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مقدمة: "ال مبّرر

لتعّدد الزوجات"
هبه يزبك 

مركزة جلنة العمل للمساواة في قضايا األحوال الشخصية

األول  الشخصّية، في كانون  للمساواة في قضايا األحوال  العمل  أطلقت جلنة 
2010، حملتها اإلعالمية التي كانت حتت عنوان »ال مبّرر لتعّدد الزوجات«، 
وقد أحدثت أصداء كبيرة بني مؤّيد ومعارض في داخل مجتمعنا الفلسطيني، 
على  وإسقاطاتها  املُمارسة  هذه  حول  وجوهرًيّا  ا  مبدئًيّ نقاًشا  أثارت  كما 
مجتمعنا، لتصل إلى الشرائح املختلفة، من نساء ورجال، صّناع قرار، ومنابر 

صحافّية متنّوعة.
هدفت احلملة إلى إلقاء الضوء على ممارسة تعّدد الزوجات في داخل مجتمعنا 
الفلسطيني، وكانت تلك هي املّرة األولى التي يتّم فيها احلديث عن املمارسة 

ويتّم تناولها علًنا من خالل الوسائل اإلعالمّية واجلماهيرّية. 
اخلطاب  الزوجات:  »تعّدد  النوعّي  البحث  نتائج  أعقاب  في  احلملة  انطلقت 
واملمارسة في املجتمع الفلسطينّي«، الذي أجنزته اللجنة والذي تناول جوانب 
املمارسة ومستويات تأثيرها املختلفة على النساء، العائلة واملجتمع. لتكشف 
والعائلة من  النساء  تواجهها  التي  السلبّية اجلسيمة  األبعاد  البحث عن  نتائج 

جّراء انتهاك حقوقهّن واملّس املباشر بكرامتهّن.
توّجهت احلملة إلى أبناء مجتمعنا داعيًة إّياهم إلى أخذ موقف رافض ومسؤول 
إزاء هذه املمارسة التي باتت ُتستغّل ملصالح ذكورّية فردية، وكأداة قمعّية ضد 
النساء واألطفال، ليعيشوا من خاللها القمع االقتصادي والقهر العاطفّي وانتهاك 

إنسانيتهم.
ظّل  في  يعشن  لنساء  حقيقية  مقوالت  على  منشوراتها  في  احلملة  اعتمدت 
عن  للتعبير  وإعالءه  صوتهّن  إسماع  هدفنا  ليكون  الزوجات،  تعّدد  منظومة 

حقيقة ما يشعرَن به من معاناة.
باإلضافة إلى النشرة، امللصقات واملواد التي مّت إصدارها، كانت هناك ُمساهمات 
هامة لداعمي احلملة، عّبروا عنها من خالل مقاالتهم/ّن وكتاباتهم/ّن التي مّت 
من  ُنشر  ما  إصدار  ارتأينا  وألهّميتها،  احمللّية،  واملواقع  الصحف  في  نشرها 
اجلمهور  إلى  وإيصالها  توثيقها  بغية  النشرة،  هذه  في  للحملة  داعمة  مقاالت 

الواسع.
واملستمّر  املتواصل  عملنا  تأتي ضمن  هامة  احلملة خطوة  ُتعتبر  النهاية،  في 
ملجابهة املمارسات االجتماعية التي من شأنها االنتقاص من حقوق النساء ومن 
مكانتهّن، آملنَي أن يكون لها األثر في أوساط أبناء مجتمعنا إلحداث التغيير 

املجتمعّي املنشود نحو مجتمع تسوُده املساواة والعدالة االجتماعّية.
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توّجهت احلملة إلى أبناء مجتمعنا داعيًة إّياهم إلى أخذ موقف 
رافض ومسؤول إزاء هذه املمارسة التي باتت ُتستغّل ملصالح 

ذكورّية فردية، وكأداة قمعّية ضد النساء واألطفال، ليعيشوا من 
خاللها القمع االقتصادي والقهر العاطفّي وانتهاك إنسانيتهم.
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تعّدد الزوجات 
واخلروج عن الصمت

عرين هواري،
مرّكزة مشروع اإلعالم في جمعّية »السوار«،

عضوة جلنة العمل للمساواة في قضايا األحوال الشخصّية

يسألنا البعُض عندما نقول موقفنا من تعّدد الزوجات: ملاذا توّجهَن اتهاماتكّن 
ونقدكّن إلى الرجال فقط؟ فعندما يتزّوج الرجل ثانية، إّنا يتزّوج من امرأة 
برجل  الزواج  اختارت  الثانية-  املرأة  أي  إًذا-  فهي  رجل،  من  وليس  أخرى 

لنها املسؤولّية، وتقتصر اتهاماتكّن على الرجل؟   متزّوج. ملاذا، إًذا، ال حتِمّ

نعم، حني يتزّوج الرجل فهو يختار امرأة، وهي توافق على طلب الزواج، واسأل 
هنا، دون أن أعفَي الزوجة الثانية من مسؤولّيتها، عن الظلم الواقع في موضوع 
األفضل  انتقاء  »اختيار«  كلمة  تعني  اختارت؟  التي  هي  هل  الزوجات،  تعّدد 
من بني إمكانّيات عّدة، فهل كانت لها أصال إمكانّيات كثيرة أو قليلة لتختار؟ 
اجلواب، برأيي، ال. أعتمد في إجابتي على الكثير من القصص التي نسمعها من 
م انطباعي األّول بنتائج البحث النوعي  النساء خالل عملنا معهّن، لكنني أدِعّ
الذي أجرته الباحثة رهام أبو العسل لصالح جلنة العمل للمساواة في قضايا 
األحوال الشخصّية، وقد جاء حتت عنوان: »تعّدد الزوجات: اخلطاب واملمارسة 
من  مجموعة  مع  مقابالت  البحث  خالل  ُأجريت  الفلسطينّي«.  املجتمع  في 
رواياتهّن  إلى  لالستماع  متزّوج،  رجل  من  الزواج  »اخترن«  اللواتي  الزوجات 
حول األسباب التي عَزت بهّن إلى القيام بهذا »االختيار«، وللتعّرف أيًضا على 
معهّن  أجرت  اللواتي  النساء  أجمعِت  كهذه.   زوجّية  ظّل  في  حياتهّن  ظروف 
لة، على أّن ذلك الزواج لم يكن اختياًرا باملفهوم احلقيقّي  الباحثة مقابالٍت ُمطَوّ
أحياٍن أخرى،  في  واقع  وهروًبا من  أحياًنا،  لقد كان ملجأ  لكلمة »اختيار«، 
وكان إّما تعويًضا عن ظلم أسرة وإّما  فراًرا من قساوة مجتمع. إّن الكلمات 
»جلوء« و«فرار« و«هروب« غير مأخوذة من قاموس احلّب والعاطفة والزواج، 
وإّنا من قاموس احلروب والنكبات. فالناُس يهربون ويلجأون عند املصائب. في 
مجتمعاتنا العربية تعيش نسب عالية من النساء العزباوات أو املطلقات، ضمن 
واقع شبيه. هّن ال يعشَن، بالضرورة، عنًفا على أجسادهّن، وإّنا سيطرة عليها 
وعلى نفوسهّن أيًضا، وأحياًنا انتهاًكا لكراماتهّن، وفي مّرات كثيرة ُيعانني من 
عنف اقتصادّي كذلك، فما أكثر ما تعاني املرأة العزباء من سيطرة على دخلها 
وأموالها، بينما تعيش نسٌب كبيرة من النساء املُطّلقات حياة فقر وقّلة موارد.  

من  بالزواج  النساء  لقبول  أسباب  ثالثة  عن  أعاله  إليه  املُشار  البحث  كشَف 
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رجل متزّوج: أّولها اخلالص من السلطة األبوّية واحلاجة إلى احلّب )ال تقتصر 
السلطة األبوّية على سلطة األب البيولوجّي فحسب، وإنا تّتسع لتشمل سلطة 
أيًضا  تعني  وقد  أبنائهم،  أو  األعمام  من  وأحياًنا  أيًضا،  اإلخوة  من  الذكور 
سلطة القيم الرجولّية في املجتمع(. أّما السبب الثاني لهذا القبول فهو حاجة 
املرأة إلى الزواج  بغّض النظر عن صفات الرجل وميزاته،  كما وصفت إحدى 
النساء قائلة: »ظّل راجل وال ظّل حيطة«، لكونه اخليار الوحيد في ظّل وجودها 
دون عمل ودون تعليم، وحيث تتعامل معها العائلة كعبء مادّي واجتماعّي. إّن 
الزواج، في هذه احلالة، يكسبها مكانة ويضمن معيشتها. وأّما السبب الثالث 
فيشير إلى خيار املرأة املطّلقة استبدال حياة العنف والقسوة من الزوج األّول 
الّشاب برجٍل ُمسًنّ ومتزّوج، لكّنه يكّن لها احتراًما، وقد مّتت اإلشارة، أيًضا، 
خالل تفصيل هذه األسباب، إلى احتياجات النساء في ممارسة األمومة، وكذلك 

في حياة جنسية، وهذه احتياجات ليس في اإلمكان تلبيتها دون إطار زواج.  

