم اأن الأجرام 
قد  اأحــيــانــا..  اأفــلكــهــا  مــن  تنفلت  نف�سها 
 حترتق، نعم، ولكنها تنعتق وتتحرر«)18( .

كادت الرواية تتحول 
مرافعة قانونية، للدفاع 
عن حقوق المرأة، في 
مواجهة الذكر القامع
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لدى  يتجلى  لــلــمــراأة  الــقــ�ي  الــنــمــ�ذج  هــذا 
عادية  غري  فتاة  هيئة  على  خري�ش  �سميحة 
الثانية  الفه�د«  »�سجرة  بطلة  »فريدة«،  هي 
بل�سانها  تــعــرّب  الــتــي  الــعــ�ــســق«،  »تــقــا�ــســيــم 
البنات  ت�ستطيع غريها من  و�سل�كها عما ل 
عما  اأحيانًا  بالرق�ش  ج�سدها  ويعرّب  فعله، 
يف  تتجا�سر  لكنها  ق�له.  عن  ل�سانها  يعجز 
، بل وتعر�ش  النهاية وتعلن على بطلها احلَبّ
لها  رغــم حمبته  كــان،  فقد  ـــزواج..  ال عليه 
الفارق  ب�سبب  به  االرت��ب��اط  جتنيبها  يريد 

الكبري يف العمر.. 
هـــذه الــرغــبــة الــعــارمــة بــالنــعــتــاق جندها 
ب��س�ح لدى »زبيدة العربي« بطلة رجاء اأب� 

غزالة وهي تخرج من »احل�سار«.
كــمــا جنــدهــا لـــدى »�ــســانــخــ�ه« اأو »مــ�ــســّره 
»اخلروج من  رواية زهرة عمر  بطلة  خان«، 
التقاليد  منظ�مة  جتابه  وهي  �س��سروقة«، 
الثاين  جزئها  يف  خ�س��سا  ال�سرك�سية، 

»�س��سروقة خلف ال�سباب«.
وكذلك لدى معظم بطلت �سحر خليفة وهن 
العدو  واحتلل  العربي  الذكر  قمع  يجابهن 
ال�سهي�ين. غري اأن رواية املراأة ل تعك�ش واقع 
التك�ين  بفعل  جزئيا،  اإّل  الأردن  يف  املــراأة 
الكاتبات.. ولكنه يف ج�هره  الطبقي ملعظم 
ت�ق جارف وفاعل لت�سكيل احلياة على نح� 
من  م�ساحة  اإلى  تك�ن  ما  اأقــرب  اإنها  مغاير 
املفق�دة  حريتها  عليها  الكاتبة  متار�ش  ورق 
اأو اأحلمها امل�وؤدة، واأحيانا تقدم من خلل 
هذا ال�رق مرافعتها يف ما يجب اأن تك�ن عليه 
احلياة، اأو هي تن�سد مع غ�س�ن رحال مرثاة 
انتظارها، مثل بنيل�بي! بانتظار من ل ياأتي، 
ولكن »زمن املراأة ل ينتظر«، كما تق�ل فريوز 
التميمي يف »ثلث�ن«، فه� يكاد مير »من بني 
الآن«! نحنه  ملا  اأو  للغياب،  �سه�ا   اأ�سابعنا 

غري اأن احلياة يف نهاية املطاف لي�ست رواية 
ول بطلة معجزة جتلب اخلل�ش، كما بطلة 
»خ�سخا�ش«.. فقد كان على الري�سة الطائرة 
اأيــن  اإلـــى  ولــكــن  ــطــريان.  ال عــن  تت�قف  اأن 
بال�سل�سل  املثقلة  نف�سها  الأر�ش  اإلى  تع�د؟ 
وبالي�ميات العادية؟! لي�ش اأمامها من خيار 
اآخر. تنتهي الرواية، لكن رواية حياة املراأة ل 
تنتهي، وتظل بانتظار حل ل ُيرى اأو معجزة.. 
ت�ا�سل  بل  ت�ستكني،  ل  لكنها  نعم،  تنتظر، 
مثل �سيزيف حمل �سخ�رها الثقيلة �ساعدة 

نح� القمة وهي حتلم بال��س�ل.. و�ست�سل
ــــع، قــــادمــــ�ن ــــي ــــرب ـــا ال ـــم ـــاء، ك ـــس ـــ� ـــن ـــال  ف

هكذا تنحت الكتابة الن�س�ية الأر�ش من جديد، 
الهة احلب واجلمال ل  فين��ش،  على �س�رة 
الق�سة: يف  احلرب.  اإله  مار�ش  �س�رة   على 

امل�سهد  عــن  ال�ستار  انفتح   1954 عــام  يف 
حني   ، الأردن  يف  الأول  الن�س�ي  الق�س�سي 
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ل�سمرية  �سغرية«  »اأ�سياء  جمم�عة  �سدرت  
ع��زام، ورغ��م ن�سج ال��والدات االأول��ى اإال اأن 
امل�سرية اللحقة جاءت خميبة للآمال.. اإذ مل 
ي�سدر حتى العام 1980 �س�ى 10 جمم�عات 
ق�س�سية، ومل تكن امل�سكلة بالكم فقط، بل 
اللحقة،  ــ�لدات  ال اإن  كما  اأي�سا،  بالكيف 
وتريز  �سلح  لهدى  جمم�عات   3 با�ستثناء 
باأقلم:  الأردن  حداد، متت طباعتها خارج 
البنا  و�سل�ى  عــزام  و�سمرية  ملح�ش  ثريا 
اخلرط�م.  يف  خري�ش  و�سميحة  بــريوت،   يف 
الن�س�ية  للق�سة  احلــقــيــقــيــة  ــة  ــطــلق الن
الثمانينات،  مرحلة  يف  جـــاءت  الق�سرية 
الق�س�سي  الإبــــداع   �ساحة  اقتحمت  حــني 
اأبــ�  هند  تــقــدم،  مــن  جــانــب  اإلـــى  الن�س�ي، 
و���س��ام��ي��ة عطعوط  ال��ت��ل  و���س��ه��ري  ال�����س��ع��ر 
وليانا  ري�سة  اأبــ�  وزليخة  قلعجي  واإن�ساف 
ــــ� غـــزالـــة و�ــســحــر مل�ش،  اأب ـــدر ورجـــــاء  ب

الفرتة  �ــســدر خــلل هــذه  وغــريهــن، حيث 
 )22( جمم�عة، طبع منها )13( يف عمان.

الــذي  الن�سبي  الــدميــقــراطــي  النــفــتــاح  مــع 
�سهدته البلد منذ بداية الت�سعينات، تعاظم 
مّد ال�سع�د الإبداعي كًما وكيًفا.. فاإلى جانب 
كاتبات الثمانينات برزت اأ�سماء ب�سمة ن�س�ر 
وج�اهر  عمايرة  وجميلة  حبايب  وحــزامــة 
رفايعة ورفقة دودين وليلى الأطر�ش وحنان 
بريوتي واأميمة النا�سر ومرمي ع�ي�ش وتغريد 
قنديل وحنان بريوتي ومرمي جرب وغريهن.. 
وقـــد �ــســدر خـــلل هـــذه الــ�ــســنــ�ات )67( 
 جمم�عة ق�س�سية، وطبع معظمها يف الأردن.

الألفية  مع  مت�سلة  زالــت  ل  املرحلة  وهــذه 
لفتة  جديدة  اأ�سماء  ظهرت  حيث  الثالثة، 
لعل من اأبرزها: ب�سمة النمري، جمدولني اأب� 
الرب، نهلة اجلمزاوي، منال حمدي، �سناء 
�سعلن، ن�سال حمارنة، عدلة الك�ز. وقد بلغ 
عدد القا�سات يف  الأردن، حتى نهاية 2011، 
"61 قا�سة، اأ�سدرن 126 جمم�عة ق�س�سية.

**
يف  الن�س�ي  للأدب  متابعاتنا  خلل  لحظنا 
الأردن اأن الق�سة الق�سرية اأكرث متيًزا ومترًدا 
 من �س�اها، وهذه م�ساألة حتتاج وقفة ق�سرية:

لــعــل الــقــ�ــش واحلــكــي هــ� املـــيـــدان الثــري 
يق�م  املــحــددة  حالتنا  ويف  عم�ما،  للمراأة 
اأو تفجري  الق�ش النث�ي على ك�سف امل�قف 
ورمبا  ال�سع�ر،  اأو  ال�سل�ك  ور�سد  اللحظة 
باإح�سا�ش  اأو  بحلم  اأو  بهاج�ش  المــ�ــســاك 
هذه  كل  يف  اإلــخ.   .. و�ساغط  مبهم  داخلي 
فر�سة  الق�سرية  الق�سة  تتيح  احلـــالت 
وللجراأة  الرمزي  ولليحاء  املــ�ارب  للب�ح 
املح�س�بة التي ت�سكل احلد الأعلى يف جمتمع 
لكتابة  الأدنـــى  واحلــد  ناحية،  من  حمافظ 
ومثل  الثانية.  الناحية  من  متمردة  اأنث�ية 
يتيحه  ل  واملح�س�ب  اجلـــريء  الــبــ�ح  هــذا 
ي�سعب  كما  ــدود..  ــح ب اإل  املــجــرد  ال�سعر 
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الإيغال  تتطلب  التي  الرواية  التعبري عنه يف 
/البطلة   ال�سخ�سية  وحيث  التفا�سيل،  يف 
حتمل على الأغلب �سرية كاتبتها، مما يثري 
احلياء..  يتاأباه  قد  اأو  الجتماعية  الك�ابح 
ول  حتكي  ق�سة  هيئة  على  اخلل�ش  فيك�ن 
تب�ح.  ول  ت�ؤ�سر  ت�سرح،  ول  ت�مئ   تق�ل.. 
ي�ستطيع من يت�سفح عامل وعناوين املجم�عات 
يلحظ  ان  الأردن  يف  الن�س�ية  الق�س�سية 
الزنزانة،  متلزمة:  عنا�سر  ثلثة  ب��س�ح 
 القمع واملطاردة، احللم باحلرية والنعتاق.
اما طرفا املعادلة فهما بالطبع املراأة املقم�عة 
والــذكــر اجلــلد. 
ــــــــــذه بــعــ�ــش  وه
الدالة:   العناوين 
واقــع احلــال: »يف 
»اكرث  الزنزانة«، 
ممــــا احـــتـــمـــل«، 
»ال�ــــــــــــســــــــــــارة 
ــا«،  ــم حــمــراء دائ
ــــقــــة«،  ــــن ــــس »املــــ�
ـــــــــــــــــــــــ�اب  »الب
»�سرفة  املغلقة«، 
ـــق«،  ـــل ـــق ـــى ال ـــل ع
ــق مــ�ــســروع«،  »قــل
»دمـــــــعـــــــتـــــــان«، 
ـــــي«، »جــــــــــدران متــتــ�ــش  ـــم ذهـــــب »جـــحـــي
ــــــف«.  ــــــ�ت«، »�ـــــســـــيـــــدة اخلــــــري ــــــ�ــــــس  ال
»املــطــاردة«،  طالق«،  »انــت  واملعاناة:  القمع 
»الرجل  الـــ�راء«،  »نح�  البيا�ش«،  »�سرخة 
»ك�ابي�ش  ــفــرح«،  ال »ارمــلــة  يــتــكــرر«،  الـــذي 
»ه�اج�ش  ـــرح«،  ف بقايا  »لــلــحــزن  ــرح«،  ــف ال
القنعة«،  خلف  »وجــ�ه  »الق�سية«،  ي�مية«، 
ـــه الخـــــر«. ـــ�ج ــعــطــات خــــطــــرة«،  »ال  »مــن
جن�ن  »لل�سم�ش  والنــعــتــاق:  احلــريــة  بحثا 
ه�ية«،  اريــد  وال�سبية«،«  »الغجر  اآخـــر«، 
ـــجـــ�م ل تــ�ــســرد  ـــن ـــدا«، »ال ـــي ـــع ـــاء ب ـــن ـــغ »ال

»اأوراق  الـــبـــحـــر«،  »غــــــادة  ـــات«،  ـــاي احلـــك
البعيدة«.  »التفاحات  انــا«،  »ل�ست   غزالة«، 
الق�س�سية  املجم�عات  ا�سماء  دللـــة  اإن 
يف  وا�سحة  من  اكــرث  راأيــنــا،  كما  الن�س�ية، 
يف  وكذلك  للمراأة،  املقم�ع  ال�اقع  ت��سيف 
 ت�قها اجلارف للتمرد عليه وجتاوزه )19( .

الق�سري  بث�بها  الخ�سر  يف  ت�سبح  »كانت 
يف  مل�نة  كفرا�سة  تطري  وتــكــاد  املــزركــ�ــش، 
تخطفها  زهـــرة  تــكــ�ن  ان  حتلم   .. الزرق 
وترمح  حلبيبته..  ويهديها  عا�سق  ا�سابع 
روحها كغزالة كي تتلقفها اح�سان الن�سائم .. 
وفجاأة ياأتيها �س�ت والدها حادا ت�ستجيب.. 
جدتها  تقبع  حيث  الــبــاب  عتبة  مــن  تدلف 
كان�ا  البيت،  تدخل  حتـــزن..  املــحــدودبــة، 
الغلظ. �سدر المر  والدي واخ�تي  هناك: 
ب�سغب  املتناثر  اإلى �سعري  فمدت امي يدها 
على كتفي ملته يف جديلة... نزعت عني ث�بي 
الق�سري املزرك�ش باأل�ان الفرا�ش ... بكيت.. 
األب�ستني ث�با، اأ�س�د ط�يل و�سال ابي�ش: لقد 
ج�اهر  لق�سة  مكثف  اختزال  هــذا  كــربت. 
رفايعة »الث�ب« )20( التي تخت�سر ع�سرات 
فيك�ن  العربية..  املــراأة  واقع  عن  املجلدات 
داخــل  بال�س�اد  مكفنة  وهــي  املــ�ــســروع،  مــن 
مفت�ح،  بف�ساء  حتلم  ان  ال�سيقة،  غرفتها 
مثل  وتــرتــدي   )21( غجرية  ت�سري  ـــاأن  وب
�سبايا الغجر اث�ابا مزرك�سة .. ولأن الغجر 
»ال�سرية«  ال�سبية  فان  احلرية  رديــف  هم 
)22( تدفع حياتها مقابل احللم بالتحليق.. 
وتبقى هي جثة هامدة مكفنة  الغجز  يرحل 
اأن ال�ستكانة  بردائها ال�س�د الط�يل. ذلك 
اإلى مثل هذا ال�اقع والقب�ل به ه� »اكرث مما 
الثانية  املجم�عة  عن�ان  يق�ل  كما  احتمل«، 
يــدور  كله  امل�سهد  حيث  رفــايــعــة..  جلــ�اهــر 
داخل »جدران بل ن�افد«، اأو داخل »جدران 
 متت�ض ال�سوت«، كما عند �سامية عطعوط. 
الـــعـــديـــد من  يــتــكــرر يف  ــهــد  ــس ــ� امل وهـــــذا 
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ــ�ة عــنــيــفــة،  ــس ــقــ� ــف ب ــكــث ــت ــ�ــش، وي ــقــ�ــس ال
كــمــا يف »زنـــزانـــة« زلــيــخــة ابـــ� ريــ�ــســة، قــال 
اجلـــدار  وراء  الآمــــن  مكانكن  ـــنت  »ان لــهــا: 
مملكتكن«)23(.  تلك  الغـــلق..   املحكم 
القرن  مــن  الخـــري  العقد  كاتبات  ان  غــري 
ا�سهار  على  يتجراأن  الأردن  يف  الع�سرين 
الــ�اقــع،  هــذا  على  ومتــردهــن  بــل  رف�سهن، 
�ــســاءت القـــدار  الــذكــر وان  اي عــلــى هـــذا 
ب�سل�سلة  بــه  مرتبطًا  م�سريهن  يــكــ�ن  اأن 
ــة يـــرغـــنب بــقــطــعــهــا، ولـــكـــن ل  ــمــي جــهــن
ال�سجان. ــك  ذل عــن  ال�ستغناء   ي�ستطعن 
وت���ك���ث���ف ب�����س��م��ة ن�������س���ور ه�����ذا االرت����ب����اط 
التي  »حــــزم«  ق�ستها  خـــلل  مــن  ــدمــ�ي  ال
ال�سباح  »يف  بجملتني:  تلخي�سها  ميكن 
ــ�م  ــي ــعــد ال ــرخــت قــائــلــة: لـــن تـــــراين ب �ــس
يف  نف�سها  �سبطت  ــاء..  ــس ــ� امل ويف   )...(
امل�ساء!! يف  لحــظــ�ا:   )24( اليه«   الطريق 
»م�سنقة«  اإلى  تق�دنا  الدم�ية  الثنائية  هذه 
تتجلى  هناك   .. امليدان  اإلــى  التل..  �سهري 
جدلية ال�سراع وال�حدة بني الذكر والنثى، 
انه ن�ع من الغراء الك�ين الذي ي�سكل عن�سر 
جذب لفكاك منه جلمع الطراف املختلفة.. 
»ت�سلم  الناعم  بخدرك  م�سربل   .. »وتتقدم 
ا�ست�سلمت  مـــا  ان  تــعــرف  ول  ــدك،  ــس جــ�
 .)25( كـــبـــرية...«  م�سنقة  ال  لي�ش   الــيــه 
ويف ظل  اجلاثم،  الكاب��ش  هذا  وطــاأة  حتت 
الغ�سب  عنا�سر  فان  الدم�ية  الرابطة  هذه 
والتمرد تاأخذ بالت�ساعد بال�هم اأو باخليال 
عمايرة  جميلة  ن�س�ر)26(،  ب�سمة  حينا، 
ج�اهر  باخليال،  تقتله  قد  هي  اأو   ،  )27(
رفايعة )28(، �سامية عطعوط، )29( اأو هي 
حتاول اأن تدمره بال�سك اأو عرب الكتابة زليخة 
اأب� ري�سة )30(  اأو هي تقتله بالفعل/ بال�سم 
اأو هي تقتله يف حلظة   ، ، زهرة عمر)31( 
جن�ن ب�سمة النمري، )32(  اأو بال�ستبدال، 
له  »انتقت  النمري:  ب�سمة  بطلة  فعلت  كما 

فائقة، مددتها  بعناية  �سريتديها  التي  ثيابه 
 .. متاما  رحمتها  حتت  �سريره  على  امامها 
لكنها لن ترحمه .. لن ترحمه ابدا!.. بهدوء 
بكل  ثم ه�ت  الطعام..  �سكني  تناولت  واأنــاة 
طعنا  عليها  وانهالت  ملب�سه  على  ق�تها 
ومتزيقا.. يف كل اجزاء ج�سده الكريه الذي 
واذللها  و�سحقها  لقهرها  ق�ته  ي�سّخر  كان 
زوجها  وقــف  الغرفة  بــاب  عند  وتعذيبها.. 
مذه�ل.. انق�ش عليها مزجمرا .. حت�ل اإلى 
كثرية..  دمــاء  هناك  وكــان  م�سع�ر..  وح�ش 
ب�سمة  بطلة  دماء كثرية يف كل مكان«)33( 

تنتقم  الــنــمــري 
ا�سطهاد  لتاريخ 
املـــــــــــــــــــراأة مـــن 
ل�  ولكن  الرجال، 
على  املتمدد  كان 
الــ�ــســريــر زوجــهــا 
بــالــفــعــل ولــيــ�ــش 
ملب�سه فانها لن 
قتله..  على  تقدم 
فكاك  ل  ان  ذلك 
م��ن االرت��ب��اط به 
حــتــى عـــرب هــذه 
 العلقة الدامية.. 
حبايب،  حــزامــه 

كاتبة الت�سعينات، وبعد ان ع�سفت الك�ارث 
مب�سلمات املجتمع العربي وباأحلمه، ل تقدم 
فتاة منك�سرة، ول ذكرا يعيد انتاج �سي ال�سيد 
ال�اقع  تفا�سيل  خلل  من  تلتقط  ولكنها   ،
م�ساهد ذات دللة يف ك�سر القالب ويف ك�سر 
ما  نتعلم  كي  بتج�سيمها..  وتق�م  )التاب�( 
غاب عنا من حقائق، وباأن ال�اقع الفعلي ه� 
وحده املمكن واملتاح. ولأن كل هذه املفردات 
ل ت�سمد يف النهاية اأمام ق�ة احلياة و�سرها 
العظيم.. فل يك�ن من خيار �س�ى من�عات 
وحيث  والأقنعة،  والتزوير  والكذب  الزيف 

اآمنة الن�شريي / اليمن
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الحتيال  الع�س�ر  عــرب  املـــراأة  ا�ستطاعت 
واملمن�عات  واجلــــدران  ال�س�اتر  كــل  على 
ـــى )قـــنـــاع(  وجهها  ــظــر اإل حــني تــريــد ..ان
اأي  تعلم  هل  ولكن  وم�ساملًا،  بريًئا  يبدو  كم 
�سياطني تعبث يف راأ�سها؟! فلماذا ل ن�سقط 
)34( ال�س�ء؟!  حتت  ونعي�ش  الأقنعة   كل 
اأي  الزوج  »اإن  ويجيء ج�اب حنان بريوتي: 
زوج، يعادل رجًل غا�سبًا ه� اأبي« )35(. ثم 
اإلى متى يعيد الرجل  ينفتح ال�س�ؤال الكبري: 

انتاج �س�رة اأبيه الغا�سبة،  واإلى متى  تعيد 
 املراأة اإنتاج واأدها .. من اجلدة اإلى احلفيدة؟!

الت�سعينيات  يف  املــــــراأة  زمـــن  فــتــح  فــهــل 
التي  وهــي  امل�ستقبل؟  نح�  جديدة  �سفحة 
اأكــرث  ــدة  جــدي اآفــــاق  نــحــ�  الــعــامل،  �ستق�د 
الـــرجـــل املثقل  عـــدل وجـــمـــال، مـــن عـــامل 
وال�سل�سل.  والعنف  امل�ت  بحروب  تاريخه 
قـــادمـــات! فــالــنــ�ــســاء  ذلـــــك..  اأرى   ولــعــلــي 

م�شطفى احلالج / فل�شطني
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امل�سادر والهوام�س:
)1( نزيه اأب� ن�سال: »مترد الأنثى«، امل�ؤ�س�سة 
  .2004 والن�سر، بريوت،  للدرا�سات  العربية 
 .2009 اأزمنة، عمان،  الأنثى«، دار  »حدائق 
بع�ش  من  جزئيا  ال�ستفادة  هنا  جرت  وقد 

هذه امل�سادر والببلي�غرافيات. 
الرجال من املريخ  جـــراي  جـــ�ن  د.   )2(
ــزهــرة. املـــ�ؤلـــف: د.جـــ�ن  ــاء مــن ال ــس ــ� ــن وال
مكتبة  ال�سريف،  غراي ترجمة: د.حم�د 
جرير، الريا�ش، 2002. اأوزول �سي�ي، اأ�سل 
يا�سني،،  علي  ب�  ت:  اجلن�سني،  بني  الفروق 

دار التن�ير، بريوت، 1982.
واملتخيل  الكتابة  نــ�ــســال،  اأبـــ�  نــزيــه   )3(
)م�سرتك( امل�ؤ�س�سة العربية، بريوت، 1999، 
 امل�ساهمة: جتليات الأنثى املتمردة، �ش 122. 
)4( د.مّي عمر نايف، »�سعر املراأة الفل�سطينية 
رقمية،  ن�سخة   ،»2000 حتى   1967 مــن 
 .2008 الكتاب  و�سدر  بعده.  وما   358  �ش 
»وجــدتــهــا«، �ش411.  فــدوى طــ�قــان،   )5(
)6( نف�سه، �ش 181 و 182. )7( �ش 182 

و 183
ديــــ�ان »ذاكــــرة  الــقــيــ�ــســي،  �ــســنــد�ــش   )8(

متمردة«، من ق�سيدتها »امراأة«.
)9( منرية م�سباح، خ�ساب الندى، �ش 6

 ،25 �ش  ليلك،  ن�سفها  العت�م،  مها   )10(
)11( نف�سه �ش 42.

الــذاتــيــة،  الــ�ــســرية  ــ�جــ�ن،  ل فيليب   )12(
العربي،  الثقايف  املركز  ترجمة عمر حلمي، 

بريوت 1994.
رحلة  جبلية،  »رحلة  ط�قان،  فــدوى   )13(

�سعبة«،  �ش10.
�ش  �ــش،  م.  ثلث�ن،  متيمي،  فــريوز   )14(

.16
)15( فريوز متيمي، م. �ش، �ش 11. 

)16( غ�س�ن رحال، م�زاييك، �ش 7. 
)17( �سميحة خري�ش، خ�سخا�ش، �ش 102.

للف�س�ل  »امــــراأة  الأطـــر�ـــش،  ليلى   )18(
اخلم�سة«، �ش 198.

درا�ستنا  على  ن�سبيا  هنا  اعتمدنا   )19(
ح�ل مترد الأنثى، جملة تايكي، عمان، ربيع 

.2002
وال�سبية،  الغجر  رفايعه،  جــ�اهــر   )20(

ق�سة الث�ب �ش37.
)21( نف�سه، ق�سة الغجر وال�سبية �ش9،

)22( نف�سه، ق�سة الأ�سرية، �ش 63. 
)23( زليخة اأب� ري�سة، يف الزنزانة، �ش49.

)24( ب�سمة ن�س�ر، قبل الأوان بكثري، �ش66. 
)25(. �سهري التل، امل�سنقة، �ش80
)26( ب�سمة ن�س�ر، م�سدر �سابق، 

)27( جميلة عمايرة، ق�سة �سجار، �ش 43
)28( ج�اهر رفايعه، الغجر وال�سبية، من 

ق�سة احتفالت امراأة خا�سة، �ش 73
متت�ض  ج����دران  ع��ط��ع��وط،  �سامية   )29(
والذعــان   التمرد  ثلثية  ق�سة   ال�سمت، 

�ش21. 
)30( زليخة اأب� ري�سة، م.�ش �ش 38. 

الأخري،  الع�ساء  طق��ش  عمر،  زهره   )31(
من )خمطوط( متوفر لدى. 

)32( ب�سمة النمري، منعطفات خطرة، من 
ق�سة املجن�نة �ش 41. 

)34( حزامه حبايب، ليل اأحلى، من ق�سة  
حزينان، �ش 39.

)35( حنان بريوتي، ال�سارة حمراء دائمًا،، 
نب�ش واخت�سار �ش 28. 
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رمبا ل� مل تقع هزمية حرب حزيران، لتخذت حياتي جمرى اآخر، كنت م�سروع اأديبة على 
ذمة معلمة اللغة العربية، اأو فنانة يف جمال امل�سرح اأوال�سينما تلك كانت ه�اياتي التي ت�ستغرق 
وقتي واهتمامي. ولكن بعد اأن وقعت تلك احلرب واأنا على مقاعد الدرا�سة، و بتلك النهاية 
املفجعة، اهتزت ن�امي�ش احلياة عندي، وطفقت اأذرع ال�س�ارع اأبكي على غري هدى، كاأنني 

تلقيت اإهانة �سخ�سية.
اأحدثت هزمية حزيران انفجاًرا مدوًيا يف وعيي وانقلبا »جذريا« يف حياتي، اجتهت بعدها 
نح� قراءة اأخرى للحياة  قراءة من ن�ع خمتلف، اأخذت اأبحث عن الفدائيني. كان هذا ه� 
ال�سم ال�سائع اآنذاك للمقاومة الفل�سطينية. قلت يف نف�سي، ما معنى اأن اأقراأ واأتعلم واأراكم 
املعرفة، واأنا مهددة يف كل حلظة، من عدو غا�سم ل اأفعل حياله �سيًئا. هكذا كانت البداية.. 
كانت الث�رة بالن�سبة يل طريقًا للخل�ش، لي�ش فقط من الحتلل القابع ف�ق اأر�ش فل�سطني 
ويهدد مناطق اأخرى من البلد العربية، واإمنا راأيت فيها طريًقا للخروج من التخلف  والتقاليد 
النمطية التي تكبل الإن�سان العربي، واملراأة ب�سكل خا�ش، كانت هذه التقاليد تبدو يل منبع كل 
الظ�اهر املر�سية يف املجتمع، والتي عاي�ستها بنف�سي كفتاة طم�حة ومتطلعة نح� حياة اأكرث 
انفتاحًا وعدالة. بدت الث�رة يل وقتها مثل علج لكل اأمرا�ش املجتمع اأكرث من التخ�س�ش 

الذي كنت اأدر�سه واأتدرب عليه يف ت�سخي�ش وعلج الأمرا�ش النف�سية.

مناضلة وكاتبة من األردن

أوراق من زمن الثورة:

خديجة حباشنة

الملف
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من  ال�سبعينات  واأوائــــل  ال�ستينات  اأواخـــر 
املقاومة  حركة  ات�ساع  ومع  املا�سي،  القرن 
م�ساركة  بــداأت  الفدائيني،  اأو  الفل�سطينية 
الفل�سطيني  الــ�طــنــي  الــنــ�ــســال  يف  ــــراأة  امل
يف  بــــارزة  كــعــلمــة  الأنـــظـــار  تلفت  امل�سلح 
الظاهرة  �سكل  وتتخذ  العربية،  املــراأة  واقع 
املراأة، رغم  ان م�ساركة  اذ  ن�عًيا.  املتقدمة 
الن�ساطات  خــلل  من  املت�ا�سعة  بداياتها 
زيــارة  يف  املتمثلة  والن�سانية  الجتماعية 
لتاأمني  اللجان  ت�سكيل  و  الفدائيني،  ق�اعد 
خدمات  وتقدمي  املقاتلني،  احتياجات  بع�ش 
الرعاية لأ�سر ال�سهداء واملعتقلني منهم. ثم 
وتاأخذ  تدريجيًا  تتط�ر  امل�ساركة  هذه  بداأت 
التنظيمات  داخــل  منظمة  جمم�عات  �سكل 
الفل�سطينية املختلفة، لتق�م بعمليات التعبئة 
اأخذت  كما  للن�ساء،  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
هامة،  �سيا�سية  ون�ساطات  مببادرات  تق�م 
والــتــظــاهــرات  العــتــ�ــســامــات  تنظيم  مــثــل 
الن�سائية احلا�سدة داخل فل�سطني وخارجها، 
ولرف�ش  الحـــتـــلل  اإجــــــراءات  ل�ــســتــنــكــار 
املختلفة،  ال�سيا�سية  املــبــادرات  تاأييد  اأو 
وامل�ساركة يف العمليات الع�سكرية �سد ق�ات 
الن�ساء  دور  يعد  ومل  ال�سرائيلي.  الحتلل 
اأو   الجــتــمــاعــيــة  املــ�ــســانــدة  عــلــى  مقت�سًرا 
يف  تنخرط  الن�ساء  وبداأت  الوطنية،  التعبئة 
دورات واأعمال الت�سال املبا�سر والل�سلكي، 

وتك�ين فرق امللي�سيا الن�سائية.
ذكريات ثورية

الــذاكــرة مــن تلك  بــه  اأول مــا حتتفظ  ومــن 
الأيام عندما مت الت�سال بي من الفدائيني 
كان�ا  للمجلة، رمبا  كتابة مقال  وطلب�ا مني 
يريدون معرفة مدى اطلعي وفهمي للق�سية 
الطلب،  مــن  ده�ست  ولكني  الفل�سطينية، 
بتدريبي  �سيق�م�ن  اأنهم  اأت�قع  كنت  لأنني 
كانت  هــكــذا  فــدائــيــة.  بعملية  ـــ�م  لأق ـــ�رًا  ف
ويف  الهزمية  وقع  حتت  املقاومة  عن  فكرتي 

ظل انت�سار العمل الفدائي والكفاح امل�سلح.
اأذكـــره جــيــدًا، عندما  الــذي  الثاين  والأمـــر 
 ،1969 عــام  املـــراأة احلــركــي  اتــخــذ مكتب 
قرار العمل على اإعادة ت�سكيل وتفعيل احتاد 
املراأة الفل�سطينية الذي مت اإيقافه عن العمل 
تاأ�سي�سه  اأقل من عام على   1966 بعد  عام 
الأول  الفعل  رد  ه�   ،1965 عام  القد�ش  يف 
ال�سابات، فقد كانت  املنا�سلت  لدينا نحن 
هي  اأجلها  مــن  تاأ�س�ش  التي  املكتب  مهمة 
التنظيم  يف  ودجمها  املــراأة  م�ساركة  تط�ير 
ال�سيا�سي. فكيف نع�د للعمل مع املراأة ب�سكل 
ن�سائي؟  لتنظيم  الــعــ�دة  وملـــاذا  منف�سل. 
التنظيم  يف  امل���راأة  دم��ج  على  نعمل  ونحن 
ال�سيا�سي العام؟ ومكتب املراأة ينا�سل لإقناع 
الع�سكري  العمل  يف  املراأة  مب�ساركة  القيادة 

وكمائن احلرا�سات.
ورغـــم اجلـــدل الـــذي اأثــــاره اإعــــادة ت�سكيل 
التنظيمات  عــ�ــســ�ات  بــني  املـــــراأة  احتــــاد 
املنظمات  عــ�ــســ�ات  وخــا�ــســة  ال�سيا�سية، 
املعروفة بالي�سارية، اإذ اعتربت الع�دة للعمل 
ظل  يف  للخلف  خط�ة  ن�سائي  تنظيم  على 
للم�ساركة يف  فيها  املراأة  �سعبية تطمح  ث�رة 

الن�سال على قدم امل�ساواة مع الرجل.
والــقــ�ى  التنظيمات  بجميع  التــ�ــســال  مت 
جلنة  ت�سكيل  يف  لــلــمــ�ــســاركــة  الــ�ــســيــا�ــســيــة 
باللجنة  اآنــذاك  دعيت  للحتاد،  حت�سريية 
عقد  من  التمكن  )حلني  امل�ؤقتة  التنفيذية 
وقد �سمت ممثلت  م�ؤمتر عام للحتاد(، 
ال�سيا�سية  والق�ى  التنظيمات  غالبية  عن 
التنظيم  لــعــ�ــســ�ات  وكــــان  الفل�سطينية. 
ال�سيا�سي دوًرا مهًما من وراء ال�ستار يف دعم 
ت�سكيل جلان للحتاد يف املخيمات واملناطق 
ال�سعبية لتنظيم جه�د الن�ساء الفل�سطينيات 
الراغبات  اأو غري  القادرات  امل�ستقلت غري 
من  وخا�سة  �سيا�سي،  لتنظيم  الن�سمام  يف 
لتلبية  ال�سرورية  املهن  �ساحبات  الن�ساء 
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واملناطق  املخيمات  يف  الن�ساء  احتياجات 
ــات، املــمــر�ــســات  ــم ــل ــع ــل امل الــ�ــســعــبــيــة، مــث
وكــ�ادر  عنا�سر  �ساركت  كما  والطبيبات، 
ن�ساطات  ــد  رف يف  ال�سيا�سية  التنظيمات 

الحتاد.
نفذ الحتاد يف مدى اأقل من عام هي الفرتة 
بني اإعادة ت�سكيله اأواخر العام 1969 وخروج 
اأواخر  الأردن  من  الفل�سطينية  الث�رة  ق�ات 
اأهمها:  من  املهام  من  عــدًدا   ،1970 العام 
للميلي�سيا  تدريب  مع�سكرات  ثــلث  اإقــامــة 
ميلي�سيا  عنا�سر  منها  تخرجت  الن�سائية، 
ن�سائية �ساركت يف الدفاع عن م�اقع املقاومة 
الفل�سطينية يف املعارك التي خا�ستها ق�ات 
الــثــ�رة. كما قــام الحتـــاد بــالإ�ــســراف على 
ت��سيع وتط�ير م�ساغل اأ�سر واأبناء ال�سهداء، 
عدد  يف  طافت  ال�سعبي  للفن  فرقة  وت�سكيل 
الدعم  تــ�فــري  بــهــدف  العربية  الــبــلد  مــن 
ــدار  واإ�ــس الفل�سطينية،  للمقاومة  ـــادي  امل
جملة مركزية للحتاد بعن�ان« الفل�سطينية 

الثائرة »، �سدر منها خم�سة اأعداد. 
جتارب ل تن�سى :

الــذاكــرة  بها  حتتفظ  التي  الــتــجــارب  ومــن 
خميم  م�سغل  جتربة  ال�ستينات،  اأواخــر  من 
من  فيها  ملا  تــروى  اأن  ت�ستحق  التي  اجل�فة 
والكفاحية  ال�سعبية  املبادرة  روح  عن  تعبري 

العالية والقدرة على التط�ر والعطاء. 
علمنا من بع�ش ع�س�ات التنظيم يف املنطقة 
ت�اجه  م�سكلة  ب�ج�د  املخيم  فيها  يقع  التي 
التف�سيل  فن  تعلم  يف  الراغبات  الفتيات 
واخلياطة ) وكانت مهنة �سائدة للفتيات يف 
الفتيات  اأهايل  يرف�ش  حيث   ) ال�قت  ذلك 
خارج  امل�ج�د  التدريب  مب�سغل  التحاقهن 
للفتيات اخلروج  املخيم، )مل يكن م�سم�حًا 
عقد  يتم  اأن  لــدرجــة  وحــدهــن،  البيت  مــن 

املك�نة  ال�احدة  للخلية  التنظيمي  الجتماع 
من 5-4 ع�س�ات على ثلث اأو اأربع مراحل، 
بــادر  وقــد   .) حــدة  على  ع�س�  كــل  مــع  اأي 
الحتاد بالتن�سيق مع التنظيم الن�سائي ف�رًا 
لتك�ن مقرًا  املخيم  للبحث عن غرفة داخل 
مباكينتي  ــر  اأذك ما  على  جتهيزه  مت  مل�سغل 
اللزمة  والأدوات  الأقم�سة  وبع�ش  خياطة 
حت�سل  كانت  التي  امل�ساغل  جلنة  قبل  من 
عليها عن طريق التربعات، وتناوبت اثنتان 
من ع�س�ات تنظيم فتح يف املنطقة باإعطاء 
املدربات  لتكت�سف   والتدريبات.  الــدرو�ــش 
يف  الراغبات  والن�ساء  الفتيات  بع�ش  بــاأن 
قــادرات  غــري  اأمــيــات  اخلياطة  مهنة  تعلم 
على القراءة والكتابة، فتم ا�ستحداث ف�سل 
حم� اأمية يف �ساعات ما بعد الظهر تط�عت 
اإحدى الأخ�ات وتعمل معلمة باإعطاء درو�ش 
حم� اأمية. بعد قليل طلبت بع�ش الن�ساء من 

طاهر عبدالعظيم / م�شر
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الأمية  حم�  بف�سل  اللتحاق  البي�ت  ربــات 
وامل�سغل واإح�سار اأطفالهن معهن لعدم وج�د 
عن  نبحث  فبداأنا  البيت،  يف  يرعاهم  من 
اأخرى،  غرفة  ببناء  امل�سغل  لت��سيع  طريقة 
بالقيام  املخيم  اأهــايل  من  عــدد  تــربع  وقــد 
مــن جهات  الــلزمــة  املـــ�اد  وتــاأمــني  بالبناء 

م�ستعدة للتربع اأي�سًا.
ي�سم  امل�سغل  كــان  اأ�سهر  ب�سعة  م�سي  بعد 
ف�سل  اخلــيــاطــة،  عــلــى  لــلــتــدريــب  ف�سلني 
حمــ� اأمــيــة ) متكنت عــدد مــن الــدار�ــســات 
ــارة  زي اأثــنــاء  )ف�جئنا  اأميتهن،  حمــ�  مــن 
بطلقة(،  القراءة  على  بقدرتهن  للم�سغل 
املتدربات،  اأطفال  لرعاية  ورو�سة  ح�سانة 
وا�ستخدام  وتركيب  فك  على  تدريب  ف�سل 
الأمر،  لزم  اإذا  النف�ش  عن  للدفاع  ال�سلح 
وجلنة �سيا�سية تق�م بالتثقيف ح�ل الق�سية 
الفل�سطينية ودوافع واأهداف الث�رة ومناق�سة 

اأحــــداث.  مــن  الــ�ــســاحــة  عــلــى  ي�ستجد  مــا 
امل�اد  وكذلك  تط�ّعية  كانت  اجله�د  جميع 
واملعدات. بل اإن امل�سغل الذي كان ينتج بع�ض 
التي  والأغــطــيــة  ال�سرا�سف  مثل  الأعــمــال  
وبقرار  اأ�سبح  املعار�ش،  يف  وت�س�ق  تعر�ش 
من جلنة امل�سغل املكونة من املتدربات ينتج 
ملب�ش للأطفال ولطلب وطالبات املدار�ش 
تباع للأهايل باأ�سعار رخي�سة و�سبه رمزية. 
ومفخرة  وملتقى  عمل  خلية  امل�سغل  و�سار 
امل�ساغل  بها   وقــدوة حتتذي  لأهــايل املخيم 
الث�رة  مــع  ـــراأة  امل عمل  واكت�سب  الأخــــرى، 
ثقة  املحيطة  واملناطق  املخيم  يف  والحتــاد 
بل  الفتيات،  حترك  يف  يدقق�ن  ل  جعلتهم 
ون�سائهم  بناتهم  بعمل  يفخرون  اأ�سبح�ا 
عن  للتغيب  العمل  ي�سطرهن  عندما  وحتى 
البيت لأيام للم�ساركة يف مع�سكرات التدريب 
اأجــهــزة  على  اأو  الكمائن  يف  للحرا�سة  اأو 
الل�سلكي اأثناء املعارك التي خا�ستها ق�ات 

الث�رة.
للمراأة  ال�طني  للن�سال  م�اكبتي  خلل  من 
على  �سهدت  فقد  الفل�سطينية،  املقاومة  يف 
يحدث  مل  الــذي  الن�سائية  امل�ساركة  تط�ر 
وعقبات  �سع�بات  م�اجهة  وبدون  ب�سه�لة، 
و�سيا�سية،  اجتماعية  �ــســراعــات  وخــ��ــش 
�س�اء مع عائلت الن�ساء اأوداخل التنظيمات 
ال�سيا�سية الفل�سطينية . فقد واجهت الفتيات 
املنزل  مــن  اخلـــروج  يف  �سع�بات  والن�ساء 
�سرية وغري  ولغايات  ماأل�فة  اأوقــات غري  يف 
ع�اقب  من  العائلت  خ�ف  ب�سبب  ماأل�فة، 
امل�ساركة يف الأعمال ال�سيا�سية اأو الع�سكرية، 
ال�سيا�سية  الجتماعات  بع�ش  ان  لــدرجــة 
ـــراأة كــانــت تتم يف بع�ش  امل خلــليــا وجلـــان 
بيتها،  يف  حده  على  واحــدة  كل  مع  الحيان 
واأ�سرتها.  املراأة  بني  م�ساكل  حلدوث  جتنبًا 
يف  انخرطن  الل�اتي  الن�ساء  واجــهــت  كما 
اإقناع  يف  �سع�بات  ال�سيا�سية  التنظيمات 
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القيادات ال�سيا�سية بتط�ير مهام الن�ساء يف 
العمل الفدائي.

مــبــادرات  لقته  ــذي  ال القب�ل  مــن  بالرغم 
خلل  من  الفدائي  العمل  دعــم  يف  الن�ساء 
الن�ساط  ويف  االجتماعية  الرعاية  ن�ساطات 
القب�ل  نف�ش  تلق  مل  فاإنها  العام،  ال�طني 
ال�سيا�سية  التنظيمات  قــيــادات  بع�ش  مــن 
لدى مطالبتها بدمج تنظيم املراأة بالتنظيم 
ال�سيا�سي العام، اأو يف تط�ير مهمات التنظيم 
معظم  يف  الن�ساء  خا�ست  وقــد  الن�سائي. 
يف  حــادة  �سراعات  ال�سيا�سية  التنظيمات 
بع�ش الأحيان، لإقناع القيادات فيها بتمثيل 
اللجان  يف  اأو  العامة  م�ؤمتراتها  يف  املـــراأة 
حرا�سة  يف  الن�ساء  لإ�ــســراك  اأو  القيادية، 
ــــع الــعــ�ــســكــريــة  ــــ�اق امل
واعــــمــــال ال�ــســتــنــفــار 

الع�سكري. 
ــاركــة  ـــطـــ�ر مــ�ــس مــــع ت
الن�ساء يف كافة الأعمال 
والع�سكرية،  ال�سيا�سية 
املعتقلت  عدد  وتزايد 
ــلل  الحــت �ــســجــ�ن  يف 
بداأت  الفدائية،  العمليات  امل�ساركة يف  بتهم 
الجتماعية  التغريات  بع�ش  التجربة  ت�اكب 
اأقــل  الــعــائــلت  ا�سبحت  اإذ  وال�سيا�سية، 
للم�ساركة  والن�ساء  الفتيات  خلروج  مقاومة 
ان  بــل  بهن،  ثقة  واكــرث  ال�طني  العمل  يف 
بع�ش العائلت بداأت تفخر بجه�د وم�ساركة 
تغطي  واملجلت  ال�سحف  واخــذت  املـــراأة، 
ــبــطــ�لت الــنــ�ــســائــيــة يف مــقــاومــة  اأخـــبـــار ال
الحـــتـــلل، وتــلــفــت الأنـــظـــار اإلــــى قـــدرات 
والع�سكري،  ال�سيا�سي  العمل  على  الن�ساء 
و�سجاعتهن يف م�اجهة ظروف اخلطر اأثناء 

املعارك الع�سكرية.
املحطة الثانية :

�سكلت جتربة الن�ساء يف �ساحة الأردن خمرية 

اأن  اإل  بعد،  فيما  الفل�سطينية  املراأة  لتجربة 
النقلة الن�عية املهمة يف عمل الحتاد جاءت 
بعد انتقال ق�ات ومكاتب الث�رة الفل�سطينية 
التي عمت  االإحباط  ورغم حالة  لبنان.  اإلى 
اأيل�ل عام  اأحداث  بعد  الفل�سطينية  ال�ساحة 
1970، اإل اأن  الك�ادر الن�سائية القادمة من 
الأردن مل ت�ست�سلم، بل دفعتها �سحنة عالية 
بها  منيت  التي  اخل�سارة  على  الغ�سب  من 
الث�رة الفل�سطينية  و�سرب ما مت اإجنازه يف 
وتكثيف اجله�د  الندفاع  اإلى  الأردن  �ساحة 
التنظيم  يف  كما  الحتــاد  يف  البناء  لإعــادة 

ال�سيا�سي.
يف  الن�سائية  الــكــ�ادر  مع  تت�ا�سل  واأخـــذت 
ت�سكيل جلنة حت�سريية للحتاد  لبنان، ومت 
التنظيمات  عــن  ممثلت  �سمت  لبنان  يف 
الــ�ــســاحــة  عــلــى  املـــتـــ�اجـــدة  الفل�سطينية 
بالقاعدة  الت�سال  اإعادة  اللبنانية، مهمتها 
الن�سائية لت�سكيل جلان للحتاد يف املخيمات 
تاأ�سي�ش  اإعـــادة  فــرتة  كانت  الفل�سطينية. 
الحتاد هي ذات الفرتة التي مت فيها تاأ�سي�ش 
العديد من اأجهزة وم�ؤ�س�سات الث�رة ودوائر 
الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  وممثليات 
اجلاليات  اأو�ــســاع  ترتيب  اإعــــادة  وكــذلــك 

الفل�سطينية يف خمتلف بلد ال�ستات.
من  كمجم�عة  واأحــيــانــًا  فـــرادى  نــقــ�م  كنا 
الن�ساء  من  عدد  بزيارة  خمتلفة  تنظيمات 
ـــادرات عــلــى الــتــعــبــري عــن احــتــيــاجــات  ـــق ال
ال�سبل  اأف�سل  ومناق�سة  املخيم،  يف  الن�ساء 
هذه  لتلبية  عمل  ب��رام��ج  و�سع  يف  للتعاون 
اأمية  حم�  دورات  عقد  مثل  الحتياجات، 
ون�ساء  لفتيات  وت�سغيل  تدريب  مراكز  وفتح 
لأطفال  وح�سانات  ريا�ش  وتاأ�سي�ش  املخيم، 
الن�ساء العاملت . اأذكر اأننا خلل اأقل من 
عام كنا قد �سكلنا جلان يف جميع املخيمات 
الفل�سطينية يف لبنان، قامت بدور حي�ي مع 
اللجان ال�سعبية يف ت�سني �سروط احلياة يف 

أصبحت العائالت أقل 
مقاومة لخروج الفتيات 
والنساء للمشاركة في 
العمل الوطني
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املخيمات، وبداأت جلان الحتاد بفتح مراكز 
لــلأمــ�مــة والــطــفــ�لــة بــالــتــعــاون مــع الهلل 
اأو  طبيبا  ير�سل  الــذي  الفل�سطيني  الأحمر 
وكــان  معينة،  �ــســاعــات  يف  للمركز  طبيبة 
الحتاد ي�فر اجله�د التط�عية يف التمري�ش 
والتدريب على الإ�سعافات الأولية للم�ساعدة 
والأهايل  املقاتلني  من  اجلرحى  ت�سميد  يف 
خا�ستها  التي  املعارك  اأثناء  املخيم  داخــل 

الث�رة يف ال�ساحة اللبنانية.
بعد عقد امل�ؤمتر الأول للحتاد يف لبنان يف 
خميم �سبية منت�سف العام 1971، ت�ا�سل 
ال�ساحات  يف  الن�سائية  الــكــ�ادر  مع  العمل 
جميع  يف  لــلحتــاد  فــروع  لت�سكيل  املختلفة 
لعقد  متهيًدا  الفل�سطيني،  ال�ستات  بــلد 
للمراأة  العام  للحتاد  الثاين  العام  امل�ؤمتر 
 1974 الفل�سطينية. ولدى عقد امل�ؤمتر عام 
�ساركت به ممثلت ل�سبعة ع�سر فرع للحتاد 
ــبــلد الــعــربــيــة، وممــثــلت لــعــدد من  يف ال
اأوروبا  دول  بع�ش  يف  الحتاد  وجلان  روابط 
فل�سطينية،  جاليات  تت�اجد  حيث  واأمريكا 
وفــًدا  ع�سرين  من  اأكــرث  امل�ؤمتر  ح�سر  كما 
من  كــان  واأجنبية،  عربية  دول  من  ن�سائًيا 
ومن  ال�س�فييت،  ن�ساء  جلنة  من  وفد  بينها 
فيتنام وك�با والحتاد الن�سائي الدميقراطي 
العاملي، الذي اأ�سبح احتادنا فيما بعد ع�س�ًا 
مثل  وقــد  الحتـــاد.  لهذا  الــدائــم  املكتب  يف 
هذا امل�ؤمتر التاأ�سي�سي الثاين انطلقة ق�ية 
العربي  امل�ست�يني  على  الفل�سطينية  للمراأة 

والدويل.
ــزخــم يف هذا  وبــلــغ الحتـــاد مــن الــقــ�ة وال
امل�ؤمتر لدرجة تبنيه م�قًفا �سيا�سًيا م�ستقًل 
عن م�قف القيادة ال�سيا�سية للمنظمة الذي 
تبنته يف الدورة العا�سرة للمجل�ش ال�طني يف 
وقت �سابق من نف�ش العام 1974، وما زلت 
التي  ال�سيا�سي  النقا�ش  وحــّدة  حجم  اأذكــر 
�سيطرت على اأروقة واأعمال امل�ؤمتر لدرجة مل 

اأجد فيه وقًتا ول اأذًنا ت�سغي ملا كنت اأحمله 
الجتماعية  امل�ساكل  بع�ش  ح�ل  تقارير  من 
يف  العاملت  والفتيات  الن�ساء  ت�اجه  التي 
حقها  تاأخذ  اأن  اآمــل  وكنت  الث�رة،  �سف�ف 
الذي ي�سدر  والبيان  والقرارات  النقا�ش  يف 
عن امل�ؤمتر. واأذكر من ال�سعارات التي رفعها 

الحتاد اأثناء انعقاد امل�ؤمتر، �سعارين هما:
لكل  »رو�ــســة  و  نــ�ــســالــك«  ...يف  »حتــــررك 

خميم«.
رو�سة  اأول  تاأ�سي�ش  جتربة  حت�سرين  وهنا 
حتفظها  التي  التجارب  من  وهي  للحتاد، 
من  ا  اأي�سً فيها  ملا  ــام  الأي تلك  من  الذاكرة 
امل�ساكل  م�اجهة  يف  ــداع،  والإب املبادرة  روح 
بداأنا مب�اجهة  الن�ساء.  التي تعرت�ش طريق 

اأطفالنا  رعــايــة  م�سكلة 
املنا�سلت  الن�ساء  نحن 
الث�رة، حيث  يف �سف�ف 
التاأ�سي�ش  مرحلة  كانت 
تــتــطــلــب جـــهـــ�د كــبــرية 
كنا  لدرجة  ط�يل  ووقــت 
عــدد  ي�سبح  ــ�  ل نتمنى 
من  اأكــرث  الي�م  �ساعات 

العمل  تت�سع حلجم  التي مل تكن  24 �ساعة، 
املطل�ب اإجنازه. يف العام 1971 واأثناء العمل 
املخيمات،  يف  الحتـــاد  جلــان  ت�سكيل  على 
لأطفالنا  املتبادلة  الرعاية  لطريقة  ت��سلنا 
منه  ت�ستفيد  اآخــر  حل  اإيجاد  حلني  مبدئيًا 

اأعداد اأكرب من الن�ساء العاملت. 
ال�سعار  نحوحتقيق  الأولــى  اخلطوة 

)رو�سة لكل خميم( :
الأمــهــات  املنا�سلت  مــن  جمم�عة  قــررنــا 
ال�حيد  املــقــر  غـــرف  اإحــــدى  عــلــى  ال�سط� 
»راأ�ـــش  منطقة  وكـــان يف  ــــذاك  اآن لــلحتــاد 
بريوت« نزلة احلمام الع�سكري، قمنا بتفريغ 
الغرفة من املكاتب، وو�سعنا فيها �سريرين، 
للأطفال  للغيار  وطاولة  الطراريح  وبع�ش 

كان االتحاد يوفر 
الجهود التطوعية في 
التمريض والتدريب 
على اإلسعافات األولية
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من  اأحــ�ــســرنــاهــا  الألــعــاب  وبع�ش  الــر�ــســع 
بي�تنا، و�سرنا نتناوب على رعاية اأطفالنا كل 
الأ�سب�ع  ي�ًما يف  الأطفال  ترعى  منا  واحدة 
الأ�سب�ع،  اأيام  بقية  احلركة  يف  حرة  وتك�ن 
اأطفالها  احتياجات  حت�سر  اأم  كل  وطبعًا 
ذلك  بعد  وخلفه.   والغيارات  احلليب  من 
الرتب�ي  التخطيط  دائــرة  مع  التن�سيق  مت 
على  للعمل  الفل�سطيني  التخطيط  مركز  يف 
برنامج تطوير وتو�سيع �سبكة ريا�ض االأطفال 

يف املخيمات الفل�سطينية.
 لدى خروج ق�ات منظمة التحرير الفل�سطينية 
من لبنان �سيف العام 1982، كانت اللجنة 
الجتماعية يف الأمانة العامة للحتاد، التي 
وامل�ؤ�س�سات  املنظمات  جميع  فيها  متثلت 
ريا�ش  اأو  ح�سانات  لديها  التي  الفل�سطينية 
وح�سانة  رو�سة   57 على  ت�سرف  للأطفال، 
بع�سها  الفل�سطينية،  املخيمات  خمتلف  يف 
والبقية  لبنان  يف  الحتــاد  فرع  تاأ�سي�ش  من 
لعدد من امل�ؤ�س�سات واملنظمات الفل�سطينية. 
ومعلمات  املربيات  تدريب  الإ�سراف  وي�سمل 
ومديرات الريا�ش، بالإ�سافة للإ�سراف على 
منهاج وبرامج رعاية االأطفال. كانت من بني 
التي  البيتية  احل�سانات  احل�سانات  اأف�سل 
كانت ترعاها ربة بيت يف بيتها ومع اأطفالها، 
الن�ساء  ــهــ�ؤلء  ل الــتــدريــب  يــ�ؤمــن  والحتــــاد 
ا على برنامج الرعاية الرتبوية  وي�سرف اأي�سً
مع  بالتعاون  لــلأطــفــال،  املــقــدم  وال�سحية 
الف�سل  ويع�د  الفل�سطيني.  الأحمر  الهلل 
اإلى  احل�سانات،  من  الن�ع  هــذا  لكت�ساف 
�سّيدة عج�ز كانت تعي�ش مع زوجها يف خميم 
ما  على  يعي�سان  وزوجها  اأنها  تبني  �ساتيل، 
العاملت من جاراتها  الن�ساء  تتقا�ساه من 
يف  وج�دهن  اأثناء  اأطفالهن  رعاية  مقابل 

العمل.

