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املرأة الفلسطينية واألمن

امللخص التنفيذي
التوصل إليها
يستعرض هذا التقرير النتائج التي جرى
ّ
خالل النقاشات التي دارت في املجموعات البؤرية
واملقابالت املع ّمقة التي أجراها مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة مع نساء وفتيات
شهري حزيران/
فلسطينيات في الفترة الواقعة بني
ْ
يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر  .2009وقد سعت هذه
النقاشات إلى الوقوف على املفاهيم التي حتملها هؤالء
النساء والفتيات ووجهات نظرهن حول املسائل املتعلقة
بأمنهن ،وجمعها في تقرير شامل .وال يهدف هذا التقرير
إلى اخلروج بتوصيات مح ّددة ،وإمنا يسعى إلى التركيز
على بعض املسائل احملورية التي ح ّددتها النساء والفتيات
الفلسطينيات اللواتي شاركن في حلقات النقاش واملقابالت
املذكورة .ويأمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة في أن تسهم النتائج التي يخلُص إليها هذا
التقرير في تشجيع اجلهات الفلسطينية املعنية على إدراج
وجهات نظر النساء والفتيات في النقاشات التي تدور
حول األمن القومي الفلسطيني.
مت توجيه أسئلة للنساء والفتيات الفلسطينيات خالل
املقابالت الفردية التي أُجريت معهن والنقاشات اجلماعية
التي شاركن فيها حول املخاوف األمنية التي تساورهن،
وحول التجارب التي وقع عليهن العنف فيها ،ونظرتهن إلى
آليات االستجابة التي توفرها لهن السلطات احمللية و/أو
املجتمع الدولي ومدى جلوئهن إليها ،والتوصيات التي ير ْينها
لالرتقاء بهذه اآلليات ،وبالتالي حتسني أمنهن وتعزيزه.
وقد أفصحت النساء والفتيات عن أن عدم شعورهن باألمن
يرتبط باستمرار النزاع القائم في األراضي الفلسطينية،
وعن قبول مجتمعهن للعنف الذي ميا َرس ضد املرأة،
باإلضافة إلى عدم وعيهن بوجود املؤسسات االجتماعية
التي تقدم اخلدمات لهن وانعدام ثقتهن بآليات االستجابة
املتوفرة لهن .كما أسهبت النساء والفتيات الفلسطينيات
في بيان التهديدات األمنية التي يواجهنها ،سواء كان ذلك
في احليز العام أو أماكن عملهن أو مدارسهن أو بيوتهن،
حيث يسيطر العنف على حياتهن اليومية بجميع جوانبها.
وعلى الرغم من انتشار هذا العنف ،أشارت النساء إلى أنهن
ميتنعن عن اللجوء إلى منظمات املرأة ،أو مؤسسات حقوق

اإلنسان أو املؤسسات األمنية واجلهات القضائية كالشرطة
واحملاكم ،وذلك بسبب وصمة العار التي َي ِس ُمهن املجتمع بها
ضن لها .كما أق ّرت
إذا ما أبلغن عن حاالت العنف التي تع ّر ْ
النساء بعدم معرفتهن باملؤسسات التي تتولى املسؤولية
عن حمايتهن أو بانعدام ثقتهن بها .ففي بعض احلاالت،
أثارت النساء تساؤالت حول وجود هذه املؤسسات ،وال
سيما مراكز اإليواء منها .كما أعربت النساء عن تخ ّوفهن
من أن العاملني في تلك املؤسسات يفتقرون إلى املهارات
املهنية واألخالقية الضرورية التي مت ّكنهم من االستجابة
الحتياجاتهن بصورة ناجعة تراعي سرية أوضاعهن.
وأخي ًرا ،يعتقد عدد كبير من النساء بأن النظام القانوني
ميارس التمييز بحقهن وال يكفل إنصافهن.
وبنا ًء على ما تقدم ،تشتمل التوصيات التي تراها النساء
والفتيات اللواتي شاركن في حلقات النقاش في مجموعات
بؤرية في املقابالت الفردية املذكورة على ضرورة إطالق
ٍ
حمالت لرفع مستوى الوعي في املجتمع بكافة أطيافه
وشرائحه ،مبن فيه من الرجال واألوالد ،وتوفير التدريب
لألفراد العاملني في املؤسسات االجتماعية ومنظمات املرأة
وطواقم املستشفيات وأفراد الشرطة ،وتعزيز التنسيق بني
مختلف املؤسسات التي تتولى تقدمي اخلدمات لهن ،وإصالح
النظام القانوني ،وزيادة نسبة متثيل املرأة ومشاركتها في
هذه املؤسسات وفي احلياة السياسية بصورة عامة.
وعلى الرغم من أن عد ًدا ال يستهان به من النساء اعترفن
بأنهن ال يلجأن إلى املؤسسات القائمة ،فإن مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة يؤمن بأنه
يتعني على اجلهات القائمة على إعداد السياسات دراسة
التوصيات التي خرجت بها النساء والفتيات في هذا
التقرير بعناية وأخذها في االعتبار على املستوى احمللي
ومن قبل املجتمع الدولي كذلك .كما يجب أن يتضمن
احلوار الدميوقراطي الذي يتناول األمن املفاهيم التي
حتملها النساء ،سواء ك ّن شابات أم متقدمات في السن،
في هذا اجلانب .وفضالً عن ذلك ،يجب إجراء تقييم دقيق
الحتياجات النساء ومدى استعدادهن للجوء إلى املؤسسات
املعنية إذا ما رغنب في التواصل معها .وفي هذا السياق ،ال
يشكل هذا التقرير سوى خطو ٍة أولى في هذا االجتاه.
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شكر وتقدير
يو ّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة أن ُيع ِرب عن شكره وتقديره للوكالة
اإلسبانية للتعاون الدولي
)(Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID
التي تك ّرمت بتمويل هذا املشروع .كما يرغب املركز في اإلعراب عن امتنانه جلمعية املرأة العاملة
الفلسطينية للتنمية للتعاون الذي أبدته خالل جميع مراحل العمل على هذا املشروع.
لم يكن من املمكن اخراج هذا التقرير الى النور دون الدعم واملراجعة القيمة التى قدمت من قبل
اعضاء الهيئة االستشارية للمشروع ״النساء الفلسطنيات واالمن״ ،ويعبر مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFعن عميق شكره جلميع اولئك الذين قدموا آراءهم
وتوصياتهم حول منهجية ونتائج هذا التقرير ويخص املركز بشكره كل من :
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•

تهاني ابو الدقة  ،وزيرة الشباب والرياضة سابقا ً

•

خلود الفقيه  ،قاضية  ،مجلس القضاء الشرعي

•

الهام احلمد  ،مديرة وحدة الشكاوى ،وزارة شؤون املرأة

•

فاطمة املؤقت ،مدير عام ،صندوق النفقة

•

ناصر الريس ،مؤسسة احلق .

•

د.اصالح جاد مدير معهد الدراسات النسوية جامعة بيرزيت .

•

امال خريشة ،املدير العام  ،مركز املرأة العاملة والتنمية .

•

زهيرة كمال ،مديرة  ،مركز املرأة الفلسطنية لالبحاث والتوثيق.

املرأة الفلسطينية واألمن

املقدمة
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إضاءة
واقع املرأة الفلسطينية
بعض املعطيات األساسية

عدد النساء:
متوسط عمر النساء:
معدل معرفة القراءة والكتابة في أوساط
النساء:
معدل اخلصوبة:
معدل زواج اإلناث:
النساء الالتي لم يسبق لهن أن تزوجن
(فوق سن  15سنة):
معدالت الزواج املبكر:

1,835,214
2
 73.2سنة
3
%90.9

1

 4.6أطفال
5
%58.1
6
%39.3

4

 %14إناث بني
 19-15سنة،
و %59إناث بني
7
 24-20سنة
8
 19.4سنة
متوسط عمر النساء عند الزواج:
9
النساء األرامل:
%1.3
10
النساء املطلقات:
%1.1
11
األسر التي تعيلها نساء:
%8.8
12
النساء الالتي يحملن درجة البكالوريوس %7.6
أو درجة أكادميية أعلى:
13
نسبة النساء في سوق العمل:
%15.4
14
مشاركة النساء في املجلس التشريعي
%12.9
الفلسطيني:
15
النساء الالتي يعملن في منصب ٍ
قاض:
%11.2
16
النساء الالتي يعملن في منصب وكيل نيابة%12.1 :
17
النساء الالتي يعانني من إعاقة واحدة على 52,228
األقل:

طرأ تطور بارز على دور ومشاركة املرأة الفلسطينية
في املجتمع خالل احلقبة املاضية .في النصف األول من
القرن العشرين ،أرتبط دور املرأة الفلسطينية بإحتياجات
املجتمع الزراعي ،وبقي دورها في ميادين السياسة
والتعليم مقصورا ً على النخبة من النساء في املدن .وقبل
حرب  1967شكلت املرأة الفلسطينية منظمات خيرية،
وجمعيات نسوية ،وأنخرطت بعد نهاية احلرب ،في العمل
السياسي واألنشطة الوطنية حتت اإلحتالل العسكري
االسرائلي ،وبدأت حركة حقوق املرأة بالتبلور في
السبعينيات والثمانينات.
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وعقب إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ،بدأت املنظمات
النسوية الفلسطينية بالتركيز على مجموعة من القضايا
كالعنف ضد املرأة ،وحقها في التعليم ،والتمكني ،واملواطنة
واملساواة في اإلطار القانوني .كما عملت املرأة الفلسطينية
على مأسسة البحث اخلاص بوضع املرأة الفلسطينية
وذلك بإنشاء معهد الدراسات النسوية في جامعة بيرزيت؛
وصياغة وثيقة حقوق املرأة الفلسطنية ()2008؛ وإنشاء
وحدات للنوع اإلجتماعي في الوزارات حديثة العهد،
وإنشاء وزارة شؤون املرأة.
بالرغم من التقدم التدريجي ملؤشرات التنمية البشرية ،ما
زالت املرأة الفلسطينية تواجه بعض العقبات أمام ممارستها
حلقوقها وضمان أمنها .وبالرغم من توثيق أشكال
متعددة للعنف ضد املرأة الفلسطينية ،ما زالت العديد من
الدراسات تشكو قلة البيانات التي من شأنها توثيق حجم
ومدى أشكال العنف املمارس ضد املرأة .فضالً عما سبق،
تتعرض املرأة أو الفتاة الفلسطينية التي تتكلم عن تعرضها
للعنف للمالمة ،وتشعر عائالتهن بالعار لعدم سيطرتها
الكافية على بعض التصرفات ذات الطابع اجلنسي.
أظهرت دراسة أجراها مركز اإلحصاء املركزي الفلسطيني
عام  18 2006أن  %61.7من النساء املتزوجات تعرضن
للعنف النفسي؛  %23.3للعنف اجلسدي؛ و %10.9منهن
تعرضن للعنف اجلنسي ملرة واحدة على األقل خالل العام
على التوالي .وأظهرت هذه الدراسة أيضا ً ان أشكال العنف
الذي واجهته النساء غير املتزوجات خالل العام %25 :من
النساء اللواتي لم يتزوجن تعرضن للعنف اجلسدي؛ وما
نسبته  %52.7للعنف النفسي من قبل أحد أفراد العائلة
ملرة واحدة على األقل خالل العام .لم جتمع أي معلومات
حول أشكال العنف اجلنسي ضد النساء غير املتزوجات
لتحرمي احلصول على هذا النوع من املعلومات .ولكن
يبقى اإلعتقاد بأن العنف اجلنسي الذي ميارس ضد املرأة
19
ميارس داخل حدود العائلة.

محفزات هذا املشروع

مصدر اإللهام لهذا التقرير يأتي من دراسة أجراها مركز
جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة عام
 2006حول نظرة اجلمهور العام حلوكمة القطاع األمني
الفلسطيني.

املرأة الفلسطينية واألمن
مت اثناء هذه الدراسة إستطالع أراء أغلبية من املواطنني
الفلسطينيني حيث عبر  %57منهم عن عدم رضاهم عن
الطريقة التي تتبعها مؤسسات إنفاذ القانون الفلسطينية
في معاجلتها ملوضوع العنف ضد املرأة 20.ويظهر من خالل
األنشطة التي ينفذها مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن
املواطنني الفلسطينيني ،وممثلي املنظمات النسوية ،وقوات
األمن عبرت مرارا ً وتكراراً ،عن ضرورة دمج اإلحتياجات
األمنية للمرأة في عملية إصالح القطاع األمني 21.كما
طالبوا بضرورة تطوير خدمات كافية ملعاجلة موضوع
العنف ضد املرأة.
أطلق مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة هذا املشروع لتحقيق فهم أكبر إلحتياجات املرأة
األمنية في فلسطني ،ومنحها صوتا ً في مناقشة املوضوع
األمني الفلسطيني .يأمل اجلميع بأن تقود عملية إصالح
القطاع األمني إلى تطوير حلول فلسطينية لبعض املشاكل
التي خلصها هذا التقرير.

الهوامش
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اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح العنف األسري
(كانون األول/ديسمبر  – 2005كانون الثاني/يناير :)2006
النتائج الرئيسية .رام الله.
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي :الوضع القانوني
واالجتماعي للنساء الفلسطينيات :تقرير حول حتليل الفجوات
باستخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
كمرجع .وهذا التقرير منشور على شبكة اإلنترنت باللغة
اإلجنليزية حتت عنوان
(The Legal and Social Status of Palestinian Women: A Gap
)Analysis Report using CEDAW as Reference

على املوقع التالي:
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_http://www.mediterraneas.org/article.php3?id
article=278.

“احلكومة و حكم القطاع األمنی :املفاهیم الفلسطینیه العامة -
تقریر موجز” ،جنیف 3 ،آب2006
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
( )DCAFو املجلس الفلسطيني للعالقات اخلارجية “:التقدم
أو التراجع :احلكم الرشيد للقطاع األمني الفلسطيني أو ترسيخ
العشائرية؟”  -خانيونس ،قطاع غزة ،األراضي الفلسطينية - 3
أيار مايو ( .)2007منتدى مركز جنيف و مركز شمس – “توفير
االمن للمواطنني الفلسطينيني” في محافظات طولكرم واخلليل
وقلقيلية (حزيران  -تشرين الثاني  )2008باالضافة الى نشرة
النافذة ( )DCAFرقم “ :1حكم القطاع األمني الفلسطيني :واقع
املجتمع املدني في نابلس” ,ايار .2009

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فلسطني في أرقام،
 ،2007رام الله.
املصدر السابق.
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي“ :في عشية
اليوم العاملي للسكان.”2009/7/11 ،
املصدر السابق.
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،املسح الفلسطيني لصحة
األسرة :2006 ،التقرير النهائي .رام الله.
املصدر السابق.
هدى رشاد ،وماجد عثمان وفرزانه رودي فهيمي،2005 ،
الزواج في الوطن العربي ،واشنطن ،مكتب مراجع السكان.
بيان صحفي “ :املؤشرات اإلحصائية حول الشباب في األراضي
الفلسطينية :مبناسبة اليوم العاملي للشباب 12 ،آب/أغسطس
.”2008
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،املسح الفلسطيني لصحة
األسرة :2006 ،التقرير النهائي .رام الله.
املصدر السابق.
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي“ :في عشية
اليوم العاملي للسكان.”2009/7/11 ،
املصدر السابق.
املصدر السابق.
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،املسح الفلسطيني لصحة
األسرة :2006 ،التقرير النهائي .رام الله.
املصدر السابق.
املصدر السابق.
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني“ .2009 ،اإلحصاء
الفلسطيني يصدر بيانًا عشية يوم املعاق العاملي ،12/13 ،حول
األشخاص املعاقني في األراضي الفلسطينية” ،رام الله.
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املنهجية
رعى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
ٍ
نقاشات ُن ِّظمت ضمن  35مجموعة
املسلحة ()DCAF
بؤرية شاركت فيها نساء وفتيات فلسطينيات في ثماني
محافظات من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ،من
أجل جمع املعلومات حول احتياجاتهن األمنية .وفي هذا
السياق ،ال تغطي هذه الدراسة في نطاقها سوى املناطق التي
تشملها والية السلطة الوطنية الفلسطينية ،واملناطق التي
تقع ضمن صالحياتها الكاملة أو النسبية .ولذلك السبب ،ال
تشمل هذه الدراسة محافظة القدس ،حيث ال تستطيع هذه
املؤسسات العمل في هذه املناطق بال قيود .ويدرس مركز
جنيف للرقابة اليمقراطية على القوات املسلحة ()DCAF
إمكانية القيام بتنظيم مجموعات بؤرية ومقابالت فردية
ومناقشات من أجل معاجلة اإلحتياجات اخلاصة للنساء
والفتيات الفلسطينيات في القدس الشرقية احملتلة.
تشجع منهجية املجموعات البؤرية املشاركات فيها على
إجراء النقاشات فيما بينهن ،كما تتيح لهن طرح مسائل ال
ميسرات النقاش في هذه املجموعات.
تثيرها بالضرورة ِّ
لذلك ،تغطي هذه النقاشات مجموع ًة متنوع ًة من املسائل
املتعلقة باملفاهيم التي حتملها النساء والفتيات بشأن
األمن .ومع ذلك ،هناك بعض القيود التي تسري على نوع
املعلومات التي ترغب املشاركات في تبادلها مع األخريات
في املجموعة املعنية ،وال سيما عند مناقشة مسائل تتسم
بحساسيتها .ولهذا السبب ،أجرى مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFثماني
مقابالت مع ّمقة مع نساء وفتيات فلسطينيات سبق لهن أن
شاركن في مجموعات بؤرية من أجل استكمال املعلومات
التي مت استقاؤها من النقاشات التي دارت في املجموعات
املذكورة.
وقد قام مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة ( )DCAFبتنظيم مجموعات بؤرية ورعايتها
بالتعاون مع أحد شركائه احملليني في األراضي
الفلسطينية ،وهو جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية،
التي تولّت اختيار املشاركات وتوجيه الدعوات لهن بنا ًء
على املعايير التي ح ّددها املركز .وقد ض ّمت كل مجموعة
من مجموعات بؤرية ما بني  6إلى  12مشارك ًة .وفي
املتوسط ،امت ّدت النقاشات على مدار ساعة ونصف،
ميسرة باللغة العربية وفق استبيان أع ّده مركز
وأجرتها ِّ
1
جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة.
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ورافقت امليسر َة موظف ٌة تولّت تسجيل وقائع النقاش على
آلة تسجيل من أجل تفريغها في مرحلة الحقة وترجمتها
إلى اللغة اإلجنليزية .وبالنظر إلى الطبيعة احلساسة التي
متيّز بها هذا املوضوع ،فقد تق ّرر عدم حضور أي رجل
خالل النقاشات املذكورة .وفي قطاع غزة ،اضطلعت
جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بدور أساسي في
ميسرات للمجموعات البؤرية ،واللواتي استخدمن
تعيني ّ
االستبيان الذي ص ّممه مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة.
وجرى اختيار املشاركات في املجموعات البؤرية بنا ًء
على منهجية تتألف من محورين 2.كما مت اختيار هؤالء
املشاركات وفق املعايير التالية :محل اإلقامة ،والفئة
العمرية ،واملجال الرئيسي من النشاطات االجتماعية التي
متارسها املشاركة.

احملور األول :مكان اإلقامة
نُظمت حلقات النقاش التي أجرتها املجموعات البؤرية في
ثماني محافظات ،هي :رام الله واخلليل وجنني ونابلس في
الضفة الغربية ،وشمال غزة وغزة ودير البلح وخانيونس
في قطاع غزة .ويكفل هذا االختيار التوازن بني املدن التي
يتوفر فيها ق ْدر كبير من اخلدمات العامة واملناطق الريفية
املعزولة التي تكاد ينعدم فيها توفر تلك اخلدمات .كما يض ّم
هذا التوزيع املناطق التي تعتبر محا ِفظة من الناحية التقليدية
متسكها بالعادات والتقاليد العشائرية.
والتي ُيشت َهر عنها ّ
ومت تقسيم املشاركات في هذه احملافظات الثماني إلى
مجموعات تتقاطع مع ثالثة محددات من محددات الهوية
السكنية:3
• املدن التي تتميز بالنشاطات الصناعية والتجارية
ويتوفر فيها نطاق واسع من اخلدمات الصحية
والتعليمية واالجتماعية باملقارنة مع غيرها.
• القرى التي تتميز بالنشاطات الزراعية ويتوفر
فيها قدر محدود من اخلدمات الصحية والتعليمية
واالجتماعية.
• مخيمات الالجئني التي تتميز باكتظاظ السكان
وانتشار الفقر فيها ،وال يتوفر فيها سوى قدر
ضئيل من اخلدمات والتعليم.

املرأة الفلسطينية واألمن

احملور الثاني :الفئة العمرية ومجال النشاطات
االجتماعية
الفئة العمرية
مت اختيار املشاركات في كل محافظة من احملافظات
املذكورة أعاله وفق ثالثة فئات عمرية .ويكمن السبب
الرئيسي وراء هذا االختيار في أهمية مرحلة التقدم في
العمر في املجتمع الفلسطيني ،حيث كنّا نهدف من خالل
ذلك إلى تقليص اآلثار التي تفرزها عالقات السلطة بني
النساء اليافعات والنساء املتقدمات في السن .فبالنظر إلى
املرجح أن تفصح النساء الشابات عن آرائهن
أنه من غير
َّ
التي تناقض وجهات نظر النساء من كبار السن ،فقد مت
توزيعهن إلى مجموعات منفصلة عن بعضها البعض،
وذلك على النحو التالي:
• الفئة األولى – املراهقات ( 18-15سنة)
• الفئة الثانية – الشابات ( 35-18سنة)

وقد ُح ِذفت أسماء النساء والفتيات املشاركات من أجل
احملافظة على خصوصيتهن ،ولم تجَ ْ ِر اإلشارة إلى أسماء
املخيمات والقرى التي جرت فيها النقاشات كذلك.
وميثل هذا التقرير ملخصا ً ملا يربو على  700صفحة من
النسخ التي ُد ِّونت فيها النقاشات التي جرت في املجموعات
البؤرية واملقابالت الفردية املذكورة.

الهوامش
1
2

3

تشتمل املالحق املرفقة مع هذا التقرير على االستبيان املذكور.
أنظر:
Krueger, R. A. and M. A. Casey. 2000. Focus
Groups. A Practical Guide for Applied
Research. London: Sage Publications.
وقد ُطبِّقت ذات هذه الفئات في دي مارتينو ،فريدريك،
حسيني وليتهولد (محررين) ،2006 ،املفاهيم الفلسطينية
العامة :السياسة واألمن واجلدار .جنيف ،مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة واملعهد العالي لدراسات
التنمية في جنيف.

• الفئة الثالثة – البالغات ( 35فأكثر)

املجال الرئيسي من النشاطات االجتماعية
متّت إضافة املجال الرئيسي من النشاطات االجتماعية إلى
الفئة العمرية من أجل تشكيل مجموعات متجانسة .ويرمي
الهدف من ذلك إلى جمع النساء الالتي يتمتعن بخلفيات
اجتماعية متشابهة مع بعضهن البعض من أجل تشجيعهن
على املشاركة في النقاش ،مبا يشمله من مواضيع حساسة.
وفي هذا السياق ،مت حتديد أربع مجموعات مستهدفة على
النحو التالي:
• طالبات املدارس
• طالبات اجلامعات واخلريجات اجلدد
• النساء العامالت
• ربات البيوت
وتُعزى املعايير االجتماعية والفئات العمرية عشوائيًا إلى
أماكن اإلقامة في جميع احملافظات التي جرى اختيارها.
وفضالً عن ذلك ،مت تشكيل عدد قليل من املجموعات
البؤرية التي ضمت نسا ًء من املجموعات املستهدفة األقل
ح ًظا ،مبن فيهن النساء البدويات اللواتي ال يستفدن سوى
من قدر ضئيل من اخلدمات االجتماعية (مبا فيها خدمات
الصحة والتعليم) ،واألسيرات السابقات ،وقريبات
األسرى والنشطاء السياسيني الذين ُقتِلوا ألسباب
سياسية واللواتي تدهورت أوضاعهن املالية بسبب غياب
أزواجهن.
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خدمات صحية ومراكز إيواء و مراكز شرطة في الضفة الغربية
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اخلليل

اخلليل

املرأة الفلسطينية واألمن
املجموعات البؤرية في الضفة الغربية
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املجموعات البؤرية في قطاع غزة

بيت الهيا

شمال غزة
غزة

غزة
مخيم البريج
مخيم املغازي
املصدر

اسرائيل

دير البلح

دير البلح
خان يونس

رفح
مجموعة بؤرية
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خدمة صحية
مركز شرطة
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املرأة الفلسطينية واألمن

النتائج

17

العنف العسكري والسياسي
ال أشعر باألمن كلما خطر ببالي أن هناك جنود
إسرائيليون حولنا .وطاملا كان هناك صراع داخلي بني
األحزاب السياسية ،فإني ال أشعر باألمان كذلك .إن هذه
األمور مجتمع ًة تخّ لف أث ًرا كبي ًرا على حياتنا.
طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

تتأثر املفاهيم التي حتملها النساء والفتيات الفلسطينيات
حول األمن تأث ًرا كبي ًرا بالوضع السياسي الذي يسود
األراضي الفلسطينية .وفي الوقت الذي تسبّب فيه
االنقسام الثقافي واالجتماعي واالقتصادي واجلغرافي
بني الضفة الغربية وقطاع غزة في ازدياد املخاوف األمنية
لدى جميع املواطنني الفلسطينيني ،فإن النساء والفتيات
يتأث ْرن بهذه االنقسامات بصورة بالغة .وتعزو النساء
والفتيات الفلسطينيات سبب انعدام شعورهن باألمن إلى
حركتي فتح
االحتالل اإلسرائيلي وإلى الصراع الدائر بني
ْ
وحماس.
ويترك الصراع الذي تدور رحاه بني الفصائل الفلسطينية،
والذي بلغ أ َ ْوجه خالل شهر حزيران/يونيو 2007
بعدما استولت حركة حماس على مقاليد السلطة في
قطاع غزة ،أث ًرا ال ُيستَهان به على مفهوم النساء والفتيات
الفلسطينيات لألمن ،حيث ُي ِش ْرن في هذا اخلصوص إلى
العنف السياسي ،واالعتقاالت التعسفية ،والصدامات
املسلحة وحوادث القتل باعتبارها أمو ًرا تؤثر على أمنهن
وعلى أمن أطفالهن وأُسرهن كذلك.
كما تشير النساء والفتيات الفلسطينيات إلى العنف
الذي يولّده االحتالل بصورة مباشرة باعتباره مصد ًرا
من مصادر انعدام األمن واالستقرار لديهن .وفي هذا
السياق ،فقد تركت عملية “الرصاص املصوب” 1،التي
شهري كانون األول/
شنّتها إسرائيل على قطاع غزة بني
ْ
ديسمبر  2008وكانون الثاني/يناير  ،2009النساء
والفتيات يعانني من الصدمة وجعلتهن ُعرض ًة لألذى
أكثر من غيرهن .كما تركت الذكريات القوية التي خلّفها
غزو مخيم جنني في الضفة الغربية خالل عملية “الدرع
الواقي” التي نفذتها قوات االحتالل خالل عام 2002
النساء والفتيات في هذه املنطقة يعانني من نفس الشعور
بانعدام األمن والعجز .وباإلضافة إلى هذه العمليات
العسكرية ،تنظر النساء الفلسطينيات إلى اإلجراءات التي
تنفذها قوات االحتالل واحلواجز العسكرية التي تقيمها
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ووجود املستوطنني اليهود باعتبارها عوامل رئيسية
ترسخ انعدام إحساسهن باألمن واألمان.
ّ

االحتالل

أريد أن أقول أنكم تستطيعون حتقيق األمن عندما
تكون دولتكم مستقر ًة ومستقلة )...( .ولكن من
املستحيل أن تشعري باألمن عندما ال يكون بلدك
ح ًرا.
طالبة مدرسة ،مدينة (جنني)

وبالنظر إلى أعمال العنف التي يرتكبها االحتالل في
األراضي الفلسطينية ،تشعر النساء بأنهن معرضات
لالعتداءات اإلسرائيلية داخل منازلهن وخارجها على
السواء.

إن السبب الرئيسي وراء انعدام األمن يتمثل في
االحتالل اإلسرائيلي .فمن املمكن أن يتعرض بيتك
للتدمير [بصاروخ] حتى وأنت جتلسني داخله .إنني
ال أشعر باألمن بحيث أطمئن إلى إرسال أوالدي إلى
املدرسة لهذا السبب نفسه .كما إنني ال أستطيع أن
أحترك بحرية أو حتى أن أذهب إلى زيارة صديقاتي
ً
أيضا .فأنت مع ّرضة لالعتداءات
لهذا السبب
اإلسرائيلية في كل مكان.
طالبة جامعية ،قرية (في قطاع غزة)

أنا أخاف من االحتالل اإلسرائيلي الذي يقوم بإخالء
بيوتنا ويقصفها ،حتى لو لم تكوني ناشط ًة سياسية،
كما هو احلال مع أسرتنا .ففي بعض األحيان،
تتعرضني لألذى دون أن تتمكني من معرفة مصدره.
ربة بيت ،جنني

وتسترجع النساء في قطاع غزة ،ممن تأثرن تأث ًرا عمي ًقا
بعملية “الرصاص املصبوب” ذكريات األحداث املأساوية
التي مر ْرن بها وتش ّعباتها التي تركتهن في صدمة كبيرة:

على الرغم من كل أشكال العنف والفسفور الذي
أُطلق حولنا ،فقد ق ّررنا البقاء في بيتنا .ومع ذلك ،قام
اجلنود مبهاجمة بيتنا ونحن نائمني .ال تزال بناتي
يذكرن احلرب األخيرة في كل يوم.

قريبة أسير/ناشط سياسي ،قرية (في قطاع غزة)

املرأة الفلسطينية واألمن
ال يزال االحتالل هنا ،وسوف يع ّطل اجلهود التي
تُبذل لتحسني حياتنا وإجناز مشاريع التنمية .وتبني
احلرب األخيرة التي ُشنَّت على غزة أن االحتالل
ال يحتكم إلى أية قواعد أو أنظمة في أعمال القتل أو
التدمير أو هدم املنازل والبنية التحتية التي ميلكها
املجتمع الفلسطيني.
امرأة عاملة ،مخيم (في قطاع غزة)

ويعتبر عدد ليس بالقليل من النساء أن حقوقهن لم َت ُعد
تش ّكل أولوي ًة في ظل أعمال العنف التي يقترفها االحتالل
ضد املواطنني الفلسطينيني:

كانت النساء قبل احلرب يشتكني من العنف األسري،
الذي ال يزلن يعانني منه .وكانت النساء معنيات
بأمنهن الشخصي ( .)...أما اآلن ،فقد خلّقت احلرب
وض ًعا يتسم باملزيد من الصعوبة .فقد أضحت النساء
أقل خو ًفا من العنف الذي ميا َرس ضدهن.
امرأة عاملة ،مخيم (في قطاع غزة)

وفي املقابل ،تأثرت النساء اللواتي َي ُ
قط َّن في الضفة
الغربية ،واللواتي ينظرن إلى العنف الذي خلّفته احلرب
على غزة من ُبعد ،تأث ًرا عمي ًقا بها وعبّرن عن خوفهن على
أطفالهن على الرغم من املسافة التي تفصل الضفة الغربية
عن قطاع غزة:

لقد شاهدنا مدرس ًة تتعرض للقصف في غزة ،فكيف
تستطيع أ ّم أن ترسل طفلها إلى املدرسة في اليوم
التالي؟
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

وال يزال هدم املنازل ،سواء ن ُِظر إليه على أنه عقوب ًة جماعي ًة
أم من ضمن األضرار التي خلّفتها احلرب ،ميثل شكالً من
أشكال انعدام األمن التي يتسبّب بها االحتالل .وعلى وجه
التحديد ،حتدثت النساء القاطنات في قطاع غزة ومدينة
جنني في الضفة الغربية عن الصدمة التي عانينْ منها
بعدما هدمت القوات اإلسرائيلية بيوتهن خالل العمليات
العسكرية التي استهدفت أماكن سكناهن.

نحن ال نستطيع أن ننام ألننا ال نشعر باألمن في
بيوتنا )...( .لقد ُقتل ابني ،و ُهدم بيتي بينما كنا نائمني
داخله .إننا نشعر باخلوف طوال الليل وننتظر طلوع
الصبح علينا بفارغ الصبر.
قريبة أسير/ناشط سياسي ،قرية (في قطاع غزة)

أنا أخاف من أن يتعرض بيتي للهدم على رأسي وأنا
موجودة فيه ،وهذا بسبب ما عايشناه خالل احلرب
األخيرة على غزة.