ا،  الزواج هذه لم تكن خياًرا طبيعًيّ أّن حاالت  إلى  يشير استعراض األسباب 
المرأة تبحث عن استقرار ورفاهية وعالقة عاطفّية وأسرية سليمة، وإنا هي، 
العزباء  ُمهانة، حني ُينظر مثال إلى وجود   أحياًنا، محاوالت السترجاع كرامة 
لها،  بالبحث عن عريس  العائلة جميًعا  البيت كثقل وعبء، وتتطّوع نساء  في 
وكأّن وجودها في بيت أهلها بعد عمر معني ليس باألمر الطبيعّي، فإن كانت 
غير عاملة يتّم النظر إليها كعبء، وإن كانت عاملة ال يحّق لها، في كثير من 
األحيان، السيطرة على أموالها، وعليها – بشكل معلن أحياًنا ومفهوم ضمًنا 
في أحيان أخرى- واجب املساعدة في مصاريف العائلة، وال سّيما مصاريف 
اإلخوة الذكور وإبنائهم، إضافًة إلى مصاريفها الشخصّية، ولو قّررت السكن 
وحدها واالستقالل فيكون اختيارها هذا مدعاة للحرج لدى األهل في أفضل 
احلاالت، وعليهم تبرير ذلك االستقالل باحتياجات العمل أو التعليم، وفي أسوأ 
لها  يتّم  ال  التي  العائلة  لـ«شرف«  تهديد  أّنه  على  هذا  خليارها  ُينظر  احلاالت 

رعاية »شرفها« إال بتزويج تلك املرأة أو إعادتها إلى البيت. 

أحياًنا،  الرجال،  قبل  النساء  تكّرسها  اجتماعية  ملفاهيم  أيًضا،  ضحّية،  هي 
تربط عملّية الزواج بعملّيات البيع والشراء، فللمرأة ثمن وللرجل ثمن في هذا 

املرأة  مختلفان.  والرجل  املرأة  من  كّل  بهما  ن  ُيثَمّ اللذان  واملعياران  السوق، 
ن بطولها ووزنها ولونها وعمرها، أّما الرجل فُيّثمن بامتالء جيوبه، كما ُيثّمن  ُتثَمّ
بالسنوات، لكن ليست سنة والدته هي املهّمة، وإّنا سنة إنتاج سّيارته، فالُعمر 
ال يقّلل من ثمن الرجل، بينما قد ترفع من ثمنه سنة إنتاج سّيارته. في سوق 
كهذه يتّم النظر إلى املرأة والرجل كسلع، لكّن ثمَن الّسلعة املسّماة »الرجل« 
قابٌل للزيادة مع العمر والعمل واالجتهاد، أّما ثمن املرأة فهو يبدأ من أعلى ثمن 
حني تكون الفتاة ابنة ثمانية عشر عاًما، ثّم يأخذ بالتناقص مع ارتفاع العمر، 
ا، ويصّعب على الكثير من النساء إيجاد شريك  ما يجعل الزواج مشروًعا جتارًيّ

مناسب، وهو أمٌر يزيد من ظاهرة الزواج املبّكر.

الكالُم أعاله ال يجعلني أرى النساء اللواتي يدخلن في إطار زواج تعّددي غيَر 
مسؤوالٍت، فبرأيي هناك دائًما خيار أفضل بكثير من ظلم امرأة أخرى وأوالد 
من  أو  زوجّية«  حياة  بـ«نصف  الرضا  من  أفضل  خيار  دائًما  هناك  آخرين. 
»زوج بالتناوب«. لكن، في سياق كهذا تختلف مسؤولّية املرأة املستضعفة عن 
مسؤولّية الرجل صاحب القرار احلّر وصاحب اإلمكانّيات، فمسؤوليته أضعاف 

مسؤولّيتها. 

ا تكثيف العمل النسوّي على متكني النساء ومساعدتهّن في  برأيي، من املهّم جًدّ
فتح اخليارات، رغم معرفتنا جميًعا أنه باإلضافة إلى الثقافة الذكورّية، هناك 
أيًضا واقع اقتصادّي تعيشه النساء، تتحّمل مسؤولّيته سياسات اإلفقار والعنف 
االقتصادي التي تتبعها حكومات إسرائيل، والتي تدفع النساء من جّرائها أثماًنا 
أعلى، حيث ترتفع نسبة الفقر عند النساء بكثير عن تلك املوجودة عند الرجال، 

ا.  ما يجعل »خيارات« النساء قاسية جًدّ

رغم أهمية تناول كافة األطراف املسؤولة عن ظاهرة تعّدد الزوجات، إال أنني 
أختار أن أتوّجه في هذا املقال إلى الشريحة األكثر مسؤولية -املجتمع، فهو 
الذي ينتج القيم وهو الذي يحّدد الصحيح واملقبول واملستحّب واملستنكر، وهو 
الذي يحضن هذه العالقات، وهو الذي من شأنه أن يشّجعها أو أن يستنكرها. 
سلوكهم  أّن  ثالثة  أو  ثانية  بامرأة  الزواج  ينوون  الذين  الرجال  يجد  حني 
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مستهجن سيتوقفون عن هذه املمارسات، لكنهم عندما يجدون أّن سلوكهم 
اآلخرين،  من  بتشجيع  الزواج  مّت  كثيرة،  في حاالت  فيه.  مقبول سيستمّرون 
وباإلشارة إليه كموقف رجولّي، وهذا ما قالته نساء كثيرات في البحث: »كانوا 
أصحابه يقولوا له يعني إذا أنت زملة جتوز ثانية... وإذا أنت مش قادر تتجّوز 
يشّجعو  املجتمع  أفراد  كل  إّن  القول  ميكن  ال  ملرتك«.  محكوم  أنت  معناته 
هذا الزواج، فهناك قلة قليلة تشّجع وهناك قلة قليلة تستنكر، لكّن الغالبية 
العظمى من أفراد املجتمع صامتون، فهم يصمتون في حاالت الظلم ويعتبرون 
تتدّخل  متى  تختار  املجتمع  أفراد  غالبية  بأّن  علًما  ا،  داخلًيّ الزواج شأًنا  هذا 
معتبًرا  صامًتا،  املجتمع  نرى  النساء  حقوق  تنتهك  فعندما  تتدّخل،  ال  ومتى 
ا. أّما عندما متارس املرأة حقوقها الطبيعّية  كّل سلوك ضد املرأة شأًنا داخلًيّ
املوضوع كشأن عاّم،  التعامل مع  فيتّم  والسكن حيث تختار،  والسفر  بالعمل 
ويتّم التداول بحياة وخصوصّيات املرأة على املأل، ناهيكم عن اختالق القصص 
التي تتناسب ورغبة املتحّدث والّسامع، والتي تغّذي حاجتيهما في نسج قصص 

جنسّية ال مكان لها إال في خيال كليهما. 

بحملة  الشخصية  األحوال  قضايا  في  للمساواة  العمل  جلنة  في  مؤّخًرا  نقوم 
هذه  من  احلّد  على  للعمل  مجتمعنا  في  املسؤولية  أصحاب  جتنيد  إلى  تهدف 
الظاهرة وانتشارها، وتتوّجه هذه احلملة، بشكل خاّص، إلى الشريحة الصامتة 
عن هذه املمارسة في مجتمعنا. آمُل أن تلقى احلملة آذاًنا صاغية ومتحّمسة 
من جانب املهنيني والنشطاء والقيادات للعب دور لوقف هذه املظاهر من الظلم. 
املجتمع من إخوان وجيران وأصدقاء  أوّجه مقولتي في األساس ألفراد  لكني 
وأال يساهموا في  بأن يخرجوا عن صمتهم  وأقرباء وجارات وخاالت وعّمات، 

الظلم وأن يدافعوا عن النساء حني ُيظلمَن وعن حقوقهّن حني تنتهك.   
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والتي تدفع النساء بها اثمانا اعلى حيث 
تعلو نسبة الفقر عند النساء بكثير عن 
تلك املوجودة عند الرجال، مما يجعل 

»خيارات« النساء قاسية جدا. 
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رحل .. ليمتطي عمر الشباب !!
قصة : 

مصطفى عاطف قبالوي

وسترة  اللون  رمادّي  ا  قطنًيّ بنطااًل  ترتدي  املهملة  فساتينها  بني  جتلس  كانت 
وكان  أكتافها،  فوق  بعشوائية  املنسدلة  شعرها  خصال  أطراف  تضّم  بيضاء 
وجهها ما يزال مرتدًيا مالمح الدهشة ذاتها! بالرغم من مضّي أسبوعني كاملني 

على وقوع الفاجعة التي أصابت أنوثتها في الصميم!
كانت جملته األخيرة ال تزال حتافظ على دوّيها القاتل في روحها!