للبنان،  الإ�سرائيلي  الجتياح  وقــع  عندما 
كان الحتاد على و�سك اإطلق منهاج خا�ش 
بالتعاون  الفل�سطينية  الأطــفــال  بــريــا�ــش 
املتط�عني  واملربني  الأ�ساتذة  من  عــدد  مع 
للتعاون مع م�سروع برنامج اأطفال املخيمات 
الي�ني�سيف  منظمة  من  وبدعم  الفل�سطينية 
بعد �سدور قرار من اجلمعية العامة للأمم 
املــراأة  تقدم  جلنة  مــن  )بت��سية  املتحدة 
وبرامج  م�ساريع  لدعم  املتحدة(  االأم��م  يف 
عملت  لــقــد  الفل�سطيني.  والــطــفــل  املــــراأة 
الن�ساء يف ظروف من املعارك، والعتداءات 
وكل  لبنان،  الع�سكرية جلن�ب  والجتياحات 
ما ترتكه من ويلت، وط�رت اأ�سكال ن�سالها 
�سعبها  مع  خا�ستها  وحروب  معارك  ظل  يف 
بكل ما يكتنفها من ق�سف وخطف وظروف 
اأن يك�ن على حياتها واأفراد  ت�تر وقلق قبل 

اأ�سرتها على الث�رة وم�ستقبل الق�سية. 

تاج ال�شر ح�شن / ال�شودان
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ــمــراأة  ــل ـــــدور الــ�ــســيــا�ــســي ل تــطــور ال
الفل�سطينية

مل يقت�سر دور املراأة يف املقاومة على �سعيد 
الفل�سطينية  املـــراأة  جه�د  وتط�ير  تنظيم 
اأ�سبحت  بل  ال�طني،  الن�سال  يف  ودجمها 
والع�سكري  ال�سيا�سي  التدريب  مع�سكرات 
جزًءا طبيعًيا من مهام التنظيمات ال�سيا�سية، 
الن�سائية ت�سارك يف  للميلي�سيا  وتك�نت فرق 
عمل  وم�اقع  املخيمات  عن  الدفاع  كمائن 
وجنح  الفل�سطينية.  الث�رة  ومكاتب  اأجهزة 
بامل�ساركة  املراأة  الدفاع عن حق  الحتاد يف 
ال�سيا�سية،  وال�ف�د  القرار  �سنع  م�اقع  يف 
املجل�ش  املــراأة يف  ن�سبة متثيل  ارتفعت  حتى 
ال�طني عام 1980 اإلى ما يقارب ال 10% 

من اأع�ساء املجل�ش.
كما قام احتاد املراأة بدور رئي�سي يف اإي�سال 
اإلــى  الفل�سطيني  وال�سعب  املــــراأة  ق�سايا 

العديد من  الثنائية مع  العامل عرب علقاته 
البلد  يف  الن�سائية  واجلمعيات  الحتــادات 
م�ساركته يف اجله�د  وعرب  والعامل،  العربية 
الدولية من اأجل تقدم و�سع املراأة، ومتكنت 
العديد  على  احلــ�ــســ�ل  مــن  الحتـــاد  وفـــ�د 
املراأة  ق�سايا  لتاأييد  الدولية  القرارات  من 
الدولية،  امل�ؤمترات  يف  الفل�سطيني  وال�سعب 
للمراأة  الأول  الــدويل  امل�ؤمتر  يف  حدث  كما 
عندما   ،1975 عــام  املك�سيك  يف  املنعقد 
اأدينت ال�سهي�نية كحركة عن�سرية، وعندما 
متكن الحتاد من انتزاع قرار بتكليف الأمني 
بتقدمي   1977 عــام  املتحدة  لــلأمــم  الــعــام 
والطفل  املـــراأة  اأو�ــســاع  حــ�ل  �سن�ي  تقرير 
الفل�سطيني يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 
يتم بعد مناق�سته يف الجتماع ال�سن�ي للجنة 
ت��سيات  رفع  املتحدة  الأمم  املراأة يف  تقدم 
للجمعية العامة لالأمم املتحدة لدعم برامج 
وم�ساريع املراأة والطفل الفل�سطيني، والعمل 
على اإنهاء الحتلل باعتباره العقبة الرئي�سة 
يف طريق تقدم و�سع املراأة ويف طريق حتقيق 

ال�سلم يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
: هانحن  اأقــــ�ل  كــنــت  الـــثـــ�رة،  مــ�ــســرية  يف 
نكتب يف الأر�ش بني النا�ش، ن�سنع تاريخا« 
جديدا« لمتنا، ها نحن نعيد ترتيب احلياة 
جذر  وبالفعل،  بعدنا،  مــن  ولأطفالنا  لنا 
الث�رة  املتح�لة. كانت  النظرية  اللغة، نكتب 
الكتابة ال�حيدة املمكنة وال�سافية، التي تعيد 
لروحي اتزانها ولعقلي ات�ساقه. كنا نعمل بني 
النا�ش، نفكر معا« ونعمل معا«. ننظم اللجان 
املظاهرات،  نق�د  امل�اقع،  نحر�ش  ال�سعبية، 
ن�سعف   ، الــطــعــام  نـــ�زع  ــ�ارع،  ــ�ــس ال ننظف 
الأطــفــال،  ونعلم  الن�ساء  ــدرب  ن اجلــرحــى، 
ونعر�ش  ن�سنع  بــالــ�فــ�د،  نلتقي  اأو  نذهب 
ن�ؤ�س�ش  واملــخــيــمــات،  الــقــ�اعــد  يف  الأفــــلم 
اأطــراف  على  ومنتد  لأمتنا  مرئية  ذاكـــرة 
الث�رة  كتاب  يف  معا«  ونكتب  نقراأ  الدنيا. 
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لفل�سطني،  ونغني  احلــق،  لغتنا  عن  نبحث 
ففيها التقت كل هم�م الإن�سانية. 

من العمل على الأر�س اإلى الكتابة :
بعد خروج ق�ات الث�رة من الأردن بداأ التط�ر 
الفرتة ما  املــراأة يف  الــذي حــدث يف جتربة 
الجتماعية  والتغريات   ،1967-1971 بني 
انح�ساًرا.  ت�سهد  رافقته،  التي  وال�سيا�سية 
وقيادات  كــ�ادر  من  انتقادات  ن�سمع  وبداأنا 
�سيا�سية تتكئ على ممار�سات خاطئة حدثت 
التي  ال�سلبيات  بع�ش  اأو  التجربة،  خــلل 
امل�ساركة  ا�ستمرار   لتقاوم  عنها،  نتجت 
الن�سائية وتط�رها، خا�سة يف جمال امل�ساركة 
ال�سيا�سية  واملــكــاتــب  القيادية  اللجان  يف 
حد  النتقادات  بع�ش  بلغ  وقد  للتنظيمات. 
ال�ستخفاف وال�سخرية 
مــن جــهــ�د ومــ�ــســاركــة 
عبارات  واإطلق  املراأة 
ــل: »حــكــي اأو�ــســغــل  ــث م
ـــ�ان«. مــثــل هــذه  ـــس ـــ� ن
نــ�ًعــا  �سكلت  ــ�اقــف  امل
لبع�ش  ال�ستفزاز  من 
الك�ادر الن�سائية حت�ل 
املراأة يف  للتفكري بت�سجيل جتربة  اإلى حافز 
التجارب  هذه  الزمن  يطم�ش  ل  كي  الث�رة 
جتارب  انطم�ست  كما  املقدامة،  الإن�سانية 
وم�ساركات الن�ساء يف املراحل الأولى للن�سال 

ال�طني الفل�سطيني.
جعلتني  الفذة  التجربة  لهذه  م�اكبتي  اإن 
الــنــ�ــســاء للعمل  انـــدفـــاع  ـــرب  اأملـــ�ـــش عـــن ق
على  وقدرتهن  ملل،  اأو  كلل  دون  املت�ا�سل 
وعلى  فــائــقــة،  ب�سجاعة  اخلــطــر  مــ�اجــهــة 
حل  يف  مبدعة  بــاأفــكــار  ال�سع�بات  حتــدي 
يف  الن�ساء  وخا�سة  ت�اجههن،  التي  امل�ساكل 
الذي  الأمــر  واملخيمات.  ال�سعبية  املناطق 
طرح يف راأ�سي �س�ؤال »كبريا«، ما الذي يدفع 
الن�ساء لهذه امل�ساركة العظيمة، يف مثل هذه 

الظروف ال�سعبة واخلطرة، رغم اأن املجتمع 
ل يطالبهن بذلك ؟   

�س�ؤال طاملا تردد يف نف�سي واأنا اأعاي�ش هذه 
يف  التجارب  اأغنى  من  كانت  التي  التجربة 
حياتي، وقد ايقظت وعيي على الطاقة الهائلة 
العظيمة اخلفية واملهدورة لدى  والبداعات 
حتى  لها  منفذًا  جتد  اإن  ما  التي  الن�ساء، 
التجربة  هذه  زادت  لقد  كالربكان،  تنفجر 
ثقتي  من  وزادت  كامراأه،  بنف�سي  ثقتي  من 
باأهمية دور الن�ساء يف بناء املجتمع الن�ساين 
ال�سليم. واإنني �سخ�سًيا ادين لهذه التجربة 
بق�سية  ووعيي  ال�سيا�سي  وعيي  من  بالكثري 

املراأة كق�سية �سيا�سية من الدرجة الولى.
ذكريات حول الكتاب الأول :

ـــل عام  اوائ  1971 عــام  اأواخــــر  بـــريوت  يف 
1972، تعارفنا جمم�عة من الن�ساء يجمعنا 
التي  ال�سعبة  والظروف  الفل�سطيني،  الهم 
خروجها  بعد  الفل�سطينية  الــثــ�رة  تعي�سها 
من الأردن، والقلق على م�سري جتربة املراأة 
باأننا  ح�اراتنا  اأثناء  نكت�سف  وبداأنا  فيها. 
جتربة  ت�سجيل  �ــســرورة  فكرة  حــ�ل  نلتقي 
املراأة يف الث�رة الفل�سطينية، فاتفقنا على ان 
ت�سع كل منا ت�س�رًا ح�ل الفكرة، ونلتقي يف 
لبل�رة فكرة امل�سروع  م�عد حددناه م�سبقًا، 
اأن  املجم�عة  قررت  الأول  لقائنا  ويف   . معًا 
تبني  حيث  امل�سروع،  على  ال�ــســراف  ات�لى 
كان  اعــددتــه  الــذي  الت�س�ر  ان  للمجم�عة 
الكـــرث تــكــامــًل، ورمبـــا �ــســاعــدين يف ذلــك 
جمال تخ�س�سي وعملي كاإخ�سائية نف�سية. 
ثريا  الأخــــ�ات:  املجم�عة  هــذه  مــن  واأذكـــر 
جيهان  مكدا�سي،  ح�سناء  ال�سريف،  عبيد 

احلل�، و�سمرية ع�سل.
هكذا بداأت الفكرة. فلم ناأخذ زمام املبادرة 
للتحرك العملي اإل عندما وجدنا اأن الفكرة 
ا« لن نق�م بالعمل  جماعية، وكنا نطمح اأي�سً
ث�رية  نعي�ش حالة  كنا  فقد   . ب�سكل جماعي 

قام االتحاد بإيصال 
قضايا المرأة عبر 
عالقاته مع االتحادات 
والجمعيات النسائية 
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تدع�نا لنبذ الفردية وتعميق الروح اجلماعية 
عن  للبحث  فكرة  لدينا  تكن  ومل  العمل.  يف 
دعم مادي اأو م�سدر مت�يل للم�سروع. ولكن 
مدير  اإقناع  من  بعد  فيما  املجم�عة  متكنت 
امل�سروع، ومت  بتبني  اآنذاك  التخطيط  مركز 
تفريغي على كادر املركز ملتابعة العمل عليه.

مل ت�سر الأم�ر كما كنا نرغب، فقد حا�سرتنا 
وق�ع  مثل  ال�سيا�سية  الظروف  من  جمم�عة 
عـــدة اعـــتـــداءات اإ�ــســرائــيــلــيــة عــلــى قــ�اعــد 
عام  لبنان  جن�ب  يف  الفل�سطينية  املقاومة 
1972، وال�ستباكات التي وقعت بني اجلي�ش 
اللبناين وبني املقاومة الفل�سطينية بداية عام 
1973، هذا بالإ�سافة لظروفنا الجتماعية 
كن�ساء عاملت ومنا�سلت �سيا�سيات وربات 
بي�ت يف نف�ش ال�قت. مما اأدى اإلى اأن ينح� 
امل�سروع منحى غري الذي بداأ به. فبعد مرور 
يكن  مل  عليه،  العمل  لنتهاء  املــقــررة  املــدة 
واملعل�مات  امل�سادر  جمع  مرحلة  جتاوز  قد 
والبيانات واإجراء املقابلت. يف هذه املرحلة 
ا ظروف خا�سة خارجة عن  ا�سطرتني اأي�سً
ا�سهر،   6 ملــدة  عليه  العمل  ليقاف  اإرادتـــي 
كما  عليه،  للعمل  تفرغي  اأثــنــاءهــا  انتهى 
تغريت ظروف الن�ساء يف املجم�عة، فمنهن 
للدرا�سة  عادت  من  اأو  للخارج  �سافرت  من 
اأو تزوجت اأو طراأت ظروف على ا�سرتها مل 
متكنها من متابعة العمل. فدخل امل�سروع يف 
بيننا من هي  يعد  تعقيًدا، ومل  اكرث  ظروف 
على  ال�سهل  من  لي�ش  عليه،  للعمل  متفرغة 
امام  نف�سي  وجدت  للكتابة.  التفرغ  الن�ساء 
العمل وحــدي يف ظــروف ل  م�س�ؤولية امتــام 
املجم�عة.   بقية  ظـــروف  عــن  �سع�بة  تقل 
ت�قف العمل عليه مرة اخرى، حتى ا�ستقرت 
بني  العمل  مبتابعة  ي�سمح  حد  اإلــى  ظــرويف 
احلني والخر، وانتهت كتابة امل�س�دة الأولى 

وطباعتها ح�ايل منت�سف عام 1973.
تلفت  الكتاب  هــذا  ــى  اإل الآن  انظر  عندما 

ال�سفحة  على  املل�سقة  الــ�رقــة  انتباهي 
عــبــارة »هــذا  الــغــلف، وحتمل  بعد  ـــى  الأول
الكتاب يعرب عن وجهة نظر الكاتبة« وعليها 
ت�قيع الحتاد العام للمراأة الفل�سطينية. هذه 
واجهها  التي  بال�سع�بات  تذكرين  العبارة 

الكتاب واجلدل الذي ا�ستغرقه قبل الن�سر.
كنت بعد النتهاء من طباعة م�س�دة الكتاب 
قد قمت بت�زيع عدد من الن�سخ ، على بع�ش 
املراأة  جتربة  واكبت  التي  الن�سائية  الك�ادر 
يف الث�رة، وبع�سهن ممن �ساركن يف مناق�سة 
الفكرة الولية للكتاب من اجل الطلع عليه 
اأو  الــراأي ح�لها  وابــداء  ومراجعة حمت�ياته 
اقرتاح تعديلت فيها، لكن جه�دي مل تنجح 
يف احل�س�ل على مراجعة دقيقة اأو اأية اآراء 

واقــــرتاحــــات جــ�هــريــة 
ــل. فــقــد مــرت  ــدي ــع ــت ــل ل
امتــكــن  ان  قــبــل  �ــســهــ�ر 
مــن الــلــقــاء بــثــلثــة من 
الـــكـــ�ادر فــقــط، وكــانــت 
قـــد مــــرت مــــدة طــ�يــلــة 
على قراءتهن له، ب�سبب 
حلرب  ال�سيا�سية  الآثــار 

نتائج  و   1973 عــام  اأواخـــر  الأول  ت�سرين 
عام  العا�سر  الفل�سطيني  ال�طني  املجل�ش 
و  الفل�سطينية.  املقاومة  �ساحة  على   1974
عند التفكري بن�سر الكتاب، اأعطيت الأول�ية 
لدعمه  نظرًا  الفل�سطيني  التخطيط  ملركز 
للم�سروع يف مراحله الأولى، ومت تقدمي ن�سخة 
من الكتاب اإلى مدير مركزالتخطيط اأواخر 
يكن  ومل  تغري  قــد  كــان  الــذي   ،1974 عــام 
املركز  يف  تفرغي  اأقر  الذي  املدير  ذات  ه� 
غيابي  ب�س�سب  واإنهائه  الكتاب  على  للعمل 
ب�سبب  اأن غيابي كان  اأ�سهر، رغم  �ستة  ملدة 
بانتمائي  علقة  لها  ولأ�سباب  جربية  اإقامة 
املدير  اأبـــدى  وقــد  الفل�سطينية.  للمقاومة 
بحجة   ه�،  كما  ن�سره  على  حتفًظا  اجلديد 

اندفاع النساء للعمل 
المتواصل دون كلل، 
وقدرتهن على مواجهة 
الخطر بشجاعة فائقة
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اإن التحليل النظري ال�ارد يف الكتاب ل يتفق 
مع وجهة نظر املركز، ولبد من اإجراء بع�ش 

التعديلت عليه قبل ن�سره من قبلهم.
يف  ــى  الأول جتربتي  كــان  الكتاب  اأن  �سحيح 
وم�اكبة  معنية  كــامــراأة  اأنــنــي  اإل  البحث، 
لهذه التجربة، كنت مقتنعة مبا ورد فيه من 
اأتلّق  مل  انني  اإلــى  ا�سافة  واآراء،  معل�مات 
من  للتعديل  ج�هرية  اقرتاحات  اأو  اآراء  اية 
بتقدميه  فكرت  وهكذا  الن�سائية.  الــكــ�ادر 
لــلمــانــة الــعــامــة لــلحتــاد الــعــام لــلــمــراأة 
تبنيه  يف  ــة  ــ�ي اأول لــه  كــاطــار  الفل�سطينية، 
دار  لأي  تقدميه  يف  قــط  افكر  مل  ونــ�ــســره. 
من دور الن�سر الكثرية يف بريوت، لن فكرة 
اأ�سا�سا« بهدف الن�سر  الكتاب ا�سًل مل تكن 
ت�سجيل  بقدر ما كانت من اجل  ذاتــه،  بحد 
للنقا�ش  وطرحها  الــثــ�رة  يف  املـــراأة  جتربة 
بكافة ابعادها بني الك�ادر الن�سائية، وداخل 
بهدف  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  التنظيمات 

تط�ير جتربة املراأة يف الث�رة.
عندما قدمت ن�سخة الكتاب للحتاد، علمت 
الأمانة  ع�س�ات  بني  حــاًدا  جــدًل  اآثــار  ــه  اأن
ال�اردة  الآراء  يتفق مع  فالبع�ش مل  العامة، 
النقدية  بالنظرة  يتعلق  مــا  وخــا�ــســة  فيه 
اأو يف  الفل�سطينية يف الحتاد  املراأة  لتجربة 
ب�سبب  ورمبــا  ال�سيا�سية،  التنظيمات  بع�ش 
املقدمة النظرية التي ل تتفق معها الع�س�ات 
امل�ؤيدات للروؤية ال�سرتاكية املارك�سية. وبقي 
ومل  اأ�سهر.  لعدة  معطًل   الكتاب  ن�سر  قرار 
وه�   ،1975 عــام  يف  ال  الن�ر  الكتاب  يــرى 
العام الذي كر�سته المم املتحدة عامًا دوليًا 
لــلــمــراأة، وبــعــد دخـــ�ل الحتـــاد يف عمليات 
عام  للمراأة  الأول  الــدويل  للم�ؤمتر  العــداد 
1975، واحلاجة ل�سدار مطب�عات اعلمية 

ودرا�سات ح�ل املراأة الفل�سطينية.

وهكذا تقرر ح�سم اجلدل ون�سر الكتاب كما 
ه� مع و�سع العبارة امل�سار اليها، بان الكاتبة 
ذلك  ول�ل  فيه.  الــ�اردة  الآراء  م�س�ؤولة عن 
رمبا ملا حمل الكتاب ا�سمي، فقد كنت اعي�ش 
حالة من الرومان�سية الث�رية الفائ�سة، وكان 
با�سم الحتاد،  الكتاب  ين�سر  ان  املمكن  من 
والكتيبات  الوراق  من  عــدد  يف  حــدث  كما 
والن�سرات التي كنت اق�م باعدادها يف ذلك 

ال�قت.
نظرة �سريعة على الكتاب:

احلقائق  ملقاربة  جادة  حماولة  الكتاب  جاء 
وامل��س�عية،  الدقة  من  ممكن  قــدر  باأكرب 
النتفا�سات  يف  املـــراأة  لتجارب  ر�ــســده  يف 
ويف   ،1948 عام  قبل  فل�سطني  يف  ال�سعبية 
الفرتة ما بني -1948 العربية يف  الحزاب 
1967، التي ندر وج�د م�سادر مكت�بة لها، 
وقد مت جمع معظم مادتها من مقابلت مع 

�شفية بن زقر / ال�شعودية
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هذه  عا�سرت  و�سخ�سيات  �سيا�سية  قيادات 
املراحل.

وحــقــق قـــدًرا مــن الهــــداف الــتــي كتب من 
التجربة  بت�سجيل  الكتاب  قام  فقد  اأجلها. 
بالتحليل  وتناولها  ال�سياع،  من  وحمايتها 
النقدي املف�سل لكافة ج�انبها مثل: الدوافع 
الذاتية وامل��س�عية مل�ساركة املراأة، الأعمال  
واجهتها،  التي  والعقبات  بها  قامت  التي 
واإمكانيات  العقبات،  لتذليل  القــرتاحــات 
تــطــ�يــر دورهــــا. كــمــا قـــام الــكــتــاب بر�سد 
والثقافية  والنف�سية  الجتماعية  التغريات 
التي رافقت التجربة بهدف طرحها للنقا�ش. 
مما ن�سط احل�ار ح�ل ق�سية املراأة ودورها 
الفل�سطينية،  التنظيمات  داخــل  الث�رة  يف 
مع  الــكــتــاب  ملناق�سة  بــدعــ�تــي  قــامــت  الــتــي 

ك�ادرها ال�سيا�سية. 
الكتابة  عــن  خـــروًجـــا  الــكــتــاب  �سكل  وقـــد 

ال�سائدة ح�ل املراأة الفل�سطينية، التي كانت 
والنظرية،  الإعلمية  عليها اخلطابة  تطغى 
اأوالكتابة ال�جدانية والعاطفية عن ت�سحيات 
الفل�سطينيات.  والأمهات  الن�ساء  وبط�لت 
اأو  الــتــنــظــري  الغـــــراق يف  ــخ  ف يــقــع يف  ومل 
يف  �سائدة  كانت  التي  الدعائية  العلمية 
ذلك ال�قت. انني اأعتز بتجربة هذا الكتاب 
بالروؤية  لتميزه  وتــ�ا�ــســعــه،  ب�ساطته  على 

النقدية لتجربة كنت اإحدى امل�ساركات بها.
ــني المــ�ــس  الــكــتــابــة حـــول املـــــراأة ب

واليوم:
والكتابة  ـــراأة  امل بق�سايا  اهتمامي  ا�ستمر 
جتربة  لتط�ر  م�اكبتي  ا�ستمرار  مع  ح�لها 
يف  الن�ساء  ـــارب  وجت الفل�سطينية،  املــــراأة 
الأردن والبلد العربية والعامل . فمن خلل 
خمتلف  مــن  الن�ساء  مــع  العملية  جتربتي 
الــ�ــســرائــح الجــتــمــاعــيــة لــ�ــســنــ�ات طــ�يــلــة، 
تراكمت لدي ملحظات هامة وق�ية ي�سعب 
يف  ن�سائية  خ�س��سية  وج�د  ح�ل  جتاهلها، 
معها  التعامل  ويف  وللحياة،  للأ�سياء  النظر 
والتعبري عنها. ولقد تاأكدت هذه امللحظات 
يف  الن�سائية  الإ�سكالية  ح�ل  مطالعاتي  عرب 
جمالت علم النف�ش )جمال تخ�س�سي( ويف 
ال�سيا�سة  ويف  والأنرثب�ل�جيا  الجتماع  عل�م 
يف  اجتاهًا  تتخذ  واأبحاثي  كتاباتي  فبداأت   ،
البحث ح�ل هذه اخل�س��سية، ومدى اأهميتها 
تكر�ش  التي  الأب�ية،  العقلية  هيمنة  مل�اجهة 
املفاهيم ال�سلط�ية والتملكية لدى احلك�مات 
الر�سمية  والقيادات  ال�سلطات  اأنــ�اع  وكافة 
اذ  والث�رية.  الي�سارية  فيها  مبا  وال�سعبية 
تقف هذه العقلية عائقًا امام ادماج الأفكار 
املختلفة للن�ساء وال�سباب، مل�اجهة املع�سلت 
وعلى  الب�سرية،  املجتمعات  منها  تعاين  التي 
والإداري  ال�سيا�سي  الف�ساد  ق�سايا  راأ�سها 
هــذه  بنية  تنخر  اأ�ــســبــحــت  الــتــي  واملـــــايل، 
املجتمعات، وخا�سة يف بلدنا العربية، التي 
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ل تزال ونحن يف نهاية القرن الع�سرين، حتب� 
واحــرتام  الدميقراطية  نح�  وخيفة  بــرتدد 

حق�ق الإن�سان.
ــــى حــ�ل  الأول كتابتي  بــني  اأقــــارن  وعــنــدمــا 
املراأة وكتاباتي احلالية، ل اأجد يف احلقيقة 
فدوافعي  واملنطلقات،  الدوافع  يف  اختلًفا 
وهي  واحـــدة،  ومــازالــت  كانت  ومنطلقاتي 
اأخلقية.  اأ�س�ش  اإلى  ت�ستند  ان�سانية  دوافــع 
الث�رة  يف  املــراأة  بتجربة  اهتمامي  جاء  لقد 
والكتابة ح�لها بدافع ال�سع�ر بالظلم املركب 
ال�اقع عليها، واخل�سارة الفادحة التي تلحق 
باملجتمع وبالث�رة 
نتيجة  بـــالـــذات، 
�سدها  للتمييز 
وعــــــــدم تــقــديــر 
خا�سة  جه�دها. 
بــــداأت  اأن  بــعــد 
تــطــ�ر  يف  ـــش  ـــ� اأمل
م�ساركة املراأة يف 
والتغريات  الث�رة 
الــــنــــفــــ�ــــســــيــــة 
ـــة  ـــمـــاعـــي والجـــت
الــتــي تــرافــقــهــا، 
طاقة هائلة ترفد 
ــ�رة،  ــث مــ�ــســرية ال
املفاهيم  مــن  املجتمع  بتحرير  تعد  واإمنـــا 
املتخلفة التي تعيق التقدم نح� بناء جمتمع 
وجاء  الإن�سانية.  والكرامة  والعدالة  احلرية 
ح�ل  والــدرا�ــســة  بالبحث  لحــًقــا  اهتمامي 
خ�س��سية الروؤية الن�سائية، يف الثقافة واللغة 
ويف الإدارة والقيادة ال�سيا�سية، والكتابة ح�ل 
اإدماج هذه الروؤية يف بنية م�ؤ�س�سات املجتمع 
ويف ر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات، من 
نف�ش الدوافع واملنطلقات الأخلقية الأولى. 
الن�سائية  اخل�س��سية  على  الرتكيز  وياأتي 
من روؤيتي باأن م�ساركة الن�ساء ت�سكل اإ�سافة 

ن�عية للمجتمع ولي�ش اإ�سافة كمية وح�سب. 
ال�سينما  لــلــكــفــاح:  ــــرى  اأخ و�ــســيــلــة 

الفل�سطينية
واأنا يف  علي  اأب�  التقينا م�سطفى  اأننا  رغم 
اأن  اإل  قبل،  من  وع�اطفنا  واآمالنا  اأفكارنا 
وارتباطنا  علقتنا  عمق  الــثــ�رة  يف  لقاءنا 
للت�ا�سل  جديًدا  طريًقا  يل  فتح  و  ببع�ش، 
والن�سال من خلل اللغة ال�س�رية بال�سينما. 
مب�سطفى  علقتي  خــلل  من  تعرفت  فقد 
على �سلفة جاد اهلل وهاين ج�هرية، وهم 
فل�سطني،  اأفـــلم  وحـــدة  بت�سكيل  يــفــكــرون 
الــذي  ال�سينمائي  الــفــن  ب�ا�سطة  ليعربوا 
وتطلعه  الفل�سطيني  ال�سعب  ثــ�رة  عن  يعرب 
نح� حترير اأر�سه وحتقيق اآماله يف احلرية 

وال�ستقلل.
فل�سطني  اأفــــلم  وحـــدة  مــع  عملي  ــــداأت  وب
للأفلم  التجريبية  العرو�ش  يف  كمتط�عة 
ق�سم  تاأ�سي�ش  بــدايــة  منذ  املــخــيــمــات،  يف 
ال�سينما والت�س�ير حيث كنت اأ�ساعد يف اأي 
ت�س�ير  �س�ت،  ت�سجيل  من  مطل�ب،  عمل 
كم�ساعدة  الإداري،  العمل  يف  ف�ت�غرايف، 
ــلم،  الأف بع�ش  على  امل�نتاج  اأثــنــاء  خمــرج 
ــاج  ــت الإن اأفــــلم  لبع�ش  اإنـــتـــاج  كــمــ�ــســاعــدة 
الأر�سيف  ق�سم  تاأ�سي�ش  يف  ثــم  امل�سرتك، 
والــ�ــســيــنــمــاتــيــك بــعــد حتـــ�ل وحــــدة اأفـــلم 
الفل�سطينية،  ال�سينما  م�ؤ�س�سة  اإلى  فل�سطني 
لفلمني  واإخــــراج  �سيناري�  ب��سع  واأخــــرياأ 
وثائقيني : اأطفال ..ولكن ، ون�ساء من بلدي، 
الذي كنت قي مرحلة امل�نتاج من العمل عليه 
بعد  فقد  لكنه  العمل،  من  عامني  وا�ستغرق 
الإ�سرائيلية على  للق�ات  واإنزال  اأول ق�سف 
1982، حيث  الرابع من حزيران  بريوت يف 
املدينة  طريق  الإ�سرائيلية  الق�ات  قطعت 
مكان  ال�سخرة  لأ�ست�دي�  امل�ؤدي  الريا�سية 
العمل على الفيلم. وبعد ذلك فقد الأر�سيف 
ما  له ق�سة.  وكان  اأ�س�ست  الذي  ال�سينمائي 
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ال�سعب  لها  يتعر�ش  التي  اخل�سارات  اأكــرث 
املعارك  هذه  كل  يخ��ش  وه�  الفل�سطيني، 
واحلروب مدافعًا عن وج�ده وحقه يف احلياة 

احلرة الكرمية.
رد  هــ�  ال�سينمائي  العمل  يف  �سحرين  مــا   
الفعل ال�سعبي مل�ساهدة الأفلم الفل�سطينية، 
اإقباًل مثرًيا للده�سة من  فقد لقت الأفلم 
لأول  اأنف�سهم  ي�ساهدون  وهــم  اجلماهري، 
يــروا  اأن  ــادوا  اعــت التي  ال�سا�سة  على  مــرة 
م�ساهد  فيها  وراأوا  ال�سينما،  جنــ�م  عليها 
تتحدث  اأفــلم  مرة  لأول  راأوا  حياتهم،  من 
واأخذت  وبط�لتهم،  واآمالهم  هم�مهم  عن 
يف  للعر�ش  طريقها  الفل�سطينية  الأفـــلم 
واأ�سبح  والـــنـــ�ادي،  واملــدار�ــش  اجلــامــعــات 
ال�سيا�سية  ال�ف�د  رفيق  الفل�سطيني  الفيلم 
العامل،  لدول  زياراتها  يف  اأو  امل�ؤمترات  اإلى 
من  خمتلفة  اأنحاء  يف  الأفــلم  ن�سخ  ــ�زع  وت
جنم  الفل�سطيني  الفيلم  اأ�ــســبــح  ــعــامل.  ال
طــ�ال  الــدولــيــة  ال�سينمائية  املــهــرجــانــات 
ن�سر  يف  كبرًيا  دوًرا  ولعب  ال�سبعينات،  عقد 
مفاهيم الث�رة والتعريف بالق�سية وتطلعات 

ال�سعب الفل�سطيني.
تعريف موجز:

ريفية  اأ�س�ل  من  امــراأة  احلبا�سنة  خديجة 
من مدينة الكرك جن�ب الأردن، تفتح وعيها 
بالثقافة  متاأثرة  تزال  ال  وتقاليد  اأو�ساط  يف 
بع�ش  ت�سمنت  واإن  وهي  البدوية،  والتقاليد 
كانت  اأنها  اإل  التقليدية،  البدائية  املفاهيم 
ما  نح�  بــالنــفــتــاح  ت�سمح  بب�ساطة  تتمتع 
املاأ�ساة  على  تعرفت  وخمتلف.  جديد  هــ� 
يف  �س�يحباتها  اأفـــــ�اه  مــن  الفل�سطينية 
املخيم  عرب  الي�مي  مرورها  ومن  املدر�سة، 

يف طريها اإلى املدر�سة. 
حا�سلة على املاج�ستري يف علم النف�ش، ورغم 
مل  لكني  الدكت�راة،  اأطروحة  اأعــددت  اأنني 

باإعداد  هديف  حققت  الدرجة،  على  اأح�سل 
البحث وت�ظيف ما تعلمته منه يف عملي مع 
الن�ساء، كما مل تت�فر لدي اإمكانية اأو داع لدفع 
مزيد من التكاليف املادية. البحث والدرا�سة 
مل تكن ي�مًا عندي للح�س�ل على �سهادة اأو 
بحث  كل  وراء  املعريف  الف�س�ل  كان  درجــة، 
لت�ظيفها  احلاجة  ثم  بها،  قمت  درا�سة  اأو 
مار�ست  عندما  وحتى  العملية،  التجربة  يف 
التعليم اجلامعي كمحا�سرة كان ذلك لأبقى 
على �سلة بالعلم والأجيال اجلديدة وم�اجهة 
اجلامعات  تعي�سها  التي  الحــتــلل  ظــروف 

الفل�سطينية.
واملبادرة  القناعة 
قادت جتربتي يف 
اأخ�سع  مل  احلياة 
التخ�س�ش  ملبداأ 
يعنيني  ل  املطلق 
الكمي  الـــرتاكـــم 
اللقب،  وامتلك 
قــ�ــســيــت حــيــاتــي 
اأفـــعـــل مـــا اأقــتــنــع 
وكاأين  واأرغــب  به 
كنت  فقد  األــعــب، 
اأحب واأ�ستمتع مبا 
اأتر�سح  مل  اأعمل. 

ي�ًما اأو اأ�سعى مل�قع، كل امل�اقع التي حتملت 
عن  غائبة  ــا  واأن عليها  ح�سلت  م�س�ؤوليتها 
م�قع النتخاب يف عمل ما. وجاءت ن�س��ش 
على  تداهمني  كانت  التي  الأدبــيــة  كتاباتي 
ال�سعب  اآلم وبط�لت  حني غرة، فقد كانت 
عيني  اأمــام  ت�سري  ق�سائد  مثل  الفل�سطيني 
على الأر�ش، كما جاءت م�ساركتي يف �سينما 
الث�رة مثل حنني للفن الذي هجرت، وع�دة 
للت�ا�سل مع النا�ش ح�ل الق�سايا التي ملكت 

عقلي وروحي.
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ال�سيدة �سلوى زّيادين )يف لقاء معها بتاريخ: 1992/8/27(
اإلى زوجي يعق�ب زيادين يف العام  1921، لأم لبنانية واأب �س�ري. تعرفت   ولدت يف العام 
الي�س�عية يف بريوت، وكنت حينها وحيدة يف  الطب يف اجلامعة  1948، عندما كان يدر�ش 
بريوت ب�سبب �سفر اأهلي اإلى اأمريكا، فا�سطررت للعمل والتدري�ش يف مدر�سة الله�ت التابعة 
للكني�سة التي ع�ست يف رعاية مدر�ستها الداخلية. يف تلك الفرتة ال�سعبة من حياتي، التقيت 
ق�ست  التي  العا�سفة  ب�سبب  �سعبة  اقت�سادية  ظــروف  من  يعاين  مثلي  كان  الــذي  بيعق�ب 
على ممتلكات اأهله من الأغنام يف قرية ال�سماكية يف منطقة الكرك، وقد �ساهمت ظروفنا 
امل�سرتكة )يعق�ب واأنا(  يف تعزيز لقائنا الفكري، اإذ اكت�سفت اأن يعق�ب كان �سي�عيا، وكنت 
اأنا قد التحقت باحلزب ال�سي�عي.                                                                                               

يف العام 1948، حّلت النكبة ب�سعب فل�سطني، ويف الفرتة ذاتها مت اإر�سايل اإلى جامعة ك�ل�مبيا 
يف ني�ي�رك، وكانت تلك فر�سة يل لروؤية اأهلي هناك وللدفاع عن الق�سية الفل�سطينية. يف 
اإ�سرائيل، مما جعلني اأواجه ذلك بالدفاع  ني�ي�رك، �سدمت بحجم التعاطف الأمريكي مع 
عن الق�سية الفل�سطينية، وكان ذلك �سببا لرتحيلي من هناك يف ظروف �سعبة للغاية. بعد 
ع�دتي من اأمريكا، عقدنا زواجنا )يعق�ب واأنا( يف مدينة طرابل�ش ب�سمال لبنان. بعد تخرج 
يعق�ب من كلية الطب، يف اجلامعة الي�س�عية، انتقلنا اإلى القد�ش ليعمل يعق�ب يف م�ست�سفى 

* كاتبة وأكاديمية من األردن.

 ناشطات أردنيات في الميدان العام:

 )السيدة سلوى زيّادين؛ بثينة جردانة؛ 
أسمى خضر(

مقابالت قديمة أجرتها وأعّدتها للنشر:
د. �سلوى العمد

الملف
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املطلع، الذي كانت ت�سرف عليه وكالة غ�ث 
على  تعرفنا  وهــنــاك،  الــلجــئــني.  وت�سغيل 
الب�ؤ�ش  وعلى  الفل�سطينية،  الكارثة  عمق 
فل�سطني.  �سعب  من  باملهاجرين  حل  الــذي 
ات�سلنا  امل�ساعدة،  جانبنا  من  نحاول  ولكي 
بالعديد من ال�سخ�سيات الن�سائية، لتاأ�سي�ش 
ذلك  يف  الن�سائية.  اليقظة  رابطة  جمعية 
للح�س�ل  �ــســرورة  هناك  تكن  مل  الــ�قــت، 
كما  اجلمعية،  لتاأ�سي�ش  ترخي�ش  اإذن  على 
اجلمعية  تاأ�س�ست  وقـــد  الآن.  احلـــال  هــ� 
مبجرد اجتماع الن�ساء الل�اتي اتخذن قرارا 
بتاأ�سي�سها )منذ فرتة وجيزة التقيت بزوجة 
الدكت�ر ب�سارة، الذي كان زميل لزوجي يف 
اجلمعية  تذكرين  هل  يل:  قالت  امل�ست�سفى، 
التي قمنا بتاأ�سي�سها يف دير اللتني؟ ... الآن 
�سارت لها فروع عديدة يف القد�ش واملناطق 
حتت  املر�سى  برعاية  تق�م  وهي  املجاورة، 
مظلة الدير(.                                                      

كان هدف اجلمعية اإثارة وعي املراأة بق�سايا 
ــلدهــا وحــقــ�قــهــا ومـــن ذلـــك حــق املـــراأة  ب
قمنا  البلدية،  النــتــخــابــات  يف  بامل�ساركة 
الــهــدف،  هــذا  لتحقيق  عــديــدة  بن�ساطات 
منها لقاء مع �سمري الرفاعي رئي�ش ال�زراء 
لعتقادة  ملطالبنا  ي�ستجب  مل  لكنه  اآنــذاك. 
ذلــك،  اإزاء  ذلـــك.  على  مبكر  الــ�قــت  بـــاأن 
االكتابة  وا�ستخدمنا  ن�ساطاتنا  بت��سع  قمنا 
والــعــرائــ�ــش،  والحــتــجــاجــات  بال�سحافة 
وفتحنا �سف�فا ملح� الأمية بني الن�ساء.                                           
كنت على راأ�ش اأول مظاهرة ن�سائية يف عمان 
ابني على  وقد حملت  بداية اخلم�سينات  يف 
يدي اأثناء م�ساركتي فيها. اتهمتني الأجهزة 
لأحر�ش  معي  طفلي  اأخــذت  باأنني  اآنـــذاك 
اجلفر.  يف  �سجينا  كان  زوجي  لأن  الن�ساء، 
اأ�ستطيع  من  هناك  يكن  مل  ال�اقع  يف  لكن 
ترك الطفل عنده، فا�سطررت لأخذه معي. 
امل�ساركات  عدد  لقلة  املظاهرة  تلك  ف�سلت 

مل  القد�ش  مــن  معي  جئن  فالل�اتي  معنا، 
يتجاوزن الع�سر ن�ساء. ومل ين�سم اإلينا اأحد 
يف عمان. وقد مت اعتقالنا يف �سجن املحطة 
وقد  م�م�سات،  خم�ش  مع  واحــدة  غرفة  يف 
تعر�سنا منهن للأذى و�سد ال�سعر وال�سرب 
هناك  لنا:  وقالت  �سجانة  جاءت  والتهديد. 
لقد  خدعة.  هناك  انتبهن  عليكن.  م�ؤامرة 
وقال�ا  �ــســ�ابــق،  لهن  ن�ساء  بخم�ش  جـــاوؤوا 
يف  معكن  مب�ساركتهن  اعرتفنت  اإنكن  لهن 
اأدخلتهن  الأجــهــزة  اأن  اعتقدنا  املظاهرة. 
وج�دهن  اأخافنا  وقد  علينا،  للتج�س�ش  معنا 
املكان.  يف  حــادة  اأدوات  وجــ�د  ب�سبب  بيننا 
املحتملة،  �ــســرورهــن  مــن  نتخل�ش  وحــتــى 
ال�سجن  يف  ت�سعنا  قد  تهمتنا  باأن  لهن  قلنا 
باأنكن  الأجهزة  دع�ى  قبلنت  فاإذا  ل�سن�ات، 
�سي�عيات، فقد حت�سلن على عق�بة ال�سجن 
مل  لهن،  ن�سيحتنا  وب�سبب  مثلنا.  ل�سن�ات 
يقرتبن منا ب�س�ء بعد ذلك. بعد اأيام خرجنا 
قا�سية  جتربة  اأول  تلك  وكانت  ال�سجن،  من 
ا�سمي  ال�سجن  �سلطات  اأعطيت  وقــد  يل، 
احلقيقي، حتى ل يقع التبا�ش يف حقيقة من 

اأك�ن
بعد املظاهرات وال�سجن انفرط عقد الن�ساء 
�ساروا  �سخ�سيا  اأنــا  خ�فا.  الفرتة  تلك  يف 
يف  وكان�ا  زوجــي،  بن�سال  ن�سايل  يربط�ن 
باأنني  يــقــ�لــ�ن  )ال�سماكية(  زوجـــي  قــريــة 
يف  زوجــي  كــان  ال�سي�عية.  عّلمته  التي  ــا  اأن
اخلم�سينات ي�سجن يف اجلفر، واأنا اأُنفى اإلى 
ال�سماكية عند اأهل زوجي.  وكان ال��سع يف 
معي�سية،  ناحية  من  للغاية  �سيًئا  ال�سماكية 
فكان  القرية،  مت�فرا يف  املاء  يكن  حيث مل 
الرجال والأولد ينقل�ن املاء على اجلمال من 
راعي غنم  حتى  كان  وزوجــي  امل�جب.  نهر 
الدرا�سة،  اأهمية  وعى  لكنه  العا�سرة.  �سن 
القرية،  باأن ي�سبح طبيب  واأنه حلم  خا�سة 
لأنه مل يكن يف القرية طبيب يداوي املر�سى. 
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اإلى مدينة ال�سلط حيث  ولهذا قرر النتقال 
تخرج من هناك، ثم ذهب اإلى �س�ريا ودر�ش 
ظل  لأنــه  درا�ستها  يكمل  مل  لكنه  احلــقــ�ق، 
وجد  تخرج،  وعندما  الطب،  بدرا�سة  يحلم 
تطلعاته،  تقا�سمه  التي  احلياة  �سريكة  يّف 
ديني  مــن منطلق  الــفــقــراء  اأ�ــســاعــد  وكــنــت 
ومبداأ اإن�ساين.                                                                                    

الريف  الأردنيات يف  الن�ساء  تنظيم  يكن  مل 
ب�سبب  ال�سهل،  بــالأمــر  اخلم�سينات  مطلع 
املمكن  مــن  والــعــقــاب.  القمع  مــن  اخلـــ�ف 
ال�سيا�سي  العمل  غمار  خ��سي  اإن  الــقــ�ل 
فعندما  الفرتة.   تلك  يف  خطاأ  كان  املبا�سر 
بتاأ�سي�ش  الن�ساء  مــن  جمم�عة  مــع  قمت 
القد�ش  يف  الن�سائية  اليقظة  رابطة  جمعية 
درو�ش  اأول يف حملة  بداأنا   ،1952 العام  يف 
حم� الأمية يف بري زيت ويف رام اهلل. حتى اأن 
لن�ساطنا  ت�سجيعا  كتبا  لنا  اأر�سلت  الي�ن�سك� 
والكتابة.  القراءة  الميات  الن�ساء  تعليم  يف 
وقد تو�سع هذا الن�ساط اأكرث وتاأ�س�ست فروع 
اأريحا  يف  الن�سائية  اليقظة  رابطة  جلمعية 
الن�ساط  ه��ذا  ارتبط  لكن  اخ��رى.  ومناطق 
املبا�سر،  ال�سيا�سي  الن�سال  مــع  للأ�سف، 
هذا  كان  فيه.  بــارزات  كن  ال�سي�عيات  لأن 
يك�ن  اأن  كان ميكن  اإذ  بالتاأكيــد،  منا  خطاأ 
الأمر اأف�سل بكثيـــر، ل� اأننا ح�سرنا ن�ساطنا 
اآنـــذاك يف املطالب الجتماعبة وحم� الأمية 
وحق�ق املراأة وامل�ساواة، دون اإبراز ه�يتنا ال

�سي�عية.                                                    
 وهكذا، ن�سطت يف العمل ال�سيا�سي، لكنني 
الن�ساء،  اأو���س��اط  يف  التغلغل  من  اأمتكن  مل 
نتيجة  ال�سي�عية  يخاف�ن  كان�ا  النا�ش  لأن 
مكافحة  قان�ن  �سدور  بعد  �سدها،  الدعاية 
ال�سي�عية حتى قبل تاأ�سي�ش احلزب ال�سي�عي 
بخم�ش �سن�ات. كانت قل�ب النا�ش معنا لكن 

والدليل  التحرك.  من  مينعهم  كان  اخل�ف 
عن  لنا  يعربون  كان�ا  النا�ش  اأن  ذلك،  على 
دعمهم عندما يك�ن هناك مد وطني. ويكفي 
اأن اأقـــ�ل اأن زوجــي - وهــ� ابــن الــكــرك – 
عن  الربملانية  النتخابات  يف  جنح  قد  كان 
ي�سري  1956، مما  العام  القد�ش يف  منطقة 
اإلى اأن وطنية املر�سح وم�سداقيته كانت هي 
املقيا�ش ل��س�له اإلى  الربملان.                                                                                             
مل تكن الن�ساء يف اخلم�سينات متدينات على 
النح� القائم يف احلا�سر، ل تن�سي اأن ن�سبة 
كبرية من الن�ساء كن امّيات، ومل تكن املراأة 
ال��سع  الدولة وح�سب، بل كان  مقم�عة من 
فــاإزاء  �ساحلها.  غري  يف  برمته  الجتماعي 
مهام املنزل والأولد والظروف الجتماعية، 
قراءة  منهن  املتعلمة  حتى  ت�ستطيع  بالكاد 
اجلريدة الي�مية.  لهذا قمنا مب�سروع مكافحة 
المية على نطاق وا�سع. ومل تكن الن�ساء يف 
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درو�ش حم� الأمية تهتم حتى ل�سماع الأخبار 
وال�سيا�سية،  الجتماعية  الق�سايا  متابعة  اأو 
كما اإن معظمهن مل يجد الدعم من رجالهن 
الرجل، على  ل�ست �سد  واأنا هنا  املنزل.  يف 
لتحقيق  اجلن�سني  تعاون  من  لبد  العك�ش، 
النتائج املرجوة. لكن الرجل ال�سرقي – حتى 
ميد  ول  للمراأة  ال�قت  يعطي  ل   - التقدمي 
لها يد امل�ساعدة، واملراأة ل ت�سعر بحقها يف 
امل�ساندة، ول الرجل يح�ش باأن املراأة رفيقة 
اأن  وبديهي  م�ساندتها.  عليه  وينبغي  حياته 
جهل املراأة بحق�قها ي�سكل ر�سيدا احتياطيا 
للرجعية.                                                                    

للم�ساركة  ا�سمي  اقـــرتح  الــفــرتة،  تلك  يف 
اأتقن  لأين  نظرا  للطف�لة،  فيينا  م�ؤمتر  يف 
م�ؤمتر  وه�  والإجنليزية.  الفرن�سية  اللغتني 
نــ�ــســائــي عـــاملـــي. هــنــاك لحــظــت الــنــفــ�ذ 
الدولية،  املنظمات  يف  املتغلغل  ال�سهي�ين 

