
" ابو نزار"  صخر حبش 

" صوت النساء" في حديث لـ 

اMرأة تحصل على الفتات في التعيينات لذلك يجب ان تجري ا:نتخابات•

الشك يدعو :رتكاب جرائم بحق بريئات•

 -   اكد ـعضو اللـجنة ا?رـكزية لـحركة التـحرير الوطني الفـلسطيني ـفتح ونائب الرـئيس في لـجنة اـلطوارئ
" ابو نزار عن دعمه لقضايا ا?رأة وموقفه ا?ساند لها." العليا اTخ صخر حبش 

ها ا?رأة ابات ـتشارك فـي ناك انتـخ كون ـه ية وان ـت ية التعـي[ للـمجالس ا?حـل هاء عمـل ضرورة اـن واكد ـعلى     
بكل قوتها واشار الى ان الهجمة ضد ا?رأة الفلسطينية انما هي هجمة ضد ا?جتمع ككل، وان تعي ا?رأة

لدورها.
   وفيما يتعلق بالنساء ضحايا الـقتل قال ان هذه جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون كجريمة قتل مع:

سبق اTصرار والترصد.. كان هذا في حديث خاص لصوت النساء.

ً عن: س هناك تصور عام ان وضع اMرأة الفلسطينية في ا:حزاب السياسية : يختلف كثيرا
وضعها في اMجتمع، فالى اي مدى يعتبر ذلك صحيحـاً؟

يد ضغوط التقاـل بة،  ضغوط مرـك من  عاني  مع الفـلسطيني ـت ً ا?جـت ديدا مع، تـح في ا?جـت شك ان ا?رأة   T   
التي سطينية  رأة الفـل يز ا? تالي تتـم ادية وباـل قوى ا?ـع وضغوط اTحتtل واTستعمار واـل فة،  عادات ا?تخـل واـل
تقرر ان تشارك في العمل السياسي والعمل التنظيمي بحيث تخترق حاجزاً اساسيـاً، هو حاجز التقاليد
وبالتالي تفرض وجودها، والتي تستطيع ان تفرض وجودها خروجـاً من قيود ا?جتمع وتدخل الى التنظيم
يود من الـق ها وتحــررها،  تالي ـفرضت احتراـم ها. وباـل من حريـت كبيراً  جزءاً  قت  كون حـق دورها، ـت مارس  وـت

اTخرى، فا?رأة التي تنتمي لتنظيم تكون قد تحــررت من قيدين في نفس الوقت.
خارج اTرض ا?حـتـلة ـقـبل سواءً  من اـ?ـراحل  في مرـحـلة  في ـحـركة ـفـتح ـكـنا حرـيـص[ ـبـاستمرار     
اTنتفاضة، او بعد ذلك في مرحلة العمل السري كان للمرأة دور متميز، ولوTها حقيقة في العمل النضالي
ساعد اTسـاسي هي اـل كانت  ها  ها، وخـاصة اـن قوم ـب رجل ان ـي ستطيع اـل الى ـمسؤوليات T ـي الذي يحـتاج 
من حـرية نوع  لديها  سري حـيث  مل اـل في الـع ية التنظـيم  قوم بعمـل وهو ـي اضل،  وهو يـن اتل،  وهو يـق رجل  لـل
الحركة. كثير منهن تم سجنهن وهن معروفات وقمن بعمليات محددة، ولكن اTهم من ذلك انها كانت تقوم
بدور اTم واTخت والزوجة، وبكل بساطة كانت تتحمل مسؤوليات الرجل الذي يسجن وترعى اTبناء وتتحمل
ذلك وهذا التحمل كم هو مقدار انعكاسه داخل اطر حركة فتح في موضوعة موقعها التنظيمي. حقيقة نحن
وضعن لواتي  ولذلك، اTخوات اـل امرأة  قط  ارها ـف اخذها باعتـب جوز  في التنظـيم وT ـي ها كـعضو  امل مـع نتـع
انـفسهن ـعلى ـمستوى اـلوصول الى ـمراتب تنظيـمية معظـمهن وصلن من خtل اTنتـخابات التي كانت في
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معظمها منتخبة من قبل الكادر الرجالي، بمعنى سواء كان في ا?ؤتمر العام لكي ننتخب اعضاء ا?جلس
الثوري او في اللجنة ا?ركزية، العدد الذي يمكن ان يشارك هو ممكن ان يكون رمزيـاً وحتى عندما عملنا
لس في ا?ـج ساء  عدد الـن  ًtكان قلي انه وان  وجدنا  شريعي  ابات ا?ـجلس الـت في انتـخ الوطن  لى ـمستوى  ـع
تدعي الحـرية في بـلدان  اكثر مـنه  كان  في ا?جـلس  عدد النـساء   ًtكان قلي انه وان  وجدنا  التـشريعي، 