»وفاء .. لقد تزّوجت ..«!!
دعاباته  على  اعتادت  فلقد  واقًعا،  كان  سمعته  ما  أّن  حلظتها  تعي  تكن  لم 
األوحد  الزوجة  منصب  خاللها  شغلت  عاًما  عشرين  عن  تزيد  مّدة  املتكّررة 

ببعض الشهور!
فكيف تراه توقع منها أاّل ترّد على ما قاله بضحكة مفتعلة تضّم بني قهقهاتها 

كلمة »مبروك«!
 لكّن ما أثار قلقها يومها هو أّنه لم يجامل ضحكتها بابتسامة كما اعتاد أن 
املنبئة مبا  املتجّهمة  املالمح  بتلك  التي تأسرها،  ابتسامته  يفعل! بل استبدل 
قراني  ُعقد  وقد  فعاًل!!  تزّوجت  »لقد  العواصف:  يشكل  بهدوء  وقال  يسّر  ال 
ظهر اليوم! وأردُت أن أخبرك بنفسي أفضل من أن تسمعي اخلبر من هذا أو 

ذاك«!!
التي  االنهيار، رغم الصدمة  إلى  املائلة  املبتسمة   حافظْت وفاء على مالمحها 
بدأت تغمر مالمحها الهادئة، بدا وكأّنها ترفض االستسالم لفكرة تصديق ما 

يقوله خالد!! 
العشقية  قّصتهما  عصف  مدى  جيًدا  تعرف  وهي  الهراء  هذا  ستصّدق  كيف 
التي خطت سطورها وإّياه حرًفا حرًفا منذ التقيا ألّول مّرة في قاعة احملاضرات 

الكبرى في اجلامعة.
كيف ستصّدق ما يقوله وقد أّكد لها قبيل ليلتني أّنها عشقه األوحد!!

لقد كانت جّديته الالمعتادة تقلقها بحّق، غير أّنها حاولت احلفاظ على قوة ذاك 
الصوت الذي يصرخ بداخل رأسها: »إّنه ميازحك!!«

كانت توّد بشّدة أن ينهي جموده الذي ميألها توّتًرا فيعترف لها بأّنه كان يحاول 
أن يغمر يومها بدعابة ثقيلة منه! 

عاملها  خالد  غادر  كيف  تعرف  ولم  األمنيات  في خضّم  بقي  متنته  ما  أّن  إال 
حاماًل حقيبة سفر صغيرة اعتادت أن توضب حاجيتهما فيها قبيل كّل رحلة 
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يقومان بها!
تناول  تدري  أن  ودون  ملستها!  تتطلب  تكن  لم  الرحلة  هذه  حقيبة  أّن  غير 
خالد حاجياته من قصرهما الّصغير بعشوائّية الهارب ورحل! دون أن يلتفت 

لفجيعتها األعظم وأملها الوليد!! 
.....

ها هي جتلس بني جبال فساتينها املهملة تتأّمل مضي أّيامها البطيئة دونه، كانت 
ترى ظله يحوم في حواسها رغم غيابه الذي امتّد ليصل حدود األسبوعني دون 

زيارة قصيرة لصوته إال أّنها لم تتقّبل ولو للحظة بأنه رحل!
بذراعيه  وسيضّمها  اآلن،  إليها  سيدخل  بأّنه  دوًما  نفسها  إقناع  حتاول  كانت 
القوّيتني بالعنف العشقّي الذي حتّبه فيه! أجل، إّنها تيقن أنه اآلن في طريقه 

إليها وبأّنه يشتاقها متاًما كما تشتاقه ورمّبا أكثر!
فلطاملا اعتاد خالد أن يتفّوق عليها في كل مظاهر احلّب، كان أسطورة عشقية 

خلقت ألجلها وحدها فكيف إذا ستقتنع بوجود أخرى تسكنه ويسكنها!
»إّن خالد لن يسكن سواي« !! هذا ما كانت ترّدده بلسان حالها طوال أربعة 

عشر يوًما! ولهذا كانت تتحاشى فكرة السؤال عنه ... وعنها!
فقد تعّمدت منذ رحيل زوجها إقفال كل درب يوصل احلديث إلى تلك األخرى 

التي لم تسمع باسمها قباًل!!
كانت سعيدة بوهمها اجلميل بأنه مسافر! ضاربة بكّل تبريرات أّمه التي ألقتها 

أمامها قبيل أيام قليلة عرض احلائط!
بني  ليبيت  حضنها  غير  آخر  حضًنا  اختار  حبيبها  بأن  يوًما  تقتنع  لن  فإنها 

خالياه!
من  شباًبا  أكثر  جسد  احتالل  في  طمًعا  كان  عنها  رحيله  أن  تصّدق  ولن 

جسدها!!
مالمحها!  سكنت  حني  العمر  خطوط  أول  في  غزلّية  قصيدة  كتب  الذي  هو 

وجلس عمًرا يالمس خصلتها البيضاء القصيرة!! 
كيف سيقدم على خطوة بهذه العشوائّية الغبّية؟!

...
هو الذي همس لها ذات شوق بأنها تضفي على اجلمال ملسة ال تشيخ!! كيف 
سيهرب اليوم منها ومن الزمن ليسكن عرش الشباب من جديد برفقة أخرى 

غير أّن حقيبة هذه 
الرحلة لم تكن 

تتطلب ملستها! 
ودون أن تدري 

تناول خالد حاجياته 
من قصرهما الّصغير 

بعشوائّية الهارب 
ورحل! دون أن 

يلتفت لفجيعتها 
األعظم وأملها 

الوليد!! 
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ال يعنيه فيها سوى عمرها!!
...

ترى هل هو حًقا بهذا احلمق؟!!
هل خلع قصتهما في عري اخلريف ليمتطي جواد شباب لن يقبله!!

هل يعقل أن يفكر خالد بهذه السذاجة!!
وهل يستحّق جسد شاب أن يقترف ألجل »امتطائه« كل هذه اخلطايا بحّق 

قصتهما التي عبرت كّل الفصول بسكون العّشاق وصخبهم؟!
...

كانت تيقن كامل اليقني أنها لن تصل إلى إجابة تهّدئ من روع صدمتها إال 
من خالد نفسه!! لكنها كانت تتساءل ُترى كيف ستقابله في حال أتى متفقًدا 

أو نادًما؟!
أنها  له كما كانت تفعل دوًما عند عودته من رحلة عمل! أم  تراها ستتزّين 

ستخرج إليه بحزنها املغّلف ببنطال رمادّي كمزاجها وبقميص قطنّي بسيط!!
باجللوس  أم ستكتفي  تلبية حلاجة خالياها،  إليها بشوق عظيم  هل ستضّمه 

أماَمه لتحّدثه بحزم يفرضه منطفها؟!
بقَي الصراع يدور ويدور في داخلها.. يقلقها، ينثر أسئلته فيها ويتركها ُمعلقة 

دون أي إجابة تنقذها من هذه احَليرة التي تزيد حزنها حزًنا!!
...

فجأًة ودون سابق إنذار.. دّق جرس بابها!!
...

قفزت وفاء من زاويتها نحو هذا احلاجز اخلشبّي الكبير..
كانت تعرف أّن »خالدها« يقف خلفه!!

وها هو ينتظر أن تفتح له باب قلبها ومنزلها ليعود إلى عرشه كما كان قبيل 
»مزحته« الثقيلة تلك..

لم تعرف أبًدا كيف استطاعت سحب ذاك املقبض احلديدّي الثقيل من حجرته 
بهذه السهولة..

كما لم تنتبه أيًضا لذلك اجلرح البسيط الذي سببه اصطدامها بحافة السرير 
جّراء لهفتها عند سماعها دوّي قبضة خالد تناديها!

إّن كّل ما كان يشغلها، حلظتها، هو أن تراه..
كانت توّد أن تضّمه بني كّفيها الصغيرين..

أن تتأمل مالمحه وتستنشق عبق رجولته الذي اشتاقته!!
كانت تفتقده بحق..

وتريده بني ذراعيها من جديد ولألبد!
بابها ذاك احلبيب الذي كانت تنتظره طوال أسبوعني  غير أنها لم جتد خلف 

ثقيلني!
وإنا رأت رجاًل وسيًما يوازي خالًدا في طوله..

ويحمل مالمح تشبهه حّد التطابق!! إال أّنه لم يكن حبيبها!!
لم يكن خالد!

سألته واحليرة تتملكها: من أنَت وماذا تريد؟
فأجابها ببرود غريب على النصف الثاني من سؤالها: أريُدِك!!