العربية  وق�سيتنا  منها.  التقدمية  وحتى 
لهم.  مفه�مة  تكن  مل   - فل�سطني  – ق�سية 
ففي  �سحية.  اإ�سرائيل  اأن  ال�س�رة  فكانت 
ال�قت الذي كنت فيه اأنتظر اأن ي�ستقبل�نني 
زوجــي  لأن  نــظــرا  بــتــعــاطــف،  واأولدي  ـــا  اأن
اأبيهما.  من  حمرومني  طفلني  ولدي  معتقل 
لدي  فت�لد  للعرب،  املعادي  باجل�  ف�جئت 
الق�سية  ملب�سات  لت��سيح  بالتحدي  �سع�ر 
كما  اآخــر.  �سيء  اأي  وتركت  الفل�سطينية، 
ا يف م�ؤمتر لل�سلم العاملي �سمن  �ساركت اأي�سً
وفد اردين، يف غ�س�ن تلك الفرتة من العام 
وعدنا  جمـــددا،  زوجــي  اعتقال  مت   ،1953
وابني  اأنــا  جمــددا  والفقر  الت�سرد  ملعاناة 
خليل الذي مل يكن قد جتاوز العام الأول من 
العمر. عدت اإلى م�ست�سفى املطلع يف القد�ش 
كلجئة اأنا وابني، ثم من هناك غادرنا  اإلى 
بريوت �سرا ب�سيارة عائلية لأحد الأ�سخا�ش، 
ال�سرية  حياة  جديد  من  ع�ست  بــريوت  ويف 
هنغاريا،ومل  اإلى  ال�سفر  من  متكنت  اأن  اإلى 
اأعد اإلى الأردن ال بعد النفراج ال�سيا�سي يف 
تر�سح  وقد  النيابية.   احلياة  وع�دة  الأردن 
يعق�ب للنتخابات لأول مرة لكنه مل ينجح 
ب�سبب تدخلت ال�سلطة ومت اعتقاله جمددا 
كما مت اعتقايل لفرتة وجيزة، بعدها نفيت 
اإلى قرية ال�سماكية.                                                                                                   
مت  اأن  اإلــى  ال�سماكية  يف  كامل  عاما  بقيت 
قيادة  مــن  با�سا  غل�ب  طــرد  عــن  العـــلن 
اأو���س��اط  الفرحة  فعمت  االأردين،  اجلي�ض 
ال�طني،  املد  ت�ساعد  ومع  الأردين،  ال�سعب 
بداأت تظهر بوادر الن�ساط الن�سائي، فت�سكل 
اإميلي  من  مببادرة  العربية«  ــراأة  امل »احتــاد 
ب�سارات )اأول حمامية يف الأردن( وجمم�عة 
من الن�ساء. امتدت ن�ساطات الحتاد لت�سمل 
والقرى،  املدن  يف  للن�ساء  اأمية  حم�  دورات 
التعليم  حقلي  يف  للعمل  الــنــ�ــســاء  ودعــــ�ة 
قالت  ب�سارات  اإميلي  اأن  اأذكــر  والتمري�ش. 
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الن�ساء  يــزرن  كن  وزميلتها  اإنها  مــرة  يل 
ــقــرى يف بــدايــات تــاأ�ــســيــ�ــش الحتـــاد،  يف ال
ليحفزنهن على العمل يف ميدان التمري�ش، 
اآنــذاك.  لكن بعد فرتة  التجاوب  يلقني  ومل 
العمل  يف  ت�سارك  املــراأة  اأ�سبحت  وجيزة، 
على  نطاق وا�سع يف ميدان التعليم املدر�سي 
ويف حقل التمري�ش.                                                

الن�سال  يف  الن�ساء  �ساركت  الفرتة  هذه  يف 
الثلثي  ــعــدوان  ال و�ــســد  بــغــداد  حلف  �سد 
لحقا.  اأيزنهاوز  م�سروع  و�سد  م�سر  على 
قامت  م�سر،  على  الثلثي  العدوان  ــان  واإب
على  تدريب  دورات  بعمل  الحتــاد  نا�سطات 
ال�سلح للن�ساء ودورات دفاع مدين وا�سعاف 
لأي  و�سكلن جلان دفاع مدين حت�سبا  اأويل، 
طـــــارئ. �ــســبــق حتــرك 
الــعــدوان  �سد  الن�ساء 
�سد  الن�سال  الثلثي 
مت  اأن  اإلى  بغداد  حلف 
ا�سقاطه. وقد ت�سافرت 
والن�ساء  الرجال  جه�د 
الـــنـــ�ـــســـال  هـــــــذا  يف 
ال�حدة  اأج�اء  و�سادت 
ال�سيا�سية، خ�س��سا  الأحزاب  بني  ال�طنية 
ت�جد  ول  ال�سي�عي.  واحلــزب  البعث  حزب 
منطقة يف الأردن ال و�ساركت يف املظاهرات 
قرى  وحتى  والــكــرك  ال�سلط  اإلــى  ــد  اإرب من 
حلف  �سد  التظاهر  يف  �ساركت  املــدن  هــذه 
بغداد اإلى اأن مت اإ�سقاطه.  كان هذا الن�ساط 
التنظيم  من  ون�ع  ن�سالية  لأر�سية  مهد  قد 
والروؤى ال�سيا�سية اأ�سهمت يف ف�سح اأهداف 
�ساركت  كما  م�سر.  على  الثلثي  العدوان 
�سد  الحتجاجية  املــظــاهــرات  يف  الن�ساء 
ال�سعب  ملطلب  دعما  الفرن�سي  ال�ستعمار 
وقمن  فرن�سا.  عن  بال�ستقلل  اجلــزائــري 
لن�سرة  والنقدية  العينية  املع�نات  بجمع 
ال�سيا�سي  املد  هذا  بعد  اجلزائري.  ال�سعب 

الكبري، اأ�سبحت اأمريكا حت�سب األف ح�ساب 
الغربية  الق�ى  تتمكن  مل  وعندما  ــلأردن.  ل
مبداأ  علينا، طرحت  بغداد  من فر�ش حلف 
اآيزنهاور كبديل عنه.                                                     

اخلم�سينات  فرتة  يف  ال�سلطة  هج�م  تركز 
واحلزبية.  الأحــزاب  وعلى  ال�سي�عيني  على 
هذه احلرب على احلزبية اأثرت على م�قف 
احلزبي.  والن�ساط  احلزبية  من  املواطنني 
لديها  لي�ش  اخلم�سينات  يف  احلك�مة  كانت 
ه�  املنا�سلني  على  املــطــروح  وكــان  فل��ش، 
والتعذيب  فال�سجن  واإل  اأحزابهم  ا�ستنكار 
فلهم  النظام  مــع  �ــســاروا  واإذا  م�سريهم. 
ال�ظيفة والقرو�ش وال�سيارات والت�سهيلت. 
يف اخلم�سينات، كانت الربج�ازية ال�سغرية 
واملطلبي.  ال�طني  الن�سال  تق�د  التي  هي 
ــاء  املــعــلــمــات واملــعــلــمــ�ن؛ الـــطـــلب؛ الأطــب
ال�ستهلكي  املجتمع  لكن  عامة.  واملهني�ن 
يف  واأغــرقــهــم  جميعا  امت�سهم  ــك،  ذل بعد 
متطلبات احلياة.                                                                       

ك���ان م��ن ن��ت��ائ��ج م��رح��ل��ة امل���د ال��وط��ن��ي يف 
انتخابات  جرت  اأن  اخلم�سينات،  منت�سف 
نيابية جنح فيها يعق�ب زيادين عن منطقة 
القد�ش، ومت ت�سكيل حك�مة وطنية يف الأردن 
اأن  النابل�سي، غري  �سليمان  املرح�م  برئا�سة 
ال�سلطة قامت بعد فرتة وجيزة بحل حك�مة 
وحتى  املنتخب  الــربملــان  وحـــل  النابل�سي 
الفرتة  هــذه  يف  العربية.  املـــراأة  احتــاد  حل 
على  النقلب  بعد  جمــددا.  يعق�ب  اعتقل 
العتقالت  حملة  ات�سعت  النابل�سي،  حك�مة 
ب�سيارة  تهريبي  فتم  ال�طنيني،  �سف�ف  يف 
اإلى  �سافرت  هناك  ومن  �س�ريا.  اإلى  مدنية 
اأملانيا الدميقراطية.                                           

الن�سائي  الحتـــاد  �ساألني  اأملــانــيــا،  يف  واأنـــا 
مع  يتعاطف  كان  وقد  العاملي،  الدميقراطي 
معهم  بالعمل  اأرغب  كنت  اإن  العرب  ق�سايا 
يف برلني، لأنهم بحاجة لمراأة عربية تهتم 

شاركت النساء في 
النضال ضد حلف بغداد 
وضد العدوان الثالثي 
على مصر
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مبتابعة ق�سايا الن�ساء العربيات يف الحتاد، 
الفرن�سية  اللغتني  اأتقن  كنت  واأنني  خا�سة 
والإجنليزية. ف�افقت على العمل لأنني كنت 
اأفكر يف اإعالة اأولدي فيما زوجي يف ال�سجن. 
العمل  كان  قناعاتي،  مع  يتلءم  عمل  وهذا 
خارجة  كانت  برلني  مدينة  لأن  جدا  �سعًبا 
كثرية  واأ�سياء  الثانية  العاملية  احلــرب  من 
مل تكن مت�فرة. دخلت الحتاد، وكان همي 
الفل�سطينية  الق�سية  �سرح  الأول،  املقام  يف 
الفل�سطيني.  ال�سعب  على  الــ�اقــع  والظلم 
الل�اتي  اليه�ديات  الن�ساء  انزعجت  بالطبع 
اأق�ل  كن يعملن يف الحتاد. كن يحاربن ما 
ومل اأكن اأعرف بذلك يف حينه.                                                                 
لكن دائما كانت اإلى جانبي مندوبات الدول 
يل  قال�ا  ال�س�فياتي.  والحتــاد  ال�سرتاكية 
العربية  اللغة  جلعل  اأحـــد  يتقدم  مل  ملـــاذا 
الحتاد يف  يعتمدها  التي  اللغات  �سمن  من 
اللغة  تك�ن  بــاأن  تطالبني  ل  ملــاذا  اأدبياته؟ 
اللغات املتداولة يف الحتاد  العربية من بني 
الن�سائي الدميقراطي؟ يف ذلك ال�قت كانت 
هناك واحدة يه�دية تعمل يف مكتب الحتاد، 
وقد بكت من القهر، عندما اأجربتها املندوبة 
باللغة  الــتــداول  تقبل  اأن  على  ال�س�فياتية 

العربية.             
واأولدي  قليلة  خربتي  كانت  الفرتة  تلك  يف 
�سغاًرا مير�س�ن، وكنت اأ�سطر لعمل ا�سايف 
حتى اأمتكن من �سد نفقاتنا. ومل اأقبل مع�نة 
ومل  �سيا�سيا،  م�ستقلة   اأكــ�ن  اأحــد حتى  من 
كنت  الذي  املــادي  بال�سيق  اأحــدا  اأعلم  اأكن 
بعمل  فقمت  يعلم.  مل  احلــزب  حتى  اأعانيه 
اأ�ستطيع  حتى  الأملانية  الإذاعـــة  يف  ا�سايف 
متابعة الأخبار.                                                                                   

عندما كانت تعقد م�ؤمترات كانت وف�د عربية 
اإلى برلني، واأنا ا�ساعد ال�ف�د العربية  تاأتي 
اخللفات  ونبذ  للق�سايا  طرحها  بطريقة 
ق�سايانا.  طرح  يف  العامل  يخاطب�ن  وكيف 

كان من يذكر فل�سطني يف تلك الفرتة يعترب 
جمرما. حتى �سار بيني وبني الحتاد �سدام 
على  ال�سرائيلي  ــدوان  ــع ال ح�سل  عندما 
قرية ال�سم�ع �سنة 1966 يف منطقة اخلليل. 
يريد  ل  الدميقراطي  الن�سائي  الحتاد  كان 
يق�ل�ن  كان�ا  ا�ستنكار،  اأو  احتجاج  ا�سدار 
انه ي�جد فدائيني، واأنا وقفت م�قف �سلب، 
وقلت: يف هناك معتٍد وهناك معتدى عليه. 
قرية  على  الإ�سرائيلي  العــتــداء  وقــع  وقــد 
اإ�سدار  ينبغي  ولهذا  اأهلها.  و�سرد  ال�سم�ع 

احتجاج وا�ستنكار للعدوان.
يف تلك الفرتة كان زوجي ل يزال يف ال�سجن 
يف الأردن، ومل اأكن اأعرف عنه �سيئا. وهذا 
ما زاد من مهماتي العائلية، خا�سة واأنه مل 

اإل  ال�سجن  مــن  يــخــرج 
واأنـــا   ،1965 ــام  ــع ال يف 
ذلك  قبل  كنا  والأولد 
غيابه،  اأثـــنـــاء  وحـــدنـــا. 
ــــــلأولد  كـــنـــت اأكــــتــــب ل
ر�سائل واأقراأها لهم على 
اأبيهم.  من  مر�سلة  اأنها 
واأ�ساألهم عما يريدون هم 

كتابته ل�الدهم. وبهذا جعلت الأولد يح�س�ن 
اأكن  االأردن. مل  وبوطنهم  باأبيهم  باالرتباط 
يف  للعي�ش  �ساأ�سطر  اأنني  اأعرف  البداية  يف 
اأولدي يف  اأن اربي  اأو  اخلارج لفرتة ط�يلة، 
اخلارج. فبلدي هذا اأعطيته حياتي، �سحيح 
الأردن  لكن  لبناين-�س�ري،  اأ�سل  من  اأنني 
ارتبط بالكثري من حياتي. كنت اأبذل جهدا 
عندما  العربية.  اللغة  الأولد  لتعليم  كبريا 
نتاأقلم من  1967، رجعنا  العام  وقع عدوان 
مع  الأردن  اإلــى  الع�دة  يعق�ب  قــرر  جديد. 
لن  له:  وقال  والــده  اإلى جانب  والــده، جل�ش 
اأق�ل لهم:  اأبقى هناك و�ساأع�د معك. كنت 
هناك الكثري من املتعّلمني يف الأردن، واأنتم 
بينهم.  لكم  مكانا  لتجدوا  تتف�ق�ا  اأن  يجب 

في الخمسينات، كانت 
البرجوازية الصغيرة 
هي التي تقود النضال 
الوطني والمطلبي
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جنحت بهذا. والآن ابني خليل، جراح كبري.                                                       
يف  العربية  املــراأة  احتــاد  ال�سلطات  اأغلقت 
حك�مة  عــلــى  الرتـــــداد  فـــرتة  بــعــد  الأردن 
عــاد  اأن  اإلـــى  اخلم�سينات،  يف  النابل�سي 
 1975 العام  يف  جم��ددا  الن�سائي  الن�ساط 
الأردن.  يف  الن�سائي  الحتـــاد  ا�ــســم  حتــت 
الرفاعي،  زيد  اإلــى  نفاع  واميلي  اأنــا  ذهبت 
اآنذاك، لنعلمه برغبتنا  وكان رئي�سا لل�زراء 
لكون  ن�ساط االت��اد، ومل ميانع،  اع��ادة  يف 
المم املتحدة كانت قد اأعلنت عن الفرتة من 
للمراأة.  خلل  1985 عقدا   -  1975 العام 
تلك الفرتة انت�سر 
انت�سارا  الحتـــاد 
و�سارت  وا�ــســعــا، 
كثرية.  فـــروع  لــه 
�سخ�سيا  ــــــا  واأن
لل�سدى  ده�ست 
ــ�دة  ــع الـــ�ا�ـــســـع ل
الن�سائي  الن�ساط 
كالكرك  مدن  يف 
والعقبة.  ــــد  واإرب
مـــــــرة كــــنــــت يف 
الــعــقــبــة، وكــانــت 
بــداأت  قد  العقبة 
كمدينة  تنه�ش 
�سياحية وكمرفاأ يف اجلن�ب. حّز يف نف�سي اأن 
الن�ساء الأجنبيات يعملن يف املكاتب ويعملن 
يف الطباعة والعمل املكتبي، يف حني اأن املراأة 
بل عمل. حتى  املنزل  قابعة يف  »العقباوية« 
يف  يجل�سن  كن  لل�سينما،  الن�ساء  ذهبت  اإذا 
ناحية والرجال يف ناحية ثانية. من هنا، كان 
لنا دافع ق�ي لت�سكيل فرع للحتاد يف العقبة 
العام  يف  ثانية  الحتــاد  جّمد  للأ�سف  لكن 
وه�  خريية،  غري  جمعية  اأنه  بحجة   .1982
الن�ساء  وكانت  الداخلية،  وزارة  يف  م�سجل 
قد ان�سمت للحتاد من خمتلف التنظيمات 

واجلبهة  ال�سي�عي  كــاحلــزب  ال�سيا�سية 
ال�سعبية والدميقراطية، وفتح.                              

املراأة  مطالب  هي  م�سرتكة  لغة  بيننا  كانت 
يف  النطلق  اأردنــا  وكّنا  ال�طني.  والن�سال 
مركزا  منها  نعمل  من�ذجية  قرية  تاأ�سي�ش 
ومعمل لت�سنيع اللنب واجلميد للتخفيف من 
اأعباء الن�ساء. وكنا نريد تاأ�سي�ش ح�سانة مع 
درو�ش حم� امية للمراأة ودرو�ش يف الأ�سغال 
الــيــدويــة ورعــايــة الــطــفــل. بــداأنــا مــن قرية 
ال�سماكية، لأن م�سروعا هناك كان قد بداأ، 
ينجح.  حتى  وتط�يره  به  ال�ستمرار  فقررنا 
فذهبنا  يكفي،  مــايل  مبلغ  لدينا  يكن  ومل 
قرو�سا  يعطي  كان  الذي  التنمية،  بنك  اإلى 
امل�سروع  اإن  وقال�ا  بنا  فرحب�ا  للم�ساريع. 
 ، اقت�سادية  جدوى  درا�سة  له  وعمل�ا  جيد 
خلل  من  ميرر  اأن  يجب  كان  امل�سروع  لكن 
انعام  التنمية  وزيرة  وكانت  التنمية،  وزارة 
املــفــتــي، بايقاف  املــفــتــي. ولــل�ــســف قــامــت 
تاأ�سي�ش  ب�سدد  الدولة  اأن  بحجة  امل�سروع 
لهذا  �ــســرورة  ل  اأن  وقــالــت  ر�سمي،  احتــاد 
امل�سروع ما دامت الدولة تن�ي تا�سي�ش احتاد 
مب�ساريع  تق�م  التنمية  وزارة  واإن  للمراأة، 
�سيزور  اأملانيا  وفــدا  هناك  واإن  الكرك  يف 
ال�زارة.  قلنا لها: اإذا كنت خائفة منا )واأنا 
ا�سمي كان يخيف خللفيتي ال�سي�عية ولك�ين 
زوجة الدكت�ر يعق�ب زيادين( ال اأنني كنت 
خربة  لكت�سابي  �سجة  ــدون  ب اعمل  دائــمــا 
الحتاد  جعلت  اأن  يح�سل  ومل  اخلــارج،  يف 
الن�سائي يف الأردن  منربا يل.                                                                                                    
ــة  ــدول ــم الحتــــاد الــــذي قــامــت ال ــس كـــان ا�
بتاأ�سي�سه الحتاد الن�سائي العام، ومل ينجح 
باحتادنا.  يلتحقن  كن  الن�ساء  معظم  لأن 
على هذا الأ�سا�ش عملت ال�سلطات على اإلغاء 
احتادنا. رفعنا دع�ى �سد الإلغاء وك�سبناها. 
يف هذه الأثناء دّبت خلفات بيننا، وانعك�ست 
فبقي جمّمدا  الحتاد.  على  هذه اخللفات 

اأحمد العربي / ال�شودان
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 .1989 العام  يف  الدميقراطية  عــ�دة  حتى 
الزرقاء  يف  فرعية  مراكز  للحتاد  وت�جد 
بع�ش  يف  فــروع  وله  والرمثا،  ــد  واإرب وماأدبا 
ــدن.  وجدنا �سع�بة كبرية يف  امل قــرى هــذه 
عملنا، فبدل من اأن ين�سط الحتاد بعد ع�دة 
الدميقراطية يف االأردن، كان هناك احباط 
يف  العراق  على  الأمريكية  الهجمة  بعد  عام 
العام 1990، وقد قمنا بتاأييد العراق وجمع 
املع�نات، وقلنا اإن هذا قد ي�سكل دافعا جلمع 
الن�ساء  من  العديد  لكن  للتحرك،  الن�ساء 
بالحتاد  اللتحاق  ال�قت  ذلــك  يف  ف�سلن 
ل�ج�د  العام(  الن�سائي  )الحتــاد  الر�سمي 
»ج�« دميقراطي يف البلد.                                                                  
منزيل  يف  لقاء  اإلــى  دع�نا  فقد  نحن،  اأمــا 
نا�سطة من  امـــراأة  واأربــعــني  حلــ�ايل خم�ش 
اأن  اللقاء  هذا  يف  وقلنا  التيارات،  خمتلف 
املــراأة،  جه�د  ت�حيد  منا  تتطلب  الظروف 
يف  الن�ساء  ان��خ��راط  ت�سجيع  هدفنا  وك��ان 
الأردن  يف  الن�سائي  )الحتـــاد  الحتــاديــن 
التحقت  وقــد  ــعــام(.  ال الن�سائي  والحتـــاد 
يكن  ومل  العام،  الن�سائي  بالحتاد  ن�ساوؤنا 
لدينا مانع، وذلك لرفد الحتاد العام بن�عية 
ن�سائية اأف�سل.                                                                         

مع  معركة  احتادنا  خا�ش  الفرتة،  هــذه  يف 
الفئة  الأ�س�ليات، فقد كان الخ�ان  الن�ساء 
العمل  لها  �سمح  التي  ال�حيدة  ال�سيا�سية 
الــتــيــارات الخــرى  فــرتة منع  بحرية طــ�ال 
كانت  ففيما  الــعــرفــيــة(.  الأحــكــام  )اإبــــان 
الأحزاب ال�سيا�سية من غري الإخ�ان تلحق 
من قبل الأجهزة الأمنية، كانت لدى الإخ�ان 
منابر مل تت�فر لغريهم، اجل�امع واملدار�ش 
يف  اأ�سهم  ممــا  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 
يف  الب�سيطات  الن�ساء  لأن  الدين،  ت�سيي�ش 
م�اتية  الظروف  وكانت  متدينات،  الأ�سل 
ايران،  يف  ال�سلمية  الث�رة  فمع  للخ�ان، 
وانهيار املع�سكر ال�سرتاكي، و�سرب العراق، 

ال�طنية  للحركة  ال�سيا�سية  والنق�سامات 
املنطقة،  يف  الإ�ــســلمــي  ال�سيا�سي  ـــد  وامل
مللء  لهم  م�اتية  كلها  الظروف  هذه  جاءت 
الفراغ ال�سيا�سي، بعد اإح�سا�ش عامة النا�ش 
ب�سيء  للتم�سك  بالتايل  باالإحباط وحاجتهم 
ما.                                                                                                       

واحــدة  امـــراأة  تنجح  مل   ،1989 الــعــام  يف 
مل  املر�سحات  اأن  وال�سبب  النتخابات،  يف 
بني  يتغلغلن  ومل  ن�سايل،  تاريخ  لديهن  يكن 
الن�ساء.  كذلك، مل تكن هناك ثقة باأن املراأة 
ت�ستطيع احداث فرق يف الربملان. كانت ن�سبة 

القــرتاع يف ذلك 
�سعيفة  الـــ�قـــت 
بـــاملـــائـــة   40(
والن�ساء  للرجال 
�س�اء(.  حد  على 
ــــى عـــنـــدمـــا  حــــت
ـــح زوجـــــي  ـــس ـــر� ت
كــــان الــراغــبــ�ن 
الــتــ�ــســ�يــت  يف 
لــه يــقــ�لــ�ن: هذه 
لأن  مـــ�ـــســـيـــدة، 
تت�سيدنا  الدولة 
من  واحدا  واحدا 
خــــلل عــلقــتــنــا 

مطمئنني  يــكــ�نــ�ا  مل  الــنــا�ــش  اأن  اأي  بـــه. 
ــك، كـــان قــانــ�ن  ــذل لــلــدميــقــراطــيــة بــعــد. ك
ت�ستطيع  حتى  تعديل  اإلى  بحاجة  النتخاب 
املراأة اأن ت�سل الربملان. وحلل هذه امل�سكلة، 
ينبغي اأن تك�ن هناك ك�تا للن�ساء، كما ت�جد 
لأن  وغــريهــم،  وامل�سيحيني  لل�سرك�ش  ك�تا 
الراأي العام مل يرتق ب�عيه اإلى حد التفكري 

بانتخاب امراأة.                             
ال�سيدة بثينة جردانة )يف لقاء معها 

بتاريخ:  17/8/1992(
عــنــد اإجـــــراء هـــذه املــقــابــلــة مــعــهــا، كانت 

حممد عتيبي / ال�شودان
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العامة  املــديــرة  ــة،  جــردان بثينة  املــرحــ�مــة 
لنادي �ساحبات الأعمال واملهن، واأمينة �سر 
املفتي  اإنعام  وكانت  للنادي.  الإدارية  الهيئة 
رئي�سة للحتاد ال�طني ل�ساحبات الأعمال.                                                                                             
الأولـــى  اجلامعية  الــدرجــة  على  »ح�سلت 
دبل�م  دم�سق؛  جامعة  من  العربية  اللغة  يف 
درا�ـــســـات اإ�ــســلمــيــة ودبـــلـــ�م يف الخـــراج 
مب�ست�ى  عليا  ودرا�سات  ترب�ي،  التلفزي�ين 
مان�س�سرت)بكلية  جامعة  مــن  املاج�ستري 
يف  عـــدة  دورات  عــلــى  ح�سلت  الــتــعــلــيــم(. 
الرتبية  وزارة  يف  وعملت  والتق�مي،  القيا�ش 
ف�سل  الــ�زارة  ولهذه  عق�د،  لثلثة  والتعليم 
ن�ساطات  بلحان  فيها  �ساركت  لأنــنــي  علي 
�سخ�سيا.  تــطــ�يــري  يف  اأ�ــســهــمــت  ــدة  عــدي
عــ�ــســ�ا يف جلنة  كــنــت 
املعلمني  معاهد  مناهج 
ــات؛ ورئــيــ�ــســة  ــم ــل ــع وامل
ــيــة  ــــلإذاعــــة املــدر�ــس ل
الــرتبــ�ي.  والتلفزي�ن 
جلنة  يف  عــ�ــســ�  ـــــا  واأن
الـــتـــاأهـــيـــل الــــرتبــــ�ي؛ 
املعلمني  مناهج  وجلنة 
رئي�سة  وكنت  والتق�مي؛  والبحث  واملعلمات، 
عبد  املــرحــ�م  عــهــد  يف  املــجــتــمــع.  لكليات 
احلميد �سرف، وقد متيز عهده يف الهتمام  
عهده  يف  التفكري  ومت  و�ــســ�ؤونــهــا،  بــاملــراأة 
التنمية  لــ�زارة  تابعة  املــراأة  مديرية  بان�ساء 
الجتماعية. انتدبت يف البداية لأك�ن مديرة 
كان  لها.  مديرة  عينت  ثم  املديرية،  لهذه 
هذا من العام 1980 حتى العام 1984(. ثم 
اأحلت نف�سي على التقاعد. عينت يف جمل�ش 
التعليم العايل، لكن كان يل ارتباط يف نادي 
لهتمامي  نظرا  واملهن،  الأعمال  �ساحبات 
مع   ن�ساطاتي  ا�ستمرت  ــــراأة،  امل مبــ��ــســ�ع 
تاأليف  اآخرها  وكان  والتعليم  الرتبية  وزارة 
كتب الأول البتدائي قراءة وكتابة،  ويل كتب 

ا درا�سات  تدر�ش يف �سلطنة عمان، ويل اأي�سً
عن املراأة.                                                                                                          
تاأ�س�ش الحتاد الن�سائي يف الفرتة التي كنت 
اأن�سط فيها، انتدبت يف ذلك ال�قت لرئا�سة 
ذلك  وكــان  دورات،  لعدة  الن�سائي  الحتــاد 
يف  ع�س�  اأنــا  النــتــخــابــات.  لرتتيب  تكليفا 
يف  اأع�ساء  الن�سائية  اجلمعيات  لأن  الحتاد 
الحتاد ونحن اأع�ساء فيه، فقد بداأ الحتاد 
على  اخلــرييــة  اجلمعيات  �سمن  ن�ساطاته 
اأ�سا�ش يك�ن احتاًدا ن�عًيا، لكن حدث تغيري 
بحيث �سمح�ا للأفراد بالنتماء للحتاد، مع 
اأن هذا خمالف لقان�ن اجلمعيات اخلريية. 
ومن هنا ظهر التف�سري، باأنه اإذا كان الحتاد 
ن�عيا فل يج�ز اأن يك�ن جمعية. وجاء القرار 
النهائي باعتباره احتادا ن�عيا.                              

تاأ�س�ست  ال�سفتني،  بني  االرت��ب��اط  فك  بعد 
جمعية  �ستني  حــ�ايل  ال�سرقية  ال�سفة  يف 
هذه  ومتار�ش  عمان،  يف  غالبيتها  ن�سائية، 
الغالبية ن�ساطها يف العا�سمة. وهناك جمعية 
اإنعا�ش الريف ولها مراكز يف قرية امل�سطبة 
وغريها من القرى.  ون�ساط نادي �ساحبات 
الأعمال ميتد اإلى الزرقاء والريف يف حميط 
عمان. لكن مركزه عمان. ويف كل منطقة يف 
ال�سفة ال�سرقية ي�جد احتاد عام للجمعيات 
اخلريية وهناك اهتمام بهذه اجلمعيات يف 
خمتلف املدن والقرى.                                                                                                                        
ـــال واملـــهـــن هيئة  نــــادي �ــســاحــبــات الأعـــم
ــة تــطــ�عــيــة، يــ�ــســكــل مـــع نــظــرائــه يف  ــي اأهــل
ال�طني  الحتـــاد  والعقبة،  والــكــرك  مــاديــا 
ل�ساحبات الأعمال واملهن، وقد كانت اإنعام 
ل�ساحبات  ال�طني  للحتاد  رئي�سة  املفتي 
الأعمال، والحتاد ال�طني ع�س� يف الحتاد 
ولهذا  واملهن،  الأعمال  ل�ساحبات  الــدويل 
الــعــامل،  دولـــة يف  ثمانني  فـــروع يف  الحتـــاد 
املــراأة يف  النادي هي رفع م�ست�ى  واأهــداف 
القت�سادية،  املختلفة:  احلياتية  املجالت 

تأسست في الضفة 
الشرقية حوالي ستين 
جمعية نسائية، 
غالبيتها في عمان
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والجتماعية، والثقافية، وت�سجيع املراأة على 
التعلم والتدرب بحيث ت�سبح عاملة ومنتجة، 
اأوا�سر ال�سداقة  النادي لتعزيز  كما يهدف 
والتفاهم بني امل�ؤ�س�سات املعنية ب�س�ؤون املراأة 
حمليا وعربيا ودوليا.                                                    

عمان،  يف  الأعــمــال  �ساحبات  نــادي  لحــظ 
القت�سادية  للطفرة  نتيجة   - املــــراأة  اأن 
الأردن،  بها  مر  التي  ال�سريعة  والجتماعية 
العمل     �س�ق  يف  م�ساهمتها  لزيادة  ونتيجة 
ونف�سية  ا�ــســريــة  م�ساكل  تــ�اجــه  اأ�سبحت 
العمل.   م�ساكل  عــن  فــ�ــســًل  واجــتــمــاعــيــة، 
ت�ساعدها  جلهة  بحاجة  املــراأة  اأن  ووجدنا 
التخفيف  اأو  امل�سكلت  هــذه  م�اجهة  على 
ــــل. كــمــا لحــظــنــا اأن  مــن حــدتــهــا عــلــى الأق
جلهلها  حق�قها  مــن  الكثري  تخ�سر  املـــراأة 
بهذه احلق�ق التي تن�ش عليها الت�سريعات؛ 
بهذه  يعرفها  من  اإلــى  بحاجة  هي  وبالتايل 
ــا جتــاه ال�سرة  اأيــ�ــسً احلــقــ�ق وبــالــ�اجــبــات 
واملــجــتــمــع ومــ�ؤ�ــســ�ــســة الــعــمــل. ووجــدنــا اأن 
الق�انني، على الرغم من تقدمها يف الأردن، 
ال اأن هناك فج�ة قائمة بني ما ه� نظري وما 
ه� مطبق على اأر�ش ال�اقع. و وجدنا بع�ش 
الثغرات يف الق�انني التي حتتاج اإلى تعديل. 
1984، اأجرى النادي درا�سة على  ففي عام 
فعل  اأنها  فتبني  عاملة،  امــراأة   480 ح�ايل 
اإلى جهة  ت�اجه م�ساكل وهي بالتايل حتتاج 
ومنذ  امل�ساكل.  حلل  بها  وت�ستعني  تراجعها 
اأ�سميناه  مكتب  بان�ساء  قمنا  احلــني  ذلــك 
هذا  للمراأة.  ال�ست�سارية  اخلدمات  مكتب 
من  مت�ز  �سهر  بداية  يف  اأب�ابه  فتح  املكتب 
بداية  يف  ال�سيدات،  لي�ستقبل   ،1984 العام 
تــرتدد يف  قد  ــراأة  امل اأن  من  تخ�فت  العمل، 
نتيجة  لكن  ال�ست�ساري،  ملكتبنا  �سك�اها  بث 
ل�عي املراأة الأردنية ترددت الن�ساء على هذا 
املكتب  و�سع  الطبقات.  خمتلف  من  املكتب 
تتلخ�ش  ونف�سية  وا�سرية  اجتماعية  اأهدافا 

املــراأة   جتعل  التي  ال��سائل  جميع  ت�فري  يف 
وجمتمعها  واقعها  مع  التكيف  على  قــادرة 
بدورها  لتق�م هي  الأبناء  وخا�سة  الأ�سري، 
واجتماعيا.  مهنيا  للم�ستقبل  ت�جيههم  يف 
قان�نية  اأهــداف  بتحديد  النادي  قام  كذلك 
املــراأة  وت�عية  الق�انني  تط�ير  اإلــى  ت�سعى 
الق�سايا  ومبــتــابــعــة  وواجــبــاتــهــا  بحق�قها 
الفردية لكل واحدة منهن.                                                                                                                    
نحن نعمل يف املجال القان�ين من خلل جلنة 
حماميا  ع�سر  اثني  ت�سم  م�سغرة  قان�نية 
العامة للربنامج  ال�سيا�سة  وحمامية ي�سعون 
ومتو�سطة  امل��دى  بعيدة  الربنامج  واأه��داف 
املدى. وتتابع اللجنة القان�نية تنفيذ اخلطط 
ا من خلل حماميتني  اأي�سً امل��س�عة. نعمل 

ـــــان عـــنـــدنـــا يف  ـــــداوم ت
املكتب وتتابعان الق�سايا 
جلنة  ولدينا  والأن�سطة. 
ت�سم  م��سعة  قــانــ�نــيــة 
وخم�سني  �ــســتــة  حــــ�ايل 
حمــامــيــا وحمــامــيــة من 
وهــ�ؤلء  املحامني.  خرية 

ونحن  الــ�ــســيــدات،  مــع  الق�سايا  يــتــابــعــ�ن 
نكتفي  كنا  املكتب،  يف  العمل  بداأنا  عندما 
لكن  للمراأة،  القان�نية  ال�ست�سارة  بتقدمي 
املحامني  ــعــاب  لأت العالية  للتكلفة  نتيجة 
املــراأة  اأن  �سعرنا  املحاكم،  ر�س�م  وارتــفــاع 
ح�س�لها  بعد  املحكمة  يف  ق�سيتها  تتابع  ل 
ت�ستطيع  ل  لأنها  القان�نية،  علىال�ست�سارة 
اللج�ء اإلى املحاكم ب�سبب التكلفة. لذا قررنا 
نحن  ن�ا�سل  اأن   ،1986 العام  مطلع  منذ 
عند  ال�سيدات  عن  املحاكم  اأمام  ترتافع  اأن 
ال�سرورة، ونق�م نحن بدفع اأتعاب املحامني 
ور�س�م املحاكم، ون�ا�سل مع املراأة بعد ذلك 
ل  نحن  لكن  حق�قها.  على  حت�سل  اأن  اإلــى 
الق�س�ى،  ال�سرورة  عند  ال  للمحاكم  نلجاأ 
امل�سكلة.  حلل  ال�سبل  كل  ن�ستنزف  اأن  وبعد 

رغم تقدم القوانين في 
األردن، إال أن هناك فجوة 
بين ما هو نظري وما هو 
مطبق في الواقع
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اأ�سرية،  الغالب  يف  كــانــت  امل�سكلت  هــذه 
والطلق،  والنفقة،  الأطــفــال  ح�سانة  مثل 
املاأج�ر،  والرث، وق�سايا اخرى مثل اخلء 
وم�سكلت تتعلق بالعمل. لكن الأول�ية كانت 
عندنا للق�سايا الأ�سرية.                                                                                                      
اأ�ستطيع الق�ل اإن الق�سايا التي ترافعنا عنها 
التي  الق�سايا  نرتافع عن  نكن  ومل  جنحت، 
وف�ق  مكلف  هذا  لأن  تخ�سر  قد  اأنها  ن�سعر 
املحام�ن  كــان  ما  وغالبا  املــاديــة.  قدراتنا 
تط�عي  ب�سكل  معنا  يعمل�ن  واملــحــامــيــات 
كان�ا  لأنهم  رمزية،  اأتعابا  يتقا�س�ن  وكان�ا 
وكــان  خــريي.  بعمل  يق�م�ن  اأنــهــم  يعلم�ن 
بالتط�ع  رغبتة  مبديا  ياأتينا  منهم  البع�ش 
الق�سية  ننتظر  ل  نحن  بن�ساطنا.  للإ�سهام 
ومكثفة  دوريــة  ن�ساطات  لنا  اإذ  لنا،  لـتاأتي 
فريق  يخرج  والــقــرى،  ال�سعبية  املناطق  يف 
املحامني  ومن  الجتماعيات  املر�سدات  من 
ويق�م�ن  ال�سعبية  املناطق  اإلى  واملحاميات 
مع  وح����وارات  توعية: حم��ا���س��رات  ب��ربام��ج 
الل�اتي  والــ�ــســيــدات  املنطقة،  يف  الن�ساء 
اكتفت  اإذا  بعر�سها،  يقمن  ق�سايا  لديهن 
والأر�ــســاد،  الن�سح  اأو  بال�ست�سارة  املـــراأة 
كان لها ذلك، واإذا احتاجت ق�سيتها ملتابعة 
اأكرث، تاأتي �سيدة من املنطقة املعنية وتراجع 
اجتماعي  بحث  باإجراء  نق�م  نحن  املكتب. 
القانوين،  الربنامج  من  امل�ستفيدة  للمراأة 
ت�ساعدنا يف ذلك وزارة التنمية الجتماعية.                                                                                     
من خلل م��س�عات الق�سايا املتكررة التي 
ندوات  لعقد  برامج  ن�سع  مكتبنا،  اإل��ى  ترد 
�سانع�  فيها  ي�سارك  مــ�ؤمتــرات  اأو  م��سعة 
م��س�ع  امل�سكلة  �س�رة  يف  لن�سعهم  القرار، 
النادي،  يف  عملنا  بداية  يف  فمثل،  البحث. 
اجلامعات  خريجات  املكتب  على  تـــرددت 
يف  امل�ساعدة  منا  وطلنب  املجتمع  وكليات 

الأول  الــعــام  لــهــن. يف  فــر�ــش عمل  ــجــاد  اإي
نعد  مل  ذلـــك،  بعد  لكن  ذلـــك،  يف  جنحنا 
يف  فقمنا  لهن.  عمل  فر�ش  ايجاد  يف  ن�فق 
خريجات  بعن�ان:  ندوة  بعقد   ،1985 العام 
�ساحبات  املــجــتــمــع،  وكــلــيــات  اجلــامــعــات 
اإلى  دع�نا  اأيـــن؟.  اإلــى   .. امل�ستقبل  اأعــمــال 
هذه الندوة �سناع القرار املعني�ن مثل وزير 
رئي�ش  الزراعة،  وزير  الرتبية،  وزير  العمل، 
املدنية.   اخلدمة  وديــ�ان  الأردنية  اجلامعة 
اأوراق  تقدمي  �سارك�ا يف  ه�ؤلء وغريهم  كل 
�سانع  لأن  جـــدا،  ممــيــزة  الأوراق  وكــانــت 
الــ�زارة عندما  اأمني عام  اأو  ال�زير  القرار، 
يكلف اأحدا باإعداد درا�سة يف م��س�ع معني، 
اأ�سهر  �ستة  بعد مرور  الدرا�سة جيدة.  تك�ن 
على هذه الندوة، وجدنا اأن اأعداد الباحثات 
باأننا  ف�سعرنا  كــثــريا،  ــدت  ــزاي ت عــمــل  عــن 
نف�ش  مع  ندوة  عقدنا  بطالة.  م�سكلة  ن�اجه 
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البطالة،  ح�ل  ندوة  ن�سمها  ومل  الأ�سخا�ش 
بداأ  ال�قت  العمل. ومنذ ذلك  بل ح�ل �س�ق 
الندوة  خرجت  البطالة.  مب��س�ع  الهتمام 
بت��سيات واحلك�مة تابعت نتائجها باهتمام. 
التي  العليا  ال�زارية  اللجنة  مع  نتابع  ونحن 
واأخـــذت  الــبــطــالــة  ــة  بــدرا�ــس مكلفة  كــانــت 
ندوتنا بعني العتبار. كذلك خطة  ت��سيات 
التنمية اأخذت ت��سياتنا بعني العتبار. لهذا 
الهامة  الق�سابا  مبناق�سة  كثريا  نهتم  نحن 
ياأخذوها  كي  بها  الــقــرار  �سانعي  ون�سرك 

بعني العتبار يف �سيا�ساتهم التنفيذية.
مـــن خـــلل بــرنــاجمــنــا الــقــانــ�ين كــذلــك، 
لحظنا اأن عددا كبريا من ال�سيدات الل�اتي 
ا�ستثمار  ب�ساأن  لل�ست�سارة  املكتب  يراجعن 
املــراأة  فمثل،  ذهــب.  اأو  مال  من  لديهن  ما 
نهاية اخلدمة،  اأو مكافاأة  التي متلك ذهبا، 
على  طليقها  مــن  حت�سل  التي  املطلقة  اأو 

املبلغ،  هذا  لدي  لنا:   تق�ل  امل�ؤجل،  مهرها 
كيف ميكنني ا�ستثماره لأعيل اأولدي، وحيث 
اأننا كنا ن�اجه م�سكلة بطالة، فقد ت�جهنا يف 
ت��سيات ندواتنا اإلى �سرورة اأن ن�جه املراأة 
ل�ستثمار ما لديها مب�سروع �سغري، بدل من 
اأنه من  تت�فر. ف�جدنا  انتظار وظيفة قد ل 
خدمات  م�سروع  لدينا  يك�ن  اأن  ال�سروري 
تق�م  بحيث  ال�سغرية،  للم�ساريع  ا�ست�سارية 
بها،  خــا�ــش  اإنــتــاجــي  م�سروع  بعمل  املـــراأة 
اخلزف  ت�سنع  اأو  األب�سة،  حمل  تفتح  كــاأن 
م�سروع  اأو  اخل�سبية  املنتجات  اأو  والتطريز 
نق�م  �ــســغــرًيا.  ــا  زراعــًي م�سروًعا  اأو  األــبــان 
على  التعرف  يف  ون�ساعدها  ــراأة  امل بت�جيه 
ال�سرورية  والقان�نية  الإداريـــة  الجـــراءات 
ا على جت�سري الهّ�ة  للم�سروع. كما نعمل اأي�سً
امل�ساريع  عن  وامل�س�ؤول  امل�ستثمرة  املراأة  بني 
ول  الف�سل  يخ�سني  الن�ساء  لأن  ال�سغرية، 
ن�جه  ا  اأي�سً امل�س�ؤولني.  على  بالرتدد  يرغنب 
واملكان  اخلــام  املـــ�اد  تــاأمــني  لكيفية  املـــراأة 
التي  التم�يل  وجهات  للم�سروع،  املنا�سب 
جيدة  علقة  لنا  للم�ساريع.  القرو�ش  تي�سر 
مع اجلهات التي تي�ّسر القرو�ش مثل �سندوق 
املع�نة ال�طنية، بنك الإمناء ال�سناعي. واإذا 
كانت هناك امراأة لديها م�سروع لكنها ت�سعى 
لتحقيق  ال��سائل  على  ندلها  حت�سينه،  نح� 
ذلك. كما نق�م بعقد دورات تدريبية تك�سب 
واملحا�سبية  ــــة  الإداري املــهــارات  ال�سيدات 
امل�سروع  هــذا  اأعمالهن.  لإجنـــاح  الــلزمــة 
بداأنا به بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ن�ر احل�سني.                                                      
و�ساركنا  كثرية،  م�ؤمترات  يف  ن�سارك  نحن 
جانبا  اأفــــردت  الــتــي  اخلم�سية  اخلــطــة  يف 
منها لقطاع املراأة، وقد لحظنا فقر املكتبة 
ويف  باملراأة.  اخلا�سة  بالدرا�سات   الأردنية 
اللجنة  مــقــررة  ــا  اأن كنت  اخلم�سية  اخلطة 
تاأ�سي�ش  اقرتحنا  لــهــذا  ــراأة،  ــامل ب اخلا�سة 
املـــراأة  لــدرا�ــســات  ومعل�مات  ت�ثيق  مــركــز 
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نادي  يق�م  بــاأن  التخطيط  وزارة  وا�ستاأذنا 
بتاأ�سي�ش  فقمنا  بذلك،  الأعمال  �ساحبات 
املــراأة  لدرا�سات  والت�ثيق  املعل�مات  مركز 
خلله  من  ونحاول  الي�ني�سف.  من  بتم�يل 
جمع الدرا�سات املت�فرة وهي قليلة، ونت�سل 
نقرتح  اأن  اأ�سا�ش  على  الأردنية  باجلامعات 
الــدرا�ــســات  وطــالــبــات  طلبة  قــيــام  عليهم 
التي  امل��س�عات  تتناول  بدرا�سات  العليا 
باأ�ساتذة  ا  اأي�سً ون�ستعني  لدرا�ستها.  نحتاج 
اجلامعات، وقد انتهينا منذ فرتة وجيزة من 
اإعداد درا�سة ح�ل منطقة وادي عبدون وهي 
مــنــطــقــة فــقــرية، 
للخدمات  تفتقر 
وقد  الأ�ــســا�ــســيــة، 
قــامــت الــدكــتــ�رة 
�سلمى اخل�سريي 
ـــة  ـــــن اجلـــامـــع م
باإعداد  الأردنــيــة 
ــة.  ــس ــدرا� هـــذه ال
خلل  مــن  ا  اأي�سً
هـــــــذا املــــركــــز، 
ــــــقــــــ�م بـــعـــمـــل  ن
لقاءات دورية مع 
ن�سائية  ــادات  ــي ق
مرم�قات  )ن�ساء 
والن�ساء  اجلمعيات  كرئي�سات  املجتمع  يف 
الل�اتي لهن دور يف الحتاد الن�سائي اأو لهن 
ن�ساط حزبي(، ملناق�سة االحتياجات لتطوير 
وندع�  مكت�سباتها،  وتــعــزيــز  املــــراأة  و�ــســع 
اللقاءات  هذه  من  العديد  يف  القرار  �سناع 
وجهات  ليقدم�ا  اجلل�سات  يف  للم�ساركة 
نظرهم، ولي�ستمع�ا اإلى ما تق�له الرياديات 
املدع�ات اإلى اللقاء.                                       

ون�سعى  ــنــدوات،  ال هــذه  كــل  بت�سجيل  نق�م 
العامة  الفائدة  لتحقيق  كتب  يف  ل�سدارها 

منها. وميدانيا، نذهب اإلى املناطق ال�سعبية 
ال�سيدات.  ل�ستقطاب  بال�سكان،  املكتظة 
وادي  يف  القبيل  ه��ذا  من  ن�ساط  لنا  يوجد 
عبدون وجبل اجل�فة ووادي الرمم ومنطقة 
فمثل،  ــة.  ــي ــرف ــس والأ� والــبــقــعــة  الـــ�حـــدات 
�سهر  يف  الأعمال  �ساحبات  نادي  ن�ساطات 
)اآب 1992( كالآتي: يف الثامن من ال�سهر، 
كانت لدينا حما�سرة قان�نية لتجمع ن�سائي 
الأمـــرية  مكتبة  يف  الق�ي�سمة  منطقة  مــن 
اأن  نطلب  الأحــيــان  من  الكثري  ويف  بديعة. 
لأننا  اجلن�سني  من  الــنــدوات  جمه�ر  يك�ن 
جند تفهما من العديد من الرجال، وهدفنا 
ه� حتقيق امل�سلحة العامة، لأن املراأة حتى 
ل� حققت ال�عي فاإنها لن تتمكن من التنفيذ 
اأن  هدفنا  اأن  ذلك  الرجل.  م�ساركة  بــدون 
حياتهما  اإجنــاح  يف  وزوجها  املــراأة  تت�سارك 
يف  متا�سكها.  وحتقيق  ال�ــســرة  ا�سعاد  ويف 
م�ساكل  حت�سل  عندما  الأحــيــان،  من  كثري 
من  اإليه  املقربني  ندع�  وزوجها،  املــراأة  بني 
مبا�سر  غري  بــدور  ليق�م�ا  واأ�سحابه  اأهله 
مر�سدات  لدينا  ونحن  البني،  ذات  ل�سلح 
اإلى  الت��سل  يف  املــراأة  ي�ساعدن  وحماميات 
الأ�ــســرة. هناك  تفكيك  اإلــى  ــ�ؤدي  ت ل  حل�ل 
يف  الــ�حــدات  يف  قان�نية  حما�سرة  ــا  اأيــ�ــسً
اآب. ويف الثاين والع�سرين  التا�سع ع�سر من 
منه، يعقد اجتماع اللجنة الزراعية املنبثقة 
الأعمال  �ساحبات  لنادي  الأول  امل�ؤمتر  عن 
يف  قان�نية  حما�سرة  ا  اأي�سً هناك  واملهن. 
ندوة  وهناك  الن�سر.  جبل  �سيدات  مركز 
نقا�ش يف الثالث والع�سرين من ال�سهرلبحث 
القت�سادية  والتنمية  الأ�سرية  الرتبية  ح�ل 
البحث،  اأعده  العربية،  والبلدان  الأردن  يف 
الــدكــتــ�ر جمــد الــديــن خـــريي، اأ�ــســتــاذ علم 
البحث  الأردنية. هذا  الجتماع يف اجلامعة 
الرتبية  حـــ�ل  يتمح�ر  ـــه  لأن كــثــريا  يهمنا 
الن�ساء  ار�ساد  يف  منه  ون�ستفيد  النتاجية، 
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ال�ساد�ش  يف  النتاجية.  م�ساريعهن  لتنمية 
مفت�ح  لقاء  لدينا  ال�سهر،  من  والع�سرين 
ال�سمرة،  حمم�د  الدكت�ر  الثقافة،  وزير  مع 
يف ندوة ح�ل كتاب: حترير املراأة يف ع�سر 
احلليم  عبد  الدكت�ر  تاأليف  مــن  الر�سالة 
اأب� �سقة، ي�سارك فيها كل من الدكت�ر عبد 
العزيز اخلياط والدكتورة �سمرية اخلوالدة 
الــنــدوة  ويــديــر  الق�ساة،  �ــســرف  والــدكــتــ�ر 
طبي  يــ�م  وعندنا  ال�سريف.  نبيل  الأ�ستاذ 
جماين يف ال�حدات تق�م به ع�س�ات النادي 
اأن�سطة  الــطــبــيــبــات. هـــذه منـــاذج مــن  مــن 
اأن�سطة  برنامج  ولدينا  ال�سهر،  لهذا  النادي 
لكل �سهر على حدة.                                                                                              
عمان  يف  الــعــام  هــذا  الأول  مــ�ؤمتــرنــا  عقد 
اآذار(.  من  )الثامن  العاملي  ــراأة  امل يــ�م  يف 
الت��سيات،  تنفيذ  ملتابعة  جلاًنا  �سكلنا  وقد 
يف  الــقــرار  �سناع  م�ساركة  على  وحر�سنا 
تفعيل  على  العمل  لنا  ليت�سنى  اللجان  هذه 
النقابات  جلنة  اللجان:  ومــن  الت��سيات. 
الق�انني،  وجلنة  الزراعية  واللجنة  املهنية 
للن�ساء  وتقديرا  وال�سناعة.  التجارة  وجلنة 
العاملت، قررنا اأن نق�م يف كل عام بتكرمي 
ن�ساء من قطاع مهني معني: كرمنا حاملت 
الدرجات العلمية العلبا يف العل�م التطبيقية، 
امل�سانع،  يف  متميزات  عــامــلت  وكــرمــنــا 
وم�ظفات يف البن�ك.                                   