قريبة أسير/ناشط سياسي ،قرية (في قطاع غزة)

أنا أخاف من االحتالل ومن هدم املنازل ألننا لم
نحصل حتى اآلن على التعويض عن هدم منازلنا في
عام  .2002كما أنني ال أزال أشعر حتى هذه اللحظة
بأنني سأموت من اخلوف عندما يطرق شخص ما
بات بيتي في الليل .وأنا أسأل نفسي كيف أستطيع
أن أفتح الباب دون وجود زوجي .لقد جاؤوا إلى بيتي
ودمروا كل شيء فيه.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

إن االحتالل هو أكثر شيء يبثّ اخلوف في نفسي.
فأنا أخاف من قيام [اجلنود] اإلسرائيليني باعتقال
أوالدي أو هدم بيتنا.

ربة بيت ،مدينة (جنني)

كما سرد عدد كبير من النساء والفتيات أعمال العنف التي
يرتكبها اجلنود اإلسرائيليون واملستوطنون اليهود في
األراضي الفلسطينية .فقد شهدت بعض النساء مثل هذه
األعمال بأم أعينهن ،في حني تطرقت نساء أخريات إلى
حوادث أخرى سمعن بها .وسوا ٌء شهدت النساء أعمال
العنف اإلسرائيلية أم ال ،فقد عبّرن عن إحساسهن املتأصل
باخلوف منها .وفضالً عن ذلك ،أشارت النساء إلى عمليات
االعتقال التي متارسها قوات االحتالل بصورة تعسفية.
وقد تسبّب اعتقاد النساء بأنهن قد يقعن ضحايا ألعمال
العنف التي متا ِرس بحقهن ألسباب ال يعرفنها ،أو دون
وجود أي سبب على اإلطالق ،في ترسيخ شعورهن
بانعدام األمن.

تقول غالبية النساء هنا أنهن يشعرن باألمن من
آبائهن ،ولكن هل تشعرين في قرارة نفسك باألمن
عندما يقتحم جندي إسرائيلي بيتك ويأخذك أنت
ووالديك إلى السجن إن أراد ذلك؟
طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

أنا أخاف من االحتالل ومن التعرض العتداءاتهم
[اجلنود اإلسرائيليني].
ربة بيت ،مدينة (جنني)

كنت مر ًة أسير على طريق التفافي وكان مستوطن مي ّر
علي أو
من هناك .هناك خطر يتهددني بإطالق النار ّ
علي .وهناك اعتقاالت على احلواجز.
قتلي أو االعتداء ّ
إننا بعيدون ج ًدا عن األمن االجتماعي واالقتصادي.
امرأة عاملة ،مدينة (اخلليل)

وينسحب هذا اخلوف من أعمال العنف التي ميارسها
اجلنود واملستوطنون اإلسرائيليون على األراضي
الزراعية واحلقول على نحو ما تستذكره النساء من
املشاكل التي يواجهنها عندما يحاولن قطف محاصيلهن
َرجم انعدام األمن الشخصي إلى
الزراعية وحصادها .ويت َ
انعدام في األمن االقتصادي كذلك.
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يتوجه املزارعون في قريتنا إلى أراضيهم
عندما
ّ
للعناية بأشجار الزيتون ،فنحن نشعر في احلقيقة
بأننا في خطر عندما نذهب إلى هناك ألن املستوطنني
يهاجموننا ويعتدون علينا في معظم األوقات .فهم
يأتون إلينا ويبدؤون بالصراخ بوقاحة بأنهم هم
من ميلكون األرض .وفي كل مرة نذهب إلى هناك،
مينعوننا من الوصول إلى األشجار .ولذلك ،فنحن
نعود أدراجنا دومنا شيء .فهل ميكنك أن تتخيلي كيف
نشعر عندما نرى ممتلكاتنا وميراث آبائنا وأجدادنا
يضيع من أيدينا ونحن نتفرج دون أن نستطيع فعل
شيء؟
ربة بيت ،قرية (في رام الله)

لدينا أشجار تني ولوز ،ولكن ال ُيسمح لنا باالقتراب
منها .وال نستطيع قطف ثمرها وبيعه .لذلك ،فقدت
عائلتي مصدر دخلها منها بكامله.
ربة بيت ،قرية (في رام الله)

وأخي ًرا ،تش ّكل احلواجز العسكرية مصد ًرا آخر من
املصادر التي تُش ِعر النساء الفلسطينيات الالتي يقط ّن
في الضفة الغربية بانعدام األمن 2.فال متثل احلواجز
العسكرية الثابتة أو املفاجئة التي تقيمها قوات االحتالل
في التجمعات السكانية الفلسطينية وحولها تهدي ًدا
حلرية النساء في احلركة والتنقل فحسب ،بل إنها تضع
كافة النساء والفتيات في وضع يعرضهن لألذى بسبب
خضوعهن لإلذالل واإلهانة عليها .وقائمة اإلهانات
تغطي مجموعة واسعة .وعلى أقل تقدير ،تخشى النساء
والفتيات من عدم السماح لهن باملرور أو التأخر عن
الوصول إلى أماكن عملهن أو مدارسهن أو جامعاتهن في
الوقت املطلوب .وفي الكثير من احلاالت ،تطلب املجنّدات
املتواجدات على تلك احلواجز من النساء نزع النقاب أو
رفع اجللباب ألغراض التفتيش .وفي أحيان أخرى ،يقوم
جنود االحتالل مبعاكسة النساء والفتيات الفلسطينيات أو
يحاولون التحرش بهن جنسيًا ،حيث ُي َ
نظر إلى مثل هذه
األفعال باعتبارها عدواني ًة وتخدش حياء املرأة الفلسطينية
وكرامتها .وفي أقسى احلاالت التي تشهدها النساء على
احلواجز اإلسرائيلية ،قد مينع اجلنود النساء احلوامل من
املرور ،وهو ما حصل بالفعل مع العديد من النساء اللواتي
أُجبِرن على وضع مواليدهن على احلواجز 3.وفضالً عن
ذلك ،تشكل فكرة تعرض النساء لتعليقات أو أفعال مهينة،
أو إجبارهن على التصرف بطريقة مهينة ،مصد ًرا من
مصادر اخلوف الذي يعتري النساء عند مرورهن عبر
احلواجز اإلسرائيلية.

إننا نتعرض لإلذالل على يد اجليش اإلسرائيلي.
وتتعرض النساء احلوامل للمعاناة على احلواجز.
كما يجبر اجلنود اإلسرائيليون بعض األشخاص على
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القيام بأفعال غير عادية أو غير أخالقية ،كتقبيل البنات
أو نزع املالبس أو إجبار األبناء على ضرب آبائهم.

ربة بيت ،جنني

يتعرض عدد كبير من النساء لالنتهاكات على احلواجز،
خاص ًة عندما يحاولن املرور من أجل احلصول على
العالج الطبي .وحتى في حاالت الوالدة ،فقد ولدت
الكثير من النساء على احلواجز ،وبعضهن فقدن
مواليدهن على تلك احلواجز .هذه مشكلة حقيقية لم
تتناولها وسائل اإلعالم على الوجه املطلوب.
طالبة جامعية ،جنني

أود أن أقول أن الفتيات يواجهن الكثير من املضايقات
على احلواجز من قبل اجليش اإلسرائيلي .وقد حصل
ذلك معي عندما ذهبت ألحضر جلسة محاكمة أخي،
حيث أص ّر اجلندي على أن أعطيه رقم هاتفي ،ولكنني
ألح على ذلك ،وهو ما رفضته عدة
رفضت ذلك .وقد ّ
مرات .وفي كل مرة كنت أذهب فيها إلى احملكمة ،كان
يسألني “أال تريدين أن تعطيني رقم هاتفك؟” .هذا
حترش.
طالبة جامعية ،جنني

أنا أد ّرس في قرية في قبالن .أخرج من بيتي في
مفتوحا أم مغل ًقا.
الصباح وال أعلم إذا ما كان احلاجز
ً
صباحا.
ويتوجب علي أن أكون هناك في الساعة 7:00
ً
أن اخلوف ينتابني عند يبدأ يوم عملي.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

هناك أشياء كثيرة ترغبني في القيام بها ،ولكنها تتحول
إلى مشكلة مع وجود احلواجز .فأقصر مسافة تريدين
قطعها ستستغرق منك  45دقيق ًة أو أكثر بسبب هذه
احلواجز.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

وعالو ًة على ما تقدم ،أفصحت النساء عن عجزهن ألنهن
ال يستطعن الدفاع عن أنفسهن من اإلجراءات املهينة التي
يرتكبها اجلنود اإلسرائيليون بحقهن:

في إحدى املرات ،كنت على حاجز وأريد التوجه إلى
القدس ،حيث اقترب جندي من فتاة وأمسك بها .وقامت
الفتاة بصفعه على وجهه .ثم حبسها اجلنود .لقد كانت
تدافع عن نفسها ،ومع ذلك فقد مت وضعها في السجن.
طالبة جامعية ،مدينة (رام الله)

تترجم املضايقات التي يتعرض لها الرجال الفلسطينيون
كما َ
على احلواجز العسكرية اإلسرائيلية إلى أعمال عنف ضد
املرأة ،وذلك ألنهم ال يستطيعون الر ّد على االعتداءات التي
متارس ضدهم عليها ويصبّون جا ّم غضبهم على أسرهم
بعدما يعودون إلى بيوتهم:

املرأة الفلسطينية واألمن
أنا أتفق مع زميلتي التي قالت بأنه ال يوجد أمن على
أي مستوى في املجتمع الفلسطيني .فحتى عندما
مير الرجال عبر احلواجز ،تر ْين اجلنود اإلسرائيليني
يهينونهم )...( .وهذا بالطبع يؤثر عليهم نفسيًا .لذلك
فهم يجدون املجال ملمارسة سيطرتهم وحتكمهم
عندما يعودون إلى بيوتهم.
طالبة جامعية ،اخلليل

وباإلضافة إلى ذلك ،تسهم احلواجز العسكرية اإلسرائيلية
في ترسيخ انعدام شعور النساء بانعدام األمن عندما ال يحملن
بطاقاتهوياتهنمعهن.فنظامالهويةالشخصيةالذيتفرضه
سلطات االحتالل على املواطنني في األراضي الفلسطينية
يتّسم بالتعقيد .وعندما تتزوج املرأة في املجتمع الفلسطيني،
فهي تنتقل في العادة إلى محل إقامة زوجها .وقد يستدعي
االنتقال إلى مدينة أو قرية أو محافظة أخرى احلصول على
أوراق ثبوتية خاصة .وتتعرض النساء اللواتي ال يحصلن
على مثل هذه األوراق للتهديد باالعتقال من قبل اجليش
اإلسرائيلي .وهناك عدد غير معروف من الزوجات املقيمات
في األراضي الفلسطينية والالتي لم يتم ‘تسجيلهن’ ،مبعنى
أنهن ال ميلكن األوراق الثبوتية التي حتمل عنوان التجمع
السكاني الذي ُي ِق ْمن فيه ،وهو ما يح ّد بالتالي من حريتهن في
احلركة والتنقل ويقلّص من فرصهن في إيجاد عمل لهن أو
احلصول على التعليم ،ومن شعورهن باألمن كذلك.

لم أملك بطاقة هوية ملدة عشر سنوات ،وكان ذلك
يحرمني من الشعور باألمن .كنت أعيش في قلق كبير.
( )...وعندما كنت أضطر إلى السفر في املواصالت
العامة أو حتى عندما كنت أم ّر عبر احلواجز ،لم أكن
أستطيع النوم جي ًدا في الليل .وكنت دائمة القلق على
زوجي وعلى أوالدي .وكنت أشعر باخلوف من أن
يقوموا بإعادتي إلى محل إقامتي األصلي وأفقد بسبب
ذلك أطفالي وزوجي وبيتي .وعندما حصلت على بطاقة
الهوية ،شعرت باألمن احلقيقي ،حيث بات ميكنني
اإلحساس باألمن واالنتقال إلى أي مكان بحرية .كما
صرت أنام ملء جفوني مع أفراد عائلتي في الليل .في
الواقع ،تؤثر بطاقة الهوية الشخصية على أمن األسرة
( )...لقد كنت خائف ًة على مدى عشر سنوات من أن
يسألني جنود االحتالل اإلسرائيلي عن بطاقة هويتي.

ربة بيت ،مخيم (في جنني)

الصراع الدائر بني الفصائل الفلسطينية

اصبحت السياسة الفلسطينية أكثر إستقطابا عندما تولت
حركة حماس السلطة في قطاع غزة في عام  .2007وحيث
ترسخت النزعة الفصائلية ،فقد ترك الصراع األساسي القائم
بني حركتي فتح وحماس العديد من الفلسطينيني ال يعرفون

كيف يتقدمون إلى األمام .وفي هذا اإلطار ،دأبت النساء
والفتيات املشاركات في املجموعات البؤرية واملقابالت
الفردية على ذكر الصراع الدائر بني الفصائل الفلسطينية
باعتباره مصد ًرا أكبر من مصادر التوتر وانعدام األمن من
ذلك يفرضه االحتالل .وقد عبّرت النساء بصفتهن أمهات
وزوجات عن مخاوفهن احلقيقية على سالمة أقربائهن،
حيث أشرن إلى تسييس احلياة اليومية في فلسطني باعتباره
مسأل ًة أمني ًة وتهدي ًدا يعتري استقرار أسرهن.

لدينا مشكلة الفصائل ،التي تعتبر أخطر من االحتالل
نفسه .نحن أتباع دين واحد .ومع ذلك ،فنحن نقتل
بعضنا البعض )...( .إننا شعب واحد ونعيش في بلد
واحد .يجب علينا أن نراعي بعضنا البعض بصرف
النظر عن انتماءاتنا السياسية.
ربة بيت ،مخيم (في جنني)

إننا ننشغل بقتال بعضنا البعض ،وهذا ما تسبّب في
ضياع قضيتنا.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

ويبدو أن السبب الذي يقف وراء هذا الشعور يكمن في
سرعة تس ّرب اخلالفات الفصائلية إلى بيوت الفلسطينيني
وأُسرهم ،مما يؤثر على النساء والفتيات في حيّزهن
اخلاص كذلك:

يؤثر الصراع الذي تدور رحاه بني الفصائل السياسية
تأثي ًرا سلبيًا على مجتمعنا ،وليس لنا نحن معشر
النساء دخْ ل في هذا الصراع .بل على العكس ،تخاف
النساء على أوالدهن إذا كانون ينتمون إلى فصائل
سياسية مختلفة .فهناك احتمال أن يقوموا باالقتتال
أو إطالق النار أو قتل بعضهم البعض لهذا السبب.
لذلك ،تشهد األسر انقسا ًما في هذا الشأن.
امرأة عاملة ،مخيم (في قطاع غزة)

هناك فصائل سياسية متباينة حتى داخل البيت
الواحد نفسه وفي العائلة الواحدة نفسها .وهذا يخلق
ظاهر ًة من اخلوف .وتر ّبي العائالت أبناءها دائ ًما على
مواجهة الصراع )...( .وما يسود في نهاية املطاف هو
استخدام القوة ،وليس اللجوء إلى احلكمة.
امرأة عاملة ،اخلليل

لقد تعرضت النساء الفلسطينيات لصدمة أو أكثر
في حياتهن بسبب الكارثة السياسية التي يتسبب
بها االحتالل اإلسرائيلي ،وذلك بعدما فقدن أوالدهن
أو أزواجهن أو إخوانهن أو أحد أقربائهن .وقد كنا
نشاهد غزة قبل فترة اندالع الصراع الداخلي بني
حماس وفتح .لقد كانت هناك مشاهد مر ّوعة من
كال اجلانبني )...( .فإذا ما وقعت هذه األحداث هنا
في الضفة الغربية ،فما الذي ميكن أن يحدث لزوجي
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كانت غالبية صديقاتي وأسرتي في وقت احلرب
تخشى على بناتها أكثر من خشيتها على أبنائها
إلى درجة أنهن أجبرن بناتهن على ارتداء احلجاب
واجللباب حتى وه ّن نائمات (.)...

أو أطفالي أو إخوتي؟ ال توجد حتى امرأة فلسطينية
واحدة حتيى في أمن وأمان.

ربة بيت ،مخيم (في جنني)

وأشارت بعض النساء الالتي ينحدرن من جنني على وجه
التحديد إلى غياب حرية التعبير عن الرأي باعتباره قضي ًة
سياسية ،حيث أف ْدن بأن احلديث في السياسة يع ّرضهن
خلطر االعتقال أو السجن.

أعتقد أنه من املهم ج ًدا توفير احلماية للنساء عندما
يعبِّ ْرن عن آرائهن أو عندما يتبنّينْ انتما ًء سياسيًا
محد ًدا .يجب توفير احلماية للنساء ( )...ألننا نعلم
جمي ًعا أن النساء اللواتي يؤ ّي ْدن أحزاب املعارضة
يتعرضن لالعتقال بصورة متكررة.

امرأة عاملة ،مخيم (في قطاع غزة)

الهوامش
1

طالبة جامعية ،مخيم (في جنني)

كما ثبت أن استيالء حماس على مقاليد السلطة في قطاع
غزة أسهم في زيادة الضغوطات االجتماعية التي ترزح
النساء القاطنات هناك حتتها .فقد صدر نظام خاص
باللباس ،يقضي على النساء والفتيات ارتداء احلجاب أو
اجللباب ،وهو ما ُين َظر إليه على أنه عامل يوفر احلماية له ّن
في طرقات قطاع غزة وشوارعه .ولكن النساء والفتيات
الالتي اخترن عدم ارتداء احلجاب يقعن ُعرض ًة ملواقف
حت ّد من حريتهن في احلركة ،بل وتهدد حياتهن في بعض
احلاالت.

هناك حديث يدور في هذه اآلونة عن فرض لبس
احلجاب واجللباب قس ًرا على النساء .هذا األمر يفرض
املزيد من القيود على النساء ويؤثر على أمنهن ،الذي
يكتسب حساسي ًة خاص ًة من زوايا مختلفة .وسوف
مينع هذا األمر بعض الفتيات من استكمال حتصيلهن
الدراسي.
امرأة عاملة ،مخيم (في قطاع غزة)

إنني أفكر في إرسال ابنتي إلى خارج قطاع غزة
ألنها ال ترتدي احلجاب .فأنا أخشى أن يعتدي عليها
شخص ما وهي تسير في الشارع .لقد سمعنا مؤخ ًرا
عن فتيات تعرضن للضرب أو احلرق مبادة حمضية
ألنهن لم يلبسن احلجاب .لذلك ،فأنا أضطر إلى إجبار
ابنتي على استئجار سيارة أجرة لالنتقال [من بيتنا
شخصا ما [معها]
أفضل أن أرسل
أو إليه] ،كما ّ
ً
حلمايتها.
امرأة عاملة ،مخيم (في قطاع غزة)

ويبدو أن األسر في قطاع غزة باتت تستخدم احلجاب
واجللباب كشكل من أشكال ‘احلماية’ بسبب ما ُيع َرف
عن األمان الذي يوفّره اللباس احملتشم ،حيث تفرضه هذه
األسر على بناتها خالل األوقات التي تشهد تصاع ًدا في
أعمال القتال:
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شنّت إسرائيل في أواخر عام  2008عملي ًة عسكري ًة دامت
 22يو ًما على قطاع غزة ،وقتلت فيها ما يقرب من 1,400
مواطن فلسطيني وأصابت أضعافهم بجروح .أنظر البيان
الصحفي الصادر عن املركز اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان في
األراضي احملتلة (بيتسيلم) في يوم  9أيلول/سبتمبر ،2009
مطلوب حساب للنفس :بتسيلم تنشر حصيلة القتلى في حملة
״الرصاص املصبوب״ على قطاع غزة ،وهذا البيان منشور على
املوقع اإللكتروني:
http://www.btselem.org/arabic/press_releases/
20090909.asp.

2

مت الرجوع إلى املوقع واالقتباس منه في يوم  29تشرين
وقد ّ
الثاني/نوفمبر .2009
حتى نهاية عام  ،2009كان اجليش اإلسرائيلي يقيم  60حاجزًا
عسكر ًيا ثابتًا في أعماق الضفة الغربية ،منها  18حاجزًا في
مدينة اخلليل وحدها .كما أقام اجليش اإلسرائيلي ما معدله 65
حاجزًا مفاجئًا كل أسبوع داخل التجمعات السكانية الفلسطينية
وحولها .أنظر املركز اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان في األراضي
احملتلة (بيتسيلم) ،2009 ،قيود على حرية احلركة والتنقل:
معطيات عن احلواجز في األراضي احملتلة .وهذا البيان الصحفي
منشور على املوقع اإللكتروني للمركز:

_http://www.btselem.org/arabic/freedom_of
movement/statistics.asp.

3

وقد جرى اإلطالع عليه واالقتباس منه في يوم  29تشرين
الثاني/نوفمبر .2009
األمم املتحدة .2009 ،التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة
السامية حلقوق اإلنسان وتقارير املفوضية السامية واألمني
العام ،مسألة الفلسطينيات احلوامل اللواتي يل ْدن عند نقاط
التفتيش اإلسرائيلية ،تقرير املفوض السامي حلقوق اإلنسان.
وهو منشور على املوقع اإللكتروني:
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C7067BCF833
833DE85257571006853D3.

وقد مت الرجوع إليه واالستشهاد به بتاريخ  29تشرين الثاني/
نوفمبر .2009

املرأة الفلسطينية واألمن

مفاهيم انعدام األمن في احليز العام
إن حركة النساء مقيدة في مجتمعاتنا .فال جتد النساء
حري ًة تام ًة في اخلروج من بيوتهن والعودة إليها.
طالبة جامعية ،مخيم (في قطاع غزة)

ال يتم إيالء سوى ق ْدر ضئيل من االهتمام لتوثيق العنف
الذي ميا َرس ضد النساء و الفتيات الفلسطينيات ومكافحته
في احليّز العام .ومع ذلك ،تُظ ِهر النقاشات التي دارت في
املجموعات البؤرية التي شاركت فيها النساء والفتيات
الفلسطينيات بأن احليز العام ،وال سيما الشارعُ ،ي َ
نظر إليه
على أنه ‘ينحصر في الذكور’ ،وبالتالي فهو يش ّكل مصد ًرا
من مصادر انعدام األمن واالستقرار لديهن .ويحول
اخلوف من الولوج إلى احليز العام دون مشاركة النساء
والفتيات في النشاطات املهنية والتعليمية.
وتشتمل املفاهيم التي حتملها النساء و الفتيات الفلسطينيات
حول انعدام األمن في احليز العام على املضايقات
والتحرشات اللفظية واجلسدية واجلنسية ،وانتشار
الشائعات والقيل والقال ،والتهديد باختطافهن .وفضالً
عن ذلك ،تتعرض النساء والفتيات للتحرش والتمييز في
أماكن عملهن ،وفي املدارس واجلامعات .وتنظر عدد كبير
من النساء ،وال سيما األمهات ،إلى استخدام الوسائل
التكنولوجية (من قبيل القنوات الفضائية على التلفاز
والهواتف اخلليوية واإلنترنت) كتهديد لسالمة بناتهن
وسالمة الشابات.

العنف وانعدام األمن في الشارع

التحرشات اللفظية واجلسدية

لم تفتأ النساء والفتيات اللواتي شاركن نقاشات املجموعات
وخصوصا املكان الواقع خارج
البؤرية ُي ِش ْرن إلى الشارع،
ً
أبواب بيوتهن ،باعتباره أكثر املواقع التي يش ُع ْرن فيها
بعدم توفر األمن في روتني حياتهن اليومية .وفي الوقت
الذي ينظر فيها إلى احليز العام باعتباره بيئ ًة قد تكون غير
آمنة ،فغالبًا ما تفرض قيود على وصول النساء والفتيات
إليه أو ُي َح َّدد مبناطق معينة ،وذلك على الرغم من قبول
خروجهن إليه بصفة عامة .وتخشى األسر وأفراد املجتمع
على سالمة النساء والفتيات ،وغالبًا ما يفرضون احلدود
والقيود على حركتهن .فوجود ‘الشباب’ في الشارع ال

يعوق حرية النساء والفتيات في احلركة فحسب ،بل إنه
يهدد سالمتهن كذلك.

يخلّف عدم توفر فرص العمل آثا ًرا سيئ ًة على الشباب،
حيث أنهم يدورون في الشوارع ويتسبّبون في خلق
املشاكل ويتحرشون ببناتنا.
ربة بيت ،مخيم (رام الله)

أود أن أقول بأن املشي في الشارع هو األكثر [خطورةً]
بسبب شباب اجلامعة .فالشارع هو أكثر مكان خطر
بسبب معاكساتهم.
طالبة جامعية مدينة (نابلس)

وهناك الكثير من التقارير الواردة حول التحرش اللفظي
واملعاكسات وملس أجساد النساء الشابات والفتيات
بصورة غير مقبولة ،وهو ما يتسبّب في بثّ اخلوف في
نفوسهن وفي شعورهن بالتوتر.

معاكسات وألفاظ .لقد واجهنا هذه األمور عدة مرات.
وهذا يدفعك إلى التفكير مبا تقومني به أو اخلطأ الذي
ارتكبتيه ،كما تبدئني بإثارة الشكوك حول نفسك وحول
ما تلبسينه أو اخلطأ الذي أقدمت عليه أو الشيء الذي
حدث ،مما جعل هؤالء [الرجال] يتحدثون بهذه الطريقة.
هل هذا صحيح؟ إنك تبدئني بالشك في نفسك.
طالبة مدرسة ،مخيم (في جنني)

ال أعتقد أن هناك فر ًقا بني فتاة ترتدي “مايوه” وفتاة
ترتدي جلبا ًبا .فكالهما ستتعرضان لذات النظرات
وذات التحرشات اللفظية من الرجال في الشارع.
وفي بعض األحيان ،أنظر إلى نفسي بعد ما أسمعه
في الشارع وأتساءل ما إذا كنت قد تصرفت بصورة
خاطئة في طريقة لبسي ،ولكنني أدركت أن املسألة ال
تتعلق بي أنا ،بل بالناس الذين هم مرضى.
طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

يتحرش بي الشبان في الشارع .وال يقتصر هذا األمر
على التحرش اللفظي ،بل يتعداه إلى ملس أجسادنا .إن
هذا يؤدي إلى شعور املرأة بانعدام األمن في الشارع.
طالبة جامعية ،مخيم (في رام الله)

عندما منشي في الشارع ،جند بعض الشباب الذين
يتف ّوهون بألفاظ حول طريقة لبسنا .كيف ميكن أن
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تشعري باألمن إذا لم تستطيعي املشي في الشارع؟
( )...فمع أنك تضعني الشال على رأسك وتغطي
جسمك باجللباب ،ترين العيون تتّجه إليك وتسمعني
التعليقات على جسمك وعلى أشياء أخرى .ملاذا األمر
على هذه الشاكلة هنا؟
امرأة عاملة ،قرية (في رام الله)

اإلشاعات والقيل والقال
تنتشر اإلشاعات والقيل والقال في التجمعات السكانية التي
تقيم فيها النساء والفتيات بصرف النظر عما إذا كانت هذه
التجمعات تقع في املدن أو القرى أو املخيمات .ففي الغالب،
حتتل النساء الفلسطينيات صلب املسائل التي تتعلق بشرف
األسرة واملجتمع ،كما تنعكس حركتهن في احليز العام على
عائالتهن الصغيرة واملمتدة .وقد ين َظر إلى خروج املرأة إلى
احليز العام باعتباره غير أخالقي أو غير الئق بحسب املوقف
القائم .لذلك ،متثل الشائعات والنميمة ،سوا ٌء كانت تستند
إلى أحداث واقعية أم ال ،شكالً قو ًيا من أشكال السيطرة على
النساء ومصد ًرا من مصادر اخلوف وانعدام األمن لديهن:

إذا خرجت الواحدة منّا من بيتها مرات كثيرة خالل
األسبوع ،يبدأ املجتمع بالتكلم عنها .فالناس في
مخيمنا ال يحبون رؤية النساء خارج منازلهن.
وتفضل النساء البقاء في بيوتهن وتأجيل أعمالهن
على أن يسمعن الناس يتكلمون عنهن.
ربة بيت ،مخيم (في رام الله)

ملا يقوله الناس دور رئيسي .فعائالتنا تتأثر بصورة
سيئة بسبب القيل والقال .وأنا أعتقد بأن عائالتنا
تهتم مبا يقوله الناس أكثر من اهتمامها براحة أبنائها
أو ما شابه ذلك.

طالبة مدرسة ،مدينة (جنني)

كما عبّرت النساء العامالت عن خيبة أملهن بسبب الرقابة
التي يفرضها املجتمع على حركتهن وبسبب املفهوم السائد
الذي يقول بأن عمل املرأة خارج بيتها يشير إلى شيء غير
مشروع في سلوكها:

في بعض األحيان ،تفرض عليك طبيعة العمل أن
تتأخري في املساء .لذلك ،يبدأ الناس في إثارة األسئلة
ويريدون توضيحات منك .وفي أحيان أخرى،
تتعرضن لالتهام وتسمعني كلمات تشير إلى أنه ال
يجوز لك اخلروج من بيتك.
امرأة عاملة ،قرية (في نابلس)

صباحا،
إذا خرجت [امرأة] من بيتها في الساعة 6:00
ً
يبدأ الناس بالتكلم عنها .إنهم ال يق ّدرون بأنها تخرج
إلى عملها.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)
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من أكثر األشياء التي تضايقك ما تسمعينه من القيل
والقال الذي يتف ّوه به الناس من حولك ،سوا ٌء كانوا رجاالً
أو نسا ًء .فهذا يسبّب اإلحباط لك .على سبيل املثال ،كانت
هناك بعض الفتيات اللواتي ك ّن يعملن في مؤسستنا،
ولكنهن اضطررن إلى االستقالة من وظائفهن من أجل
جتنب الفضائح ألنهم [املجتمع] يعتبرون أن عمل املرأة
يش ّكل فضيحة كبرى .وهناك فتيات أخريات يذهنب
للعمل في أماكن أخرى ،ولكنهن يواجهن املصير نفسه –
وهو ترك عملهن والبقاء في بيوتهن .لذلك ،فإن املجتمع
الذي تعيشني فيه يترك أث ًرا مضاع ًفا عليك .فهو قد يكون
السبب الذي يدفعك إلى التقدم من خالل دعمه ومساندته،
أو قد يكون السبب في تدميرك.
ربة بيت ،قرية (في رام الله)

وعلى نحو مماثل ،تمُ نَع النساء الشابات من البقاء خارج
بيوتهن حتى ساعة متأخرة:

تري
إذا كان هناك شيء يسمى أمن هنا ،فيمكنك أن ْ
فتيات ميشني في الشارع بعد الساعة  00:6مسا ًء.
ولكن يتعني على الفتاة أن تكون متواجدة في منزلها
قبل هذا الوقت ،ألن الناس يشرعون في النميمة
والتكلم عنها .أنا أعيش في مدينة اخلليل ،وصديقاتي
من القرية .وهن ال يستطعن البقاء خارج بيوتهن بعد
الساعة  00:4بعد الظهر ،حيث يعتبرن أنهن قد تأخرن
وسوف يتكلم الناس عنهن.
طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

كما تقع النساء الفلسطينيات الالتي ال ين ّم مظهرهن
اخلارجي عن التقيد باألدوار التي يتوقعها املجتمع منهن
فريسة للحكم عليهن ومضايقتهن .فعلى سبيل املثالُ ،ي َ
نظر
إلى املرأة التي تختار عدم ارتداء احلجاب واجللباب ،وهو
اللباس الذي تلتزم به العديد من النساء املسلمات ،على أنه
أمر غير مقبول في بعض التجمعات السكانية.