لم تعرف وفاء كيف سمحت لهذا الغريب أن يدخل بيتها دون أن تصّد اقتحامه!!
متاًما كما لم تعرف ولم تفهم أًيا من كلماته التي قالها فور جلوسه على مقعد 
أنني  أعرف  »أنا  خالد:  جسد  سوى  جسد  يشغله  أن  محظوًرا  كان  خشبّي 
قد فاجأتك بقرار زواجي!! وأعي متاًما مقدار األلم الذي خلقته ليسكن فيك 
جّراء هذا القرار!! ، إال أنني أعدك وبصدق شديد بأّني سأبقى حبيبك أنِت.. 
وستبقى قّصة عشقنا حلًما بعيًدا لكّل عشاق األرض!! .. أرجوِك يا وفاء أن 
تتفّهمي عذري، فأنا رجل كما الكثير من الرجال، لدّي احتياجات لن تفهميها 
ولن تتقّبليها مهما كّررتها!! لذا، لن أشغل نفسي بذكرها وأنا أعرف سلًفا أنها 

لن تكون مفتاًحا يقودنا إلى درب السعادة الذي اعتدناه!!
أن  جاهًدا  سأعمل  أنني  غير  فعاًل!  تزّوجت  لقد  ذاتها:  املتأثرة  بالنبرة  وتابع 
أّنها  من  فبالرغم  األخرى!!  عن  إحداكما  أفضل  وأاّل  بينكما  العدل  أحقق 
زوجتي ولها من احلقوق متاًما كما لِك غير أنك ستبقني أولى من ذقت معها 

رشفة من كأس احلّب، وأولى من بكيت ألجلها.. وثرُت ألجلها!!
 لذا، فإنني أرجوك أن تساندي خطاي وتساعديني لنحافظ على قصتنا التي 
أحّب، وأعدك بدوري بأن أكون لك ذلك الزوج الذي عهدته دوًما وذلك العاشق 

الذي لطاملا شاركك جنونك طوال العقدين املاضيني.
...
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كانت وفاء تقف أمام حديث هذا الغريب متألها مفاجأتها، ثّم تساءلت: ترى من 
هو هذا الغريب الذي يناديني حبيبته؟!

من هو ذا الذي دخل بيتي مبالمح تشبه مالمح زوجي املُسافر واتخذ مكانه 
على كرسّيه وراح يقّص علّي قّصة عشق بيننا ويقّدم لي أعذاًرا توّضح أسباب 

خيانته العظمى لقّصتنا التي ال أعرفها.. ورحل دون أن يدّلني على هوّيته؟!
من هو ذا الذي يتحّدث بلكنة خالد، ويتقّمص لغة جسده بحذافيرها، ويقلد 

ارتباكه عند اقترافه ذنًبا بهذا القدر من اإلتقان؟
من هو ذا الذي جتّرأ على اقتحام خلوتي ليشعل بي ارتباكي ويرحل؟!

....
نحو جبال فساتينها  بانكسار  وراحت تسير  املهجور  باب قصرها  وفاء  أغلقت 

الباكية من جديد..
ُمجّدًدا،  املريب  الصمت  لتسكن ذلك  ذاتها  املنطوية  بالطريقة  أمامها  جلست 
وكل شيء في داخلها يصرخ قائاًل: إّن ذاك الرجل لم يكن خالدها! فخالُدها، 

بعُد، مسافر!! 

وتابع بالنبرة املتأثرة ذاتها: لقد تزّوجت فعاًل! غير أنني سأعمل جاهًدا أن 
أحقق العدل بينكما وأاّل أفضل إحداكما عن األخرى!!
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تعدد الزوجات ومسؤولية املجتمع 
والدولة

نقاط ال بد من طرحها!

في خضّم النقاش الدائر بني أطياف مجتمعنا، بني موافق ومعارض ملمارسة 
إجابات  إلى  حتتاج  جوهرّية  أسئلة  وطرح  الوقوف  من  بّد  ال  الزوجات،  تعّدد 
واجتهادات جدية حول تعامل املجتمع والقضاء مع ممارسة تعّدد الزوجات في 

مجتمعنا الفلسطيني.

تعّدد  منع  لقانون  املخالف  عقوبة  اإلسرائيلي  اجلنائي  القانون  بحسب  أّواًل، 
الزوجات أو األزواج تصل حتى خمس سنوات سجن. في املقابل، ووفق املعطيات 
الرسمية، عندما تقوم الزوجة األولى برفض زواج الزوج وتتقّدم بشكوى ال تتّم 
ال  عادة  والعقوبة  نادرة،  في حاالت  إال  التعّدد  الذي ميارس  املخالف  مقاضاة 
للقانون اجلنائي  التام  التجاهل  ملاذا هذا  أو دفع غرامة مالية.  تتعدى األشهر 
على هذا الصعيد؟ بالرغم من أن جميع األبحاث األكادميية األسرائيلية أكدت 
الصادرة  تلك  أشّد من  العرب هي  املواطنني  الصادرة بحق  األحكام  أّن  على 
بحق مواطنني يهود في املخالفات اجلنائية املتعّددة! األمر الذي نرفضه جملًة 
وتفصيال، لكن عند املطالبة باحقاق احلق على القانون أن يأخذ مجراه وعليه 

إنصاف املستضعفني واملستضعفات.

ثانًيا، بالنسبة إلى »النهب« املفضوح من قبل مؤّسسة التأمني الوطني، كإحدى 
بوضعية  »االعتراف«  في  احلّق  نفسها  تعطي  فهي »فجأة«  الدولة،  مؤسسات 
من  يقّلص  ما  وهو  املوّسعة«،  »العائلة  لقب  عليها  وتطلق  الزوجات  تعّدد 
حقوق العائلة العربّية من مخّصصات ضمان الدخل بشكل طردّي لكل عائلة 
ثانية، األمر الذي يوّفر على مؤّسسة التأمني الوطني مبالغ ال ُيستهان بها. من 
املستهجن اّدعاء الدولة بأّنها ال تستطيع رصد املمارسة وال تتوافر لديها آليات 
للكشف عنها، لكون الزيجات الثانية تبقى في نطاق العقد البّراني، لكن عندما 
يتعّلق األمر »بجيبتها« نراها مبدعة في إيجاد طرق الكشف عنها واالعتراف 

بها حتى ال تدفع املخّصصات للنساء واألوالد.

ثالًثا، إّن الفكرة السائدة في املجتمع هي أّن املتزّوج من أكثر من امرأة وله 
أوالد من عّدة نساء هو رجل ميسور احلال وقادر على توفير مستلزمات احلياة 
األساسية على األقّل أو أكثر من ذلك، جلميع زيجاته، هي فكرة مغلوطة وبعيدة 

احملامية صفاء عبدو
محامية في إحتاد معًا وعضوة جلنة العمل للمساواة 

في قضايا األحوال الشخصية
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كل البعد عن الواقع. لألسف، جند أن معظم هذه الزيجات تتّم من خالل تهّرب 
على  قادر  غير  كذلك  وهو  االجتماعية،  املادية،  الزوجية،  واجباته  من  الزوج 
توفير العاطفة الزوجية والرعاية األبوية. واحلالة هذه، على َمن تقع مسؤولّية 

الرعاية األبوّية؟!

أين  املمارسة؟  هذه  من  والسياسية  االجتماعية  الشخصيات  أين  رابعًا، 
املسؤولّية املجتمعية جتاه النساء واألطفال؟ ال نريد املزيد من األجيال التي تنمو 
حتت خطر الفقر، وال نريد جياًل يعاني األزمات النفسية واالجتماعية، وال نريد 

نساء مضطهدات ومنكسرات، وال نريد مجتمًعا غير منصٍف بحّق أفراده!

خامًسا، اّدعى َمن اّدعى بأّن تعّدد الزوجات هو آلّية مقاومة قومّية! وبالتالي فكثرة 
التي  الدميوغرافية  الدولة  حرب  مقاومة  عمليات  من ضمن  عملّية  هي  األوالد 
تستهدفنا كأقلّية قومية في هذه البالد، ومن يّتفق مع هذا االّدعاء فهو واهم! بحيث 
من شأن تعّدد الزوجات خلق مجتمع متفّكك، فقير ويعاني من هشاشة داخلّية.

سادًسا، إّن أنصار ممارسة التعّدد يّدعون حرصهم على نساء مجتمعنا ويرّوجون 
للتعّدد من منطلق »الستر«، فهل فعاًل هذا هدفهم؟ وهل فعاًل لهذا السبب 
حقوق  انتقاص  من  هم  وأين  األسرة؟  تفّكك  ِمن  هم  أيَن  الرجال؟!  يعّدد 
الزوجات؟ وهل فعاًل علينا إنصاف املرأة على حساب املرأة األخرى؟! ملاذا يجب 

على املرأة أن تتكّبد دوًما مفاهيم مجتمعنا وتكون ضحّيته؟!