الحتــاد  يف  اأع�ساء  نحن  لــك،  ذكــرت  كما 
باخلطوط  االأعمال  لنادي �ساحبات  الدويل 
وي�سم  لــنــدن،  يف  مــركــزه  فقط،  العري�سة 
مرة  واياهم  نلتقي  العامل،  يف  دولــة  ثمانني 
م�ؤمترهم وحت�سر  يعقدون  كل عامني حيث 
ــاركــة. اآخــر  ــدان املــ�ــس ــل ــب ــات عــن ال ــدوب مــن
قبله  الــذي  وامل�ؤمتر  نريوبي  يف  كان  م�ؤمتر 
اوكلند.،  كان يف هــاواي ومن قبل عقد يف 
نلتقي  اليابان.،  يف  �سيعقد  القادم  وامل�ؤمتر 
وكل وفد يبحث ق�ساياه وحتدد ق�سية دولية 

اخلربات  نتبادل  م�ؤمتر.  كل  يناق�سها  عامة 
البلد  خـــربات  مــن  بلد  كــل  ي�ستفيد  بحيث 
م�ؤ�س�سة  مثل  دولية  منظمات  مت�لنا  الآخر. 
الي�نيفام، م�ؤ�س�سة الي� ان دي. بي، وم�ؤ�س�سة 
خلم�ش  القان�ين  املكتب  بتم�يل  قامت  ف�رد 
�سن�ات، مع اأن ق�انينها كانت ت�سمح بالتم�يل 
لثلث �سن�ات فقظ.                                                                                               
مـــ�ؤخـــرا قــمــنــا بــتــاأ�ــســيــ�ــش مــكــتــب خــدمــات 
مــربرات  وهــنــاك  الــزرقــاء،  يف  ا�ست�سارية 
لتاأ�سي�سه، لأن الزرقاء منطقة �سكن عدد من 
امل�ستفيدات من برناجمنا.  الحتاد  الن�ساء 

للجمعيات  العام 
اخلــــــــــــرييــــــــــــة 
يــــ�ــــســــاعــــدنــــا، 
وتــــ�ــــســــاعــــدنــــا 
الــتــنــمــيــة  وزارة 
الجـــتـــمـــاعـــيـــة ، 
ويــ�ــســاعــدنــا اأهــل 
ــــك.  ــــذل اخلــــريك
نق�م  الآن  ونحن 
بــــنــــ�ــــســــاطــــات، 
ا�ستفاد ما يقارب  
األف  الـــعـــ�ـــســـرة 

امراأة.
من الق�انني التي 

وال�ــســرة،  املـــراأة  ل�سالح  لتغيريها  ن�سعى 
التاأمني  والتقاعد.  ال�سحي  التاأمني  ق�انني 
يقتطع�ن  وامل�ظفة  العاملة  املراأة  ال�سحي. 
يدخل�ن  ل  اأولدهـــا  ذلــك  ومــع  راتبها،  من 
اقتطاع  هناك  دام  فما  الــتــاأمــني.  يف  معها 
اأولدهــا  �سم  لها  يحق  ل  فلماذا  راتبها  من 
التقاعد،  قان�ن  كذلك  ال�سحي.  للتاأمني 
املـــراأة  راتـــب  مــن  ــة  ــ�رث ال ي�ستفيد  ل  حيث 
التقاعدي عند وفاتها، اإل اإذا ثبت اأنها هي 
يقتطع�ن  دامــ�ا  ما  لل�سرة.  ال�حيد  املعيل 
يعامل  كما  تعامل  ل  فــلــمــاذا  راتــبــهــا،  مــن 

حممد احلاج / فل�شطني
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الرجل كذلك، ويف حال وفاة اأحد الزوجني، 
يتم حجب يحجب الأقل، ويبقى راتب واحد. 
فما دام يتم القتطاع، فلماذا ل يحق لل�رثة 
ال�ستفادة من الراتب الثاين؟                                         
                                                                                      

ــ�ن الأحــــ�ال  ــان ــا يف ق ــرات اأيــ�ــسً ــغ تــ�جــد ث
ل  واأنــا  الأحــ�ال،  قان�ن  در�ست  ال�سخ�سية. 
اأرد التق�سري للقان�ن بل لتطبيقاته؛ كثريون 
يحيل�ن الظلم ال�اقع على املراأة املهج�رة اأو 
متعن�ا  ل�  لكن  للقان�ن،  الأرملة  اأو  املطلقة 
به ل�جدوا، اأن التطبيق اأو احلالت الفردية 
ت�ؤثر يف التطبيق. مثل  امراأة �ساركت زوجها 
يف بناء منزل، رمبا تك�ن دفعت راتبها وجنى 
العمر يف هذا املنزل اأو رمبا اأن ح�ستها فيه 
ثم  الن�سف،  تــتــجــاوز 
زوجها،  يطلقها  عندما 
�سيء  عــلــى  حت�سل  ل 
ــــه ل يــ�جــد تــ�ثــيــق  لأن
املــنــزل.  يف  حل�ستها 
هذا اخللل يف التطبيق 
�ــســبــبــه جــهــل الــنــ�ــســاء 
الأحـــ�ال  قــانــ�ن  ولي�ش 
املراأة  على  كان  احلالة  هذه  ال�سخ�سية. يف 
احلق�ق  هــذه  بت�ثيق  حق�قها  حتفظ  اأن 
لذا يجب  لها.  املطالبة مبا  لها  يت�سنى  حتى 
ال�سرع  بال�عي بحق�قها يف  املراأة  تت�سلح  اأن 
الديني وبالق�انني ال��سعية كذلك.                                                                                                                                   
»دليلك  بعن�ان:  للمراأة  لنا كتاب  الآن يطبع 
لديها  امـــراأة  فمثل،  للخدمات«.  ال�سامل 
التي  العناوين واجلهة  لها  نبني  طفل معاق، 
كذلك،  للم�ساعدة.  اليها  تلجاأ  اأن  ينبغي 
املراأة املحتاجة ملراجعة طبيب يف امل�ؤ�س�سات 
كل  م�سروع؛  مت�يل  ــى  اإل حتتاج  اأو  العامة  
الكتاب،  يف  ب��س�ح  مبّينة  اخلدمات  اأنــ�اع 
مدونة  اإليها  اللج�ء  ينبغي  التي  والعناوين 
باللغة  ن�سرات  ا  اأي�سً لدينا  حالة.  كل  ح�سب 

الجنليزية عن اأن�سطة  النادي.                                         
)مقابلة  خــ�ــســر  ــمــى  ــس اأ� املــحــامــيــة 

بتاريخ: 18/8/ 1992(
العام  منذ  املحاماة  مهنة  ممار�سة  ــداأت  »ب
يف  احلق�ق  كلية  من  تخرجي  بعد   ،1979
ال�سحافة  على  تدربت  وقد  دم�سق.  جامعة 
املحاماة.  مهنة  ممار�سة  قبل  وجيزة  لفرتة 
متزوجة من العام 1976، ولدي ثلثة بنات 
وابن واحد. عملت يف مكتب حمام معروف 
مكتبة.  يف  معه  العمل  علي  عر�ش  قد  كــان 
باأنه  التجربة  هذه  خلل  من  اكت�سفت  لكن 
م�ستقل  ب�سكل  العمل  فر�سة  يل  تــتــاح  لــن 
اإذا  م�ستقلة  حمامية  �سمعة  على  واحل�س�ل 
بقيت اأعمل يف ظل حمام اآخر؛ لأن اأي عمل 
ناجح اأق�م به يف ميدان املحاماة كان يجرّي 
وثانيا  رجل،  لأنه  اأول،  املكتب،  ملدير  دائما 
و�سيته  ط�يلة  فرتة  منذ  املهنة  ميار�ش  لأنه 
ذائع يف هذا امليدان. لهذا قررت فتح مكتب 
العمل  وبا�سرت   ،1982 الــعــام  يف  م�ستقل 
جناح  اأن  يل  تبني  جتربتي،  خلل  من  فيه. 
املراأة يف مهنة املحاماة ورمبا يف املهن احلرة 
ال�سائدة  بــالــظــروف  مــرهــ�ن  عـــام،  ب�سكل 
كل  على  املجتمع  يف  القائمة  التط�ر  ودرجة 
امل�ست�يات الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية. 
اأعتقد اأن اجلهد املطل�ب من املراأة م�ساعف 
ومطل�ب منها تقدمي الكثري من الت�سحيات. 
عندما  حتى  ال�سهل،  بالأمر  لي�ش  والنجاح 
والقدرات  الكفاءة  حيث  من  املــراأة  تت�ساوى 
اأكرث  امل�ساألة  للمراأة،  بالن�سبة  الرجل.  مع 
�سع�بة، لأن عليها اأن تقنع املجتمع بكفاءتها، 
واأن كفاءتها كافية لتحقيق النتائج املرجوة، 
اإقناع  على  قـــادرة  تك�ن  اأن  عليها  كــذلــك، 
التي  والأطـــــراف  املخفر  ومــديــر  القا�سي 
يثق  ل  امل�اطن  املهنة.  بحكم  معها  تتعامل 
كثريا باأن املراأة املحامية قادرة على التعاطي 
مــع هـــ�ؤلء واإقــنــاعــهــم، وذلـــك لــعــدم الثقة 

ال يستفيد الورثة من 
راتب المرأة التقاعدي، 
إال إذا ثبت أنها هي 
المعيل الوحيد لألسرة
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يف  ال�سك  ونتيجة  وقدراتها.  املــراأة  بكفاءة 
قدرة املراأة اأدركت اأن علي النجاح يف احلياة 
العامة كما الرجل.                                                                    

 تكمن ال�سع�بات يف حقيقة اأنه مهما جنحت 
الأخــرى  ال�اجبات  فــاإن  مهنتها،  يف  املـــراأة 
تق�م  واأم  منزل  كربة  عاتقها  على  امللقاة 
م�س�ؤوليات  هي  وتربيتهم،  الأطفال  برعاية 
اإلــى مهنتها خارج  ت�ساف  بل  تــزاح عنها  ل 
دوامــا  تتطلب  كمهنة،  واملــحــامــاة  املــنــزل. 
من  والتنقل  وبدنيا،  فكريا  وعمل  ط�يل 
اإلــى  ال�سجن  ــى  اإل املخفر  مــن  لآخـــر،  مكان 
غري  مهنة  وهــي  وقــتــا،  وتنطلب  املحكمة. 
مريحة، اإذا اأردت التعامل معها باأمانة، لأن 
�سخ�سيا.  ق�سيتك  ت�سبح  امل�كلني  ق�سايا 
ت�سلي  اأن  اإلى  عليك  بثقلها  وتظلني حت�سني 
املهنية  اجل�انب  اإلى  بال�سافة  نتيجة.  اإلى 
والعلقات  والأولد  البيت  م�س�ؤولية  لديك 
ما  التي  امل�سائل  وكــل  والـــزوج  الجتماعية 
باملراأة.   خا�سة  مهمة  يعتربها  املجتمع  زال 
اأن الزيارة  حتى عائلتك وجريانك يعتقدون 
العائلية والعلقة مع اجلريان ينبغي الهتمام 
بها مهما كنت م�سغ�لة،  هذا بال�سافة اإلى 
وتنظيف.  وغ�سيل  طبخ  مــن  املــنــزل  مــهــام 
واأن  م�س�ؤوليتك  هي  كلها  هذه  اأن  العتقاد 
العتماد  حتى  يربر  ل  املنزل  خــارج  عملك 
من  فالنا�ش  املنزلية،  كالعاملة  اآخرين  على 
كل  الإ�سراف على  ب�سرورة  يعتقدون  ح�لك 
�سغرية وكبرية يف املنزل اأول وقبل كل �سيء.                                                          
ا معاناة الأولد. فاأولدي - نتيجة  هناك اأي�سً
اح�سا�سهم باأن املجتمع من ح�يل غري مقتنع 
اأُمهم  باختلف  اح�سا�ش  لديهم  بعملي- 
القابعة يف املنزل.  »عــن  ام فلن وعــلن«  
مرحلة  يف  النطباع  هــذا  مثل  عندهم  كــان 
ما. حتى اأن ابنتي ال�سغرية �ساألها مرة اأحد 
املعارف ما اإذا كانت تريد اأن ت�سبح حمامية 
اأمار�ش  اأن  اأريد  اأنا  اأجابت ل،  يف امل�ستقبل، 

بقيت  اأولدي.  اأرى  اأنا  معها  اأ�ستطيع  مهنة 
لدي م�سكلة مع الأولد لفرتة حتى ا�سطررت 
يــ�م  �ــســ�اقــة يف  ـــى �سجن  اإل لــلــذهــاب  مـــرة 
جمعة، وكنت يف العادة، اكر�ش ي�م اجلمعة 
ال�سجن يف  اإلى  للذهاب  اإ�سطررت  للأولد، 
ذلك الي�م ب�سبب حالة ا�سراب عن الطعام 
املعتقلني،  لأهــايل  عام  اجتماع  هناك  وكان 
معهم  م�ج�دة  اأكــ�ن  اأن  مني  طلب�ا  الذين 
يف ذلك الي�م. حاولت العتذار فلم اأمتكن، 
تلك  هناك.  اإلــى  معي  اأولدي  فا�سطحبت 
باأن  يقتنع�ن  الأولد  جعلت  لل�سجن  الزيارة 
معهم  البقاء  اأهم من  يك�ن  قد  به  اأقــ�م  ما 
يف املنزل. تدريجيا، اأ�سبحت ابنتي الكربى، 
ربى، ت�سارك معي يف ن�ساطات متعلقة بحق�ق 

ـــداأت تدخل   ب النــ�ــســان، 
اأكرث  وتقتنع  العام  اجل� 
اأقنعتهم  ا  اأي�سً بعملي. 
بالكيفية  املــ�ــســاألــة  ـــاأن  ب
التي  الــ�ــســاعــات  بــكــم  ل 
وهــذا  مــعــهــم،  اأق�سيها 
فاأح�س�ا  نتيجة.  اأعطى 
العام  الن�ساط  باأهمية 

فاأ�سبح�ا  املجتمع  ق�سايا  على  والطـــلع 
الأهم  لي�ش ه�  املنزل  البقاء يف  اأن  يح�س�ن 
والدتهم  لأن  بالفخر  ي�سعرون  جعلهم  مما 
ومعروفة.   ناجحة  وحمامية  عاملة  امـــراأة 
طبعا مل يكن الأمر �سهل، فاأحيانا كنت اآوي 
اإلى الفرا�ش واأنا اأح�ش بالذنب لأن اأحدا من 
اأمر  يف  التق�سري  لبع�ش  علي  عتب  اأولدي 
تاأثر  هناك  كذلك،  ب�سيطا.  كان  مهما  ما، 
بالتعامل  املحيط  يبداأ  الجتماعي.  باملحيط 
جناحا  حتقق  عندما  بــاحــرتام  املــــراأة  مــع 
ناجحة  الــ�احــدة  تك�ن  اأن  قبل  عملها.  يف 
والنتقاد  الل�م  حميطها  يف  جتد  ومعروفة، 
من الأهل واجلريان والأقارب، الذين يق�ل�ن 
يك�ن  اأن  ينبغي  ل  لكن  العمل،  من  مانع  ل 

مهما نجحت المرأة في 
مهنتها، فإن الواجبات  
األخرى تبقى ملقاة على 
عاتقها كربة منزل
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ذلك على ح�ساب املنزل والأولد.                                                                                  
وكل  يتغري  امل�قف  بــداأ  النجاح،  حتقيق  مع 
م�ساعدتي  يــحــاولــ�ن  اأ�ــســبــحــ�ا  حــ�يل  مــن 
لتخفيف الأعباء عني. اأًمي مثل، حاولت من 
كذلك  الأعباء،  لتخفيف  م�ساعدتي  جانبها 
النف�ش  على  العتماد  على  تع�دوا  الأولد، 
اأريد  الي�م  الأمــ�ر، مثل، كنت  يف كثري من 
املدر�سة،  من  الأولد  كتب  لإح�سار  الذهاب 
باح�سار  �ساأق�م  اأنا  الكربى،  ابنتي  فقالت 
يف  ملم��ش  تغري  هناك  اأ�سبح  يعني  الكتب. 
من  كثريا  كلفني  التغري  هذا  لكن  املحيط، 
ال�قت وال�سغط على الأع�ساب، ل�سطراري 
من  مع  نقا�سات  خ��ش  دون  للتحمل  اأحيانا 

هم ح�يل.                                      
يف البداية، تدربت على املهنة عند املحامي 
وت�سغيل  وكالة غ�ث  عي�سى مدّلّل )م�ست�سار 
ا�ستعداد  على  كان  الفل�سطينيني(  اللجئني 
وه�  بقدراتي  ثقة  لديه  وكانت  معي  للتعاون 
والعمل معه يف  الــتــدريــب  عــلــّي  عــر�ــش  مــن 
املكتب. لي�ش ه� من اأعطاين النطباع بعدم 
كنت  الذين  النا�ش  بل  ا�ستقليل كمحامية، 
اأتابع ق�ساياهم واأجنح فيها. وق�سة واحدة 
من الق�سايا اأخذتها على عاتقي ال�سخ�سي، 
عنه.  بال�ستقلل  اأفــكــر  جعلتني  التي  هــي 
اآذنا  يعمل  كان  مب�اطن  الق�سة  هذه  تتعلق 
ولديه  وظيفته  من  ف�سل  الأمــة،  جمل�ش  يف 
ـــدا.  طلب مــن عــدة حمامني  ول ــد ع�سر  اأح
امل�ساعدة، لكن اأيامنهم مل يقدم له يد الع�ن 
للعرتا�ش  لدية  فر�سة  ل  بــاأن  لعتقادهم 
على قرار الف�سل، لأنه كان قد اأخذ تع�ي�سه 
بعد ف�سله من العمل، وهذا يعترب بالقان�ن 
من  ف�سل�ه  التي  و�سل�كياته  للقرار.  اذعاًنا 
حيث  القاهرة  ظروفه  ب�سبب  كانت  اأجلها 
با�ستمرار،  دم  بتغيري  تق�م  ابنة  له  كانت 

وكــرثة  الــفــقــر  ب�سبب  مــعــانــاتــه  عــن  ف�سل 
املالية حيث يعيل ا�سرة كبرية. كان  الأعباء 
جاء  عندما  الــنــكــد.  مــن  ب�سيء  يت�سرف 
نقطة  فيه  فــ�جــدت  ملفه  در�ــســت  عــنــدي، 
ق�سيته  ملف  فتح  بــاإعــادة  تفيد  قد  �سكلية 
وابطال قرار الف�سل، لأن الف�سل حني يتم 
من �سخ�ش غري خم�ل يك�ن القرار باطل، 
وعندما يك�ن القرار باطل  بالأ�سل، فحتى ل� 
اأذعن له ال�سخ�ش املف�س�ل ي�سبح الإذعان 
وقــررت  النقطة  هــذه  وجــدت  باطل.  ا  اأي�سً
�ستنجح،  كانت  اإن  لأرى  الدع�ى  يف  ال�سري 
اأن  املكتب، فقال يل  با�ست�سارة مدير  وقمت 
وقتا  �ستاأخذ منك  واأنها  هذه ق�سية �سعيفة 
بل طائل. فقلت اإنني �ساأق�م بها �سخ�سيا، 
بدفع  و�ساأق�م  املكتب،  اإطار عملي يف  خارج 
من  يتمكن  لن  �ساحبها  لأن  الق�سية  ر�س�م 
دفع الر�س�م.                                                                       

اأجيم �شولج / األبانيا
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 ا�ستلمت الق�سية وقمت بجهد كبري واأعددت 
مل�سلحة  الــقــرار  ف�سدر  ممــتــازة،  مرافعة 
كل  بح�س�ر  اأقــ�م  وكنت  الق�سية،  �ساحب 
اآخر  يف  العليا.  العدل  يف  املحكمة  جل�سات 
ي�م بعد �سدور القرار، قال يل اأحد الق�ساة، 
اأنه  »بلغي �سلمي للأ�ستاذ عي�سى وق�يل له 
هذا  ا�ستفزين  لقد  ممتازة«.  مرافعة  عمل 
واأعبائها  بالق�سية  قام  من  اأنا  لأنني  الأمر 
ودفاع.  ومرافعات  حما�سر  من  التف�سيلية 
حماماة  مكتب  فتح  الي�م  ذلــك  يف  فقررت 
خا�ش بي، لأنه لن تك�ن يل فر�سة واأنا اأعمل 
يف ظل حمام اآخر.                                                                                  
ا، وكان قد مر علي ثلثة  فتحت مكتًبا خا�سً
اآخر.  حمام  مع  اأعمل  واأنــا  اأعــ�ام  اأربعة  اأو 
اأثبت وج�دي يف  اإنني  اأ�ستطيع الق�ل  لكنني 
الذين  والنا�ض  وال��زم��الء  الق�ساة  اأو���س��اط 
كا�سم  وجــ�دي  اأثبت  كي  لكن  معي.  تعامل�ا 

فرتة  اإلـــى  بحاجة  كنت  ومتميز،  مــعــروف 
اأنه، اأي�سا، كان لدي ن�ساط عام  مماثلة مع 
يف املجتمع، لكن كنت م�سطرة لقب�ل اأتعاب 
اأقل ت�سل اأحيانا اإلى الن�سف، لأجعل النا�ش 
اجلهد  ل�كان  امـــراأة.  تديره  مبكتب  يثق�ن 
الذي بذلته يف مهنة املحاماة والنجاح الذي 
اأرباحا  حققته، قد قام به رجل، لكان حقق 
وبنى منزل من وراء مهنته، اأنا فعليا ح�سلت 
من املهنة على نفقاتي ال�سخ�سية وم�ساريف 
املكتب وم�ستلزماته، لكنني مل اأحقق ت�فريا 
اأو م�سروعا يجعلني اأح�ش باأنني حققت �سيئا 
للم�ستقبل.                                                                                               

ال�سهل.  بــالأمــر  الــرجــال  مع  العمل  يكن  مل 
اأن  بع�سهم.  ي�ستفز  كان  وجــ�دي  اأن  اأعتقد 
اأنه ينبغي  امــراأة، هذا يعني  تك�ين حمامية 
له اأن يحقق �سيئا اأمامك. كنت اأح�ش بذلك. 
لمــراأة  ت�سمح  كيف  يق�ل�ن  امل�اطن�ن  كان 
الذين  املحامني  باأن تخ�سرك ق�سية؟. عدد 
ـــي  لــديــهــم هـــذا الــتــ�جــه لي�ش كــبــريا، وراأي
اأن املحامني الذك�ر ثلث فئات:  ال�سخ�سي 
فئة نا�سجة تتعامل مع املراأة بندية ولكنهم 
قلة ل تتجاوز الثنني من ع�سرة. وفئة ثانية 
ل  ال�ستثناء  باعتبارها  املحامية  مع  تتعامل 
ع�سرة،  من  خم�سة  بن�سبة  وه�ؤلء  القاعدة، 
زوجته  اأّن  اأي  املحامني.  بني  الغالبية  وهم 
اأما اأنت  اأو اأخته ل ميكن اأن تك�ن حمامية، 
فقد جنحت كا�سثناء للقاعدة. اأي لي�ش من 
هذه  يف  ــراأة  امل تنجح  اأن  والــعــادي  الطبيعي 
ثلثة  ن�سبة  ت�سكل  ثالثة  فئة  وهناك  املهنة. 
اأو �سراحة -  – �سمنا  من ع�سرة راف�س�ن 
يق�ل:   بع�سهم  املهنة.  هذه  يف  املراأة  ل�ج�د 
حالك  متعبه  جاي  ال�سغلة  بهذي  بدك  »�س� 
وبت�ستغلي حمامية«.                                                                                      
يف فـــرتات احلــمــل بـــــاأولدي الأربـــعـــة كنت 
»روحــي  تعليقات:  واأ�ــســمــع  املهنة  ــش  ــار� اأم
ال�سغلة«.  بها  بــدك  �س�  املنزل،  يف  ارتاحي 
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اأحيانا كانت نظرة املحاميات للمهنة تعك�ش 
وجهة نظراملجتمع اإزاء عمل املراأة كمحامية. 
منهن من يعتربن النجاح يف املهنة ا�ستثناءا، 
وعملن  وتخرجن  در�سن احلق�ق  اأنهن  رغم 
اأثبنت  حماميات  هناك  لكن  املهنة.  هذه  يف 
حماميات  وهناك  املهنة،  هذه  يف  وج�دهن 
يفكرن  اأن  دون  حمـــام  مــكــتــب  يف  يعملن 
بال�ستقلل عنه، لكنهن يقمن باإدارة املكتب 
بــجــدارة اأكـــرث ممــا يــقــ�م هــ� بــذلــك . لكن 
درا�سة  يعتربن  املحاميات  من  كبرية  ن�سبة 
حمطة  ال  لي�ست  املهنة  وممار�سة  املحاماة 
قبل  حياتهن  يف 
وغالبا  الـــــزواج، 
املهنة  يرتكن  مــا 
بعد الــزواج. يبلغ 
املحاميات  عــدد 
ما بني ممار�سات 
ومـــــــتـــــــدربـــــــات 
واأ�ـــــــســـــــتـــــــاذات 
ثلثماية  حـــ�ايل 
حــ�ايل  حمامية، 
ــــــة مـــنـــهـــن  املــــــئ
ــى  ـــن عــل ـــل حـــ�ـــس
مرتبة الأ�ستاذية. 
فتحن  ــي  ــ�ات ــل وال
مكتبا م�ستقل ل يتجاوزن الع�سرين حمامية، 
فاطمة  �سامل،  �سع�دة  �سقري،  م�س�ن  منهن 
عملن  واأخــريــات  عطيات،  وعائ�سة  ق�ساد 
مقبل.  اإميـــان  مثل  حمــامــني  مــع  �سركة  يف 
وعدد منهن يعملن مع الأخ اأو الأب اأو الزوج 

املمار�ش للمهنة.
املــراأة  مع  يتعامل  املجتمع  اأن  امل�ؤ�سف  من 
ب�سيء من الو�ساية حتى يف اأو�ساط املحامني، 
تقدميك  اأو  خلدمتك  يتقدم�ن  فــاأحــيــانــا 
عليهم عندما يك�ن هناك �سف ط�يل لتاأدية 
ولديهم  منك  يتقدم�ن  هــم  املــهــام،  بع�ش 

احل�ش كرجال بب�سط حمايتهم عليك. وهذا 
يف  امل�ظفني  عــن  ــا  اأيــ�ــسً ي�سدر  الت�سرف 
قد  الأمر  هذا  ال�سج�ن،  اإدارات  اأو  املحكمة 
ي�سهل مهنتك كمحامية، لأنك حت�سلني على 
عادية.  امــراأة  ل  حمامية  لك�نك  التف�سيل 
لكن اأحيانا يدخل�ن معك بنقا�ش مت�سائلني: 
املتعبة؟«  املهنة  هذه  من  تريدينه  الذي  »ما 
... ملاذا اخرتت هذه املهنة؟ األي�ش متعبا لك 
اأن تتعاملي مع امل�ساجني واملجرمني؟« فكنت 
مع  يتعامل  اأي�سا،  املحرتم،  الرجل  اأجيب:« 
ه�ؤلء يف مهنة املحاماة«. وبالتايل مثلي مثل 
والنا�ش  املهنة.  بنف�ش  يعمل  الــذي  الرجل 
بالجمال يعتقدون اأن هناك دوافع ا�ستثنائية 
جتعل املراأة تختار مهنة املحاماة.                                                                                   
يف  الــدرا�ــســة  قــررت  عندما  �سخ�سيا،  اأنــا 
خيارات:  ثلث  من  ب�احد  فكرت  اجلامعة، 
اأو حق�ق.  اأو �سحافة واعلم  عل�م �سيا�سية 
يف  رغبة  دائــمــا  لــدي  كانت  طفلة  كنت  مــذ 
التعامل مع النا�ش ورغبة يف تقدمي امل�ساعة 
يف  نــراه  ما  �س�رة  لــدي  وكانت  ملحتاجيها. 
واملحاماة  املحاكم  عن  والربامج  التلفزيون 
اأن درا�ــســة املــحــامــاة  والــعــدالــة، فــفــكــرت 
بينما يف  ونتائجها مبا�سرة.  اأكرث.  تنا�سبني 
االعالم وال�سحافة ال توجد نتائج مبا�سرة، 
وحماكم  ق�سايا  فهناك  احلــقــ�ق  يف  اأمـــا 

ونتائج ملمو�سه لذلك كله.
واأثــرت على  الأردن  هناك تغريات جرت يف 
و�سع املراأة يف الفرتة من اأوا�سط ال�سبعينات 
من  ن�ع  جرى  اأول،  الثمانينات؛  اأوائــل  اإلــى 
قرو�ش  عن  النا�سئ  القت�سادي،  النتعا�ش 
ومــ�ــســاعــدات وعـــائـــدات املــغــرتبــني، وهــذا 
النتعا�ش رافقه انفتاح �س�ق العمل للردنيني 
وال�سعودية،  اخلليج  يف  خا�سة  اخل��ارج،  يف 
مما اأف�سح فر�ش عمل عديدة للن�ساء داخل 
من  نــ�ع  فيها  كــان  مرحلة  و�سادت  الأردن. 
املراأة.  عمل  وتربر  تتقبل  التفكري،  ليربالية 

فالدميري كو�ش/ رو�شيا 
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لكن عندما تفاقمت الأزمة القت�سادية وعاد 
الديني يف  التيار  الأردن ومنا  اإلى  املغرتب�ن 
اأن  ارتفعت وترية احلديث عن  الفرتة،  تلك 
البيت ه� املكان الطبيعي للمراأة، واأن دورها 
املــراأة  عمل  اأن  بحجة  املنزل،  يف  الرئي�سي 
اإلــى تفكك ال�ــســرة، واأن  يف اخلــارج يــ�ؤدي 
العمل  فر�ش  واأن  والأولد،  للبيت  الأولــ�يــة 
ينبغي اأن تك�ن للرجال لأنهم هم امل�س�ؤول�ن 
عــن اعــالــة ال�ـــســـرة«. اأ�ــســبــح هــذا الكلم 
ــد ويــعــرب عــنــه يف خطب  يــطــرح يف اجلــرائ
امل�ساجد ويف ال�سحافة والندوات التي تتعلق 
بق�سايا املراأة. وكان هناك اتهام م�ؤذ للمراأة 
ياأتي  واأن ما تنجزه امنا  والعاملة،  الناجحة 
الذين  بع�ش  والأولد.  البيت  ح�ساب  على 
خا�سة  الن�ساء  من  كّن  امل�قف  هذا  طرح�ا 
كنت  دينية.  ت�جهات  لديهن  كانت  الل�اتي 
اأ�ساألهن: اإذا كان لديكن هذا الت�جه فلماذا 
منهن  البع�ش  املــنــزل؟!  خــارج  اأنــنت  تعملن 
قال باأن »لدي ظروف خا�سة«، فكنت اأق�ل: 
»وغريكن من الن�ساء لهن ظروف خا�سة«.                                         
على   قي�دا  ت�سع  اأن  ب�سل�كها  قــادرة  ــراأة  امل
اأرتـــدي  اأو  مكياجا  اأ�ــســع  ل  فــاأنــا  نف�سها. 
العمل  ممار�سة  اأثناء  للنظر،  ملفتة  ملب�ش 
مكياحا،  اأ�ــســع  ل  املحكمة،  ــى  اإل والــذهــاب 
نف�سي كغريي من  اأتعامل مع  ثم يف اخلارج 
اأن التعامل معك كانثى  النا�ش. بداأت اح�ش 
اأو الق�ساة له  اأو الزملء  من بع�ش امل�كلني 
علقة مبظهرك، فبداأت اخفف من املظهر 
هــ�ؤلء/  ملثل  فر�سة  اعطي  ل  كي  النــثــ�ي. 
كند يف  يتعامل�ا معي  اأن  اردت  لأنني  الأمــر 
معينة،  باأل�ان  ملب�سي  يف  تقيدت  �سيء.  كل 
ــة الــتــي ت�حي  ــهــادئ ـــــ�ان احلــيــاديــة وال الأل
وكنت  الق�سري.  الكم  األب�ش  ومل  باجلدية، 
اأحر�ش على عدم وج�د فتحة يف ال�سدر، اأو 
للتن�رة. وحتى  الأحذية اخرتت منها  فتحة 
ما لي�ش فيه ما يلمع. اجمال �سرت اأحر�ش 

مني  حمــاولــة  يف  املظهر  يف  الب�ساطة  على 
للغاء ان�ثة املراأة. وهذا اأعتربه تنازل، لأنني 
عدم  على  لجبارالنا�ش  لــه   اأ�سطر  كنت 
النظر يل كامراأة.                                                                           

اأ�سدقاء  اعتبارهم  ي�سح  الــزمــلء  بع�ش 
وامكانية   فيهم  واخلــلــق  الطيبة  ل�سفات 
و�سعت  ذلــك  ومــع  معهم،  الفكري  احلـــ�ار 
علقات  لدي  لي�ست  وبينهم.   بيني  حاجزا 
اجتماعية مع املحامني ول حتى مع املحاميات، 
وال�سبب اأنك حت�سني اأنه ما دام العمل ميدان 

وميداًنا  مناف�سة، 
براأيهم  فيه  اأنــت 
اأنــــــــك الـــطـــرف 
فاإنك  الأ�ــســعــف، 
تــرغــبــني يف حــال 
حد  ب��سع  كهذه، 
مـــــن الحــــــــرتام 
ـــة كـــي ل  واجلـــدي
ــة  تـــعـــطـــي فــر�ــس
لبداء  منهم  لأي 
على  مــلحــظــات 
�سل�كك.  تفا�سيل 
رغبت  من  منهم 
بــتــ�طــيــد عــلقــة 

�س�ء  اأخ�سى  كنت  لكنني  معهم،  ال�سداقة 
الذين  الزملء  حتى  منهم.  القــرتاب  فهم 
تكت�سفني  املحبة  مــن  بن�ع  معك  يتعامل�ن 
على  بالربت  مداعبتك  يحاول  اأنــه  اأحيانا 
احلد  يتجاوز  اأنه  اأي  �سعرك،  مل�ش  اأو  كتفك 
كزميل عمل فتح�سني باأنك اأخطاأت التقدير 
حني  اأو  مكتبك  يف  لك  بزيارته  رحبت  حني 
تق�مني اأنت بزيارة له يف مكتبه،مع اأن عملنا 
اإذا كانت هناك ق�سايا  اأحيانا  يتطلب ذلك 
م�سرتكة نحتاج اإلى مناق�ستها بهدوء.                                                                   
مهنة  امــار�ــش  واأنـــا  عاما  ع�سر  ثلثة  منذ 

بول ديفيد / اأمريكا
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لظروف  منا  الــ�احــدة  وتتعر�ش  املحاماة، 
كثريةـ غري اأنني وا�سلت لأنني اأردت اأن اثبت 
واأن  العمل  اإلى  اخلــروج  ت�ستطيع  املــراأة  باأن 
تك�ن بنف�ش ال�قت ربة منزل وام واأن تك�ن 
ناجحة يف كل هذه املهام جمتمعة.                                                                                                        
الرجال  من  اأ�س�اأ  اأحيانا  يك�ن�ن  املثقف�ن 
العاديني، لأنه �سلح الثقافة عندهم ا�سيف 
لأ�سلحة الرجل التقليدية يف ا�ستغلل املراأة 
والنظر اليها بهذه الطريقة.  ف�سلح الثقافة 
لــلــمــراوغــة  فــر�ــســة  الــبــعــ�ــش منهم  اأعــظــى 
وقـــ�ل الــكــلم اجلــمــيــل وبــالــتــايل ل يظهر 
تتعلق  التي  ال�سدمة  ثانيا،  حقيقته.  على 
عن  يتكلم�ن  فهم  ال�اقعية،  ب�سل�كياتهم 
ال�احد منهم علقة  يقيم  ثم  املراأة،  حق�ق 
ل  ملــاذا  وت�ساألينه  ط�يلة،  لفرتة  واحــدة  مع 
اأذا  علقة.  جمرد  هذه  »ل  فيق�ل:  ترتبط« 
واذا  ثانية«.  واحدة  ف�ساأتزوج  الــزواح  ن�يت 
تزوج، يتزوج واحدة مب�ا�سفات اخرى. حتى 
يرف�ش  �سعب،  القت�سادي  و�سعه  كــان  ل� 
الن�ات  كل  يح�سر  ه�   .. زوجنه  تعمل  اأن 
واملــحــا�ــســرات والــنــ�ــســاطــات املــتــاحــة، اأمــا 
زوجته، فل ت�سارك ب�سيء من هذا. �سدمت 
بالزواج  مباركة  لزيارة  ذهبنا  عندما  مرة 
باأن عرو�سه مل حت�سر معنا.  لأحدالزملء، 
فقلت له ملاذا ل تك�ن زوجتك معنا؟ اإذا حق 
النظر  احل�س�ر  حق  فمن  ايل،  النظر  لك 
جمل�سهم  غــادرت  ذلــك  وبعد  زوجتك.  اإلــى 

احتجاجا.
مثال اآخر، جتربتي مع نقابة املحامني، حيث 
تر�سحت لنتخابات جمل�ش النقابة لدورتني 
وبــذلــت جــهــ�دا جــبــارة ومل اأجنـــح، مــع انه 
كانت  وحدها  ب�سارات  اميلي  كانت  عندما 
دورة  كل  ويف  الأ�ــســ�ات  اأعلى  على  حت�سل 
كانت تنجح. وال�سبب اأنه عندما ت�سكل املراأة 
املحاميات  من  كبري  عدد  وج�د  مع  ظاهرة 
الآن، ت�سبح املحامية التي تت�ق اإلى من�سب 

عام خطرا عليهم. لأن هذا ي�سجع املحاميات 
اأي�سا،  النقابة.  انتخابات  يف  الرت�سح  على 
مل اأجنح يف نقابة املحامني يف التقدم حتى 
يف  ق�ية  امــراأة  اللجان.  عمل  جمال  يف  ول� 
املهام  يعط�نك  تنجح.  ل  املحامني  نقابة 
فيها مب�قع  تك�نني  ول  كثري  فيها عمل  التي 
اأ�سعاف  العام  القرار. املراأة تنتج يف العمل 
اأنــك  يكت�سف�ن  عندما  الــرجــل،  ينتجه  مــا 
لها  التي  املهام  يعط�نك  مبثابرة،  تعملني 
يعني،  املــ�ــســ�ؤولــيــة.  حتمل  بينها  مــن  لي�ش 
اأي  يف  ا�ستغلي  تعايل  لك  يق�ل�ا  اأن  ميكن 
ت��سي  الــلــجــان  الــنــقــابــة،  مــن جلــان  جلنة 
واملجل�ش يقرر. فاأنت اذن تعملني يف اللجان 
احتاد  يف  مثل،  يــقــررون.  النهاية  يف  وهــم 
املــراأة  جلنة  مقررة  كنت  العرب،  املحامني 
الت��سيات،  ارفع  قرار(،  بل  جلنة  )مقررة 
وامل�ؤمتر ي�افق اأو ل ي�افق. يف م�ؤمتر دم�سق 
ــلحتــاد، كـــان يف جلنة  ــ�ؤمتــر الــكــ�يــت ل وم
ق�سايا ال�طن العربي ع�سرون حماميا، ويف 
ق�سية  حمام.  اأربعماية  ح�ايل  املــراأة  جلنة 
احتاد  يف  اأي�سا،  حدية،  ق�سية  كانت  املــراأة 
امــراأة واحــدة يف  العرب، ل ت�جد  املحامني 
اأي  نقيبة يف  امــراأة  ت�جد  الدائم. ل  املكتب 
ظاهرة.  هذه  العرب.  املحامني  نقابات  من 
اأو  نقباء  اللجان  مقرروا  يك�ن  اأن  والأ�سل 
الدائم. ولأنهم مل يجدوا  اأع�ساء يف املكتب 
امراأة واحدة نقيبة اأو ع�س�ًا يف مكتب دائم، 
اللجنة  لرئا�سة  �سليمان احلديدي  اقرتحني 
حمامية  عندنا  قائل  اخلرط�م  م�ؤمتر  يف 
ذلك  كــان  عليها.  نعتمد  اأن  ميكن  ن�سيطة 
حم�ش �ــســدفــة، نــظــرا لــعــدم وجـــ�د امـــراأة 
املحامني  احتـــادات  كل  يف  الــقــرار  م�قع  يف 
للقب�ل برت�سيحي مقررة  العرب، فا�سطروا 
الق�ساء،  م�ست�ى  وحتى على  املــراأة.   للجنة 
ت�جد قا�سيات يف بلدان عربية كت�ن�ش وليبيا 
ي�جد يف  الأردن، ل  و�س�رية. ويف  واجلزائر 
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القان�ن ما مينع، لكن التطبيق العملي يغفل 
ــان جنيب ار�ــســيــدات قد  ذلـــك. يف فــرتة ك
كلمني باأنه يفكر يف تعيني قا�سية للأحداث 
فكروا  يعني  خا�ش.  ب�سكل  الإ�سلحيات  يف 
يف جانب حمدد، ومل يفكروا بقا�سية ب�سكل 

عام.                                           
الن�ساء  اأن  اكت�سفت  جتربتي،  خــلل  مــن 
احلق�ق  در�ست  فعندما  بالن�ساء.  يثقن  ل 
املــراأة  ق�سايا  يف  �ساأعمل  اأنني  اأعتقد  كنت 
وحق�قها اأكرث من اأي �سيء اآخر، ف�جئت اأن 
الن�ساء  ثقة  لعدم  باملراأة، رمبا  تثق  ل  املراأة 
باأنف�سهن، يعتقدن بعدم قدرة حمامية على 
الرجل،  يف�سلن  كّن  ق�ساياهن.  عن  الدفاع 
املــراأة  اأن  من  ال�سائد  النطباع  عك�ش  على 
حمامية.  امــراأة  مع  اأكــرث  النفتاح  ت�ستطيع 
الأول،  املـــراأة:  عن  املـــراأة  يبعدان  عاملن 
اح�سا�ش املراأة بدونيتها مما يعك�ش عدم ثقة 
الن�ساء  ب�سعف  للعتقاد  املحامية،  باملراأة 
الغرية،  عامل  هــ�  الــثــاين  العامل  عم�ما. 
اح�سا�ش بع�ش الن�ساء العاديات باأن املحامية 

�سيئا  يحققن  مل  هن  فيما  ومتف�قة  متعلمة 
يلجاأن  الل�اتي  اأن  لحظت  لكن  هــذا.  مــن 
غري  ال�اعيات،  الن�ساء  هن  حمامية  لمراأة 
اأن  ن�سبتهن �سئيلة على كل حال.                                                                      
الن�ساء  م�ساكل  بني  فرقا  لحظت  كذلك، 
الــعــاديــات والــنــ�ــســاء املــثــقــفــات. الــعــاديــات 
اأزور  اأن  ــريــدين  ي ل  ـــ�ع:  ن مــن  م�ساكلهن 
ي�سغي  وهــ�  وكــذا  كــذا  يق�ل�ن  اأهله  اأهلي؛ 
يعا�سر  اأنــه  م�سكلتها  تك�ن  اأحيانا  اليهم«. 
واحدة غريها. وهي ان اعتدى عليها زوحها 
بال�سرب تعترب ذلك اأمرا عاديا/  لكن تبني 
ب�سيغة  زوجته  على   يعتدي  الرجل  اأن  يل 
زوجته  كانت  اإذا  وال�سرب،  كالهانة  اأعنف 
الق�ة  عليها  ه�  فيمار�ش  منه،  ثقافة  اأكــرث 
لك�نه  بالنق�ش  البدنية كتعبريعن اح�سا�سه 
الن�ساء  ن�سبة  منها.  ثقافة  اأو  تعليما  ــل  اأق
اأن  اأعتقد  واأنا  اأكرثـ  العاملت  املعنفات بني 
املراأة العاملة يف بلدنا تعاين كثريا من ثقل 
الدائم  ت�ترها  اأن  واأعتقد  عليها.  الأعــبــاء 
ب�سبب �سغ�طات احلياة والعمل ه� ال�سبب. 
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اإطاللة الروؤية
لي�ش اخليال ال�سعبي اأداة من اأدوات ت�سخيم البط�لة فح�سب، لأنه يعرب من زاوية رئي�سة عن 
�سخ�سية ال�سعب اجلماعية، ويعرب عن التاريخ ال�سف�ي حلياتنا ال�جدانية ع�سًرا بعد ع�سر، 
اأو ال�سري على  وثمة فرق ج�هري بني التاريخ مبعناه العلمي، والتاريخ الذي ت�ستمل امللحم 
العلمية وال�ستق�ساء، بل  ال�ثائقية واملقارنات  الدقة  تعتمد على  بع�ش �سفحاته. فال�سري ل 
يعترب الباحث�ن اأمثال فاروق خ�ر�سيد، وحمم�د ذهني، وحممد مفيد ال�س�با�سي »اأن الن�سال 
رائد  م�سم�ن  وه�  لل�سرية«)1(،  ال�سيا�سي  امل�سم�ن  ه�  العن�سرية  والتفرقة  العب�دية  �سد 
نادت به ال�سرية منذ القرن احلادي ع�سر امليلدي، فكانت �سرخة رائدة يجهر بها �سمري 
واأ�س�لهم  مثل(  عنرتة  )�سرية  جل�دهم  األــ�ان  عن  النظر  بغ�ش  �س�اء  الب�سر  باأن  الإن�سان 

العرقية واأجنا�سهم. 

* كاتبة وباحثة من األردن.

صورة المرأة األردني�ة في الموروث الشعبي
إرادة التحرر واالرتقاء

د. هدى أبو غنيمة*  

ملف
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�سرية  مثل  ال�سعبية  ال�سري  معظم  يف  جند 
عنرتة، و�سرية الأمرية ذات الهمة، وغريها 
من ال�سري يف امل�روث ال�سعبي ر�سالة م�سرتكة 
حتى  اأول  الفرد  حترير  من  لبــد  هــي:»اأنــه 
يتمكن من امل�ساهمة يف حترير املجم�ع حتى 
اإذا نا�سل يف �سف املجم�ع ينا�سل باإح�سا�ش 

امل�اطن املنتمي اإلى اجلماعة«)2( 
لعل الناظر يف ال�سري ال�سعبية والتي يقرتب 
الكثري  يف  اأنها  يكت�سف  امللحمة  من  بع�سها 
مثل  تقدًما  الأفكار  اأكرث  تتبنى  الأحيان  من 
ال�سراء  واملــراأة يف  الرجل  بني  امل�ساواة  قيم 
الفرو�سية  جمتمعات  يف  �سيما  ل  وال�سراء 
التي تقاوم القهر وال�ستعباد. من هذه ال�سري 
قاومن  الــلــ�اتــي  مــن  ــات  ــي اأردن لن�ساء  �سري 

ب�س�رة من ال�س�ر التي عرفها ع�سرهن.
�ــســورة املــــراأة الأردنـــيـــة يف املـــوروث 

ال�سعبي
ال�سعبية  ال�سرية  يف  املـــراأة  �ــســ�رة  تكن  مل 
للبيئة البدوية �س�رة املراأة املقم�عة املهم�سة 
ومع�س�قة،  وعا�سقة  فار�سة  املــراأة  تربز  بل 
ولعل ما يلفت النتباه اأنها قد متتعت بحرية 
اجتماعية عززت �س�رة الذات يف وعيها اأكرث 
تنا�سل،  التي  املدينة  امــراأة  به  متتعت  مما 
ــ�قــف الجــتــمــاعــي  وتــتــحــمــل الــكــثــري مــن امل
تكن  اأمل  تــرى  ح�س�رها،  لتحقيق  املتزمت 
جمتمعات البادية قدمًيا جمتمعات ذك�رية؟

الأهــم،  العامل  هي  املجتمع  ثقافة  كانت  ملا 
ــرد وطريقة  ــف ال �ــســلــ�ك  ــر عــلــى  ــ�ؤث ي الـــذي 
تفكريه، فاإننا لبد اأن ن�ستاأن�ش مبعرفة املناخ 
اأواخر  الأردنية  باملراأة  املحيط  الجتماعي 
�سرق  منطقة  )ففي  ع�سر،  التا�سع  القرن 
البعيد  �س�رية  جن�ب  �سكلت  التي  الأردن، 
كانت  العثمانية،  الــدولــة  مركز  عن  ن�سبًيا 
الجتماعية  ال�سيا�سية  ال�حدة  هي  الع�سرية 
العثمانية،  للدولة  تخ�سع  مل  التي  الأقـــ�ى، 
وحتتفظ  وتقاليدها  عاداتها  متار�ش  وبقيت 

والجتماعي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  بكيانها 
التط�ر  م�ست�ى  مع  متلئًما  وج�دها  وكــان 
ع�سائر  اأن  عــلــًمــا  حــيــنــه،  يف  ــاري  احلــ�ــس
املناطق �سبه احل�سرية التي تعي�ش يف املدن 
مثل  القرى  من  بها  يحيط  ومــا  ال�سغرية، 
الكرك  ال�سلط/  مــادبــا/  عجل�ن/  اإربـــد/ 
الن�سبي  احل�ساري  تط�رها  ورغــم  ومعان، 
املتمثل باختلف منط الإنتاج بالعتماد على 
الزراعة، وبع�ش املهن الأخرى، ظلت تعتمد 
جمعي  اجتماعي  كنظام  الع�سائري  النظام 

يحدد علقات الفرد مبحيطه.
يف  ال�سائد  الإنــتــاج  منط  من  الرغم  وعلى 
ويف  عام،  ب�سكل  العربي  الع�سائري  املجتمع 
يعترب  والـــذي  خــا�ــش،  ب�سكل  الأردن  �سرق 
الأقل تقدًما قيا�ًسا بغريه، تلحظ اأن مفه�م 
القان�ن الع�سائري �سابق ملفه�م الدولة، فيما 
ينبثق  وما  الأ�سا�سية  قيمه  مبنظ�مة  يتعلق 

عنها من اأعراف وتقاليد.
باملعنى  القان�ن  ق�ة  ميلك  البدوي  فالعرف 
قطنة  بحكاية  املرتبط  املثل  ولعل  املعا�سر 
ال�سردية »قان�ن قطنة ف�ق كل قان�ن« بحاجة 
رومان�سية  يتجاوز  اأو�ــســع  ا�ستق�ساء  اإلـــى 
احلكاية التي تق�ل اإن قطنة هي التي حررت 
الأردنيني  الأ�سرى  من  معهما  ومن  اأخ�يها 

من �سج�ن الأتراك.
مكانة  ت�سكلت  الجتماعي،  املحيط  هذا  يف 
اأن  الأول:  اأ�سا�سيني.  مرتكزين  على  الن�ساء 
الــلزم  ــادي  امل الإنــتــاج  قــ�ة  ي�سكلن  الن�ساء 
لبقاء الع�سرية فهن الل�اتي ينجزن الأعمال 
الإنتاجية كافة، ف�سًل عن الأعمال النمطية 
كالطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال. الثاين: 
ــرامــة املـــراأة  ــاأن ك ــس هــ� اأن الإعـــــلء مــن �
بالفرو�سية  الرجل  رج�لة  باكتمال  مرتبط 
لي�ش من  املراأة  يك�سر جاه  والإن�سانية، فمن 
اجتماعًيا( �ساقًطا  ويعترب  ب�سيء،  الرج�لة 
الن�ساء  بع�ش  �ــســرية  اأن  جنــد  لــذلــك   )3(
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املــ�روث  يف  مرم�قة  مكانة  لها  الــبــدويــات 
هّية  ــــان  اإب ــات  ــاوم ــق امل �سيما  ل  الــ�ــســفــ�ي 
ال�سم�ر،  علياء  اأمثال  الأتــراك  �سد  الكرك 

وم�سخ�ش املجايل وبندر املجايل.