وا?ساواة مثل الكيان الصهيوني او اTردن او مصر او اي بtد اخرى.
ها ـنفس في التنـظيم ـل هي ـعضو  تح  في ـحركة ـف الداخلي  نا  قديري ان ا?رأة بالـنسبة لنظاـم في ـت لذلك     
الحقوق ونفس الواجبات Tيوجد تمييز، طبيعة الحجم الذي تشارك به ينبع من تميز اTخوات اللواتي يتبوأن
من كبير  عدد  تزال ـتفرض ـعلى   T ية يود اTجتماـع اعدة، نtحظ ان الـق حتى ـعلى ـمستوى الـق واقع  هذه اـ?
النساء معظم النساء، T يصبحن اعضاء في التنظيم ولذلك نحن نtحظ ان نسبة اي تنظيم ممكن ان تجد

يه ـنسبة  % نساء لكانت النتائج50 %  من التنظيم نساء ولو كان في التنظيم25 % من التنظيم رجال و75 ـف
ها واندماجها واقع اTكثر هو عدم اقباـل بوا اـ? تح لتـت يود التي تـعيق دور ا?رأة في ـحركة ـف فة، اذاً، الـق مختـل

في الحياة التنظيمية في هذا ا?جتمع.

س ما هي سياسة حركة فتح تجاه تولي اMرأة مناصب قيادية حزبية او جماهيرية عامة؟:
   حقيقة نحن نرى ومن موقع ا?سؤولية ان هناك مهمات محددة يجب ان تتوTها ا?رأة كقيادة. نحن حتى
في، هذا T يـك كن  مة، وـل هذه ا?ـه ساء ـب قوم الـن طبيعي ان ـت شيء  حاد ا?رأة  يم ا?رأة او ـنشكل اـت ريد تنـظ ـن
بة وا?رأة ا?حاـمية او التي بوأ ا?رأة ـمسؤوليات توازي لدورها بالـنسبة لـلرجل فا?رأة الطبـي اـ?فروض ان تـت
قدرة فاءة واـل لى الـك ناءً ـع ها ـب أخذ مواقـع جب ان ـت الخ او اTذاعة ـي ــزراعة…  جارة وال جاTت الـت في ـم مل  تـع
في العـمل رأة  في مـستوى ا? وحتى  الوزارة  في  حتى  انه يـوجد عـندنا  حظ  tفي حـركة فـتح ن ولذلك 
في عـمل ساهمت  وانا عـندما  طر التنظيمـية،  Tخوات الـلواتي يـشاركن عـلى مـستوى ا Tجتـماعي او اTا
من اشعر بالـسعادة ان هنـالك نـوعـاً  سلفيت كـنت  وفي اقلـيم  الوطن  في  في ا?ـناطق  مؤتمرات للتنظـيم 
عدد اTخوات من  سبة  اقل ـن عدد اTخوات  كان  مؤتمر منطـقة  كل  في  ناطق،  من اـ? في منطـقة  اTجـماع 

 مما2/7  يكون عدد اTخوات في القاعدة التنظيمية اقل من2/7 ا?نتخبات حيث كان يخرج اثن[ من سبع اي
يدل على انه حتى اTخوة لديهم شعور بضرورة وجود ا?رأة ليس اTنسجام في الطموح هو الذي يتحقق
شجع التنظـيم عـلى شجع اTخـريات وـت سوف ـت جح  خب وتـن التي تنـت داية وان اTخت  ضية الـب كن ـق مـاً ـل داـئ

اTعتراف بدور ا?رأة ولذلك نحن في فتح حريصون على ان تصل ا?راة الى هذه ا?واقع.