أنا أعاني من العنف اللفظي ،ألننا نعيش في مجتمع
تتحكم به العادات والتقاليد .فعندما أخرج من بيتي،
مثالً ،فإنني أسمع الكثير من الشتائم ملجرد أنني امرأة
عجوز وال أرتدي احلجاب الذي يغطي رأسي .وفي
بعض األحيان ،تستوقفني بعض النساء عندما أسير
في الشارع ويسألنني :ملاذا ال تغطني رأسك؟
ربة بيت ،مدينة (جنني)

( )....هناك تدخل في كل شيء في أي وقت نتحرك
فيه .إننا ال نشعر باألمان .فعندما أخرج من البيت إلى
العمل ،أجد في طريقي ثالثني امرأ ًة يسألنني ملاذا ال
أرتدي احلجاب .لذلك ،فأنا أشعر بأنني أفتقر إلى
األمن االجتماعي.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

املرأة الفلسطينية واألمن
وفي بعض احلاالت ،تُضطر النساء إلى التكيّف مع مطالب
املجتمع لكي يتم َّك ّن من اخلروج إلى احليز العام واحملافظة
على مهنهن:

يولي الناس اهتمامهم للمظاهر ،وهم أحرار في ما
يعتقدونه ،ولكن ال يجوز لي أن أُظ ِهر نفسي أو جسمي.
لذلك ،فقد غيّرت نفسي ،وفي املقابلة األخرى [التي
أجريت معي لشغل وظيفة] ،ارتديت تنور ًة أطول وغطيت
رأسي .وقد أخذت هذه املبادرة من أجل تعزيز موقفي
أمام الرجال .هذا ما يجب على النساء فعله .وهناك الكثير
من األمثلة على ذلك حتى عندما تستخدم املرأة املواصالت
العامة (السيارات)؛ حيث يعتقد الرجال أن هؤالء النساء
ٍ
متاحات لهم .إذا
اللواتي يستخدمن املواصالت العامة
أردت أن تخرجي للعمل ،فعليك أن حتمي نفسك.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

وفي نهاية املطاف ،ال تعدو الشائعات والقيل والقال ،سوا ٌء
كانت واقعي ًة أم ال ،كونها حترشات لفظية وجسدية تش ّل
حركة النساء والفتيات ،بل إن ما يتولد عن تلك الشائعات
والنميمة قد يكتسب أث ًرا أسوأ في بعض األحيان .وفي
هذا السياق ،أشارت طالبة جامعية في نابلس بأنه يتحتم
عليها أن حتسب كل حركة تصدر عنها مق َّد ًما .كما جتبر
الشائعات والنميمة التي يطلقها أفراد العائلة أو املجتمع
النساء والفتيات على اتّباع آليات ذاتية يحاولن من خاللها
ً
أيضا القصة
ضبط سلوكهن وحماية أنفسهن (أنظر
الواردة في صفحة .)28

التهديد باالختطاف
في الوقت الذي ال تتوفر فيه أدلة مادية على حوادث تثبت
اختطاف النساء والفتيات في األراضي الفلسطينية ،ينظر
إلى التهديد باالختطاف ،خاص ًة من قبل سائقي سيارات
األجرة ،على أنه تهديد خطير قائم .فالعديد من النساء
قصصا عن فتيات قيل أنهن تعرضن
والفتيات يستذكرن
ً
للتخدير واالعتداء اجلنسي عليهن بعد ركوب السيارات،
وهو ما يجعل النساء الشابات يتوخّ ينْ حذ ًرا شدي ًدا من
البقاء وحدهن في سيارات األجرة.

وخصوصا في
إننا نخاف من أن نتعرض لالختطاف،
ً
سيارات األجرة.

طالبة مدرسة ،مدينة (اخلليل)

هناك الكثير من املشاكل في سيارات األجرة ،ويشتكي
معظم الناس من هذا األمر.
طالبة مدرسة ،مدينة (اخلليل)

ذهبت ابنة جارتنا إلى حفلة زفاف ،ولكنها تعرضت
للتحرش من قبل سائق سيارة األجرة.

طالبة مدرسة ،مدينة (اخلليل)

كما يهيمن اخلوف من االختطاف على مجاالت أخرى من
احليّز العام:

في املتنزه ،مثالً ،يثير العديد من الشباب الذعر في
نفسي ،ألنهم قد ُي ْق ِدمون على اختطاف شخص ما.
وأنا أخاف من هذا الشيء في بعض األحيان.
طالبة مدرسة ،مدينة (رام الله)

وتعبّر األمهات بصفة عامة عن خوفهن وقلقهن على بناتهن
من االختطاف من داخل بيوتهن أو أثناء سيْ ِر ِه ّن في الشارع:

بالنسبة الختطاف البنات ،أنا أخاف دائ ًما على بناتي،
خاص ًة بعدما سمعت عن الكثير من هذه احلوادث.
لذلك ،ال تزالني تشعرين بانعدام األمن حتى مع وجود
الشرطة الفلسطينية.
ربة بيت ،مخيم (في جنني)

شخصا ما قد يدخل بيتي في أي وقت
إنني أشعر أن
ً
ويلحق األذى بابنتي.

امرأة عاملة ،قرية (في قطاع غزة)

وسواء كانت هذه املخاوف تستند إلى الواقع أم ال ،فإنها
تضفي املزيد إلى الهستيريا التي تدفع بالنساء والفتيات
إلى اإلحجام عن التواجد في احليز العام.

العنف والتمييز في أماكن العمل

وف ًقا ملا جاء في تقرير التنمية البشرية العربية الذي نشره
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في عام  ،2005تعتبر نسبة
مشاركة املرأة العربية في سوق العمل من أدنى النسب
في العالم .وتعاني النساء الفلسطينيات من أدنى نسبة
مشاركة في شغل الوظائف باملقارنة مع أقرانه ّن من
الذكور .فحتى عام  ،2009بلغت نسبة مشاركة النساء في
1
سوق العمل .%15.4

وضع املرأة الفلسطينية في سوق العمل
• انخفضت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل
من  %16.2في الربع الثاني من عام  2009إلى
 %15.4في الربع الثالث من نفس العام.
• بلغت النسبة العامة للبطالة بني النساء .%29.8
وشهدت النساء الالجئات مستويات أعلى من
البطالة باملقارنة مع غير الالجئات ،حيث بلغت هذه
النسبة  %38.7مقابل  %23.9على التوالي.
• بلغت نسبة البطالة بني النساء اللواتي لم ُينهني أية
سنة دراسية  .%5.3أما نسبة البطالة بني النساء
اللواتي أكملن  13سن ًة دراسية فوصلت إلى ،%40.2
باملقارنة مع  %16.9من البطالة في أوساط الذكور.
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• تعمل الغالبية العظمى من النساء الفلسطينيات
في قطاعات اخلدمات وفي قطاعات أخرى ،وذلك
بنسبة  .%62.5وتعمل ما نسبته  %18.9من النساء
في قطاعات الزراعة والصيد والتحريج ،و %9.2في
قطاعات التعدين واحملاجر والتصنيع ،و %7.6في
قطاعات التجارة واملطاعم والفنادق.
• يبلغ معدل األجر اليومي للنساء في األراضي
الفلسطينية  79.8شيكل باملقارنة مع  80.9شيكل
للذكور.
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2009 ،مسح القوى
العاملة( ،متوز/يوليو – أيلول/سبتمبر ،)2009 ،دورة الربع
الثالث  .2009املؤمتر الصحفي حول نتائج مسح القوى العاملة،
 2كانون األول/ديسمبر  ،2009رام الله.

وبسبب العمل في ظل اقتصاد يعاني أصالً من التدهور
ومع ارتفاع نسبة البطالة ،يتم استغالل مشاركة النساء
في سوق العمل ،بحيث ال يحصلن على األجر الذي
يستحققنه .وقد أبلغت النساء في مناسبات كثيرة عن أن
أرباب العمل ميارسون التمييز القائم على أساس النوع
االجتماعي بحقهن في أماكن العمل ،كما أنهم مينحون
املعاملة التفضيلية ألقرانهن من الرجال ،وهو ما يتناقض
مع أحكام قانون العمل الفلسطيني.

هناك حاالت متكررة تشهد ممارسة التمييز على أساس
النوع االجتماعي ،حيث يتولى الذكور املسؤوليات
اإلدارية ،في حني ال تشغل اإلناث هذه املناصب.

امرأة عاملة ،قرية (في نابلس)

إذا طلبت يوم إجازة من العمل ،فقد ترفض اإلدارة
طلبك بخالف ما يكون عليه احلال لو قدم موظف ذكر
هذا الطلب .وهم ال يرون أن ذلك ميثل مشكل ًة بحجة
أنه رجل وهو يحتاج العمل .كما أنهم ال يدركون في
حاالت كثيرة ملاذا تعتبر اإلجازة هامة لك .املشكلة أنه
ال يوجد لديك أي خيار آخر.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

كما أشارت النساء إلى أن أرباب العمل ال ينظرون إلى عمل
املرأةباعتبارهضرور ًيالهن،وهومايشيرإلىأنالنساء ُيه ِملن
واجباتهن األسرية عندما يخترن العمل خارج منازلهن:

صحيح أن معظم املؤسسات توظف النساء ،ولكن
القوانني تخدم الرجال .إننا بحاجة إلى املزيد من
املرونة التي تتناسب مع النساء العامالت .فإذا ما
مرض ابني وتأخرت عن العمل ،فإن اإلدارة ال تقبل
مثل هذا العذر مني .وهم يداومون على القول بأنك ال
يجب أن تعملي ،بل يجب عليك البقاء في بيتك.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)
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وعالو ًة على ما تقدم ،تفيد النساء بأنهم ال يحصلن على
مستحقاتهن في الوقت املطلوب ،كما أنهن ال يحصلن
على حقوقهن احملددة األخرى ،كاإلجازة املرضية وإجازة
األمومة واألجور املتساوية واألمان الوظيفي.

بالنسبة لنا نحن النساء العامالت في املؤسسات
احلكومية ،من املعروف أنه يتعني عليك أن تدافعي عن
نفسك لوحدك .فعندما نطلب إجازاتنا السنوية ،فنحن
نواجه االعتراضات دائ ًما .بل إنه يتم رفضها في بعض
األحيان ألسباب غير معروفة .وباملقارنة مع الناحية
النظرية ،ال متنح النساء إجازة األمومة بكاملها .وال
تتمتع النساء باحلق في التصنيفات الوظيفية و ُيح َرمن
من زيادة رواتبهن.
امرأة عاملة ،قرية (في نابلس)

أوالً ،بنا ًء على خبرتي وعملي في النقابات ،ال يوجد
هناك أمان ألن أرباب العمل ال يعطون النساء العامالت
حتى أبسط حقوقهن األساسية ،كاإلجازات املرضية
وإجازة األمومة و حتى أنهم يحرموهن من حقوقهن
في رواتبهن .كما تعمل النساء لفترة تصل إلى – 8
 10ساعات مقابل  10شواكل أو  20شيكالً كح ّد
أقصى .ومن املشاكل األخرى التي تواجهها النساء
الفصل التعسفي والعنف اللفظي .وقد شاه ْدت الكثير
من احلاالت التي ميا َرس فيها التمييز في األجور ضد
للمرأة ،وذلك على الرغم من أنهن يبذلن جه ًدا أكبر
في العمل ويق ّدمن مخرجات تتفوق بجودتها على
تلك يقدمها الرجال .وبهذاُ ،يد َفع للنساء نصف أجر
الرجال.

امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

أنا ال أشعر باألمان في العمل ،حيث ميكن أن يفصلوني
منه في أية حلظة ،وذلك ألنني ال أملك عق ًدا وال أمان
لدي.
ّ
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

وعلى نحو مماثلُ ،ين َظر إلى التوظيف في املنظمات غير
احلكومية أو الدولية على أنه غير ثابت وال مستقر وذلك
ألنه في معظمه مرتبط باملشاريع ويدوم لفترات قصيرة
في ظل بيئة عمل متقلبة في أصلها:

ميثل األمان الوظيفي جانبًا من جوانب القلق لدينا.
فكما تعلمني ،نحن لدينا أطفال ،واألوضاع االقتصادية
غير مستقرة .لذلك ،ميكن أن يحصل أي شيء في أي
وقت .وقد تنتهي برامج املنظمات غير احلكومية .فماذا
ميكن أن يحصل بعد ذلك؟ إننا كفلسطينيني قلقون
دائ ًما بسبب انعدام االستقرار االقتصادي .والناس
على جميع مستوياتهم يعانون من هذا األمر.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

املرأة الفلسطينية واألمن

العنف والتمييز في املدرسة واجلامعة

يحفل املجتمع الفلسطيني بتاريخ طويل يعتبر التعليم
استثما ًرا في األجيال القادمة وشكالً من أشكال املقاومة،
وال سيما في ظل الصراع الدائم الذي تشهده منطقته
وبسبب التهجير واالضطرابات املستمرة .وقد احتل تعليم
اإلناث مكان ًة متقدم ًة في املجتمع الفلسطيني ،على الرغم
من أن أولى النساء اللواتي استفدن من التعليم ك ّن من
بنات الطبقة العليا 2.وفي السنوات األخيرة ،فاقت أعداد
الفتيات الالتي التحقن باجلامعات أعداد الذكور .وبذلك،
تفوق نسبة تخ ّرج اإلناث من اجلامعات نسبة نظرائهن
من الذكور 3.وعلى الرغم من هذا التقدم ،تشير طالبات
اجلامعات إلى التمييز الذي متارسه إدارات اجلامعات
واألساتذة وزمالؤهن من الذكور بحقهن عندما يحاولن
أن يتخذن موقعهن في احلياة اجلامعية:

الذين يسيطرون على احلياة في اجلامعة هم الطالب
الذكور .وتشعر الفتيات بأنهن أقل شأنًا منهم .فأنت
كفتاة أذا أردت أن تشاركي في نشاطات معينة ،فهم
يقولون لك :ال ،أنت فتاة .وحتى بالنسبة للتخصصات
في اجلامعة ،تنحصر بعض الكليات بالطالب الذكور
دون غيرهم .وفي أحسن األحوال ،تقبل الكلية ثمانية
طالب وطالبتان فقط .وهذا يؤدي إلى هيمنة حقوق
الطالب على حقوق الطالبات .وفضالً عن ذلك ،فناد ًرا
ما جتدين أية أعضاء إناث في مجلس الطلبة.
طالبة جامعية ،مخيم (في رام الله)

وكما هو احلال في الشارع ،يهيمن الطالب الذكور على
املساحات املفتوحة في اجلامعات ،مما يفرض على الطالبات
تنظيم وجودهن ومشاركتهن فيها:

يعمل الطالب الذكور على استبعادنا من اجلامعة من
أية نشاطات تُقام داخلها ،وال سيما بعد الساعة 2:00
ظه ًرا .فأنت ال تر ْين أية طالبات في اجلامعة بعد الساعة
 2:00ظه ًرا ،إال إذا كانت لدينا محاضرات متأخرة.
طالبة جامعية ،مخيم (في رام الله)

كانت هناك امرأة متواجدة في الكافتيريا [في جامعة
القدس] بعد انتهاء ساعات الدوام .ال أعلم ماذا حصل
وتهجم عليها .وبعد ذلك،
بالضبط ،ولكن جاء رجل
ّ
أصدرت اجلامعة قرا ًرا يقضي مبنع الفتيات من
التواجد في حرم اجلامعة بعد انتهاء ساعات الدوام.
طالبة جامعية ،مدينة (جنني)

كما تشعر طالبات املدارس بالتهديد في مدارسهن ،حيث
قصصا حول حوادث االغتصاب والتحرش
يسر ْدن
ً
اجلنسي التي وقعت داخل دورات املياه في مدارسهن:

باإلضافة إلى االحتالل ،فأنت حينما تذهبني إلى
املدرسة ،وأنت ال ترغبني بالذهاب إلى املدرسة ،ميكن
أن يكون هناك شخص يعاملك بعنف .فقد تعاملك
املعلمة أو املديرة بطريقة تخلو من االحترام.

طالبة مدرسة ،مدينة (جنني)

هناك قصص مروعة حتدث في املدرسة ،مثل
االغتصاب في املراحيض.

طالبة مدرسة ،مدينة (اخلليل)

سمعت قصة عن طالبة مدرسة ذهبت إلى دورة املياه
في املدرسة .وكان هناك شاب كان قد تبعها واغتصبها
هناك.

طالبة مدرسة ،مدينة (اخلليل)

اآلثار السلبية التي تخلّفها الوسائل
التكنولوجية

لقد اشار جزء كبير من النساء والفتيات الفلسطينيات في
املناقشة الى االستخدام املتزايد للتكنولوجيا احلديثة (أي
الهواتف النقالة ،والكيبل التلفزيوني واالنترنت) في احليز
العام في الضفة الغربية وقطاع غزة ،على حد سواء .من
الصعوبة مبكان رصد القدر الكبير من حرية االتصال
االجتماعي من خالل مكاملات الهواتف ،والرسائل النصية
والبريد اإللكتروني وغرف الدردشة ،و ترى األمهات أن
التكنولوجيا تشكل تهديدا لسالمة اإلناث .هذا اخلطر نابع
من افتراض أن هذه الوسائل قد تسهل األعمال املنافية
لآلداب وتضع النساء الشابات والفتيات في حاالت
يحتمل أن تكون خطرة .في حني أن األمهات عموما أعربن
عن قلقهن على األبناء والبنات على حد سواء ،واإلناث
صغيرات السن يجب احلد من وصولهن إلى احليز العام
وهن بحاجة الى حماية أكثر.

ترتدي بناتنا وفتياتنا مالبس فاخر ًة ج ًدا .فأنا
أشاهدهن على الهواتف أو في غرف الدردشة على
صباحا .أين آباؤهن؟
اإلنترنت حتى الساعة 1:00
ً
كيف ميكنهم أن يسمحوا لهن بالتصرف على هذا
النحو؟ إن هذه مشكلة بحد ذاتها :طريقة لبسهن
والدردشة حتى وقت متأخر ج ًدا في الليل.

امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

مع التقدم التكنولوجي ،كالكمبيوتر والهواتف
اخلليوية واإلنترنت ،أصبحت هذه األشياء أساسية
في حياتنا ،ولكنني في احلقيقة قلقة على بناتي بسبب
هذه األشياء.
ربة بيت ،قرية (في رام الله)
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ينجم العنف عن وجود اإلنترنت ،وخاص ًة لدى الشباب.
فهميتركونكلشيءويجلسونإلىالكمبيوتر.يتعلمون
الكثير من األشياء غير املقبولة ويتملّك األمهات اخلوف
من األخ جتاه أخته .إن هذا األمر سيؤدي إلى ارتكاب
اعتداءات جنسية ،وهو ما يجعل األمهات خائفات.

يوم أمس ،رأيت بنتًا في الصف اخلامس حتمل هات ًفا
خليو ًيا وتتحدث به .ما الذي سيحصل لها عندما تكبر؟
ربة بيت ،مخيم (في نابلس)

تهدد قضايا القتل بدافع الشرف األمن ،وهي تتنافى
مع استتباب األمن .ويكمن السبب الرئيسي وراء
بروز هذه احلوادث في الغزو الثقافي الذي بات
يوجد في مجتمعنا نتيج ًة لالتصاالت ،من قبيل قنوات
التلفاز وشبكة اإلنترنت .فسوء استخدام هذه األجهزة
سيؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل بدافع الشرف.

أسيرة سابقة ،مدينة (قطاع غزة)

إنني قلقة على أوالدي البالغني .فمعظمهم يتملّكه التوتر.
وهم يدخنون كثي ًرا ،وميكثون أوقاتًا طويلة في مقاهي
اإلنترنت ،ويعودون إلى البيت في وقت متأخر ،ويعانون
من انحرافات جنسية ومن مشاكل اإلدمان .لقد أصبح
من غير املمكن السيطرة عليهم في هذه املرحلة.

ربة بيت ،مخيم (في جنني)

وباإلضافة إلى ذلك ،فإن ما يعرضه التلفزيون أو مقرات
اإلنترنت من مواد إباحية تؤئر على الشباب الذكور وتعتبر
مصدرا النعدام األمن بالنسبة لإلناث على الرغم من أن هذا
الفعل متولد من الذكور .وعلى الرغم من هذا ،األمهات شعرن
بعدم القدرة على السيطرة على هذه السلوكيات في الذكور
من الشباب ،بدال من ان حتول اهتمامها الى اإلناث.

امرأة عاملة ،قرية (في اخلليل)

تقع االعتداءات اجلنسية بسبب األشياء التي
يشاهدونها على التلفاز ،كما ي ْق ِدم الكثير من الشباب
والس ْكر.
على شرب الكحول
ُّ
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

وجهة نظر فتاة حول افتقار النساء لألمن في احليز العام
املواطنة (م) خريجة جامعية وتعيش مع أسرتها في محافظة
جنني.
حسنًا ،أنت ترين أن األوالد يتمتعون بحرية اخلروج من
املنزل في أي وقت يشاؤون ،في حني تمُ نع البنات من
اخلروج .ال يسمح لصديقة أختي أن حتضر دورة في اللغة
اإلجنليزية في الصيف ،كما تمُ نع بعض البنات من اخلروج
في رحالت ميدانية .وبعبارة أخرى ،نستطيع القول بأنهن
ممنوعات من التمتع بالنشاطات الترويحية بصورة عامة.
وألن البنات قد يتواجدن في نفس املكان مع األوالد – وهذا
شيء محظور ألنه ميكن أن يد ّمر سمعتهن َ -
ينظر إلى البنات
على أنهن سيئات إذا ذهنب إلى مثل هذه األماكن .كما أننا
نشهد شيئًا مري ًعا في مجتمعنا ،حيث جتدين األعمام وأبناء
العم واألجداد وحتى اجليران يتدخّ لون في شؤون الفتيات،
كطريقة تربيتهن أو حياتهن اليومية أو خروجهن من املنزل
من أجل التحصيل الدراسي .فهم يقومون ،مثالً ،باختيار
التخصص لهن ويسمحون لهن باالنتظام في جامعة القدس
املفتوحة [نظام التعليم عن ُبعد] فقط وليس في جامعة أخرى.
كما إنهم مينعون الفتيات من اختيار أزواجهن ،بل يختارونهم

الهوامش
1
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اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2009 ،مسح القوى
العاملة( ،متوز/يوليو – أيلول/سبتمبر( ،)2009 ،دورة
الربع الثالث  .)2009املؤمتر الصحفي حول نتائج مسح القوى
العاملة ،2009/12/2 ،رام الله.

لهن .وكذلك ،فهم يفرضون على الفتيات الزواج وه ّن في
س ّن  17أو  18سن ًة .إن هذه األشياء مبجموعها تشكل أنوا ًعا
من االعتداء والعنف .كما يقنعون الفتيات أو يجبروهن على
عمل شيء ال يرغنب في أدائه على الرغم من أنهن ال يشع ْرن
باالقتناع به أو ميثل شيئًا يتعارض مع اعتقاداتهن .وأنا أعتقد
بأن هذا األمر يشكل نو ًعا خطي ًرا من االعتداءات والعنف.
إنهم يعتقدون بأنهم يوفرون احلماية لبناتهم من خالل
سجنهن في البيت .فعندما يخرج األب من املنزل ويسمع
قصة عن فتاة ما ،فهو يعتقد بأن تلك القصة قد تقع مع ابنته
كذلك .لذلك ،فهو مقتنع أنه يتعني عليه أن يكون قاسيًا عليها
إلى أقصى قدر ممكن ،وذلك مبنعها من مشاهدة التلفاز أو
استخدام اإلنترنت أو اخلروج من البيت مع صديقاتها أو
حتى عدم إعطائها ما يكفيها من النقود .ومع ذلك ،فهو يعتبر
أن هذه األمور هي نوع من احلماية لها .ورمبا يكون هذا األمر
أسهل بالنسبة إليه من اجللوس مع ابنته والتحدث معها حول
األشياء التي يتعني عليها تفاديها كي حتمي نفسها ،أو حول
كيفية تقوية شخصيتها ومنحها القوة التي مت ّكنها من الدفاع
عن نفسها وجتنب األشياء التي قد تلحق األذى بها.
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اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فلسطني في أرقام،
 ،2007رام الله.

املرأة الفلسطينية واألمن

مفاهيم انعدام األمن في البيت
نحن ال منلك احلرية الختيار عملنا وأزواجنا
وتخصصاتنا .وهناك حاالت تعرضت فيها النساء
للضرب أو االغتصاب من قبل أزواجهن .كل هذا يثبت
أنه ال يوجد هناك أمن.
طالبة جامعية ،مدنية (نابلس)

أفاد عدد كبير من النساء والفتيات الفلسطينيات بأن
بيوتهن هي أكثر األماكن أمنًا لهن ،وبأن وجود أسرهن أو
أزواجهن يبثّ الطمأنينة في أنفسهن .ومع ذلك ،فقد أسهب
عدد من النساء في سرد التهديدات التي شعرن بها عندما
تعرضن لها في داخل أسرهن.
وقد حددت النساء والفتيات الالتي شاركن في حلقات
النقاش الذي دار في املجموعات البؤرية وفي املقابالت
الفردية تهديدات خارجية وداخلية تؤثر على أمنهن في
بيوتهن .وتشتمل هذه التهديدات على عدة أنواع من العنف،
النفسي منه واللفظي واجلسدي واجلنسي ،باإلضافة إلى
املسائل التي حتيط بقوانني األحوال الشخصية .كما أشارت
النساء إلى القلق الذي يعتريهن بشأن أمنهن االقتصادي
وحقهن في التعليم.

انعدام األمن االقتصادي

أشارت النساء أكثر من مر ٍة إلى الفقر باعتباره مصد ًرا
من مصادر انعدام األمن ،ور ّكزن على العالقة بني الفقر
والعنف ،مبا في ذلك العنف األسري .فبالنسبة إليهن،
يش ّكل الفقر أحد األسباب الرئيسية الفتقار املجتمع
الفلسطيني لألمن .وبينما أعربت بعض النساء عن قلقهن
من اللصوص الذي يقتحمون منازلهن ،أبدت الغالبية
العظمى منهن خشيتهن بسبب األوضاع االقتصادية التي
حتفّها املخاطر في أسرهن .وأشارت النساء املتزوجات
إلى أنه عندما يفقد أزواجهن عملهم ويعجزون عن إعالة
أسرهم ،فإن العائلة بر ّمتها ترزح حتت عبء ضغط كبير.

إن قلة املال هي السبب الذي يدفع الرجال إلى ممارسة
العنف في منازلهم .وإذا لم تكن رواتبهم الشهرية
تكفي لسداد ديونهم [في بداية] الشهر ،فهم يشعرون
بالعصبية ويسلكون سلو ًكا عني ًفا خالل بقية أيام الشهر،
وذلك بسبب عجزهم عن الوفاء مبتطلبات أطفالهم.
ربة بيت ،مخيم (في نابلس)

يولّد الفقر قد ًرا كبي ًرا من العنف داخل بيوتنا .فإذا لم يكن
الزوج قاد ًرا على تلبية احتياجات أسرته ،فسوف يصب
جا ّم غضبه وتوتره على زوجته وأطفاله .وإذا طلبت ابنتي
شيئًا من والدها ،فسوف يضربها ألنه عاجز عن تلبيته
طلبها .إنه ال يكرهها ،ولكنه يشعر بالعجز.
أسيرة سابقة ،مدينة (قطاع غزة)

كما اشتكت النساء العامالت من أنهن ال يستطعن في
بعض األحيان التصرف بدخلهن ،ألن أزواجهن أو آباءهن
يتحكمون في مصروف األسرة.

أنا أبلغ من العمر  45سنة وعملت في األردن مدة 15
عا ًما .وأعمل منذ خمس سنوات في السلطة الوطنية
الفلسطينية .وأعطي راتبي [لزوجي] من أجل جتنب
املشاكل )...( .من املفترض أن أحتفظ براتبي ،ولكن
لست حر ًة ألقوم بذلك.
امرأة عاملة ،قرية (من اخلليل)

تعتبر الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع.
وبحسب التفسير العام للمذهب الفقهي السائد في
األراضي الفلسطينية (وهو املذهب احلنفي) ،يعتبر دخل
املرأة من حقها هي وحدها ،وهي متلك حق التصرف فيه
على الوجه الذي يرضيها .ويجب على رب األسرة أن
يعيل أسرته .ولكن األمر ليس على هذا النحو في جميع
األحيان .ففي الواقع ،ذكرت بعض النساء أن آباءهن يطلنب
من بناتهن إعطاءهم رواتبهن خالل السنوات األولى التي
تع ُقب تخرجهن من اجلامعة .وينظر إلى هذا األمر على أنه
مبثابة إعادة تسديد ما أنفقه األب على تعليم ابنته.

قد يأخذ العنف أشكاالً مختلفة .فعلى سبيل املثال،
قد يجبر اآلباء بناتهن على عدم الزواج حتى ينهني
تعليمهن ويعملن ،بحيث [يعطني جز ًءا من] رواتبهن
آلبائهن قبل السماح لهن بالزواج )...( .وفي بعض
ً
شرطا في عقد الزواج يفرض
األحيان ،يضع اآلباء
على بناتهن إعطاءهم قس ًما من رواتبهن.

طالبة جامعية ،مخيم (جنني)

وفي هذا السياق ،شددت النساء ،من ربات البيوت وطالبات
اجلامعات والعامالت على السواء ،على أهمية العمل ومتكني
املرأة من التصرف بدخلها ،حيث تنظر غالبيتهن إلى العمل
باعتباره مصد ًرا مينحهن االستقالل واألمن النسبيّينْ .
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احلصول على التعليم ،والقيود
املفروضة على احلركة واللباس

أفادت النساء والفتيات في مرات كثيرة بأن أسرهن
تفرض القيود على حركتهن وتتحكم في طريقة لبسهن،
و ُتتَّخذ القرارات بالنيابة عنهن فيما يتعلق بتعليمهن
ومهنهن .وعلى الرغم من أن هذه القيود تفرض تأثيرها
على سلوك النساء ومظهرهن في احليز العام وبالرغم
من أنها تتأثر بالسياق االجتماعي األع ّم ،إال أن هذه القيود
ً
ارتباطا مباش ًرا باملفاهيم التي حتملها األسر بشأن
ترتبط
دور املرأة – سوا ٌء كان ذلك في احليز اخلاص أو في احليز
العام .ولهذا السبب ،ميكن تفسير هذه القيود على أنها متثل
مسأل ًة عائلية .وغالبًا ما تفرض األسر قيو ًدا على حركة
بناتها وطريقة لبسهن باعتبارها تدابير وقائية تستهدف
حمايتهن من بيئة خطيرة أو عدائية .ويق ّر اآلباء وكبار
السن بأنهم يتخذون هذه القرارات ملا فيه صالح بناتهم.

يخبرني والدي دائ ًما بأنه يثق بي ،ولكنه ال يثق بالناس
احمليطني بي .فهو مثالً يطلب مني أن آخذ أحد إخوتي
معي عندما أريد أن أذهب إلى طبيب األسنان ،حتى لو
كان ذلك أخي الذي يبلغ من العمر سن ًة واحدة .وعندما
أسأله عن السبب وراء ذلك ،يقول لي بأن هذا أفضل
وبأن ديننا يفرض علينا أن ال نترك البنت وحدها.
ولذلك ،يجب عليها أن تأخذ أح ًدا ما معها.

طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

كما عبّرت بعض الفتيات عن قلقهن حيال الضغط الذي
متارسه عليهن أسرهن بسبب طريقة لبسهن .فبما أن
ِعرض املرأة (من عدمه) يترك آثا ًرا هام ًة على سمعة
األسرة ،يحاول األقرباء في كثير من األحيان ممارسة
التأثير على النساء أو إجبارهن على ارتداء ما يرونه من
مالبس الئقة .وفي بعض احلاالت ،قد تطلب بعض األسر
من بنتها أن تتبنى من ًطا محاف ًظا من اللباس كي تسمح لها
باستكمال حتصيلها الدراسي.

تتعرض إحدى بنات صفي للضغط من قبل والد ْيها
وجد ْيها ،الذين ال ينفكون يطلبون منها ارتداء
احلجاب .كما أنهم مينعونها من اخلروج من البيت.
( )...تكاد عيناها تغرورقان بالدموع عندما تتحدث
عن هذا األمر.

طالبة مدرسة ،مدينة (جنني)

متارس [األسر] في املنازل ضغ ًطا هائالً على بناتهن
حول طريقة لبسهن وظهورهن أمام الناس .وال تعتبر
هذه األسر أن من حق بناتها اختيار الطريقة التي
يرتدين بها مالبسهن.

طالبة جامعية ،مخيم (في جنني)
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حاول [أهلي] أن يجبروني على ارتداء عباءة ومنعوني
من الذهاب إلى الكلية .كما قالوا لي أن أنظر إلى أخواتي
[اللواتي يرتدين العباءات] .ولكنني لم أكن مقتنعة
وأبديت مقاومتي ولم ألبسها في نهاية املطاف.
طالبة جامعية ،مخيم (في جنني)

وباإلضافة إلى ذلك ،أشارت العديد من الفتيات والبنات
إلى أن إخوانهن يتحكمون في العادة في طريقة لبسهن
ويقيدون حريتهن في احلركة .وفي حني اعتبرت بعض
األمهات أن تدخل اإلخوان في هذه اجلوانب من حياة
أخواتهم يعتبر أم ًرا طبيعيًا ،فقد اعتبرته أخريات شكالً من
أشكال العنف:

من األمثلة على العنف الذي متارسه األسرة منع األخ
إلخته وضع “املاكياج” أو ارتداء بعض املالبس أو
إجبارهن على لبس العباءة.
طالبة جامعية ،مخيم (في جنني)

كما عبّرت األمهات عن خوفهن من إرسال بناتهن إلى
املدارس واجلامعات .بل إن بعضهن يذهنب أبعد من ذلك
ويرافقن بناتهن إلى املدرسة أو اجلامعة:

في السنة املاضية ،سمعت عن الكثير من احلوادث
التي وقعت [حترشات جنسية] ،لذلك أصبحت قلق ًة
ج ًدا على بناتي الكبيرات ،وصرت أصطحبهن إلى
مدارسهن.
ربة بيت ،مخيم (في جنني)

لدي ابنتان في اجلامعة .إذا ُع ْدن إلى البيت متأخرتينْ
قليالً عن موعدهن االعتيادي ،فهم [الناس] يبدؤون
بالتكلم عنهما ،ويواصلون توجيه األسئلة عن املكان
الذي كانتا فيه .وفي نفس الوقت ،فأنا أشعر بالتوتر
والقلق حتى تعودا إلى البيت.
ربة بيت ،مخيم (في رام الله)

وفي حاالت أخرى ،قد تتعرض البنات لالحتجاز داخل
بيوتهن ،حيث يحاول اآلباء ‘حماية’ بناتهم من التعرض
للتحرش في الشارع من خالل منعهن من مغادرة منازلهن
أو من التنقل داخل التجمعات السكانية التي يقط ّن فيها
دون مرافقة.