اإرادة التحرر و�سري  ن�ساء مقاومات
علياء ال�سمور

هي امراأة الكرك احلديدية وخن�ساء القرن 
ومتيزت   1790 ح�ايل  ولدت  ع�سر،  التا�سع 
اأ�ــســطــ�رة  واأ�ــســبــحــت  وحكمتها،  بــجــراأتــهــا 
قدمتها  التي  العظيمة  للت�سحية  ع�سرها 
ال�سيخ  عمها  ابــن  تــزوجــت  مدينتها.  جتــاه 
اإبراهيم ال�سم�ر اأحد قادة الكرك، وكان لها 
ورجاحة  قبيلتها حلكمتها  متميزة يف  مكانة 
ي�ست�سريها يف  اإبراهيم  ال�سيخ  وكان  عقلها، 

الق�سايا املهمة املتعلقة ب�س�ؤون الع�سرية.
يف  با�سا  اإبــراهــيــم  جي�ش  حا�سر  وحينما 
�سعف  م�ستغًل  الــ�ــســام  بــلد  على  حملته 
يف  ثــ�رة  قامت  العثمانية،  الدولة  وتهالكها 
التجاأ  الذي  الأحمد  قا�سم  بقيادة  فل�سطني 
اإبراهيم  اإلى الكرك، ووجد ملذا من ظلم 
با�سا وجي�سه يف بيت ال�سيخ اإبراهيم ال�سم�ر 
الع�سرية.  ون�ساء  ورعاية من عائلته وزوجته 
يف ذلك ال�قت كان ال�سيخ اإبراهيم وزوجته 
لكن  وعلي،  �سيد  ابنيهما  بــزواج  احتفل  قد 
الأبــ�يــن  فــرحــة  لتف�سد  تتابعت  ــــداث  الأح
ب�ج�د  با�سا  اإبــراهــيــم  علم  اإذ  بابنيهما، 
ال�سيخ  بيت  معزًزا مكرًما يف  الأحمد  قا�سم 
بت�سليم  مطالبًا  الكرك  فحا�سر  اإبراهيم 

قا�سم الأحمد.
عن  والــكــركــيــ�ن  اإبــراهــيــم  ال�سيخ  فامتنع 
وال�سجاعة  بالرج�لة  متح�سنني  ت�سليمه، 
م�ؤثرين م�ساعب احل�سار على التخلي عن 
اإبراهيم  جنل  وقع  اأن  وكان  بهم  امل�ستجري 

الع�سكر وكانا  ال�سم�ر �سّيد وعلي يف قب�سة 
فيكتب  الــرعــاة،  يتفقدان  املدينة  جــ�ار  يف 
م�ساوًما  اإبراهيم  ال�سيخ  اإلى  با�سا  اإبراهيم 
اأحــرق  واإل  الكرك  ي�سّلمه  اأن  فاإما  ب�لديه 
علياء:  جتيب  والكربياء  الأنفة  وبكل  ولديه 
الأولد  �سيخ  يا  البلد  يف  ول  الأولد  »..يف 
فيهم ع��ش اأما ال�سرف )والن�ما�ش( ما له 

ع��ش«.
مل ي�ستطع جي�ش اإبراهيم با�سا دخ�ل الكرك 
تكبد  اأن  بعد  لقيها  التي  املــقــاومــة،  نتيجة 
ذلك  بعد  علياء  وت�فيت  فــادحــة،  خ�سائر 
الن�سر املفعم مبرارة فقدان ولديها دون اأن 
تدري اأن ولديها قد جن�ا من احلرق وعادا 
اختلف  رغم  دارهما.  م�تها)4(اإلى  بعد 
امل�قف  اأن  اإل  ال�لدين  حرق  ح�ل  الروايات 
الذي وقفته هذه ال�سيدة العظيمة م�قف ذو 
ليلتقي  والزمان،  املكان  يتجاوز  اإن�ساين  بعد 

عماد اأبو ا�شتية / فل�شطني
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زمــان.  كــل  يف  الإنــ�ــســاين  التحرر  اإرادة  مــع 
تلك الإرادة التي ت�سبح روؤيا يقينية �س�فية 
تــتــجــاوز الــتــحــديــات، وتــرتــقــي بــالــطــاقــات 

الب�سرية.
اأول  املجايل  وبندر  املجايل  م�سخ�س 

�سجينتني �سيا�سيتني
يف  متقاربتان  �سقيقتان  وبــنــدر  م�سخ�ش 
القرن  مــن  الأخـــري  الــربــع  ولــدتــا يف  العمر. 
املجايل  ع�سرية  م�سارب  يف  ع�سر  التا�سع 
وكـــان فــار�ــش املــجــايل والــدهــمــا مــن �سي�خ 
ووجهاء الكرك وقد ربى ابنتيه على خ�سال 
ذاع  وقــد  واملــــروءة،  وال�سجاعة  الفرو�سية 
خ�سال  من  عنهما  عرف  ملا  الأختني  �سيت 
حميدة ووعي فطري، و�سلمة راأي مّيزتهما 
منهما  للزواج  فتقدم  غريهما  كثريات  عن 
رفيفان  ال�سيخ  تزوج  الع�سرية.  رجال  خرية 
با�سا من بندر، وتزوج ال�سيخ قدر با�سا من 

م�سخ�ش.
ع�سائر  راأ�ـــش  على  املــجــايل  ع�سرية  كــانــت 
املنطقة  زعامة  على  تعاقبت  التي  الكرك 
املمار�سات  ولكن  العثمانية،  الدولة  ظل  يف 
التع�سفية التي قادها حزب الحتاد والرتقي 
يف  ال�سرعية  على  انقلب  ــذي  ال العن�سري 
اإلى  اأدت  احلكم،  على  وا�ست�لى  ا�سطنب�ل 
�سيا�سة  ت�ساعدت  فقد  الكرك،  هّية  قيام 
ال�سباب  وجــعــلــت  الـــعـــرب،  �ــســد  الــتــرتيــك 
من  البعيدة  القتال  جلبهات  وقــ�دًا  العربي 
خلل التجنيد الإجباري، والتلعب باأعمار 
التجنيد من اأجل تغذية اجلبهات امل�ستعلة يف 
حميط الدولة املتهالكة، وفتكت ق�ات الدولة 
التي  بالث�رات  الفاروقي  با�سا  بقيادة �سامي 
وقد  العربية،  املنطقة  تباعًا يف  تظهر  بداأت 
عرف �سامي با�سا بق�س�ته وبط�سه يف اإخماد 

تلك الث�رات وا�سطهاد الأهايل.
فريقني  اإلى  النا�ش  انق�سم  الأجــ�اء  يف هذه 
امل�اجهة  اأن  يرى  والثاين  الث�رة،  مع  فريق 
غري متكافئة، وجمدية. لكن م�سخ�ش زوجة 
ال�سيخ قدر �سحذت همة رجلها ليعلن م�قفه 
احلــازم اجتــاه ما يق�م به ع�سكر الأتــراك، 
فه�  زوجها،  عند  كبرية  حظ�ة  ذات  وكانت 

مل يتزوج غريها رغم عدم اإجنابها.
رجــال  ومتــكــن   1910 عــام  الــثــ�رة  اندلعت 
ال�ستيلء  من  وحميطهما  والطفيلة  الكرك 
دور  يقل  ومل  واملخافر  احلكم  مراكز  على 
زوجة  وهــي  م�سخ�ش،  �سقيقتها  عن  بندر 
ال�سيخ رفيفان اأحد قادة الث�رة، وعندما قاد 
على  للق�ساء  ع�سكره  ط�ابري  با�سا  �سامي 
وبندر،  م�سخ�ش  ملحقة  على  عمل  الث�رة 
اجلن�ب  اإلى  معهما  ومن  اإخلوؤهما  مت  لذا 
معركة  وجــرت  الــرجــال،  مــن  عــدد  بحماية 
املجايل  حممد  خللها  قتل  متكافئة،  غري 
على  القب�ش  مت  ولكن  عنهما،  يــدافــع  وهــ� 
�سجن  يف  بهما  الــزج  ومت  وم�سخ�ش  بندر 
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�سيا�سيتني  �سجينتني  اأول  فكانتا  مــعــان، 
م�ؤثرة،  ن�سالية  خلفية  على  اعتقالهما  مت 
يف  م�ل�دها  ف��سعت  حــامــًل  بندر  وكــانــت 
حاب�ش  اأ�سبح  ثم  حاب�ش  واأ�سمته  ال�سجن،  
رفيفان املجايل قائدًا ع�سكرًيا وبطل معارك 

اللطرون وباب ال�اد.
العرب  لقيام  متهيًدا،  الــكــرك  ــ�رة  ث كانت 
ال�سريف  بقيادة  الكربى  العربية  بث�رتهم 

ح�سني، بعدها ب�ست �سن�ات)5(.
اأ�سئلة ومالحظات

ب�عي  وعلياء  وبندر  كان متيز م�سخ�ش  هل 
قدراتهم  نتيجة  ــقــاء،  ارت ــــاإرادة  وب فــطــري 
الجتماعية  املكانة  اأن  اأم  فح�سب؟  الذاتية 
داخل تراتبية الع�سرية، قد �ساهمت م�ساهمة 
فعالة يف اإبراز اأدوارهن؟ لعل هناك كثريات 
واتخذن  فطرية،  مبــ�اهــب  متتعن  غريهن 
مل  �سريهن  لكن  ع�سرهن،  �سبقت  م�اقف 
تلك  يف  النتباه  يلفت  ما  بالهتمام.  حتظ 
ل�س�رة  الفرو�سية  جمتمعات  تعزيز  ال�سري 
يف  ح�س�ر  ذات  لتك�ن  ـــراأة  امل عند  الـــذات 

احلياة الي�مية ويف الق�سايا امل�سريية.
وكذلك ارتباط اكتمال الرجولة باالإعالء من 
الأمر  �سريكًا.  واعتبارها  املراأة  كرامة  �ساأن 
لت�سارك يف  ودافعيتها  فاعليتها  يغذي  الذي 
قيم  على  وت�س�يدها  احلرية،  قيمة  جت�سيد 
اأولئك  م�اقف  ولعل  والعب�دية،  ال�سرتقاق 
عنا�سر  يف  الكامل  الت�ساق  تــربز  الن�ساء 
تك�ين �سخ�سياتهن اللتي ل تعاين ف�سامًا 
التحرر  باإرادة  ترتقي  التي  الذات  يف �س�رة 
من حالة ك�نها اأنثى تابعة اإلى ك�نها اإن�سانًا 
بعني  اأخذها  ي�ستدعي  مما  م�ؤثرًا،  م�ساركًا 
حترر  حركة  تك�ن  »لكي  واملناق�سة  العتبار 
الق�ام  متينة  العربية  املجتمعات  يف  املــراأة 
املقاومة،  يجب  حيث  املقاومة،  على  قــادرة 
القتحام«)6(  يجب  حيث  القتحام،  وعلى 
وكذلك على حترير احل�ش النقدي والإبداعي 

الع�س�ائي  التلقي  فتنة  من  العربية  للمراأة 
الن�س�ي  للفكر  نقدية  علمية  حمــاورات  دون 
يخل�  ل  ملح�ًظا  تقدًما  �سجل  الذي  الغربي 
�سيا�سية  واأيدي�ل�جية  و�سطط  تطرف  من 
احلــ�ــســاري،  و�سياقها  بيئتها  يف  تــاأثــريهــا 
لتك�ن  جمتمعاتنا،  يف  تاأثريها  عن  يختلف 
احلركة الن�س�ية العربية م�ساركة يف الك�نية 
الـــذات  ــدان  ــق ف دون  فــكــريــة  با�ستقللية 

واله�ية.
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�سهادة اإملي نفاع
حول جتربتها احلزبية

اإعداد: ق�سم الت�ثيق يف احتاد املراأة الأردنية

ملعة ب�سي�سو
حياة مليئة بالن�سال والعطاء

اإعداد: ق�سم الت�ثيق يف احتاد املراأة الأردنية
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مقدمة  
 تعترب الأحزاب ال�سيا�سية ال�سكل الأرقى للعمل ال�سيا�سي املنظم للدفاع عن م�سالح خمتلف 

الطبقات والفئات التي يتك�ن منها املجتمع. 
 لقد �سهد الأردن على امتداد �سبعني عاما ولدة عدد من الأحزاب ال�سيا�سية ال�طنية، ق�سم 
القمع  اأ�سكال  جميع  رغم  ا�ستطاع،  اأخر  وق�سم  القمع،  ظروف  ب�سبب  ط�يل  يعمر  مل  منها 
والت�سييق وال�سجن والعتقال اأن ي�سمد ويرتعرع وي�سرب بجذوره عميقا يف اأر�ش الأردن، 
اأبنائها وبناتها،  حتميه وت�س�نه اجلماهري ال�سعبية التي دافع عن م�ساحلها فمدته بخرية 

ويل ال�سرف اأن اأك�ن بني �سف�ف اأحد هذه الأحزاب وه� احلزب ال�سي�عي الأردين. 
 اإن احلياة احلزبية يف الأردن تبل�رت وجتذرت  تنظيميا. وفكريا و�سيا�سيا يف اخلم�سينات، 
فالنكبة الفل�سطينية عام 1948  وما تالها من نتائج وحقائق وم�ستجدات، اأف�ست اإلى تبدل 
كبري يف جميع مناحي احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية. وقد متثل هذا التبدل، يف 
احد وج�هه، بانتعا�ش احلياة ال�سيا�سية واكت�سابها طابعا جماهرييا، واغتنائها بخربة وجتربة 
العمل احلزبي يف فل�سطني، والذي كان اأكرث عمقا واأكرث تنظيما مما كان عليه احلال يف �سرق 
الأردن، ولقد كان من ال�سعب على اأي �ساب اأو �سابة اأن يك�ن بعيدا عن احلركة ال�سيا�سية يف 
ذلك ال�قت، مع اأف�ل عهد ال�ستعمار القدمي ومع بروز الحتاد ال�س�فيتي بعد دحره للنازية 
احلياة  فاإن  النتيجة،  ويف  العاملي.  النطاق  على  ال�سيا�سية  احلياة  تط�ر  يف  مركزي  كقطب 

شهادة إملي نفاع

حول تجربتها الحزبية

شهادات

إعداد: قسم التوثيق في اتحاد المرأة األردنية
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اخلم�سينات  يف  غــدت  الأردن  يف  احلزبية 
م�ؤ�س�سية وجماهريية ومتبل�رة على امل�ست�ى 
متمركزا  ن�سالها  وكان  وال�سيا�سي،  الفكري 

على املحاور التالية: 
- الق�سية الفل�سطينية   1 

املــعــاهــدة  ـــاء  ـــغ واإل الأردن  ا�ــســتــقــلل   - 2
الربيطانية واإنهاء النف�ذ الأجنبي. 

3 - املهام التحررية العربية مبا فيها ال�حدة 
العربية. 

4 - الدفاع عن الطبقات ال�سعبية. 
الأردن  يف  ال�سيا�سية  الأحـــزاب  لعبت   كما 
الن�ساء  وتنظيم  ت�عية  يف  اأ�سا�سيا  دورا 
ن�ست  وقــد  ال�سيا�سي،  للن�سال  وجذبهن 
يف  وجــاء  ذلــك.  على  ال�سيا�سية  براجمها 
كما  االأردين،  ال�سيوعي  احل���زب  ب��رن��ام��ج 
ن�سرته جريدة »املقاومة ال�سعبية« يف عددها 
الن�سال   «  1951 حــزيــران  بتاريخ  العا�سر 
القي�د  من  الأردنية  املــراأة  حترير  �سبيل  يف 
الرجعية، وم�ساواتها بالرجل يف جميع الأم�ر 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ». 
جتربتي ال�سخ�سية 

احلــزب  يف  ال�سخ�سية  جتــربــتــي   ترتبط 
الأحــزاب  بناء  بداية  مع  الأردين  ال�سي�عي 
احلــيــاة  بــنــاء  يف  فاعلية  لــهــا  كــمــ�ؤ�ــســ�ــســات 
الأردنية  ــراأة  امل و�سع  تط�ر  ومع  ال�سيا�سية 
جمتمعية  ن�سائية  حركة  بنا،  على  وقدرتها 

ذات ت�جهات تقدمية. 
بالق�سايا  يــهــتــم  بــيــت  يف  تــرعــرعــت   لقد 
يف  در�ش  الذي  الأكــرب  ف�سقيقي  ال�سيا�سية، 
)ق�مّيا  كان  بــريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة 
ا يف  �س�رًيا و�سقيقي الثاين والذي در�ش اأي�سً
�سي�عيا  كان  بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة 
ون�سط خلل درا�سته يف اجلامعة، اأّما والدي 

فكان علمانيا بتاأثري .

ه�  الأردن  يف  يعي�ش  كـــان  لــبــنــاين   طبيب 
منزلنا  ــان  وك �سليبي«  »اإبــراهــيــم  الدكت�ر 
حامية  واأحيانا  �سيا�سية  مناق�سات  ي�سهد 
بني ال�سقيقني خلل العطل ال�سيفية، وكانا 
بينهما،  النقا�ش  يحتدم  عندما  يحّكمانني 
وكنت با�ستمرار اإلى جانب �سقيقي ال�سي�عي. 
بال�سيا�سة  اهتمامي  �سقيقي  مل�ش   عندما 
احلزب  برنامج  اأعطاين  اآرائ��ه  يف  وتاأييده 
فيه  راأيي  واأعطيه  عليه  اطلع  لكي  ال�سي�عي 
وقد  �ــســديــد،  بتمعن  لــقــراءتــه  دفعني  ممــا 
االنت�سار  حول  الربنامج  يف  جاء  ما  �سدين 
و�سائر  والفلحني  والعمال  ــراأة  امل لق�سايا 
ال�سحافة  على  الطلع  وتابعت  الكادحني، 
»امل�ساء«  جريدة  ومنها  الي�سارية  امل�سرية 
وجملة » روزالي��سف »  يف ذلك ال�قت، واأكرث 
ملك�سيم  »الأم«   كتاب  ه�  يف  تاأثريه  ترك  ما 
غ�ركي، كما قمت بت�قيع بيانات ال�سلم ودرء 

�شياء العزاوي / العراق
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خماطر احلروب قبل اأن اأنت�سب للحزب. 
 يف عام 1954  قدمت طلبا للنت�ساب للحزب 
اأول  وح�سرنا  �سقيقي،  خلل  من  ال�سي�عي 
امل�ست�سفى  �سارع  يف  منزل  يف  �سري  اجتماع 
اليطايل بعمان، وكان معي رفيقتان : »جل�ش 
حنا »�ساحبة املنزل و »ميلدة خمي�ش » وقاد 
�ساهني  »ر�سدي  الراحل  املنا�سل  الجتماع 
»الذي كان  مطاردا يف ذلك ال�قت. يف عام 
1955  مت اختياري لأك�ن �سمن وفد ال�سباب 
ب�لندا   / وار�س�  اإلى  �سافر  الذي  والطلب 
العاملي،  والطلب  ال�سباب  م�ؤمتر  حل�س�ر 
املقربات  ال�سديقات  من  عــدد  معي  وكــان 
للحزب، وكان �سقيقي رئي�سا لل�فد. لقد كان 
ملا �ساهدته من دمار، نتيجة احلرب العاملية 
نف�سي  ووعـــدت  علي،  كبري  تــاأثــري  الثانية، 
احلــروب  و�سد  ال�سلم  اأجــل  من  اأنا�سل  اأن 
والأحلف الع�سكرية، وا�ستمعنا اإلى جتارب 

تاأثريه  تــرك  مما  امل�ساركة  ال�ف�د  خمتلف 
الكبري علينا. 

اأ�سماوؤنا  كانت  املهرجان  من  ع�دتنا   ولدى 
قد و�سعت على القائمة ال�س�داء ومنعنا من 
1927  بعد  ال�سفر ودام هذا املنع حتى عام 

النك�سة. 
 خلل تلك الفرتة قمت بن�ساطات هامة، من 
جماهريية  ن�سائية  تظاهرة  تنظيم  �سمنها 
واإطــلق  بغداد«   »حلف  الأردن  دخــ�ل  �سد 
�سراح املعتقلني، حيث كان ل يقل عن �ستمائة 
ال�سحراوية،  واملنايف  ال�سج�ن  يف  �سي�عي 
رفع  �ساعة  خــلل  الــتــظــاهــرة  نظمت  وقــد 
كلمتي  لألقي  وقفت  وعندما  التج�ل،  منع 
باجتاه  املتدفقة  ذهلت من حجم اجلماهري 
حك�مة  �سقطت  الليلة  نف�ش  ويف  جتمعنا، 
الذي  املع�سر  �سالح  وجــاء  املــجــايل،  هــزاع 
�سليمان  حك�مة  يف  وزيــرا  بعد  فيما  اأ�سبح 
لأن  ــــدي،  وال ليهنئ،  الــ�طــنــيــة  النابل�سي 
رحيل  يف  �سرعت  نظمناها  التي  التظاهرة 
التايل جاء والدي  الي�م  هزاع املجايل، ويف 
قائل  البيت  من  طردين  اأن  بعد  و�ساحلني 
»لي�ش عندي بنات ُي�سَحّن، يكفي اأن �سقيقك 
م�سج�ن«  وكان اأبناء عمي قد حر�س�ه علي، 
الليلة  تلك  منت  اأن  بعد  البيت  اإلــى  فعدت 
اأ�سبحت  ذلك  وبعد  الرفيقات،  اإحدى  عند 
الذي تقاعد، وخلل  والدي  قريبة جدا من 
املنزلية  اأجلربية  الإقامة  اأ�سهر - مدة  �ستة 
ثــ�رة  1958  بعد  عـــام  عــلــي  فــر�ــســت  الــتــي 
اأخل�ش  اأو  له  اقــراأ  كنت   - العراق  يف  مت�ز 
وق�سم  اقــراأهــا  كنت  التي  الكتب  معظم  له 
منها جملت فكرية ي�سارية كانت تاأتينا من 
البنك  عــام  مدير  �سائق  مب�ساعدة  بــريوت 
الأهلي الأردين يف ذلك ال�قت وقد جندته يف 
احلزب. وقد حت�ل مكتبي يف البنك الأهلي 
�سد  وا�سعة  حملة  لإدارة  اأركـــان  هيئة  اإلــى 
ا�ست�سهاد اأحد رفاقنا »عبد الفتاح ت�ل�ستان » 
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الذي اأ�ست�سهد خلل التعذيب حتت اإ�سراف 
قــادم لقتل  انه  الــذي �سرح  الأملــاين  اخلبري 
003  �سي�عي حتى ي�ؤدب بهم بقية الأحزاب 
البعث  وكان هناك حزب  الأردنية،  ال�طنية 

وحركة الق�ميني العرب. 
 بعد فر�ش الإقامة اجلربية علّي بذل والدي 
جهدا لإعادتي لعملي عن طريق اأحد ال�زراء، 
الع�سرية  لنف�ش  ينتمي  الذي  البخيت،  �سليم 
الداخلية  ل�زير  �سديقا  وكــان  )الدبابنة( 
اإنهاء  مت  وبالفعل  املــدادحــة،  فــلح  اآنـــذاك 
الإقامة اجلربية علي ومتت ع�دتي للبنك » 
من  اأول  حينها  يف  وكنت   ،« ديــ�ان  كرئي�سة 

ي�سغل هذا امل�قع يف اأية م�ؤ�س�سة اأخرى. 
   خلل فرتة الإقامة اجلربية مل اأت�قف عن 
الن�سال حلظة واحدة، 
باب  مــن  اأخـــرج  فكنت 
بغطاء  متخفية  خلفي 
الراأ�ش واأذهب حل�س�ر 
ــات  ــاع ــم ــت وعـــقـــد الج
اأجلــاأ  وكنت  احلزبية، 
اإلـــى اخلـــروج اأكـــرث يف 
هناك  كان  لأنه  امل�ساء 
من  يراقب  املباحث  رجــال  اأحــد  با�ستمرار 
يدخل اأو يخرج من املنزل، خا�سة واأن منزلنا 
من  وخا�سة  املعتقلني  اأهايل  اإليه  يلجاأ  كان 
الغربية، فكان�ا يتجمع�ن يف منزلنا  ال�سفة 
ت�سليمها  ليتم  املــذكــرات  لهم  اأعـــد  وكــنــت 
�سراح  باإطلق  فيها  يطالب�ن  للم�س�ؤولني، 

املعتقلني. 
1963  مت ف�سلي جمددا من البنك   يف عام 
اأ�س�سنا  قد  اآخرين  وكنت مع زملء  الأهلي، 
التاأمني،  و�سركات  امل�سارف  عمال  نقابة 
وتراأ�ست حملة املطالبة براتب الثالث ع�سر، 
ب�سرورة  املخابرات  من  �سغط  هناك  وكان 
ف�سلي. وكما كتبت يف اإحدى ال�سحف، »مت 
الذي  عملي  من  دقائق  �سبع  خــلل  ف�سلي 

عملت فيه �سبع �سن�ات باإخل�ش وتفان« . 
لأنهم  م�ؤ�س�سة  اأية  اعمل يف   وبعد ف�سلي مل 
من   « �سل�ك  ح�سن  �سهادة   « يطلب�ن  كان�ا 
احلزبي،  لعملي  تفرغت  ولذلك  املخابرات، 
اللجنة  وكرمني احلزب بانتخابي ع�سً�ا يف 
باأي  القيام  عن  اأتـــردد  ل  وكنت  املركزية، 
ن�ساط واأنفذ مهامي اأحلزبية باإخال�ض، وقد 
ال�س�اق�ن  اأ�سرب  اأن  الأيــام  احد  يف  حدث 
م�سافة  الأقــــدام  على  لل�سري  فــا�ــســطــررت 
ط�يلة حتى اأق�د اجتماعا للرفيقات يف اأحد 

جبال عمان. 
 وبعد اأن اأ�سبحت ع�س�ا يف اللجنة املركزية 
خلل  وخا�سة  احلزبية  م�س�ؤولياتي  تعددت 
مهامي  �سمن  مــن  وكــان  الــرفــاق،  اعتقال 
قيادة مكتب �س�ؤون املراأة يف احلزب، ومتابعة 
اأخبار واحتياجات الرفاق املعتقلني وم�ساعدة 
ال�سفتني  بني  الت�سالت  وتاأمني  اأهاليهم 
تاأ�سي�ش  العمل يف  والإ�سراف على  واخلارج، 
وقيادة املنظمات الن�سائية اجلماهريية، وقد 
علمتنا التجربة باأنه ي�ستحيل اأن يك�ن هناك 
منظمة جماهريية ن�سائية تعمل ب�سكل �سري، 
منظمات  لتاأ�سي�ش  با�ستمرار  عملنا  ولذلك 

علنية اأو امل�ساركة يف منظمات علنية. 
املكتب  لع�س�ية  انتخابي  197  مت   . عام   يف 
احلركة  لأن  مهما  دورا  ولعبت  ال�سيا�سي، 
خروج  اثر  على  جزر  فرتة  �سهدت  ال�طنية 
الأردن  من  الفل�سطينية  الفدائية  املنظمات 
وانعكا�ش ذلك على دور الأحزاب ال�سيا�سية 
ب�سماته  وتــرك  العام  ال�سيا�سي  والن�سال 
الثقيلة على دور املراأة يف الن�سال ال�سيا�سي، 

ما زالت املراأة تعاين من اآثاره ال�سلبية. 
ــطــرار  وا�ــس ــعــة  ــ�ا�ــس ال العـــتـــقـــالت   فبعد 
مهمات  حزبنا  واجه  البلد  ملغادرة  البع�ش 
�ــســعــبــة كـــغـــريه مـــن الأحـــــــزاب وا�ــســتــعــان 
داخل  املطب�عات  لنقل  بالرفيقات  احلــزب 
وتنظيم  التربعات  وجمع  وخارجها  البلد 

الحركة الوطنية 
شهدت فترة جزر على 

إثر خروج المنظمات 
الفلسطينية من األردن
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على  احتجاجا  واملظاهرات  العت�سامات 
والت�سييق  وال�سطهاد  العرفية  الأحــكــام 
والن�سرات  البيانات  وكانت  املعتقلني.  على 
بال�سجن  حكما  تفر�ش  ت�زيعها  يتم  التي 
ت�جد  ــذي  ال ال�سخ�ش  على  15  عاما  ملــدة 
بح�زته، ولذلك فاإن ت�زيعها ونقلها مل يكن 
اأمرا �سهل، غري انه كان لها تاأثري كبري على 
من  تعاين  كانت  التي  ال�سعبية  اجلماهري 
املعي�سي  وامل�ست�ى  العامة  احلريات  غياب 
ال�سي�عية  مكافحة  قــانــ�ن  وكــان  املــتــدين، 
�سيء الذكر �سيفا م�سلطا على رقاب الرفاق 
والرفيقات، غري اأننا مل ناأبه بذلك ووا�سلنا 
اقلها  بنكران ذات وت�سحيات جمة  الن�سال 
ال�سجن والإقامة اجلربية والف�سل من العمل 

وامللحقة واملنع من ال�سفر... الخ. 
 لقد مت تفتي�ش منزلنا ع�سرات املرات وب�سكل 
كتب  لنا   و�ــســ�درت  ح�ساري  وغــري  وح�سي 
و�س�ر، اأمل اأن ياأتي الي�م الذي ا�ستعيد فيه 

هذه ال�ثائق. 
عدد  يف  لتمثيله  احلــزب  انتدبني  وقــد   هذا 
من  كان  ال�سي�عية  الأحــزاب  م�ؤمترات  من 
يف  ال�سي�عي  احلـــزب  مـــ�ؤمتـــرات  �سمنها 
الربتغال والي�نان وقرب�ش وال�ليات املتحدة 
وفرن�سا وايطاليا والحتاد ال�س�فيتي، وكنت 
الق�سية  على  اأركــز  القيها  التي  الكلمات  يف 
جرائم  على  الأ�س�اء  وت�سليط  الفل�سطينية 

حكام اإ�سرائيل. 
اجتماع  وجــــ�دي يف  اأثــنــاء  ــي  ــن اأن  واأتـــذكـــر 
برقية  ت�سلمه  الربتغايل  ال�سي�عي  للحزب 
لن  احلك�مة  اآن  فيها  يبلغ�ين  الــ�فــاق  من 
مذكرة  فكتبت  للحزب،  بالرتخي�ش  ت�سمح 
اأمني عام احلزب  هــ�ل«   » غي�ش  مب�ساعدة 
ال�سي�عي الأمريكي وجمعت عليها 45  ت�قيعا 
واأر�سلت  امل�ؤمتر  يف  امل�ساركة  الأحــزاب  من 
مبنح  تطالب  الأردنية  اخلارجية  وزارة  اإلى 
العمل  يف  احلــق  الأردين  ال�سي�عي  احلــزب 

لها  كان  الربقية  هذه  اإن  لنا  وقيل  العلني. 
لأن  احلــزب،  ترخي�ش  على  اإيجابي  تاأثري 
احلك�مة الأردنية ترغب يف اأن تك�ن �س�رتها 

جيدة يف اخلارج. 
واعتقال  الريم�ك  اأحداث جامعة  اإثر   وعلى 
با�ستثنائي  احلــزب  قيادة  يف  الرفاق  جميع 
ليلة وج�د  اآخــريــن  قــدت احلــزب مع رفــاق 
كتابة  مت  الليلة  نف�ش  ويف  بال�سجن،  الرفاق 
يف  والرفيقات  الرفاق  وزعــه  بيان  وطباعة 
اإطالة  عدم  يف  تاأثري  له  وكــان  التايل  الي�م 

مدة �سجنهم. 
من  وانطلقا  احلزبي  ن�سايل  هام�ش   على 
احلــزب  داخـــل  ــدي  ل تك�نت  الــتــي  القناعة 
تاأ�سي�ش  يف  �ساركت  فقد  الأولــى  ال�سنة  منذ 

العربية«  املـــراأة  »احتـــاد 
املحامية  1954  مع  عام 
وجمم�عة  ب�سارات  املي 
ملعة  اأمثال  ال�سيدات  من 
و�سهام اجلابري  ب�سي�س� 
وغريهن.  غنما  وفريدة 
ــش  ــا� ــحــم ــــت ب ــــارك ــــس و�
ــادرة مني  ــب ــا مب ــان واأحــي

للمطالبة  امل�س�ؤولني  اإلــى  املــذكــرات  برفع 
والقــتــ�ــســاديــة  ال�سيا�سية  ــــراأة  امل بــحــقــ�ق 
 1955 عــام  يف  اأولــهــا  وكــان  والجتماعية، 
قان�ن  م�سروع  الـــ�زراء  جمل�ش  قــرر   عندما 
حق  املثقفة  للمراأة  اأعطى  الذي  النتخابات 

النتخاب ولي�ش الرت�سيح. 
الدفاع عن  »رابطة  1956 نظمت   عام   ويف 
يف  جماهريي  احتفال  اأول   « املـــراأة  حق�ق 
العاملي،  ــراأة  امل يــ�م  مبنا�سبة  اأريحا  مدينة 
800  امـــراأة من  عــن  يقل  مــال  فيه  �ــســارك 
ال�سفتني حتت �سعار »حق�ق مت�ساوية للمراأة 
مبا يف ذلك حق الرت�سيح والنتخاب للربملان 
واإلغاء املعاهدة الربيطانية« ، وعك�ش ال�سعار 
الع�س�ي  للرتابط  املـــراأة  اإدراك  حينه  يف 

يستحيل وجود منظمة 
جماهيرية نسائية تعمل 
سراً، لذا عملنا لتأسيس 
منظمات علنية
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وا�ستقلل و�سيادة وطنها  نيلها حق�قها  بني 
وخلل  ال�ستعمارية،  ال�سيطرة  من  وحترره 
الحتــاد  نظم  م�سر  على  الثلثي  الــعــدوان 
اأن�سطة متن�عة فلم متهله ال�سلطات فقامت 
الذي  الكبري  اجلماهريي  امل�ؤمتر  بعد  بحله 
عقد يف �سينما البرتاء يف عمان عام 1957. 
»مكان  اأقرها  التي  املطالب  على  الرد  وجاء 
املراأة البيت« ويف نف�ش الليلة مت حل حك�مة 
�سليمان النابل�سي ومت حظر العمل احلزبي، 
ووا�سلنا  الن�سال،  من  �سعبة  فــرتة  وبــداأنــا 
واأوفدنا  الرابطة  خلل  من  �سريا  الن�سال 
للم�ؤمترات  وطنية  و�سخ�سيات  رفــيــقــات 

الن�سائية العاملية. 
م�سرية  احلــزب  من  بطلب  نظمت  وقد   هذا 
1969  احتجاجا  عــام  يف  حا�سدة  ن�سائية 
على العر�ش الع�سكري الإ�سرائيلي يف مدينة 
اجلامع  مــن  امل�سرية  �ــســارت  وقــد  القد�ش، 
رئا�سة  دار  اإلــى  عمان  و�سط  يف  احل�سيني 
عمان،  بجبل  الــثــالــث  ــــدوار  ال يف  الــــ�زراء 
املتحدة  للأمم  العام  الأمني  وج�د  و�سادف 
فتم ت�سليمه مذكرة اأعدت م�سبقا احتجاجا 

على العر�ش الع�سكري الإ�سرائيلي. 
 اإن م�ساركة املراأة يف الأحزاب ال�سيا�سية قد 
�سهد مدا وجزرا ، ففي �سن�ات املد ال�طني 

بارزا  دورا  ال�سيا�سية  ــزاب  الأح لعبت  حني 
يف  ـــراأة  امل انخرطت  ال�سيا�سية  احلــيــاة  يف 
ال�سيا�سية  واحلركات  والتجمعات  الأحــزاب 
دور  اأن  اإل  الأردنية،  ال�ساحة  �سهدتها  التي 
املـــراأة �سعف يف فــرتات اجلــزر حيث حلت 
طائلة  حتــت  ن�ساطها  حظر  ومت  الأحــــزاب 
من  الف�سل  بني  ما  يــرتاوح  ــذي  وال العقاب 
والعتقال  وال�سجن  ال�سفر  من  واملنع  العمل 
والأحكام  املنزلية  اجلربية  الإقامة  وفر�ش 
15  عاما  اإلـــى  ت�سل  كــانــت  الــتــي  بال�سجن 

مب�جب قان�ن مقاومة ال�سي�عية. 
قد  احلزبي  العمل  يف  املــريــرة  التجربة   اإن 
العمل  مرحلة  يف  ال�سلبية  اآثــارهــا  تــركــت 
الأحـــزاب  ترخي�ش  بعد  العلني   احلــزبــي 
م�ساركتها  اإن  اإذ   ،  1993  /  1992 عــام 
جاءت حمدودة و�سعيفة ول تتعدى 7.5  %. 
بت�س�يب  املتعلقة  الأخــرية  احلملة  اأن  غري 
مب�جب  ترخي�سها  ليتم  الأحـــزاب  اأو�ــســاع 
تقدما  �سهدت  قد  اجلديد  الأحــزاب  قان�ن 
اإيجابيا يف م�قف الن�ساء من العمل احلزبي 
ناأمل يف ظل بيئة �سيا�سية �سحية اأن يزدهر 
للعمل  كــبــرية  ــاأعــداد  ب الن�ساء  وي�ستقطب 

احلزبي املنظم. 
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ن�س املقابلة كما ورد على ل�سان الرائدة ملعة ب�سي�سو، يف اإطار التوثيق ال�سفوي 
الذي يقوم به مركز اأملي ب�سارات يف احتاد املراأة الأردنية

�سن�ات ط�يلة مرت على رحيل الزوج واملنا�سل واملفكر الكبري منيف الرزاز وال�سن�ات متر 
على الرحيل املفاجئ للبن الأكرب الكاتب املبدع م�ؤن�ش الرزاز. وما زالت ملعة ت�ستند ومت�سك 

بيد منيف وذكرى م�ؤن�ش .. كما تق�ل،
مع  الأردين(  الن�سائي  )الحتــاد  بتاأ�سي�ش  قمن  الل�اتي  الرائدات  ومن  �ساعرة  ب�سي�س�  ملعة 
ال�سيدة اأملي ب�سارات يف الأربعينات من القرن املا�سي، ومن اأوائل الفتيات الأردنيات الل�اتي 
اأكملن درا�ستهّن اجلامعية يف بريوت وعملت يف جمالت عديدة يف التدري�ش والأدب والفكر 
ويف العمل التط�عي يف العديد من املراكز وامل�ؤ�س�سات وامل�ست�سفيات. وقدمت هي وكل اأفراد 
العائلة الكثري، وداهمت امل�ساعب باإميان و�سجاعة وثبات، وما زالت �ساخمة كاأ�سجار ال�سرو 
ال�حدة  رايات  يرفعها منيف:  كان  التي  والرايات  والأحلم  المال  وتتذكر  يف جبال عمان، 
التحرري  التقدمي  بالفكر  اخلّفاقة  والعدالة،  والنه�سة  والكرامة  والعزة  والتحرر  الق�مية 
املتطور دائما وامل�ستند اإلى املنهج اجلديل املادي الذي رف�سه رفاقه، تتذكر م�سرية العذاب 
التي رافقت فيها زوجها منيف الرزاز والتي كتب عنها لبنه م�ؤن�ش ذات مرة فقال )طريق 
طيلة  اأنا  وم�سيتها  حياته،  يف  واحدة  مرة  اجللجة  اإلى  اجلثمانية  من  امل�سيح  م�ساها  الآلم 

لمعة بسيسو

حياة مليئة بالنضال والعطاء

شهادات
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�شروان باران - العراق

حياتي.. (
ــعــطــاء والــ�ــســرب  ــا طــريــق الــنــ�ــســال وال ــه اإن
والت�سحية، بكل ما فيها من �سج�ن وملحقة 

ومناٍف واإقامة جربية...
غالبا  العربي  وطننا  يف  فاإنه  الأ�ــســف  ومــع 
املنا�سلني  املــنــا�ــســلــ�ن  حــ�ــســاد  يــكــ�ن  ــا  م
واملخل�سني واجلاّدين ومرا كالعلقم، ح�ساد 
كل  ياأتي  اأين  ومن  والن�سيان!  الطعنات  من 
منهم؟  لــلأحــيــاء  والــ�ــســرب  ال�سم�د  هــذا 
بزمن  واحللم  الأمل  ياأتي كل هذا  اأين  ومن 
هذه  كــل  تــاأتــي  ــن  اأي مــن  اأف�سل؟  وم�ستقبل 
والنقاء  الت�سامح  هذا  وكل  والثقة  ال�سلبة 

لدى �سيفتنا العزيزة ملعة ب�سي�س�؟
الذكريات املرة والأحزان يف عينيها، ولكنها 
العتمة  هذه  يف  م�سيئة  ك�سمعة  وتبدو  ثابتة 
والرفيق  الـــزوج  منيف  الــذاكــرة  يف  ويبقى 
الذاكرة  ويف  وال�سهيد.  واحلبيب  وال�سديق 
البن البكر م�ؤن�ش املنا�سل والكاتب واملبدع 
ق�مي  اإنه�سي،  »اأمـــاه  ــة:  املــدوي و�سرخته 
غطيني  وخل�سيني،  املتحرك  مقعدك  من 
حتت  نزيفنا  لعل  ــارد  ــب ال الليل  ب�سر�سف 
جمرات ال�سم��ش يجف وينخمد« اإنه حزننا 
اإنه خريف  اأو�ساعنا املفجعة...  جميعا على 
ط�يل ... قتل فيه منيف واختنق فيه م�ؤن�ش 
مع  تردد  واللمعة  والأمل  والعذاب  القهر  من 
ابحث�ا  تياأ�س�ا  ل  اخلــالــد...  الل�يبدة  جبل 
عن ال�س�ء... اإ�سعل�ا النار والن�ر ... اعمل�ا 
امل�سرق  والغد  احلرية  اأجــل  من  خمل�سني 

القادم.
الع�سرينات،  منت�سف  منذ  عمان  يف  نحن 
جئنا وعمري اأربع �سن�ات وكان والدي يعمل 
اأ�سغر  وهــ�  دائـــرة  مــن  اأكــرث  يف  م�ست�ساًرا 
اأ�سقاوؤه ومثل الأردن يف اأول اجتماع جلامعة 
الدول العربية بعد اإن�سائها و�سارك يف جلان 

يف  عــ�ــســً�ا  اإخــتــيــاره  ومت  ال�سفتني  ت�حيد 
 1964 عــام  يف  وفاته  حتى  الأعــيــان  جمل�ش 

حيث جتاوز الت�سعني عاًما،
وعمل  اإ�سطنب�ل  يف  القان�ن  در�ــش  ووالــدي 
بالق�ساء يف دم�سق قبل انتقالنا اإلى عمان مع 
بالدين  ووالــدي رغم مت�سكه  الإمــارة  اإن�ساء 
ا كان  فقد كان منفتًحا ومتحرًرا اإل اأنه اأي�سً
لديه بع�ش التمييز بني الأبناء والبنات نحن 
خم�ش �سقيقات ت�يف ثلث منهن يف الطف�لة 
واأختي  اأنــا  وبقيت  خمتلفة  اأمــرا�ــش  نتيجة 
الكربى نعمة التي عملت بالتدري�ش و�ساركت 
يف تاأ�سي�ش احتاد املراأة الأردنية وعمل معي 
زوجة  النابل�سي  جنية  ال�سيدة  ــاد  الحت يف 
�سليم النابل�سي وه� �سقيق �سليمان النابل�سي 
واأعز ال�سديقات  اأخت  ب�سارات وهي  واإملي 

يل وبقينا على علقة وثيقة حتى وفاتها.
الهدى حما�سن  ن�ر  ال�سام وهي  والدتي من 
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اأذكر اإ�سمها...
فقط  واحــدة  �سنة  املدر�سة  هــذه  يف  در�ست 
حيث عدت مع �سقيقتي اإلى عمان بعد مر�ش 
والدتي، مدر�سة )�سميت( كانت �سعبة وكان 
التدري�ش باللغتني الأملانية والإجنليزية وبعد 
مدر�سة  ــى  اإل الــ�الــد  اأر�سلنا  املدر�سة  هــذه 
رام اهلل وهي مدر�سة )الفرندز(  اأخرى يف 
ــ�م  اأق ـــا  واأن املــدر�ــســة  بــهــذه  التحاقي  ومــنــذ 
يف  وبقيت  املطالعة  وهــي  املف�سلة  به�ايتي 
كان  اأنــه  اأذكــر  التخرج  حتى  املدر�سة  هــذه 
ومنهم:  فتيات فقط  �سبعة  املتخرجات  عدد 
)عبلة النا�سف، نادرة اخلطيب، ق�سمت اأب� 
الإجتماعية  ال�س�ؤون  يف  عملت  والتي  لنب( 
واإ�ست�سهدت بانفجار من قبل اليه�د، وبعدها 
الإحتلل  بعد  حلب  اإلى  ق�سمت  اأهل  هاجر 
النا�سف فقد تزوجت  اأما عبلة  الإ�سرائيلي، 
و�سفي  وهــ�  منيف  زوجـــي  اأ�ــســدقــاء  اأحـــد 
حجاب وهما در�سا مًعا يف الكلية العربية يف 
الدكت�ر  اإبنة  هي  اخلطيب  ونــادرة  القد�ش، 
طاهر اخلطيب الذي عمل يف غزة والقد�ش 
ووالدتها رو�سية وكان لديهم بيت جميل جًدا 
بي�ت غزة  اأجمل  وه� من  �ساطئ غزة  على 
كانت  الفرندز  مدر�سة  يف  الفرتة،  تلك  يف 
وت�سجعني  بي  وتهتم  قديرة  املدر�سة  مديرة 

على املطالعة والكتابة.
املدر�سة  يف  طالبات  ونحن  الفرتة  تلك  يف 
عام  فل�سطني  �سامل يف  اإ�سراب  هناك  كان 
املدن  معظم  تعم  املظاهرات  وكانت   1936
الفل�سطينية وخا�سة يف يافا وحيفا والقد�ش 
نقلنا من  ــراب مت  الإ�ــس اأثــنــاء  وغــريهــا... 
مبحاولة  عبلة  قامت  رحيلنا  وقبل  املدر�سة 
لأكل كل الزيت�ن الذي كان يف مطبخ املدر�سة 
يزودوننا  الأهل  كان  �سيئ،  منه  يبقى  ل  كي 
ما  كل  نت�سارك يف  وكنا  اخلــارج  من  بالأكل 
اإدارة املدر�سة متنع  اإلينا منه، وكانت  ي�سل 
اليه�د واليه�ديات من الدخ�ل اإلى املدر�سة 

من  وهــ�  حما�سن  اأ�ــســعــد  ال�سيد  عــم  اإبــنــة 
ثلثة  ا  اأي�سً ويل  البارزين  �س�ريا  رجــالت 
اأ�سقاء وهم وليد وه�سام وفاروق، ه�سام ت�يف 
باخلطاأ يف حادث م�ؤمل وه� يف ال�سن الثانية 
ع�سرة حيث اأ�سيب بطلق بندقية بينما كان 

يلعب مع اأحد اأبناء عمنا.
اإلــى  نعمت  و�سقيقتي  اأنـــا  ــد  ــ�ال ال اأر�ــســلــنــا 
مدر�سة  وهــي  القد�ش  يف  داخلية  مدر�سة 
ال�الد  عند  يكن  ومل  للراهبات،  )�سميت( 
وكان  وامل�سلمني،  امل�سيحيني  بني  متييز  اأي 
اإدارة  قبل  من  بالغة  بحفاوة  ا�ستقباله  يتم 
املدر�سة والراهبات. يف هذه املدر�سة الكثري 
)ح�ســام  ال�سيخ  ومنهم  ال�سي�خ  بنات  من 
مع  تربطنا  كانت  الــذي  اهلل(  جــار  الدين 
ممتازة،  علقة  ع�ســـر(  )الإحــــدى  بناته 
ا�سمها  املدر�سة  تلك  يف  �سديقة  يل  وكــان 
حف�سة خريي واأخرى من بيت اأب� غنيمة ل 
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ت�سمح  وكانت  منا�سلة  �سيدة  كانت  واملديرة 
يل باأن اأ�ستعري كتب �سك�سبري الذي قراأت له 
العديد  بالتمثيل يف  �ساركت  وكذلك  الكثري، 
يف  تقدميها  يتم  كــان  التي  م�سرحياته  من 
الروايات  من  الكثري  ا  اأي�سً وقــراأت  املدر�سة 

لكتاب عرب.
هــنــاك عــدد من  كــان  الــفــرنــدز  يف مدر�سة 
الطالبات الأردنيات اأذكر اإثنتني منهن وهما 
ت�اأمان من عائلة ال�س�يحات من ماأدبا )اآيلن 

ومرثا(.
بي�ت  ــزمــن  ال ذاك  يف  ــان  عــّم يف  يــكــن  مل 
كثرية، �سكنا اأول يف بيت �سرك�سي يف و�سط 
البلد بعدها وجد والدي بيت حجر �ساحبه 
�سخ�ش من اآل كمال، وكان يف اأ�سفله دكاكني 
ثم اإ�ستاأجر ال�الد بيًتا جميًل �ساحبه من اآل 
والبيت  ي�سكن ها�سم خري  كان  قبالتنا  خري 
وا�سع مك�ن من ثلث غرف ومطبخ وحمام 
الكهرباء  تكن  ومل  ترابية  كانت  الــ�ــســ�ارع 
والقنديل،  الل�ك�ش  ن�ستخدم  وكنا  مت�فرة 
وقراأت يف حينها كتاب م�سطفى املنفل�طي 
)النظرات والعبارات( على الل�ك�ش وكذلك 
روايـــة )مــاجــدولــني( والــعــديــد مــن الكتب 
مكتبة  يف  مــ�جــ�دة  كانت  التي  والــروايــات 
ال�الد وكان جريانا يف جبل الل�يبدة من بيت 
عاكف  اأهل  اأق�سد  الفايز  واآل  بكري(  )اآل 
الفايز، وكنا اأ�سدقاء وكنت األعب مع عاكف 
يف حينها لعبة )الرز(، وكان )عاكف( �سبًيا 
يلتهي  وكــان  درا�سته  يكمل  ومل  جــًدا،  �سقًيا 
جرياننا  ومن  واجلــاهــات،  واخليل  باملزارع 
ا عبد القادر اجلندي،  يف جبل الل�يبدة اأي�سً
وعبد  ن�سر  وخليل  العجل�ين  علي  وحممد 
من  وعائلة  ب�سارات  ووا�سف  زغل�ل  الكرمي 
�سمري  وكذلك  احلم�د(  )عز  احلم�د  بيت 
الرفاعي وكان وزيرًا للمعارف وكان مت�سددًا 
اأكرث  البنات  ت�سغيل  على  يعمل  وكــان  جــدًا 
جبل  يف  ـــش  اأدر� حينها  يف  كنت  ميكن.  مــا 

عمان واأنا اأ�سكن يف جبل الل�يبدة مما كان 
الل�يبدة  يف  البيت  بني  للنتقال  ي�سطرين 

والع�دة اإلى املدر�سة ذهاًبا واإياًبا.
ال�سف�ف  كانت  عمان  بجبل  مدر�ستنا  يف 
�سغرية وعدد الطالبات ل يزيد عن ع�سرين 
ومها  الـــهـــدى،  اأبـــ�  )�ــســعــاد  منهن  طــالــبــة 
�سحاب، والدتها من ال�سام وكانت يف ال�سف 
ال�سابع وكانت تلب�ش مري�ًل من حرير اأ�سلي 
الدرا�سة،  يف  �سعيفة  وكانت  بي�ساء،  بياقة 
ال�سريقي،  )اأمــــرية  فمنهن  املعلمات  اأمـــا 
اأدر�ــش مادة  واأنــا( وكنت  ال�سقريي،  �سهرية 
طالباتي  ومــن  والجتماعيات  الإجنــلــيــزي 
)فاطمة ملح�ش، واأختها ثريا ملح�ش( التي 
ال�حيدة.  �ساحبتها  وكنت  منزوية  كانت 
املعروفة  الكبرية  ال�ساعرة  هي  ملح�ش  ثريا 
مبر�ش  اأ�سيبت  التي  املفتي  ح�رية  وكذلك 
نف�سي واأختفت بعدها يف ذلك ال�قت مل يكن 
ومدر�سة  خرفان  مدر�سة  مدر�ستني،  �س�ى 

اأخرى يف بيادر وادي ال�سري.
اجلامعة  يف  در�ست  اخلم�سينات  بداية  يف 
بعد  اأن�سى«  اأن  »وقبل  بــريوت  يف  المريكية 
مدر�سة  اإلى  )�سميت(  مدر�سة  من  اإنتقايل 
لأنني  �سفني  اأجتـــاوز  جعل�ين  )الــفــرنــدز( 
الأردن يف  اأمتلك معل�مات در�ستها يف  كنت 
باقي  يعرفه  يكن  وهذا مل  والهند�سة  اجلرب 
حتــررًا  البنات  اأكــرث  اأن  واأذكـــر  الطالبات، 
كن البنات العراقيات رغم اأنهن كن يلب�سن 
ملب�ش متحفظة وعباءة در�ست يف اجلامعة 
الأطــفــال(  )ريــا�ــش  اإخت�سا�ش  الأمريكية 
يف  الدرا�سة  عن  واإنقطعت  اإجنليزًيا  ــا  واأدًب

احلرب العاملية الثانية.
اإل اأن اأمي اأ�سرت على ع�دتي للدرا�سة وعدنا 
اإلى بريوت اأنا و�سقيقتي نعمت، وكان البع�ش 
والدي  �سد  ويحر�سه  عبداهلل  للملك  ينقل 
لأنه اأر�سل بناته اإلى بريوت وهن يدر�سن مع 
واإزداد  اجلامعة،  يف  �سافرات  وهّن  الرجال 
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الن�ساطات  وهذه  الفقراء،  م�ساعدة  جمال 
اإّن معظم  اإذ  كانت تقت�سر فقط على املدن 
وكان  �سعبة  ظــروفــًا  يعي�س�ن  كان�ا  النا�ش 
لإميلي ب�سارات دور كبري، وكنا نعمل وبنف�ش 
الت�جه واخلط، وكنا على قناعة رغم معاناة 
يكن يف حال  الرجل مل  فاإن  ال�سديدة  املراأة 
اأف�سل، ولذا فاإنني يف كلمتي التي األقيتها يف 
املتحف ال�طني يف القد�ش وبح�س�ر العديد 
هــذه  عــلــى  ـــزت  رك فل�سطني،  رجــــالت  مــن 
)املــراأة  النا�ش  كل  معاناة  على  اأي  الق�سية 
الإذاعـــة  مــن  بثها  وقــف  لهذا مت  والــرجــل( 
يف  جــاء  عما  را�سيًا  يكن  مل  جمعة  و�سعد 
ال�رقة  اأخذ  على  اأ�سر  نا�سر  وكمال  الــ�رق 
بالق�ة وقام باإخفائها وقال يل: بدك ت�دينا 
باإ�سم  واألقيتها  الكلمة  �ساأكتب  اأنا  بداهية! 
منهم  للكلمة  كثريًا  �سفق  اجلمه�ر  الحتاد 

رئي�ش بلدية نابل�ش.
الن�سائي  لــلحتــاد  يكن  مل  الــفــرتة  تلك  يف 
فقط  اأمـــــ�ال...  اأيـــة  ول  مــركــز  ول  مقر  ل 
الكارثة  النكبة  بعد  التربعات...  من  القليل 
بداأنا  اجلميع  على  اأثــرت  التي  الفل�سطينية 
العمل مع الهلل الأحمر، وكان عمًل تط�عًيا 
�سارك فيه العديد من اأع�ساء الحتاد وعملنا 

على م�ساعدة اللجئني واللجئات...
ال�سعب  منها  عانى  لها  مثيل  ل  كارثة  اإنها 
وحكايات  الــنــ�ــســاء،  وخــا�ــســة  الفل�سطيني 
الل�اتي  الأمــهــات  ومنها  تنتهي  ل  املــاآ�ــســي 
ن�سني اأطفالهن كنا نعمل مع الهلل الأحمر 
واأذكــر  املمكنة  امل�ساعدات  كل  تقدمي  على 
الهدى(  اأب�  اإبنة رئي�ش احلك�مة )�سعاد  اأن 
ا وكانت معنا ناديا  كانت متط�عة معنا اأي�سً

الدجاين. يف حينها مل اأكن متزوجة.
للهلل  مركًزا جديًدا  منيف  اأ�س�ش  ثم  ومن 
بداية  ومــع  وكــذلــك  بــه  نعمل  وكنا  الأحــمــر 
اخلم�سينات اأ�س�ش منيف وعبداهلل الرمياوي 
لتجمع  نــ�اة  وكانت  ال�طني  التجمع  رابطة 

التحري�ش مما اإ�سطر امللك ملراجعة ال�الد 
للجامعة؟(  بناتك  تبعث  )كــيــف  و�ــســ�ؤالــه 
ال�ظيفة،  الــ�الــد  خ�سر  التحري�ش  ونتيجة 
ووالدي كان و�سعه املايل جيًدا، كان والدي 
و�سقيقنا  اجلامعة  يف  تعليمنا  م�ا�سلة  مع 
اأن  اإل  متع�سًبا  هذا  �سد  كان  وليد  الدكت�ر 

ال�الد كان مينعه من التدخل يف �س�ؤوننا.
الإذاعــة  اأحــاديــث يف  1947 عملت  عــام  يف 
اديــب  اإ�ــســمــه  ــع  املــذي ـــان  وك الفل�سطينية، 
بن�ساط  عملت   1984 عــام  ويف  الــعــامــري، 
 1949 يف الهلل الأحمر الأردين، ويف عام 
تزوجت من )منيف الرزاز( ويف تلك الفرتة 
يف  وكنت  الن�سائي  الإحتـــاد  اأر�سلني  ا  اأي�سً
على  جيدة  مقدرة  ولــدي  �سكرترية،  حينها 
زوجــة  برفقتي  ـــان  وك واخلــطــابــة  الــكــتــابــة 
كلمة  األقي  كي  ها�سم  ــا  واأدم �سكري  حيدر 
اإل  اإعادتنا  وعلى اجل�سر حاول�ا  القد�ش  يف 
اأنني متكنت من القفز والإختباء يف �ساحنة 
كثريًا  نزفت  جروحًا  يداي  وجرحت  خرفان 
اأخرى وح�سر  وو�سلت القد�ش واألقيت كلمة 
البلديات  وروؤ�ساء  كبري  جمه�ر  اللقاء  هذا 
ا  وكان من املفرت�ش اأن تبث هذه الكلمة اأي�سً
اللقاء  هــذا  وح�سر  بثها  منع  الإذاعـــة  عرب 
ا كمال نا�سر و�سعد جمعة اأهم ما كان  اأي�سً
للرجل  ميكن  كيف   : الت�ساوؤل  ه�  كلمتي  يف 
وه� ل ميتلك هذه  املــراأة حريتها  يعطي  اأن 
احلرية الكل �سفق لهذه العبارة هذا كان يف 

عام 1947.
عن الإحتاد الن�سائي ودور املراأة

يف تلك الفرتة يف نهاية الأربعينات من القرن 
املا�سي كان دور املراأة �سعيفًا والتعليم كان 
الفتاة  اأما  الأهايل  قبل  من  للأولد  مفت�حًا 
بي�ت  يف  تعمل  اأو  بــاكــرا  تــتــزوج  اأن  فــاإمــا 
اأ�سقائها. والإحتاد الن�سائي منذ تاأ�سي�سه يف 
تاأخذ  كي  جدية  بكل  يعمل  كان  الفرتة  تلك 
املراأة بع�ش حق�قها اإ�سافة اإلى ن�ساطاته يف 
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البعثيني والق�ميني.
ت�سكيل  ـــادة  اإع مت  اخلم�سينات  ـــل  اأوائ ويف 
الحتاد الن�سائي با�سم احتاد املراأة العربية 
وق�سايا  ال�سيا�سية  باهتماماته  وا�ستمر 
مذكرة  حينها  يف  الحتـــاد  وقـــدم  الن�ساء 
لرئي�ش ال�زراء وملجل�ش الن�اب لتعديل قان�ن 
الإنتخاب واملطالبة بحق املراأة يف النتخابات 
والرت�سح ملجل�ش الن�اب والبلديات. يف حينها 
الن�اب  جمل�ش  يف  القان�نية  اللجنة  اأو�ست 
بحق�ق  والعــــرتاف  املــطــالــب  هــذه  بقب�ل 
اأقر فقط حق  القان�ن اجلديد  اأن  اإل  املراأة 
الإنتخاب للمراأة املتعلمة وحرم املراأة الأمية 
تق�ل  مــذكــرة  رفعنا  ولــهــذا  حق�قها،  مــن 
حقًا  نريد  ــاه  اأدن البا�سمات  الن�ساء  )نحن 
منق��ش(  غــري  كــامــًل 
كان  الــ�قــت  ذلــك  ويف 
قليًل  املتعلمات  عــدد 
جًدا والأغلبية كن غري 
لنا  وكــانــت  متعلمات، 
وم�ساركات  ن�ساطات 
تاأ�سي�ش  منذ  �سيا�سية 
)احتاد املراأة العربية( 
وامل�سريات  املظاهرات  يف  امل�ساركة  وخا�سة 
نحمل  وكــنــا  بــغــداد،  حلف  على  اإحــتــجــاًجــا 
وطنية  �سعارات  ونــرفــع  ويافطات  اأعــلًمــا 
يف  ب��غ��داد،  حلف  باإ�سقاط  تطالب  وقومية 
جمل�ش  اإلــى  ذهبنا  املظاهرات  هذه  اإحــدى 
بعد  وحتركات  بن�ساطات  قمنا  كما  الن�اب 
تلك  يف  مطالبنا  ومــن  بــا�ــســا،  كــلــ�ب  طــرد 
وبعدها  ال�س�ي�ش  حرب  اأثناء  خا�سة  الفرتة 
ــب الــنــ�ــســاء. لــقــد كـــان احلــمــا�ــش  ــدري هــ� ت
يرغنب  كــن  الن�ساء  مــن  والــعــديــد  �ــســديــًدا 
امل�سري  واجلي�ش  ال�سعب  مل�ساعدة  بالتط�ع 
قمنا  وكذلك  الثلثي  للعدوان  الت�سدي  يف 
اجلزائرية  للث�رة  تاأييًدا  كثرية  بن�ساطات 
وال�سعب اجلزائري �سد ال�ستعمار الفرن�سي.