س هل يمكن الحديث عن وجود تربية خاصة في فتح باتجاه النظر للمرأة كانسان متساو:
وشريك ؟

ما باTخوات، واـن ناك ـنصوص ـخاصة  ية ـعضوية بمـعنى اTـعضاء، وـليس ـه لدينا ترـب ية  قديري ان الترـب    ـت
ـيوجد نص لtـعضاء ـبشكل عام وهي ـعامة بالـنسبة للـحقوق والواـجبات وبالـنسبة للتوـعية في ـمجاTت كان
توجد في الثــورة الفلسطينية. والثائرة الفلسطينية في مجاTت التثقيف ومجاTت لدور ا?رأة ا?بدعة وهي
قرأه رجل ما ـيجب ان ـت ودورها في اـ?شاركة. ـكيف يـكتب اـل ند ا?رأة  ية اTبداع ـع التي سـتساهم في توـع
ًtا?رأة وكيف تكتب ا?رأة ما يجب ان يقرأه الرجل ويتثقف في حالة تكامل في داخل حركة فتح، هي مث
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تدريس في اـل حتى  ناء وـنحن  ربي اTـب التي ـت هي  البيت ـخاصة ان ا?رأة  في  جداً  هم  ها دور ـم ان ا?رأة ـل
نجد ان خيرة نسائنا هن من يعملن في التدريس. وا?رأة في التدريس هي اكثر حنانـاً واكثر قدرة على
Tب من ا?درس[، ولذلك ا?رأة وان كان لها تثقيف عام اtتوصيل ا?واد الدراسية والعلمية الى اذهان الط
اـنها في ـحركة ـفتح لم ـتقم بـعمل دراسات ـخاصة بالنساء ولكن في سياق الدراسات التي ـيجري عمـلها،

وفي سياق التعبئة دائمـاً نجد ان هناك تحيزاً ?ا يجب ان تهتم به ا?رأة.

س اMرأة الفلسطينية خاصة في اMرحلة ا:خيرة تعرضت الى هجوم والى تشويه Mواقفها:
ومطالبها ودورها فما هو رايكم في هذه الحملة وكيف يمكن مواجهتها؟

يد وعادات بـعضها الك هـجمة ـعلى ا?جـتمع الفـلسطيني ـككل. ا?جـتمع الذي يـعيش ضمن تقاـل قة هـن    حقـي
يجب ان نعتز بها ونفتخر، تقاليد علمنا اياها اTسtم وهي من روح الحفاظ على ا?رأة روح تكريم ا?رأة،
روح ان ا?رأة قادرة ـعلى الـعطاء وهي ـنصف ا?جـتمع. ا� سبحانه وـتعالى حــررها من ـقيود ـعندما ـنزلت

( وقـاً( تالي اخذت حـق ولد وباـل يه تواد ـعندما ـت يه وسلم كانت ا?رأة ـف صلى ا� عـل هذه اTيات ـعلى اـلرسول 
ً اجتماعيـاً من تلك ا?رحلة الى اTن فt يجوز ان تفرض نصوص في عظيمة. يمكن ان يكون هناك تطــورا
سياقها التاريخي على وضعنا الحالي ومن ماذا تحرر ا?رأة؟. في تقديري عظمتها ان تكون انسانـاً كامل
من ـحقه ان يتعلم وان كيـنونة ا?رأة وشرف ا?رأة واخtق ا?رأة في داخلها الـعضوية في ا?جـتمع انسانـاً 
ثم وفي عقـلـها الـعـضوي ومكوناـتـها اTـسـاسية ا?ـكـونات الـجـسدية وا?ـكـونات الروـحـية وا?ـكـونات النـفـسية 

ا?كونات العقلية.
   اربع قضايا في ا?رأة يجب ان تكون هي منبع دورها الحقيقي في ا?جتمع اما ان يأتي احدهم ويقول
هذا التزمت ويـنسبونه الى اTسtم فان نادون ـب ها، الذين ـي خبئ ا?رأة واـكسي ا?رأة وـغمم ا?رأة وT تعلـم
كانت تقـاتل. ها  ترى اT بعينـي  T حتى وهي محجـبة  كن تقـاتل  لم ـت نت اTزور  ريء. خـولة ـب اTسtم مـنه ـب
شعر لون  رفون  ناس يـع لم ان اـل كان يـع هذه ا?رأة  عن  كم  خذوا ـنصف ديـن قال للـمسلم[  ندما  رسول ـع واـل
عائشة بمعنى ان هذا ليس هو اTساس، هذا التزمت هو هجمة على ا?جتمع الفلسطيني Tن البعض يريد
ان يقعد ويسقط دور نصف ا?جتمع في عملية النضال، وانا ضد هذا الطرح وفي ا?قابل ضد ما يمكن ان

