المجلة اإللكترونية
اتحاد لجان المرأة الفلسطينية  -حزيران 2022

نواصل نضالنا وصمودنا على طريق التحرر والحرية والمساواة

من نحن؟!
رؤيتنا
نحن منظمة نسوية أهلية جماهيرية تقدمية،
تأسست في عام ،1980نهدف إلى االرتقاء بوضع المرأة
الفلسطينية وتمكينها بما يكفل المساواة الحقيقية
بين الرجل والمرأة والعدالة االجتماعية لكافة فئات
ُن
المجتمع ،و عتبر جزء ال يتجزأ من الحركة الوطنية
الفلسطينية التي تناضل للتخلص من االحتالل
ًا
االسرائيلي .ونناضل جنب إلى جنب مع كافة الحركات
التقدمية العربية والعالمية ضد عدوانية العولمة
وضد كافة أشكال التمييز والظلم الذي تتعرض له
ًا
أي فئة اجتماعية في العالم وتحديد المرأة.

برامجنا

نناضل من أجل بناء
مجتمع فلسطيني مدني
ديمقراطي تقدمي خال
من كافة أشكال التمييز
ًا
سعي لتحقيق العدالة.

رسالتنا

نعمل من خالل مجموعة من البرامج
التي تحقق أهدافنا وتطلعاتنا ،وهي
برنامج المشاركة السياسية
واالجتماعية للنساء ،وبرنامج
التمكين االقتصادي ،وبرنامج بناء
قدرات الشابات ،وبرنامج الدعم
النفسي والقانوني ،وبرامج الطفولة.

المشاركة السياسية
"صوتك ِبفرق"
أعلن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عن إطالق حملته
اإللكترونية بعنوان "صوتك بفرق" بالتزامن مع إطالق
الدعاية االنتخابية لقوائم المرشحين النتخابات المجالس
المحلية لعام  ،2022وهدفت هذه الحملة إلى تعزيز
مشاركة المرأة في العملية االنتخابية ،سواء بالترشح أو
التصويت أو المشاركة الفاعلة ،من خالل ورشات العمل
واللقاءات الحوارية مع المرشحين على القوائم ،ونشر
المنشورات اإللكترونية على مواقع التواصل االجتماعي.

"صوت السنديان"

عرض اتحاد لجان المرأة الفلسطينية فيلم "صوت
السنديان" الذي يصف معاناة النساء في القدس ،مثل
تعرضهن لالعتقال أو هدم منازلهن ،عرض الفيلم في مدينة
نابلس ،بمشاركة مجموعة من مؤسسات حقوق اإلنسان،
وعدد من النساء المقدسيات اللواتي تعرضن النتهاكات
االحتالل ،تخلل العرض نقاش حول االنتهاكات التي تتعرض
لها النساء المقدسيات سواء اعتقالهن ،أو اعتقال أحد
األقارب ،أو هدم المنازل أو اإلبعاد.

"األسيرات الفلسطينيات"

يعمل اتحاد لجان المرأة الفلسطينية منذ تأسيسه على
المطالبة باإلفراج عن األسيرات الفلسطينيات في السجون
ًا
الصهيونية .ويسعى دائم لدعمهن والمطالبة بتلبية
احتياجاتهم وتحسين ظروف اعتقالهن على األقل حتى نيل
حريتهن ،وضمن هذه الحملة المستمرة عقد اتحاد لجان
المرأة الفلسطينية مجموعة من الندوات الحوارية مع أسيرات
محررات ،أبرزها :ندوة حوارية مع أسيرتين محررتين في نابلس،
والحمالت اإللكترونية منها# :الحقوق_الصحية_لألسيرات

التمكين اإلقتصادي
"لوين رايحين"

نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وقفتين احتجاجيتين في مدينتي
الخليل ونابلس للمطالبة بتطبيق قانون الحد األدنى لألجور الذي أقرته
الحكومة الفلسطينية في أغسطس  ،2021وشارك في االعتصام
عشرات النساء والناشطات والمدافعات عن حقوق اإلنسان ،مشددات
على ضرورة تطبيق قوانين الحد األدنى لألجور ،داعيات النساء العامالت
إلى رفع أصواتهن علنا لفضح المؤسسات التي ال تطبق القانون.