وبعد حل الإحتاد عام 1957 وا�ستمر عملنا 
اعتقال  ومت  البي�ت  يف  ونحن  ون�ساطاتنا 
)منيف(، وقد كان متحم�سا بعد طرد كل�ب 
ياأمل  وكان  ال�سيا�سي،  ن�ساطه  وازداد  با�سا 
بــاجلــديــد طــمــ�حــه كـــان بــل حــــدود، وكــان 
يف  وخا�سة  النا�سر  عبد  جمال  على  رهانه 
العربية. كان جمال  ال�حدة  اإمكانية حتقيق 
وبعد  اأماله  كل  ومبعث  مثاله  النا�سر  عبد 
مطالب  لدينا  اأ�سبح  مّتت  التي  الإعتقالت 

جديدة وهي الإفراج عن ال�سجناء.
اأول مرة اعتقل فيها منيف بعد زواجنا وكان 
يف  �سجنه  اأثــنــاء  �ــســنــ�ات...   6 م�ؤن�ش  عمر 
اجلفر زرته مع م�ؤن�ش مرة واحــدة... وكان 
قبل  من  م�ؤن�ش  الطفل  ومع  معنا  التعاطف 
ركاب الرتين كبرًيا، كان لنا ن�ساطات كثرية 
اأحتدث  اأن  مني  وطلب  الن�سائي  الحتاد  يف 
حممد  الأمــري  �سارع  يف  العربّي  املنتدى  يف 

اأكرث من مرة...
املـــراأة..  �سد  التمييز  عــن  احلــديــث  وكـــان 
ال�سرب  اأ�سكاله:  بكل  املــراأة،  �سد  والعنف 
وكنت  والجتماعي  واملايل  القان�ين  والعنف 
هناك  يك�ن  اأن  الن  حتى  زلــت  ومــا  اأمتنى 
هذا  يف  الن�ساء  �ــســكــاوى  ت�ستقبل  مــراكــز 
تعدد  ــا  اأيــ�ــسً العنف  اأ�ــســكــال  ومــن  املــجــال، 
املــال،  عن  يبحث�ن  الن  النا�ش  الــزوجــات، 
فل�ش  ول  يكن معه  تزوجت منيف مل  عندما 

واحد.
فكرة  �ساحبة  الــنــ�ــســائــي،  لــلحتــاد  اعـــ�د 
بــ�ــســارات، اأمــيــلــي  كــانــت   الحتـــاد   تاأ�سي�ش 

وعــمــلــنــا مــعــا وبــكــل جــديــة مــن جــديــد من 
ب�سارات(  )نــدلــة  نعرف  وكنا   ، هــذا  اجــل 
ــــرته طــ�يــلــه  ـــف بــا�ــســا مــنــذ ف ـــس ابـــنـــة وا�
 وكـــانـــت مــعــنــا يف مــنــدر�ــســة )الـــفـــرنـــدز(

وكان هاج�سنا الظلم الذي يلحق املراأة وكنا 
با�ستمرار نتحدث بهذا امل��س�ع )انا واملي(، 
افتتحت  ال�سهامات  من  الكثري  لها  واملي 

في أوائل الخمسينات 
تم إعادة تشكيل 

االتحاد النسائي باسم 
اتحاد المرأة العربية
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�سينما  بطاقتي  املـــرات  ــدى  اح يف  احــدهــم 
بــظــرف ر�ــســائــل واعــــدت لــه الــظــرف مبا 
وابــ�ه  خياطة  كانت  منيف  ــده  وال  . يحت�يه 
والــده  ـــى  الأول ال�سنه  يف  منيف  وكــان  تــ�يف 
ت�يف بال�سرطان ورفع ق�سط اجلامعة حينها 
وكان  كاأ�ستاذ   وعمل   للع�دة  ا�سطره  مما 
وبعدها   .. حينها  يف  ال�ــســاتــذة  اجنــح  مــن 
نادي  معنا  وكــان  الــهــلل،  يف  عليه  تعرفت 
واحــدة  و  كممر�سات  نعمل  وكنا  الــدجــاين 
�سعاد  معنا  وكان  جمه�لة  ل�سباب  انتحرت 
ــهــدى ونــاديــة الــدجــاين ومــنــيــف  يف  ابـــ� ال
لنه  بعدها  واعتقل  حما�سرة  اعطى  حينها 
 .. املالية  ال�سيا�سة  غلى  ملحظات   ابــدى 
ويف حينها كنت ا�سعر انه معجب بي وبعدها 

نتعارف  ان  مــنــي  طــلــب 
مــا  ـــخـــرج  ن ان  ـــب  وطـــل
)م�س�ار(، رف�ست ولكنه 
نلتقي  ان  وطــلــب  ا�ــســر 
..  ومت  دقــائــق   10 ملــدة 
رم�سان  �سهر  يف  هـــذا 
طلعة  ــا  ــعــ�دن �ــس اثـــنـــاء 
نتحدث،  مل  )ل�زميل( 

ق�سرية   اأغــنــيــة  ن�سعد  ونــحــن  معا  غنينا 
ا�سمها :

ــــــا  ــــــان ــــــــــــا ن ــــــــل ي ــــــــي ــــــــل ال
ـــــا  ـــــان ــــــــــا ن والــــــــــــريــــــــــــح ي

حريانا  جئت  وقــد  القلب  يف 
ورحت حريانا  ورحت حريانا 
 اإنه الآن يف عامل الغيب ه� الذي غناها �س�ته 
ويعزف  امل��سيقى  يه�ى  وكان  جدا  اجلميل 
 على الع�د وقد در�ش امل��سيقى  يف القاهرة ...

جميلة   كـــانـــت  ــه  ــ�ن ــي ع  .. جــــدا  ــه  ــت ــب احــب
واخــــلقــــه عــالــيــة وعــقــلــه كـــبـــري  ولــكــنــه 
حتى  �ــســيــئــا   ميتلك  يــكــن  ومل  فــقــريا  كـــان 
القــرتان  انــ�ي  انني  ا�ستغربن  �سديقاتي 
. عــام  بعد  وتزوجنا  خط�بتنا   متت   ..  بــه  

تاأهيل مهني ) جنارة   وان�ساأت مركز  ميتما 
وغريه(، اأملي كانت ن�سيطة ومثالية اإلى حد 
ان ور�ستها مل ترتكها لأهلها بل تربعت بها 
 ... وكانت عائلتها غنية  والدها كان با�سا .
»زين«  الأمــرية  بيت  احيانا جنتمع  يف  وكنا 
بيت  لها  وكان  عمان  جبل  يف  ت�سكن  وكانت 
�سغري وو�سعهم املادي كان عاديا اإلى حد انهم 
مل ي�ستطيع�ا �سراء ب�سكليت للمري احل�سني 
المــرية  مــع  حتدثت  ان  وبعد   .. طــلل  بــن 
املــراأة  او�ــســاع  عن  طرحناه  ما  بكل  ايدتنا 
 البائ�سة ، وحتى انها طلبت الن�سمام لنا ...
�ست  اأو  خم�سة  مــن  هيئة  بتاأ�سي�ش  وقمنا 
النظيف  جبل  اإلـــى  نــذهــب  وكــنــا   ، اأخــــ�ات 
كانت     بي�ت  الزمن  ذلك  يف  هناك  يكن  ومل 
وكنت    ، �سبابيك   اأو  )مغاور(   بل منافذ  
ا�ستغرب  كيف كان ال�ساكن�ن يف هذه املغاور 
يتنف�س�ن وكنا نقدم لهم التربعات ..  كان�ا  
فقراء جــدا ، كــان لنا فــرع يف اربــد ، وكان 
املرات  اإحدى  يف  زارتنا  عربية  علقات  لنا 
الفا�سلة  ال�سيدة  املعروفة  الن�سائية  الرائدة 
هدى �سعراوي،  زارتنا يف بيت اإملي ب�سارات  
وكان  �سعراوي  مع هدى  الهيئة  كل  اجتمعت 

لقاوؤنا مفيدا . 
وكان لنا  يف تلك الفرتة علقة مع احلركة 
عملت  الفرتة  وتلك   ، فل�سطني  يف  الن�سائية 
زليخة  الفل�سطيني  الن�سائي  الحتـــاد  يف 
ال�سهابي، وعندليب العمد ، احلركة الن�سائية  
وعملت   )1930( عــام  ــداأت  ب الفل�سطينية 
ا �ساذج ن�سار زوجة جنيب ن�سار .  فيها اأي�سً
عرفت منيف يف اجلامعة  يف بريوت ، واثناء  
الذي  املجل�ش  ح�ل�ا  حيث  فل�سطني  حــرب 
ل�ستقبال   م�ست�سفى  اإلــى  ال�سلط  طريق  يف 
وكان  �سغري  بيت  عن  عبارة  وكان  اجلرحى 
ذات  ومر�ست  وليد  �سقيقي  �سديق  منيف 
مرة فاأح�سره �سقيقي ليعطيني اإبرة وحاول 
وبعث يل  بــريوت  مني يف جامعة  يقرتب  ان 

صاحبة فكرة تأسيس 
االتحاد كانت  أميلي 
بشارات وعملنا معا 
وبكل جدية
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ط�قان  حممد  ت�سم  كانت  اخلط�بة  جاهة 
ــرحــان ،  ــف والــ�ــســيــخ اإبـــراهـــيـــم ، حمــمــد ال
. منيف  ا�سدقاء  وكــانــ�ا  طــ�قــان   ابراهيم 
اكن  ومل  وعمر(   )م�ؤن�ش  واجنبنا  تزوجنا 
ارغب يف الجناب �سريعا، وقمت بالإجها�ش 
 لول حمل وكان ت�اأما غ�سبت والدته كثريا .. .
 وبعدها ذهبنا يف رحلة اإلى م�ناك� حل�س�ر 
هذا  ان  واعتقد  جميلة  رحلة  وكانت  م�ؤمتر 
امري  وا�ستقبل   1951 اأو  عام1950  يف  كان 
التقيت  وهناك  ق�سره،  يف  احل�س�ر  م�ناك� 
معا،  نــدر�ــش  كنا  ــد  وق الع�سكري  بفاطمة 
وكانت �سفرة جميلة ورحلة مفيدة بداأ  منيف 
العمل ال�سيا�سي الفعال بعد �سنة من زواجنا، 
منيف  تفرغ  ال�سعب  املــادي  و�سعنا  ورغــم  
للنتخابات، ودعم  مر�سحي احلزب، واغلق 
. ال�سيا�سية  للجتماعات  وح�لها   العيادة 
اأمــني   منها  هــامــة  منا�سب  تــ�لــى  منيف   
 1965 عــام  �ــســ�ريــا  يف  البعث  حــزب  عــام 
ــعــراق   ــــني عـــام احلــــزب احلــاكــم يف ال واأم
الهيئات  خمتلف  يف  و�ــســارك    ،1977 عــام 
واملراكز  املنا�سب  هذه  كل  ورغــم  القيادية 
ومت�ا�سعة  ب�سيطة  دائــمــا  حياتنا  كــانــت 
. بــغــريهــا  اأو  املــنــا�ــســب  ــهــذه  ب نــتــغــري   ومل 
منيف  يطلب  مل  النــقــلب  زمـــن  يف  حــتــى 
مــن اأحـــد  حتى اأن يــقــدم لــه احلــرا�ــســة .. 
كـــان انــ�ــســانــا كــبــريا . يف كــل الــ�ــســدمــات  
والزمات كانت عمان امللجاأ، عمان احلن�نة  
)بــكــاء( واأكـــرث مــن مــرة  اأق�سم اأنــنــي عند 
.) ترابها  اب��ش  عمان)�س�ف  اإلــى   و�س�يل 

1984 كان منيف على   لعام  بقينا يف بغداد 
ــه لــن يــخــرج مــن بــغــداد حــيــا  يف  قناعة لن
بغداد  بعد الزمة كان هناك خ�ف اإلى حد  
 ، التلف�ن  على  حتى  ول  احد  بنا   يت�سل  مل 
اإيران   ومنيف  اتخذ م�قفا �سد احلرب مع 

تــكــ�ن يف  اأن  اإن احلـــرب يجب  يــقــ�ل  وكـــان 
فل�سطني ، بعد اعلن هذا امل�قف جاوؤوا اإلى 
منيف  كتب  وكل  ال�ثائق  كل  واخــذوا  البيت 
وبحث�ا حتى يف اأدراج مكتب  منيف ... وكان 
ا�ستيلء �سدام  اخرى حتى عند  م�اقف  له 
هذا  رفــ�ــش  منيف  اأن  حيث  ال�سلطة  على 
)وقــال( هذا حزب ولي�ش تكية ، وانه يجب 
اأية  لدينا  تكن  مل  بالنتخاب  تــداول  يتم  اأن 
امتيازات كنا ع�سافري يف قف�ش من ذهب، 
ومل   ، دينار عراقي  مئتي  كان  منيف  وراتب 
يكن يكفينا كان لدينة خادمة فلبينية  وكانت 
اإلى  مغادرتها  وعند  معنا  حم�س�بة  عمليا 
 بلدهم مت تفتي�ش حتى ملب�سها الداخلية .

قمت بتهريب بع�ش اوراق منيف وهي بعن�ان 
من  بكل�سة  وخباأتها  اأولدي(  اإلــى  )ر�سالة 
كل�ساتي وبباكيت من ال�رق ، وكان�ا ينادونني 
اأعـــمـــل  يف الأحـــــزاب لن  اأنـــا مل  ام زيــنــة 

ع�شام طنطاوي - الأردن
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تتفتت. والأمــة  تقدم  ول  حل�ل،  ل   العربية: 
مرتبطة  املــــراأة  ق�سايا  لن  بــهــذا  اأحتـــدث 
ا ، املراأة  بال�سيا�سة وبكل ق�سايا املجتمع اأي�سً
والرجل معا ل يج�ز الف�سل بينهما ، وهنا ل 
بد من التاأكيد اأن التع�سب الديني ي�ؤثر �سلبا  
على كل �سيء، على املراأة وعلى كل  الق�سايا 
الخرى ، اعتقد  ان م�ؤن�ش يف فرتة ما اجته 
مل  انه  ال  �سبيلت  ليث  يلتقي  وكــان  للدين 
املرء  ي�سر  التع�سب  هــذا   ، ط�يل  ي�ستمر 
وغريه  اللبا�ش  ال�سكلية  الق�سايا  وخا�سة يف 
كما  جلاًما  للمراأة  املتع�سب�ن  ي�سع  ملــاذا   ،
اخليل كي ل ترى ال�سمال  ول اليمني . لزالت 
املراأة تعاين من �سغ�طات الرجل وم�ساركة 
و وجــ�د املـــراأة يف الــربملــان جمــرد �س�رة ، 
ا�سبحت  املــراأة  اأن  ه�  الآن  اجلديد  ال�سيء 
.. وزيــــرة  تــكــ�ن  واأن  الـــــ�زارة   تــ�ــســارك يف 

ـــه وهـــي  ـــت ـــن ـــاب ــــــان فـــــخـــــ�را ب مــــ�ؤنــــ�ــــش ك
ــــ�ن دويل  ــــان ق ـــرت  مـــا�ـــس ـــى  عـــل حــ�ــســلــت 
... ـــتـــخـــطـــيـــط  ال وزارة  يف   وتــــعــــمــــل 

لعمر  ابني ا�سل�ب كتابي جميل ، وكان يتبادل 
ا كثريا   الر�سائل مع م�ؤن�ش كانا يحبان بع�سً
�سقيق  له  يك�ن  ان  اأ�سر  الــذي  ه�  وم�ؤن�ش 
تخطيط  تخ�س�ش  امريكا  يف  در�ــش  وعمر 
الجتماعي  ال�سمان  يف  يعمل  وهــ�  مــدين، 
العزيزة   �سيفتنا  على  التعب  بدى  وقد  الآن 
والغ��ش  بالإف�ساح  ترغب  ل  انها  ولحظنا 
اأكرث فيما عانته مع زوجها منيف يف اأكرث من 
عا�سمة ، قمنا بت�جيه بع�ش الأ�سئلة ال�سريعة 
 كخامتة لهذه املقابلة ، وفيما يلي جزء منها : 
منيف يف ر�سالته لولده يق�ل : »اأمكم حني 
اإلــى  يخيل  غــزة  يف  ال�ساطئ  عــن  تتحدث 
ال�سامع اأنها تتحدث عن اجلنة ، وحني تتحدث 
وقريباتها  اقاربها  من  فلنة  اأو  فــلن  عن 
»ملعة  رائــع  جميل  حلم  عن  تتحدث  وكاأنها 
�ساطئ  اأحــدث منيف عن  كنت  دائما  نعم   :
�ساطئ  على  نر�س�  اأن  اأمتنى  وكنت   ، غــزة 

قناعاتي ان الحزاب حتد من حرية الإن�سان  
وحتد من تفكريه وجتعله فقط يتلقى الأوامر 
املدين  املجتمع  منظمات  اأمــا   ... وينفذها 
وا�سع  وجمــال  اكــرث   حرة  هناك  اجلمعيات 
يف  النا�ش  كان  منيف  ا�ست�سهاد  بعد  للعمل. 
عمان متعاطفني معنا وكات�ا ي�ؤيدوننا، وكنا 
منتلك �سيارة ح�لناها لتك�سي، انا مل ارغب 
قريبة  وكنت  الحـــزاب  يف  منيف  يعمل  ان 
البعثيني.   مــن  اكــرث  الــعــرب  الق�ميني   مــن 
وكل  املرة   التجربة  رغم كل ما جرى وهذه 
ال  ومـــ�ؤامـــرات  تفتيت  مــن  الن  يــجــري  مــا 
التي  الق�مية  احلــركــة  وان  ــاق،  ب المــل  اأن 
ا�ست�سهد من اجلها منيف �ستحيا ..  اأما يف 
الزوجات  تعدد  املراأة فهناك م�سكلة  ق�سايا 
نتحدث  وكنا  قدمية  م�ساكل  وهــي  والأمــيــة 
جند  ومل  عاما،  خم�سني  من  اأكــرث  قبل  بها 
حل لها حتى الآن ، وهذا حال كل الق�سايا 
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كي ن�سرتيح قليل.. قليل، ولكنه كان بحارا 
اأن  يرف�ش  وكــان  يتعب،  ول  و�سجاًعا  �سعًبا 
ي�سرتيح  ، عندما تك�نني وحيدة ويف امل�ساء، 
الذي  اجلميل  ال�سيء  اأو  اللحظات  هي  ما 
وال�سعب؟ الغني  التاريخ  هذا  يف   تتذكرينه 
ظ�  مــعــا  حياتنا  وكـــل  منيف  ــر  ــذك اأت ملــعــة: 
م�ؤن�ش  اإحلــاج  واتذكر  غــزة،  �ساطئ  اتذكر 
 10 بــعــد  ـــذا حتــقــق  وه اأخ،  يــكــ�ن  ان  غــلــى 
م�ؤن�ش  وكـــان  �ــســديــدة  وب�سع�بة  �ــســنــ�ات 
اأتــذكــر  رجعيها(  بنت  جبتي  )اإذا  يــقــ�ل: 
من  اأكـــرث  كــانــا  فقد  وعــمــر  مــ�ؤنــ�ــش  طف�لة 
اأخـــ�يـــن، وكـــان عــمــر يــقــدم كــل اخلــدمــات 
الــــدواء.. تــقــدمي  فيها  مبــا  ملــ�ؤنــ�ــش   املمكنة 
يذهب  عندما  وخا�سة  الدائم  القلق  اأتذكر 
منيف اإلى بغداد ، دم�سق كانت اأه�ن كثريا، 
بعمر   اأفكر  باكرا،  رحل  وملــذا  مب�ؤن�ش  افكر 
 وابنتي  وزينة ، وافكر الحلم التي �ساعت . 
ــر غـــــزة ؟ ــح ــب  مــــــاذا تـــقـــ�لـــني لــلــبــحــر، ل
ـــــ�ات  اأ�ـــــس ـــع   ـــم ـــس ـــ� ن ان  نــــريــــد  ملــــعــــة: 
ـــاة  وتــعــيــد  ـــي الأمـــــــ�اج الـــتـــي تــعــطــيــنــا احل
ـــا املــغــتــ�ــســبــة. ـــن ــا كـــل حــقــ�قــنــا واأر�ـــس ــن  ل

ماذا تق�لني للمراأة ؟
والن�سال،  العمل  ووا�ــســلــي  انه�سي  ملــعــة: 
بحكم  تقبلي  ول  ترتاجعي  ل  امل�سرية  اأكملي 

الرجال .
الفتيات  من  اجلديد  للجيل  تق�لني   مــاذا 

وال�سباب؟
ملعة: ل اأريد اأن اأق�ل الكثري فقط ان�سحهم 
الــقــراءة  اجعل�  ــراءة   ــق ال و  اجلــاد  بالعمل 
اأخــرى  مــرة  الآن،  يقراأ  اأحــد  ل  �سديقتكم، 

دائما  انا   ، اأ�سدقائكم  اأعز  الكتاب  اجعل�ا  
�سديقي. الــكــتــاب  يــكــ�ن  ان  احــــاول   كــنــت 

وماذا تق�لني للفقراء:
هذا  ويف   ، بع�نكم  اهلل  وكــان  اعمل�ا،  ملعة: 
الزمن  »ماحدا ب�ساعد حدا«، ومن ال�سروري 
العمل اجلاد  على حل م�سكلة الفقر من قبل 

اجلميع .
ماذا تق�لني لحتادنا، احتاد املراأة الأردنية؟

وخ��ش  والن�سال  لل�ستمرار  ادع�كن  ملعة: 
ــل تط�ركم  ومــن اأجــل  كــل املــعــارك مــن اأج

حق�ق املراأة.
ماذا تق�لني للأمة التي اآمنتم بها اأنت

ومنيف .؟
ولـــ�  ـــخـــا  ـــس را� زال  مــــا  الإميـــــــــان  ملـــعـــة: 
عــا�ــش مــنــيــف لــثــبــت عــلــى نــفــ�ــش املــبــادئ 
يك�ن  اهلل  الــعــربــيــة،  ــ�حــدة  ــال ب والميـــــان 
 بــالــعــ�ن، واملـــــ�ؤامـــــرات تـــــزداد �ــســرا�ــســة.
الأحــــفــــاد؟ عـــن  �ــســيــئــا  نـــعـــرف  اأن   نـــريـــد 

ملعة : عمر عنده بنت وولد ، طارق واآية  والفرق 
وبنتان،  ولد  عنده  م�ؤن�ش  �سن�ات   3 بينهما 
ال�سم  بهذا  اأ�سماها  التي  وكندة  ون�ر  منري 
لأنها حي�ية وكثرية احلركة ن�سبة لقبائل كندة 
واحــدة. ابنة  عندها  زينة  وابنتي   العربية، 

 من يزورك الآن من الأ�سحاب
 الــــقــــدامــــى لـــكـــم وملـــنـــيـــف ومــــ�ؤنــــ�ــــش؟ 
م�ؤن�ش  اأ�سحاب  وخا�سة  الكثري  يزورنا  ملعة: 
با�ستمرار. ــ�ن  ــاأت ي و�سميح  و�ــســعــ�د   هيثم 

تتذكرون  لنكم  املـــراأة  ولحتــاد  لكم  �سكرا 
)القدميات( �سكرا لهذا الهتمام.

ات
هاد

�س



103
20

18
اء 

شت
 - 

شر
س ع

خام
د ال

عد
ال

حوارات



104

20
18

اء 
شت

 - 
شر

س ع
خام

د ال
عد

ال

بدايات الت�سكيل
ح�ارات: طارق مكاوي
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الأكرث  البقعة  فهي  النف�سية،  ه�يته  ت�سكيل  من  كبريا  ق�سطا  الب�سر  حياة  الطف�لة يف  تاأخذ 
ت�سربا ملا يحدث ح�لها، وبالتايل م�ستقبل يتفرع الإن�سان مبا ر�سم له من خلل ثراء طف�لته 
اأم حرمانها، ولعل املبدع يرى اأن طف�لته كانت العامل الأكرب يف ت�جيهه للكتابة، اإذ يندر اأن 
تخرج جتربة اإبداعية دون اأن يك�ن لها روا�سب من املا�سي اأو اإرها�سات ت�سري لها، فالأ�سئلة 
اإلى كرة القدم  اأك�ن كاتبا؟ ملاذا مل اأجته  اأن  التي ي�ساأل الكاتب بها نف�سه؛ ما الذي دعاين 
مثل؟ وهنا قد تك�ن الإجابة خمتبئة اأ�سل يف احلياة اخلا�سة للكاتب، وبالتايل يف الطف�لة 

والنمط العائلي الذي ن�ساأ فيه، األ�سنا نحن منتجات بي�تاتنا؟  

شاعر وكاتب من األردّن

بدايات التشكيل

حوارات
طارق مكاوي

حوار
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�سامية العطعوط:
يف  عاي�ستها  الــتــي  ــروف  ــظ وال اأهــلــي 

طفولتي، وجّهتني نحو الإبداع

* تلعب الطفولة دورا مهما يف ت�سكيل 
اأ�س�ست الطفولة  هوية الإن�سان، كيف 

الهوية الإبداعية لديك ؟
بالتاأكيد هي الطف�لة التي تلعب دوًرا رئي�سًيا 
على  الطف�لة،  ذكــريــات  نعّلق  ـــك...  ذل يف 
التي  هي  اأنها  لنكت�سف  الــذاكــرة،  م�ساجب 

تعّلقنا على جدائلها..!
جميلة  مــا،  ن�ًعا  متناق�سة  طف�لتي  كانت 
اإنني  الق�ل  ميكن  �سعبة.  نف�سه  ال�قت  ويف 
الأولــى  كانت  مرحلتني.  طف�لتي  يف  ع�سُت 
جّتــار  اأثـــريـــاء  مــن  يعترب  لأٍب  ــــدُت  ُول حــني 
ع�سرين  منذ  م�ل�ًدا  ينتظر  نابل�ش،  مدينة 
عــاًمــا، دون فــائــدة. وحــني تـــزّوج بعد وفــاة 
زوجته الأولى، حتققْت له الأمنية من خلل 
وم�سه�ًدا  عظيًما  ي�ًما  ذلك  فكان  م�لدي، 
وحتى  والكبرية،  ال�سغرية  للعائلة  بالن�سبة 
الرغم  على  )هــذا  نابل�ش،  لأهــايل  بالن�سبة 

من اأنني ت�اأم وولد �سقيقي ميًتا(، فا�ستمّرت 
رق�ش  من  بلياليها،  اأيام  �سبعة  الحتفالت 
اأن�اع  �سبعة  وت�زيع  وم�الد،  وجناكي  وغناء 

من احلل�ى والع�سري.... ! 
وباإخ�تي  بــي  اأوّي  اهتمام  كــان  هنا،  ومــن 
على  كانا  واأنهما  خا�سة  كبرًيا،  بعدي،  من 
�سّن  اأُر�سلت منذ  والثقافة.  العلم  جانب من 
اإلى مدر�سة خا�سة )راهبات  اأقل  اأو  الثالثة 
الأول  ال�سف  حتى  فيها  وبقيت  ماري��سف( 
اللغتني  فيها  نتعّلم  كنا  البــتــدائــي،حــيــث 
امل�اد  اإلى  بالإ�سافة  الإجنليزية والفرن�سية، 
الأ�سا�سية الأخرى. ويف عام 1967، �سّجلني 
اأهلي لتعّلم البيان� فيها يف العطلة ال�سيفية. 
اأذكر اأنني ح�سرُت ح�ستني اأو ثلًثا، لينتهي 
كــل ذلـــك دفــعــة واحــــدة يف اخلــامــ�ــش من 
وكان  بعد،  العا�سرة  اأبلغ  مل  واأنــا  حزيران، 

هذا ه� املف�سل الأول يف حياتي.

رمي ي�شوف / �شوريا
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كانت جتربة الحتلل وما تلها من �سن�ات، 
حتفر  تلك  حلظاتها  زالت  ما  �سعبة  جتربة 
املف�سلية  الأحداث  واأهم  كاأول  ذاكرتي،  يف 
وحتى  وتن�سئتي  نف�سي  يف  عميًقا  اأّثرت  التي 
يف  بعدها  لأنغم�ش  كلها،  حياتي  م�سار  على 

القراءة وال�سيا�سة واملظاهرات..!

* لنتكلم عن التجربة الأولى للكتابة 
يف  الإح��ب��اط  ومهابط  الإب����داع  ع��ن 

�سرية الكاتب؟
من  الأو�ــســاع  جميع  تغرّيت  الحــتــلل،  بعد 
ال�سعيد  وعلى  واخلــا�ــســة.  العامة  ح�لنا، 
القت�سادية  اأو�ساعنا  تــاأّثــرت  ال�سخ�سي، 
تاجر  كــان  الـــذي  ـــدي  وال اإن  حيث  كــثــريًا، 
ب�ساعته  ُيح�سر  وكـــان  باجلملة،  اأقم�سة 
�س�رية  من  وغريها  واحلّطات  الأقم�سة  من 
ــهــ�د(،  ــي ــع )ال ــنــان، رفــ�ــش الــتــعــامــل م ــب ول

على  يبيعه.  ما  هناك  لديه  يعد  مل  وبالتايل 
العك�ش من معظم التجار يف نابل�ش واملناطق 
التجارة  يف  يتعامل�ن  بــداأوا  الذين  املجاورة 
معهم، من منطلق اأن ل مفّر من هذا ال��سع. 
وت�يف  جلطات  بعدة  بعدها  ــدي  وال اأُ�سيب 
ونحن بعد اأطفال. وكان هذا املف�سل الثاين 
الذي اأّثر يف طف�لتي تاأثريًا كبريًا، وه� اّلذي 
اأطلق مكامن التعبري يف نف�سي، فبداأُت اأكتب 
ويف  اأبـــي  يف  ق�سائد  عــدة  وكتبت  ال�سعر، 
اآنــذاك يف الثالثة  اإلــخ، وكنت  الحــتــلل.... 

ع�سرة من عمري تقريبا...!
* حينما نكون اأطفال، هل هناك �سيء 
ما  باعتقادك  الإبداع؟  جتاه  يوجهنا 

هو؟
ميكن  التي  الظروف  بع�ش  هناك  بالتاأكيد، 
اأن تتهياأ من اأجل اأن تفّجر امل�هبة الإبداعية 
اهلل،  رحمها  ل�الدتي  كان  وقد  وت�سقلها..  
اأبي  اإلى  بالإ�سافة  ذلك،  يف  الكبري  الف�سل 
فقد  ووطنيًا.  الذهن  كان ذكيًا متفتح  الذي 
تعزف  ومثقفة،  متعلمة  امـــراأة  اأمــي  كانت 
على الع�د، و�ساركت قبل زواجها يف الحتاد 
وبالتايل،  التط�عية.  والأعــمــال  الن�سائي 
وتنمية  وبتثقيفنا  بدرا�ستنا  تهتم جًدا  كانت 
�سغرنا،  منذ  فكانت  لدينا...!  القراءة  حب 
تقراأ لنا من الق�س�ش امل�سّ�رة يف كل ي�م، 
ثم �سجعتنا على القراءة ونحن يف عمر �سبع 
لنا  ت�سرتي  وكانت  �سن�ات.  وثماين  �سن�ات 
كالأنف  اخل�سراء  املكتبة  �سل�سلة  ق�س�ش 
العجيب وعقلة الإ�سبع وغريها التي قراأناها 
كلها، وكذلك املجلت الأ�سب�عية )�س�برمان 
والوطواط( التي كنا ننتظر �سدورها بفارغ 
�سراء  على  واأخـــي  ــا  اأن اعتدنا  ثــم  ال�سرب. 
ومن  م�سروفنا  مــن  واملــجــلت  الق�س�ش 
كق�سة  قراأته  كتاب  اأول  واأذكــر  العيديات. 
الأطفال،  امل�س�رة وق�س�ش  خارج املجلت 
ــة �ــســالــح( الـــذي ا�ــســرتيــتــه من  ــاق كـــان )ن
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عيديتي. 
وكان املف�سل الآخر املهم يف حياتي، عندما 
ــــة )بــائــعــة اخلــبــز(  ــرتت يل اأمــــي رواي ــس ا�
ــن اإحــــدى الــبــ�ــســطــات، ونــحــن يف زيـــارة  م
جميلة.  ــة  رواي هــذه  يل:  وقالت  عمان،  اإلــى 
عمري..!  من  ع�سرة  احلادية  يف  رمبا  كنت 
هذا  اأحمل  باأنني  نف�سي،  اأ�سدق  بالطبع،مل 
الكتاب اجلميل ال�سخم، واأقراأ كتاًبا للكبار 
الكبار...! بعد قراءة تلك الرواية، تغرّي متاًما 
الأ�سب�عية  املجلت  تعد  مل  قراءاتي.  م�سار 
تكفي  والوطواط،  �سوبرمان  مثل  امل�سّورة، 
لإ�سباع نهمي للقراءة، وبداأت اأ�سرتي الكتب 
اأحــد  فــاأ�ــســار  اإلــيــنــا،  بالن�سبة  جــدًا  املكلفة 
الأقارب على والدتي باأن ت�سّجلنا يف )مكتبة 
باأننا  اأجــابــتــه  كم�سرتكني.  نابل�ش(  بلدية 
اأطفال. فقال لها، باأن هذا ل ي�ؤثر طاملا ندفع 
الإ�سرتاك ملرة واحدة فقط، فذهبت  ر�س�م 
اأنا واأخي اإلى مكتبة البلدية وا�سرتكنا فيها، 
وكنا اأ�سغر املنت�سبني اإليها يف تاريخ املكتبة، 

ووقعنا فيها على كنز ثمني...!
جزًءا  والكتابة  القراءة  اأ�سبحت  ذلك،  بعد 
ل يتجزاأ من حياتي، ويف املرحلتني املت��سطة 
التي  الإنــ�ــســاء  م�ا�سيع  كــانــت  والــثــانــ�يــة، 
ال�سف�ف  يف  الطالبات  على  ُتقراأ  اأكتبها، 

الأخرى..
الأ�سب�ع،  يف  مرتني  املكتبة،  اإلى  نذهب  كنا 
ن�ستعري يف كل مرة كتاًبا اأو كتابني، نقراأهما 
تلك  وناأخذ غريهما، ويف  لنعيدهما  ب�سرعة 
 4 اأو   3 معدل  اإلــى  قراءاتي  و�سلت  املرحلة 

كتب اأ�سب�عًيا.. 
حمم�د  �سعر  قــــراأت  ــفــرتة  ال تــلــك  وخـــلل 
القا�سم،  و�سميح  طــ�قــان  وفـــدوى  درويــ�ــش 
لهم  كاملة  دواويــن  وحفظت  ال�سعر  ع�سقت 
الرواية  كل�سيكيات  قــراأت  قلب.  ظهر  عن 
ال�ج�دية  الفل�سفة  اأقــراأ  بــداأت  ثم  العاملية، 
�ــســارتــر و�ــســيــمــ�ن دو  ــراأت معظم كــتــب  ــق ف

ب�ف�ار واألبري كام�، ثم قراأت يف علم النف�ش 
املارك�سية  الفل�سفة  ـــراءة  ق اإلـــى  وانتقلت 
ذلك.  وغــري  واجلدلية  التاريخية  واملــاديــة 
جــدًا،  قليلة  �سن�ات  يف  الكتب  مئات  قــراأت 
وحــني اأنــهــيــت املــرحــلــة الــثــانــ�يــة، كنت قد 
فانقطعت عنها خلل  القراءة،  اأُ�سبعت من 

فرتة الدرا�سة اجلامعية اإل قليًل...
اجلامعية  درا�ــســتــي  اأنهيت  اأن  بعد  وحــتــى 
عــدُت  مــعــا�ــســرة،  ريــا�ــســيــات  بتخ�س�ش 
واخلاطرة  ال�سعر  كتابة  واإلــى  القراءة  اإلــى 
وعــادت  �سيًئا..  اأن�سر  اأن  دون  والـــروايـــة، 
والن�سر.   الكتابة  على  حينها  لت�سجعني  اأمي 
الق�سة  وكــتــبــت  والـــروايـــة  ال�سعر  فــرتكــت 
اأكتب  ما  بن�سر  متاأخرة،  ــداأت  وب الق�سرية 
هذا  وكــان  املحلية،  واملجلت  ال�سحف  يف 
مف�سًل اآخر مهّمًا يف م�سريتي الإبداعية...!
والــظــروف  اأهــلــي  اأن  اأعتقد  يل،  وبالن�سبة 
نح�  وجّهتني  طف�لتي،  يف  عاي�ستها  التي 
الإبداع، والأهم من ذلك كله، كانت والدتي 
لذلك.  والداعم  امل�ّجه  هي  اهلل(  )رحمها 
بي  اآمنت  التي  وهي  املناخ،  وّفــرت  التي  هي 
وباإمكانياتي، وكانت تتاأمل حني جتدين األعب 
هذه  الــ�لــد(  )لعبة  ي�سبــــه  مــا  علـى  مثًل 
اأعطاك  اهلل  عليك،  حــرام  وتق�ل:  الأيـــام، 
وقتك...  ت�سيعي  ما  ترتكيها،  ما  م�هبة، 

الخ..!.  
القلق،  عن  املبدعون  يتكلم  دائما   *
على الأغلب ينطلقون بهذه الدافعية، 

ما الذي خباأته الطفولة فينا؟
ملن  خا�سة  اأ�سكاله،  بكافة  القلق  ه�  نعم، 
عا�ش  وملـــن  لــلغــتــ�ــســاب،  بـــلده  تعر�ست 
والعمل  الحتلل  ظــروف  يف  قا�سية  طف�لة 
والــ�جــ�دي  النف�سي  القلق  هــ�  الــ�طــنــي... 
كنت  وكاأنني  والــهــّ�يــاتــي...  والآيدي�ل�جي 
غافية قبل اخلام�ش من حزيران عام 1967ـ 
و�سح�ت. كربُت على غفلة. راأيت دم�ع اأمي 
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عي�نهما  من  تنهمر  الحتلل  ليلة  يف  واأبــي 
اأمي حني  ابت�سامة على وجه  ب�سمت، و�سفا 
اإليها، كي اأطمئن...! �ساعت طف�لتي  اأنظر 
مني، وواجهْت واقًعا ملحتّل، وواقًعا مي�ت فيه 
اأحد ال�الدين. �ساعدتني القراءة على تخّطي 
الــروايــات  كانت  حياتي،  يف  مهمة  مرحلة 
يف  نف�سي  فاأن�سى  ال�ساحر،  لعاملها  تاأخذين 
ثم  ال�ج�د.  عن  واأغيب  ل�ساعات،  القراءة 
ت�سّكل  احلــني،  ذلــك  منذ  الكتابة  اأ�سبحت 
املــعــادل املــ��ــســ�عــي حلــيــاتــي، واملــنــقــذ يل 
الت�ازن  اأداة  هي  اأ�سبحت  ق�س�تها..!  من 
يف  ــ�جــ�دي  ال القلق  هــذا  مقابل  الــداخــلــي 
م�اجهة امل�ت، والقلق النف�سي والآيدي�ل�جي 
الــذي ع�سته يف  املــتــاأزم  الــ�اقــع  م�اجهة  يف 
غ�سبي،  ع�سقي،  فيها  اأفــّجــُر  طف�لتي...! 

اأمنياتي، اأحلمي وهزائمي..! 
الطف�لة هي املفتاح، وهي القفل...!

دون  فيها �سغاًرا  نعي�ش  اإليها..  نع�د  ودائًما 
لنختبئ  اإليها  نع�د  نكرب،  وحني  نــدرك،  اأن 
مينحنا  الذي  احل�سن  وكاأنها  كباًرا..  فيها 
الطماأنينة، وكاأنها احللم الذي ل يتحقق..! 

جميلة عمايرة:
ما  وبكل  لطفولتي  �سيء  بكل  »مدينة 

اأت�سكل  منه  اليوم.« 

* تلعب الطفولة دورا مهما يف ت�سكيل 
اأ�س�ست الطفولة  هوية الإن�سان، كيف 

الهوية الإبداعية لدى املبدع؟
�سر   هي   الطف�لة   اأن   اأعتقد  يل   بالن�سبة 
ـــروؤى   كــل  مــا اأكــتــبــه، ومكمن الأحــــلم  وال
والتطلعات، واخليبة  والب�ؤ�ش  واحلزن،  كل  
بال�س�ر  املليء   ه�  من  خزانها   اأكتبة  ما 

والأحلم  والت�قعات  والأخيلة  وال�ج�ه .
اأبــــي  واحــــد  مـــن  بـــني  كـــل  تــلــك  الــ�جــ�ه  
البعيدة  التي  حت�سر دائما  رغم  اأنه اأوغل 
يف الغياب، مل يغب قط، ح�س�ره الق�ي  ما 
قبلة  مينحني   كتفي،   على  يربت    .. يــزال 
اأح�ّسها �ساخنة ف�ق وجنتي،  وي�سحك  على  

اأبطايل  الذين تقتلهم  البطلة. 
من ح�سن حظي  اأنني  ن�ساأت لأ�سرة ممتدة  
حتب  البنات  كالأبناء متاًما،  اإذ  كان  يقيم  
الراحل العظيم »اأبــي«  وليمة  كبرية حينما 

ترزق  العائلة بطفلة . 
كل  هذه  ال�س�ر  وغريها الكثري  الكثري  مما  
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اأعجز  عن  ا�ستح�ساره  ما تزال ماثلة اأمامي  
ومنها   اأ�ستمد  كل  ما  اأكتبه ..فهي وق�دي 

الذي ل ينفد. 

* لنتكلم عن التجربة الأولى للكتابة 
يف  الإح��ب��اط  ومهابط  الإب����داع  ع��ن 

�سرية الكاتب؟                           
التعيني   اأو   التحديد   وجــه   على  ــرف  اأع ل 
ال�سر  الكامن  وراء   الت�جه  نح�  الكتابة .. 
كل ما اأعرفه  اأنني  كنت  اأمتيز   بني  اأقران  
الطف�لة  بالختلف،  وكنت  اأراين  يف مكان 

اآخر  بعيد وق�سي . 
تفكريي   على  ت�سيطر  التخيلت   وكــانــت  
وذهني .  اأراين  ملكة يف ق�مي  قبل  اأن  يتم  
الإطــاحــة بــي  مــن قبل 
غرباء  ملثمني بالأ�س�د 
يف  ــري  ــس ــ� ت دمـــــاء  ول 
عـــروقـــهـــم.  واأحــيــانــا  
تخلى   ـــاة   فـــت اأراين  
فعادت   اجلميع   عنها  
لت�سادق   للغابة   ليًل  

حي�اناتها. 
رمب���ا  م���ن  ه��ن��ا  ب����داأت  اأن�����س��ج  اأح��الم��ي 
ما  كــل  اأعــــرف.   ل   بكلمات،   وتخيلتي   
اأعرفه  اأن  الكتابة باتت  ملجاأي ودوائي  وما  
اأكتمل به  واأت�ازن، مدينة بكل �سيء لطف�لتي 

وبكل ما اأت�سكل  منه  الي�م.
 

القلق،  عن  املبدعون  يتكلم  دائما   *
على الأغلب ينطلقون بهذه الدافعية، 

ما الذي خباأته الطفولة فينا؟
باحلياة  الأول  ــ�عــي  ال امتلكت  اأن  مــنــذ   
 ، يرافقني  مل  والقلق  والــنــا�ــش  والكائنات 
الدافعية  له �سفة  اإيجابيا  قلقا  يك�ن  اأحيانا 
وال�س�ؤال  واملعرفة  البحث  يف  والإ�ستمراية 
الذي يق�د لب�ابات معرفية جديدة ، واأحيانا 

والنــكــفــاء  ال�سلبية  �سفة  ــه  ل قلقا  يــكــ�ن 
واالإحباط اأمام ا�سئلة احلياة الكربى كاملوت 
.. امل�ت الذي ميهي حياتنا ب�س�رة ل �سح� 
ال�ساعر  قــ�ل  يح�سرين  ودائــمــا   .. بعدها 
حتتي  الريح  كاأن  قلق  على  املتنبي:  العظيم 
.. رمبا تك�ن ح�سا�سية املبدع عالية جتاه كل 

�سيء ولهذا ثمة قلق نح� كل �سيء ..
والقلق مل يفارقني ...

حنان بريوتي:
للبحث  تدفع  الطفولة  يف  ال�سدمات 

عن اأ�سلحة للدفاع والرد

* تلعب الطفولة دوًرا مهما يف ت�سكيل 
اأ�س�ست الطفولة  هوية الإن�سان، كيف 

الهوية الإبداعية لدى املبدع؟
ــخــزون وهـــي املــنــبــع الــذي  الــطــفــ�لــة هــي امل
عجينة  وتت�سكل   ل�نها  ــام  الأي منه  تت�سرب 
الطف�لة  املــرحــلــة.  هـــذه  بــاأ�ــســابــع  ــاة  احلــي
املنغ�سات  مــن  اخلالية  املثالية  ال�سعيدة 
والروايات  الفا�سلة  الأفــلم  يف  اإل  ت�جد  ل 

ربما تكون حساسية 
المبدع عالية تجاه كل 

شيء ولهذا ثمة قلق 
نحو كل شيء
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التجربة األولى للكاتبة 
بداية مترددة مشوبة 
بخوف وخطى غير ثابتة 
تحتاج لمن يأخذ بيدها

اخليالية، ولكل منا اأوجاعه الغائرة واأفراحه 
اخلفية املتبقية مثل و�سم يف الروح، والغريب 
فعل اأن اأوجاعنا الكبرية يف الطف�لة تتح�ل 
الأيــام عنها  تبعدنا  فرح خفي عندما  ملنابع 
وجترنا ال�سن�ن معها يف درب العمر الط�يل 

الق�سري.
رمبا ما كان يوؤملني يف الطفولة ق�سر برامج 
الأطفال يف التلفاز والفراغ الط�يل يف العطل 
لفرحي  منبعًا  �سيك�ن  اأنه  اأدر  ومل  املدر�سية 
القادم حني اأ�سرعت نافذة للقراءة واكت�سفت 
واكت�ساف  ــاة  احلــي عــلــى  لــلإطــلل  �ــســرفــة 
ل�سد  بالكتاب  فتعلقي  الــبــ�ح،  على  قدرتي 
والذكريات  الفرح  من  اإرثــا  منحني  الفراغ 
اأبنائنا  وعلى  علينا  اأ�سفق  الي�م  والأحــلم. 
�سا�سة  اأمــــام  املــ�ــســروق  ــ�قــت  ال اأرى  حــني 
بفراغ  الفراغ  التي متلأ  والألعاب  احلا�س�ب 
والعاطفي  والروحي  الفكري  واخل�اء  اأكرب، 
احلياة  على  قدرته  من  الإن�سان  يفرغ  الذي 
والإح�سا�ش  باإيجابية  ال�ج�د  مع  والتعاطي 
للأيام  وبت�سربه  اخلا�سة  وبب�سمته  بقيمته 
غربة  واأ�ست�سعر  وجــديــد،  خمتلف  بطعم 
الإن�سان عن ذاته وعمن ح�له، القراءة هي 
اله�ية  تاأ�سي�ش  يف  دوًرا  لطف�لتي  جعل  ما 

الإبداعية.
يف  الأ�سغر  الــفــرد  فك�ين  اآخـــر،  اأمــر  وثمة 
للحرية  فر�سة  منحني  ن�سبًيا  كبريٍة  عائلٍة 
بعيدًا عن رقابة املحبة ال�سارمة وعني القلب 
ق�سبانه  بني  يعي�ش  الذي  الكبري  والهتمام 
ــراد،  الأف قليلة  لعائلة  ينت�سب  من  اجلميلة 
واأفكاري  الطف�لية  وم�ساويري  لعبي  اأتذكر 
الف��سى  هذه  الكثرية،  اأحلمي  وخرب�سات 
العائلي  والــتــزاحــم  والزدحـــــام  اجلــمــيــلــة  
التاأقلم  على  وبالقدرة  بالدفء  داخلي  اأثث 
وتقدير القليل واحرتام التفا�سيل ال�سغرية 
يف احلياة التي جتلب معها الفرح احلقيقي.