متشني في الشارع وتر ْين بعض الشباب “الهمل”
يشغّلون األغاني ،فال تشعر البنات بالقدرة على التنقل.
وجتلسني في ساحة منزلك وتشاهدين العشرات
منهم يتمشون باجلوار .لذلك ،يشعر آباؤنا باالنزعاج
ويعيدونا إلى منازلنا .وهم يعتقدون أن ذلك يصب في
مصلحتنا .ومع ذلك ،ال يجب عليهم أن يتصرفوا على
هذا النحو.
طالبة مدرسة ،مخيم (في جنني)

املرأة الفلسطينية واألمن
بسبب السلوك الشائن الذي يصدر عن الرجال ،تمُ نع النساء
والفتيات من الدخول إلى احليز العام .وهذه التصرفات
تش ّكل إذعانًا غير مباشر للتحرشات واالعتداءات التي
ميارسها الشباب ،وتفرض العقوبات على النساء والفتيات
في نفس الوقت.
وغالبًا ما يشعر اآلباء بالقلق عندما تغادر بناتهم املنزل،
حيث ميكن أن تتضرر سمعة العائلة بر ّمتها بسبب سلوك
املرأة في األوساط العامة ،خصوصا ً عندما تكون خارج
بيتها بعد حلول الظالم .وقد جتبر مثل هذه املخاوف
ومشاعر اإلحباط األهل على إخراج بناتهم من املدارس أو
اجلامعات بشكل كلي ،مما يحرمهن من حقهن في التعليم،
أو يعملون على األقل على احل ّد من األوقات التي ميضينها
فيها .وبالنسبة لبعض األسر ،ال متثل املسافة التي تقطعها
بناتها للوصول إلى املؤسسات التعليمية مشكلة ،ولكن
يكمن قلق هذه األسر في نظام التعليم املختلط الذي يشكل
تهدي ًدا من وجهة نظرها لبناتها:

تركت العديد من البنات [املدرسة] ألنه يتوجب عليهن
اخلروج من منطقتنا ،حيث يعتري عائالتهن قلق كبير
بشأن هذا األمر .فالبنت التي تنهي مرحلة التوجيهي
ال تواصل تعليمها اجلامعي ألن عائلتها ال تسمح لها
بالذهاب إلى يطا أو إلى اخلليل.
طالبة جامعية ،قرية (في اخلليل)

تطبق مدارسنا نظام التعليم املختلط من الصف األول
األساسي حتى التوجيهي .لذلك ،حترم الكثير من
األسر بناتها من حقهن في التعليم بسبب هذا النظام.
طالبة جامعية ،قرية (في اخلليل)
وبينما تعتقد بعض النساء بأن القلق الذي يبديه آباؤهن
مب َّرر ،ترى أخريات بأن التمييز الذي ميارسه اآلباء بحق
بناتهم يجانب العدل:

متارس بعض األسر التمييز بني األوالد والبنات .وقد
يعلّمون بناتهم حتى مرحلة اجلامعة ومينعونهن من
العمل .أو قد تقول األسرة لبنتها“ :احصلي على عالمات
عالية ،وسوف نرسلك إلى اجلامعة .فإذا حصلت على
عالمات متدنية ،فلن نتمكن من إبقائك في اجلامعة،
وسوف تذهبني بعدها إلى كلية متوسطة” .وفي املقابل،
تسمح األسرة ألوالدها بدراسة الطب حتى لو كانوا
حاصلني على معدل  %60أو  .%70ملاذا؟
طالبة مدرسة ،مدينة (رام الله)

بعد أن تتخ ّرج الفتاة من املدرسة في مجتمعناُ ،يفرض
عليها االلتحاق باجلامعة القريبة من مكان سكنها،
وليس بجامعة قد تستدعي إقامتها في سكن ،حتى لو
كانت عالماتها ممتازة .وفي نفس الوقت ،فإذا حصل
يفضل والداه أن
أخوها على معدل  %50في التوجيهيّ ،

يتابع دراسته[ ،كما يستطيع اختيار] أي تخصص في
أي مكان يريده .لذلك ،فهناك متييز في التعليم ً
أيضا.

طالبة جامعية ،مخيم (في رام الله)

تتوفر املراحل التعليمية في مدارس القرى حتى الصف
العاشر األساسي فقط .وبعد ذلك ،يتوجب على الفتيات
الذهاب إلى املدينة الستكمال دراستهن الثانوية .ولكن
آباءهن مينعونهن من مواصلة حتصيلهن الدراسي.
وإذا التحقن باجلامعة ،فيتعني عليهن أن يسافرن كل
إليها وأن َي ُع ْد َن إلى قراهن بعد دوامهن فيها.
طالبة جامعية ،مدينة (نابلس)

وفضالً عن ذلك ،أشارت الكثير من الطالبات إلى أن األهل ال
ينفكون يختارون التخصصات لبناتها .وفي هذا السياق،
تعتبر املهن التي تستدعي التواصل مع الرجال غير الئقة
بالنساء .وقد ذكرت النساء والفتيات أكثر من مرة أن
آباءهن يص ّرون بأن تعمل بناتهم كمعلمات.
جتبر [األسر] بناتها على دراسة تخصصات معينة،
كتخصص التربية مثالً .ولكن عد ًدا قليالً من األسر تقبل
[بأن تختار بناتها] تخصصات أخرى كالهندسة.
طالبة جامعية ،مخيم (في جنني)

العنف في األسرة

تطرقت النساء والفتيات الالتي شاركن في حلقات النقاش
إلى القبول الضمني الذي يبديه املجتمع الفلسطيني للعنف
اجلسدي الذي ميا َرس ضدهن ضمن نطاق األسرة ،وهو
ما يدفع الكثير منهن إلى الشعور بالعجز والضعف .ومن
املعروف أن اإلفصاح عن هذا النوع من العنف يسبّب املزيد
يرجح أن ت َِس َمهن أسرهن ومجتمعهن
من املشاكل ،حيث َّ
بوصمة العار جراء ذلك .فهذه الوصمة التي تنشأ عن
طلب املساعدة خارج نطاق األسرة ،والتي تقترن مع غياب
السرية عن آليات االستجابة املتوفرة ،جتعل النساء يشعرن
بأنهن وقعن ضحية للعنف مر ًة أخرى ويثير الشكوك في
نفوسهن .بل تدفع املخاوف احلقيقية التي تساور النساء
حيال فقدان أبنائهن أو مواجهة الطالق أو ممارسة قدر
أكبر من العنف بحقهن أو حتى تعرضهن للقتل إلى توظيف
استراتيجية تفرض عليهن التزام جانب الصمت.
تخشى النساء من التحدث عن أوضاعهن ألن ذلك ُيستَخدم
ضدهن.
امرأة عاملة ،قرية (في نابلس)

تخفي [النساء] العنف الذي يتعرضن له ألنهن يخشني
من التعرض لنوع أقسى من العنف.
طالبة جامعية ،مدينة (نابلس)
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واجهت مشكل ًة مثل هذه ،فسوف أحرص على
إذا
ُ
التزام الصمت وأكبت سري ( )...نعم ،من الصعب
البوح بذلك ( )...فقد تتعرضني خلطر القتل.

امرأة عاملة ،قرية (في اخلليل)

لقد حدث هذا األمر المرأة أعرفها ،حيث أقدم أبناؤها
على ضربها وأصابوها بكدمات .وعندما ُن ِقلت إلى
املستشفى ،لم تقل بأن أبناءها ضربوها ،بل قالت
بأنها وقعت عن الدرج ألنها كانت خائفة.
ربة منزل ،مخيم (في رام الله)
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بالنسبة لعدد ال يستهان به من النساء ،ترتبط مسألة األمن
في البيت بالفهم الذي يحمله مجتمعهن حول أدوار النساء
في األسرة .وهنا ،حتدثت الكثير من النساء عن األزواج
الذين يف ّرغون غضبهم وتوترهم في زوجاتهم وأطفالهم
ض ٍن خارجه.
عند عودتهم إلى منازلهم بعد قضاء يوم ُم ْ
وبينما أشار عدد من النساء إلى أنه من غير املنصف أن
حتابي املعايير االجتماعية الرجال ،قالت أخريات بأن
املوجه ضد املرأة داخل دائرة
أنوا ًعا معين ًة من العنف
َّ
األسرة مبررة و يشجع على انتشار ثقافة اللوم:

املرأة الفلسطينية واألمن
قد تكونني أنت املخطئة إذا كان والدك يسيء معاملتك
أو يهينك .قد يكون ذلك بسببك وليس بسببه في جميع
األحوال .ورمبا أنه ال يعدو كونه يحاول تربيتك.

تعرضن للضرب ُ
وط ِر ْدن من بيوتهن في الليل،
ورجعن إليها الح ًقا ألنه ليس لهن أي مكان آخر يذهنب
إليه.

تعتبر معظم األسر أن البنت مسؤولة عن التسبب
بتعنيفها .فهم دائ ًما يقولون“ :لو لم تلبسي هذه
املالبس أو لو لم تتصرفي على هذا النحو ،لكان من
املمكن أن ال تتعرضي للعنف”.

تعتبر االعتداءات اللفظية شيئًا عاد ًيا في حياة املرأة.
[لذلك] ،ال يتعني عليها أن تخبر أح ًدا عنه .األمر بهذه
البساطة.

طالبة مدرسة ،مدينة (رام الله)

طالبة جامعية ،مخيم (في رام الله)

أعتقد أنه يتعني على النساء أن يستوعنب أزواجهن
وأن ُي ِط ْعنهم في جميع األحوال ( )...عليك أن تعرفي
كيف تتعاملني مع [زوجك] كي تتجنبي غضبه)...( .
لذلك ،فأنا أعتقد أنه يتوجب على األمهات تربية بناتهن
وتعليمهن طاعة أزواجهن لكي يتم ّك ّن من العيش معهم
ورعاية أسرهن.
ربة بيت ،قرية (في رام الله)

في مرة من املرات ،جتادل أوالدي وبناتي .ولكن
ابنتي اختلفت في رأيها عن أخيها .لذلك ،ضربها
أخوها بكرسي ،فصرخت ابنتي وقالت أنه يجب علينا
أن نتصل باإلسعاف ،وكانت جميع أخواتها تقف
بجانبها .ولكني منعتهن من االتصال باإلسعاف ألنهم
“أفضل
سوف يحققون في املوضوع .وقلت البنتي:
ّ
أن متوتي على أن تتصلي بأي أحد من خارج البيت”.
وفي ذلك الوقت ،حاول بعض اجليران التدخل ،غير
أني لم أسمح لهم بذلك ،وقلت لهم بأن يدعوا ابني
يضرب أخته ألنها تستحق ذلك )...( .وحتى هذه
اللحظة ،ال أزال أقول بأن كل أخت جتادل أخاها
تستحق الضرب.
ربة بيت ،مخيم (قطاع غزة)

العنف اللفظي
تطرقت النساء في أحيان كثيرة النتشار العنف اللفظي
داخل األسر وشيوعه .ومع أن بعضهن قلن أنه على الرغم
من أن هذا النوع من العنف شائع ومقبول من الناحية
االجتماعية ،إال أنهن يعتبرنه مصد ًرا من مصادر انعدام
األمن واخلوف لديهن.

النوع األول [من العنف ضد املرأة] هو العنف اللفظي.
فسماع االعتداءات اللفظية داخل األسرة ميثل ظاهر ًة
طبيعية .وهناك بعض الرجال الذين ال يكنّون أدنى
احترام لزوجاتهم .فهم يعاملونهن على أنهن خادمات
موجودات من أجل القيام بأعمال املنزل وإجناب
األطفال .هناك الكثير من االعتداءات اجلسدية في
قصصا كثير ًة عن نساء
املنازل كذلك .وقد سمعنا
ً

ربة بيت ،مخيم (في رام الله)

ربة بيت ،مخيم (في جنني)

هناك اختالفات بني الذكور واإلناث داخل عائالتنا.
فالذكر مسيطر ويتحكم باألنثى حتى داخل بيتها.
ويعتدي عليها في بعض األحيان ليس بألفاظه فحسب،
وإمنا جسد ًيا كذلك .وفي األسر الفلسطينية ،نحن ال
نعتبر أن الشتم أو الصراخ من ضروب العنف.
طالبة جامعية ،مخيم (في رام الله)

العنف اجلسدي

غالبًا ما ُي َ
نظر إلى العنف اجلسدي الذي تتعرض له املرأة
في بيتها على أنه يكون من قبل الزوج او االب .ولكن هذا
العنف قد يرتكب داخل البيت الفلسطيني من قبل أي فرد
من أفراد العائلة ،مبن فيهم اآلباء أو اإلخوان أو األبناء أو
حتى احلموات أو أفراد العائلة املمتدة.

ميارس الزوج أو األهل العنف األسري.
طالبة جامعية ،مدينة (نابلس)

نحن نعلم أن هناك نسا ًء يتعرضن للضرب ليس من
قبل أزواجهن فقط ،وإمنا من قبل أبنائهن ً
أيضا.
امرأة عاملة ،مدنية (جنني)

كان جارنا يضرب زوجته في كل ليلة .وكان جميع
اجليران يطرقون الباب عليه .وكان يقول“ :هذه
زوجتي ،وليس ألحد أن يتدخل” .وقد أصيب
بالسرطان ومات )...( .واملشكلة اآلن أن ابنها ال يزال
يضربها منذ موت أبيه.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

تقع الكثير من املشاكل نتيج ًة للمراقبة والتدخل
الدائمني اللذين متارسهما احلموات مع الزوجات ومع
أحفادهن .كما أنهن ميارسن العنف اللفظي واجلسدي
بحقهم.
امرأة عاملة ،قرية (في اخلليل)

وأ ًيا كان األمر ،ال يزال العنف اجلسدي بني األزواج قائ ًما
ومنتش ًرا:

أعتقد أن العنف اجلسدي يخلف آثا ًرا جسيم ًة على
النساء؛ فقد كنت أنا بنفسي إحدى ضحاياه .لقد كنت
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أتعرض لضرب مبرح [على يد زوجي] ،وتعرضت
لهذا العنف على مدى أربع سنوات .ثم قررت أن أضع
ح ًدا لذلك بدعم من والدي الذي قال لي“ :إذا ضربك
زوجك ،فقفي له باملرصاد واضربيه .حاولي أن حتمي
نفسك” .ولكن يقال دائ ًما في تربيتنا وعاداتنا أنه يجب
على املرأة أن تتح ّمل اإليذاء وأن ال تدافع عن نفسها.
لذلك ،وقفت فجأ ًة أمام زوجي وأمسكت بيده وقلت له:
“إياك أن تضربني مر ًة أخرى!”
ربة بيت ،مدينة (جنني)

عندما علم أخوها أنها كانت تتحدث إلى ذلك الرجل،
ضربها بصورة وحشية )...( .كما قام بتمزيق جميع
كتبها ومنعها من الذهاب إلى اجلامعة .وهو ال يسمح
لها اآلن مبغادرة البيت .إنها تتمتع بشخصية قوية،
ولكن ليس هناك من سبب يبرر ما حصل لها.
طالبة جامعية ،مدينة (جنني)

كان زوجي يعاملني معامل ًة سيئة .فقد كان دائ ًما
يضربني ويعنفني دون أن أخبر أح ًدا باألمر ،حتى
أهلي.

من األمثلة املشهودة على العنف األسري ما نراه عندما
مينع األخ أخته من اخلروج من البيت في لباس معني
ويفرض عليها أن ترتدي اجللباب ،أو عندما مينعها من
وضع “املاكياج” على وجهها.

كانت [ابنة أختي] تتعرض للعنف اجلسدي واللفظي
[من قبل زوجها] .وكان لهم ثالثة أوالد وثالث بنات،
وكان زوجها يحاول إقناع ابنهما األكبر بالوقوف إلى
جانبه ضد أمه ،إلى درجة أنه عندما كان أبوه يضرب
أمه كان ابنه يسأله“ :أبي ،هل تريدني أن أساعدك؟”

في الكثير من احلاالت ،تعلمنا عائالتنا أن نطيع األوامر
التي يصدرها لنا إخواننا وأن نؤدي أي شيء يطلبونه
منا .وهم يطلبون منا أن ال نتحدث ( .)...وباإلضافة إلى
ذلك ،فحتى لو ضربك أخوك فعليك أن تتحملي ذلك.

امرأة عاملة ،قرية (في اخلليل)

ربة بيت ،قرية (في رام الله)

وأشارت بعض النساء أن أحد األسباب التي تدفعهن
إلى التسليم بضربهن من قبل أزواجهن تتمثل في أنهن
كن يتعرضن للعنف في بيوت آبائهن كذلك (أنظر ً
أيضا
القصة الواقعية الواردة في صفحة  .)39وأق ّرت بعضهن
بصعوبة كسر دائرة العنف ،وتطرقن إلى العواقب الناجمة
عن التربية داخل أسرة متارس العنف.

متزوجا.
لدي صديقة تزوجت من رجل سبق له أن كان
ً
وكان يسيء معاملتها .ثم تزوج امرأ ًة أخرى .أنت
تستغربني ملاذا قبلت بهذا الوضع؟ ألن أباها كان أسوأ
بكثير من زوجها.
امرأة عاملة ،مدينة (اخلليل)

قد تلتزم األم الصمت [عندما يضربها زوجها] .رمبا
تقول بأنها لن تشتكي أمرها من أجل أطفالها .وفي
رأيي أن هذه األم تقوم من خالل موقفها هذا بتدمير
أطفالها ،وهي ال تساعدهم بذلك .فإذا شاهد األطفال
ردة فعل أمهم جتاه تصرف أبيهم ،فمن الطبيعي
أنهم سيتصرفون بطريقة مماثلة مع زوجاتهم [في
املستقبل].
طالبة مدرسة ،مدينة (جنني)

تنتقل دائرة العنف من جيل إلى جيل .ويتعلم األطفال
الفلسطينيون منذ نعومة أظفارهم طاعة من يكبرونهم
سنًا ،وال سيما آباءهم .وفي ظل غياب األب ،يتعلم اإلخوان
العناية بأخواتهن وبغيرهن من النساء في أسرهم .ولهذا
السبب ،يتولى اإلخوان القيام مبهام محددة ،مبا تشمله من
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تدخّ ل في حياة أخواتهم ،بل ويتجاوزن هذه السلطة إلى
حد أبعد من ذلك بكثير.

طالبة جامعية ،مدينة (جنني)

طالبة مدرسة ،مدينة (رام الله)

وجهة نظر محامية حول قانون العقوبات

ال يعتبر قانون العقوبات أن املرأة متثّل شاهد ًة كامل ًة
( .)...وعلى الرغم من هذا احلكم الذي ينص عليه قانون
ولي ،حيث
العقوبات ،تستطيع املرأة أن ترفع شكوى دون ّ
ميكن أن تق ّدم شكوى بحق قريب لها حتى الدرجة الرابعة.
ومع ذلك ،فهي ال تستطيع أن ترفع شكوى ضد أبيها أو
أخيها أو زوجها ،حيث يعتبر القانون أن هؤالء األشخاص
الذين ميثّلون أقرباء من الدرجة األولى للمرأة ال ميكن أن
يش ّكلوا خط ًرا حقيقيًا عليها .وإذا ما أحلق أي من هؤالء
الضرر بها ،فهي لن تكون قادرة على رفع تظلم بحقهم
بسبب الثغرات التي تعتري القانون املذكور .ونحن نبذل
ما بوسعنا لشرح هذا األمر ضمن إطار قانون العقوبات.
وقد ُو ِّكلت مر ًة للدفاع في قضية في منطقة طولكرم ،حيث
قام أب باغتصاب ابنته .فما هو موقف قانون العقوبات
الولي نفسه هو الذي
في مثل هذه القضية التي يكون فيها
ّ
ميلك احلق في رفع التظلم بالنيابة عن ابنته؟
املواطنة (ت) محامية وأ ّم ألربعة أطفال ،وهي إحدى
املدافعات البارزات عن حقوق املرأة في الضفة الغربية.

العنف اجلنسي
كما هو احلال في معظم املجتمعات ،تعتبر قضية العنف
اجلنسي بصفة عامة ،وداخل األسرة بصفة خاصة ،مسأل ًة
تكتسب قد ًرا كبي ًرا من احلساسية في املجتمع الفلسطيني.
وفي معرض مناقشة العنف اجلنسي الذي ميا َرس في

املرأة الفلسطينية واألمن
األسرة ،ذكرت النساء احمل ّرمات الثقافية التي تش ّكل داف ًعا
ها ًما يحظر عليهن التحدث عن هذا النوع من العنف ،وذلك
ألن اخلوف من الفضيحة يجبر املرأة على اللوذ بالصمت.
وتنظر النساء إلى العواقب املترتبة على شجب هذا العنف
اجلنسي على أنها أشد وق ًعا وجسام ًة من هذا العنف نفسه.
لذلك ،تعتقد الكثيرات منهن بأنه ليس هناك من سبيل
للوقوف في وجه العنف اجلنسي الذي ميارسه أفراد
األسرة بحق النساء.

[تتعرض النساء] للعنف داخل بيوتهن .فهن يتعرض
لالعتداءات اجلنسية من قبل أقربائهن ،كإخوانهن أو
آبائهن أو أعمامهن ،أو من قبل جيرانهن .وهذا أسوأ
نوع من أنواع العنف ،ألن الفتاة التي تتعرض لهذه
االعتداءات ال تقدر على تقدمي شكواها ألي أحد .وحتى
لو أخبرت أمها بذلك ،فإن األم ستنصحها بعدم ْ
إطالع
أي شخص على [تع ّرضها لالعتداء من قبل أحد أفراد
عائلتها] )...( .فإما أن تتحمل الفتاة هذا الوضع أو أن
تخبر أح ًدا آخر به ،وهو ما سيفضي بها إلى القتل في
نهاية املطاف.
ربة بيت ،مخيم (في جنني)

أنا أعرف الكثير [من النساء] اللواتي تعرضن للعنف
اجلنسي على يد أزواجهن أو حتى إخوانهن ،ورمبا
على يد آبائهن كذلك .ويتحتم عليهن التزام جانب
الصمت مع ذلك.
ربة بيت ،مخيم (في رام الله)

هناك عدد كبير من النساء اللواتي يتعرضن للعنف
اجلنسي من قبل أزواجهن.

ربة بيت ،مخيم (في رام الله)

كما أشارت بعض النساء الشابات إلى أن النساء ،حتى
وه ّن في بيوتهن ،يتعرضن خلطر االعتداءات اجلنسية
التي تُرتَكب بحقهن .وقد تط ّرقن في هذا السياق إلى أن
االلتزام الواقع على املرأة باحملافظة على مظهرها احملتشم
يسري داخل بيتها كذلك ،وهو ما يشير في بعض األحيان
إلى أن النساء يعتبرن مسؤوالت عن “استفزاز” الرجال
الذين يصدر منهم سلوك عدائي.

لباسا الئ ًقا،
ميكن أن تكوني في بيتك ( )...وتلبسني ً
ولكنك تخافني مع ذلك من نظرة أخيك إليك ونظرة
أبيك إليك .إن مجتمعاتنا مخيفة بطريقة ما .لذلك،
عليك أن حتاولي أن تغطي نفسك باملالبس ،وإال
فسوف تسترعني انتباه أخيك وأبيك )...( .وقد سمعنا
عن حاالت اغتصاب نفذها إخوان أو آباء أو أعمام
يعيشون في نفس املنزل .ال تستطيع املرأة أن تلبس
أي شيء تريده.
طالبة جامعية ،مدينة (رام الله)

وهناك مؤشرات كذلك على أن أفراد األسرة ال يرضون
ممارسة العنف اجلنسي بحق قريباتهم من النساء
فحسب ،بل إنهم يجبرونهن على تقدمي خدمات جنسية
لألعمام واألصهار وغيرهم من أفراد األسرة .ومن الصعب
احلصول على معلومات محددة حول هذه املعضالت ألن
النساء ُيبدين ممانع ًة كبير ًة في مناقشة تلك املسائل .ولهذا
السبب ذاته ،من الصعب ً
أيضا تقييم مدى انتشار مثل هذه
املمارسات .وقد ذكرت النساء في مرات كثيرة حاالت
فتيات ُع ِرف عنهن أنهن تعرضن لالعتداء اجلنسي على
يد أقربائهن ،ولكن يفرض عليها التزام الصمت للمحافظة
على شرف العائلة.

املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية
الزواج القسري والزواج املبكر

على الرغم من توفر قدر ضئيل ج ًدا من املعلومات حول
الزواج القسري والزواج املبكر في األراضي الفلسطينية،
تنظر النساء والفتيات إلى هذه املمارسات باعتبارها تهدي ًدا
يعتري أمنهن .وبحسب اإلحصائيات الصادرة عن اجلهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بلغ متوسط عمر املرأة عند
الزواج  18.9سن ًة في عام  ،2000وقد ارتفع هذا السن
قليالً في عام  1،2007حيث وصل إلى  19.4سنة ،وهو
2
يعتبر من بني أعلى نسب الزواج املبكر في العالم العربي.

أنا أخشى من أن أُجبَر على الزواج في مرحلة مبكرة
من حياتي أو أن أُجبر على الزواج من رجل ال أحبه.

طالبة مدرسة ،مدينة (رام الله)

وال يحرم الزواج املبكر أو القسري الفتاة من فرصة اختيار
شريك حياتها ،بل إنه قد ينتهك حقها في التعليم ويهدد
صحتها العقلية واإلجنابية:

هناك فتاة في الصف السابع األساسي أجبرها أبوها
على الزواج .فهو لم يكن يريد أن تذهب ابنته إلى
املدرسة .وهي اآلن تعمل طوال النهار .كانت تغيب
عن املدرسة كثي ًرا ،ولم تقبل املعلمة بذلك ،وذهبت
إلى املديرة وأبلغتها باألمر .لقد تركت الفتاة املدرسة
وخُ طبت وتزوجت وأنشأت أسرة مع زوجها )...( .وال
تتوانى الفتيات األخريات عن السخرية منها والقول
أنها سوف تعود يو ًما إلى املدرسة وهي حامل .إنهن
يسخرن منها .مسكينة ،نحن نشعر باألسى عليها.

طالبة مدرسة ،مدينة (رام الله)

في صفي ،تركت  15فتاة املدرسة وتزوجن .كيف
يستطيع األهل أن يقبلوا بزواج بناتهم وهن في
عمر  15أو  17سنة .من اجليد لو كان عندنا قانون
ينص على حظر زواج الفتاة قبل بلوغ  17سنة ،وإال
ّ
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فسوف جتبر بعض األسر بناتها على الزواج وهن
في سن  14سنة.

وتقول النساء بأنه يتعني عليهن حت ّمل العنف وغيره من
االعتداءات من أجل احملافظة على أسرهن واالحتفاظ
بحضانة أطفالهن.

لي صديقة أخرى كانت حتب رجالً ،وقبل أن يتمكن
من طلب يدها للزواج ،أجبرها والداها على الزواج من
شخص آخر بحجة أنها كانت تبلغ من العمر  21سن ًة
وقد تخ ّطت سن الزواج (فقد بدت كأنها سيدة متقدمة
في السن) .وقد أجبروها على الزواج من رجل آخر.
ولم يكن قرار الزواج بيدها .وهذا على خالف الشباب
الذين ميلكون حق اختيار زوجاتهم.

قد تفقد [املرأة] وظيفتها كي تتمكن من احملافظة على
بيتها .كما ميكن أن تسمح لزوجها بالزواج مر ًة أخرى
كي تتمكن من البقاء في بيتها مع أطفالها .فهي ال
تستطيع التخلي عن أطفالها.

طالبة مدرسة ،مدينة (جنني)

طالبة جامعية ،مخيم (في نابلس)

تتزوج الفتيات في مجتمعنا وه ّن في سن  15أو 16
سن ًة .وإذا تخ ّطت الفتاة هذا السن ،فلن يتقدم أحد
لطلب يدها .وسوف ين َظر إليها على أنها عانس.
ربة بيت ،قرية (في اخلليل)

ومع ذلك ،تنظر بعض العائالت إلى الزواج املبكر باعتباره
عامالً يضمن احلماية لبناتها:

إذا لم يكن أبوها قاد ًرا على حمايتها [ابنته] ،فهو
يزوجها لرجل يستطيع حمايتها .وبذلك ،يتخلص
األب من عبء ثقيل.
امرأة عاملة ،مدينة (اخلليل)

تعدد الزوجات
ال تتجاوز نسبة تعدد الزوجات  %3.6في أوساط األسر
الفلسطينية على الرغم من جوازه في فلسطني 3.وبصرف
النظر عن محدودية انتشاره ،فإن التهديد الذي يش ّكله
يقض مضاجع النساء
الزوج باقترانه بزوجة أخرى
ّ
املتزوجات ،والالتي ميكن أن يتحملن ذلك بدافع اخلوف
ٍ
محرومات أو دون أطفال.
من الطالق وتركهن

الطالق

إذا ُطلِّقت املرأة في املجتمع الفلسطيني ،فيتعني عليها العودة
إلى بيت أهلها أو إلى بيت أخيها .وتعتبر الوصمة التي حتيط
باملرأة املطلقة هائل ًة بحيث يكاد يستحيل عليها الزواج مر ًة
أخرى ألنها لم تعد عذراء ،وخاص ًة إذا كان لديها أطفال.
لذلك ،تقع املرأة في دوامة قلق حقيقي بأن يكون شريك
حياتها التالي أكبر سنًا منها بكثير ،أو أن يعاني من إعاقة
ما ،أو أن يتعني عليها أن تقبل الزواج كزوجة ثانية .وحتى
لو لم يكن زواج الرجل من أخرى يسبب قل ًقا لها ،فقد ُيطلب
من املرأة التخلي عن مهرها أو أطفالها ،وهو خيار ناد ًرا ما
تقدم عليه الغالبية العظمى من النساء.

إذا ُطلِّقْت في نهاية املطاف ور ّبيت أوالدي حتى يبلغوا
السن القانونية التي يأتي فيها أبوهم ويأخذهم مني،
فما هي فائدة كل ذلك العمل بالنسبة لي؟
طالبة جامعية ،مخيم (في قطاع غزة)

تخشى النساء من أن ُي ْق ِدم أزواجهن على الزواج مر ًة
أخرى .ولكن أسوأ شيء هو الطالق .فقد تتحمل املرأة
وبسرعة قيام زوجها باالقتران بامرأة أخرى على أن
يطلقها .فهي بذلك وعلى أقل تقدير تستطيع حماية
بيتها .ولكن إذا توجب عليها ترك بيتها ،فسوف تذهب
إلى إخوانها الذين سيسيئون معاملتها .ولن يتحمل
كابوسا للنساء .لذلك،
إخوانها أطفالها .وهذا يشكل
ً
حترص النساء على طاعة أزواجهن .ويجب وضع 14
خ ًطا حتت هذه النقطة .إن مجتمعنا ظالم بحق النساء
املطلقات حتى لو ُك ّن يعملن ويتمتعن باستقاللهن.

تزوج زوجي من ثالث نساء أخريات .وأنا أحتاج
الكثير من املتطلبات األساسية لعائلتي ،ولكن زوجي
أهمل أطفاله وأهملني .ال أحد مي ّد لنا يد العون .وأنا
صابرة وال أسأل أح ًدا غير الله كي يساعدني .وعلى
الرغم أن زوجي لم يطلقني ،إال أنني ال زلت صابرة.

امرأة عاملة ،قرية (في نابلس)

تخاف املرأة على بيتها ومن أن يتزوج زوجها من
امرأة أخرى ،ولذلك فهي ال تشعر باألمن .وقد يتركها
زوجها في بعض األحيان من أجل امرأة أخرى ،وبذلك
فهي تشعر بأن أح ًدا ال يحميها .لقد تركت بيت أبيها
وتوجهت إلى بيت األهل ،وهي اآلن تفقد مصدر
احلماية الذي كان بيت [الزوجية] يوفره لها .وهذه
نقطة ضعف لدى املرأة.