معارض

بالتزامن مع الثامن من آذار  2022يوم المرأة العالمي ،نظم اتحاد
لجان المرأة الفلسطينية معرض "بنت بالدي" للمنتوجات النسوية
في مدينة الخليل ،باإلضافة لتنظيم معرض "كنعانية" في مدينة
رام الله في شهر حزيران  ،2022حيث تهدف هذه المعارض لتمكين
ًا
النساء الفلسطينيات اقتصادي وتشجيعهن على اإلنتاج.

التعاونيات الفلسطينية
نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ندوة حول"دور التعاونيات في
تعزيز المنتج الوطني" ،تناولت الندوة مجموعة من المحاور أهمها :دور
الغرفة التجارية في دعم التعاونيات ،والتحديات التي تواجه التعاونيات
الفلسطينية ،وآلية طرح منتجات ــــالتعاونيات كبديل لمنتجات
االحتالل ،وتجربة تعاونية بيتا.

دورات تدريبية

عقد اتحاد لجان المرأة الفلسطينية دورة تدريبية "إعداد الحلويات"
بمختلف أنواعها ،بمعدل  6لقاءات تدريبية ،باإلضافة لمجموعة من
ورشات العمل والتدريبات حول اإلنتاج االقتصادي للنساء وعالقته
بالعمل المجتمعي ،وقد شارك في هذه الدورات ما يقارب  50سيدة من
تعاونيات رام الله والخليل ونابلس.

المشاركة المجتمعية
الزيارات المجتمعية
أقام اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
مجموعة من الزيارات المجتمعية بهدف
تعزيز التكافل المجتمعي والعمل
الفئات
مختلف
مع
المشترك
والقطاعات ،أبرزها :زيارة مجلس قروي
الباذان في مدينة نابلس ،وزيارة بيت
المسنين في مدينة جنين ،وزيارة قسم
األطفال في مستشفى جنين الحكومي.

دورة إسعاف أولي
عقد اتحاد لجان المرأة الفلسطينية دورة
إسعاف أولي بمعدل  6لقاءات تدريبية،
وبمشاركة  30طالبة من مدرسة كفر
نعمة الثانوية للبنات ،حيث تضمنت
اللقاءات مبادئ اإلسعاف األولي وكيفية
التصرف في حاالت الطوارئ ،مثل :الكسور
واالختناق والحروق ،واللدغات ،وتم توزيع
شهادات على المشاركات.
وانطلقت الدورة الثانية لإلسعاف األولي
في شهر حزيران  2022في قرية بيت لقيا.

الدعم النفسي واالجتماعي
الحاالت الفردية
المرأة
لجان
اتحاد
عمل
الفلسطينية على توفير الدعم
النفسي لما يقارب  10نساء بمراحل
عمرية مختلفة بشكل فردي ،حيث
تم العمل معهن على كيفية
التعامل مع الضغوطات النفسية
وتقنيات االسترخاء وتطوير الوعي
بالذات واآلخر ،وكيفية مواجهة
المخاوف والتمكين النفسي.

المجموعات المجتمعية
عمل اتحاد لجان المرأة الفلسطينية على
تشكيل أربعة مجموعات دعم نفسي
واجتماعي للنساء في منطقة القدس والتي
هي باحتياج مستمر بفعل الوضع السياسي
القائم ،حيث تم التعاون مع المجالس القروية
والمؤسسات غير الحكومية لتشكيل
المجموعات في عدد من المناطق ومن ضمنها
جبل المكبر والعيساوية والرام وقرى شمال
غرب القدس ،وتنوعت الموضوعات حول
معرفة الذات والتربية اإليجابية والضغوطات
النفسية ضمن فعاليات وأنشطة مختلفة.

الدعم القانوني
استشارات وقضايا
عمل اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
ًا
على تمثيل ما يقارب  50إمرأة مجان
في المحاكم ،وتقديم استشارات
مجانية لـ 100سيدة في القضايا
القانونية ،مثل الطالق وحضانة
باإلضافة
والميراث،
األطفال
للتجسير القانوني -أي حل النزاعات
دون محاكم. -

ورشات عمل ولقاءات
عمل اتحاد لجان المرأة الفلسطينية من
خالل عقد مجموعة ورشات توعية
ولقاءات جماعية ،بمشاركة ما يقارب
 150سيدة ،على رفع وعي المرأة
بمناقشة القضايا القانونية للنساء مثل
الطالق والميراث وحقوق المرأة في
االتفاقيات الدولية ،ونظام التحويل
المناطق
مختلف
في
الوطني،
الفلسطينية.