من أملستهجن ادعاء الدولة أنها ال تسطيع رصد املمارسة وال يوجد لديها 
آليات للكشف عنها، لكون ألزيجات ألثانية تبقى بنطاق ألعقد ألبراني، 

ولكن عندما يتعلق االمر »بجيبتها« نراها مبدعة بإيجاد طرق الكشف عنها 
واألعتراف بها حتى ال تدفع أملخصصات للنساء واالوالد.
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فلينزع القناع
احملامية راوية ابوربيعة 

جمعية حقوق املواطن
عضوة جلنة العمل للمساواة في قضايا االحوال الشخصية

إعالمّية  بحملة  الشخصية  األحوال  قضايا  في  للمساواة  العمل  جلنة  انطلقت 
حتت عنوان »ال مبّرر لتعّدد الزوجات«. وتأتي هذه احلملة في أعقاب البحث 
النوعّي الذي أصدرته اللجنة قبل أشهر قليلة بعنوان »تعّدد الزوجات: اخلطاب 
واملمارسة في املجتمع الفلسطيني«، وقد بنّي اإلسقاطات النفسية، االجتماعية، 
احلملة  مقوالت  لتكون  واألطفال،  النساء  تتكّبدها  التي  والقانونية  االقتصادية 
عن  يعّبرن  وفيها  البحث،  في  شاركن  اللواتي  النساء  مقوالت  من  مشتّقة 
رفع  على  سنوات،  منذ  تعمل،  اللجنة  إّن  الزوجات.  تعّدد  ظل  في  وضعّيتهّن 
مستوى الوعي ملخاطر هذه الظاهرة من خالل احملاضرات التوعوية، التوجيه 
اللجنة  عمل  من  جزًءا  احلملة  هذه  لتكون  والنفسية  القانونّية  واالستشارة 

املتواصل لرفع الوعي مبخاطر هذه املمارسة.

التي تقوم بها،  النسوية  الفعل على احلملة وعلى اجلمعّيات  فوجئُت من ردود 
وشفافّية  مبوضوعّية  الزوجات  تعّدد  قضّية  مع  التعامل  عدم  من  وخصوًصا 
كظاهرة تهّدد األسس االجتماعّية وجتعل النساء واألطفال ضحايا لهذه املمارسة، 
وقد أّدى عدم املوضوعية إلى التستر خلف »الغطاء الدينّي« كوسيلة إخراس، 

وتهميش لكّل َمن ينتقد الظاهرة ويحاربها.

كقضّية  الزوجات  تعّدد  قضّية  مع  التعامل  ترفضون  ملاذا  أتساءل:  وهنا 
اجتماعية من الدرجة األولى تنتهك حقوق النساء واألطفال؟ ملاذا تتهّربون من 
النفسّية  واملعاناة  االضطهاد  تكّرس  ظاهرة  وتؤّيدون  املجتمعّية  مسؤولّياتكم 

للنساء واألطفال؟ ملاذا تتسّترون خلف الغطاء الدينّي؟

تخّص  قضايا  مع  مجتمعنا  تعامل  كيفية  يعكسان  املوضوعّية  وعدم  التسّتر 
أنها  ُمعتبرين  مختلفة،  بنعوت  القضايا  هذه  ينعتون  بحيث  املرأة،  مكانة 
النسوية  أو »دينية«، وعندما حتاول اجلمعّيات  قضايا »داخلية«، »حّساسة« 
واحلقوقية رفع هذه القضايا الهامة، ونزع القناع عنها، يسّمونها »مدعومة من 

صناديق صهيونّية«.

ال شّك في أّن رفض املجتمع أن يتعامل مع هذه القضايا وتفضيل قبرها عميًقا 
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كمجتمع  حقيقتنا  ومع  أنفسنا  مع  التعامل  يعني  معها  التعامل  كون  من  نابع 
أبوّي، ذكورّي، قبلّي ال يريد التخّلي عن موقع السيطرة والقّوة. وهذه قضية 
»حّساسة«، »شرعّية« وينهون النقاش. لكّن النقاش واجلدل بدأ ولن ينتهي ألّن 

عندنا الكثير مّما يقال ومّما سنقوله بأعلى صوت وبدون ترّدد:

نصبو إلى العيش في مجتمع حضارّي يعتمد على أسس الدميقراطّية، املساواة 
االجتماعية  الظواهر  يرفض  سليم  مجتمع  إلى  نصبو  االجتماعّية.  والعدالة 
السلبية ويعّزز القيم اإلنسانية. فيه مكان متساٍو للنساء والرجال. وبالتالي، فإّن 
استمرار ممارسة تعّدد الزوجات يهّدد هذه القيم ويشكل عقبة أمام النهوض 

مبجتمعنا قدًما. 

أناشُدكم التعامل مع هذه القضّية مبوضوعية كقضّية اجتماعية تنتهك حقوق 
النساء واألطفال وتسيء جلميع أفراد املجتمع. فليرفع القناع!

وهنا أتسائل ملاذا ترفضون التعامل مع قضية تعدد الزوجات كقضية 
اجتماعية من الدرجة األولى تنتهك حقوق النساء واألطفال؟ ملاذا 

تتهربون من مسؤولياتكم املجتمعية وتؤيدون ظاهرة تكرس االضطهاد 
واملعاناة النفسية للنساء واألطفال؟ ملاذا تتسترون خلف الغطاء الديني؟
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يفرز واقع مجتمعنا ضرورة احلديث عن ظاهرة »تعّدد الزوجات«. واقعنا هو ما 
يفرز هذا النقاش، وليس أّي »أجندة غربية« )كما يناقش البعض(. التفّكك 
األسرّي هو ما يفرز هذا النقاش، نساء مهانات يشعرن أّنهّن ال شيء ال داخل 
أسرهّن وال خارجها هو ما يفرز هذا النقاش. انعدام التواصل واالحترام بني 
املرأة وزوجها، هو ما يفرز النقاش. وفقر مدقع تزيده هذه الظاهرة عمًقا، هو 

ما يفرز هذا النقاش. 

واقع من النساء املستضعفات، اللواتي أقصني عن احليز العام، يجدن أنفسهن 
النساء  العنف ضد  يزداد  الواقع  هذا  في  أيًضا.  اخلاّص،  حيزهّن  خارج  فجأة 
هذه  باختصار  األطفال.  تشريد  حاالت  وتزيد  عام،  بشكل  األسرّي  والعنف 
وال  مجتمعه،  واقع  يواجه  أن  يريد  ال  ومن  اجتماعية.  كوارث  تنتج  الظاهرة 
من  وهو  مجتمعه،  في  يعيش  ال  من  هو  الواقع،  هذا  يفرزها  التي  النقاشات 

يتعامل باغتراب مع هموم ومآسي هذا املجتمع. 

سمات الواقع املتشّعبة واملأساوية هذه ال تناقش فقط مبفاهيم احلالل واحلرام، 
فقط  تعالج  وال  حتسم  ال  واملهانة،  التفكك  وازدياد  الفقر  استفحال  من  واقع 
مبفاهيم احلالل واحلرام. ونحن ال نستطيع أن نحشر واقع ظاهرة لها أبعادها 
في  نقاشها  ونقتصر  السياسية،  وحتى  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية 

مستواها الفقهّي أو الدينّي، حيث النقاش ببساطة ليس هناك.

لكن، حتى في هذا املستوى، التوّجه الفقهي هو باجتاه حصر هذا احلالل واعتباره 
ا، وليس باجتاه توسيع ممارساته. باإلضافة إلى اشتراط تعّدد الزوجات  استثنائًيّ
في القرآن الكرمي، اشتراط دفع البعض للذهاب باستحالة حتقيق هذه الشروط، 
عدد الفقهاء أسباًبا لتعّدد الزوجات، ما يعني أن تعّدد الزوجات هو االستثناء 

في احلالل وليس القاعدة. 

في نقبنا احلبيب واملناضل، نسبة انتشار هذه الظاهرة تصل إلى %25 )حسب 
إحصائّيات بعض الدراسات(، وبالتالي فهي ليست استثناء. وحيث هي ظاهرة 
منتشرة، نراها تتمّتع، أيًضا، بشرعّية اجتماعّية غير مشروطة، وتكاد تكون 

الزوجات« – ظاهرة اجتماعية  “تعدد 
تتعدى مفاهيم احلالل واحلرام

حنني زعبي
عضوة  في البرملان عن التجمع الوطني الدميقراطي
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قاعدة اجتماعّية طبيعّية. وعادة ما تتزايد هذه الظاهرة في البيئات األكثر فقًرا 
وتهميًشا للمرأة، وحيث تنخفض نسبة التعليم والعمل للمرأة والرجل مًعا.        

نحن نتحّدث عن تعّدد زوجات في واقع حيث أغلب األسر فيه ال يبلغ معدل 
دخل معيلها الوحيد– الرجل- أكثر من 5،000 ش.ج. نحن نتحّدث عن واقع 
أغلب النساء فيه غير متعّلمات وال يعملن خارج البيت، وبالتالي ال يستطعَن أن 

ميلكَن قرار مصيرهّن حتى فيما يتعلق بحّيزهّن اخلاّص. 

تام  مّت فيه إقصاؤهّن بشكل شبه  واقع نساء مستضعفات،  نتحّدث عن  نحن 
عن احلّيز العام، حيث بات حّيزهّن اخلاّص وسيلة »تعويض«. نحن نتحّدث، 
ُيَهّن في بيتهّن، معقل أمانهّن. وإهانة املرأة التي اتخذ زوجها  عن واقع نساء 
امرأة أخرى، هي ليست إهانة ناجتة عن سلوك ما، عينّي، له بدايته وله نهايته. 
بل هي عبارة عن حياة تعاش حتت سقف هذه املهانة بشكل متواصل، يومّي، 
يخترق تفاصيلها ويسيطر على كل زاوية فيها معتمة أو علنّية. املرأة ليست 
زوجة وليست امرأة كاملة مع وجود من يشاركها من النساء. وهذا ال شأن له 
ال باحلالل وال باحلرام، هذه مشاعر إنسانّية طبيعّية، قد تقتل َمن يحملها معه 

ليَل نهار. 