يسمى تقليداً لtباحية التي هي ايضـاً خطر اكبر من التزمت.
   من الجهة اTخرى التصرفات التي تمارس في ا?جتمعات الغربية بتقديري هناك اخطاء ان هناك قيوداً
اجتماـعية ـيجب ان ـتكون خاضعة ـلقوان[ وـهناك قوان[ وضعية وقوان[ سماوية وهي لم تـعقد اTمور، من
ـعقدها هم اـلناس الذين يـفسرونها ـخطأ. ولذلك انا ادين الهـجمات التي تـعرضت لـلمرأة سواء كانت التي
تريد ان تتركها حرة تفعل ما تشاء في نزوات محاولة لتقليد الغرب وانفtته وعدم ترابطه باي نوع وتقاليده
وعاداته، وكذلك بنفس الدرجة الذين يريدون ان يكبلوها ويعتبروها عبارة عن شيء في البيت ويستشهدون
بكtم الشاعر وهو اTم ـمدرسة اذا اعددتها اعدت شعبـاً ـطيب اTعراق. لكن ـليس مـعنى ذلك ان T ـتخرج

وT تمشي باTسواق بل هي تخرج وتذهب وتعمل وتشتري وتبيع وهذا شيء طبيعي.

3



س فـيما ـيخص اـلحديث عن انتـخابات بـلدية وتعيـينات وان اMرأة الفـلسطينية : تـحصل ا::
ورسائل قات  wل عwومن خ شيء ـبــعد ـنــضال  هذا اذا ـحــصلت ـعــلى  ــتات،  ـعــلى الـف

واحتجاجات، فما موقف الحركة من دورها في هذا اMجال؟
في نات  ضد التعيـي وانا شخـصيـاً  رأة،  رصة ا? ها ـف قد اـن انا اعـت دية  عن انتخـابات بـل حديث  في اـل  Tًاو   
البلديات والتي يلعب بها هذا الدور الذي تحدثت عنه، لذلك انا انادي ويصل هذا الصوت للجميع يجب ان
رأة ان تلـعب دوراً Tنه عـندما تـكون هذه اTنتخـابات عـلى ا? وفي  نـصر عـلى ان يـكون هـناك انتخـابات 
انتخابات للبلديات فان كل امرأة في البلدة او القرية من حقها ان تنتخب وهي ليست مثل التنظيم، حيث
ان عدد ا?نتسب[ في التنظيم من حقهم ان يشاركوا في انتخابات التنظيم وهم نسبة قليلة وهؤTء تحرروا
بدل ان كن  من ا?ـم كان  شريعي ـف لديات او ا?جـلس الـت سبة للـب اما بالـن وجودهم،  فرض  لى  قادرون ـع وهم 
يكون لدينا خمس او عشر نساء ممكن ان يكن عشرين، Tن لدينا اكثر من نصف ا?جتمع نساء شاركن
رشحات ساء اـ? كون الـن جب ان ـت ساء وهـنا ـي خاب الـن عدم انـت عن   ًTيس مـسؤو رجل ـل ً اـل خاب، اذا في اTنـت
سباب فـقط اكاديمـية وانـما سيـاسية واجتماعـية Tشكلية و سباب  T هذه ا?ـسؤولية. ولـيس كـفؤات لتحـمل 

البلديات هي خدمة للناس وعلى الناس ان يشعروا ان النساء قادرات على القيام بهذا الدور.
من الطبـيبات ـلكن ـعندما نـعمل مـجلس نـقابة اTـطباء نكـتفي اذا واـفقت    رـبما ـيكون لدينا عدد كبير جداً 
كون ندما ـت رأة ـع لديها زوج واوTد ام T؟ ا? وهل  تداوم  ستطيع ان  هل ـت هي الحـسابات؟  وما  اذا  واحدة ?
لديها القدرة تستطيع ان تجمع ب[ اكثر من عمل، ومن هنا اقول بالتحديد بما يتعلق بالبلديات واTنتخابات
ضد وانا  صحيح  هذا  يات  في التعيـن ذلك  عن  هي اـ?سؤولة  ها،  كوته اT بارادـت لى  فان ا?رأة T تـحصل ـع
التعيينات انا مع اTنتخابات. ان تسلم نفسها وانه اذا لم تكن ا?رشحات كفؤات فمثtً عندما يتم الترشيح