على املرأة أن تقوم بالدور األساسي [في حت ّمل
الكثير] حتى لو كانت تتعرض للضرب ( )...من قبل
زوجها )...( .فهي سوف تصفح عن زوجها وتعود
إليه مر ًة أخرى ،وتقول“ :إنه زوجي ووالد أطفالي.
أين سأذهب؟” .كما إنها ستداوم على القول“ :من
األفضل أن أصفح عن زوجي ألنني إن لم أفعل ذلك،
فقد يطلقني وتصبح املشكلة معقد ًة أكثر .فسوف
أُح َرم من بيتي وأطفالي ،لذلك فمن األفضل بكثير أن

قريبة ناشط سياسي/أسير ،قرية (قطاع غزة)

طالبة مدرسة ،مدينة (رام الله)
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طالبة جامعية ،مدينة (جنني)

املرأة الفلسطينية واألمن
أحتمل األلم وألتزم الصمت ”.ال يوجد هناك من يقف
إلى جانب املرأة ليحميها.

ربة بيت ،مخيم (في رام الله)

يوجد لدينا قوانني بشأن املرأة .ولكن إذا أرادت املرأة أن
تطلب الطالق مثالً ،فليس هناك من قانون يكفل لها ذلك.
بل يتعني عليها أن تذهب وأن جتد ما حتكم به القوانني
العشائرية في هذه املسألة .ولكن يتحتّم عليها أن تتنازل
عن جميع حقوقها لكي حتصل على الطالق .وحينما
تتحدث عن حضانة األطفال ،ال تستطيع أن تأخذ
أطفالها معها على الرغم من أن القانون يكفل هذا احلق
لها ،وذلك ألن أهل الزوج سوف يأتون ويهددونها بأن
تر ّد أطفالهم ،وسوف يجبرونها على فعل ذلك .وفي
نهاية املطاف ،جتدين أهل الزوجة نفسها يضغطون
عليها لتتخلى عن أطفالها كي يتجنبون املشاكل.
طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

وعدا عن العواقب التي يستتبعها الطالق ،تخشى النساء من
الوصمة التي َي ِس ُمها املجتمع ملكانة النساء املطلقات ومن
فقدان اإلحساس باالستقرار واألمن الذي يكفله الزواج:

تعيش [بعض النساء] حيا ًة مزري ًة مع أزواجهن
ِ
ويحسسن بالتعاسة في أسرهن .ولكن من أجل
التماشي مع املجتمع وجتنّب القيل والقال أو وصمة
العار التي تلحق بهن إذا ُطلِّقْن ،فإن النساء ال ُي ْق ِدمن على
االنفصال عن أزواجهن ويواصلن العيش في أوضاعهن
وتفضل املرأة احلياة البائسة في كنف
التعيسة نفسها.
ّ
زوجها ( )...على وصمة العار التي تلحق بها بسبب
الطالق .وتعتبر النساء املطلقات في املجتمع الفلسطيني
أقل شأنًا من غيرهن وين َظر إليهن نظر ًة سلبية .إن املرأة
تفقد األمن كليًا بعدما يطلقها زوجها.
طالبة جامعية ،مدينة (رام الله)

إذا اشتكت املرأة ألهلها من أنها تتعرض للضرب أو
اإليذاء ،فهم يقولون لها أن حتصل على الطالق وتعود
إليهم .وبعد أن ُت َطلَّق ،يبدأ أهلها في تقييد حريتها
ويطلبون منها لزوم البيت ،وحتى عدم النظر من
النافذة إلى اخلارج .أنظري كيف يعاملها املجتمع.

امرأة عاملة ،قرية (في رام الله)

امليراث
تشير النساء إلى أنه على الرغم من أنهن يعلمن بأن الشرع
يفرض لهن ح ًقا و لهن نصيبًا في تركة آبائهن (حيث تُعطى
املرأة املسلمة نصف حظ أخيها الذكر) ،إال أن التقاليد املتبعة
في املجتمع دأبت على منعهن من املطالبة بهذا احلق .ومن
املمارسات الثقافية الشائعة في املجتمع الفلسطيني أن ال
تطالب املرأة بنصيبها من التركة ،وذلك بغض النظر عن

ديانتها .وفي الغالبُ ،يت َرك امليراث لألخوة من أجل ‘احملافظة
عليه’ .وتستند هذه املمارسة بصورة عامة إلى اخلشية من
ضياع األموال أو املمتلكات من يد األسرة ،وذلك أن املرأة
عندما تتزوج تصبح محسوب ًة على عائلة زوجها.

حتى في قضايا امليراث ،إذا طالبت املرأة بحقوقها،
فسوف يلومها اجلميع .وبسبب العادات املتّبعة ،ال
تستطيع املرأة أن تطلب نصيبها في امليراث من أخيها.

طالبة جامعية ،اخلليل

إذا طالبت املرأة بحقوقها ،فإن عائلتها سوف تقاتلها.
فكيف لها أن تطالب بنصيبها من امليراث وهي
متزوجة؟ وتحُ َرم املرأة من تركة أبيها إذا تزوجت ،وال
سيما إذا كان زوجها من خارج دائرة أسرتها.
ربة بيت ،جنني

مينح الدين املرأة احلق في امليراث ،ولكن الناس
يحرمون النساء كليًا من حقهن فيه.

امرأة عاملة ،جنني.

القتل على خلفية الشرف
تتعرض بعض النساء للضرب أو الطالق وال يحصلن على
شيء من حقوقهن .وجتبَر هؤالء النساء على التخلي عن
حقوقهن .نحن اآلن في القرن الواحد والعشرين ،وال نزال
نتكلم عن حقوق أساسية من قبيل النفقة واألمن املالي.
ونحن ال زلنا نطالب املجلس التشريعي الفلسطيني بتعديل
هذه القوانني ،ولكن املجلس تأخر في تعديلها بسبب
تع ّطله عن العمل .لم تكن ممارسة العنف باألمر الطبيعي
املوجه ضد املرأة ميا َرس
أب ًدا ،ولكنني أشعر بأن العنف
َّ
بصورة طبيعية على خلفية شرف األسرة .وتكتسب
هذه القضية حساسي ًة خاص ًة في مجتمعنا .فنحن،
كمؤسسة ،شاركنا في قضية كان يتوجب بحثها من
زاوية قانونية ودينية واجتماعية .فقد تأثرت تأث ًرا بالغًا
باحلادث املؤسف الذي ُقتلت فيه شقيقتان في قلقيليه،
حيث زعم الناس بأنهما قتلتا بدافع شرف األسرة .وقد
اكتشفت الح ًقا ،أو أخبرني أحدهم ،بأن هاتان الشقيقتان
ُقتلتا بسبب قضايا تتعلق بامليراث .ولذلك ،يستغل البعض
القانون من أجل التهرب من العقوبات املش َّددة.
املواطنة (ت) محامية وأ ّم ألربعة أطفال ،وهي إحدى
املدافعات البارزات عن حقوق املرأة في الضفة الغربية.
لقد استحوذ القتل حتت شعار الشرف ،والذي يشار إليه
مبصطلح قتل النساء 4كذلك ،على اهتمام العديد من النساء
والفتيات ،وذلك على الرغم من عدم معرفتهن الواضحة
مبدى انتشار هذه املمارسة .ففي معرض تناول هذه القضية
في حلقات النقاش الذي دار في املجموعات البؤرية وفي
املقابالت الفردية ،متحور النقاش حول املخاوف التي تتملّك
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النساء والفتيات منه أكثر من تر ّكزه على حاالت القتل التي
وقعت بالفعل ،وذلك مع عدد قليل من االستثناءات .وتنظر
النساء إلى مسألة القتل باعتبارها تشكل خط ًرا حقيقيًا عليهن.
فإذا كان سلوكهن يشكل تهدي ًدا لشرف أسرهن وسمعتها،
فهن يخشني من التعرض لهذا النوع من أنواع العنف .وقد
تنتشر الشائعات إلى حدود بعيدة ،مما يؤثر على أسرة املرأة
ويع ّرض حياتها للخطر في نهاية املطاف .ويتمثل الشعور
السائد في أوساط النساء في أن املجتمع يضع سلوك املرأة
حتت عني الرقابة ،وليس هناك من ملجأ ألولئك النساء
اللواتي َ
ينظر إلى سلوكهن على أنه غير مقبول.

والداها دون أن يالحظ أحد أي شيء .ولن يكون هناك
أي واحد يدافع عن حقوقها أو يستعيدها لها.
طالبة جامعية ،مدينة (رام الله)

وفي بعض األحيانُ ،يستخدم قتل النساء للتغطية على
أنواع أخرى من املنازعات األسرية التي ترتبط في معظمها
بامليراث ومبسائل اقتصادية .ومن بني األسباب الرئيسية
التي تكمن وراء ذلك أن احتمالية القتل على خلفية الشرف
تخضع لعقوبة ّ
أخف من أنواع القتل األخرى.

زوجي وكيل نيابة ،وهو يتعامل في الكثير من قضايا
القتل بدافع الشرف .وفي املاضي ،كان زوجي [ينظر
في قضايا] تشتمل على اقتتال أناس مع بعضهم البعض
وفيقضاياالسرقاتوالقتلوامليراث،ولكنباتتحوادث
القتل على خلفية الشرف اليوم شائعة كثي ًرا.

إن هذا يشبه ما ُيع َرف بالقتل بدافع الشرف .وهذا
يقع بسبب التط ّرف واملغاالة في األسرة .فإذا سمعت
أن بنتًا تعرضت للمغازلة في الشارع ،فإن أسرتها ال
تسأل عما حدث وعمن تكلم عنها .إن األهل ال يثقون
بابنتهم ،بل يضربونها وفي بعض األحيان [يقتلونها]،
ومن ثم يدفنوها دون أن يالحظ ذلك أحد.

ربة بيت ،مخيم (في جنني)

فيقضاياالزنا،مثالً،يسمحالقانونللرجلبقتلاملرأةعلى
خلفية الشرف ،حيث ميكن توقيفه في السجن ليومني أو
ثالثة أيام حتى تهدأ األمور ،ومن ثم ُيطلَق سراحه .ولكن
النساء ال يستفدن من األحكام املخففة ،وال ميلكن الدفاع
عن شرفهن ،بل يتعرضن للقتل .كانت هناك جرمية قرأت
عنها في اجلريدة أو شاهدتها على التلفزيون ،حيث ُقتلت
فتا ٌة بسبب املال ،ولكن أسرتها قالت أنها قتلتها دفا ًعا عن
شرفها .وفي احلقيقة ،فقد ُقتلت تلك الفتاة بسبب امليراث.
مت حل هذه القضية بصورة سريعة عندما قال أهلها
ولكن ّ
أنهم قتلوا ابنتهم على خلفية الشرف.

امرأة عاملة ،مدينة (رام الله)

كما تظ ِهر املفاهيم التي حتملها النساء حول هذا النوع
من القتل ان النساء يدركن متاما ً ان افراد العائلة املذنبني
ميكنهم اإلفالت من العقوبة بإستخدام الشرف كدفاع عن
ارتكابهم جرمية القتل:

هناك الكثير من حوادث القتل التي تقع بدافع الشرف،
ولذلك يجب توفير األمن في األسرة أوالً.

طالبة جامعية ،مخيم (في قطاع غزة)

في بعض األحيان ،توفر الشرطة احلماية للضحية لفترة
قصيرة ،ورمبا يرسلونها بعي ًدا عن أسرتها إلى رام الله أو
اخلليل ،ولكنها تعود في النهاية إلى أهلها ،حيث يقتلونها
باسم الشرف من أجل غسل عارهم ( )...ملاذا ال ُي ِ
خضع
مجتمعنا املسيئني للمحاسبة؟ يجب أن تكون لدينا قوانني
صارمة أكثر ،بحيث ال متيز بني الرجال والنساء.

طالبة جامعية ،جنني

الهوامش
1

ربة بيت ،مخيم (في جنني)

أنا أعرف قص ًة عن فتاة ُن ِقلت إلى مستشفى جنني
احلكومي بسبب ألم في بطنها ،ولكن الطبيب اكتشف أنها
كانت حامالً .فخرج الطبيب وهو يصرخ على أقربائها بأن
ابنتهمحامل،واستدعىالشرطة.ووصلتإلىاملستشفى
سبع سيارات مألى بأفراد الشرطة ،كما لو أنهم حضروا
العتقال شخص مطلوب .وقد وضعت الفتاة في السجن
ملدة ثالثة أيام ،ثم أعادتها الشرطة إلى بيتها لتكتشف أنها
ُقتلت بعد فترة وجيزة .وبعد ذلك ،اكتشفت الشرطة أن
ع ّم الفتاة كان قد اغتصبها.

ربة بيت ،مدينة (جنني)

قد تتعرض الفتاة لالغتصاب ،ولكن ماذا يحصل بعد
ذلك؟ سوف تجُ بر على البقاء في البيت ،وقد يقتلها
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اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات السكان
واألسر .وهي منشورة على املوقع اإللكتروني:

=http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID
4109&lang=en.
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النساء ملجرد كونهن نسا ًء .وغالبًا ما ُيستخدم بدالً من مصطلح
‘القتل بدافع الشرف’ بهدف عدم إضفاء الصفة الشرعية على
قتل النساء من أجل شرف األسرة .وقد استُخدم هذا املصطلح
للمرة األولى في السياق الفلسطيني في كتاب نادرة شلهوب
كيفوركيان ،قتل النساء في املجتمع الفلسطيني :دراسة حتليل
واستقصاء ،2000 ،صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
ومركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي.

املرأة الفلسطينية واألمن

حالة حول العنف اجلسدي والزواج املبكر
املواطنة (أ) ربة البيت تبلغ من العمر  29عا ًما ،وهي أم
ألربعة أطفال ،وتعيش في بلد ٍة في محافظة اخلليل.
عندما كانت املواطنة (أ) طفل ًة ،كان أبوها وزوجة أبيها
يضربانها بصورة روتينية .وتصف (أ) بعض احلاالت
التي كانت زوجة أبيها تضربها فيها بخرطوم مياه
[بربيش] إلى أن تنزف .كما كانت زوجة أبيها حت ّرض
أباها على ضربها .ونتيج ًة لذلك ،كان أبوها يضربها
بسلك كهربائي أو بأدوات حادة .وال تزال الندوب بارز ًة
على جسمها حتى هذا اليوم .ولم تشعر (أ) بأنها تستطيع
الوثوق بأي شخص وتخبره مبا تتعرض له من عنف
واعتداء .ولم يكن يسمح لها بزيارة أمها إال في حاالت
نادرة .ولم تكن حني كانت تزور أمها تخبرها مبا يحصل
لها حتى ال تزيد من أعبائها وهمومها .وفي املدرسة،
لم تكن (أ) تستطع احلصول على املساعدة .ففي ذلك
الوقت ،لم تكن هناك مشرفات اجتماعيات في املدارس
وكان جميع املد ّرسني من الذكور.

تزوجت (أ) وهي في سن  14عا ًما .وألنها تزوجت في
هذه السن الصغير ،فهي لم تتمكن من الدوام في املدرسة
إال حتى الصف الثامن .وقد ُز ِّوجت رغ ًما عنها لرجل لم
تكن تعرفه وكان يكبرها بخمس سنوات .وهي تستذكر
أنها حاولت أن متنع هذا الزواج ،ولكن ذلك كان من غير
طائل .وقد تسبّبت ممانعتها لهذا الزواج في تع ّرضها
للمزيد من العنف اجلسدي الذي مارسه والدها بحقها.
كما أتْبع والدها هذا العنف بق ْد ٍر أكبر من التهديدات
اللفظية والتهديد بتعنيفها ،وقامت أسرتها بالتوقيع على
عقد الزواج في الوقت الذي أُجبِرت فيه على املوافقة على
هذه الزيجة.
عاشت (أ) خالل السنوات الثماني من زواجها في بيت
أهل زوجها .ودأبت حماتها على التدخّ ل في حياتها
بصورة روتينية .وال تزال عائلة زوجها تتدخل في
شؤون حياتها حتى هذه اللحظة على الرغم من أنها
أصبحت تسكن مع زوجها في بيت مستقل بهما .فهم
ينتقدون سلوكها ويسألونها عن مدى استعدادها لكي
تعمل في أرض العائلة (وذلك على الرغم من عملها في
األراضي التي متلكها عائلة زوجها حتى الشهر السابع
من حملها بجميع أبنائها) ،كما يسألونها عن مدى قدرتها
ّ
احلط من
على تربية أطفالها .وال يتوانى أهل زوجها عن
قدرها ،بل ووقفت عائلة أبيها إلى جانبهم في الكثير من
األحيان.

وعندما حاولت (أ) أن تقنع أهلها بأنها ال تستطيع أن تبقى
مرتبط ًة بزوجها ،قالوا لها بأنه يتعني على املرأة أن تبقى مع
بغض النظر عن الوضع الذي تعيشه .كما ح ّذروها
زوجها ّ
من الشائعات ومن القيل القال الذي سيصدر عنها في
املجتمع إذا تركت زوجها .كما حاولت (أ) يائس ًة أن تقنع
زوجها بأن يطلقها .ونتيج ًة لذلك ،قام الزوج بإخبار عائلتها،
حيث جاء والدها وه ّددها بأنه سوف يضربها إذا واصلت
التحدث في هذا املوضوع .وقد تخلّت (أ) عن رغبتها في
ترك زوجها اآلن ألنها تخاف من أن يأخذ زوجها أطفالها
منها .وعلى الرغم من خنوعها ،تشير (أ) إلى أن زوجها
يضربها ،وأمام أطفالها في بعض األحيان .كما يج ّرها من
شعرها ويلكمها بقبضة يده ويرميها باألحذية .ونتيج ًة
ملاضيها الذي تعرضت فيه للعنف والعنف احلالي الذي
تتعرض له في عالقتها الزوجية ،تق ّر (أ) بأنها تضرب
أطفالها بطرق تشبه تلك التي اعتاد والدها ضربها بها.
وهي تنحو بالالئمة على نفسها لبقائها على قيد هذه
العالقة الزوجية العنيفة ،وتتمنى لو كانت “قوية مبا فيه
الكفاية” لكي ترفض هذا الزواج عندما كانت شابة.
وزوجها الذي يعمل عامل بناء عاطل عن العمل في هذه
األثناء .وتصف (أ) وضعهم االقتصادي بأنه صعب ج ًدا.
وفي الواقع ،أخذ زوجها ذهبها* وباعه لكي يس ّدد ديونه.
لذلك ،فهي تعمل في بيتها ،حيث تقوم بأعمال التطريز أو
حياكة املالبس وبيعها .وهي تبيع الثوب الواحد بـ300
شيكل (أي ما يعادل  80دوال ًرا) .ومع ذلك ،فهي تشعر
بأنها غير مستقلة من الناحية املالية ألن زوجها يقترض
منها النقود في بعض األحيان ،وال يعيدها أب ًدا إليها.
لم تتحدث (أ) ألي شخص عن العنف الذي تتعرض له أب ًدا
في حياتها .وهي ال تعرف أ ًيا من منظمات املرأة أو مراكز
اإلرشاد التي تعمل في منطقتها .وإذا ما متّت إحالتها إلى
إحدى هذه املنظمات أو املراكز العاملة في املدينة األقرب
إلى التجمع السكاني الذي تقطن فيه ،فهي ليست متأكد ًة
من أنها ستذهب إليها ألن زوجها وأهله يفرضون رقاب ًة
صارم ًة على حركتها .وتقول (أ) بأنها ال تريد شيئًا ،كما
تقول بأنها باتت اآلن تعيش من أجل أطفالها فقط ،ولكنها
كإنسانة فقدت أي بصيص من األمل في حياتها.
* عندما تتزوج املرأة في فلسطني ،فإن زوجها يدفع
لها مه ًرا ،يكون في العادة عبارة عن مصاغ ذهبي.
ويفترض أن يكون هذا الذهب مل ًكا للزوجة .ولكن هناك
حاالت متكاثرة يطلب فيها الزوج أو أهله من الزوجة بيع
مصاغها الذهبي كي يتمكن من سداد ديونه.
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املفاهيم السائدة حول آليات االستجابة
ال تعرف النساء اجلهة التي تلجأ إليها للحصول على
املساعدة .وإذا ما متّت إحالتهن إلى مؤسسة ما ،فهن
يخشني من أن يقوم أزواجهن بضربهن مر ًة أخرى أو
فعل أي شيء آخر بحقهن.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

تلجأ النساء والفتيات الالتي يواجهن العنف والتمييز
في الغالب إلى مؤسسات عامة أو خاصة ملساعدتهن في
البحث عن الدعم واألمان والعدالة .وتعتبر هذه املؤسسات
ضروري ًة من أجل احملافظة على النظام العام والسالمة
العامة ،باإلضافة إلى تعزيز حقوق اإلنسان للمواطنني.
وفي هذا السياق ،تبينّ النقاشات التي دارت في املجموعات
البؤرية بأن النساء والفتيات الفلسطينيات يخفن من
الفضائح ومن إحلاق اإلهانة بأسرهن إذا س َعينْ للحصول
على املساعدة.
ويرى الكثير من الفلسطينيني أن اللجوء إلى آليات
ّ
الهش الذي
االستجابة يؤثر تأثي ًرا سلبيًا على التوازن
ميس سالمتهن
تعيش النساء والفتيات في ظله ،ألن ذلك ّ
على املدى البعيد ويه ّدد سمعة عائالتهن .ولذلك ،ال تعرف
النساء والفتيات إال النزر اليسير عن آليات االستجابة
املتوفرة ،أو أنهن يحملن وجهة نظر ج ّد سلبية حول
اخلدمات التي تقدمها هذه اآلليات.

ال توجد هناك أية مؤسسات تقدم الدعم الكامل للنساء،
فال أحد يجرؤ على الوقوف في وجه زوج عنيف.
ربة بيت ،مخيم (في رام الله)

تفضل النساء اللجوء إلى آليات
وفي معظم احلاالت،
ّ
حل املنازعات العشائرية أو إلى أهلهن على اللجوء إلى
املؤسسات العامة أو اخلاصة .وتعتقد النساء بأنهن
سيحصلن على قدر ضئيل من املساعدة إذا جلأن إلى أماكن
أخرى خارج نطاق أسرهن ،ناهيك عن نشر أخبارهن على
املأل .نستعرض فيما يلي املفاهيم التي حتملها النساء حول
مدى جناعة اجلهات الرئيسية التي تتولى توفير األمن
والعدالة ،واملؤسسات العامة ،ومنظمات املرأة ومؤسسات
حقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى نظرتهن حول اإلطار
القانوني والتنظيمي العام.

اجلهات الرئيسية القائمة على توفير
األمن وحتقيق العدالة

أشارت النساء املشاركات في حلقات النقاش الذي دار في
املجموعات البؤرية في املقابالت املعمقة إلى أنهن يثقن بقدرة
احلكومة على فرض سيادة القانون .وقالت بعض النساء بأنه
ال ميكن االعتماد على أي شخص في توفير احلماية لهن.
وبيّنت الكثيرات بأن الفوضى تع ّم الوضع السياسي احلالي.

كيف ميكننا أن نشعر باألمن دون وجود حكومة توفر
األمن لنا.
ربة بيت ،مخيم (في قطاع غزة)

ال توجد حكومة عندنا .فبمن نثق ،بحماس أم بفتح؟ هناك
متييز في الهوية ،فأنا ال أعرف ما إذا كانت هذه املؤسسة
تتبع حلماس أو لفتح .وحتى داخل املستشفيات ،هناك
متييز يقوم على أساس االنتماء السياسي.
طالبة جامعية ،قرية (في قطاع غزة)

ال يقف االحتالل وراء حالة انعدام األمن في جميع
األحوال .فال تزال هناك بعض األعمال التي يتعني على
احلكومة أداءها بعي ًدا عن االحتالل ...ال تزال احلكومة
واملجتمع املدني ضعيفني.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

الشرطة
لقد عانينا األ َم َّرين في جميع أنحاء وطننا بسبب غياب
دور الشرطة .فقد كان دورها مه ّمشً ا بسبب االجتياحات
اإلسرائيلية.كماكانتالشرطةمنهمك ًةفياملشاكلالداخلية
والفصائلية .إنني أدعم وأؤ ّيد دور الشرطة والقانون .كما
يجب أن تكون املرأة على وعي بالقوانني ألنها تستطيع
االحتكامإليهامنأجلح ّلمشاكلها.وحتتكمالنساءللقانون
عندما يتعرضن ملشكلة كبيرة على املستوى االجتماعي
أو املستوى السياسي .وللمرأة احلق في االضطالع بدور
سياسي نشط في األحزاب السياسية ،مثالً .وللنساء احلق
كذلك في العمل كقاضيات في احملاكم الشرعية واملدنية .أنا
أريد أن أساعد النساء من خالل القانون ومن خالل الشرطة
والوسائل األخرى التي تكفل حمايتهن.
املواطنة (ت) محامية وأم ألربعة أطفال ،وهي إحدى
املدافعات البارزات عن حقوق املرأة في الضفة الغربية.
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املرأة الفلسطينية واألمن
لم تظهر النساء والفتيات املشاركات من محافظات الضفة
الغربية وقطاع غزة سوى ق ْد ٍر ضئي ٍل من الثقة في جهاز
الشرطة وفي األجهزة األمنية األخرى .كما نظ ْرن إلى
اإلقدام على إبالغ الشرطة عن مشاكلهن على أنه يولّد
املزيد من العنف من قبل الشرطة ومن قبل أفراد أسرهن
في ٍ
آن واحد:

بنا ًء على جتربتي ،تلوم الشرطة الضحية وتقول لها
بأنها إن لم تكن قد قامت بهذا الفعل أو ذاك ،ملا كان
من املمكن أن تواجه املوقف الذي جتد نفسها فيه.
فبدالً من دعم املرأة ،تزيد الشرطة من صعوبة املوقف
وتعقيده .ويعتبر خضوع املرأة للتحقيق واإلهانة أسوأ
مما واجهته في بيتها.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

كما قلت من قبل ،ال أنصح بإبالغ الشرطة .فقد يش ّكل
ذلك خطور ًة أكبر.

طالبة جامعية ،مدينة (نابلس)

عندما تحُ ال النساء املعنفات إلى الشرطة ،فإنهن
يواجهن خطر االعتداء عليهن من قبل أفراد الشرطة.

امرأة عاملة ،قرية (في نابلس)

حتى الشرطة ال جترؤ على وضع ح ّد لزوج ميارس
العنف ،بل إنها سوف تلعب دور الوسيط في النزاع.
ففي املقام األول ،لن تقوم الشرطة باعتقال الزوج،
بل ستحاول أن تقنع [الزوجة] بعدم تكبير املشكلة.
وإذا حصل ذلك ،فلن يق ّدم أحد العون لها .فاملرأة ترفع
قضيتها أمام الشرطة وتعود إلى نفس الوضع الذي
كانت فيه .ال توجد هناك هيكلية توفر الدعم لقضايا
النساء.
ربة بيت ،مخيم (في رام الله)

وبينما عبّر عدد قليل من النساء عن ثقتهن في الشرطة،
قالت معظمهن أن الذهاب إلى الشرطة إليجاد ح ّل لقضية
العنف في األسرة يعادل في وقْعه تقدمي طلب للطالق
ويؤدي إلى خضوع املرأة لقدر أكبر من األلم وإحلاق
وصمة العار بها وبأهلها (أنظر ً
أيضا القصة الواردة في
صفحة .)49

إذا اشتكيت أو قدمت شكوى ،فسوف يتم طالقك.
امرأة عاملة ،قرية (في اخلليل)

إننا نخاف من مراكز الشرطة ،التي ال يقبلها مجتمعنا.
الناس يتحدثون دائ ًما عن النساء اللواتي يذهنب إلى
هناك .فهؤالء النساء غير مقبوالت في املجتمع.

طالبة مدرسة ،مدينة (اخلليل)

يرى املجتمع أن من غير املقبول أن تذهبي إلى الشرطة
وتقدمي بال ًغا أمامها ضد زوجك .لذلك ،يتعني عليك

أن تتخلي عن ذلك وأن تعاودي استئناف حياتك وأن
تنصب عليك.
تقبلي بجميع صنوف العنف التي
ّ
ربة بيت ،مدينة (جنني)

من األمثلة التي أذكرها أن فتا ًة كان أبوها يضربها.
وعندما ذهبت إلى الشرطة وبلّغت عنه ،المها اجلميع
على ذلك .لقد نسوا أنه كان يضربها ،ور ّكزوا بدالً من
ذلك على كيف أنها فعلت ذلك به.

ربة بيت ،قرية (في رام الله)

وفي الكثير من احلاالت ،ين َظر إلى هيكلية األسرة على أنها
أقوى بكثير من سلطة الشرطة ،وهو ما يحدو بالنساء إلى
العودة إلى بيوتهن واملخاطرة بالتعرض للمزيد من العنف.

عندما ذهبَت إلى الشرطة ،جاء أفراد عائلتها وأخذوها
وأرجعوها إلى زوجها وأجبروها على التنازل عن
القضية.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

كما َ
ينظر إلى العنف في البيت باعتباره مجرد مسألة
عائلية .لذلك ،يجب حلّه داخل إطار العائلة.

إن العادات متنع [املرأة] من الذهاب إلى الشرطة،
ولو كان األمر متعل ًقا بالشرف ،فأهلها وأهل زوجها
يعارضون ذلك .من املستحيل أن تذهب إلى الشرطة.
فكال العائلتني لن تسمحا لها بذلك .ميكن أن يتدخل
أهلها أو أخوها ،ولكن ليس الشرطة.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

من غير الالئق أن تتدخل القوات األمنية أو الشرطة
في شؤون األسرة .نحن ال نحب ذلك.

طالبة مدرسة ،مخيم (في جنني)

أنا ال أحب أن تخرج املشاكل من داخل البيت إلى
خارجه .ومن غير الصواب الذهاب والتحدث إلى
الشرطة أو ْ
إطالع أي شخص عليها .وأنا ال أحب أن
تتحدث الشرطة مع أبي أو مع أمي.

طالبة مدرسة ،مدينة (رام الله)

وقالت النساء أن الشرطة ال تنظر إلى املشاكل التي
تواجهها املرأة ،وخاص ًة العنف الذي تتعرض له ،على أنه
أولوية ،حيث اعتبرن بأن أوضاعهن ال تُؤخذ على محمل
اجلد وبأنهن ال يجدن آذانًا صاغي ًة وبأنه ال يتم احترام
وضعهن باحملافظة على سريته:

في بعض األحيان ،تقول الشرطة للمرأة املعنَّفة أن
تعود إلى بيتها ألنهم ال يستطيعون اإلصغاء إليها
حيث أنهم مشغولون بأمور أكثر أهمية من قضايا
النساء.

أسيرة سابقة ،مدينة (قطاع غزة)
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ليس هناك تخصص في جهاز الشرطة .فعندما
تذهب امرأة معنفة إلى الشرطة ،ينبغي أن جتد باحثة
اجتماعية أو طبيبًا نفسيا ً كي تتحدث معه .وفضالً عن
ذلك ،ال حتافظ الشرطة على السرية .فلسوء احلظ،
جتدهم يتحدثون عن أي موضوع مع أصدقائهم
وجيرانهم.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

حتى عندما تذهبني إلى الشرطة ،فسوف يبدأ الناس
بإثارة التساؤالت عن شرفك ،وهم سيبدؤون بالقول:
“من يعلم ماذا فعل بها حتى تذهب إلى الشرطة؟”

امرأة عاملة ،قرية (في رام الله)

وعلى الرغم من أنه ُيفت َرض بالشرطة أن حتميهن ،تنظر
الشابات والفتيات إلى أفراد الشرطة على أنهم مجرمني،
بحيث يتجنّنب التحرش اجلنسي واللفظي الذي ميارسونه
بحقهن في الشارع.

هناك غياب لألمن في الشوارع ،خاص ًة بسبب الشرطة
التي ُيفترض بها أن حتافظ على األمن .فعلى سبيل
املثال ،أواجه الكثير من التحرشات اللفظية من جانب
أفراد الشرطة عندما أذهب إلى عملي .فما هو األمن
الذين نتحدث عنه هنا؟
طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

وفيما يتعلق بأفراد الشرطة ،فقد واج ْهت الكثير من
حترشاتهم .وأنا في الواقع أشعر باألسف بسببهم
ألنهم ال يظهرون في مظهر رجال الشرطة أو رجال
األمن.
طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

تقول الفتيات دائ ًما أن أفراد الشرطة يش ّكلون خط ًرا
أكثر من كونهم ميثلون مصد ًرا لألمن .لذلك ،فنحن ال
نشعر باألمن هنا أب ًدا.

طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

حتى على باب مدرستنا ،تقف سيارة شرطة يستقلّها
شرطيان أو ثالثة .وهم يقفون هناك كي يتلصصون
النظر إلى البنات .يفترض بهم أن يكونوا هنا ملنع
الشباب من القيام بذلك .في إحدى املرات ،أ ْوقف
شرطي بنت من بنات مدرستي وهي تغادرها وطلب
منها رقم هاتفها .لقد كان يحاول إغواءها .فإذا كان
هذا الشرطي على هذا احلال ،فماذا ميكننا أن نقول؟
طالبة مدرسة ،مدينة (جنني)

ومع أن عد ًدا من النساء أبد ْين بعض االهتمام بالشرطة،
إال أنهن اعتبرن أن دورها ثانوي أو أنها مبثابة مالذ أخير
لهن:
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أنا ال أعارض فكرة إبالغ الشرطة .فأجهزة الشرطة
ضرورية ألنها تو ّثق حاالت العنف التي تُرتَكب ضد
النساء .لذلك ،فقد يش ّكل هذا األمر دليالً يستطعن من
خالله استرداد حقوقهن في احملكمة ،مثالً.
طالبة جامعية ،مدينة (نابلس)

إذا لم يكن هناك أي خيار آخر متوفر أمام املرأة،
فإنها بالتأكيد ستذهب إلى الشرطة كمال ٍذ أخي ٍر متاحٍ
أمامها.

طالبة مدرسة ،مخيم (في جنني)

احملاكم
على غرار املفاهيم السائدة حول دور الشرطة في حماية
النساء والفتياتّ ،
ينظر إلى اللجوء إلى احملاكم على أنه
يجلب العار على العائلة.

من العار الذهاب إلى احملكمة .فما الذي سيقوله
اآلخرون عن [املرأة التي تذهب إلى احملكمة]؟ وكيف
ميكن أن يعود زوجها إليها؟ بل إن عائلتها سوف
تفضل بقاءها تتعرض للعنف على أن تطالب بحقوقها
ّ
ً
في احملكمة .وهذا ألن طالقها أو تركها معلقة أم ٌر غير
وارد .وعالو ًة على ذلك ،سوف تحُ رم [املرأة] من
رؤية أطفالها .لذلك ،فهي لن تدافع عن نفسها أمام
العنف الذي يقع عليها.
طالبة جامعية ،مخيم (في قطاع غزة)

لذلك ،أتركي أمرك لله .فكلما كان العنف الذي تتعرض
له املرأة شدي ًدا ،يتعني عليها أن تلوذ بالصمت .فمن
اخلزي والعار أن تشتكي املرأة أمرها للمحكمة.

ربة بيت ،مخيم (في قطاع غزة)

ولكن يبقى األمر في النهاية في يد املرأة لتح ّل املشكلة،
وذلك ألنها ال تستطيع اللجوء إلى احملكمة أو القضاء،
ما لم يكن هناك حل ممكن على اإلطالق.

طالبة جامعية ،مدينة (جنني)

لذلك ،نحن ال نلجأ إلى احملكمة ألننا نحل مشاكلنا فيما
بيننا .فنحن ال نخرج أسرارنا خارج بيوتنا.
قريبة أسير/ناشط سياسي ،قرية (في قطاع غزة)

في مرة من املرات ،ضربني زوجي وجرح يدي،
أوسع
ولكنني لم أذهب إلى احملكمة ألنني ال أريد أن ّ
املشكلة مبا يؤثر على عائلتي كلها ( )...يجب ح ّل
املشكلة داخليًا من قبل األسرة .علينا أن نتجنب الذهاب
إلى احملاكم.
قريبة أسير/ناشط سياسي ،قرية (في قطاع غزة)

وميكن ربط اخلوف من وصمة العار واخلزي مع غياب
السرية في احملاكم بصورة مباشرة:

املرأة الفلسطينية واألمن
إن أكثر ما نعانيه في احملاكم هو غياب السرية.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

وتنظر الكثير من النساء إلى النظام القانوني باعتباره
نظا ًما جائ ًرا ،كما ُ
ينظرن إلى احملاكم باعتبارها عائ ًقا آخر
يحول بينهن وبني ضمان املساواة والعدالة لهن .وال ُيتاح
اإلنصاف للنساء الالتي يعانني من العنف في أسرهن:

ال تفعل احملكمة شيئًا بشأن الفتيات اللواتي يتعرضن
للقتل ،والقانون يظلم النساء في حقوقهن .لذلك ،فنحن
جند الكثير من الناس الذين يقتلون بناتهم بسبب امليراث
أو ألي سبب آخر يبررون ذلك بالدفاع عن الشرف.
طالبة جامعية ،مخيم (في رام الله)

ال تكفل احملاكم العدالة للنساء .فإذا ما رفعت امرأة
شكوى ضد أبيها أو أخيها في قضية ميراث أو أية
قضية أخرى مثالً ،فهي لن حتصل على حقوقها.
بل تنصحها احملكمة بالصلح وتسوية النزاع [داخل
العائلة] ،بدالً من رفع قضيها أمام احملكمة.

امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

إجراءات احملاكم طويلة ج ًدا ،وهي جتبر املرأة في معظم
املؤجل أو التخلي عن
األحيان على التنازل عن مهرها
َّ
أطفالها .وفي نهاية املطاف ،جتد املرأة نفسها وحيد ًة
ومطلّق ًة بحيث جتد نفسها تواجه املجتمع مبفردها.
طالبة جامعية ،مدينة (جنني)

وفي املقابل ،تنحو نساء أخريات بالالئمة على جهاز
القضاء بصورة مباشرة:

أحب أن أصحح لك معلوماتك .يقول اجلميع أنه ال
يوجد لدينا قانون ،ولكن الواقع يقول بأنه ال يوجد
عندنا سلطة قضائية تطبق القانون.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

وعلى وجه العموم ،تشكل نسبة القاضيات  %11.2من
مجموع عدد القضاة في األراضي الفلسطينية .وفي مطلع
عام  ،2009مت تعيني قاضيتينْ في احملاكم الشرعية في
فلسطني 1،وهو ما يعتبر أم ًرا نادر احلدوث في العالم
اإلسالمي .ومع ذلك ،فإن النساء لم يشعرن بعد بوجود
قضاة إناث في احملاكم الدينية والنظامية على السواء:

ينبغي عليهم أن يعيّنوا قضاة إناث .فال تفهم املرأة إال
املرأة .وأنا لم أ َر امرأ ًة في منصب ٍ
قاض حتى اآلن.
بل إنهم جمي ًعا رجال متقدمون في السن ،وبالكاد
يستطيعون سماع أي شخص.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

وبالنسبة ألولئك اللواتي يلجأن إلى احملاكم ،فهن ير ْين أن
تلك احملاكم تش ّكل املالذ األخير لهن:

تقوم احملاكم بحل املشاكل ،ولكن يجب أن تكون مبثابة
الطريق األخير حلل هذه املشاكل.

قريبة أسير/ناشط سياسي ،قرية (في قطاع غزة)

يلجأ الناس إلى احملاكم كمالذ أخير.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

املؤسسات العامة
املدارس

أشارت تلميذات املدارس وطالبات اجلامعات ممن شاركن
في حلقات النقاش في املجموعات البؤرية إلى أن املشرفات
أو الباحثات االجتماعيات في املدارس يعتَب ْرن مصد ًرا
ميكن اللجوء إليه إذا احتاجت صديقاتهن إلى املساعدة أو
إلى شخص ليتحدثن إليه .وبينما ذكرت الشابات والفتيات
بأن صديقاتهن يلجأْن إلى املشرفات ،إال أن أ ًيا منهن لم
تذكر أنها قد تلجأ إليهن بنفسها وتستفيد من خدماتهن
(أنظر القصة الواردة في صفحة :)49

إذا كانت طالبة مدرسة ،فإنني أنصح [صديقتي] بأن
تذهب إلى املشرفة االجتماعية في املدرسة ،وأن ال
تذهب إلى أي شخص آخر.
طالبة مدرسة ،مخيم (في قطاع غزة)

إذا كانت صديقتي طالبة مدرسة ،فسوف آخذها إلى
املشرفة االجتماعية.
طالبة مدرسة ،مخيم (جنني)

ومع ذلك ،ذكرت النساء والفتيات أن السرية متثل أحد
األسباب الذي مينعهن من السعي للحصول على املساعدة
من املشرفات االجتماعيات العامالت في املدارس:

كما أن املشكلة تتمثل في أن املشرفات االجتماعيات
ال يتعاملن مع احلاالت التي تُع َرض عليهن بسرية
ومهنية .بل إنك تكتشفني أن أية حالة يتعاملن معها
تنتشر بني هيئة املدرسة .لذلك ،فإن الطالبات ال يثقن
بهذه اجلهة.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

قد تساعد العاملة االجتماعية في املدرسة الطالبات
في إيجاد حل ملشاكلهن ،ولكنها قد تفشي أسرار
الطالبات كذلك .وبصورة عامة ،يتم حتديد الطالبة
التي تذهب إلى املشرفة االجتماعية على أنها تعاني من
مشاكل ( )...في كل مر ٍة أحتدث فيها مع األخصائية
االجتماعية عن شيء ما ،أجد أن جميع املعلمات يعلمن
به.
طالبة مدرسة ،مدينة (اخلليل)
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في رأيي أنه من املستحيل أن أقابل املشرفة االجتماعية.
علي أن أذهب إلى املشرفة في كل مرة أواجه
فهل يتعني ّ
فيها مشكلة؟ ولكن من املستحيل التحدث إلى املشرفة
ألنها سوف تخبر املعلمات ،وسوف تكبر املشكلة.

طالبة مدرسة ،مدينة (جنني)

وفي العديد من املدارس ،ال تتواجد املشرفة االجتماعية
في املدرسة إال خالل أوقات قصيرة خالل األسبوع ،حيث
يتعني عليهن أن يقسمن أوقات دوامهن مع مدرسة أخرى.
وهذا يفضي باملشرفة االجتماعية الواحدة إلى أن تتعامل
مع املئات من الطالبات .ومن ثم يتوجب على الطالبات أن
ينتظرن عد ًدا من األيام كي يتم َّك ّن من طرح مشاكلهن على
املشرفة:

في مدرستي السابقة ،كانت املشرفة تأتي إلى املدرسة
في أيام االثنني فقط .ولذلك ،كنا نواجه الكثير من
املشاكل خالل األسبوع لوحدنا .وهي لم تكن هناك.

طالبة مدرسة ،قرية (في اخلليل)

املستشفيات
تُن َقل بعض النساء املعنّفات إلى املستشفيات ،حيث
يبلغن عن حوادث مزيفة وقعت معهن .فقد تزعم
الواحدة منهن أنها سقطت من شرفة بيتها أو أن نافذة
وقعت عليها أو غير ذلك من القصص التي يختلقنها .وال
تقول النساء ما حصل معهن بالضبط ،كما ينكرن أن
أزواجهن أو إخوانهن ضربوهن .وحيث تخاف [النساء]
من الفضائح ومن املجتمع ،فهن ال يدافعن عن أنفسهن.
كما أنهن ال يبلغن الشرطة عن هذه احلوادث لكي يتجنّنب
النميمة والقيل والقال.
املواطنة (ت) محامية وأم ألربعة أطفال ،وهي إحدى
املدافعات الناشطات عن حقوق املرأة في الضفة
الغربية.
تشير النساء إلى العنف اللفظي الذي يسمعنه من العاملني
في املستشفيات وعدم إظهارهم احلساسية جتاه وضعهن
باعتباره مشكل ًة مزمن ًة يواجهنها عندما يذهنب إلى
املؤسسات الصحية بسبب العنف الذي يقع عليهن .ولم يب ُد
أن الذهاب إلى املستشفى من أجل احلصول على املساعدة
مطروحا أمام النساء املعنفات .ففي احلقيقة،
ميثل خيا ًرا
ً
عاد ًة ما يتم إنكار العنف الذي تلقاه النساء ،بل هو مثار
للسخرية بحيث يجري استبعاد ذكره من التقارير الطبية.

ذهبت صديقتي إلى املستشفى ألنها حاولت أن تنتحر
عن طريق ابتالع كمية كبيرة من احلبوب .وقد شرع
األطباء في املستشفى بالسخرية منها ،وسألوها:
“ماذا سيحصل لو أن كل واحدة ضربها زوجها
وجهوا لها
انتحرت؟” إنهم لم يقدموا العون لها ،بل ّ
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ً
عوضا عنه وكتبوا في التقرير أن الكدمات
االنتقادات
التي بدت على جسدها كانت بسبب حادث آخر.

قريبة أسير/ناشط سياسي ،قرية (في قطاع غزة)

يقول األطباء وأفراد األمن في املستشفى للنساء
املعنفات أنهن يستحققن العنف الذي وقع عليهن،
وبأنهن قد اقترفن خطأً تسبب في تعرضهن للضرب.

ربة بيت ،مخيم (في جنني)

ويتدخل العاملون في املستشفى بشكل روتيني في أوضاع
النساء دون أن يطلب أحد منهم ذلك .وبالنسبة للعديد من
النساء والفتيات الفلسطينيات ،يعتبر اتخاذ خطوات للتعامل
مع العنف الذي يتعرضن له أم ًرا صعبًا ،بل وتكتنفه املخاطر.
إن تدخّ ل طاقم املستشفى بصورة غير مرغوبة ،بحيث
يوجهون الذنب والعار للمرأة وهي تكافح ضد خيار صعب
ّ
يواجهها ،يعتبر أم ًرا غير الئق وغير أخالقي.

إذا توجهت املرأة إلى املستشفى وطلبت تقري ًرا طبيًا،
ميكن أن يعطيها األطباء تقري ًرا ،ولكنهم سيحاولون
نصحها بقولهم“ :إن هذا الرجل هو زوجك ،أو أخوك.
كيف ميكن لك أن تشتكيه إلى الشرطة؟” وتتعقد
األمور في نظر املرأة ،بحيث يتملكها اخلوف وتقرر
عدم رفع شكواها.
أسيرة سابقة ،مدينة (قطاع غزة)

أريد أن أقول أنه ينبغي عليهم أن يكونوا صادقني وأن
يصدروا التقارير عند طلبها منهم.

امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

ومن جانب آخر ،يحدد االنتماء السياسي للشخص ما إذا
كان سيحصل على اخلدمة التي يحتاجها أم ال:

ترتبط األمور داخل املستشفيات أو الشرطة أو احملاكم
ً
ارتباطا قو ًيا بالقضايا السياسية .أنا أعرف امرأ ًة
كانت من حركة حماس ،وكان زوجها يضربها .عندما
اشتكت إلى احلكومة ،وضعوا زوجها في السجن.
ولكن في حالة أخرى ،تعرضت امرأة للضرب على
يد زوجها ،ولكنها لم تكن ترتبط باحلكومة .وفي
وجه األطباء االنتقادات لها وقالوا لها أن
املستشفىّ ،
تبحث عن السبب الذي أودى بها إلى الضرب.
طالبة جامعية ،مخيم (في قطاع غزة)

وكما هو احلال بالنسبة آلليات االستجابة األخرى ،ال
يراعي النظام الطبي احملافظة على سرية وحساسية النساء
املعنفات ،وهو ما يدفعهن إلى التفكير مرتني قبل أن يع ّرضن
أنفسهن لالتهام بالعار والوقوع ضحي ًة للعنف مر ًة أخرى.

عليهم أن يدربوا طواقمهم ،فالسرية أهم شيء على
اإلطالق .بعض النساء ينتهي بهن املطاف في وحدة

املرأة الفلسطينية واألمن
العناية املكثفة ،وأخريات يضعن مواليد غير شرعيني.
نعم ،اخلدمة متوفرة وهناك طبيب في غرفة العمليات،
ولكن كيف يعاملون النساء؟ لذلك ،فالتدريب ضروري.
امرأة عاملة ،مخيم (نابلس)

إضافة إلى انتهاك حرمة السرية الطبية ،ميثل وجود
اجلماعات املسلحة و/أو الضغط الذي متارسه الفصائل
السياسية حاالت خرق صارخة لألخالقيات الطبية ،وتشكل
جرائم مبوجب أحكام التشريعات احمللية والقوانني الدولية.

مراكز اإليواء
في الغالب األع ّم ،ال تعرف النساء والفتيات عن وجود أي
مراكز لإليواء في األراضي الفلسطينية ،بل إن بعضهن
أنكرن وجود مثل هذه املراكز .وعلى وجه العموم ،لم َي ِرد
سوى القليل من وجهات النظر حول مراكز اإليواء بسبب
هذه الهوة في الوعي واملعرفة بها.

ال ترعى وزارة الشؤون االجتماعية مثل هذه املراكز.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

وأشارت النساء ممن سمعن بوجود مراكز اإليواء إلى أن
وجودها كان ميثل مجرد ‘إشاعة’.

لقد افتتحوا مركزًا قبل فترة حسبما قرأت في اجلريدة،
ورمبا كان ذلك في بيت ساحور أو في بيت جاال [بيت
حلم] .لقد سمعت أنهم افتتحوا مركزًا ،ولكنني نسيت
اسمه.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

ومن جانب آخر ،عبّرت النساء عن شكوكهن في أن مراكز
اإليواء متلك أية صالحية مت ّكنها من توفير احلماية للمرأة
من أسرتها أو من تقدمي أية خدمات تستهدف بها متكني
املرأة.

لقد واجهت الكثير من الفتيات موق ًفا قامت فيه أسرهن
مبحاصرة البيت اآلمن وهددوا بإطالق النار عليه إذا
لم تخرج منه .فال يستطيع البيت اآلمن أن يوفر لهن
احلماية الضرورية ،كما أنهن ال يستطعن العودة إلى
بيوتهن.
طالبة مدرسة ،مدينة (جنني)

في بعض األحيان ،جتعلك املؤسسة نفسها تشعرين
بأنك أنت املخطئة .وأنا أرى أن البيوت اآلمنة أو مراكز
التأهيل تضع جميع الفتيات ،اللواتي هن ضحايا في
األصل ،في مكان واحد ،بحيث يبدأن بالشعور بأنهن
منبوذات من الناحية االجتماعية ألنهن موضوعات في
مثل هذا املكان.

وحاملا مت إطالعهن على وجود هذه املراكز ،عبّرت النساء
عن قلقهن بسبب عدم معرفتهن املسبقة باخلدمات التي
تقدمها مراكز اإليواء .واألهم من ذلك ،أرادت النساء أن
يعرفن األسباب التي أدت إلى معرفتهن بوجود تلك املراكز
واقترحن تعميم استراتيجية بشأنها على الوجه املطلوب:

أعتقد أنهم أهملوا الترويج لهذا البرنامجُ .يفترض بهم
أن يعقدوا اللقاءات مع منظمات املرأة والعاملني فيها ،بل
ومع ربات البيوت كذلك ،وليس مع النساء العامالت فقط،
من أجل الترويج لهذا املشروع ،وإعالمنا بهذا املشروع
ومبركز اإليواء ،بحيث ميكن إحالة احلاالت إليه من جميع
املناطق .لم يسبق أن مت إخطارنا بهذا األمر.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

منظمات املرأة ومؤسسات حقوق
اإلنسان

تنتشر منظمات املرأة ومؤسسات حقوق اإلنسان انتشا ًرا
واس ًعا في األراضي الفلسطينية (أنظر قائم ًة بهذه املنظمات
واملؤسسات في امللحق أدناه) .ولكن النساء والفتيات ،وه ّن
نفسهن اللواتي تستهدفهن تلك املؤسسات واملنظمات،
ال يعلمن بوجودها .وفي أحد استطالعات الرأي العام
التي صدرت خالل عام  ،2008أشار ما نسبته  %74من
املستطلعة آراؤهم من الذكور واإلناث إلى أنهم لم يعرفوا
بوجود أي من منظمات املرأة أو مؤسسات حقوق اإلنسان
2
التي تدافع عن حقوق املرأة.

استطالع الرأي العام الذي أجراه مركز العالم
العربي للبحوث والتنمية (أوراد) حول دور
منظمات املرأة ومؤسسات حقوق اإلنسان
• لم يعرف  %73.7من املستطلعني بوجود منظمات
املرأة ومؤسسات حقوق اإلنسان التي تعمل في
مجال حقوق املرأة.
• لم يكن لدى  %32.6من املستطلعني أية معلومات
عن املنظمات التي تدافع عن حقوق املرأة.
يس َع  %94.2من املستطلعني إلى احلصول على
• لم ْ
اخلدمات التي تق ّدمها إحدى منظمات املرأة.

• لم يشارك  %83.9من الفلسطينيني الذين استُطلِعت
آراؤهم خالل السنتني املاضيتني في نشاط نفذته
إحدى منظمات املرأة أو مؤسسات حقوق اإلنسان
التي تعمل في مجال حقوق املرأة.

طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)
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• يعتقد  %45.4من املستطلعني بأن املنظمات
واجلمعيات النسوية تساهم بصورة إيجابية في
حتسني وضع املرأة وحقوقها.
• يعتقد  %57.6من الفلسطينيني املستطلعة آراؤهم
بأن املنظمات واجلمعيات النسائية تساهم في رفع
مستوى وعي املرأة بحقوقها.
• يعتقد  %42من الفلسطينيني بأن املنظمات
واجلمعيات النسوية تسهم في رفع مستوى وعي
الرجل بحقوق املرأة.
املصدر  :أوراد ( .2008 )AWRADنتائج استطالع الرأي العام.
املرأة الفلسطينية :التحديات واألولويات ،واحلقوق االجتماعية
واالقتصادية ،واملشاركة السياسية ،واإلصالح القانوني  ،ودور
املرأة ومنظمات حقوق اإلنسان  ،واالجتاهات العامة.

وبنا ًء على هذه اخللفية ،ال تستطيع العديد من النساء
والفتيات حتديد حتى منظمة أو مؤسسة واحدة من
منظمات املرأة ومؤسسات حقوق اإلنسان التي تقدم
اخلدمات في هذا املجال:

بحسب خبرتي في مشروع دعم الصحة العقلية الذي
نعمل فيه مع النساء ،ال أستطيع أن أح ّدد أية جهة تقدم
خدمات الرعاية للنساء املعنفات واللواتي يحتجن إلى
العالج واملتابعة بصورة جدية وفعالة.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

هنا في مركز املرأة ،الحظت وجود الكثير من برامج
التوعية للنساء حول الزواج املبكر والعنف وحول
أمور أخرى ( )...وهناك ً
أيضا خدمات تقدمها السلطة
الوطنية الفلسطينية ،ولكننا للحقيقة ال نرى شيئًا.
فنحن ال نعرف أسماء هذه املؤسسات أو اخلدمات
التي تقدمها.
طالبة مدرسة ،مخيم (في جنني)

في احلقيقة ،أنا ال أملك معلومات كاملة حول املؤسسات
التي تنشط في هذا املجال .لذلك ،سوف أبحث أوالً عن
أوجهها إليها .وكما
املؤسسة املناسبة [للمرأة] ،ثم ّ
سمعت ،فنحن نفتقر إلى مثل هذه املؤسسات الفعالة
التي أفرزت نتائج ملموسة في هذا املجال.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

ال أذكر بالضبط ،ولكنني رأيت بعض أرقام الهواتف
املجانية اخلاصة بعدة مؤسسات من مؤسسات حقوق
اإلنسان في اجلرائد .ولكنني ال أشعر يأن هذه املؤسسات
تُعنى بحقوق املرأة من ناحية عملية .وأنا ال أعتقد أن هذه
وعي مبا تقوم به.
املؤسسات واقعي ًة أو على ٍ

طالبة جامعية ،مدينة (جنني)
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أما النساء اللواتي ُك َّن على معرفة باملؤسسات القائمة ،فلم
تكن الفكرة لديهن واضحة حول األهداف التي تسعى إلى
حتقيقها وحول الدور الذي تضطلع به في مساعدة النساء.

ال يفهم كثير من الناس الدور الذي تؤديه هذه
اجلمعيات ،فهي ال تستطيع أن تقدم سوى الدعم
النفسي ،ولكن هذه [العقوبة] ليست من مجال عملها.
بل هي من املهام التي تؤديها الشرطة.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

متخصصة في استقبال
عندنا مؤسسات هنا ،ولكنها غير
ّ
حاالت العنف اجلسدي أو العنف اجلنسي .وال تستطيع
هذه املؤسسات أن تقدم احلماية لهؤالء الضحايا من
أسرها التي تريد أن تقتلهن ألنهن تعرضن لالغتصاب.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

حسنًا ،بالنسبة لهذه املؤسسات ،أنا أشعر بأنها ال
تستطيع توفير احلماية .ومن بني القصص التي
سمعناها أنه إذا جلأت الفتاة إلى املؤسسة ،فإن الناس،
كعائلتها مثالً ،سوف تأتي وإذا وجدوا األخصائي أو
املشرف يحاول تقدمي املساعدة للفتاة ،فإنهم يهددونه
باألسلحة ،وهو ما سيعرقل عمل املؤسسة .ال أحد
يستطيع أن يتخ ّطى القوانني العشائرية.
طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

ويعزّز الغموض الذي يكتنف منظمات املرأة بصورة عامة
الشعور بانعدام الثقة وغيابها في أوساط النساء والفتيات،
بحيث يتسبب ذلك في انتشار مزاعم بأن هذه املنظمات ال
تعمل في حقيقتها لصالح النساء ،بل إنها تتالعب أو تتحكم
بهن بدالً من ذلك.

يقول الناس بأن مراكز املرأة ت ِ
ُفسد النساء وتدفعهن
في اجتاه بعيد عن األخالق.
ربة بيت ،مخيم (في جنني)

ال يؤمن جميع الناس في هذه املؤسسات ،وهم غير
مقتنعني بالدور الذي تؤديه.
طالبة جامعية ،مدينة (نابلس)

ولكنمؤسساتأخرىمنمؤسساتاملرأةمتارسالعنف
ضد النساء من خالل استغالل قضاياهن واحلصول على
موازنة لها .وعموما ،تعمل مؤسسات املرأة وفق أجندة
معروفة ،وذلك على الرغم من الصعوبات التي تواجهها،
كعدم توفر املوازنة لها .فهي تستفيد من عدم وعي النساء
بالدور الذي تضطلع به مؤسسات املرأة .وقد باتت النساء
ال ي ْؤ ِم َّن بأن منظمات املرأة موجودة في األصل ملساندة
حقوقهن والدفاع عنهن .إن هذه املؤسسات موجودة كي
توظف النساء فقط.
طالبة جامعية ،مخيم (في قطاع غزة)

املرأة الفلسطينية واألمن
كما الحظت النساء املشاركات في حلقات النقاش عجز
منظمات املرأة عن التعاون فيما بينها على الوجه املطلوب،
مبا مي ّكنها من تقدمي خدماتها بصورة ناجعة وفعالة:

بالفعل ،هناك عدد كبير من املنظمات التي ال تفتقر إلى
التواصل مع غيرها .فكل منظمة تعمل وحدها ،ولكن
التواصل فيما بينها أفضل.
طالبة جامعية ،مدينة (جنني)

ويتعزز انعدام الثقة في منظمات املرأة من خالل االنطباع
السائد بأن مؤسسات حقوق اإلنسان متلك قدر ًة أكبر على
التأثير في السياسات بالنيابة عن املرأة وحتقيق نتائج
ملموسة في هذا الشأن:

ذهبت إلى مؤسسة حقوق إنسان في القدس ،وهم
اآلن يتابعون حالة [صديقتها] .لذلك ،فمن احملتمل أن
تكون مؤسسات حقوق اإلنسان مفيد ًة أكثر بالنسبة
للنساء من املنظمات األخرى التي تدعي بأنها نشيطة.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

وعلى وجه العموم ،يلقي العار املترتب على السعي
للحصول على املساعدة من املؤسسات واملنظمات املذكورة
بظالله على الفائدة التي تفرزها:

على الرغم من وجود مراكز متخصصة في قضايا
النساء ،تعتقد النساء واملجتمع ككل بأن هذه املراكز
ليست جيدة .فالذهاب إليها حرام ،بل وتشعر النساء
بالعار لطلب املساعدة منها.

امرأة عاملة ،قرية (في نابلس)

ال متلك أية امرأة الشجاعة للذهاب إليها [منظمات
املرأة] .ولو كنّا منلك الثقة في أنفسنا ،لذهبنا إلى
الشرطة ،ولكن هذا األمر غير مقبول .وحتى في
اإلسالم ،ال يستطيع [الشخص] القيام بذلك ،وينبغي
تصويب سلوكه .العادات ال تسمح بذلك حتى لو
تعرضت املرأة لالعتداء والعنف.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

حتى لو ُو ِّجهت النساء إلى مؤسسات معينة ،فهن لن
يذهنب إليها ألنهن سوف يقلن“ ،من األفضل أن نعاني
ونحن صامتات من أن نعاني من الفضيحة”.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

وفي الواقع ،أشارت النساء إلى أنه ميكن اللجوء إلى
منظمات املرأة أو مؤسسات حقوق اإلنسان في حاالت
خاصة فقط ،وذلك إن لم يكن من املمكن حل املشكلة القائمة
داخل نطاق األسرة:

جميع أنواع العنف موجودة ،ولكل نوع منها وضعه
اخلاص .وبالنسبة للعنف اللفظي أو العنف اجلسدي،

إما أن تلتزم [املرأة] الصمت أو أن تلجأ إلى أمها أو
أبيها .ونحن نلجأ إلى الله في كل شأن من شؤون
حياتنا .أما بالنسبة للعنف اجلنسي ،فقد تلجأ [املرأة]
إلى إحدى منظمات املرأة ،مع أنني أعلم أنها لن تفعل
أي شيء في هذا اخلصوص.

طالبة جامعية ،مخيم (قطاع غزة)

اإلطار القانوني والتنظيمي
القوانني الوضعية
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القوانني الرئيسية التي تؤثر على املرأة
الفلسطينية
• قانون العائلة املصري لعام 1954
• قانون العقوبات االدرني لسنة 1960
• قانون االحوال الشخصية االردني رقم  61لسنة
1976
• قانون اخلدمة املدنية رقم (  ) 4لسنة 1998م
• ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ .ﺭﻗﻡ (  )7ﻟﺴﻨﺔ.
2000م.
• قانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة 2004م
• قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ()8
لسنة .2005
• قانون االنتخابات العامة الفلسطيني رقم ( )9لسنة
2005
تؤثر هذه القوانني على امانة النساء والفتيات الفلسطنيات
على عدة مستويات منها املهني ،السياسي ،االقتصادي،
الصحي.
وتعتبر التشريعات الفلسطينية التي تنظم مسائل األحوال
موحدة ،بل هي خليط من التشريعات
الشخصية غير
َّ
العثمانية ،وقوانني االنتداب البريطاني ،والتشريعات
األردنية واملصرية ،باإلضافة إلى األوامر العسكرية
اإلسرائيلية .يحكم نظامان قانونيان مختلفان مسائل
الزواج واألسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهما
قانون األحوال الشخصية األردني لسنة  1976وقانون
حقوق األسرة املصري لسنة  4 .1954ويؤثر قانون
األحوال الشخصية على النساء والفتيات بصو ٍر متفاوت ٍة
ألنهما يشتمالن على أحكام تنظم الزواج ،وتعدد الزوجات،
والطالق ،وحضانة األطفال وامليراث ،باإلضافة إلى القتل
َ
وينظر إلى هذا
على خلفية الشرف في بعض احلاالت.
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النظام القانوني على أنه جائر وال ينصف حقوق النساء
واستفادتهن منه.

إلى النساء على أنهن مبجموعهن يفتقرن إلى الوعي
بحقوقهن القانونية.

ال تشعر النساء الفلسطينيات باألمن ألن القانون ظالم.
كما أننا كمجتمع ال منلك نظا ًما قانونيًا محد ًدا (.)...
وفيما يتعلق بقانون األحوال الشخصية ،فنحن نعتمد
على القانون األردني اجلائر الذي ال ينصف املرأة.

أنا ال أشعر بأن النساء في أمان .إن األمن يكون
موجو ًدا عندما يكون هناك قانون منصف للنساء،
وعندما أعرف بأنني إذا ما تعرضت للعنف أستطيع
اللجوء إلى النظام القانوني .كما أنه يتعني على الناس
أن يساندوني في هذه احلالة .من حقي أن أعرف كل
شيء يحصل في حياتي .وينبغي للنساء أن يعرفن
واجباتهن وحقوقهن.

ربة بيت ،مدينة (جنني)

وميس هذا الوضع بتشعباته النساء والفتيات بصورة
ّ
عميقة ،بحيث أنهن يعبّرن عن خيبة أملهن بسبب عدم
وجود أية قوانني تكفل احلماية الناجعة لهن من العنف
والتمييز في البيت وفي مكان العمل وفي الشارع.