ويكفي هذا املستوى النفسّي للمرأة، لكي ندرك األبعاد الفظيعة لهذه الظاهرة. 
لكّن األمر ال يتوقف هنا، فهناك األّم املهانة التي حتمل إهانتها ومكانتها ألجيال 
ترّبيها، وهو باب ملهانات أخرى. وهناك ما ينتج عنها من ظواهر مثل ازدياد 
وانعدام  لألطفال،  تشريد  من  عنه  ينتج  وما  األسري  التفكك  وازدياد  الفقر، 

احلياة األسرية الطبيعية.

هذا  يفرزها  التي  واالحتياجات  مجتمعنا،  واقع  مواجهة  من  محلية  أكثر  وال 
لكّن  الواقع،  هذا  إفرازات  من  الزوجات هي جزء  تعّدد  وأبعاد ظاهرة  الواقع. 
محاربتها هي »استيراد غربّي« ) حسب نقاش البعض( لكّل َمن يعتبر مجتمعه 
وحضارته حضارة ظلم وإهانة للمرأة. احلّرية والكرامة واحترام املرأة ليست 
لنا  والتاريخية  احلضارية  للذات  إهانة  هي  كذلك  واعتبارها  غربية،  مفاهيم 
هي  الظاهرة  هذه  مواجهة  أن  كما  للغرب.  وليس  غربي،  غير  هو  ما  ولكل 
»استيراد غربي« لكّل من يعتبر أن التماسك األسري الناجت عن الدفء والوّد 
والتفاهم واالحترام والشراكة الكاملة بني املرأة والرجل هو مطلب ال نستحقه 

أو ال يلزمنا.      

السكوت على أي من مظاهر املهانة والعنف والفقر والتفكك هو أمر خطير، 
لكن األخطر هو حتويل اختالفاتنا الفكرية والقيمية إلى مبرر لتوجيه التهديدات 
لآلخرين. فاجلمعيات النسوية والناشطات فيها، هي جزء من مؤسساتنا، نحن 
الذين نتحدث ليل نهار عن بناء املؤسسات. والتطاول على النشيطات النسويات 
هو كالتطاول على »املعلمني« أو »رجال الدين« أو غيرهم، فكرامة أي فئة 
من شعبنا هي من كرامة شعبنا، وكرامة نشيطاتنا النسويات وغير النسويات 

هي من كرامة هذا الشعب وهيبته.

ونحن ال نستطيع أن نسعى لبناء مجتمع عادل متطور ومتماسك، دون مواجهة 
لعدم  ألف سبب  أن يجد  االجتماعية. طبًعا، هناك من يستطيع  آفاتنا  كافة 
مواجهة الطائفّية أو العنف املجتمعي أو الفساد أو العنصرية أو العنف ضد 
املرأة أو تعّدد الزوجات أو حّق امليراث للمرأة، لكن من اختار السكوت على 
واالجتماعية  الفكرية  اختالفاتنا  أّما  ويصمت.  جانًبا  فليقف  أحدها،  أو  هذه 

فعليها أن تغني وتطّور طرق املواجهة هذه، وليس أن حتّدها. 

املرأة ليست زوجة وليست امرأة كاملة مع وجود من يشاركها من النساء. وهذا 
ال شأن له ال باحلالل وال باحلرام، هذه مشاعر إنسانّية طبيعّية، قد تقتل َمن يحملها 

معه ليَل نهار. 
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جوزي بشهر العسل

قصة قصيرة من الواقع 

إياد برغوثي

بعدما خرجت محبطة من احملكمة الشرعّية رأت احلافلة تغمز بعينها الصفراء 
بأمل  توحي  بينهما  املسافة  كانت  باجتاهها،  ركضت  احملطة،  نحو  اليمينّية 
ضئيل، خطوات سريعة وتباطؤ بعض الركاب على الدرجات الثالث قد ينقذها 

من الصبر حتى احلافلة القادمة بعد ساعة تقريًبا.

على احملطة  املنتظرين  آخر  النداء، صعد  على  تقَو  ولم  اليمنى  بيدها  لّوحت 
الباب وانطلق بسرعة غير آبه بالسيارات التي اجتازت  بخفة وأقفل السائق 
املفرق بأنانّية، ضربت باب احلافلة اخللفّي ضربتنْي قويتنْي، فأسرع السائق أكثر 
وابتعد، بقيت على اجلزيرة، ال معّلقة وال مطّلقة، حتت حافة الرصيف وشمس 
آب وفوق اإلسفلت امللتهب كأرض أيامها األخيرة. بقيت وحيدة. كلهم خانوها، 
حتى سائق احلافلة اللعني هذا، شتمته بصوت لم يسمعه أحد »حيوان! لئيم!«. 

عادت إلى احملطة، وقفت في الزاوية املظّللة. كان جواب القاضي واضًحا: ما 
دمت يا ابنتي لم حتضري معك الشهود فال ميكنك أن تثبتي زواج زوجك من 
أخرى، ال، شهادتك ال تكفي. قالت له إنها سمعت املنادي يدعو كّل أهل البلد 
إلى تناول سّم الهاري احتفااًل بزواج أبي ابنتها قّصر الّله عمره من كرمية احلاج 
جارهم، وإن أهل البلد، الّله ال يباركلهم، باركوا له ومتنوا له عريًسا وخلًفا 
صاحًلا. كان القاضي حاسًما بقسوة: ارجعي لزوجك يا بنتي، واستري حالك، 
إنت حلالك، ال إخوة معك وال أب وال يحزنون، أو اذهبي لطبيب نفسّي ليحّلل 

مصدر كوابيسك وأحزانك. 

واستسالًما،  حسرة  منقبضتني  بشفتني  دموعها  بركان  وغّطت  رأسها  هّزت 
يريد  إرادًيا، بني قاٍض ال  أملها األخير عند قاٍض غير عادل ومحدود  فقدت 
أن يصّدقها وأهل ال يريدون حتّملها لم يبق لها إال أن تعود إليه، وتقبل فيه 
تقتنع،  أن  تريد  ونفسها ال  نفسها،  تقنع  أن  بنتي«، حاولت  مناصفة، »عشان 

أحشاؤها تتمّزق قرًفا وإهانة.

تضيق الزاوية املظّللة، وتطول الدقائق وتشتعل الشمس عمًدا. قد حتال احلياة 
على األرض جهنم جتريبّية، وقد يحال اإلسفلت رماًل أسود وأفق الطريق سراًبا 
عينيها  فتشدهما،  تنحّيان  ركبتيها  بجهد،  جسدها  حتمل  تتماسك،  يتبّخر. 
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تدوران فتثبتّهما في الضفة األخرى للشارع ذي املسلكني، حيث ميشي رجل 
لوحدها عندما  ببطء سعيد ومتّسك مثير لإلعجاب، ستمشي  وامرأة مسّنان 

تشيخ، ستمشي لوحدها قبل أن تشيخ. تدوخ. 

يدفع  متتاليتنْي،  قصيرتنْي  صفارتنْي  يطلق  احملطة،  جزيرة  في  سّيارته  تقف 
رأسه نحو شباك املقعد احملاذي له ويلّوح بيديه بقّوة، تتسّمر في مكانها، يلّوح 

مرة أخرى، فتتجاهله. يفتح باب السيارة ويقف إلى جانبه: 
تعالي، أنا بّوصلك، الدنيا حّم كتير. 

في حّدك محل واحد، وهادا احملل بّطل إلي. 
السيارة فاضّية، أنا حلالي. 

أنا اللي صرت حلالي، إنت اشتريت كمان مرا، بعد ما زهقت مني، وأنا زهقت 
منك، خلص، دّور السيارة وتسّهل. 

هاي العنادة تبعتك راح تقضي عليكي..
بتكون  بدوني  بس  جميلة  أحّملك  بديش  عملتك،  اللي  هي  تبعتي  العنادة 
بالي  أدير  الله،  من  ويلك  يا  سنة   15 للمعروف،  ناكر  إنت  باحلضيض، 

مرقت  عمليات   10 عندك،  كنت  خّدامة  الراحة،  كفوف  ع  وأعّيشك  عليك 
عشان أجّرب أجيبلك ولد وخسرت رحمي، ما كنش بدي ولد، حال بتكفيني، 
هاألعصاب؟  كل  شو  ع  التافهة،  ونرفزاتك  مزاجاتك  واستحملت  استحملتك 

حرام عليك اللي بتعملوا فّيي.. خلص طلقني ورّيحني..
حرام علّي؟ الشرع بحللي أجتّوز أربعة، املال والبنون زينة احلياة الدنيا..

تانية غيري؟!  واحدة  مع  بتنام  إنك  يعني  إنت عارف شو  إنت عتمة حياتي، 
بالنسبة إلي هادا حرام وهاي خيانة ال تغتفر، هادا مش عدل والله أمر بالعدل..