ريد حن عـندما ـن شاطهم وـن اشخاص معـروفون بـن قدم   ) فاذا تم ترشيح اخوات واخوة يصبح هذا7     (يـت
ها ان من حـق مع ـف راة ـنصف ا?جـت دامت ا? وما  ابات  ناك انتـخ ما دام ـه كن  فة، ـل سيق Tن اTدوار مختـل التـن
نات ممـكن ان في التعيـي ها تحـصل عـلى الفـتات  قول اـن ستطيع اـل خاب. T ـن هذا اTنـت في  دورها  مارس  ـت
يحصل ذلك ولذلك انا ضد التعيينات. اTن النضال ومن خtل عtقات ورسائل يجب ان T تكون هذه جزءاً
ريد. ?اذا نـحتج قرر من ـت مع اTـخرين Tن ا?رأة التي ذـهبت الى صندوق اTنتـخابات هي التي ـت مبـحوثـاً 
] نافس ـب الك ـت يس هـن رجل وـل مع اـل امل  ستطيع ان نتـك فاءة وـن رشحن اTكثر ـك كاتفن وـي ساء ان يـت لى الـن ـع
ا?رأة والرجل في ا?جتمع. هنالك تكامل، ليس هنالك تفاضل اT بالتقوى لذلك من يصلح في موقعه هناك،
صحيحـاً،  ًtانة ا?ـناسب ـيكون هذا عم يره ـيصلح في ـموقع آخر. اذا اردنا ان ـنضع كل اـنسان في مـك ـغ
وهنا ا?رأة T تاخذ فتاتـاً وانما تحصل على الجزء الذي هو مكمل لدور الرجل ويعطي قوة للرجل وبالعكس

يصبح ا?جتمع جميعه يقف على قدم[ اثنت[ وليس على قدم واحدة.

س ـبعض ا:حزاب ـتضع ـمسألة اـلحزب فوق ـمصلحة الـنساء ـفما هو موقفكم؟ بمـعنى اـنها:
تضحي بالنساء من اجل مصلحة الحزب؟

   اوTً الحزب الذي T يحافظ على اعضائه هذا يضعف نفسه وا?رأة جزء من عضوية الحزب، وصحيح ان
" مة تـحتاج الى ـعضو ـكفؤ ـنرسل" كون ا?ـه ندما ـت تح ـع ـف وجود ا?رأة يـمكن ان ـيكون اقل. ـنحن في ـحركة 

هذا العضو وممكن ان يكون امرأة او رجtً يمكن ان نحتاج الى سفير وممكن لهذا السفير ان يكون امرأة
رأة كـفؤة كانت ا? . واذا  ًtامراة او رج كون  سفير ان ـي هذا اـل سفير وممـكن ـل الى  ورجtً يمـكن ان تحـتاج 
وزيرة لـكن هـناك مـواقع قيـادية ومـجاTت عـمل تحـتاج نـساء مـثل اTتـحادات سفيرة او  فيمـكن ان تـكون 
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النسائية وهنا كم نحن نختار اTكثر كفاءة، ولذلك نحن حريصون كثيراً على ان نضحي وان نجذب اكبر
" فتح يجب ان تشعر ا?رأة ا?نتمية للتنظيم من عضو خلية حتى تصل الى" عدد من النساء لتنظيم حركة 

" فتح اخذن كفاءتهن وجدارتهن وعضويتهن" اعلى موقع تنظيمي، ان النساء اللواتي سبقنها ودخلن حركة 
في مواقع استحققنها نتيجة هذه العضوية ولذلك، الحزب الذي يضحي بأعضائه من اجل اعضاء اخرين

" لم نـطرح" قد تحـصل اخـطاء. نـحن  هذا التمـاسك  فـتح حريـصون عـلى  في حـركة  يفـتت نفـسه. نـحن 
وضعنا امامـنا مهـمات مـحددة وبتـقديري طبيـعة ا?هـمات تحـتاج ايدويولوـجـية بمعـنى ان نـفرق ا?جتـمع. 

باستمرار Tن يكون للمرأة دور تقوم به.