برامج الطفولة
برنامج الطفولة

ضمن برامج الطفولة التي نعمل من خاللها على صقل شخصيات األطفال منذ الصغر ،نظم
اتحاد لجان المرأة الفلسطينية  4لقاءات ترفيهية وتعليمية لألطفال ،بالتعاون مع مسرح
"يويا" ،ناقشت قضايا تربوية من خالل األغاني والدمى والمسرحية التمثيلية ،بمشاركة
 250طفل ،في كل من مخيم الفوار ،قرية بيت ريما ،قرية المغير ،قرية بدو.

رياض األطفال

في العام الدراسي  2021/2022يشارك ويتعلم ما يقارب
 1000طفل/ة في رياض األطفال التابعة لـاتحاد لجان
المرأة الفلسطينية  ،في العديد من القرى مثل المغير وبيت
ريما وصرة وسكة وإذنا وبيت فوريك وروجيب وغيرها من
القرى والمناطق المهمشة.

في العام الدراسي  2022/2021تخرج ما يقارب 850
طفل من  13روضة تابعة التحاد لجان المرأة
الفلسطينية في عدة قرى ومناطق ،حضر حفالت التخرج
عائالت األطفال ومندوبي مؤسسات رسمية ،وتخلل الحفل
أنشطة ترفيهية وتراثية مثل الدبكة الفلسطينية
والمسرحيات وتكريم الطالب الخريجين.

تخريج فوج 2022

كلمة ألطفالنا

لأنهم يستحقون
حكايتهم ليست ككل الحكايات ،وأغانيهم ليست ككل الأغاني،
إنهم يختلفون ويستحقون.
هم أطفال رياض غسان كنفاني ،تحية لهم مع نسمات الربيع وأقحوان الحنون ،تحياتنا
تمتد من الشمال ،من طولكرم مرور ًا ببلدة بيت ليد ولنا فيها حكاية ،حيث طريقنا لجبل
النار وحبات الزيتون في بلدة بيت فوريك ،مرور ًا بالحواجز والجبال لنصل إلى رام الله
للمغير وبيت ريما وعطارة ،ونواصل طريقنا بين معرجات وجبال أريحا القديمة للجفتلك
وفروش بيت دجن ،ونكمل المسير للقدس ،حاجز ًا يتلوه حاجز ،لنصل لبيت لحم ثم
للبلدة القديمة في الخليل ،نزولًا نحو حاجز ترقوميا ،وعند مفرق بلدة إذنا تحديد ًا كانت
البداية ،بداية تأسيس رياض غسان كنفاني ،وعلى بعد كيلومترات منها هناك خرب
وحجارة قديمة في دورا ،في سكة وصرة ،مرور ًا بمخيم الفوار ويطا ودوير ،حواور سعير
وبيت عنون ،كوزيبا وراس الطويل والعديسة ،وصولًا لأطفالنا في غزة العزة والصمود،
وبين بلد وبلدة ،وبين قرية ومدينة تتشابك الفكرة ويجمعنا الهدف ،آهاتنا وصرخاتنا
واحدة ،وما زلنا نمشي لنصل للكل الفلسطيني ،لتجمعنا الحكايات والزوايا ،والأغاني
والمسرحيات ،أيام الفرح والمرح ،ونرسم خارطة فلسطين برياض أطفال غسان كنفاني.
الأهالي الكرام ،المربيات الفاضلات ،أطفالنا المميزون...
تبنى العملية التعليمية على ثلاث ركائز وهي أنتم ،أطفال وعائلة ومؤسسة ،وهناك
خصوصية لهذه المرحلة العمرية المهمة ،فمنها تبنى شخصية الطفل ،وجوبًا بمراعاة كل
الخطوات وبدراسة المفهوم التربوي السليم وتوفير البيئة الصحية النفسية السليمة التي
تساعد على خلق الإبتكارات والإبداعات والتجارب والبحث والمشاركة والحب واحترام
الآخر ،ومن هنا تكون البصمة الأولى الخاصة في ربوع رياض غسان كنفاني.
ونحن ما زلنا نواصل تخريج جيل بعد جيل ،أينما وقفوا تركوا لهم بصمة مميزة ،إنهم
خريجوا رياض غسان كنفاني.
كلنا فخر بكم وبعائلاتكم
فتحية حب وإجلال لكم
مديرة برامج الطفولة
اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