ليس هناك قانون يوفر احلماية للنساء.
امرأة عاملة ،قرية (في نابلس)

فيما لو تزوجت ،فأنا أخشى من أن تقوم مشاكل بيني
وبني زوجي ومن أنني لن أحصل على حقوقي ألن
القواعد واألنظمة ،حتى القوانني نفسها ،غير موجودة.
وأنا أدرك أن أحكام القانون لن تكفل لي حقوقي ،وأنا
ال أدري أين أذهب كي أحصل على املساعدة.
طالبة جامعية ،مخيم (في قطاع غزة)

كامرأة ،تشعرين كذلك بالراحة بسبب وجود القانون،
ولكن في حالتنا نحن هنا في فلسطني ،ليس هناك أي
قانون يضمن لك أ ًيا من حقوقك.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

إن ما نحتاج إليه في احلقيقة هو قانون يكفل حماية
وخصوصا حمايتهن من جرائم القتل بدافع
النساء،
ً
الشرف.

ربة بيت ،مدينة (جنني)

وبحسب ما جاء على لسان بعض النساء ،حتى القوانني
التي ت ّدعي أنها تعزز املساواة بني اجلنسني قاصرة في
أحكامها:

تتسبّب الكثير من القوانني ،كقانون الضمان
االجتماعي وقانون العقوبات ،في املعاناة للنساء
( )...فهذه القوانني ال تلبي احتياجات املرأة .ومن
األمثلة على ذلك قانون العمل ،حيث ال تستطيع
النساء احلصول على الترقية بسبب وضعهن ،ومتنح
األفضلية في الترقية مبوجبه للرجال ،وذلك ألن املرأة
سوف تتزوج وتنجب األطفال ،و[قد تطالب] بحقها
في إجازة األمومة واإلجازة السنوية.
طالبة جامعية ،مدينة (نابلس)

وعلى الرغم من القوانني السارية وحمالت التوعية التي
تطلقها منظمات املرأة ومؤسسات حقوق اإلنسان ،ين َظر
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ربة بيت ،مدينة (جنني)

وفضالً عما تقدم ،تقترن التشريعات املع َّطلة مع عجز
منظمات املرأة ومؤسسات حقوق اإلنسان عن مزاولة
عملها على الوجه املطلوب منها:

بسبب غياب القانون – بل يجب أن يكون هناك قانون
في األصل – بعد ذلك ،ميكنك توجيه املؤسسات.

امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

علينا أن نس ّن القوانني التي تضمن حماية املرأة
الفلسطينية وإنشاء منظمات املرأة التي تُعنى بقضايا
النساء.
قريبة أسير/ناشط سياسي ،قرية (في قطاع غزة)

التعاليم الدينية والقوانني العشائرية
لقد حض ْرت العديد من احملاكمات في احملاكم الشرعية،
وما الحظته فيها جهل النساء بحقوقهن القانونية .لذلك،
يتعني على منظمات املرأة أن تركز على توعية النساء.
فقد يسعى القاضي إلى إنصاف [املرأة] في نفس الوقت
املتأصلة لديه.
الذي يظلمها فيه بسبب ثقافة الالوعي
ّ
وفي بعض األحيان ،يدعو [القضاة] النساء إلى التوقف
عن العمل خارج البيت ملصلحة الزوج .وهذا الفهم
مستنبط من وجهة نظر دينية ،تقول بأن الزوج يأتي في
مكانته بعد الله .فمثل هذه األلفاظ والتعابير تُستخدم
في احملاكم الشرعية وهي متثل ( )...ضربا ً من ضروب
العنف النفسي .أمتنى لو كنا نستطيع أن نغير املفهوم
الذي يحملونه بشأن املرأة.
املواطنة (ت) محامية وأم ألربعة أطفال ،وهي إحدى
املدافعات البارزات عن حقوق املرأة في الضفة الغربية.
وتسري أحكام القوانني العشائرية بصورة بارزة في حياة
الفلسطينيني وداخل إطار أسرهم ومجتمعهم .وتشير الكثير
من النساء والفتيات إلى املختار باعتباره أحد آليات الوساطة
في املنازعات األسرية ،ويعتقدن بأن اللجوء إلى هذه اآلليات
العشائرية حلل املنازعات أمر ميليه الدين نفسه:

املرأة الفلسطينية واألمن
يحث ديننا الزوجني اللذين ينشب اخلالف بينهما إلى
اللجوء إلى َح َكمينْ من أهلهما أو أقربائهما من أجل
تسوية املشكلة أو التوصل إلى صلح بينهما.
ربة بيت ،مخيم (في جنني)

ومن اجلدير بالذكر أن إبقاء املشاكل داخل إطار األسرة من
خالل االحتكام إلى اآلليات العشائرية ميثل الطريقة التي
تفضلها النساء والفتيات إليجاد حل للمشاكل العائلية التي
يواجهنها .ولكن النساء ُي ِش ْرن إلى أن اللجوء إلى مثل هذه
السلم وعدم التسبّب في
اآلليات يهدف إلى احملافظة على ِّ
فضائح لألسرة ،وليس ألن النساء والفتيات يعتقدن بأنها
توفر لهن العدالة واإلنصاف.

إذا لم تستطع العائلة حل املشاكل التي تواجهها،
فعليها أن حتتكم إلى كبير العائلة أو مختار احلمولة
أو إلى جلنة حلل املنازعات .ولكن ال يجوز ألفرادها أن
يلجؤوا إلى احلكومة.
قريبة أسير/ناشط سياسي ،قرية (في قطاع غزة)

عليك أن تلوذي بالعائلة ألنها هي املصدر الوحيد لألمن.
امرأة عاملة ،مخيم (في قطاع غزة)

وكما قالت املشاركات ،فال ميثل املختار الشخص الوحيد الذي
يتكفل بحل املنازعات العائلية .فقد ذكرت النساء والفتيات

أفرا ًدا آخرين من األسرة ممن يستطعن الرجوع إليهم إذا
ما احتاجوا إلى املساعدة .ومن بني هؤالء ،اآلباء واإلخوة
واألعمام ،باإلضافة إلى األمهات في بعض األحيان.

ال أنصح [املرأة] باالحتكام إلى عائلتها ألنه قد يكون
لها إخوة عدوانيني قد يضربون زوجها أو عائلته ،مما
يتسبّب في استفحال املشكلة ،ولكن تستطيع املرأة
التحدث مباشر ًة مع أمها التي تستطيع نصحها مبا
يتعني عليها فعله دون إخبار أي شخص آخر.
طالبة جامعية ،مخيم (قطاع غزة)

وفي بعض احلاالت ،يتوافق القانون العشائري مع قوانني
األحوال الشخصية .وفي هذه األوضاع ،تشير النساء إلى
املتأصلة في النظام القانوني والتنظيمي:
جوانب احملاباة
ّ

من وجهة نظر عشائرية ،ال يكون احلل ُم ْر ِ
ضيًا في
بعض احلاالت وال يخدم مصلحتي .ومن تلك احلاالت
احلالة التي يتزوج فيها مقترف جرمية االغتصاب من
ضحيته .وبذلك ،فهو سيغتصبها كل يوم حتت غطاء
شرعي من الزواج .وهذا هو السبب الذي يدعو إلى
تغيير القانون بحيث متتلك [املرأة] القوة للذهاب إلى
الشرطة ورفع شكواها.

امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

وجهة نظر فتاة حول آليات االستجابة

هناك خدمات تق ّدمها املستشفيات .أذكر حال ًة تعرضت
وتوجهت إلى املستشفى .وهناك،
جارتي فيها للضرب
ّ
حاول الطبيب إقناعها بالذهاب إلى الشرطة وتقدمي تبليغ
ضد زوجها .وقد حافظوا على السرية عندما قدموا العالج
لها في املستشفى .ولكنه كان يتعني عليها في الواقع أن
ت ْق ِدم على هذه اخلطوة وأن متلك ما يكفي من القوة كي
تتخذ القرار بالذهاب إلى الشرطة .وقد خطر ببالها أن
هذا الشخص هو زوجها أو ابن عمها ،فما الذي سيقوله
الناس إذا ذهبت إلى الشرطة؟ كان عليها أن تغير كل
هذه االعتقادات اخلاطئة ،وكان عليها أن ترفض العنف.
وألنها بررت العنف الذي تعرضت له ،حيث اعتقدت أن
ذلك حدث ملجرد أنه لم يكن ميلك املال ،أو ألنه كان عصبيًا
أو ألي سبب آخر .كان عليها أن تغير ذلك كله وأن تتخذ
القرار بأن ذلك يكفي وأنها لم ت ُعد تقبل بالعنف.

وهو أمر غير مقبول في مجتمعنا على اإلطالق .كما كانت
تعلم بأنه إذا أُودع في السجن لفترة ما ،فهي تخشى
من أنه عندما يخرج منه فلن يكون قد نسي ما فعلته به،
ولذلك فقد تكون في خطر أكبر مما كانت فيه قبل ذلك.

قدموا لها العالج ،ثم حاولوا إقناعها مبمارسة حقها في
تقدمي بالغ للشرطة ضد زوجها ،لكنها قررت أن حتميه.
إنها لم تفكر في نفسها ،ولم يكن همها الوحيد يتركز إال
على عدم أخذ زوجها إلى الشرطة كي حتقق معه.

فقد يج ّن جنون زوجها منها أكثر من أي وقت مضى ألنه
فعلت ذلك به ،وقد يضربها أكثر من ذي قبل عندما يخرج من
تنسي حقيقة أن أطفالها سوف يضغطون عليها
السجن .وال
ْ
لكي تقبل بالعنف الواقع عليها ألنها إذا قررت أن تتركهم،
تفضل بأن تبقى
فهي تعتقد بأنهم سيضيعون .ولذلك ،فهي ّ
معهم وأن تربيهم بدالً من تركهم .كما أنها تتحمل العنف
الذي تتعرض له من أجل أطفالها ،ال سيما وأنها تشعر أنه
يتوجب عليها حمايتهم .ومن جانب آخر ،تتساءل هذه املرأة
حول من سيساعدها إذا قررت أن تترك زوجها وتذهب إلى
أهلها .فأبوها وأمها متوفيان ،وقد يقبل إخوتها بأن تعيش
معهم ،ولكنني ال أعتقد بأن زوجاتهم سيقبلن بذلك .لذا ،فهي
ال تشعر بأي نوع من احلماية أو األمن ،خاص ًة إذا لم تكن
متعلمة .كما أنها تفكر باجلانب االقتصادي ،فهي ال متلك أية
وظيفة .فكيف ميكنها أن تعيش؟

إن السبب الذي يدعو للتفكير فيما سيقوله الناس يثير
القلق ،حيث سيقولون بأنها وضعت زوجها في السجن،

املواطنة (م) خريجة جامعية وغير متزوجة وتعيش مع
أسرتها.
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وجهة نظر طالبة مدرسة حول آليات االستجابة
أنا ال أؤمن باألخصائيات االجتماعيات .فقد رأيت أنهن
لم يفعلن شيئًا لبنت صفي .كما إنني ال أؤمن بالشرطة.
ال يوجد هناك أحد ميكنك الوثوق به.
يجب أن تكون األمور سرية .فقد أخبرها [األخصائية]
حول ما جرى معي إذا كان هذا يعود بالفائدة علي،
وعليها أن تساعدني وحتافظ على سرية األمر بيني
وبينها ،وليس لها أن تفشيه إلى أسرتي وجيراني.
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وإذا واجهت مشكلة ،فقد أجلأ إلى صديقاتي ،حيث ميكن
أن يق ّدمن النصح لي ،ولكنني لن أذهب إلى مثل هذه
املؤسسات [منظمات املرأة ومؤسسات حقوق اإلنسان]
ألنني ال أثق بها.
الفتاة (ر) طالبة مدرسة في الصف العاشر األساسي.

املرأة الفلسطينية واألمن

التوصيات التي خرجت بها النساء والفتيات
وعي تا ٍّم بحقوقهن
يجب أن تكون النساء على
ٍ
املشروعة – السياسية واالجتماعية والدينية وغيرها
من احلقوق .فما هي حقوقهن الكاملة كي يتم َّك ّن من
الدفاع عنها؟
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

ال يزال عدد متزايد من النساء والفتيات الفلسطينيات ال
يولني ثقتهن آلليات االستجابة املخصصة حملاربة العنف
املوجه ضد املرأة والتعامل معه .وعالو ًة على ذلك ،يشير
َّ
الواقع إلى أن عد ًدا قليالً من النساء جلأن إلى هذه اآلليات.
وفي حني تتوخّ ى النساء والفتيات احلذر عند التفكير في
اللجوء إلى مؤسسات تقدم املساعدة لهن ،فهن يبدين
آراءهن حول كيفية االرتقاء بهذه املؤسسات بطريقة
واضحة ومباشرة .ومع ذلك ،فبينما تدلي النساء والفتيات
بآرائهن حول طرق إصالح املؤسسات املذكورة ،ال يزال
من غير الواضح ما إذا ُك ّن يف ّكرن بصورة عملية في
االستفادة من املؤسسات التي تخضع لإلصالح والتطوير
أو ما إذا كانت احمل ّرمات التي يفرضها املجتمع سوف
متنعهن من ذلك .ومما يثير االهتمام في هذا اجلانب أن
النساء عندما ُسأِلْن عما يوصني املسؤولني احلكوميني به
من أجل حتسني وضعهن ،أجابت بعض النساء بأنهن ال
يطلنب شيئًا ألنهن يعلمن بأن الوعود لن تتحقق أو تُترجم
على أرض الواقع.
على مستوى املؤسساتّ ،
ينظر إلى السرية باعتبارها أم ًرا
أساسيًا بالنسبة ألي مؤسسة لكي تزاول عملها في املجتمع.
كما شددت النساء والفتيات املشاركات على ضرورة
إطالق حمالت لتوعية املوظفني العاملني في منظمات املرأة
ومؤسسات حقوق اإلنسان حول املسائل التي تؤثر عليهن
وحول مراعاة حساسية التعامل مع هذه املسائل .وفضالً
عن ذلك ،أوصت النساء بتوفير خدمات متكاملة ،مبا فيها
خدمات الدعم النفسي ،كما دعينْ إلى مراعاة التخصص في
عمل املؤسسات التي تقدم هذه اخلدمات .وأخي ًرا ،طالبت
النساء بتنفيذ إجراءات اإلصالح القانوني ،حيث أشرن
إلى الغالبية العظمى من القوانني النافذة في األراضي
الفلسطينية ال متيز ضد النساء والفتيات فحسب ،بل إنها
تس ّوغ العنف الذي يقع عليهن كذلك.

إصالح املؤسسات
الشرطة

يعتبر خوف املرأة من إثارة الفضائح في عائلتها أحد
املسائل الهامة التي تُثنيها عن اللجوء إلى الشرطة وتقدمي
شكواها .وفي الواقع ،يعتبر هذا الفعل ُمشينًا إلى ح ّد بعيد
لدرجة أن الشرطة حتاول في بعض األحيان إقناع الضحايا
ٍ
أحيان أخرى ،تشارك الشرطة
بعدم رفع شكاواهن .وفي
نفسها في جهود اإلصالح التي يرتبها وجهاء اإلصالح
العشائري .ولذلك ،توصي النساء والفتيات الالتي شاركن
في حلقات النقاش في املجموعات البؤرية وفي املقابالت
الفردية باحملافظة على السرية داخل مؤسسة الشرطة:

تفتقر الشرطة إلى السرية .فنحن بحاجة إلى احملافظة
على السرية التامة .كما تفضل النساء التحدث
إلى شرطيات حول مشاكلهن ( )...إننا بحاجة إلى
مؤسسات تراعي السرية لكي تعمل في هذا املجال.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

كما توصي النساء والفتيات الفلسطينيات بأن تضطلع
الشرطيات بدو ٍر أكبر في التعامل مع العنف ضد النساء:

يجب تعيني شرطيات في كل مركز من مراكز الشرطة
من أجل التعامل مع قضايا النساء.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

إننا نأمل بأن نشعر بوجود الشرطيات ألنه سيكون
من السهل إبالغ األمر لشرطية .فأنت ستشعرين
بقدر أكبر من األمن في ظل وجودها.
طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)

وتطالب الشابات والفتيات بتوفير املزيد من احلماية لهن
و ُه ّن في املدرسة أو في اجلامعة:

رمبا ميكن تعيني أفراد من الشرطة حلراسة مدارس
البنات .فهناك الكثير من البنات ،والشباب يتمشّ ون
مبحاذاة مدارسهن ويتفوهون بأشياء أمام البنات،
حيث يستطيع أفراد الشرطة الشهادة على ذلك
ومعاقبة هؤالء الشباب الذين يفعلون هذه األشياء
ويردعونهم عن أفعالهم.
طالبة مدرسة ،مدينة (رام الله)
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احملاكم

لم ِ
تأت النساء والفتيات كثي ًرا على ذكر كيفية االرتقاء
مبستوى النظام القضائي في األراضي الفلسطينية.
وبحسب النساء الالتي أدلينْ باقتراحاتهن في هذا اجلانب،
كان التركيز يتمحور على توفير اخلدمات التي تراعي جتربة
املرأة وتوفر لها مكانًا آمنًا للحصول على اإلنصاف:

كما يجب تعيني ٍ
قاض في مركز الشرطة وقضاة إناث
بصورة عامة كي تستطيعي اللجوء إليهن .وسوف يكون
األمر مختل ًفا عندما يتم تعيني قاضية في مركز الشرطة،
كأن يتم تشكيل محكمة صغيرة فيه .وسوف يكون األمر
أفضل قليالً من أجهزة الشرطة املوجودة عندنا اآلن.
امرأة عاملة ،قرية (في رام الله)

يجب بناء محكمة [للنساء] :محكمة تقول أن هذه املرأة
معنّفة وتعرضت للضرب على يد زوجها ،محكمة
تستطيع فيها هذه املرأة رفع شكواها والطلب منها
حبس زوجها لشهرين أو ثالثة أشهر.
امرأة عاملة ،قرية (في رام الله)

املستشفيات
أص ّرت النساء والفتيات بصفة عامة على أنه ينبغي
للمستشفيات أن توفر خدمات الدعم النفسي لضحايا
ً
فعوضا عن معاجلة اآلثار املادية للعنف ،تستطيع
العنف.
األخصائيات والعامالت االجتماعيات كذلك تقدمي خدمات
املساندة النفسية والعاطفية للضحية:

يجب على كل مستشفى أن توفر خدمات املساعدة
النفسية التي تقدمها األخصائيات املعنيات ،وأن ال
يقتصر ذلك على املدارس.
طالبة جامعية ،مدينة (نابلس)

يجب تعيني عامالت اجتماعيات في مقرات الشرطة
وفي املستشفيات.

ربة بيت ،مدينة (جنني)

هناك حاجة لوجود طبيب نفسي ليعالج [النساء
املعنفات] والتعاون مع الطبيب املختص من أجل
معاجلتهن من الصدمة التي يعانني منها.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

وعلى نحو مماثل ،تقترح النساء ضرورة توعية طواقم
املستشفيات حول االحتياجات النفسية والعاطفية التي
تستدعيها الضحايا:

قبل إحضار طبيب نفسي ،علينا أن ند ّرب األطباء
واملمرضني على التعامل مع البعد اإلنساني للمرضى.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)
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مراكز اإليواء
على الرغم من توفّر مراكز اإليواء في األراضي الفلسطينية،
فإن القليل من النساء والفتيات يعرفن بوجود هذه املراكز
وباخلدمات التي تقدمها ،مبا في ذلك أرقام هواتف اخلط
الساخن الذي تشغله تلك املراكز .وعلى هذا املنوال ،تعتبر
قلة من النساء أن مركز اإليواء يوفر مصد ًرا للدعم للمرأة
التي تتعرض للعنف .لذلك ،توصي املشاركات بإنشاء
املزيد من مراكز اإليواء.

علينا أن ننشئ مراكز اإليواء من أجل معاجلة النساء
املعنفات والتعامل مع قضاياهن بطريقة مهنية،
باإلضافة إلى إعادة تأهيلهن وضمان اندماجهن في
املجتمع .و[ال يجب أن] تركز هذه املراكز على برامج
التوعية فحسب ،وإمنا يجب عليها أن توفر الدعم
واملساعدة وخدمات إعادة التأهيل للنساء من أجل
متكينهن من استئناف حياة عادية.
ربة بيت ،مدينة ،جنني

[نحن نريد] مراكز إيواء آمن ٍة للنساء في جنني ،كتلك
التي ذكرمتوها .جنني بحاجة إلى مراكز إيواء.

امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

املؤسسات االجتماعية ،ومنظمات املرأة ومؤسسات حقوق
اإلنسان
لم تكن الكثير من النساء والفتيات على علم باخلدمات
التي تقدمها منظمات املرأة ومؤسسات حقوق اإلنسان،
كما أنهن لم ي ُك ّن على ّ
اطالع باملهمة التي تؤديها هذه
املؤسسات واملنظمات ،عالو ًة على أنهن لم يك ّن على علم
بوجودها في بعض احلاالت .لذلك ،أوصت العديد من
النساء والفتيات املشاركات تلك املؤسسات واملنظمات
باالضطالع بدور بارز ونشر املعلومات حول اخلدمات
التي توفرها:

إعالنات؛ نحن بحاجة ألن نعرف هذه املؤسسات
واألعمال التي تؤديها.
امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

تُظ ِهر النساء ممانع ًة في اللجوء إلى منظمات املرأة
للحصول على مساعدتها .لذا ،يجب على هذه املنظمات
أن تشجع النساء على الذهاب إليها.
امرأة عاملة ،مخيم (في قطاع غزة)

يجب إنشاء جمعيات لتوعية املرأة بحقوقها على
مستوى املخيم وفي أماكن أخرى في فلسطني .كما
يتعني على هذه املؤسسات أن تع ّمم برامجها وخدماتها
والفئات التي تستهدفها .كما يتعني عليها أن تزور كل
ٍ
بيت على حدة .وفضالً عن ذلك ،ال يجب أن تقتصر

املرأة الفلسطينية واألمن
اخلدمات التي تقدمها هذه املؤسسات على النساء
فقط ،بل ينبغي أن تشمل الرجال والطالب كذلك.

ربة بيت ،مخيم (في رام الله)

أو ّد أن أطلب إنشاء مؤسسات نسائية أصيلة لكي
تتولى معاجلة قضايا املرأة والدفاع عنها.

ربة بيت ،مدينة (جنني)

إننا بحاجة إلى منظمات املرأة التي تثبت وجودها والتي
تستطيع كل امرأة وفتاة الوصول إليها والرجوع إليها،
وأن تقدم لهن املساعدة والدعم واحللول للمشاكل التي
يعانني منها ،وذلك في مكان آمن خا ٍل من اخلوف.

ربة بيت ،مخيم (في رام الله)

وعلى الرغم من عدم جلوئهن في حياتهن إلى اجلمعيات
النسوية أو مؤسسات حقوق اإلنسان أو معرفتهن بوجود
مؤسسات معينة من هذا القبيل ،فقد حتدثت النساء
والفتيات بإسهاب عن الطرق التي تستطيع هذه املؤسسات
االجتماعية من خاللها توفير خدمات متكاملة وشاملة
للنساء من ضحايا العنف ،أو إبداء قدر أكبر من التعاون
والتنسيق مع املؤسسات األخرى على أقل تقدير .وقد
جرى التركيز على هذه النقطة بالنظر إلى تكرار اخلدمات
التي يتم توفيرها في األراضي الفلسطينية ،سواء كان
ذلك بسبب األجندات التي ترعاها الدول املانحة أو بسبب
ضعف التواصل بني تلك املؤسسات .وقد تتيح هذه األمور
االرتقاء مبستوى متابعة حاالت النساء بني املؤسسات
املذكورة ،أو إحالتهن إلى املؤسسات التي تناسب حاالتهن
على األقل:

ميكن إدراج خدمات اإلرشاد النفسي ضمن عمل
وزارة شؤون املرأة.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

على هذا املركز أن يؤدي عمل الشرطة ،بحيث يستطيع
مساعدة املرأة إعادة بناء ثقتها في نفسها وتوفير
احلماية لها.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

يجب إنشاء املراكز التي تتخصص في قضايا املرأة في
كل مدينة وقرية .ويجب أن تشغّل هذه املراكز طواقم
مؤ َّهلة من احملامني واألخصائيني النفسيني والعاملني
االجتماعيني .وبذلك ،فسوف تكون هذه املراكز قادر ًة
على تقدمي خدمات اإلرشاد واحلماية للنساء ( .)...كما
يجب أن توفر تلك املراكز األمن للنساء .وعليها ً
أيضا
أن حتمي النساء من أي استغالل يقع عليهن.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

وفضالً عما تقدم ،تقترح النساء بأنه يتعني على املؤسسات
املذكورة استهداف املجموعات امله ّمشة:

نحن نطالب بتوفير خدمات الدعم النفسي للرجال
الذين يضربون زوجاتهم أو أخواتهم.

ربة بيت ،مدينة (جنني)

يسود املؤسسات جه ٌل ببعض املجموعات املستهدفة،
كاألسيرات احمل َّررات أو حتى النساء األسيرات .كما
أن هناك جهل باملناطق اجلغرافية .وباإلضافة إلى
ذلك ،يجب أن تكون هناك درجة معينة من التنسيق بني
هذه املؤسسات من أجل حتاشي تداخل [اخلدمات]
وتكرارها أو ازدواجها.
امرأة عاملة ،مخيم (في قطاع غزة)

وفيما يتعلق باملسائل التي تؤثر على النساء وباملعرفة
بوجود املؤسسات االجتماعية ،يجب أن متثل الطواقم
املهنية واملثقفة محور اهتمام املؤسسات التي تقدم
اخلدمات االجتماعية:

يجب أن نبدأ باخلطوة األولى .علينا أن ن ِ
ُنشئ ما يكفي
من املؤسسات .وعلينا أن ند ّرب موظفي املؤسسات،
كمؤسسة الشرطة ،ونعزز قدراتهم .ويجب أن تتوفر
لهؤالء املوظفني الدوائر اجليدة التي تتولى النظر في
القضايا املرفوعة أمامها بصورة تراعي سريتها .وإذا
كانت هناك مؤسسات جيدة يعمل فيها موظفون غير
أكفاء ،فسوف تكون هذه مشكلة .إن السرية هامة
ج ًدا ألن النساء يخفن من الفضائح .رمبا يكون عدد
ٍ
كاف أو أن أنواع اخلدمات [غير
املؤسسات غير
مناسبة] .ورمبا يجب شرح هذه اخلدمات وتقدميها
باملشاركة مع مؤسسات أخرى ،ولكنني أذ ّكر مر ًة
أخرى بأن السرية حتتل جانبًا كبي ًرا من األهمية.

نأمل أن يكون لدينا مراكز أمنية متخصصة في قضايا
النساء ،حتى لو كان ذلك على شكل خط هاتف ساخن،
شريطة أن يكون الشخص الذي يتلقى املكاملات على
قدر عا ٍل من املهنية بهدف طمأنة النساء وتقليص
مخاوفهن .وفي نفس الوقت[ ،علينا] أن ننشئ
مراكز متخصصة لتشجيع النساء على التعبير عن
شكاواهن.

أعتقد أننا في حاجة حقيقية إلى مركز متخصص في
الصحة العقلية واإلرشاد النفسي .وأعتقد أنه يتعني

عليهم أن ِ
ينشئوا مراكز توظف طواقم مهنية لتقدمي
املساعدة في حل املشاكل التي تواجه النساء .ويجب

امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)

مراكز مفتوحة ومتخصصة في الدفاع عن حقوق
النساء ،والتي يعمل فيها موظفون على قدر عا ٍل من
اجلاهزية والتدريب.
امرأة عاملة ،قرية (في نابلس)

ربة بيت ،مخيم (في جنني)
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أن تكون هذه املراكز مفتوح ًة خلدمة النساء على مدار
 24ساع ًة في اليوم.

ربة بيت ،مخيم (في جنني)

املشاركة والتمثيل السياسيني
عبرت النساء املشاركات في حلقات النقاش في املجموعات
البؤرية وفي املقابالت الفردية املعمقة عن احلاجة إلى
زيادة نسبة مشاركة اإلناث على املستوى الشعبي وفي
العملية التشريعية كذلك .ومن ناحية نظرية ،أفصحت
النساء عن أمنيتهن في عدم اقتصار األمر على انضمام
النساء إلى املجلس التشريعي ،بل التركيز على إشاعة جو
أنثوي في املجلس ً
أيضا من أجل تلبية احتياجات النساء
والفتيات .وعلى أقل تقدير ،طالبت النساء بزيادة مشاركة
املرأة ومتثيلها في احلياة السياسية:
نحن بحاجة إلى نساء ميثلننا في املجلس التشريعي
الفلسطيني.
ربة بيت ،مخيم (في قطاع غزة)

يجب أن يتّسم متثيل املرأة بالنوعية ،وليس بالكم.
أسيرة سابقة ،مدينة (قطاع غزة)

يجب تنظيم دورات لتوعية النساء حول االنتخابات،
مبا في ذلك األدوار التي يؤدينها في املجالس البلدية.
امرأة عاملة ،قرية (في نابلس)

اإلصالح القانوني
إن ما أشعر باألسف بشأنه هو أن ما نطالب به اآلن في
سنة  2009كان ينبغي إجنازه قبل وقت طويل .أعتقد
يسل ُ ْكن خ ّطينْ في حياتهن:
أن النساء الفلسطينيات ْ
يتمثل اخلط األول منهما في مقاومة االحتالل واخلط
الثاني في السعي للحصول على حقوقهن االجتماعية.
ونحن إذا أ ْولينا اهتمامنا ،كمنظمات نسوية ،لهذين
اخلطني املتوازيني ،فسوف نستطيع حتسني وضع
املرأة الفلسطينية واالرتقاء به بسبب حالتها اخلاصة.
( )...إننا نحارب من أجل حقوقنا على مستوى املجتمع،
وذلك كي نتمكن من إثبات قدراتنا الفكرية وإمكانياتنا
وحماية بيوتنا من أعمال االعتقال والقتل التي ميارسها
االحتالل )...( .وأنا أق ّر بأننا ،كمؤسسة ،ال نستطيع
بصفة عامة تلبية احتياجات النساء الفلسطينيات.
املواطنة (ت) محامية وأم ألربعة أطفال ،وهي إحدى
املدافعات البارزات عن حقوق املرأة في الضفة الغربية.
وتشير الغالبية الساحقة من النساء والفتيات إلى التمييز
الذي َي ِسم النظام القانوني باعتباره أكبر العقبات التي
يواجهنها في سبيل القضاء على العنف الذي يقع عليهن
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في بيوتهن ،والوصول إلى املؤسسات التعليمية وااللتحاق
بسوق العمل وممارسة حقوقهن القانونية كمواطنات.

إننا بحاجة إلى قانون يكفل حماية حرية املرأة وحقها
في التعليم.
طالبة جامعية ،مدينة (نابلس)

أريد أن أطالب بس ّن قوانني خاصة تناهض التحرش
والعنف.
طالبة مدرسة ،مدينة (اخلليل)

أعتقد بأنه يجب إصدار قوانني تنصف النساء :قوانني
توفر لهن احلماية ومتنحهن احلرية .فمن غير املجدي
أن تكون لدينا مؤسسات وأن ال يكون لدينا قانون.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

وفضالً عما تقدم ،تشير النساء والفتيات إلى وجوب تعديل
قوانني األحوال الشخصية على وجه التحديد ،وذلك بالنظر
إلى اآلثار التي تخلّفها هذه القوانني على جميع جوانب حياة
املرأة وحقوقها:

أعتقد بأنه يجب أخذ النساء الفلسطينيات في االعتبار،
وال سيما في النظام القانوني وقانون امليراث وفي
مسائل الزواج ،وكفالة حريتهن في اختيار أزواجهن
ومسألة الزواج املبكر.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

يجب تعديل قانون األحوال الشخصية وجميع
[القوانني واألنظمة] األخرى املتعلقة باملرأة.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

يجب س ّن قانون بشأن األسرة من أجل حماية العائلة
من العنف.
امرأة عاملة ،مدينة (اخلليل)

يجب أن يكون لدينا قانوننا اخلاص بنا أوالً .فنحن ال
نزال حتى هذه اللحظة نطبّق القانون األردني .ينبغي
إنفاذ القانون الفلسطيني على الرغم من أنه ال ينصف
النساء إنصا ًفا تا ًما .فإذا قرأتيه بتم ّعن ،فإنك جتدين
أنه مهني للمرأة .إننا بحاجة إلى قوانني تضمن العدالة
واإلنصاف للنساء.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

ينبغي عليهم تغيير جميع القوانني التي تتعلق بجرائم
القتل بدافع الشرف والعنف املوجه ضد النساء.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

إننا بحاجة إلى تنظيم احلضانة والتفريق والطالق الذي
يتم بنا ًء على طلب املرأة ،إلى جانب كافة األمور املشابهة.
طالبة جامعية ،مدينة (اخلليل)
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حمالت التوعية والتثقيف

تش ّدد النساء والفتيات اللواتي شاركن في حلقات النقاش
على حمالت التوعية التي يجب أن متثل عمالً متواصالً
من أجل إيجاد احللول امللموسة وطويلة األمد .وبالنسبة
للمشاركات ،يجب بذل جهود دائمة ،وعدم االقتصار على
ورشات عمل ومحاضرات تُع َقد بني الفينة واألخرى.
وعالو ًة على ذلك ،يجب أن تستهدف هذه احلمالت املجتمع
بكافة شرائحه وأطيافه ،وعدم حصرها في النساء والفتيات.
وبذلك ،تقع التوصيات التي خرجت بها النساء حول حمالت
التوعية والتثقيف التي تستهدف التعامل مع العنف األسري
والعنف املوجه ضد املرأة ضمن فئات بحسب املعطيات
الدميوغرافية ،ومعطيات الذكور واإلناث ،ومعطيات األسر
واملجتمع ،واملناهج املدرسية ،واملؤسسات.