بتسمي جيزتي خيانة وحرام؟ إنت بتستاهلي شو بصير معك.
لكان خيانة حالل؟ قولي، إذا كنت بتجّوز عليك؟ شو كنت بتسميها؟!  

عندما فتحت عينيها رأت وجه صبّية صغيرة حتاول إيقاظها، ومن ورائها سّيارة 
دفعة  املُسّن »رأيناها تسقط  الزوج  إلى  يتحّدث  املسعف  وناس، كان  إسعاف 
واحدة«، نامت على السرير املتّنقل ودخلت مجرورة من الباب اخللفّي لسّيارة 
اإلسعاف، سألتها الصبّية إن كانت تريد أن تتحّدث مع أحد لتخبره عّما جرى، 

»إّمك؟ أبوكي؟ جوزك؟«، فابتسمت ابتسامة منهكة:
»جوزي؟ جوزي بشهر العسل«. 

   

     

   

أنا اللي صرت حلالي، إنت اشتريت كمان مرا، بعد ما زهقت 
مني، وأنا زهقت منك، خلص، دّور السيارة وتسّهل. 
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االزدواجية االخالقية بتعامل دولة 
اسرائيل مع مواطناتها الفلسطينيات: 

تعدد الزوجات كحالة

هبه يزبك 
مركزة جلنة العمل للمساواة في قضايا األحوال الشخصية

أبدعت دولة إسرائيل وأجهزتها القضائّية في استعمال الغطاء الشّفاف املسّمى 
»احلساسّية الثقافّية« أو »اخلصوصّية الثقافّية« في القضايا املتعلقة بانتهاك 
حقوق النساء الفلسطينيات مواطنات دولة إسرائيل. فرغم وجود العديد من 
القوانني لتأكيد املساواة بني الرجال والنساء من خالل تكافؤ الفرص في احلياة 
العامة، إال أّن املمارسة الفعلّية لهذه القوانني تعمل على زيادة انتهاك حقوق 
النساء وترسيخ مفاهيم اجتماعية من شأنها احلّط من مكانة املرأة والعمل على 
تذنيب الضحية وتبرئة املجرم، وإعالن مسؤوليتها عن اجلرمية التي حّلت بها!

القانونّية اإلسرائيلية  البنية  التغّيرات في  املتوّقع أن تطال  طبًعا لم يكن من 
ملساواة املرأة بالرجل، النساء الفلسطينّيات، ولم يكن من املنتظر أن حتسن من 
مكانتهّن بالضرورة، وذلك بسبب التمييز العنصري ضّد املرأة الفلسطينية في 
إسرائيل. فاالفتقار لبنية قانونّية كافية للدفاع عن حّق األقلية الفلسطينية في 
إسرائيل باملساواة ومنع التمييز العنصرّي ضدها له أثره وانعكاسه املباشران 
الذي  القانوني  اإلطار  وعلى  البالد  في  املتدّنية  الفلسطينية  املرأة  مكانة  على 

مينح احلّق في املساواة للمرأة بشكل عاّم.

املختلفة،  الدولة  مؤّسسات  قبل  من  النساء  قضايا  املزدوج مع  التعامل  إّن 
واستعمال الشعارات الرّنانة لتدعيم النساء والنهوض مبكانتهّن، أصبحا أمًرا 
امليزانّيات  توفير  عدم  بدًءاً من  ورفضه.  عنده  التوقف  يستوجب  مفضوًحا 
للخدمات واألطر النسائّية )في حال توفرها!(، مروًرا بعدم توفير فرص التعليم 
والعمل، التغاضي عن اختراقات فّظة للقانون مثل تعّدد الزوجات، الزواج دون 
يسّمى  ما  خلفّية  على  النساء  قتل  بـ«تفّهم«  وانتهاًء  وغيرها،  القانونية  السّن 

»شرف العائلة«.

وهنا سأتناول قضّية تعّدد الزوجات كحالة.  فبينما يعتبر القانون اإلسرائيلي 
تعّدد الزوجات مخالفة جنائّية، وذلك باّدعاء احلفاظ على مكانة املرأة واحلفاظ 
على مبدأ املساواة بني اجلنسني، ُيطرح تعّدد الزوجات على األجندة اإلسرائيلّية 
من  واقتصادي  دميوغرافّي  وكخطر  لإلسرائيليني  القومّي  لألمن  كـ«تهديد 
الدرجة األولى«. فينظر إلى النساء العربيات على أنهّن رحٌم »مخيف« يحمل 

قنابل تهّدد أمن الدولة القومّي واملنظومة االقتصادية.
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خالل  من  إسرائيل  دولة  تتبعها  التي  االستعمارية  االستشراقّية  النظرة  إّن 
جتاهل مشكلة تعّدد الزوجات في املجتمع الفلسطيني، مدعيًة تطبيق مفهوم 
»اخلصوصّية الثقافّية«، ما هي إال أداة أخرى يستعملها اجلالد لقمع الضحّية، 
املجتمع  إضعاف  شأنه  من  الذي  األمر  الفلسطينية،  املرأة  دونّية  وترسيخ 
أمست  حتى  الداخلّية.  من صراعاته  املباشرة  واالستفادة  ككّل،  الفلسطيني 
مشكلة تعّدد الزوجات تطرح في دولة إسرائيل على أنها عبء اقتصادّي من 
الدرجة األولى، لتصبح النساء وأوالدهّن أرقاًما حتصى وتعّد بحسب املخّصصات 
ا جتب مداواته!  االجتماعية والثقل املادّي الذي تشّكله على الدولة، وخطًرا أمنًيّ
يعانون  أوالد  مع  الويالت  يعشن  مضطهدات  لنساء  اإلنسانية  املشاعر  لتضيع 

التفّكك األسرّي واملشاعر السلبّية.

القانونية واحلقوقّية  موضعّيتها  ومن  اإلنسانّي  فحواها  من  القضّية  جتريد  إّن 
ما هو سوى جرم آخر ترتكبه دولة إسرائيل بحّق مواطناتها الفلسطينّيات، 
وذلك باسم »احلساسية واخلصوصية الثقافية« التي جتيد إسرائيل استعمالها 
األحكام  األعظم يكمن في تخفيف  والدهاء  الفلسطينيات.  النساء  بدهاء ضد 
)في حال صدورها!( بحّق معددي الزوجات ومنّفذي جرائم قتل النساء على 
خلفّية ما ُيسّمى »شرف العائلة« )علًما بأّن جرائم القتل املقترفة ضد النساء 
ذلك  يأتي  رومانسّية«!(.  خلفّية  على  »القتل  اسم  عليها  ُيطلق  اليهوديات 
الثقافية  احلائط مبدأ اخلصوصية  الدولة بعرض  فيه  الذي تضرب  الوقت  في 
على  واحلفاظ  األرض  بقضايا  يتعلق  ما  في  الفلسطيني  املجتمع  في  والقومية 
الهوّية، وذلك عند سّن قانون ملنع الفلسطينيني من إحياء نكبتهم! وعند هدم 
البيوت والقرى غير املعترف بها! وعند إصدار قانون املواطنة ومنع لّم شمل 
العائالت الفلسطينّية! وعند وضع مناهج تعليمّية في املدارس العربية متجاهلة 

التاريخ والثقافة الفلسطينيني، وغيرها الكثير. 

بات  الثقافّية«  »اخلصوصّية  ملفهوم  الدولة  استعمال(  )وليس  استغالل  إّن 
أّن  هو  فاالّدعاء  العربيات،  النساء  يخّص قضايا  ما  كّل  في  به  ومرّحًبا  مباًحا 
إلى  النساء  خروج  مثاًل،  متنع،  الفلسطيني  للمجتمع  الثقافية  اخلصوصّية 
العمل، التعليم واملشاركة السياسّية. ال شّك في أّن الطابع الذكورّي واحملافظ  

ملجتمعنا الفلسطينّي يقّيد خروج النساء إلى احلّيز العام لكنه ال مينعه، ال بل 
إّن التطّورات السريعة التي حلت على البنية االجتماعية للمجتمع الفلسطيني 

باتت تشّجعه.

والقواعد  اإلنسانية  للقيم  وأخالقّية  صحيحة  واضحة،  ممارسة  هو  املطلوب 
اإلنسان  حلقوق  الدولّية  للمواثيق  اإلنسانّية  األسس  على  املبنّية  القانونّية 
اإلنسانية  القيمة  واحلفاظ على  اجلماعي  والقومي  االجتماعي  العدل  لضمان 
للمرأة والتعامل مع قضاياها بجّدية ومسؤولّية مبا يضمن لها مكانة اجتماعية 

راقية وغير قابلة للمساومة. 

 بحيث ينظر للنساء العربيات على انهن 
رحم “مخيف” يحمل قنابل  تهدد امن 

الدولة القومي واملنظومة االقتصادية 



ال مبّرر لتعدد الزوجات24

املرأة العربية اليوم 
اصبحت اكثر وعيا 

ملكانتها، وهي 
حتاول حتقيق ذاتها 

وتطويرها، كل 
واحدة مبجالها 

وبوضعيتها، 
والتحديات 

والصعاب ال 
زالت كثيرة، 
لكن املطمئن 
هو ان النساء 
اصبحن اكثر 

وعيا حلقوقهن 
ولقضاياهن...