الحبس
لألطفال

المنزلي
المقدسيين
دون سن  14عام ًا

ﺗﻠﺠﺄ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍلمنزﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ  14ﻋﺎﻣﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ
ﺣﺒﺴﻬﻢ ،ﻭﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭالمؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺒﺲ المنزلي ﻳﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻏﻴﺮ
ﺃﺧﻼﻗﻲ ،ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻭﻟﻜﻞ الموﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،وفي ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻄﻔﻞ للعام  1989ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻟﻌﺎﻡ  1949ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺗﻬﺎ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ .1977

ما هو الحبس المنزلي؟
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍلمنزﻟﻲ ﺑﻔﺮﺽ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ من ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  ،ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ بالمكوث لفترات ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺃﻭ
في ﻣﻨﺰﻝ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺮﺑﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺴﺮﻱ .ﺑﺤﻴﺚ
ًا
ﻳﺘﺤﻮﻝ المنزﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ نفسي
ًا
ومعنوي  ،وفي ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ،ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ُﺗ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﺘﻤﺪﻳﺪ المدة ﺃﻭ ﺪﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍألﻫﻞ.

ما تأثيراته على الطفل؟
ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ في ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ نتيجة ﻟﻌﺪﻡ
ﻣﻘﺪﺭﺗﻪ على الذهاب ﺇﻟﻰ المدرسة.
ﺍألﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ الناتجة ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
(ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ المدرسة ،ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﻌﺐ في ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ)...
ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺻﻮﺭﺓ المنزل ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻑﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ والملجأ ﺍﻵﻣﻦ
ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻣﻈﻠﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﺠﺎﻧﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ.

ما تأثيراته على العائلة؟
ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ المستمر ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻵﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻳﻜﻮﻥ
ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﺠﺎﻧﻮﻥ ،ﻳﺘﻨﺎﻭﺑﻮﻥ على ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ًا
تحديد ألﻥ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ المنزل ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ على ﺩﻓﻊ
ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺷﻴﻜﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻣﺎﺕ المتواصلة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ للتأكد
ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ في المنزل.
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

األعراض النفسية التي قد تواجه طفلك:
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺻﻮﺭﺓ المكان (المنزل
ﺍﻵﻣﻦ ).
ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ في ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ.
الملل ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﺬﻣﺮ المستمر.
ﺍإلﻛﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍإلﻧﻄﻮﺍﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻫﻞ.
ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ المستمر ﺍﻟﻨﺎتج ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ.
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ في ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﺍﻷﺣﻼﻡ المزعجة وﺍﻟﺘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻺﺭﺍﺩﻱ.
ﺗﺸﺘﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ وﺗﻘﻠﺐ المزاج.

كيفية التعامل مع الحبس المنزلي؟
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻫﻞ
لمتابعة ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﺍﻟﺨﻮﺽ في ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﻼﻣﻪ ،ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ،ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻭإﻣﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻪ ﺯﺍﺋﻞ ﻭﻣﺆﻗﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻪ
ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﻲﺀ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ.
ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻨﻴﻒ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺴﺪﻳﺎ على ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻓﻴﻪ.
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ على
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ في ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻛﻮﻥ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺳﻲﺀ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻤﺜﻞ
ﻛﻴﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ في ﻋﻴﺶ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ.