النساء والفتيات
[إننا بحاجة] إلى متكني النساء من خالل حمالت
التوعية ،وال سيما أولئك الالئي ال يبارحن بيوتهن
ولم يحصلن إال على مستوى أ ّولي من التحصيل
الدراسي .إن وجود أم واعية ومتفهمة أفضل بكثير
بالنسبة الستقالل [الفتاة] من الرجال.
ربة بيت ،مخيم (جنني)

[نحن نحتاج] إلى دورات وورشات عمل في التوعية،
باإلضافة إلى خدمات الدعم النفسي التي تعزز ثقة
النساء في منظمات املرأة وتشجعهن على اللجوء إليها.

طالبة جامعية ،قرية (في قطاع غزة).

أعتقد بأنه ينبغي تنفيذ النشاطات التي تستهدف
توعية النساء .فهناك نساء ،وليس رجال ،ميارسن
العنف ضد نساء أخريات.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

علينا أن نعمل على رفع مستوى وعي [النساء] بحيث
تتعزز قدرتهن على املطالبة بحقوقهن.
ربة بيت ،مدينة (جنني)

الرجال واألوالد
ال يتلقى الرجال أية دورات تدريبية .ويجب أن يتم
توفير تدريب موا ٍز للرجال .فبقدر ما تشجعون النساء
على رفض العنف والتعبير عن آرائهن ،يجب فعل ذات
الشيء مع الرجال.
ربة بيت ،مخيم (في جنني)

ال يجب أن تر ّكز [التوعية] على التدخل لصالح النساء
فحسب ،بل يجب علينا أن نركز على التدخالت التي
تستهدف الرجال ألنهم هم من يضربون النساء.
ربة بيت ،مخيم (في جنني)

ملاذا يقومون بتنظيم حمالت التوعية لنا وحدنا؟ ملاذا
ال يرفعون من مستوى وعي الرجال؟ وبدالً من ذلك،
ميكن هذه املؤسسات تنظيم حملة توعية تشتمل على
مسرحية أو شيء من هذا القبيل إلظهار ما يؤدي
إليه العنف وكيف يدمر البيت ويهدد النساء والفتيات
واألطفال واألسرة بكاملها .حتى الرجال أنفسهم
يدمرهم هذا العنف.
امرأة عاملة ،قرية (في رام الله)

األسر واملجتمع
يكمن األمر األول في التوعية .يجب أن تكون األسر
على وعي بأنه يتعني عليها أن تتجنب [العنف] .ومع
ذلك ،فليس هذا هو احلل .إن التوعية هي أهم شيء.
ِ
رفعت من مستوى وعي الوالدين بشأن هذه
فإذا
األمور واقتنعا بها – أنا أعني التوعية التي تقترن
باإلقناع وليس مجرد احلديث والكالم.
طالبة مدرسة ،مخيم (في جنني)

ال يجب أن تقتصر دورات التوعية على الرجال
والنساء ،بل يجب أن متت ّد لتشمل مختلف شرائح
املجتمع وجميع الفئات العمرية ،وال سيما املتقدمني
في السن الذي يلتزمون بالعادات والتقاليد التزا ًما
قو ًيا.
ربة بيت ،مخيم (في جنني)

يتعني علينا أن نبدأ بالدورات وبالتعليم املدرسي من
أجل تغطية الطلبة واملدارس واآلباء .كما إننا بحاجة
إلى املزيد من اإلرشاد حول قضايا من قبيل الزواج
املبكر .ويجب أن يستهدف هذا التثقيف في جانب
كبير منه األمهات ،مع احلرص على أن يستمع اآلباء
له كذلك ألنهم هم أصحاب القرار.
طالبة جامعية ،مدينة (نابلس)

املناهج املدرسية
ميكننا أن نبدأ مع تلميذات املدارس من أجل تغيير
سلوكهن وجتنب بروز جيل جديد يتّسم بالعنف،
وذلك ألن العنف ميثل سلسل ًة متصلة .وإذا كان
بيدي ،فسوف أبدأ مع اجليل الصغير من خالل عقد
ورشة عمل أو تنظيم حصص مدرسية حول العنف
والسلوك.
طالبة جامعية ،مدينة (جنني)

التعليم واملناهج .عليك أن تبدأي من نقطة الصفر وأن
تعدلي املنهاج من أجل التركيز على القضايا [التي
تشتمل على العنف].

امرأة عاملة ،مخيم (في نابلس)
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املؤسسات
نحن بحاجة إلى برامج توعية تستهدف تعليم الشرطة
املوجه ضد النساء.
وطواقم املستشفيات حول العنف
َّ
ربة بيت ،مدينة (جنني)

يحتل كبار القائمني على وضع السياسات أهمي ًة
خاصة .ومن األهمية كذلك رفع مستوى وعي صناع
القرار وأفراد الشرطة واألجهزة األمنية حول هذه
املسائل.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)

يتعني على الشرطة أن تطلق حمل ًة للتوعية من خالل
استدعاء اخلبراء واملستشارين للتحدث عن العنف.
كما يجب على أفراد الشرطة أنفسهم أن يتحدثوا عن
عواقب العنف لكي يكتسب الناس الوعي حول هذا
اجلانب ويتم ّكنوا من معرفة اجلهات التي ميكنهم
اللجوء إليها.
طالبة جامعية ،مدينة (جنني)

يجب على أئمة املساجد أن يضطلعوا بدو ٍر في التركيز
على هذه القضايا االجتماعية واإلنسانية واحلياتية،
بدالً من اقتصار حديثهم وخطبهم على حثّ الناس
على حضور الصالة في املسجد.
امرأة عاملة ،مدينة (جنني)
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اخلالصة
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اخلالصة
تواجه النساء والفتيات الفلسطينيات صنو ًفا شتّى من
التهديدات في حياتهن اليومية .فباإلضافة إلى العنف
السياسي والعسكري ،تعاني النساء من غياب األمن ومن
التمييز والعنف في أماكن عملهن وفي مدارسهن وفي
بيوتهن .ومع ذلك ،أظهرت حلقات النقاش التي جرت في
املجموعات البؤرية واملقابالت الفردية بأن النساء والفتيات
الفلسطينيات الالتي يتعرضن للعنف ميتنعن عن اإلبالغ
عنه في معظم احلاالت .وعلى الرغم من أنهن قادرات على
حتديد مختلف التهديدات التي تعتري أمنهن ،فقد أفصحت
النساء عن املخاوف الكبرى التي تتملّكهن من فكرة اللجوء
إلى آليات االستجابة القائمة.
ويش ّكل خوف النساء من التسبب بفضيحة في املجتمع أو
من وصمة العار التي ت َِس ُمهن بها أسرهن العقبة األولى
التي يواجهنها في سبيل سعيهن للحصول على العدالة
واإلنصاف أو املساعدة .والواقع الذي يشير إلى أن معظم
النساء ال يعرفن عن وجود املؤسسات التي تُعنى بقضاياهن
يشكل معضل ًة أخرى تواجهها أولئك اللواتي يبحثن عن
املساعدة .ولكن حتى لو كانت النساء على علم باملؤسسات
القائمة ،فإن عدم ثقتهن في عمومهن في آليات االستجابة
غالبًا ما يحول دون جلوئهن إليها .وفي هذا السياق ،أشارت
النساء إلى غياب املهنية في عمل املؤسسات املذكورة وعدم
مراعاتها لسرية املواضيع التي يطرحنها أمامها .وفضالً
عن ذلك ،عبّرت النساء عن خشيتهن من املعاملة التي تخلو
من االحترام أو من تعرضهن للمزيد من العنف إذا ما
جلأن إلى آليات االستجابة الرسمية .كما يدفع انعدام ثقة
النساء في اجلهاز القضائي واعتقادهن بأن الشكاوى التي
يرفعنها أمامه لن تفضي إلى شيء بهن إلى التزام جانب
الصمت.
ويدل واقع العديد من النساء اللواتي لم ي ُك ّن على علم
مبهمة ،أو حتى بوجود ،بعض املؤسسات التي تقدم
اخلدمات املخصصة للمرأة – مبا فيها مراكز اإليواء – على
وجوب أخذ توصيتهن بإطالق حمالت للتوعية والتثقيف
على محمل اجلد .وقد أكدت هذه املؤسسات نفسها على
هذا الغياب العام للوعي في أوساط النساء والفتيات
خالل االجتماعات التي عقدها معها مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة بصفة غير رسمية .كما
أوصت النساء بأن تغطي حمالت التوعية املجتمع بكافة
أطيافه وشرائحه ،وأن ال تقتصر على النساء والفتيات.
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ومن املثير لالهتمام أن هذه التوصية متتد لتشمل
املؤسسات نفسها ،حيث تشير جتارب النساء إلى أن تلك
املؤسسات لم تكن تُبدي احلساسية املطلوبة في تفاعلها
معهن في أغلب األحيان.
وباإلضافة إلى ما تقدم ،دعت النساء والفتيات الالتي
شاركن في املناقشات التي دارت في املجموعات البؤرية
وفي املقابالت الفردية إلى توفير خدمات متكاملة وشاملة
وإلى تعزيز املتابعة والتنسيق فيما بني املؤسسات املعنية.
كما دعينْ إلى إجراء اإلصالحات القانونية ألنهن يعتقدن
بأن النظام القانوني الساري ظالم بحقهن ويرضى بوقوع
العنف عليهن.
وعلى الرغم من أن بعض التوصيات التي جاءت بها النساء
والفتيات كانت محدد ًة ج ًدا في طابعها ،فال يزال من غير
الواضح ما إذا ك ّن سيستفدن من خدمات املؤسسات التي
يطرأ حتسن على عملها .ويشير واقع الكثير من النساء
اللواتي عبّرن عن خوفهن من التبعات االجتماعية املترتبة
على اللجوء إلى مثل هذه املؤسسات إلى أنه يتعني بذل
املزيد من اجلهود على املستوى االجتماعي من أجل متكني
النساء والفتيات من االستفادة من خدماتها.
وأخي ًرا ،أشارت النساء أنفسهن إلى أن تنظيم مجموعات
بؤرية ال ُي َع ّد كافيًا من أجل التطرق إلى جميع املسائل
متس أمنهن ،حيث قالت بعضهن أن كل موضوع من
التي ّ
ُ
املواضيع التي طرحت في هذه املجموعات يستحق بأن
يكون موضو ًعا حللقة كاملة من النقاش بح ّد ذاته.

ٍ
توصيات أو اخلروج
ال يسعى هذا التقرير إلى استعراض
بحلو ٍل تفصيلية ،وإمنا يهدف إلى مساعدة الفلسطينيني
على حتديد املسائل التي قد تستدعي املزيد من الدراسة
والتمحيص .وفي هذه األثناء ،يتعاون مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة مع األطراف املعنية
احمللية على إطالق حوار اجتماعي وسياسي شامل حول
األمن في األراضي الفلسطينية .وحيث يعمل هذا املركز
على تعزيز امللكية احمللية في إجراءات احلكم وفي املسائل
املرتبطة باألمن ،فهو يؤمن إميانًا جاز ًما في قدرة احلوار
الذي ترعاه األطراف احمللية بشأن األمن على إيجاد حلول
للقضايا التي تواجهها النساء والفتيات الفلسطينيات.
وميكن أن توفر مشاركة املنظمات النسوية ومؤسسات
حقوق اإلنسان ،وخاص ًة منظمات حقوق املرأة ،في هذا

املرأة الفلسطينية واألمن
احلوار إسهامات مفيدة ،حيث تستطيع عرض وجهات
نظرها حول املشاكل التي تؤثر في نهاية املطاف على
املجتمع الفلسطيني بر ّمته.

الشخصية ،من أجل اخلروج بتوصيات مح ّددة حولها
وإدخال التعديالت املطلوبة عليها مبا يتوافق مع املبادئ
الدميوقراطية املرعية في هذا اجلانب.

إن القضايا التي تستعرضها هذه الدراسة والتوصيات
التي جاءت على لسان النساء والفتيات الفلسطينيات
تشير إلى ضرورة إجراء املزيد من األبحاث في مجال
أمن املرأة الفلسطينية ،كما يظهر ذلك جليًا من االفتقار إلى
اإلحصائيات حول العنف الذي تتعرض له النساء .وسوف
تتيح األبحاث الكمية التي تجُ رى حول هذا املوضوع
للقائمني على إعداد السياسات تركيز اخلطط التي يع ّدونها
على احتياجات النساء .وبينما جرى التركيز على عدد من
املشاكل واملعضالت خالل مراحل العمل على هذا البحث،
إال أن نطاقها ال يزال غير واضح.

ونحن نأمل بأن األطراف الفلسطينية املعنية سوف تستند
إلى النتائج التي خلُص هذا التقرير إليها وأن تنظر إلى
هذه الدراسة باعتبارها خطو ًة أولى نحو إجراء املزيد
من النقاشات الشاملة حول االحتياجات األمنية للمرأة
يشجع هذا التقرير األطراف احمللية على
الفلسطينية .كما
ّ
إعداد إجراءات شاملة للتشاور مع النساء والفتيات من
أجل إيجاد احللول العملية والناجعة للمشاكل واملعضالت
التي يواجهنها.

وتتمثل إحدى أبرز النتائج التي خلُص إليها هذا التقرير
في املطالبة بإطالق حمالت للتوعية والتثقيف حول
االحتياجات األمنية الالزمة للنساء .فقد أق ّرت النساء
أنفسهن بعدم وعيهن بحقوقهن وباملهمة التي تؤديها
املؤسسات واملنظمات التي تقدم املساعدة للمرأة .كما
ش ّددت النساء والفتيات على افتقار تلك املؤسسات
واملنظمات إلى األدوات التي مت ّكنها من االستجابة
الحتياجاتهن على الوجه املطلوب .وحيث يتزايد الطلب
على التدريب على القضايا املرتبطة باألمن في األراضي
الفلسطينية ،يعتقد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة بأنه ميكن التطرق إلى االحتياجات األمنية
للنساء الفلسطينيات من خالل دورات تدريبية مخصصة
لهذا الغرض.
وقد نشر مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة مذكر ًة حول “النوع االجتماعي وإصالح القطاع
األمني” ،وهي تشتمل على أدلة حول النوع االجتماعي
والشرطة ،والنوع االجتماعي والرقابة التي ميارسها
املجتمع املدني ،والنوع االجتماعي والقضاء .وتأخذ هذه
املذكرة في االعتبار الطابع اخلاص الذي يتّسم بها كل قطاع
أمني بعينه ،وبالتالي فهي تنصح بتعديل االستراتيجيات
والتوصيات التي تتضمنها لكي تتواءم مع السياق احمللي
الذي َ
تطبَّق فيه .وميكن استخدام هذا اإلصدار كأداة
في تدريب األطراف املهتمة في االراضي الفلسطينية،
كمؤسسات املجتمع املدني ،والوزارات وممثلي أجهزة
الشرطة والقوات األمنية.
وتستحق دعوة النساء الفلسطينيات ممن شاركن في
حلقات النقاش عناي ًة خاصة .وفضالً عن ذلك ،يستدعي
التعقيد الذي يعتري النظام القانوني النافذ في األراضي
الفلسطينية دراس ًة واعية .فباالستناد إلى هذا التقرير،
قد يرغب اخلبراء القانونيون الفلسطينيون بتحليل جميع
القوانني املتعلقة بأمن املرأة ،وال سيما قوانني األحوال
59

60

املرأة الفلسطينية واألمن

املالحق
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ملحق :1مناقشات املجموعات البؤرية :اإلستبيان
املقدمة

امليسرة مقدم ًة موجز ًة تتوافق مع الغرض من الدراسة ،وتشرح قواعد السرية التي حتكم حلقة النقاش.
تستعرض ِّ

السؤال االفتتاحي

هل ميكنك أن تق ّدمي نفسك للمجموعة وأن تخبرينا بردة فعلك عندما ُو ِّجهت إليك الدعوة للمشاركة في هذه الدراسة؟

السؤال التمهيدي

تقول الكثير من التقارير بأن األمن ميثل مشكلة بالنسبة للمرأة الفلسطينية .ما رأيك في ذلك؟ (هل تعتقدين أن ذلك
صحيح؟)
السؤال االنتقالي
 إذا سألت صديقاتك عن املخاوف التي تعتريهن بشأن أمنهن ،فماذا ميكن أن يكون جوابهن؟
 هل تستطيعني اجلزم بأن النساء يشعرن باألمن في مجتمعك؟ هل ميكنك تقدمي أمثلة محددة على ذلك؟
األسئلة الرئيسية
 ما هو أكثر شيء تخاف منه النساء الفلسطينيات وهن في الشارع  /في مكان العمل (أو املدرسة)  /في البيت؟
 (إذا لم ُيذ َكر العنف في اإلجابات املتقدمة) ماذا بشأن العنف في احليز العام  /في مكان العمل  /في املدرسة وفي البيت؟ هل
تقولني بأن النساء في مجتمعك يتملّكهن القلق من العنف؟
 ملن تستطيع النساء الفلسطينية اللجوء للحصول على املساعدة إذا واجهن العنف؟
(للمتابعة)
 إذا تعرضت صديقاتك للعنف ،ما اجلهة التي توصينهن باللجوء إليها للحصول على املساعدة؟ وما اجلهة التي توصينهن
بتجنب الذهاب إليها؟
املوجه ضد النساء؟ (للمتابعة :اطرحي سؤاالً محد ًدا حول الشرطة
 ما رأيك في طريقة تعامل السلطات الفلسطينية مع العنف
َّ
ِ
واملؤسسات االجتماعية واملستشفيات واحملاكم ،إذا لم تأت املشاركات على ذكر هذه اجلهات)
املوجه ضد املرأة؟
 ما رأيك في طريقة تعامل املؤسسات األخرى (املنظمات غير احلكومية) مع العنف
ّ
 ما الذي يجب القيام به لتمكني النساء الفلسطينيات من الشعور بق ْد ٍر أكبر من األمن؟
األسئلة اخلتامة

 في رأيك ،ما هو أهم شيء ُذ ِك َر في هذه املجموعة اليوم؟
 إذا أمكنك التحدث إلى مسؤولني في احلكومة ،فما هو التغيير الذي توصينهم بتنفيذه من أجل توفير املزيد من احلماية
للنساء؟
 هل هناك أي شيء آخر تو ّدين قوله ولم حتصلي على الفرصة لطرحه؟
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ملحق :2قائمة تشمل بعض املنظمات التي تقدم خدمات للنساء الفلسطينيات*
املؤسسات الدولية

اخلدمات

منظمة التعاون من أجل
السالم ()ACPP
العمل ضد املجاعة

متكني املرأة

منظمة هنريخ بول
منظمة كير الدولية
مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية على القوات
املسلحة ()DCAF
اللجنة الدولية للصليب
األحم ِر ()ICRC
اإلحتاد الدولي لتنظيم
االسرة ()IPPF
منظمة كونراد أدينوير
منظمة أطباء العالم

الصحة ،إغاثة ،مساعدة نفسية
اجتماعية
متكني املرأة
الصحة ،متكني املرأة ،مساعدة
نفسية اجتماعية
الوعي ،دفاع ،حكم القطاعِ أمنِي

مساعدة النِساء داخل السجون،
حماية
الصحة ،وعي ،مساعدة نفسية
اجتماعية
متكني املرأة
الصحة ،إغاثة ،مساعدة نفسية
اجتماعية
الصحة ،إغاثة ،مساعدة نفسية
أطباء بال حدود
اجتماعية
منظمة أوكسفام ( )OXFAMالصحة ،متكني املرأة ،مساعدة
نفسية اجتماعية
وعي ،مساعدة نفسية اجتماعية
مؤسسة انقاذ الطفل
مساعدة نفسية اجتماعية،
أرض االنسان
وعي ،بناء قدرة
الوعي ،متكني املرأة
صندوق السكان التابع
لألمم املتحدة ()UNFPA
برنامج األمم املتحدة لإلمناء الوعي ،متكني املرأة
()UNDP

منظمة األُمم املتّحد ِة
التربوي ِة والثقافي ِة والعلميةِ

الوعي ،متكني املرأة

صندوق أطفا ِل األُمم املتّحد ِة
()UNICEF
صندوق تطوير املرأة التابع
لألمم املتحدة ()UNIFEM
وكالة الغوث الدولية إلغاثة
وتشغيل الالجئني الفلسطينيّ ِ
ني
في الشرق األدنى ()UNRWA
برنامج الغذاء الدولي
منظمة الصحة العاملية

الصحة ،متكني املرأة ،بناء
قدرة ،وعي
الوعي ،متكني املرأة

()UNESCO

جمعية الشابات املسيحي ِة

مساعدة نفسية اجتماعية،
وعي ،بناء قدرة
الوعي ،مساعدة إجتماعية
الصحة ،إغاثة ،مساعدة نفسية
اجتماعية
مساعدة نفسية اجتماعية،
وعي ،بناء قدرة

رقم الهاتف

املوقع االلكتروني
www.acpp.com/

+972-2-2409812

www.actioncontrelafaim.org

+972-2-5835739

www.boell-ameo.org

+972-2-961121
+972-2-5834069

www.dcaf.ch

+972-2-2956297

www.icrc.org

+972-2-5917900

www.ippf.org

+972-2-6283636

www.kas.de/palaestina

+972-2-2404305
+972-2-5838551

www.msf.org

+972-2-5827422

www.oxfam.org.uk

+972-2-6566234

www.savethechildren.org

+972-2-5836302
+972-2-5831953

www.unafpa.org

+972-2-5817167

www.undp.org

+972-2-6268200

www.unesco.org

+972-2-2959740

www.unicef.org

+972-2-5830013

www.unifem.org

+972-2-6280450

www.unrwa.org

+972-2-5890400

www.wfp.org

+972-2-5820825
+972-2-5400595

www.ywca-palestine.org

+972-2-6282593

www.care.org

www.medecinsdumonde.org

www.tdh.org

www.who.org

* هذه القائمة تشمل بعض املؤسسات الفاعلة في القضايا النسوية ،والتي لها مراكز في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة أو بعضها.
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املؤسسات احلكومية
الفلسطينية ( الضفة الغربية)

اخلدمات

وزارة التربية والتعليم العالي
وزارة الصحة

الوعي ,تدريب
الرعاية الصحية األساسية،
التوعية
املساعدة اإلجتماعية ومتكني
تسجيل اجلمعيات ،حماية
سياسات ،دفاع ،حماية،
املساعدة القانونية،
تشريعات و دعم

وزارة الشؤون اإلجتماعية
وزارة الداخلية
ِ
شؤون املرأة
وزارة
الفلسطيني
املجلس التشريعي
ّ

الشرطة

املؤسسات احلكومية
الفلسطينية( قطاع غزة)

اخلدمات

وزارة الداخلية
وزارة الصحة

ِ
ملجالس النِسا ِء
دعم ومتكني
الرعاية الصحية األساسية

وزارة التربية و التعليم
العالي
ِ
شؤون املرأ ِة
وزارة

الوعي

وزارة الشؤون اإلجتماعية
الفلسطيني
املجلسالتشريعي
ّ
الشرطة

املساعدة القانونية ،دفاع،
املساعدة اإلجتماعية و متكني
املرأة
تشريعات
حكم القانون ،حماية

املنظمات الغير حكومية
احملل ّية ومراكز بحوث

اخلدمات

جمعية تنمية املرأة الريفية
جمعية اخلنساء

متكني املرأة
إيجاد األعمال ،تعليم ،مساعدة
إجتماعية
الوعي،متكني املرأة ،دفاع

جمعية تطوي ِر النِسا ِء
الفلسطينيّ ِ
ات (النهضة)
جامعة القدس املفتوحة
جمعية الضمير حلقوقِ
اإلنسان
احلقّ
جمعية ال ُهدى النسوية
املنهل مركز ثقافي للنساء
واألطفال
مركز امليزان حلقوقِ اإلنسان
صندوق النفقة الفلسطيني
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تنفيذ القانون ،حماية

رقم الهاتف

املوقع االلكتروني

+972-2-2983256 www.mohe.gov.ps
+972-2-2408690 www.moh.ps
 +972-2-2405641 +972-2-2429873 +972-2-2423315+972-2-9846529 www.pal-plc.org
+972-2-2985822 www.palpolice.ps
+972-2-2969930
املوقع االلكتروني

رقم الهاتف

www.moi.gov.ps
www.moh.gov.ps
www.mohe.ps
www.mowa.gov.ps

+972-82-881993
+972-8-2846949
+972-8-2846939
+972-8-2865200
+972-8-2828814
+972-8-2841740
+972-8-2841640

www.mosa.gov.ps

-

www.plc.gov.ps

-

- www.police.ps
رقم الهاتف

املوقع االلكتروني

www.pal.arc.org

+972-2-2424879
+972-2-2981728

-

+972-2-2956853

-

البحث ،وعي ،بناء قدرة ،تعليم
املساعدة القانونية ،دفاع،

+972-2-2964571 www.qou.edu
+972-2-2954903 www.aldameer.org

املساعدة القانونية
الصحة ،مساعدة إجتماعية
املساعدة القانونية ،وعي،
مساعدة نفسية اجتماعية
الوعي ،حقوق النِسا ِء

+972-2-2954903 www.alhaq.org
+972-2-2400406 www.al.huda.org
+972-9-2381717 www.almanhal.org

دفاع عن حقوق املرأة

+972-8-2820447 www.almanhal.org

+972-2-2954532 www.nafaqa.pna.ps
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املنظمات الغير حكومية
احملل ّية ومراكز بحوث

اخلدمات

ِ
جلان املرأة
جمعية احتاد
للعمل االجتماعي
العربيات الوعي ،حقوق النِساءِ
ِ
جمعية إحتا ِد النساء

الوعي ،دفاع ،إيجاد أعمال

أصالة
جامعة بير زيت  /مركز
دراسات املراة
ِ
راسات النِسوية
مركز ال ِد
مركز حريات للدفاعِ عن
احلقوقِ املدنيِة
جمعية الدفاعِ عن األسرة
فاتن
االحتاد العام للمرأة
الفلسطينيّة
جلان العم ِل الصحي
جمعية إنعاش األسره
جمعية اإلغاث ِة الطبيِة
إلحتاد العام لعمال فلسطني
كليَّة فلسطني التقنية
الفلسطيني حلقوقِ
املركز
ّ
اإلنسان
الفلسطيني للسال ِم
املركز
ّ
والدميقراطي ِة
الفلسطيني لنش ِر
املركز
ّ
ِ
ِ
الدميقراطية وتنمية املجتمع
الفلسطيني لنش ِر
املركز
ّ
الدميقراطي ِة وتنمي ِة املجتمع
اللجنة املستقلة الفلسطينيّة
حلقوقِ اإلنسان
املبادرة الفلسطينيّة لترقيةِ
احلوا ِر والدميقراطي ِة العاملي ِة
الفلسطيني لدراس ِة
املعهد
ّ
ِ
الدميقراطية (مواطن)
شبكة املنظمات األهليةِ
الفلسطينيّ ِة (بنغو)
جمعية الهالل األحمر
الفلسطينيّة
مركز املرأة الفلسطينية
للبحوث ِوالتوثيق
جمعية املرأة العامل ِة
الفلسطينيّ ِة للتطوير
مركز سوا

املوقع االلكتروني

رقم الهاتف

+972-2-2984782 www.awcsw.org
 +972-2-2965843+972-2-2402433 -

مساعدة إجتماعية بناء قدرة،
مشاريع صغيرة
البحث ،وعي ،بناء قدرة ،تعليم

+972-2-2982959 http://home.birzeit.edu/wsi

الوعي
الوعي ،بناء قدرة ،متكني املرأة

 +972-2-2347229+972-2-2409473 http://cldc.org

الوعي ،بناء قدرة ،حماية
مساعدة إجتماعية بناء قدرة
الوعي،متكني املرأة

 +972-9-2330333 +972-2-2961472+972-2-2401093 www.gupw.net

الصحة ،وعي
قدرة  /بناية ،مساعدة إجتماعية
الصحة ،مساعدة نفسية
اجتماعية ،وعي
التخويل ،مساعدة إجتماعية
التدريب ،تعليم
الوعي ،مساعدة قانونية

 +972-2-2407517+972-2-2402876 www.inash.org
+972-2-2980550 www.pmrcs.ps

الوعي ،بناء قدرة ،متكني املرأة
الوعي ،بناء قدرة ،حقوق النِسا ِء

+972-2-2974564 www.pgftu.ps
+972-2-2961066 www.ptcdb.edu.ps
+972-2-2406697 www.pchr.org
+972-2-2965981 www.pcpd.org
+972-2-2959618 www.panoramacenter.org

الصحة ،وعي

+972-2-6283636 www.pfppa.org

الوعي ،حقوق النِسا ِء

+972-2-2960241 www.pichr.org

الوعي ،حقوق النِسا ِء

+972-2-2989492 www.miftah.org

البحث ،وعي
الوعي
الصحة و مساعدة نفسية
اجتماعية ِ ،حماية ،إغاثة
البحث ،وعي ،بناء قدرة
الوعي ،مساعدة إجتماعية
وقانونية وبناء قدرة
مساعدة نفسية اجتماعية ،حماية

+972-2-2960285 www.muwatin.org
+972-2-2963848 www.pngo.net
+972-2-2406515 www.palestinercs.org
+972-2-2406468 www.pwrdc.ps
+972-2-2986761 www.pwwsd.org
+972-2-5324122 www.sawa.ps
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املنظمات الغير حكومية
احملل ّية ومراكز بحوث

اخلدمات

ِ
جلان العم ِل الزراعي
احتاد
ِ
شؤون املراة
طاقم
مرك ُز املراة لالرشاد القانوني
واالجتماعي

متكني املرأة ،بناء قدرة
الوعي ،بناء قدرة،متكني املرأة
ُصح
املساعدة القانونية ،ن ْ
نفسية اجتماعية

املنظمات الغير حكومية
احملل ّية (قطاع غزة)

اخلدمات

جمعية أبناء البلد
جمعي ِة البيت الصامد
جمعية العطاء اخليرية
جمعية الثقاف َة والفكر احلر
برنامج غزة للصحة النفسية

املساعدة اإلجتماعية
مساعدة نفسية اجتماعية ،صحة
متكني املرأة ،وعي ،إغاثة
الوعي ،إغاثة
مساعدة نفسية اجتماعية،
متكني املرأة
الوعي

جمعي ِة احلنان للتنمية
اإلجتماعي َة والثقاف َة
الفلسطيني للدميقراطي َة
املركز
ّ
وحل النزاعات (فرع غزة)
جمعية املجد النسائية
جمعية اخلريجات
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الوعي ،بناء قدرة ،مساعدة
قانونية
الوعي ،بناء قدرة ،مساعدة
قانونية
الوعي ،دفاع ،إيجاد أعمال

املوقع االلكتروني

رقم الهاتف

+972-2-2425893 www.uawc.pal.org
- www.watcpal.org
+972-2-2956146 www.wclac.org
املوقع االلكتروني

www.abnaa-albalad.org
www.assamed.org
www.givegaza.org.ps
www.cfta.ps.org
www.gcmhp.net

رقم الهاتف
+972-8-2482471
+972-8-2828734
+972-8-2482130
+972-8-2051299
+972-8-2888523

+972-8-2068330 www.hanancoo.org
+972-8-2847488 www.pcdcr.org
+972-8-2552569 www.almajdps.org
+972-8-2875918 www.graduates74.net

املرأة الفلسطينية واألمن
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مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ()DCAF
املكتب الرئيسي ،جنيف
بريديا

)Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF
P.O.Box 1360
CH-1211 Geneva 1
Switzerland

للزوار

)Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF
Rue de Chantepoulet 11
CH-1201 Geneva 1
Switzerland

تلفون+41 (0) 22 741 77 00 :
فاكس+41 (0) 22 741 77 05 :
مكتب رام الله
شارع املعارف 34
رام الله  /البيرة
الضفة الغربية ،فلسطني
تلفون+972 )2( 295 6297 :
فاكس+972 )2( 295 6295 :
مكتب بيروت
مركز جفينور  -بلوك ج  -الطابق السادس
شارع كليمنصو
بيروت
لبنان
تلفون+961 (0) 1 738 401 :
فاكس+961 (0) 1 738 403 :
www.dcaf.ch
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