ان كل من يؤيد 
تعدد الزوجات 

فهو يساهم في 
خلق أجيال لم 
تأخذ حقها في 

الرعاية والتعليم 
ويعزز الفقر في 
الوسط العربي 
ويخلق مجتمعا 

ضعيفا "، وكذلك 
شدد املتحدثون 
بانه يوجد رجال 

دين يصرحون بان 
تعدد الزوجات هي 
ظاهرة غير مقبولة 

في عصرنا هذا..

أن الرجل قد ال 
يشعر مبا يخلفه 

لدى زوجته األولى 
من ألم وانكسار 

عندما حتتل 
مكانها امرأة أخرى 

وحتتل كذلك 
بيتها وتقضي على 
ذكرياتها السعيدة 

واحلزينة التي 
عاشتها في ذلك 

البيت الذي حتول 
إلى امرأة أخرى،

صحيفة بانوراما
2010-12-3

موقع نسوان
2010-11-23

صحيفة حديث الناس
2010-11-26
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في مجتمع يعيش 
فيه اكثر من 60٪ 

من االطفال حتت 
خط الفقر، ال ميكن 
ان نتوقع ان عملية 

"تعدد الزوجات" 
سينشأ جيل من 

االطفال يعيش 
في رخاء ووضعية 
فيها تتحقق جميع 

حقوقه في التعليم 
والرعاية الصحية 

واالجتماعية..

أّن الدعوة األساس 
من خالل هذا 

املؤمتر الى إعالء 
الصوت وتغيير 

موقف الصامتني 
والصامتات على 

هذه الظاهرة 
املقلقة، والتي زاد 

انتشارها بشكل 
واضح في مجتمعنا 

الفلسطيني في 
الداخل، بل َوجدت 

َمن يخلق لها 
الذرائع واملبررات

ال ميكن ان 
تستخدم املرأة 

كمصنع للذخيرة 
في احلرب 

الدميغرافية بني 
العرب واحلركة 

الصهيونية، 
وتشجيع رجال 

الدين والقيادات 
االجتماعية لظاهرة 

تعدد الزواج، 
يصب خلدمة 

مصالح السلطة 
االسرائيلية

صحيفة فصل املقال
2010-11-26

موقع بكرا
2010-11-24

صحيفة كل العرب
2010-11-26
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 كانوا صحابه يقولوه انه يعني اذا انت زملة جتوز الثانية..
 شافهم أعطاهم كلمة منه وصعب يتراجع فيها وإللي 
بتراجع عندهم مش زملة .. واذا انت مش قادر تتجوز معناته 
انت محكوم ملرتك..
س.أ. رهط

!ال مبّرر لتعدد الزوجات

www.pstatus.org :لإلطالع زوروا موقع احلملة�

تنطوي ممارسة تعدد الزوجات على مس انساني وحقوقي صارخ بحق الزوجة 
االول���������ى, الزوجة الثانية واالس���������رة ككل, على الصعي���������د االجتماعي,  العاطفي, 
النفس���������ي, القانوني واالقتص���������ادي, مع التش���������ديد على  املش���������اكل االجتماعية 
اجلّم���������ة النابعة عن تعقيدات املنظومة والعيش في ظلها, بحيث أظهرت نتائج 
البحث� أن لتعدد الزوجات أبعادًا س���������لبية جسيمة تتكبدها النساء وعائلتهّن 

نتيجة إلنتهاك حقوقهّن واملس املباشر بكرامتهّن.
ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות

 The Working Group For
Equality In Personal Status Isses

هدفت احلملة 
إلى إلقاء الضوء 
على ممارسة تعّدد 
الزوجات في داخل 
مجتمعنا الفلسطيني، 
وكانت تلك هي 
املّرة األولى التي 
يتّم فيها احلديث 
عن املمارسة ويتّم 
تناولها علًنا من خالل 
الوسائل اإلعالمّية 
واجلماهيرّية.   
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كيف بدي اتقبل هادا االشي منه 
وانا حاسه انه خانني؟ خيانة 
زوجية كاملة... 
وبعدين متشي احلياة طبيعية 
ويرجع ويفوت عالبيت وميارس 
حياته كأنه فش إشي... مستحيل 
بني ادم يعيش مع تنتني ويكون 
عادل بينهم، مستحيل وال باي شكل 
من األشكال...
ل.ف. الناصرة
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اجلّم���������ة النابعة عن تعقيدات املنظومة والعيش في ظلها, بحيث أظهرت نتائج 
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نتيجة إلنتهاك حقوقهّن واملس املباشر بكرامتهّن.
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 يا ريت اتطلق.. عن نفسي انا خلص نزل 
من عيني..هو بالنسبة الي انسان ميت وانا 
حكيتله انه انا مش مستعدة 
ارجعلك انا ما بدي اياك الني بحكي حلالي 
بقول لشو ارجع ؟؟ 
عشان ارجع للمهانة واملذلة !؟
هـ.و. تل السبع
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شو حسيت؟ 
حسيت حدا أخد كل اللي 
بنيته .. 
أنا صرلي ببني دار عشرين 
سنة، فيه من امللحة للخميرة 
حتى تيجي وحدة تقولك 
إلي النص بالنص!!
ت.ن. ام الفحم
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االوالد بسألوني 
هو أبونا وال مش أبونا؟ 
 هديك اليوم قالت بنتي الكبيرة خلياتها 
أبوكم مات، هادا مش أبوكم !! قديش 
اإلشي بوجعهن حلد اليوم.
ف.ت. اللد
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اعتمدت احلملة في منشوراتها على 
مقوالت حقيقية لنساء يعشن في ظّل 
منظومة تعّدد الزوجات، ليكون هدفنا إسماع 
صوتهّن وإعالءه للتعبير عن حقيقة ما يشعرَن 

به من معاناة.



جلنة العمل للمساواة في قضايا األحوال الّشخصّية

ات العاملة في مجال حقوق املرأة وحقوق اإلنسان ،محاميات  لت جلنة العمل للمساواة في قضايا األحوال الّشخصّية عام 1995 مببادرة مجموعة من اجلمعَيّ تشَكّ
ومحامني ،عامالت اجتماعّيات وعّمال اجتماعيني، من ذوي االهتمام بالنهوض مبكانة املرأة، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا االحوال الشخصية. نشأت هذه املبادرة 

على خلفّية التحّديات اجلّمة التي تواجهها الّنساء العربّيات، خصوصًا فيما يتعَلّق بقضايا األحوال الّشخصّية، كالزواج، الطالق، النفقة، احلضانة وغيرها.

تهدف اللجنة إلى محاربة الّتمييز احلاصل بحق املرأة وانتقاص حقوقها في مجمل قضايا االحوال الشخصية. من هنا، تعمل اللجنة  على تسليط الضوء والكشف 
عن مسببات ظواهر اجتماعية سلبية مثل:  تزويج األطفال وتعّدد الزوجات والّزواج القسرّي والّطالق الّتعسفّي والعمل على تقليصها والقضاء عليها.

تنطلق اللجنة من إميانها بوجود حاجة ماّسة للعمل اجلاد على مستويات مختلفة،  خللق الوعي بضرورة ايجاد حلول  ملعاجلة  هذه املشاكل والتحديات مبا يضمن 
حقوق النساء العربّيات في العائلة واملجتمع.

 آليات عمل اللجنة االساسية: 
• الّسعي إلجراء تعديالت في القوانني املتعِلّقة بقضايا األحوال الّشخصّية للطوائف املختلفة مبا يكفل و يضمن حقوق املرأة. 

• العمل على  رفع الوعي باحلقوق في قضايا االحوال الشخصية في اوساط املجتمع العربي عامًة والنساء خاصًة.
• العمل على حتسني  أداء احملاكم الدينية واملدنية وتطوير خدماتها.

عم واملبادرة من أناس مختّصني وفاعلني في هذا املجال، وتلّقي الدعم من جمهور النساء العربيات. حتاول اَلّلجنة حتقيق اهدافها من خالل جتديد الَدّ

 اّللجنة هي إئتالف للجمعيات التالية: 
"مركز الطفولة-مركز نسائي وتربوي متعّدد األهداف في الناصرة"، "جمعية نساء ضد العنف"، "كيان– تنظيم نسوي"، "السوار-احلركة النسوية العربية لدعم 
إلى  باإلضافة  هذا  املواطن"،  حقوق  "جمعية  املرأة"،  للنهوض مبكانة  الزهراء  "جمعية  بالنقب"،  النسائية  اجلمعيات  "معًا-احتاد  اجلنسية"،  االعتداءات  ضحايا 

محاميات ومحامني وعامالت اجتماعيات وعمال اجتماعيني ومحاضرين/ات متطوعني/ات.

 هاتف 04-6462138  
 فاكس 04-6553781   

 p.status@gmail.com 
 ص.ب 313، الناصرة 16000 

 www.pstatus.org 