مساحة إبداع
كتبت نبيلة جاغوب:
" في البداية كان في مجموعة من النساء تجتمع في مقر تابع التحاد لجان المرأة
الفلسطينية وكَن يعملن منتجات غذائية ،وكان المقر قريب من بيتي ،رحت أشوف
شغلهن ،وأعجبني الموضوع ،بلشت أروح اشتغل معهن يوميًا ،وهون بلشت المعارضة
من أوالدي وزوجي ،عشان طلعتي من البيت ،رغم كنت أحضرلهم كل احتياجاتهم قبل
ما أطلع ،كانت ابنتي داعمتني ،تحكيلي اطلعي وتعرفي على ناس وما تهتمي ،ما كنت
أعرف ناس وال أعرف ايش بصير بالدنيا ،كل الوقت مشغولة بالبيت واألوالد،
أصريت عالموضوع ،وبلشت أخذ دورات في مختلف المجاالت ،إدارة ،تسويق ،اتصال
وتواصل ،وصرت اشتغل معهن بالبتيفورات والمعجنات ،في البداية الكل كان يتساءل
شو الفايدة من هيك تجمع ،وكانت نظارتهم النا كلها استهزاء.
بعد هيك اتفقنا يكون في اسم لشغلنا ،رحنا لمكتب العمل وسجلنا كجمعية تعاونية ،كنت
من المؤِسسات للجمعية ،وعضوة إدارية ،صار عنا أنشطة ومشاريع ،زوجي ووالدي مع
الوقت صاروا متفهمين للوضع ،زوجي صار يساعدني في بعض األمور يلي بتخص
الجمعية ،ووالدي صاروا يساعدوني بالتقديم للمشاريع واألوراق الي بتتعلق بالكمبيوتر.
تغيرت شخصيتي ،بلشت أتعامل مع المؤسسات والبلديات ،وأشارك بنشاطات البلد،
وبعد سنوات صرت رئيسة الجمعية ،واستمر عمل الجمعية باألنشطة والمشاريع،
تغيرت شخصيتي من إمرأة ما بتفكر إال ببيتها إلمرأة منتجة مش بس مستهِلكة ،شخصيتي
صارت أقوى ،عندي دخل خاص وإلمام باألمور والمواضيع الداخلية والخارجية".

نواصل نضالنا وصمودنا على
طريق التحرر والحرية والمساواة
يواجه اتحاد لجان المراة الفلسطينية جريمة أخرى من جرائم االحتالل تتمثل بتصنيف
االتحاد باإلرهاب ،هذا التصنيف الذي يفتقد ألي إجراءات قانونية عادلة ،ويأتي في
سياق استمرار جرائم االحتالل الصهيوني ضد أبناء شعبنا بكافة مكوناته ،في محاولة
إلسكات صوت النساء الحر الذي يصدح عاليا في فضح جرائم االحتالل.
لطالما واجهت النساء الفلسطينيات جرائم االحتالل المتمثلة ليس فقط في التشريد
و القتل واالعتقال و المداهمات الليلة من قبل هذا االحتالل الكولونيالي االضهادي،
فطالت أيدي االحتالل الصهيوني النساء الفلسطينيات المدافعات عن حقوق اإلنسان
واألمهات والطالبات والصحفيات كاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة واعتقال األم
والجريحة إسراء جعابيص ،بل وقفت النساء سدا منيعا لحماية االرض و حفظ الرواية
الفلسطينية من االندثار.
ولم يكن االتحاد بمنأى عن هذا الدور ،سواء بالتعرض لالنتهاكات أو مواجهتها فاتخذنا
قرارنا باالستمرار في الدفاع حقنا المشروع بالعيش أحرارا في دولة مستقلة أسوة
بباقي نساء العالم ،فنضال المرأة التحرري الوطني واالجتماعي حق مشروع ،وتقديم
الدعم النفسي والقانوني واالجتماعي للنساء الفلسطينيات واألطفال ليس إجرامًا،
وتمكين المرأة الفلسطينية وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوقها ليس إرهابا.
يؤكد االتحاد على حقه المشروع في االستمرار في الدفاع عن مكتسباته النضالية
الوطنية والنسوية التاريخية  ،ويدعو المجتمع الفلسطيني للوقوف بحزم أمام هذه
االعتداءات المتكررة بحق اتحاد لجان المرأة الفلسطينية سواء االعتقاالت التي طالت
المدافعات عن حقوق المرأة وعلى رأسهن الزميلة ختام سعافين ،كما وندعو األصدقاء
والحلفاء من المنظمات النسوية العربية والدولية التقدمية العمل الفوري ضد
الهجمة غير المشروعة بحق نسائنا الفلسطينيات ومن يمثلهن ويمثل حقوقهن،
فنضالنا مستمر ألجل النساء المعنفعات والمعرضات للعنف بكافة أشكاله
والمهمشات ،ونرفض الظلم واالضطهاد والقمع وندعم النساء في كل مكان.