في اMجـتـمع، ا:: ضعف  هي العـنـصر ا: رأة  Mكون ا من  رأة تنـطـلق  Mضد ا س الهـجـمات 
يستدعي ذلك اعادة النظر بسياسة اMنظمات وبالقوان{ تجاه اMرأة؟

   اوTً كل من يعتقد ان ا?رأة هي العنصر اTضعف في ا?جتمع بتقديري فانه مغفل. ا?رأة هي العنصر
اTقوى في ا?جتمع. اTن كيف ينظر اTنسان للمرأة التي ربته وارضعته. هناك امر اساسي اذا لم يكن
ته اـلصغيرة ـعندما ـتصرخ بة. ابـن بة وخطـي اTـنسان يـنظر الى دور ا?رأة ا?تـكامل، ـكيف ـيكون لtـنسان حبـي

حيط" تكون اقوى منه وهو يرضع من ثدي امه. هذا شيءمتكامل مع ان النظرة القديمة نظرة التخلف انها 
من" كذلك فـقط عـندما نستـأسد عليـها Tنـنا نـحن مـصابون بـمن يستـأسد عليـنا  واطي ويمـكن ان تـكون 

" من" انا  ولذلك  ضعيفات ومعتـمدات عليـنا اقتـصاديـاً  نا بالنـساء ان نـشعر انـهن  نـفش غـل عداء فنـحن  Tا
انصار ا?رأة التي تشكل مصدر قوة حقيقية. وعلى ا?رأة اTقتصادي هو مصدر قوتها وT يجوز ان يكون
قران ان اـلرجال ـقوامون ها لتـتنافس في من ـيقود البيت. ـهناك تـكامل.. صحيح انه ورد في اـل ـمصدر قوـت
على النساء Tن الرجل هو من يدفع ا?هر وحتى قدرته على اTختبار تكون مختلفة عن قدرة ا?رأة، ولكن
احد يس هـناك  لة. ـل كافئة وكاـم شراكة مـت هذه اـل كون  جب ان ـت شراكة ـي هذه اـل ها  تم فـي التي ـت في اللحـظة 
عن وهو الـبـحث  واحدة  اجل قـضية  من  كان مـصدر ـحـياة اTنـسان وـحـياته كـلـها يعيـشها  ضعيف. اذا 

السعادة.
   مصدر سعادة الرجل في كل حياته هو تكامله مع ا?رأة بالتحديد سواء الزوجة ام ابنته ام والدته. وعدم
هو الـسبب مور كـما يـشاء  Tفي تـسيير ا شعور الـرجل بالرغـبة  هل  الى نـكد.  التـكافؤ يـحول الـسعادة 
الرئيسي في هدم العديد من اTسر؟ اذا لم يكن هناك توافق ب[ اTثن[ يصبح هناك تعاسة ويعيشون في
نكد طوال الوقت، والبيوت التي خربت لم يكن الرجال هم السبب فيها وانما سوء اTختيار الذي له عtقة
بطبيعة القيم اTخtقية عند كل شخص عندما يريد ان يبدأ اTختيار في حياته ولذلك في تقديري T يوجد

شخص ضعيف وشخص قوي.
التي نـتحدث قوان[  تأتي ـقصة اـل نا  كبريت، وـه عود  من  فالحرج ـيشتعل  ناس  من اـل احداً     T تسـتصغر 
في يز  وجد ـبعض التمـي صحيح ـي لة،  وقـاً كاـم مرأة حـق ها اـعطت لـل وضعية جميـع شرعية واـل قوان[ اـل ها. اـل عـن
بعض ا?جتمعات لكن في ا?جتمعات ا?دنية بالتحديد اذا اردنا الحديث عن مجتمع مدني يرتبط اساسيـاً
من اضيه  حل ـم شر، ـب من  مافيه  كل  ستبعد  ير وـن من ـخ يه  ما ـف له ـب والتراث ـك عادات  يد واـل باTخtق والتقاـل
ية اTسtمية هي ية، ـحضارتنا العرـب يه اTستعمار البرـيطاني والـحضارة الغرـب ها عـل ية ادخلـت ـمواصفات باـل

مصدر قوانيننا ا?ستقبلية للعtقة ب[ ا?رأة والرجل.
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وهي التي تدفع ثمن الخطأ بصرف النظر عمن ارتكب الخطأ: س اMرأة هي الضحية دائمـاً 
احداهما( غزة،  في  تالي{ قـتلت ـفتات{  يوم{ مـت في  زايدة  هي ام غـيرها؟ حوادث الـقتل اMـت