* لنتكلم عن التجربة الأولى للكاتبة 
يف  الإح��ب��اط  ومهابط  الإب����داع  ع��ن 

�سرية الكاتب؟
مرتددة  بداية  هي  للكاتبة  ــى  الأول التجربة 
ملن  حتتاج  ثابتة  غري  وخطى  بخ�ف  م�س�بة 
من  ثناء  تك�ن  قد  ي�جهها  اأو  بيدها  ياأخذ 
كاأن  كتبت،  مبا  منه  ت�سككًا  واأحيانا  معلم 
اأين نقلت الكلم؟ ول� جتاوزنا  ي�ساألك: من 
ــى،  الأول الب�ح  وبــ�اكــري  الطف�لة  خرب�سات 
الكتابة  يف  اجلــادة  الأولــى  للتجربة  ل��سلنا 
والتي كانت يف اجلامعة الأردنية حني ات�سعت 
الروؤى،  وتبل�رت  الأحلم،  وامتدت  احلياة، 
واأينعت اأدوات الكتابة يف ظل رعاية اأ�ساتذة 
م�هبة  تلم�س�ا  ممــن  وداعــمــني  مــتــذوقــني 

ورعاية،  لت�جيه  حتتاج 
لــكــن مــرحــلــة الــدرا�ــســة 
مثل  تنتهي  اجلــامــعــيــة 
وي�سطدم  جميل  طيف 
حــلــم الــكــتــابــة بــالــ�اقــع 
ـــري واملـــعـــطـــيـــات  ـــق ـــف ال
اأمـــام  خــا�ــســة  ال�سعبة 
منتظًرا  فلي�ش  ــثــى،  الأن

اأن  لها  ولي�ش  للتميز  �سكل  اأي  ـــراأة  امل مــن 
تــتــجــاوز �ــســيــاج الــعــاديــة حــتــى بــحــلــم، ومــا 
للب�ح  وعط�ش  م�هبة  من  داخلها  يف  جتــده 
لأجــل  وتــغــتــالــه  وتــطــ�عــه  تقمعه  اأن  عليها 
اإطــار  لها،  املر�س�م  الإطـــار  عــن  تخرج  األ 
تنتظر  اأنثى  ب�سفتها  كيانها  يختزل  �سيق 
والإجنــاب وهذا  الــزواج  لتبداأ رحلة  عري�سا 
اأمــام  و�سعنا  حتــاول  احلــيــاة  ــاأن  ك يكفيها، 
لكن من  اأ�سعب،  واختيارات  خيارات �سعبة 
يتمكن من التمل�ش من ق�س�ة اخليار ينتزع 
ميكن  ما  اأجمل  اإذ  احلــيــاة،  فم  من  الفرح 
اأ�سرة  تكّ�ن  اأن  للمراأة  ال�سعادة  يحقق  اأن 
للم�ازنة بني حلمها  وت�سعى  اأم�متها  وتعي�ش 
في�ش  من  بد  ول  اأ�سرتها  ومتطلبات  الذاتي 
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 ... حلمها  تن�سف  اأال  �سرط  الت�سحيات  من 
ولذا �سارعت باإ�سدار جمم�عتي الق�س�سية 
الأولى والتي �سمت ما كتبته من ق�س�ش يف 
اجلامعة، والغريب اأين اخرتتها على عجالة 
اأدري  الق�س�ش ول  من جمم�عة كبرية من 
للآن كيف اأحتُت لن�س��ش ق�س�سية فر�سة 
اأن ترى ال�س�ء وُتن�سر وحكمت على جمم�عة 
اأخرى بال�اأد، وملا اأزل اأحتفظ بها مثل جن�د 
لكني  تاأِت،  بانتظار معركة مل  حرب �ساخ�ا 
�سد  املــ�جــهــة  اخلفية  باملمحاة  اأح�س�ست 
ب�ادر  من  اأراه  وما  للمراأة،  للتميز  �سكل  اأي 
لن�سف م�سروعي الإبداعي من اأ�سا�سه، كثريًا 
والكتابة  بالن�سر  لرغبتي  تلميحي  كــان  ما 
وبالتثبيط  وبالتجاهل  بالتهمي�ش  يــقــاَبــل 
م�سدود،  الأفق  اأن  �سمنية  ر�سالة  وباي�سال 
والطريق الذي يبدو ط�يل يف احللم انتهى 
اإذن املعيقات الجتماعية  اأن يبداأ، ثمة  قبل 

ال�ساغطة ب�سكل كبري.
ب�سرف  الكاتب  ت�اجه  واملثبطات  املعيقات 
ال�سكل  يف  تختلف  لكنها  جن�سه،  عن  النظر 
ي�ست�سلم  مــن  ال�سغط،  يف  ت�سابهت  واإن 
روحه  يف  وت�سمر  الإبداعية  م�سريته  تنتهي 
الب�ح  ينابيع  داخله  وتت�س�ه  الإبــداع،  �سعلة 
اإلى اأ�سكال اأخرى من الأمل والعط�ش اخلفي 
امل�اهب  من  كثري  ال�سبب،  والدم�ع غام�سة 
اأرى بقاياها املحزنة يف وج�ه  املــ�وؤودة التي 

فقدت الب��سلة يف اأول الطريق...
ــل الــطــريــق يــ�ــســطــدم كــذلــك  ــ�ا�ــس ـــن ي وم
ب�سع�بة امل�سهد الثقايف الذي يحاول اأن يك�ن 
حمدودة  الن�سر  فمنابر  منه،  �سغريًا  جزءًا 
ب�س�رة  انتقائية  النقدية  واحلركة  حمليا، 
وهي  الأدبــي،  العمل  بج�دة  دائًما  ترتبط  ل 
الإبداعية  الأعمال  م�اكبة  عن  قــادرة  غري 
اأو  ومهنية،  بحيادية  وتقييمها  وغربلتها 

وعميقة  وا�سحة  نقدية  ومناهج  ب��اأح��ك��ام 
اإن  نف�سه  وللكاتب  للقارئ  ومقنعة  و�سابرة 

كانت مقنعة اأ�سل للناقد.
دعم  لطلب  يحتاج  جــديــد  كــتــاب  ــدار  وا�ــس
واإن  فعليه،  ح�سل  اإن  الن�سر  تكلفة  ليغطي 
اختار اأن ين�سر على ح�سابه اخلا�ش عليه اأن 
املعن�ي فقط  التكلفة منتظرا املردود  يتكبد 
يكن معدوما،  اإن مل  فاأمر �سعب  املادي  اأما 
عربيا  ول  حمليا  ل  ي�س�قه  من  يجد  ل  لأنــه 
بنف�سه  والنت�سار  للن�سر  ي�سعى  اأن  وعليه ه� 
اإذا مل يكن من فئة املحظ�ظني ممن ميتلك�ن 
�سبكة من العلقات الجتماعية التي تظللهم 
عليهم  الأ�ــســ�اء  وت�سلط  لــلأمــام  وتدفعهم 
من  اأكــرب  اأحيانا  وتعطيه  اإبداعهم  وت�سيء 
وتــرتك  اآخــريــن  تهم�ش  وباملقابل  حجمه، 
نبتة  مثل  ويــذبــل  راٍع،  بــل  يتيما  اإبــداعــهــم 
الرعاية  مــن  وحقه  حظه  منتظرا  عط�سى 

حممد ن�شراهلل / الأردن
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وال�سقاية....
ثقايف مثايل  اإننا ل نحلم ول نطمح مب�سهد 
لكن  اخليال،  يف  اإل  يك�ن  ل  فهذا  و�سحي، 
يف  واحلالة  ال��سع  بتح�سني  م�سروع  احللم 
امل�سهد الثقايف جلعله اأكرث عدالة و�سفافية، 
وتقليل املثبطات التي تقف يف وجه املبدعني 
وو�س�له  اإبداعهم  لإي�سال  بيدهم  والأخــذ 

ملنزلة ي�ستحقها.
اأم��ر  ال��ك��ات��ب  ���س��رية  االإح��ب��اط يف   مهابط 
طبيعي رمبا هي اأكرث من حمطات التحفيز 
ومن ميتلك جذوة الإبداع ميتلك قدرة  على 
طاقاته  حلفز  االإح��ب��اط  حمطات  توظيف 
على العطاء واعتبار الإبداع ح�سنه وملذه 

و�سفينة خل�ش لروحه.

* حينما نكون اأطفال، هل هناك �سيء 
ما  باعتقادك  الإبــداع،  جتاه  يوجهنا 

هو؟
 نعم ثمة العط�ش للب�ح، اخليال، احل�سا�سية، 
بقية  عن  االختالف  االلتقاط  على  والقدرة 
واجلذوة  واحللم  ال�جع،  التاأمل،  الأطفال، 
مع  املبكر  ..ال�سطدام  العروق  يف  اخلفية 
.كلها  يعجبنا  ل  الذي  العامل  ال�اقع،  ق�س�ة 
حمــركــات يف الــ�عــي والــلوعــي تــ�جــه من 

جتري يف عروقه لعنة الب�ح للإبداع.
ـــا نـــ�اجـــهـــه اأطــــفــــال من  ــة الـــرفـــ�ـــش مل ــم ث
ولي�ش  للتعميم  هنا  واأمــيــل  وحــرمــان  ق�س�ة 
تدفع  الطف�لة  فال�سدمات يف  للتخ�سي�ش، 
منا  من  ــرد،  وال للدفاع  اأ�سلحة  عن  للبحث 
اأو  غا�سب؟  معلم  يد  على  روحــه  تنك�سر  مل 
بتلقني  اأفكاره  وتتل�ث  بع�سا  روحــه  تتجرح 
اأعمى يف املدار�ش، وكبت وك�سر وقمع؟... من 
منا مل يحزنه التعامل معه طفًل كاأنه كائن 
ف�سائي ل يفهم لغته ول يح�ش، ولي�ش له اأن 
يبدي راأيه اأو يرفع �س�ته حمتجا على اأمر مل 
كاأنه  ويتم احلديث عنه يف ح�س�ره  يعجبه، 
للرتبية  اأ�سل�ب  اأثــاث؟...هــ�  قطعة  اأو  نكرة 
اأقل ما ميكن اأن يقال عنه باأنه ين�سئ جيًل 
مهزومًا من الداخل، فكيف له اأن يرفع راية 
حماولة  الكتابة  حياته؟....رمبا  يف  الن�سر 
لتك�سري  وحمــاولــة  القبيح،  الــ�اقــع  لتجميل 
�سخرة ال�اقع ال�سعب والقا�سي واإعادة بناء 
عامل اأكرث ان�سانية ول� باحللم، الأحلم هي 
بدرجة  اجلحيم  من  اأقــل  احلياة  يجعل  ما 

معق�لة!

القلق،  عن  املبدعون  يتكلم  دائما   *
على الأغلب ينطلقون بهذه الدافعية، 

ما الذي خباأته الطفولة فينا؟
الطف�لة ا�ستك�ساف العامل، م�اجهة اأولى بني 
املفرو�ض  الواقع  اأ�سلحة  بكل  مدجج  وج��ود 
اخلري  على  املجب�لة  الطفلة  النف�ش  وبــني 
ــداع  الإب �سعلة  ه�  القلق  للفرح،  وال�ساعية 
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وه� املحرك له ولي�ش ثمة مبدع مت�سالح مع 
اأ�سئلة ال�ج�د  ذاته ومع الك�ن ب�سكل كامل، 
املبدع  داخل  ت�سطرع  كلها  الرف�ش  وحراب 
وتخز روحه للب�ح، الطف�لة تخبئ فينا النقاء 
تل�ن احلياة ملحمنا  اأن  قبل  الأول واحللم 
بالأمل وتقتل دواخلنا بامل�ت الذي ي�سرق منا 
الأحبة، ونعي باأنا على قائمة انتظار ن�سكنها 
حلظة ولدتنا، وتخبئ فينا احل�سرة على ما 
داخلنا  وتنمي  حلظات  من  نعي�سه  اأن  فاتنا 
احلياة  جتربنا  اأن  بعد  النقاء  لأيام  احلنني 

على اقرتافها باحرتاف ! 
لــلــ�عــي الفكري  ــ�جــه الآخــــر  ال الــقــلــق هــ� 
ات�سعت دائــرة  ــذي  ال الإنــ�ــســان  ــ�جــ�دي،  وال
ثــقــافــتــه وتــعــمــقــت، يــ�ــســتــبــك مـــع الـــ�اقـــع، 
وت�ست�قفه احلياة ول يعربها كاأي عابر �سبيل، 
ت�سطرع داخله الأ�سئلة التي ل يجد الإجابة 
اأ�سلمه  �س�ؤال  من  انتهى  وكلما  لها،  ال�سافية 
تنتهي،  ل  احلياة  يف  الأ�سئلة  لآخر،�سل�سلة 
ل  لحتمالت  مفت�ح  مــدى  الإبـــداع  وكذلك 
تنتهي من الب�ح واجلمال والتعبري وهي ت�سبه 
انفتاح احلياة على مدى ل ينتهي لحتمالت 

الأمل.
املبدع احلقيقي ل يك�ن دون القلق اليجابي 
من  اأح�سد  اأحــيــانــا  للكتابة،  يحفزه  الــذي 
و�سل�سة،  باطمئنان  احلياة  يعي�س�ن  اأراهم 
ل  والأمل،  الـــفـــرح  وراء  عــمــا  يــبــحــثــ�ن  ل 
يتاأمل�ن  ل  البحث،  يكابدون وجع  ل  يقراأون 
واله�اء  املــاء  من  اأج�سامهم  احتياجات  اإل 
ــه  والــــغــــذاء واملـــلبـــ�ـــش اجلــمــيــلــة والــرتفــي
القلق،  يــكــابــد وجـــع  املــبــدع  وال�ــســرتخــاء، 
الت�قف عن القلق ل يك�ن اإل مرحليا حمطة 
جديدة  ملرحلة  متهيدا  ق�سرية  ا�سرتاحة 
تنتهي  ل  التي  القلقة  الأ�سئلة  من  متجددة 

عند املبدع اإل برحيله ..

لنا عبدالرحمن:

الوجهني:  كال  يحمل  اأمــر  »الكتابة 
املتعة والأمل.«

* تلعب الطفولة دورا مهما يف ت�سكيل 
اأ�س�ست الطفولة  هوية الإن�سان، كيف 

الهوية الإبداعية لدى املبدع؟
�ــســنــ�ات  يف  طــفــ�لــتــي  كــانــت  يل  بالن�سبة 
اإنها مل  اأي  الإ�سرائيلي يف بريوت،  الجتياح 
تكن طف�لة عادية،لقد راأيت بعي�ن طفلة يف 
ودماء،  م�ت،ودمار،  م�ساهد  ال�سابع  عامها 
الذاكرة. وهذا  م�ساهد مازالت خمزونة يف 
خا�سة  الإبــداعــيــة،  ن�س��سي  يف  ظهر  مــا 
للم�ساء«  اأحر  »عنب  ق�سة  يف  منها.  الأولــى 
ل  ــى  ــ�ت »امل جمم�عة  �سمن  ن�سرتها  الــتــي 
ــ�ن« حتــ�ــســر مــ�ــســاهــد احلـــــرب، من  ــذب ــك ي
القذائف،وهي  اأ�ــســ�ات  ت�سمع  طفلة  روؤيـــة 
مت�تا  اأن  ال�سارع،وتخاف  يف  اأمها  مع  ت�سري 
يكذب�ن«  ل  »املــ�تــى  ق�سة  يف  كذلك  مــعــًا. 
ق�سة  ويف  املجم�عة،  عــنــ�ان  حملت  الــتــي 
لقد  نف�سها،  املجم�عة  �سمن  »اعــــرتاف« 
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�سكلت �سن�ات الطف�لة خلل احلرب �ستارا 
حتى  كتبتها  التي  الن�س��ش  ملعظم  خلفيا 
بالن�سبة  املتتالية  احلــروب  لأن  رمبــا  الآن، 
ذاكرته  من  جــزءا  �سارت  اللبناين  لل�سعب 
�س�اء بالن�سبة للطف�لة، اأو يف �سن�ات اأخرى. 
التي  وال�س�ر  النتيجة تظل احلكايا  لكن يف 
يربط  وثيقا  خيطا  طف�لتنا  خلل  ع�سناها 
فيه  تتمازج  والإبداع،خيًطا  الذاكرة  بني  ما 

الذكريات وتخيلتنا عنها.

* لنتكلم عن التجربة الأولى للكتابة 
يف  الإح��ب��اط  ومهابط  الإب����داع  ع��ن 

�سرية الكاتب؟
الأولى للإبداع،  الكتابة  اأتكلم كثريا عن  لن 
لهذا  فا�سلة  حلظة  على  القب�ش  اأ�ستطيع  ل 
احلدث، لي�ش مبقدوري الق�ل اأن جمم�عتي 
هي  �سرقية«  اأوهـــام   « ـــى  الأول الق�س�سية 
الــكــتــابــة، كـــان هناك  جتــربــتــي الأولــــى يف 
اأتكلم  لذا دعني  اأن�سرها،  ن�س��ش قبلها مل 
اأي  الإبـــــداع،  الفني يف  اجلــانــب  عــن  اأكـــرث 
بالن�ش،  ال�عي  مع  يرتافق  الذي  الح�سا�ش 
لقد حدث هذا معي يف املجم�عة الق�س�سية 
الثانية » امل�تى ل يكذب�ن«، كان هناك �سيء 
التخيل،  جانب  اإلــى  الكتابة،  يف  املتعة  من 
وهذا ما مل يكن حا�سرا بق�ة يف جمم�عتي 

الأولى.
فتلك  الكاتب،  �سرية  يف  االإح��ب��اط  عن  اأم��ا 
ــل كــثــرية جــــدا، العجز   ــرية، ب ــث حلــظــات ك
ما  وبني  اللغة  بني  وا�سح  طريق  اإيجاد  عن 
للغاية،  �ساق  عنه،اأمر  التعبري  الكاتب  يريد 
الن�ش  عــن  الــر�ــســى  مــن  لقليل  والــ��ــســ�ل 
ــ�ازي  ي جــهــد،  بعد  اإل  يــحــدث  ل  املــكــتــ�ب، 

متعة الكتابة متاما. فالكتابة اأمر يحمل كل 
ال�جهني : املتعة والأمل.

* حينما نكون اأطفال، هل هناك �سيء 
ما  باعتقادك  الإبــداع،  جتاه  يوجهنا 

هو؟
وج�د   البداية  يف   ال�سروري  من  اأنــه  اأظــن 
اإذا  بعد  فيما  ثم  الطفل،  عند  ــداع  الإب نــ�اة 
ت�سق هذه  املنا�سبة  كي  الظروف  له  ت�فرت 
حينها  خ�سبة،  تــربــة  يف  طريقها  ــ�اة  ــن ال
�سيك�ن حمظ�ظا. بالن�سبة للكتابة حتديدا، 
منفردا  مقاتل  يك�ن  اأن  للكاتب  املمكن  من 
اإبــداعــه،  ــ�اة  ن يكت�سف  اأن  اأي  ميدانه،  يف 
الــذاتــي  اهــتــمــامــه  بــهــا عــن طــريــق  ويعتني 
بالقراءة واملعرفة، بغ�ش النظر عن الأ�سرة، 
ن�ساأت  لأنــنــي  حمظ�ظة  كنت  يل  بالن�سبة 
�سمن اأ�سرة تهتم بالقراءة، ووجهتني نح�ها 

منذ الطف�لة.

القلق،  عن  املبدعون  يتكلم  دائما   *
على الأغلب ينطلقون بهذه الدافعية، 

ما الذي خباأته الطفولة فينا؟
الكلم عن الإبداع والقلق، ل اأرى اأنه يتعلق 
اأنه  تقديري  يف  وح�سب،  الطف�لة  مبرحلة 
اإذا  قبل  من  قلت  وكما  الــ�قــت.  مع  يتزايد 
كانت الطف�لة مثل قد تركت عندي ذكريات 
احلرب، فاإن هذه الذكرى مع ال�قت مل تظل 
حم�س�رة �سمن فكرة »احلرب« التي انتهت، 
لفكرة  عم�ما،  املــ�ت  لفكرة  جتاوزتها  بــل 
والنتزاع  التخلي،  لفكرة  والرحيل،  الفقد 
ما  كل  من  البيت،  من  املكان،  من  الق�سري 

ي�حي بالأمان.
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 ندى �سبحي اأبو غنيمة:
 ابنة الأردن و�سهيدة فل�سطني

هدى اأب� غنيمة

�سيدة كانت و�ستبقى م�سدر اإلهام لنا جميعًا
ع�سام عبد الهادي

هل اأب� طالب
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لي�ست ق�سية فل�سطني حمددة ببعدها اجلغرايف، وكارثة احتللها األقت بظللها الكئيبة 
على العامل العربي وم�ستقبله. ولي�ست ال�سهادة من اأجل هذه الق�سية مره�نة مبن ولد 
يف فل�سطني اأو مبن حتدر من اأب�ين فل�سطينيني، بل هي جذوة ال�جدان العربي وقبلة 

انتمائه الق�مي وحق�قه امل�سل�بة ما بقيت فل�سطني حمتلة.                    
مل تكن ندى ابنة ال�سن�ات الثلث قد تعلمت تهجئة احلرف بعد، حينما �سمعت كلمة 
فل�سطني ترتدد على ل�سان اأمها ال�س�رية الأ�سل، وهي ت�ستمع اإلى �س�ت والدها الدكت�ر 

�سبحي اأب� غنيمة من اإذاعة برلني العربية، ذات عيد، اأثناء احلرب العاملية الثانية.
كان عمر ندى �سنة حينما رحل اأب�ها اإلى اأملانًيا مع جمم�عة من الزعماء العرب لطلب 
الدعم من احلك�مة الأملانية يف م�اجهة اخلطر ال�سهي�ين، وهجرة اليه�د اإلى فل�سطني.

�سع�ر مبهم ا�ستعل يف روحها، وهي ت�سغي مع اأمها اإلى ر�سالة اأبيها ال�سعرية من ذلك 
الأفق البعيد، وكانت اأخباره منقطعة ب�سبب احلرب وتعر�ش برلني للق�سف:

باحثة وكاتبة من األردّن

 ندى صبحي أبو غنيمة:
 ابنة األردن وشهيدة فلسطين

هدى أبو غنيمة

أعالم
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وما حلَّ  العيد  قيل:  الأن�ش،  مرابع 
يف غـــري ربـــعـــك اأعــــيــــاد متــنــاهــا

الدار�ساهرة يف  لــه  الغريب  ويــح 
كــــاأمنــــا مــــن حـــنـــايـــاه حــنــايــاهــا

قـــه ــة كــالــنــدى نـــــادت فـــاأرَّ ــل وطــف
واأبـــكـــاهـــا فـــاأبـــكـــاه  ــب  ــجــي لي اأن 

ل� يعلم العيد مايف العيد من �سجن
تــاهــا اأو  الـــدهـــر  لأطـــــال  لـــنـــازح 

من  ما�سمعت  معنى  الــ�ــســغــرية  ــع  ت مل 
من  تعلمت  لكنها  الأثري،  اأبيها عرب  �سعر 
باحلما�ش  املفعمة  واأهلها  اأمها  اأحاديث 
كلمة  ـــردد  ُت كيف   - بــاملــخــاوف  املــ�ــســ�ب 

فل�سطني.
ميز  ال�����ذي  ال����وه����ج،  اأول  ذل����ك  ك����ان 
�سخ�سيتها، وطبع روحها املت�ّثبة وذكاءها 
املت�قد بطابعه، ووّجه م�سرية حياتها التي 
مرة  مرتني:  با�ست�سهادها  مبكرا  انتهت 
الي�سرطي  خالد  زوجها  ا�ست�سهد  حينما 
التنفيذية  اللجنة  وه� ع�س�   ،1969 عام 
ملنظمة التحريرالفل�سطينية، ومرة اأخرى 
حينما اغتيلت على باب بيتها بعد ع�دتها 
اللبنانية  اجلمه�رية  رئي�ش  مقابلة  من 
�سهر  اأواخـــر  فرجنية،  �سليمان  اآنـــذاك، 
احلرب  ابــان  1973اإ،  العام   من  ني�سان 
�سمريها  لنداء  تلبية  لبنان،  يف  الأهلية 
ال�طني، وهي حتاول وقف القتتال وحقن 
الدماء من اأجل ت�حيد الطاقات مل�اجهة 

العدو ال�سهي�ين. 
ــاأن دورهــا  ب اأنــبــاأهــا  لعل حد�ش نــدى قــد 
القادة  رفاقها  مع  ت�سيع  وهــي  حــان،  قد 
ال�سهداء كمال عدوان واأب� ي��سف النجار 
اأكرث  ذكرت  فقد  نا�سر،  كمال  وال�ساعر 
كانت  اأنــهــا  منها،  مقربة  �سديقة  مــن 
ت��سي ب�لديها منى وهادي قائلة: لتن�س�ا 
اأن ت�سيع�ين ت�سييعا مهيبا اإذا ماحدث يل 
اأمر كهذا ... ي�م رحلت ندى، كان الأفق 

القذائف  بــنــار  م�ستعلة  ـــريوت  وب دامــيــا 
اأحلم  ال�سهداء  ومئات  ندى  مع  ف�سيعت 

التحرر وال�حدة ال�طنية.
بعد رحيلها بقيت �سه�را اأراها يف احللم ، 
تنظر اإيل من وراء زجاج املكتبة ال�سفاف 
يف بيتنا يف دم�سق ول تكلمني ويف عينيها 
واأنــا  �س�تي  على  فاأ�سح�  وعتاب،  حــزن 

اأردد: ق�يل ياندى، من غدر بك؟

زهري اأبو �شايب / الأردن
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احلــرب،  اأوقـــات  ويف  ال�سلم  اوقـــات  يف  جمتمعاتهن  يف  احلــيــاة  على  بــالــغ  تــاأثــري  للن�ساء 
لقد  انف�سهن.  الن�ساء  قبل  من  حتى  للتهمي�ش  معر�سًا  زال  ومــا  كــان  التاأثري  هــذا  ولكن 
ع�سام  ال�سيدة  عن  بالكتابة  بــداأت  حني  ولكن   ، امــراة  من  اكرث  عن  للكتابة  اخطط  كنت 
لناجميًعا.                                                                                                               والقدوة  والقيادية  النا�سطة  للمراأة  كمثال  عليها  اركــز  ان  قــررت  الهادي  عبد 
تلقت  فل�سطني  حيث  نابل�ش،  1928  يف  �سنة  الهادي   ال�سيدة فاطمة / ع�سام عبد  ولدت 
تعليمها ثم اكملت درا�ستها الثان�ية يف مدر�سة الفرندز يف رام اهلل حيث متيزت بقدرتها على 
اخلطابة باللغة العربية الف�سيحة ومتكنت من اإتقان اللغة الإجنليزية وكان ذلك بالغ املنفعة 

والأهمية يف حياتها ال�سيا�سية الن�سطة لحقًا .
�ساهمت ع�سام يف �سن مبكرة يف الحتجاجات وال�سرابات التي نظمتها الأحزاب ال�سيا�سية 
1948  �ساركت يف حملت الإغاثة  �سد النتداب الربيطاين يف فل�سطني، وحني حلت نكبة 

لتقدمي الع�ن كالغذاء والدواء للجئني الذين اجربوا على ترك بي�تهم بالق�ة.
انخرطت ال�سيدة ع�سام يف العمل اخلريي الجتماعي التط�عي بان�سمامها للحتاد الن�سائي 
اإلى العمل  1949، و�سرعان ما انتخبت �سكرترية عامة للحتاد. ثم حت�لت  يف نابل�ش �سنة 

كاتبة من األردّن

سيدة كانت وستبقى مصدر إلهام لنا جميعًا
عصام عبد الهادي                         

هال أبو طالب

أعالم
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للحتاد  رئي�سة  انتخبت  حــني  ال�سيا�سي 
ثم    1965 �سنة  الفل�سطينية  للمراة  العام 
الفل�سطيني  ال�طني  املجل�ش  ع�س�ية  نالت 
ثـــم املــجــلــ�ــش املـــركـــزي ملــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفل�سطينية.
يف  قياديًا  دورًا  ع�سام  ال�سيدة  لعبت  لقد 
املقاومة الفاعلة بعد عام 1967. لقد قامت 
بتنظيم الكثري من اأ�سكال املقاومة للحتلل 
احتجاجية  عرائ�ش  ت�قيع  من  الإ�سرائيلي 
وم�سريات واعت�سامات و�سرعان ما اتهمتها 
�سباب  واإيــ�اء  مب�ساعدة  الحتلل  �سلطات 
املقاومة  و�سابات 
ــيــة  ــن ــ�ــســطــي ــفــل ال
ــة ومـــن  ــح ــل ــس ــ� امل
�ــســجــنــهــا  مت  ثــــم 
ــا مع  ــاده ــع ــم اإب ث
اإلى  ابنتها فيحاء 

الأردن.
تاريخ  لقد عرفت 
في�سل  اأم  جدتي 
�سخ�سي  ب�سكل 
ولــكــن حــني قمت 
بالبحث والتدقيق 
ان  وجـــــــــــــــــدت 
ي�سفها  البع�ش 
اأتتبع هذه  اأن  اأي�سًا واأود  بالنا�سطة الن�س�ية 
ال�سفة منذ بداية وعيها.. لقد حتدت جدتي 
يقبل  مل  اأظــفــارهــا.  نع�مة  منذ  العــــراف 
عليها  اأطلقته  الــذي  فاطمة  با�سم  والــدهــا 
ولدتها  على  اأ�سرفت  التي  القان�نية  القابلة 
لأنها  يكن مهمًا  الطفلة مل  ا�سم  ان  معتقدة 
جــدًا  مهمة  الطفلة  ت�سمية  كــانــت   : اأنــثــى. 
ل�الدها املحامي املثقف فاأ�سر على ت�سميتها 
ع�سام. وهكذا اأ�سبح ا�سمها مركبًا فاطمة، 
نفع  ذا  كان  هذا  اأن  املفارقة  ومن  ع�سام. 
احل�اجز  جتتاز  كانت  فقد  لع�سام  كبري 

ال�سرائيلية م�ستعملة ا�سم فاطمة  بينما كان 
على  ال�سماء  على  يدقق�ن  الإحتلل  جن�د 
من  ع�سام  ليمنع�ا  ال�سرائيلية  احل�اجز 

املرور.
الثان�ي  تعليمها  اإكمال  على  ع�سام  اأ�سرت 
يف  ميكثن  جيلها  من  الفتيات  كانت  بينما 
امتــام  بعد  املبكر  ــزواج  ــال ب ويقبلن  البيت 
ال�سف�ف  تــ�فــر  لــعــدم  ــة  ــدادي الع املرحلة 
يف  نابل�ش  يف  ـــاث  الإن مــدار�ــش  يف  الثان�ية 
الأربعينات.ا�ستجاب والدها لطلبها واأر�سلها 
تعليمها يف مدر�سة  رام اهلل  ل�ستكمال  اإلى 

الفرندز .
تقدم جدي  املدر�سة،  قبل تخرج جدتي من 
اأن  ــ�قــع  وت خلطبتها  الــهــادي  عــبــد  قــا�ــســم 
الفتيات  مــن  كغريها  الــدرا�ــســة  تــرك  تقبل 
العربي  البنك  م�ظفًا يف  كان  اأنه  خ�س��سًا 
قبل  هــذا  )كــان  فل�سطني  اأرا�ـــشٍ يف  وميلك 
الدرا�سة  تــرك  ع�سام  اأبــت   .)1948 نكبة 
وجعلت تخرجها �سرطًا لقب�ل اخلطبة مما 
اأثار غ�سب جدي واإعجابه ال�سديد يف نف�ش 

ال�قت.
كزوجة  الدائم  جدتي  ان�سغال  من  بالرغم 
بن�ساطها  ا�ستمرت  فقد  اأطفال،  لأربعة  واأم 
بالإ�سافة  وال�سيا�سي  الجتماعي  التط�عي 
وكان  العاملية  للم�ؤمترات  الفاعل  حل�س�رها 

ذلك بدعم وم�ساندة من جدي.
ع�سام  ال�سيدة  ت�جهت   ،1975 عــام  يف 
اإلى  الفل�سطيني  ال�فد  لرتاأ�ش  املك�سيك  اإلى 
م�ؤمتر املراأة العاملي بتنظيم من هيئة المم 
املتحدة . دعا امل�ؤمتر اإلى مزيد من الرتكيز 
على حق�ق املراأة ودورها يف التنمية وال�سلم 
ال�سيدة ع�سام وجه�د  العاملي.كان خلطاب 
على  احل�س�ل  يف  الف�سل  الــ�فــد  اأعــ�ــســاء 
اإدانة من امل�ؤمتر لإ�سرائيل كدولة عن�سرية 
حقق  عن�سرية.لقد  كحركة  ولل�سهي�نية 
العقلين  بالنقا�ش  النت�سار  هــذا  الــ�فــد 

�شلمان امللك/ قطر 
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بالت�ا�سل  وباحلكمة  ال�ف�د  كل  مع  الهادئ 
مع اجلميع عن طريق �سرد احلقائق املدعمة 
بالأرقام مع ثقة بل حدود باحلق�ق امل�سروعة 

لل�سعب الفل�سطيني.
ع�سام  الــ�ــســيــدة  انتخبت   1981 عـــام  يف 
الــعــام،  العربي  الن�سائي  لــلحتــاد  رئي�سة 
الحتاد  يف  ع�س�ًا  انتخبت   1992 عام  ويف 
�ساركت  الــعــاملــي.ِ  الــدميــقــراطــي  الن�سائي 
املتعلقة  املتحدة  الأمم  م�ؤمترات  بفعالية يف 
 ،1983-1990 �سنة  من  الن�س�ية  بالق�سايا 
وتبنت الدفاع عن حق�ق املراأة خ�س��سًا يف 
العامل العربي وطالبت بامل�ساواة الكاملة بني 
الن�ساء ل يطلنب  »اإن  اجلن�سني ومما قالت  
التف�ق على الرجال ولكنهن يطالنب بحق�ق 
الرجال.  عليه  يح�سل  ملا  م�ساوية  وفر�ش 
يف  حقها  على  للح�س�ل  تنا�سل  املـــراأة  ان 
التعليم،امل�ساواة يف الأج�ر واحلق�ق  �سمن 

الأ�سرة واملجتمع.«
يف عام 1993 مثلت ال�سيدة ع�سام اآ�سيا يف 
امل�ؤمتر العاملي حلق�ق الإن�سان يف فينا وبينما 
النتهاكات  �ــســارحــٌة  خطابها  تلقي  كــانــت 
را�سي  الأ  يف  الن�سان  حلق�ق  الإ�سرائيلية 
احل�س�ر  اأحــد  اقــرتب  املحتلة  الفل�سطينية 
ت�قفي«  »ت�قفي،  ي�سرخ  واأخــذ  املن�سة  من 
وحاول خطف ال�رقة املكت�بة من يدها. لكن 
وا�سلي«  »وا�سلي،  بالهتاف  اأخذوا  احل�س�ر 
ط�ت  اأن  اإل  ع�سام  ال�سيدة  من  كــان  فما 
ناظرة  جيبها  يف  وو�سعته  املكت�ب  اخلطاب 
احل�س�ر  اإلى  ت�جهت  ثم  بهدوء  الرجل  اإلى 
لتكمل خطابها  قائلة »اإنني اأود خماطبتكم 

وجهٌا ل�جه وقلًبا لقلب«.
ال�سيدة ع�سام على  2000 ح�سلت  يف عام 
جــائــزة ابــن ر�ــســد للفكر احلــر وكـــان ذلك 
اأجل  من  املت�ا�سل  ن�سالها  على  لها  تقديراٌ 
حق�ق املراأة. تاأ�س�ست جائزة ابن ر�سد للفكر 

يف  اأملانيا،  ،مقرها  م�ستقلة  كم�ؤ�س�سة  احلر 
ذكرى 800 �سنة على وفاة ابن ر�سد. اأكدت 
ا�ستلمها  اأثناء  خطابها  يف  ع�سام  ال�سيدة 
التحرر  بني  ال�ثيقة  العلقة  على  اجلائزة 
ا  ال�طني وحرية الفرد يف املجتمع وخ�س��سً

املراأة . قالت« من امل�ستحيل الف�سل بني 
وبني  عامة  والإنــ�ــســان  خا�سة  املـــراأة  حق�ق 
امل�ساألة الفل�سطينية«. وو�سفت يف كلمتها كيف 
تط�ر عمل الحتاد العام للمراأة الفل�سطينية 
الن�سال  يف  وامل�ساهمة  الن�ساء  تنظيم  من 
الن�ساء  بحق�ق  املطالبة  اإلى  الحتلل  �سد 

وال�طنية  املدنية 
بتثبيت  واملطالبة 
هـــــــذه احلــــقــــ�ق 
الــــد�ــــســــتــــ�ر  يف 
يف  الفل�سطيني 

امل�ستقبل.
من  الكثري  يــ�ؤكــد 
املــراأة  اأن  النا�ش 
الـــــتـــــي متــتــلــك 
وتعمل  ــطــمــ�ح  ال
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــذا 
الطم�ح يف املجال 
اأو  الإجـــتـــمـــاعـــي 
اأو العام ل  املهني 

بد اأن تف�سل يف حياتها الأ�سرية.. اإن م�سرية 
هذه   خطاأ  على  حــي  مثال  ع�سام  ال�سيدة 
املق�لة لأنها جنحت متامٌا يف اأداء واجباتها 
بحق  ا�ستطاعت  واأولدها.لقد  زوجها  جتاه 
اأولدهــــا  ــهــا.اإن  ــات حــي يف  الـــتـــ�ازن  حتقيق 
وبناتها يتمتع�ن بقدٍر كبري من ال�ستقللية 
يف  جــدًا  ناجح�ن  وهــم  والــ�عــي  وامل�سئ�لية 
حياتهم العملية.ول �سك اأن للدعم والت�سجيع 
الذي لقيته هذه ال�سيدة الكبرية من زوجها 

كبري الأثر يف جناح م�سريتها.

بابلو بيكا�شو / ا�شبانيا



اإمييلي نفاع
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كتاُب الأغاين
اإميان عبد الهادي

ق�سائد
مرمي �سريف

تعاَل لآخَذ حقي منك
غادة خليل

بداية
ماجدة العت�م

حجر نرد
منال حمدي
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اإّنهم يرحل�َن ط�اَل ال�ّسنْة
يرحل�َن، ول يرتك�َن �س�ى امراأٍة م�ؤمنْة!

جّدتي �سقطت مثل جنٍم بعيٍد
�َء كي اأدِفَنْه ومل اأِجِد ال�سّ

»اأترى حنَي اأفقُا عينيَك، ثّم اأثّبت ج�هرتنِي مكاَنُهما«
قَد راأى...

، فتح�ّس�َش �س�ءًا هناِلَك، �س�ئنِي، اأكرَثَ
لكّنُه مل يِجْد اأعُيَنْه!

ُير�ِسُل الك�ُن اأ�سداَءها، بينما يتمراأى على �س�ُتها املُنَفِرْد
فقُد ذاَك: الذي مل َيِجْد!!

كتاُب األغاني

إيمان عبد الهادي

أدب/ شعر

أكاديمية وشاعرة من األردن



130

20
18

اء 
شت

 - 
شر

س ع
خام

د ال
عد

ال

مل تكن تلَك اأّمي!
ل اأراها �س�ى: وردٍة ل تِلْد!

وردٍة خاِئنْة
خّباأْت كلَّ هذا العراِء؛ لكي ت�سُكَنْه

، وكلَّ نداٍء، وكلَّ َهدْف اأت كلَّ �سرٍّ خبَّ
ثمَّ مالْت على امل�ِت حّتى اعرَتْف

الغ�اِم�ِش  بــنَي  الفرَق  اأرى  ل�سُت  قــاَل: 
والأمِكنْة

جّدتي الّثانيْة
جّدتي احلجرّيُة مثَل اجلباِل،

وكاملار�سميّل� كذلك: جّدتَي ال�اهنْة

حنَي  هناِلَك:  بعيٍد،  جنٍم  مثل  �سقطت 
ح�ْن اأرادت غ�سيَل ال�سّ

ويف حلظٍة كاجلن�ْن
�سجيِج  بنَي  اجل�سر  وقّو�سِت  تداعْت، 

الأواين وبنَي ال�ّسك�ْن
على اجلهِة املُذِعنْة

ملكاِن ميّداِن حبَلُهما:
- اآن اأن ترتكي البيَت، والعمَل املنزيّلْ

- لي�َش بعُد، تبّقى الكثرُي من ال�ّسغل بنَي 
! يدّيْ

- اأرجئيِه اإلى الغْد!
الك�ِن  - هل ترتكاين هناِلَك يف مطبِخ 

را�سخًة كال�َتْد؟
َدِت ال�ّسّيدْة وتنهَّ

بقعِر  الغارَقنِي  واجلَزَر  الِفطَر  وتذّوقِت 

احَل�َساْء
كاَن �س�ُت ال�ّستاْء

ُه ُمبَعدْة اأخر�سًا، وملحِمُ
- جّيدْة!

قالِت اجلّدُة امل�ستعاَرُة يف ج�سِمها
والبعيدُة عن حلِمها

ها! والقريبُة من اأمِّ

وتراءى لها )الأم�ُش(: اأعمى
ى ُمدمَّ

الــروؤيــَة  غيهِب  يف  )الآَن(  تــرى  فماذا 
املمِكنْة؟

متدُّ  الأواين...  لغ�سيِل  يدًا  متدُّ  وكانت 
يَديِن...متّدهما ثانيْة

وحّطمِت  ــراِغ،  ــف ال يف  �سقطْت  حينما 
الآنيْة

مل تعد يدها تغ�سُل امللك�ْت
فقالت: اأم�ْت!

واأتُرُك حّتى القيامْة
بقايا طعاِمهُم املُحِزنْة

لن اأع�َد لرفِّ الّر�سائِل، ف�شِّ املظاريِف، 
اأ�س�اِقها الكامنْة

اأيَن، اأيَن؟
اإلى اأيَن يا روَحها؟ يا حمامْة!

اإّنهم يرحل�َن ط�اَل ال�ّسنْة

ين
غا

 الأ
اب

كت
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يرحل�َن، ول يرتك�َن �س�ى امراأٍة م�ؤمنْة!
جّدتي �سقطت مثل جنٍم بعيٍد

: بعيٍد اإلى حدِّ
زاَل  ومــا  بعُد،  بال�ّسماواِت  يرتطم  مل 

ي�سقُط يف الأزمنْة
جّدَي املدينُّ تلها، ولكّن اأمي تق�ُل:

تلها كما يتبُع اخلرُز املنفِلْت
ُه بع�سَ

ُه كاَن ج�ُع التَّلأُل�ؤِ قد َع�سَّ
فانربى...

كاَن نهُر الهباِءاِت يبلُع ريَق الّزمْن
وامل�ُت وقٌت كذِلك،  بامل�ت،  َي�سَرُق  كاَن 

لكنه كالَ�َثْن
عاَد  وما  الكلماِت،  يف  ت�ّقَف  �سيٌء  َثــمَّ 

يجري كاأي دٍم يف العروْق
َثمَّ َديٌن على الّراتقنَي ال�ّسماواِت بالغيِم،

واّت�سعْت - يف ال�ّستاِء- اخُلروْق
 

ماَت جّدي
كذلَك خط�ُتُه مل تُعد يف الّطريْق

�ساَر: ل �سيَء
�ساَر كتابًا من املحِ�
في�سًا من ال�سح�:

غيب�بًة
الّرماِد/  احل�سراِت/  من  ج�سرا  �ساَر 

الّدخاِن/ احلريْق
�ساَر مثَل احلديقِة حلظَة م�ِت البذوْر

ن�ساًء جتّعدَن قبَل اجلماِل العتيْق

ال�ّسهقاِت،  مع  الأغـــاين  مثل  تاأك�سدَن 
تقّ��سَن مثَل اخُلدوْر

احلياُة،  فيَك  �ستنه�ُش  اخلريُف:  يق�ُل 
ولكّنها نائمْة

ول فار�ٌش قد يقّبُلها:
احل�ساُن وحيٌد، وفار�ُسُه باَت يلقي على 

( باللِئمْة )اجلدِّ

اأيَن اأذهُب من كلِّ هذي املعاين؟
واأ�س�اُتهم كيَف اأدفُنها؟

اأخربوين اإذا كاَن بال��سِع دفُن الأغاين
اإذا كاَن بال��سِع يا اأ�سفهاين..

دي
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عبدالكرمي ال�شيد/ الإمارات
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1
اأغم�ْش عينيك

�ساأحّمي يف تلك الظلمة
انظْر ح�لَك الآن ؛

احلزُن الهادُئ مكاَن نظرتَك ال�ساخبِة
ه� اأثري

اأنت ل ترغُب يف حم�ِه
ا واأنا اأي�سً

2
 �ساكٌن هذا الليل

جدار يسند الضوء

مريم شريف

أدب/ شعر

شاعرة من األردن
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ة دواء  كالأمل بعد حَبّ
 بي�ٌت نائمٌة يف تك�ينها النهائِيّ

اجلداُر ي�سند ال�س�ء 
 كي ل يتناثر

وال�س�ُء يحمُل اجلداَر
  كي ل ي�سقط يف الظلم
 وحتت الأ�س�اء البعيدة

 ق�سرة الظلم رقيقٌة
 ل يزيد مرور ال�قت من �سماكتها

 واله�اء الأزيلُّ ما زال مي�سي
ل الدنيا  منذ اأَوّ

 حتى هذا ال�سك�ن
 كاأن ل �سيء يقب�ُش انعتاَق ال�س�ارع

ول �سيء ي�قُف م�سي العابريَن
  �س�ى ال��س�ل

 كاأْن ل اأحَد هناك
 ول حتى انحدار �س�ٍت حزين

 ي�سيُل على ق�سرة الظلم؛ فتن�سقُّ قليل
 كاأْن ل �سيء اأكرُث طماأنينًة 

من هذا الليل !

3
اأفكر حني اأ�سري باأثقايل
 وحني  اأ�سعد  الأدراج 

 نح� مكاٍن ل اأحّبه
اأّن الثبات لي�ش يف قدمّي 

مكاَن احلقيقة
مكاَن اليقني

ذلك الذي مثل يد تناولني معجزة

ثم تغيب اليُد 
كاأنها كانت تلك الغيمة 

اأو ذلك اجلبل
او كاأنها مل تكن ،

رمبا كنت اأداوي خلًل  يف روحي
تلك اللهفة التي ل ميكن خلخلتها

 الن�سداد نح�  البعيد
الن�سداد الذي ل ميكن اأن ي�سّمى اأ�سرًا
ما يجعلني بقلب م�سطرٍب اأفتح الباب 

دون اأن يطرقُه اأحد
ما يجعلني اأتبُع خّفة يف اله�اء

 واأبتعُد م�سافاٍت
دون اأن اأعرَف اأين اأتدارك خطاي

ثم اأع�د 
 ويف اأبعد اعماقي 

تغ��ُش �سّجة النق�سان
الع�ا�سُف املليئُة بذلك الن�سداِد 

املُ�سني 
املبهِم

كما ل� اأنه باٌب يرتّبع يف هدوٍء ما
وخ�سخ�سة مفاتيحِه 

هي ال�س�ت ال�حيد بني الأر�ش 
وال�سماء

واأنا ال�سامعة ال�حيدة
 ل اأجد املفاتيح

ول اأعرف على اأي �سيٍء ينغلق الباب
ثّم 

 اليد الغيمة
ثّم الت�ق ، والنق�سان

س�ء
ل�

د ا
�سن

ر ي
جدا
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ثّم  
 ل �سيء

ذابت اجلملة التي كانت 
�ستكمل ال�سياق ..

4
كنُت �ساأكتُب عن وجهك

لكن ما مينُحُه يل وجُهك
لي�ش يف ا�ستطاعتي اأن اأمَنحُه للق�سيدة

كنت �ساأكتُب عن يديك
مَلَ�َش الليُل جن�َمُه األَف مّرة

واأنا مل اأعرف بعد
ماذا تت�سّمى الأ�سياُء
حني تلِم�ُسها بيديك

كنُت �ساأكتُب عنك اأنت
لكّنني ل اأق�ى

على روؤية نهايات اللغة
واملفرداُت التي عادت معي

اإلى الأر�ش
قليلة .

يف
�سر

مي 
مر
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تعاَل لآخَذ حقي منك
وتاأخَذ حَقك

�س�ُء نهار 
وطعُم بداية

واأننُي نبعة
وع�سرون طائرا

هذا لك، 
ويل عندك

حديقُة حروف
وم�ساراٌت برية 

أكاديمية وشاعرة من األردن

تعاَل آلخَذ حقي منك

غادة خليل

أدب / شعر
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ليل
 خ

دة
غا

اأ�سح� ويُدك يف يدي
 وردًة 

برائحة مدوخة
تعبُق ح�يل

ت�سرُي دمعًة
وغيمَة �س�ق

ي�سرق مني كلَّ �سيء!

حزينٌة اأنا
لقد عرفُت الي�م

كم اأحبك!

هذا الن�ع من احلب
الذي ي�سرّيُ ب��سلَة فرِحك

اأو حزِنك
ويق�ُدك كطفٍل �سغرٍي

ه مَّ اأ�ساَع اأُ

�سيك�ُن علّي اأن
اأظلَّ قيَد
ال�ستياق
بل نهاية

ها اأنت تت�سلُل الآن
ت�سخُر من دمعتي

وتاأخذين اإلى
التلل

لرنقَب �سروَق ال�سم�ش

ها اأنت ت�سحُكني

وملم�ُش اأ�سابعك
ومهرجاُن �سحك!

خفية عنك
جت�لت يف دروبك

ول�سعتني النحلت
الغريب

اأنني اأنّز
ع�سل

مّذاك!

اجتماٌع
 لندفاِع بركان
وزخاِت مطر،
طيبِة دروي�ش
ومكِر �ساحر،
و�س�ِح زهرة

وغم��ِش غابة،
رقِة ن�سمة

وق�س�ِة عا�سفة،
هذا ه� اأنت!

�سي�سرُي هذا ال�س�ق
قلعًة

وهذا احلناُن
جديلًة

ن�سعُد بها 
ونظلُّ يف الأعايل!
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مل اأُِرْد اأن اأحبَّك هكذا
فِلم كنَت جارحا 

وحارا ووا�سعا وعاليا
لأتاأمَل واأحرتَق واأعدَو واأعلَ�

واأزيَح عن طربقي
كلَّ ما ي�ؤخرين عن

الَفناء فيك؟

زرقاُء زرقاء

زرقاُء زرقاء
يا روحي ال�حيدة

كما تفعُل دوما
واأن�ساُق معك
يف لعبِة اللغة
لكني حزينة

فهذا احلبُّ ي�سرُق
مني كلَّ �سيء
حتى الكلمات

ه�ائي ناق�ٌش دونك
وي�مي �ساحٌب

وقلبي تع�ي فيه
الريح

�ساأفكُر كيف اأّن خط�َتك
البعيدَة 

تربكني اأو تعيُد اتزاين
وعينيك متلكان اأن 
تن�ِسلين من البئر 

اأو تغرقاين فيه
وكلمًة منك جتعلني

اأزهُر اأو اأذُبل!

ُمكْلٌف هذا احلب
وقد فات اأواُن الهرب

فاأنت �سرت ل�عًة كاملة 
ني وت�سري تخ�سّ

يف دمي

رافع النا�شري / العراق

نك
ي م

حق
خذ 

ل لآ
تعا
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ت�سبهني غابة جليدية
ُقَبيل انبلج ال�س�ء!

تغفني  يف البيا�ش
وتطريين �سريعا غمامًة

هاج�سها ال�سفر

يف حديقتك..
بنف�سجيٌة زهرُة ال�س�ق

تهم�ش �سعرا يتلفح الرم�ز
حمراُء زهرُة ال�سه�ة �سارخة

ل تاأبه بال�ستعارات !

تتلّ�ين  غيمًة
عميقَة الخ�سرار

حني تن�ستني ل�س�ته
يف املدى ال�ساحب الراجف

متتدين  له ق��ش قزح!
حني ترينه

وتلمعني  ُزلل  مـــاء  تــغــديــن  ــني  ــفِّ تــ�ــسِ
بال�سحك!

يف م�ج اللقاء
بنت  هــي  األــــ�ان  �سيمف�نية  تعك�سني 

اللحظة 
مل تتمكني للآن من و�سفها!

ت�ستاقينه 
فيلب�ش طاقيَة الإخفاء!
ت�سريين ليل دام�سا 

وت�سّيعينه
اأكرث!