"الستات اللي بتتعرض ألي عنف ،إنت هتستحملي لحد
إمتى ،إهربي بسرعة إهربي .ما تفكريش في أي حاجة
غير نفسك .ما تستنيش لما تتهاني أكتر من كدا .ما
تستنيش لما تتربطي في كرسي ويتمنع عنك األكل..
إهربي قبل ما تبقي ضحية زي أي حد"
هذا آخر من كتبته االعالمية المصرية شيماء جمال،
قبل أن تصبح الضحّية الجديدة للغدر الذكورّي .عثر
على جثة شيماء مدفونة في مزرعة بيتها ،بعد اختفاء
لمّدة  3أسابيع .واألبشع أنها كما يبدو تعّرضت لماّدة
حارقة قبل أن تقتل بالرصاص.
البحث عن زوجها ال يزال جارًيا ،وقد اعترف سائقه
الخاص بمساعدته في الدفن ،بعد أن قتلها.
"طول الوقت في عنف بحياتها...بس أولها كانت
تهرب منه...تيجي كلها دم وحالتها
حالة...كنت أروح اخذها وبعدين ترجع وتقول
انه بّطل...بس لما صار عندها والد بطلت
تتحمل...اّتصلتلي قالتلي مش قادرة أوّقف
عاجري...موتني ضرب...رحت اخدها وما
استحى يقوللي اذا بتفتحي تّمك بتعرفي وين
والدك بوّديهم...هددني"
#شهادات_األقارب
"ريم اتصلت بأّمها قبل ساعات من
قتلها ،لتطلب المساعدة وهي تصرخ
لكن األم ومعها األخ وصال بعد فوات
األوان ،ليجداها جّثة هامدة"
ريم حسين علّيان( ،25سنة) حامل في
شهرها الثامن ،وأم لطفلين  .حسب
الشهادات والتقارير ،ثالثة جناة قتلوها وفّروا
هاربين تاركين جّّثتها ملقاة على األرض في
بيتها ببلدة حوسان غرب بيت لحم

نقًال عن:

"األوالد كانوا مع االم ،صاروا يركضوا كّل واحد
بجهة ،البنت الكبيرة والولد الكبير ...بدهم
مساعدة ويصرخوا طّخوا امي طّخوا
امي...حكولي لما شافوني ماما كان بدها
تعيش ما خّلاها تعيش...كانت عم تقوله ما
يقتلها ،بس بسرعة قتلها"
#شهادات_األقارب
"اتضح بالتحقيق أن المشتبه به طعن
زوجته في جميع أنحاء جسدها حوالي 50
طعنة باستخدام  4سكاكين مطبخ مختلفة.
كلما انكسر سكين في جسد المتوفاة ،كان
يذهب ويستبدل السكين تلو اآلخر"...
هذا وصف ملّطف لجريمة قتل بشعة جدا
ارتكبها المجرم محمود أرسالن قبل شهرين،
قرب الناصرة ،قتل فيها زوجته الحامل،
المغدورة رسمّية بربور( ،)28فيما كان
طفلهما( )3يرقد بجانبها.

"مع انه الشرطة عارفة انه زوجها بهددها طول
الوقت ،بس اعتقلوا اخوتي الثالث ،وجابوهم ع
الجنازة مقّيدين...لما سألنا ليش اعتقلوهم قالوا
بدهم يفحصوا اذا القتل على شرف العيلة...طب ما
انتو عارفين يا شرطة انه هي امرأة معّنفة
وبتنضرب ،وزوجها بهددها ،وعندكم شكاوى منها
عليه...ليش حاولتو تبينوا كأنه الموضوع شرف
عيلة؟ لي ما عملتوا اشي بالشكاوي الي قدمتها
للشرطة لما كان يضربها  ...كانها كلبة وماتت .لما
رحت وي ما انقتلت بنتي ،هناك عمارات جديدة
وساكنين ناس وكل بيت حاطط كاميرا .يا ترى البوليس
ما شاف القاتل؟ فش وال كاميرا صّورت؟ أكيد شاف"
#شهادات_األقارب

بين
شيرين غادة
سمر و

حنان
مها غفران
ريما لبنى جوهرة ريم
رسمية نيرة
نهى شيماء إيمان دعاء رنين ماريا

يستمر شالل الدماء