؟) طفلة 
ًTعاد كان  عالى  سبحانه وـت يد ـبصلة، ا�  الدين او التقاـل الى  التي T ـتمت  احدى اـ?صائب  هذه اـيضـاً     
والقران واTسtم كان عادT.ً ويأتي اسرى تقاليد معينة يرتكبوا الخطأ. عندما يرتكب اي خطأ يشترك فيه

طرفان ويكونان شريك[ في الجريمة، T يوجد من هو بريء وهذه اكبر جريمة وهي ضد الدين.
ية" زاني والزاـن اـل وقال  قرآن  في اـل انزل  عالى عـندما  سبحانه وـت رفة، ا�  عدم ا?ـع جة  حدث نتـي    الخـطأ ـي

يجلدان اي ان اTثن[ معـاً مخطئان وحكم بجلدهما معـاً مائة جلدة واذا كان هناك شريكان في الجريمة"
( تسقط اTنثى ويحمي الرجل على راي الشاعر اكثر من ذلك ان هذه اTمور يجب ان T تؤخذ ببساطة،(

كثير من التقاليد البالية التي ذهبت فيها فتيات ضحايا وهن ابكار لم يخطئن وانما كان الشك والغطرسة
عند اTهل تدعوههم Tرتكاب مثل هذه الجريمة لفـتيات لم يرتك� اي خطأ. هذه جريمة قتل وا� سبحانه

مان[:" هم ـث واحد مـن كل  رمون ا?حـصنات فاجـلدوا  والذين ـي قال  ضايا  هذه الـق في  صـاً  كان حرـي عالى  وـت
جلدة وذلك ?جرد انهم تحدثوا دون ان يأتوا باربعة شهداء على كtمهم. وكذلك التقاليد الحقيقية هي التي"

بة ا?خطـئ[ ـعلى هذا الـخطأ، وا?دة التي وضع ا� سبحانه تم معاـق ـحمت ا?رأة واذا كان ـحصل ـخطأ فـت
ما ـ?نع وقوع جرائم ولـيشكل درسـاً لtـخرين. اما اذا كان كل من ها ـليس للتنـفيذ ـفقط واـن وـتعالى اـلحد فـي
تاة ضحية، فـيجب ان ـيعاقب بجرـيمة ـقتل مع سبق اTصرار تاة يتـملص من الـعقاب وـتقع الـف ـيجرم ـبحق ـف
والترصد، وعلينا ان نحمي ا?رأة ضحية اTنسان ا?جرم Tنها قد تكون ابنتي او اختي، او احدى قريباتي
وربما تكون ا?رأة في هذه الحالة جسديـاً اضعف، ويمكن ان تغتصب ورغم ذلك تقتل وهذه جريمة، وهذا

يدل على التخلف وقصة العار وغيرها.
   في الجزائر كان هناك اغتصاب يتم للنساء من قبل العدو وكان الطبيعي ان هذه ا?رأة يجب ان يغسل
كن ان عدو يـم من اـل ها، Tن اTغـتصاب  لزواج مـن استعداد ـل لى  كون ـع من ـي شعب  من اـل خرج  بان ـي ارها  ـع
يس رأة. بالتاكـيد ـل هذه ا? شرف  حافظ عـلى  ستطيع ان ـن سان وكـيف ـن في جـسم اTـن جر  كون مـثل الخـن ـي
بقتلها Tنك انت لم تحمها من العدو، العدو استطاع ان يقوم باسقاط العديد من الفتيات والرجال، وعمل
يع يديو والتوـق عن ـطريق الـف تم ـتسجيله  يه وـي هذا من اسوأ ما يـمكن ان ـنصل اـل ـعلى اشاعة زنى اـ?حارم 
ناس اية اـل تم اTبتزاز ـتحت شعار الـفضيحة ما يؤدي الى ان تـتسع اـلشبكة. واذا ـتمت لم ـتقم بحـم يه وـي عـل
امرأة T ارى مة  ها كـل اقول فـي التي  وفي اللحـظة  ها  حافظ علـي جب ان ـن رأة ـي قديري ان ا? نا، ـت في مجتمـع

امامي امرأة واحدة وانما ارى ابنتي واختي وزوجتي. واذا لم اتعامل معها بهذا ا?ستوى اكون مخطئـاً.
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