يف ال�سباح تدّونني 
�سريتك و�سريَة اأرواح اأخرى

ول تدركني مغزى ذلك
اعرف اأنك تفكرين :  ل�سُت �س�ى
خيِط �س�ٍء وحيٍد يف هذا املحيط 

ني �س�ٌق ملا ه� اأكرث؟! فِلَم مي�سُّ

ليل
 خ

دة
غا



140

20
18

اء 
شت

 - 
شر

س ع
خام

د ال
عد

ال

�سلوى زيادين
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مل يحدث اأننا التقينا هكذا �سدفة على قارعة طريق. لكنني اعتقدت ورمبا �سدقت 
اأو اأنني ملحت  اعتقادي اأنني التقيته على باب م�ؤ�س�سة حك�مية، اأو م�ست�سفى كبري 
�س�رته على زجاج النافذة املقابلة يل واأنا يف ذلك املقهى. مل يحدث اأنني وجدت 
نف�سي جراء املفاجاأة اأق�ل له: ما الذي جاء بك اإيل؟ فريد قائل: كم مرة �سعت 

مني وكم مرة مل اأجدك! 
ال�سباحات  بع�ش  يف  نف�سي  اأرتب  الرتتيب.  وخارج  ال�سدفة  خارج  حياتي  يف  ه� 
اإميانا مبا �سمعته مرة اأنه من ال�سروري اأن تخرج كلما خرجت بكامل ا�ستعدادك 
ملقابلة حبيب قد يلتقيك �سدفة. ويف مرات اأخرى اأق�ل لنف�سي اأن ما نهيىء اأنف�سنا 
له ل يحدث. فل اأرتب نف�سي. ويف كلتا احلالتني: ل األتقيه. هل هذه نكتة اأم �سبب 
ق�ي للحزن؟ ل اأدرك الفرق. واأجزم اأنه �سخ�سية روائية اأعجبتني ذات كتابة. ورمبا 
ل�سدة اإعجابي بها حلمت به اأكرث من مرة. مرتني. ثلثا. ل�ست اأذكر. ف�سكنتني تلك 

بداية

ماجدة العتوم

أدب/ قصص

قاصة من األردن



142

20
18

اء 
شت

 - 
شر

س ع
خام

د ال
عد

ال

واأ�سنع  بها  اأهج�ش  و�سرت  ال�سخ�سية 
واآخر حزين.  �سعيد  بع�سها  اأحداثا  لها 
نهاية  لها  اأجــد  مل  الــ�قــت  ذلــك  ومنذ 
اأحدثته  ل�  �سغريا  تغيريا  لأن  منا�سبة 
يف جمرى الرواية الأولى كان �سيجعلها 
ينابيع من  تتفجر  مني، فرتكتها  ت�سيع 
اإليه  �ست�ؤول  وعما  حــدث  عما  الأ�سئلة 

احلكاية اجلديدة.
حكاية جديدة

غري  على  الي�م 
ايـــــــــام كـــثـــرية 
اأفرح  اأن  قررت 
يف  اأمتــــدد  واأن 
كتبت:  الــفــرح. 
ال�رد(  )�سباح 
الأ�سدقاء  لكل 
ـــــني.  واملـــــقـــــرب
ا�ــســتــمــعــت اإلـــى 
فـــــــــريوز وهــــي 
تـــغـــنـــي اأكــــــرث 
مـــــــــن مـــــــــرة: 
بخارا  جــ�يف  مــن  نفخت  انـــت؟  كيفك 
ونحن نحب احلياة  وكتبت:  املــراآة  على 
رتبت  �سبيل.  اإليها  ا�ستطعنا  مــا  اإذا 
واأنــا  يك�ن  اأن  له  ينبغي  كما  �سيء  كل 
تلك  اأغنية فريوز  اأمتايل على م��سيقى 
لقربي  وفقا  وينخف�ش  يرتفع  وال�س�ت 
ات�سلت  امل�سجل.  مكان  عــن  بعدي  اأو 
غري  جــاءين  وردا  وطلبت  الــ�رد  ببائع 

على  زهــريــات  يف  ف��سعته  متباطىء 
من  خاليا  خمي  كــان  طاولة.  من  اأكــرث 
التفكري باأي �سيء �س�ى رغبتي ال�حيدة 
بتمهل  قه�تي  اأعــددت  بالفرح.  الأكيدة 
مل  معي.  اأحـــدا  وكـــاأن  و�سربتها  وتــاأنــق 
اأفــكــر بــاأن اأحـــدا مــعــي.  مل اأعــتــد هذا 
لكنني  نف�سي.  الهدوء من  الرواق وهذا 
ل�  ومتنيت  الي�م  اأحببتني  اأنني  اأجــزم 
اأخــرج،  اأن  قــررت  دائــمــا.  اأنــنــي هكذا 
ماذا  الأيـــام:  معظم  حــرية  ت�سبني  مل 
اخلزانة  من  ثيابي  كل  فاأخرج  األب�ش؟ 
وكــاأن  وتــ�تــري  ف��س�يتي  ل�سدة  فــاأبــدو 
ــدي. هــذه املــرة اخــرتت دون  ل ثياب ل
وتــنــ�رة  ورديــــا  قمي�سا  طــ�يــل  تفكري 
كلما  الــذي  باجلينز  اأفكر  مل  رمــاديــة. 
اإليه.  جئت لألب�ش درت. درت ثم عدت 
و�سعت ماكياجا خفيفا. حملت حقيبتي 
كان  انت؟  كيفك  اأدنــدن:  واأنا  وخرجت 
�سباحا رائقا، ماطرا، ومن�سابا. ركبت 
�سيارتي وم�سيت. مرة اأخرى عدت اإلى 
الإذاعية.. القن�ات  اإحــدى  عرب  فريوز 

حبيبي  انــت  ل  تغني:  كانت  املــرة  هــذه 
حبي  ورغــم  ب�سراحة  �س�ى.  ربينا  ول 
منا�سبة  اأجدها  ل  كنت  لكنني  للأغنية 
تركتها  ال�سباح..لكنني  هــذا  حلالتي 
تغني وتركت املطر يت�ساقط على زجاج 
الطريق  وتركت  اأم�سحه.  ومل  ال�سيارة 
تاأخذين اإلى حيث ل اأدرك متاما. ت�قفت 
اأي  لأتــنــاول  الطريق  على  مطعم  لــدى 

عماد اأبو ا�شتية/ فل�شطني 

اية
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ال�سباحي  به وجع معدتي  اأ�سكت  �سيء 
اأن  اأو  بانتظاري.  فكان  دخلت،  املعتاد. 

ثمة حكاية اأخرى بانتظاري.
حكاية اأخرى

مل يكن اأحد بانتظاري كما اإنني مل اأكن 
على م�عد مع اأحد. لكنها الغ�اية. اأعني 
غ�اية الكتابة ونارها التي اإذا ا�ستعلت ل 
املرة:  تغني هذه  تنطفىء. كانت فريوز 
نف�سي  يف  اأقــ�ل  حبيبي.  يا  الباب  ع  ملا 
فــاأكــرث.  اأكـــرث  فهمي  ت�سيء  فـــريوز  اأن 
واأنـــا  اأغــنــيــة جميلة  بــاأ�ــش هــي  ل  لــكــن 
اأحبها. اأطلب اإفطارا ب�سيطا مك�نا من 
�سحن حم�ش وكم حبة فلفل وتغريني 
ماذا  النادل:  فاأطلبها..ي�ساألني  الكبة 
ت�سربني؟ اأن�سى ما ميكنني �سربه فاأتكاأ 
الطعام.. بعد  لكن  القه�ة  طلب  على 

وعلى  حــ�يل  ه�  ما  كل  مبراقبة  واأبـــداأ 
البت�سامة..ابت�سامة  ي�سبه  ما  وجهي 
من  اأكرث  ال�سباح..جربت  منذ  قررتها 
النهاية اخرتت  ويف  املــراآة  اأمام  واحدة 
جدا  وا�سحة  كانت  اإن  اأدري  ل  واحــدة 
اأدري اإن كانت حقيقية  اأم ل..ل  للعيان 
معق�لة  كانت  اإن  اأدري  مزيفة..ل  اأم 
تلك  اأن  مهما..املهم  لي�ش  بلهاء.  اأم 
البت�سامة تلك جلبته اإيل..كان رجل ما 
مي�سي بخطى واثقة نح�ي حتى اقرتب 
هل  �سيدتي،  بال�س�ؤال:  وبــادرين  متاما 
اأعرفِك؟ كنت يف حلظة غرور ل معنى 
ابنة  اأنــا  يعرفني؟  ل  ومن  �ساأق�ل:  لها 

احللم  اأخـــت  الــقــمــر.  وجـــارة  ال�سم�ش 
ل  فقلت:  انتبهت  املطر..لكنني  ورفيقة 
ا اأعرفك..يا لغبائي!  اأدري..كاأنني اأي�سً
كيف اخرتعت تلك الإجابة التي جعلته 
يجل�ش بكل ثقة..ثقة العارف الأكيد اأننا 
نعرف واحدنا الآخر ول بد من ا�ستعادة 

تلك املعرفة.
معرفة

وي�سرب  نف�سه  عن  يتحدث  يجل�ش  كان 
ويدخن  قه�ته 
بــيــنــمــا اأتـــنـــاول 
ــــــــــطــــــــــاري  اإف
اإليه.. واأ�سغي 
احلكايات  رجل 
الكثرية..�سافر 
ــــريا وعـــــاد  ــــث ك
من  هائل  بك�م 
الق�س�ش..واأنا 
يع�سق  من  اأكرث 
الـــقـــ�ـــســـ�ـــش..

من  انتهيت  وملا 
كاأنك  قه�تي..قلت:  جــاءت  الــطــعــام، 
منها.. ــا  اأي اأزر  ومل  كثرية  بــلدا  زرت 
�سبه  ذلك  كان  اأعرفك..رمبا  ل  كاأنني 
اأذكره..قال  ول  اأعرفه  اآخر  وبني  بينك 
يل: يف هذه احلالة..اأعتذر عن تطفلي 
بال�ق�ف..رجل  واإزعاجك..وهم  عليك 
اأحــرجــه..هــكــذا  اأن  ينبغي  ول  مــهــذب 
البقاء.. باإمكانك  بــادرت:  فكرت..ثم 

عماد اأبو ا�شتية/ فل�شطني 
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ميكننا التحدث..ومل يرتدد يف اجلل��ش 
مرة اأخرى والتحدث عن نف�سه ليقدمها 
نعرف  اأننا  به لعتقاده  تذكريي  اأو  اإيل 

بع�سا من ذي قبل.
عملي.  عن  اأي�سا.  نف�سي  عن  حتدثت 
وعن تفا�سيل اأعرف اأنها �ستجعله يبدو 
حقا  وكــاأنــه  ي�ستمع  كــان  ولكنه  مهتما، 
التفا�سيل..يف  تلك  ويــعــرف  يعرفني 
التفكري  �س�ى  اأمامي  لي�ش  احلالة  هذه 
اأك�ن  اأن  التاليني:فاإما  اخليارين  باأحد 
التي ل  قــد فقدت جــزءا مــن ذاكــرتــي 
واأنا  يكذب،  اأنه  واإما  عليها جيدا  اأع�ل 
باأنني ورغم  لثقتي  الآخر  اأرجح اخليار 
�سعف ذاكرتي فاإنني لن اأن�سى اإلى هذا 
طف�لتي،  عن  اأحدثه  اأن  احلد..ب��سعي 
عن  اجلامعة،  اأيام  عن  �سداقاتي،  عن 
اأركان حياتي..عن  اأحداث كربى هزت 
واأبــي  اأمــي  عــن  امل�سكني،  الأول  احلــب 
واإخ�تي، لن اأن�سى اإل ما اأريد ن�سيانه..

يبتغي  مــهــذب  لــرجــل  اأقـــ�ل  لــن  لكنني 
اأنه  حياتي  اإلــى  لل�ل�ج  و�سيلة  الكذب 
اأن�سى واأنني ل  يكذب..�ساأتظاهر باأنني 

بد اأن اأتذكر..
اأتذكر

فيما ه� جال�ش يتحدث عن اأن�اع الطعام 
التي ب��سعه اإعدادها نظرا لك�نه يعي�ش 
وحيدا ونظرا لأنه ي�ستمتع ب�سنع الطعام 
اأن  اأهــمــيــة..اأتــذكــر  ـــرا ذا  اأم ويــعــتــربه 
ذلك  جدا.  ي�سبهه  حياتي  يف  مر  رجل 

ويحرتف  امل��سيقى  يع�سق  الذي  الرجل 
بعينني  رجل  املختلفة.  ال�جبات  اإعــداد 
وخمتلف.  جميل  هــ�  مــا  كــل  تلتقطان 
�ــســاعــر. ر�ــســام..مــ��ــســيــقــي..راقــ�ــش 
ــ�ن.. ــن حمـــرتف..فـــنـــان..عـــا�ـــســـق جم
والرغبات..رجل  امل�ساعر  بدائي  رجل 
الظل  خفيف  مثقف..كائن  متح�سر 
الك�ن �سريع احل�س�ر و�سريع  على هذا 
�ساخر،  فطن  ــاح  ملّ ذكــي  رجــل  الغياب. 
خيال  �ساحب  هــّيــب،  وقـــ�ر،  فــكــاهــي، 
واأكرث..اأ�ساأله:  هذا  وا�سع..�سادق..كل 
هل حتب امل��سيقى؟ يرد �سريعا: طبعا..
وكيف اأمتايل اأثناء اإعدادي الطعام دون 
هل  ي�ساألني:  اأرق�ش؟  م��سيقى..كيف 
جتيدين الرق�ش؟ اأ�سحك واأق�ل: اأحبه 
يبادرين: وماذا  اأتقنه.  لكنني ل  واأفعله 
تكتبني هذه الأيام؟ اأق�ل واأنا اأكاد اأجزم 
اأن  ب��سعك  منه:  ت�قع  جمــرد  ذلــك  اأن 
بن�ع  اأ�ساأله  اأكتب.  ول  اأكتب  اأنني  تق�ل 
ينه�ش  واأين عرفتك؟  متى  من احلدة: 
الأمــر مزعجا  �سار   : ويق�ل  مكانه  من 
كل  احتمال  ب��سعي  يعد  مل  �سدقيني. 
اأن  علي..اأريد  ت�سبغينها  التي  تقلباتك 
اأعرف من اأنا وماذا تريدين مني اأو اأنه 
و�ساأين  ترتكيني  اأن  عليك  لزاما  �سار 

لأجد اأج�بة لتلك الأ�سئلة وحدي.
متعن  التي  فــريوز  وكانت  كنت  وحــدي 
يف مماحكتي �سيئا ف�سيئا تغني اآنذاك: 

طلعلي البكا واحنا قاعدين..
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مل اأعد اأقراأ طالعَك ال�رد، ومل َتُعد ت�سغلني �ساماتك انترثت على اأيِّ َخد؟
ل اأفكر يف بعرثتها.. ثم البحث عن ترتيب يليق بقبلة م�غلة يف عطرك لأبعد َحد. 

ل اأفكر ب��سع �سياج ح�ل �ساماتَك فل ي�سقُط عليها ريُق امراأٍة خرجْت من ما�سيَك 
لتعيدَك اإلى ذاك املجد.

ل اأفكر
لن اأفكر

لن اأُتِعَب عينّي وهي حترتق بجمال لي�ش يل، ولن اأُتِعَب اأ�سابعي بالَعّد.
�ساأبعرثها بع�س�ائيٍة و�ساأترُك ذاك اخلاُل وحيًدا، فهذا اخلال يا ِخّلي فقد ذاكرته 

وتركني نا�سًيا ال�عد.
�ساأجعل منه حجر نرد. ما راأيك؟ ل� اأعدنا ترتيَب الأحجاِر ُكّلها، كاأنَّ براعَم اأ�سابعنا 

مل تلتق. 

حجر نرد

منال حمدي 

أدب /  نّص

قاصة من األردن
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ُد العهد؟! كاأننا يف اأول الربيع برعًما يجدِّ
�س�رتَك  التقطتني  فقط  الي�م  كــاأنــَك 
ال  اأن  فاأفكُر  احل��ب؟!  فرِط  فوقعَت من 
اأحبَك كما يومها فكرْت.. ثم ِمن فرِط 

حبَك يل وقعُت يف احلب! 
األف ليلة  �ساأعيُد حينها ترتيب حكايتنا 
 ، قمي�سك  عــروة  حتــت  خمتبئة  وليلة 
تنفلُت  بالع�سق   ، مــا  زٌرّ  ينغم�ُش  حــني 
كل الأزرار وتتبعرُث على الرتاب ، كاأنها 

اأزراٌر ورد، يا كلَّ ال�رد.
لكن

ل. . ل ت�سمع �س�ت احلنني داخلي، هذا 
املتلّقي الذي ل يفهم معنى اأن اأك�ن بل 
غد. ل تلتفت اإلى ما يب�ُح به ول اأب�ُح به 

لأحد !
�ساألتني  ال�ساطئ حني  اأَتذُكُر على ذاك 
اأرخــت  �سديقٍة  مــن  جمانية  قبلة  عــن 
وذاك  اخلدِّ  هذا  على  لتطبَعها  �سفتيها 

؟ اخلدِّ
واأمتنى  ريقي  اأبتلع  �سفتّي  اأرخيُت  واأنــا 
اأنا من �سافحْت وجنتيَك واأنَت  ل� كنُت 
امل�ستاُق لذائقة �سفاهها حني ترتك اأثرا 
لذكريات احلبق على هذا اخلد وذاك! 

مب�ج  البحر  يتل�ن  حني  عابرة  قبلة  ل 
غبار.  اإلى  فتحّ�لُت  قبلتي  فيه  �سقطت 
بقايا مراكٍب  يكّ�منا  بنا.  يثُق  ل  البحر 

حطمها كم�ج ؛ كاأ�سعب رد!
اأبــتــلــعــُت الــنــدم.  عــلــى ذاك الــ�ــســاطــئ 
كاأنني  الزبد،  بقايا  فمي  من  اأخرجُت 

ل�  يــ�دًّ  اأنفا�سه.  يلتقط  وي�ن�ش  احلــ�ُت 
اأنه يع�د. 

وا�ستّدْت؛  املناخاُت  تقّلبْت  قبيل غربتي 
ونــحــن جــالــ�ــســان عــلــى اأطـــــراف ذاك 
اأم  غرُت  اإن  ت�سالني   . البعيد  ال�ساطئ 
اأثق بك وبل �سك؟ كنَت ت�دُّ روؤية  اأنني 
وجهي وه� يناديك ، لكنني كنُت داخلي 
من�سغلًة بغيابك الذي اأراه قد حلَّ غيمة 
الأدوار  فيه  وّزعنا   ، الكلم  ف�ق مقهى 
على  الــكــلم  نب�ش  ـــا  واأن قه�تي،  اأنـــت 

مقعد! 
كنُت اأنتظُر وداعَك فاأم�سكُت بيدَك قبل 

اأن تهرَب مني اأ�سابعك !
كنُت اأخ�سى قتلَك ال�سريع ، فَحّدقُت يف 
اأهرَب  كي  العقارب  اإلى  اأنظُر  ال�ساعة 

من ال�قت.
اغتالتَك  بعد.  تخني  ومل  قلبَك  خنَت 

وحدتَك وكنُت اأنا ما تبّقى من امَلّد.. 
داخلَك  فاكتمَل  للغريِب  روحـــَك  بعَت 

الهجُر وال�سّد..
عدَت  لكنَك  البلد؛  من  فرًحا  خرجَت 
حزيًنا بل قلب، جتل�ُش على مقعٍد �ساغٍر 
ل ترى وجهَك فيه، ل ترى �س�ى منفاَك 

من بلٍد اإلى بلد! 
كم اأنت �سقي مبنفااااااك...
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المكتبة

اإعداد: يو�شف عبدالعزيز
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الكتاب: اأنثى اللغة/ اأوراق يف اخلطاب واجلن�س
زليخة اأب� ري�سة

�سوي الغربي الكتاب: الأ�س�س الفل�سفّية للفكر النِّ
خديجة العزيزي

اجلرمية با�سم ال�ّسرف
رنا احل�سيني

املراأة والأمن الإن�ساين
مايا مر�سي

ور/ نظرة اأردنّية املراأة والدَّ
عدد من الباحثني والباحثات

تاريخ احلركة الن�سائّية الأردنية
2008 –  1944 

د. �سهري �سلطي التَّل

حدائق الأنثى
نزيه اأب� ن�سال

قبل اأن تنام امللكة
حزامة حبايب

ليلى خالد - اأيقونة الّتحّرر الفل�سطيني
عبلة ع�دة

واقع املراأة الأردنية بني الّدين واملجتمع
د. كامل العجل�ين
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يف  ري�سة،  اأبو  زليخة  والباحثة  ال�ساعرة  تلج 
هذا الكتاب، حقًل جديًدا، مل يتم طرقه من 
ندع�ه  اأن  ميكن  ما  وه�  قليل،  ب�سكل  اإل  قبل 
خلل  مــن  زليخة  تــلحــظ  الــلــغــة.  بجن��سة 
تــدّل  الــتــي  والألــفــاظ  للمفردات  مراجعتها 
اأ�سا�سًا  َعت  ُو�سِ الألفاظ  تلك  اأّن  الأن�ثة،  على 
الّتخّلف  لتكّر�ش  الذك�ري،  املجتمع  ِقَبل  من 
الوقت  ويف  امل���راأة،  عند  والّدونية  واالإح��ب��اط 

نف�سه تكرّ�ش العل� وال�سّيادة عند الّرجل.
الغربية،  اللغ�ية  للق�امي�ش  الباحثة  تتطّرق 
ن�سيجه  يف  اأدخ���ل  ق��د  ال��غ��رب  اأّن  لت�ستنتج 
اللغ�ي، ن�ًعا من الن�سجام بني كّل من الأن�ثة 
والّذك�رة، الأمر الذي ظّل غائًبا عن قام��ش 
من  الــرغــم  وعلى  العربية.  اللغة  ومــفــردات 
الّتقّدم الذي اأحرزته املراأة العربية يف العق�د 
القليلة املا�سية، واأّدى اإلى حت�سني م�قعها يف 
احلياة العاّمة، اإل اأّن كّل ذلك الّتبّدل مل ينعك�ش 
املفردات  فظّلت  اللغة،  م�ست�ى  على  اإيجابًا 
من  اخلانع.  املهّم�ش  الكيان  ذلك  اإلــى  ت�سري 

اأّن ما �ساعد على  الكاتبة  اأخرى وجدت  جهة 
تّيارات  وج�د  ه�  ال�سابقة،  الظاهرة  تكري�ش 
املجتمع  طروحات  تتبّنى  حمافظة،  ن�سائية 

الذك�ري، وترّتب ِوْفَقها اأم�ر حياتها. 
ل تن�سى الباحثة اأن ت�سري وهي تراجع الرتاث 
املفه�م  كّر�سا  عربيني،  كاتبني  اإلــى  العربي، 
جتاه  كتاباتهما  يف  ال�ستعلئي،  ــذكــ�ري  ال
العّقاد،  حمم�د  عّبا�ش  من  كّل  وهما  الأنثى، 
املــعــادي  مــ�قــع  مــن  كتب  فيما  انطلق  الـــذي 
حامد  اأبــ�  فه�  الآخـــر  الكاتب  اأّمـــا  لــلــمــراأة. 
املراأة  من  م�قفه  عن  اأف�سح  الذي  الغزايل، 

من خلل كتابه اإحياء عل�م الدين.
الذي  ــلأدب  ل من�ذًجا  الباحثة  تقّدم  اأخــرًيا 
مت�ّرًطا  يبدو  والـــذي  الن�ساء،  بع�ش  تكتبه 
باحل�ّش الذك�ري، وكاأّن العبارات والأفكار فيه 
امــراأة!  تخّطها  ومل  الذك�رة،  بل�سان  مدّبجة 
للكاتبة  اجل�سد  ذاكرة  رواية  فه�  الكتاب  اأّما 

اجلزائرية اأحلم م�ستغامني.  

الكتاب: اأنثى اللغة/ اأوراق يف 
اخلطاب واجلن�س
املوؤّلف: زليخة اأبو ري�سة

�سنة الّن�سر: 2009
الّنا�سر: دار نين�ى/ دم�سق
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الكتاب: الأ�س�س الفل�سفّية للفكر 
�سوي الغربي النِّ

املوؤّلف: خديجة العزيزي

�سنة الّن�سر: 2005
الّنا�سر: بي�سان للّن�سر والّت�زيع

ُتعَترَب احلركة الن�س�ية العربية املعا�سرة، اإذا 
جاز لنا اأن ن�سّميها بهذا ال�سم، حركًة حديثًة 
العق�د  يف  ملحمها  ت�سّكلت  وقــد  مــا.  ن�عا 
هذه  حتى  تت�سّكل  تزال  ول  املا�سية،  القليلة 
الكبري  الأثــر  اإّن  قلنا  اإذا  نبالغ  ول  اللحظة. 
اجله�د  بفعل  كان  احلركة،  هذه  طبع  الــذي 
الهائلة التي اأجنزتها كّل من احلركة الن�س�ية 
الغربية، وحركات حتّرر املراأة يف تلك البلدان، 
الن�س�ية  الفكرية  الكتب  �سعيد  على  �س�اء 
التي  املكت�سبات  �سعيد  على  اأو  ظهرت،  التي 
نثّمن حماولة  املــراأة. من هنا  ح�سلت عليها 
الباحثة الأردنية د. خديجة العزيزي، يف هذه 
الدرا�سة اجلديدة التي تقّدمها، والتي تتناول 
الغربي،  الن�س�ي  الفكر  تاريخ  خللها،  من 
رفدته،  التي  والأ�س�ش  الفكر،  هذا  وتيارات 
حتى و�سل اإلى ما و�سل اإليه من تطّ�ر وتاأثري.

تق�ّسم العزيزي كتابها اإلى �سّتة ف�س�ل، حيث 
تغّطي من خللها التحّ�لت التي طراأت على 
الفكر الن�س�ي الغربي، منذ ن�ساأته يف اأوا�سط 

القرن التا�سع ع�سر، مروًرا ب�لدته الثانية يف 
�ستينّيات القرن الع�سرين، وانتهاًء باإجناز ما 
ميكن اأن ن�سّميه نظرّية نقدية ن�س�ية، ت�ستمّد 
وخ�س��سّية  املـــراأة  اأحـــ�ال  من  م�سروعّيتها 
ة  اخلا�سّ روؤاها  وتطرح  املطروحة،  ق�ساياها 
يف م�اجهة الظلم التاريخي التي تعّر�ست له، 

وحتقيق حريتها املن�س�دة.
الــذي  الــكــبــري،  الــتــنــّ�ع  ـــى  اإل الــكــاتــبــة  تنتبه 
طبيعة  واإلـــى  الغربي،  الن�س�ي  الفكر  ي�سم 
على  فيه  املــ�جــ�دة  والتباينات  الختلفات 
ولذلك  والأهـــداف،  ــروؤى  وال الأفكار  م�ست�ى 
ح�سب  الفكر  هــذا  تق�سيم  اإلـــى  جلـــاأت  فقد 
تنتمي  التي  العاّمة  الــتــّيــارات  اأو  املــدار�ــش، 
الباحث�ن  قّدمها  التي  الدرا�سات  تلك  اإليها 
هذه  ومن  الن�س�ّيات.  والباحثات  الن�س�ّي�ن 
ــارات: الــتــّيــار الــلــيــربايل، واملــاركــ�ــســي،  ــي ــت ال
من  الرغم  وعلى  وال�سرتاكي.  والراديكايل، 
الكاتبة  اأّن  اإل  الظاهرة فيها،  التباينات  هذه 

ا. ترى اأنها تكّمل بع�سها بع�سً
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ُيعاين املجتمع الأردين، كما ُتعاين املجتمعات 
الــعــربــيــة، مــن تــلــك الآفــــة املــ�ــســّمــاة خــطــاأً 
�سن�ّيا ح�سد  يتم  ال�سرف(، حيث  )بجرائم 
العن�ان.  هذا  حتت  الّن�ساء،  اأرواح  من  عدد 
وقد يك�ن ال�سبب تافًها يف بع�ش الأحيان، كما 
حفية الأردنية والنا�سطة يف حق�ق  تق�ل ال�سّ
الكتاب،  هذا  م�ؤّلفة  احل�سيني  رنا  الإن�سان 
ت�سحك  اأو  العلكة،  الفتاة  مت�سغ  اأن  مثل 
لطرفة معّينة، اأو ترتدي تّن�رة ق�سرية!! اأو اأن 
تتعّر�ش للغت�ساب، الذي يك�ن قد ت�سبب به 

رجل ما، قام بالعتداء عليها، ولي�ش هي!!!
من خلل عملها ك�سحفّية يف جريدة اجل�ردن 
تغطية  يف  احل�سيني  رنا  �ست  تخ�سّ تاميز، 
م�قع  ــى  اإل تذهب  فكانت  الــ�ــّســرف،  جــرائــم 
من  تفا�سيلها،  وتت�سّقط  اجلــرميــة،  حــدوث 
املعنيني  مع  مبا�سرة جتريها  خلل مقابلت 
بها، اأو من خلل الطلع على تقارير �سادرة 
عن املحكمة التي در�ست ملب�سات اجلرمية. 
كانت تلك التفا�سيل ت�سبب الّذعر، لي�ش لرنا 

فقط، واإمّنا ملجتمع كامل يتناقل وقائع القتل 
اأن  دون  الن�ساء،  بحّق  حتدث  التي  الرهيبة 
رنا  تتناول  لإيقافها.  �سيء  فعل  من  يتمّكن 
هنا املاّدة 340 من قان�ن ما ي�سّمى بعق�بات 
التي  الطفيفة  والتعديلت  ال�سرف،  جرائم 
التي  املنّظمة  احلملة  ب�سبب  عليها،  جــرت 
منّظمات  والنا�سطات يف  النا�سط�ن  بها  قام 
مبــاّدة  ا�ستبدالها  اأجــل  من  املــدين،  املجتمع 
املــادة  ـــا  اأّم ــــراأة.  امل تنت�سر حلــقــ�ق  ـــرى  اأخ
ًة  املذك�رة فقد بقيت تقّدم للقاتل العذر، خا�سّ
حني مي�سك بالقتيلة وهي يف حالة تلّب�ش. كل 
ما حدث اأّن مّدة احلب�ش ملرتكب اجلرمية قد 

زادت قليًل.
يف  احل�سيني  تقرتحها  احلل�ل  من  عدد  ثّمة 
كتابها هذا، على طريق جمابهة هذه امل�سكلة 
امل�ستع�سية. من هذه احلل�ل ال�سعي اإلى تبّني 
هذا  ومتكينها،  ـــراأة  امل تعليم  نح�  اخلطط 
املعّنفات  الن�ساء  بيد  الأخــذ  اإلــى  بالإ�سافة 

وحمايتهنّ.

الكتاب: اجلرمية با�سم ال�ّسرف
املوؤّلف: رنا احل�سيني

�سنة الّن�سر: 2010
الّنا�سر: �سركة املطب�عات للّت�زيع والّن�سر
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الكتاب: املراأة والأمن الإن�ساين
املوؤّلف: مايا مر�سي

�سنة الّن�سر: 2011
الّنا�سر: املجل�ش ال�طني 

ل�س�ؤون الأ�سرة/ عّمان

غياب  ظــّل  يف  يتطّ�ر  اأن  للمجتمع  ميكن  ل 
لقطبي  هــ� مهم  والـــذي  ــســاين،  ــ� الإن الأمـــن 
فاإّنه  للرجل  بالن�سبة  واملراأة.  الرجل  الأ�سرة، 
يتمّتع مبجم�عة من المتيازات داخل الأ�سرة، 
يف  ويفر�ش  فيها،  يتحّكم  يجعله  الذي  الأمــر 
فالأمر  للمراأة  بالن�سبة  اأّما  �سط�ته.  اأركانها 
التابع  اأو  اخلانع  الكائن  فهي  خمتلف،  جــّد 
خدمته  يف  وقتها  جــلّ  تق�سي  وهــي  للرجل، 
التعبري  ــاول  حت حــني  وهــي  تعاليمه.  وتنفيذ 
زوًجا  الرجل،  ت�سّرفات  تنتقد  اأو  راأيها،  عن 
فع  ال�سّ تتلّقى  ما  �سرعان  فاإنها  اأخــًا،  اأو  كان 
والت�بيخ والزدراء. من هنا يبدو و�سع املراأة 
يف الأردن كما ه� يف البلدان العربية الأخرى 

قلًقا وُمَهّدًدا.
حياة  ت�سم  التي  احلــرجــة  املنطقة  هــذه  مــن 
لتتحّدث  م��سى،  مايا  الكاتبة  تنطلق  املــراأة، 
باعتباره  للمراأة،  اللزم  الإن�ساين  الأمن  عن 
اإعادة  اإلى  املطاف  نهاية  يق�د يف  عملّيًا  حًل 
�سيك�ن  مّمــا  للن�ساء،  املــفــقــ�دة  الطماأنينة 

وتقّدمه  املجتمع،  ا�ستقرار  يف  الأثــر  اأكــرب  له 
ـــن الـــذي تقرتحه  ـــا هــذا الأم وازدهـــــاره. اأّم
الكاتبة، فه� قائم على تلبية احلق�ق التاريخية 
للمراأة، والتي ت�ستند اإلى حتقيق مبداأ العدالة، 
واحلرية، وامل�ساواة مع الّرجل، لتتمّكن املراأة 
جنبًا  ولت�سارك  بكفاءة،  حياتها  ممار�سة  من 
وبهذا  القرار.  �سنع  يف  الرجل  مع  جنب  اإلى 
لعمليتي  النهائية  لة  املح�سّ ه�  الأمــن  يك�ن 

احلماية والّتمكني.
من  عدد  من  املقرتح  الإن�ساين  الأمــن  يتكّ�ن 
والذي  القت�سادي،  الأمــن  فهناك  الأ�سكال، 
ا  يتيح للمراأة جمال العمل والتعليم. هناك اأي�سً
الرعاية  للمراأة  ي�ّفر  حيث  اجل�سدي،  الأمــن 
العنف  �سبح  على  ويق�سي  وال�سحية،  الطبية 
الذي يهّدد حياتها. ثّمة الأمن ال�سيا�سي اأي�سًا، 
ـــذي ميــّكــن املــــراأة مــن ممــار�ــســة حق�قها  وال
الجتماعي  الأمــن  هناك  اأخــرًيا  الد�ست�رية. 
للمراأة،  الطماأنينة  يخلق  ــذي  ال والنف�سي، 

ويجعلها بعيدة عن التهديد.
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يــ�ــســّم هـــذا الــكــتــاب جمــمــ�عــة مــهــّمــة من 
الدرا�سات، التي تناولت واقع املراأة الأردنية، 
وما طراأ عليه من تطّ�ر يف ال�سن�ات القليلة 
جاءت  فقد  هــذه  الــدرا�ــســات  اأّمــا  املا�سية. 
)املــراأة  الّت�ايل:  على  هي  ــ�اب،  اأب ثلثة  يف 
املحّلي،  واحلكم  ــراأة  امل ال�طنّية،  والّتنمية 

واملراأة والكتابة(.
ــارك يف تــاألــيــف هـــذا الــكــتــاب عـــدد من  �ــس
ــات، مــنــهــم: الأ�ــســتــاذ  ــاحــث ــب الــبــاحــثــني وال
املا�سي،  عزيز  �سكري  ود.  عاي�ش،  ح�سني 
ال�ّساكت،  اأن�ش  ود.  اأ�سمى خ�سر،  واملحامية 
د.  الباحثة  قامت  فيما  خليل،  اإبراهيم  ود. 
له  الكتاب وكتبت  ال�سعر، مبراجعة  اأب�  هند 
الدرا�سات  فيها  ا�ستعر�ست  �سافية  مقّدمة 
العديد  ا  اأي�سً واأ�ساءت من خللها  ال�اردة، 
ومن  ال��ّدار���س��ون.  اأورده���ا  التي  النقاط  من 
اجلدير بالذكر، اأّن د. هند اأب� ال�سعر تعترب 
الل�اتي  الرائدات،  الأردنّيات  املبدعات  من 
ـــراأة  امل عــن  الــكــتــابــة  عاتقهن  عــلــى  اأخــــذن 

الأردنية، وعن واقعها وتطّلعاتها.
من النقاط املهّمة التي رّكزت عليها الباحثة 
التي  تلك  الع�ملة،  مقّدمتها  يف  ال�سعر  اأبــ� 
هّبت رياحها ب�سّدة على الدول وال�سع�ب يف 
العامل، يف العقدين الأخريين. ترى د. هند 
كما يكتب الأ�ستاذ ح�سني عاي�ش يف الدرا�سة 
التي قّدمها، اأّن الع�ملة لي�ست ترًفا، ومل تكن 
الّنخب  يــدور يف �سالت  فقط جمــّرد حــ�ار 
ح�ّسا�ًسا  م��س�ًعا  كانت  ما  بقدر  الثقافية، 
ومن  الــّتــغــيــري،  على  بكاملها  حياتنا  فتح 
املــراأة،  و�سع  الع�ملة  ب�سبب  تغرّي  ما  �سمن 
حيث نقلت الع�ملة ق�سايا املراأة املخب�ءة يف 
الأدراج اإلى الندوات واحل�ار الذي يدور يف 

اله�اء الطلق.
ــا من  غــّطــت فــ�ــســ�ل الــكــتــاب عــــدًدا مــهــمًّ
امل�ا�سيع التي تغّطي ن�ساطات املراأة الأردنية، 
وحماولتها احلثيثة يف انتزاع حق�قها، واأخذ 
على  الــرجــل،  مــع  جنب  اإلــى  جنبًا  م�قعها 

طريق بناء حياة مدينية جديدة. 

ور/ نظرة  الكتاب: املراأة والدَّ
اأردنّية
املوؤّلف: عدد من الباحثني 
والباحثات.

مراجعة واإعداد: 
د. هند اأبو ال�ّسعر

�سنة الّن�سر: 2998
الّنا�سر: منتدى عبد احلميد �س�مان
وامل�ؤ�س�سة العربية للّدرا�سات والّن�سر.
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الكتاب: تاريخ احلركة الن�سائّية 
الأردنية/ 1944 – 2008

املوؤّلفة: د. �سهري �سلطي التَّل

�سنة الّن�سر: 2010
النا�سر: دار اأزمنة للن�سر/ عّمان

احلديث،  الع�سر  يف  الأردين  املجتمع  تطّ�ر 
هذا  ر�سد  املا�سية  القليلة  العق�د  خلل  ومّت 
لكّن  ــاة.  احلــي نــ�احــي  خمتلف  يف  ــطــّ�ر،  ــتّ ال
اللفت يف كّل ما ر�سده الباحث�ن وامل�ؤّرخ�ن، 
هــ� الــغــيــاب �سبه املــــدّوي لإجنــــازات املـــراأة 
الأردنية، مثل هذا النق�ش الفادح يف املدّونة 
د.  الباحثة  دفع  ما  ه�  الأردنــيــة،  التاريخية 
�سهري الّتّل، اإلى املبادرة بكتابة هذه الدرا�سة 
ال�ساملة، التي تتناول من خللها تاريخ املراأة 

الأردنية يف الع�سر احلديث.
اجلــديــد  كتابها  يف  الــتــّل  �سهري  د.  تنطلق 
تعي�سه  ــذي  ال التاريخي  الــ�اقــع  معاينة  مــن 
املحّلي  امل�ست�يني  على  وذلك  الأردنية،  املراأة 
والعاملي، وبذلك فهي تدر�ش تطّ�ر و�سع املراأة 
الأردنية يف �سياق تطّ�ر و�سع املراأة يف العامل. 
الكبري  الأثــر  له  كان  هنا  مف�سلي  عام  وثمة 
ال�اجهة،  اإلــى  وق�ساياها  بــاملــراأة  الدفع  يف 
الدويل  العام  وه�   ،1975 العام  به  ونق�سد 

للمراأة.

ت�سّكل  �ــســتــة فــ�ــســ�ل،  الــكــتــاب  يــ�ــســم هـــذا 
املراأة  و�سع  لتطّ�ر  العام  امل�سهد  مبجم�عها 
غابت  التي  ــى  الأول البدايات  منذ  الأردنــيــة، 
الأحـــ�ال  ب�سبب  احلــ�ــســ�ر،  عــن  ـــراأة  امل فيها 
والإحلاق  والأمية  ال�ستعمار  )فرتة  ال�سائدة 
بالرجل(، حتى العام 2008، حيث �سهد هذا 
العام قفزات ن�عية متّثلت بالعرتاف باملراأة 
الباحثة  تتحدث  الأّول  الف�سل  ومعاناتها. يف 
عن تلك املرحلة اجلنينية الأولى التي انطلقت 
الثاين،  الف�سل  للعمل.  الأردنية  املــراأة  منها 
�ساعدت  التي  الع�امل  امل�ؤّلفة  فيه  وتر�سد 
على ن�س�ء وتطّ�ر احلركة الن�سائية الأردنية. 
الآليات  الباحثة  فيه  تتناول  الثالث،  الف�سل 
ال�طنية الداعمة لعمل املراأة. الف�سل الرابع، 
اخلا�سة  التاريخية  ال�قائع  �سرد  يتم  وفيه 
الف�سلن  ـــة.  ـــي الأردن الن�سائية  بــاحلــركــة 
الكاتبة  تغّطي  وفيهما  وال�ساد�ش،  اخلام�ش 
واقع  على  طــراأت  التي  والــتــطــّ�رات  ال�قائع 
املراأة منذ العام 1975، وحى العام 2008.  
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يرى الناقد والدار�ش نزيه اأب� ن�سال، اأّن معركة 
حترير املراأة، هي جزء من املعركة ال�ّساملة التي 
تخ��سها الأّمة العربية يف خمتلف امليادين. من 
هنا جاءت حما�سة الناقد الكبرية يف الدفاع عن 
ق�سايا املراأة، والكتابة عنها يف اأكرث من كتاب، 
الذي  الأنثى(  )متــّرد  م�ؤلَُّفه  الكتب  هذه  ومن 
اأ�سدره يف العام 2004، والذي يتناول من خلله 
العربية. الن�س�ية  الرواية  من  متمّيزة   منــاذج 
يف هذا الكتاب يدر�ش اأب� ن�سال، ن�س��ش عدد 
�سميحة  ومنهّن:  الأردنّيات،  الكاتبات  كبري من 
اأب�  زليخة  العمد،  �سل�ى  التّل،  �سهري  خري�ش، 
ليلى  خليفة،  �سحر  الق�س�ش،  جمــد  ري�سة، 
فريوز  احلياري،  هيلدا  البّنا،  �سل�ى  الأطر�ش، 
التميمي، �سحر مل�ش، زهرة عمر، فاديا الفقري، 
عمي�ش،  فكت�ريا  الزعبي،  كفى  ــن،  دودي رفقة 
وغريهن.  العطعوط،  �سامية  حبايب،  حزامة 
در�سها  التي  تنّ�عت احلق�ل  فقد  وكما نلحظ 
بني ال�سعر والرواية والق�سة الق�سرية والّن�ّش 

وال�سرية والدراما التلفزي�نية وامل�سرح.

يفّرق اأب� ن�سال يف درا�سته بني الكتابة الن�س�ية، 
الن�ساء،  بع�ش  تكتبها  التي  الأخــرى  والكتابة 
الكتابة  بــنــد  اإدرجـــهـــا حتــت  ــي  ل ميــكــن  ــت وال
ي�سم  مــا  اأّن  يــرى  املــجــال  هــذا  ويف  الن�س�ية. 
اجلندري  اجلن�ح  ذلك  ه�  بالن�س�ية،  الكتابة 
ت�سّكله  ما  بكل  وطرحها  املــراأة،  ق�سايا  باجتاه 

من مفارقة واختلف.
يف حــديــثــه عــن اجلــانــب الـــروائـــي الــنــ�ــســ�ي، 
بني  َمــّر  ط�يًل  زمًنا  ثّمة  اأّن  ن�سال  اأبــ�  ح  ي��سّ
الــروايــات  وبطلت  زاد،  �سهر  الأولـــى  الــراويــة 
ــت الــــذي كــانــت فيه  ــ�ق ــرات. فــفــي ال ــا�ــس ــع امل
�سهرزاد تروي احلكايات خ�ًفا وهلًعا من �سيف 
اأكرث  اجلــديــدات  البطلت  اأ�سبحت  �سهريار، 
املــراأة  ق�سايا  عن  حديثهّن  يف  و�سجاعة  قــّ�ًة 
غدت  حتى  التاريخية،  وحق�قها  وا�سطهادها 
الروايات الن�س�ية املكت�بة يف الع�سر احلديث، 
�سبيهة باملرافعات القان�نية التي تطالب بحق�ق 

املراأة.  

الكتاب: حدائق الأنثى
املوؤّلف: نزيه اأبو ن�سال

�سنة الّن�سر: 2009
الّنا�سر: دار اأزمنة للن�سر/ عّمان
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الكتاب: قبل اأن تنام امللكة
املوؤّلفة: حزامة حبايب

�سنة الّن�سر: 2011
ــا�ــســر: املــ�ؤ�ــســ�ــســة الــعــربــيــة لــلــّدرا�ــســات  الــّن

والّن�سر/ بريوت

الــروائــّيــة  ت�سرد  اجلــديــدة،  روايــتــهــا  يف 
املتمّيزة حزامة حبايب، ف�سًل جديًدا يف 
التي  والغربة،  واحلب  والأمل  الّتيه  روايــة 
كما  الفل�سطينّية،  املــراأة  تعي�سها  تزال  ل 
فقد  الــذي  الفل�سطيني  املجتمع  يعي�سها 
واملجازر.  احلروب  من  �سل�سلة  اإثر  وطنه 
تقع اأحداث الرواية التي بني اأيدينا يف كّل 
من الك�يت والأردن، ثّم تالًيا يف بريطانيا 
حيث ترحتل البنة. ل تختلف املنايف كثرًيا 
عن بع�سها. هذا ما تكت�سفه بطلة الرواية 
املخّيمات  تقارن بني حياتها يف  الأّم حني 
وحياتها يف الك�يت، حيث ترى اأّن حياتها 
يف حي )الّنقرة( يف الك�يت لي�ش اإل تن�يعًا 
جديدًا على احلياة التي كانت خربتها يف 

خميمات اللج�ء يف الأردن.
روايتها،  يف  حبايب  الروائية  ت�ستعر�ش 
حم�لت البطلة الأم الدائبة للّتما�سك يف 
، ففي كل بيت جديد  ظّل واقع رمادي مت�سظِّ
تقيم فيه حتاول اأن ت�ؤّثثه قدر ما ت�ستطيع 

باملحبة والذكريات اجلميلة، ولكّن املحزن 
يف الأمر اأّن كّل ما تبنيه بعرقها وع�اطفها 
حزامة  وكاأّن  يتبّدد.  اأن  يلبث  ل  و�سقائها 
اإّن  لنا،  تق�ل  اأن  الت��سيفات حتاول  بهذه 
ل  وطنها،  فقدت  التي  الفل�سطينية  املراأة 
ا، بحيث باتت  تزال حُتاَرب يف حياتها اأي�سً
طائلة  حتــت  تـــرزح  برّمتها  احلــيــاة  هــذه 
هذه  يعّزز  املت�ا�سل.  الفقد  من  �سل�سلة 
ادمة التي ت�ؤول اإليها  القناعة النتيجة ال�سّ
الذين  الثلثة  بــالــرجــال  البطلة  علقة 
والرجل  الأب،  الرجل  حياتها:  يف  اأّثـــروا 
هــ�ؤلء  فجميع  الـــزوج،  والــرجــل  العا�سق، 
الرجال خان�ها كّل على طريقته، وترك�ا 

ندوًبا غائرة يف جدار روحها.
بكيان  تطيح  الــتــي  الأخـــــرية  ــدمــة  الــ�ــسّ
البطلة، تاأتي من طرف البنة، التي تقّرر 
الأم  تاركًة  وت�سافر،  الط�ق  عن  ت�سّب  اأن 
تتخّبط يف منفاها الروحي، وعذابات التي 

تتعّمق.
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رمًزا  خالد  ليلى  مّثلت  ال�ستينيات،  اأواخــر 
الفل�سطينية اجلديدة، وذلك  للمراأة  طليعّيا 
 TWA( لطائرة  اختطافها  خرب  ذاع  حني 
840(، من اأجل اأن يفرج العدو ال�سهي�ين، 
عن اأعداد من الأ�سرى الفل�سطينيني املعَتَقلني 
يف ال�سج�ن الإ�سرائيلية. مل يكن هذا الّرمز 
ب، بل  ي�سعى فقط اإلى حترير ال�طن املغَت�سَ
ا، اإلى اإحداث تغيري ج�هري  كان ي�سعى اأي�سً
من  والعربية،  الفل�سطينية  ــراأة  امل حياة  يف 
القي�د  خلل حتّررها الجتماعي، وحتطيم 

التاريخية التي تكّبلها.
بعملّية  تت�سل  التي  املهّمة  الّنقطة  هذه  من 
الّتغيري، تقّدم لنا الباحثة الربيطانية �سارة 
انخرطت  التي  ليلى خالد،  املنا�سلة  اإرفنج، 
اخلطاب  �سلب  يف  الث�ري  عملها  خلل  من 
الّن�س�ي اجلديد. كان ذلك اخلطاب قد �سهد 
انطلقة  املا�سي،  القرن  من  ال�ستينّيات  يف 
حا�سمة باجّتاه حترر املراأة. ويف هذه الفرتة، 
يف  ا  خ�س��سً العامل  دول  من  الكثري  �سهدت 

متمّيزًا،  ن�س�ّيًا  حــراكــًا  واأمــريــكــا،  اأوروبــــا 
حياة  يف  ن�عّية  نقلة  اإحـــداث  عــن  متّخ�ش 

املراأة، على م�ست�ى الق�انني والّت�سريعات.
حياة  الكتاب،  ه��ذا  يف  اإرف��ن��ج  �سارة  تتتّبع 
املنا�سلة ليلى خالد، منذ اأن ولدت يف حيفا 
َرت يف العام 1948 اإلى  يف العام 1944، وُهجِّ
مدينة �س�ر يف لبنان، اإلى حياتها يف املخّيم 
حركة  يف  املــبــّكــر  ون�ساطها  الفل�سطيني، 
الق�ميني العرب، اإلى حياتها يف بريوت، ثّم 
رحيلها اإلى الك�يت فعّمان، ولندن، وم��سك�، 
ويف  عّمان.  يف  اأخرًيا  وا�ستقرارها  ودم�سق، 
تت�ّقف  بــالأحــداث،  العا�سفة  ال�سرية  هــذه 
الكاتبة عند بع�ش التفا�سيل املهّمة يف حياة 
ما  ذلــك  ومــن  ال�ستثنائية.  املنا�سلة  هــذه 
حدث معها عند اختطافها لإحدى الطائرات 
ا�ست�سهد  حيث   ،1970 الــعــام  يف  جمـــددا 
اإلقاء  ومّت  العملية،  يف  النيكاراغ�ي  رفيقها 
واإطـــلق  ــنــدن،  ل مــطــار  يف  عليها  القب�ش 

�سراحها لحقًا لتع�د اإلى �ساحة الن�سال. 

الكتاب: ليلى خالد - اأيقونة 
الّتحّرر الفل�سطيني
املوؤّلف: �سارة اإرفنغ
ترجمة: عبلة عودة

�سنة الّن�سر: 2013
النا�سر: امل�ؤ�س�سة العربية للّدرا�سات والّن�سر
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الكتاب: واقع املراأة الأردنية بني 
الّدين واملجتمع.

املوؤّلف: د. كامل العجلوين

�سنة الّن�سر: 2014
الّنا�سر: اجلامعة الأردنّية/ عّمان

ووزير  طبيب  وه�  العجل�ين،  كامل  د.  فاجاأ 
يف  والن�سائية  الثقافية  االأو���س��اط  م��ع��روف 
املــراأة  )واقــع  اجلديد  ِفِه  م�ؤلَّ بن�سر  الأردن، 
د.  يتناول  واملجتمع(.  الــّديــن  بني  الأردنــيــة 
يف  ـــراأة  امل و�سع  الكتاب  هــذا  يف  العجل�ين 
راأي  بني  يجريها  مقارنة  على  بناء  الأردن، 
التي  ال�سرعية  الن�س��ش  وجممل  الــديــن، 
حتّدثت عن املراأة، من جهة، وال�اقع املعا�سر 
فيه  تتحّكم  والذي  املــراأة،  هذه  تعي�سه  الذي 

�س�ابط واأعراف من اخرتاع املجتمع.
درا�سة  على  كتابه  يف  العجل�ين  د.  اعتمد 
الأردنية  ال�سحة  وزارة  كانت  �ساملة،  بحثية 
اأق�سامها  مــن  كــبــري  عـــدد  يف  اأجــرتــهــا  ــد  ق
يف  هيكليتها  تــــداول  بــعــد  وم�ست�سفياتها، 
للجامعة  الــتــابــع  لل�سكري  الــ�طــنــي  املــركــز 
خا�ش  ا�ستبيان  عمل  جرى  حيث  الأردنــيــة، 
على  يرتّددن  الل�اتي  املري�سات  فيه  �ساركت 
العاملت  الطبيبات  اإلى  بالإ�سافة  املركز، 
تناول  فقد  ال�ستبيان  اأّمــا  ا.  اأي�سً املركز  يف 

جمم�عها  يف  دارت  بــنــًدا  وع�سرين  ثــلثــًة 
يتعّلق  ما  ًة  بالرجل، خا�سّ املراأة  ح�ل علقة 

بالن�ساط اجلن�سي بني اجلانبني.
ــات  الآي مــن  كبري  عــدد  على  الكتاب  احــتــ�ى 
على  ت�ؤّكد  التي  الدينية،  والأفكار  القراآنية 
بالرجل،  وم�ساواتها  وحرّيتها  املــراأة  حق�ق 
�س�رة  يف  املــعــروفــة  الــقــراآنــيــة  الآيـــة  ومنها 
باملعروف،  عليهّن  الذي  مثل  )ولهّن  البقرة: 
وللرجال عليهّن درجة(، تلك الآية التي تدع� 
اإلــى احــرتام املـــراأة من خــلل احلديث عن 
العجل�ين  ينتقل د.  حق�قها وواجباتها. حني 
تزال  ل  اأنها  يجد  الي�م  املــراأة  واقــع  ليعاين 
ترزح تت �سوط التقاليد واالأعراف البائدة، 

يف خمالفة �سريحة للن�س��ش القراآنية.
الكاتب  ا�ستعانة  الكتاب، ه�  ي�ؤخذ على  مّما 
م�ؤّلفات  مــن  املــجــتــزاأة  الــفــقــرات  مــن  بعدد 
ي�سري  اأن  دون  معروفة،  اإلكرتونية  ومــ�اقــع 
اإليها، ول� فعل ذلك لكان �سّد ثغرًة يف جدار 

هذه الدرا�سة اجلميلة والهادفة.
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