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مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) ،د .نادر سعيد – فقهاء (مؤلف التقرير ورئيس الفريق)
فريق البحث األسايس:
منى عماشة وسامر سعيد وريم غطاس وكريستي رايت ومحمد شعيبي ونيكوالس هايمن
الباحثات امليدانيات:
إكرام الساليمه  -التميمي وسمر برهم وفردوس خميس
ان وجهات النظر واآلراء التي تم التعبري عنها يف هذه الدراسة ال تمثل بالضرورة وجهات نظر كل من االتحاد االوروبي ،هيئة االمم املتحدة للمرأة ،االمم املتحدة أو اي من املنظمات
املنتســبة لها.

بيـــن المطرقـــة والســـندان :النســـاء الفلســـطينيات،
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حيايت يف ثالث م( :مصاعب ومسؤوليات ومجابهة)

“حيايت مليئة بالعقبات واملصاعب أتنقل فيها من مشكلة إىل أخرى وأتحمل مسؤوليات عديدة يف آن واحد وأجابه العنف بأشكاله املختلفة .فما أن أحصل
عىل موافقة زوجي للخروج من املنزل ألواجه نظرات الجريان املليئة بالشك والريبة ،ومن ثم التفكري يف الرد عىل استفزازات املستوطنني واملعاناة يف اجتياز
حاجز جيش االحتالل يف طريقي كل يوم .وإضافة إىل ذلك عيلّ مراعاة متطلبات زوجي وعائلتي بميزانية محدودة وكذلك رعاية طفيل الذي يعاين من مرض
السكري ،والتفرغ ألعمايل املنزلية وعميل يف املصنع ما بني الرابعة فجراً حتى العاشرة ليالً .ورغم كل ذلك عيلّ الدفاع عن نفيس دون أي مساعدة عند
تعريض للعنف داخل املنزل ومن قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية واملستوطنني خارجه”( .امرأة ،البلدة القديمة يف الخليل 54 ،سنة)
ثالث نساء متحدات :حلم التغيري والسعادة
ً
“لدى املجتمع معايري ثقافية تعجيزية حيث أنّ املرأة لديها حقوق محدودة وهذا ال يتناسب معي ،أريد مستقبالً آخر مليئا بالعدالة والفرص ،أريد السعادة
ّ
ّ
ويقدر إمكانيايت .فأنا أكمل تعليمي حالياً ألساهم يف خدمة مجتمعي”.
املطلقة حديثاً ولجديت فهما مصدر النور يف حيايت ،وكذلك جدي الذي يفهمني
ألمي
(فتاة ،بردلة 91 ،سنة)
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الملخص التنفيذي
المقدمة
يعــرض هــذا التقريــر دراســة معمقــة مبنيــة عــى النــوع االجتماعــي
ومصممــة مــن أجــل تحديــد وكشــف احتياجــات وأولويــات النســاء الــايت
يعشــن يف املناطــق التــي تخضــع لالحتــال ويواجهــن أزمــات إنســانية عــى
الــدوام .حيــث أنّ اســتنتاجات وتوصيــات التقريرموجهــة إىل الجهــات
الفاعلــة يف الحقــول اإلنســانية والتنمويــة والسياســية؛ لتمكينهــا مــن
تطويــر برامــج إنســانية تعتمــد عــى نتائــج البحــث ،وتعالــج تبايــن تأثــر
االحتــال اإلســرائييل حســب النــوع االجتماعــي يف املجتمــع بشــكل عــام
وعــى النســاء بشــكل خــاص .ويســاهم التقريــر يف تصميــم وتطبيــق
املبــادرات يف إطــار مشــروع “دعــم تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن  1325يف
االرض الفلســطينية املحتلــة ( ”)2015-2017الــذي تنفــذه هيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة بدعــم مــن االتحــاد االوروبــي وبالشــراكة مــع االتحــاد العــام
للمــرأة الفلســطينية ( )GUPWوجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر ()CFTA
يف غــزة.
وقــد تــم اســتهداف ثالثــة مجتمعــات مختلفــة ضمــن املناطــق املهمشــة يف
غوراألردن وطوباس ومنطقة ( ،)H2واعتماد أسلوب املقاربة باستخدام
كل مــن األدوات النوعيــة والكميــة مــن أجــل البحــث .وتــم تدعيــم بيانــات

الزيــارات امليدانيــة واالســتبيانات مــع الرجــال والنســاء يف املجتمــع املحــي،
بمقابــات معمقــة ومجموعــات بؤريــة مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســية،
وهــم األشــخاص املنخرطــون يف تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن  ،1325وكذلــك
أعضــاء املســاحات اآلمنــة (التــي أنشــأها صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان)،
باإلضافــة إىل املنظمــات الدوليــة ضمــن مجموعــة التنســيق الفرعيــة يف
مواجهــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي واملجموعــات االقتصاديــة
ومقدمــي خدمــات مناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي.
اسرتشــدت الدراســة بمجموعــة مــن األســئلة الرئيســية التــي ركــزت عــى
الحواجــز التــي تحــول دون مشــاركة ووســاطة املــرأة وانتشــار العنــف املبنــي
عــى النــوع االجتماعــي وطريقــة االســتجابة لــه ،باإلضافــة إىل آليــات
التكيــف التــي تســتخدمها النســاء ،ودور قــرار مجلــس االمــن  1325وغــره
مــن الوثائــق الدوليــة ،بمــا يف ذلــك اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة ( )CEDAWوالخدمــات املقدمــة مــن قبــل الجهــات
الفاعلــة اإلنســانية ،واملنظمــات املجتمعيــة ،وتأثــر هــذه الخدمــات عــى
حيــاة املــرأة .كمــا تــم تطويــر خرائــط املعلومــات املتعــددة الوســائط لدعــم
زيــادة الوعــي عــى املســتوى الــدويل.

االستنتاجات
تبـنّ الدراســة وجــود عــدة عوامــل تعيــق مشــاركة ووســاطة املــرأة يف
الحيــز العــام .فــإنّ معرفــة املــرأة يف املناطــق املهمشــة بحقوقهــا بموجــب
القوانــن واملواثيــق املحليــة والدوليــة محــدودة بســبب صراعاتهــا وقلقهــا
اليومــي مــن أجــل الحفــاظ عــى بقــاء أســرتها ،باإلضافــة إىل النطــاق
املحــدود لحمــات التوعيــة التــي تركــز عــى أعــداد محــدودة مــن النســاء يف
املناطــق الحضريــة .كمــا أنّ املواقــف واملعتقــدات الثقافيــة املجتمعيــة حــول
دور املــرأة االقتصــادي واتخــاذ القــرارات داخــل األســرة والتنقــل واملشــاركة
العامة تشكل عوائق إضافية .وهذه املعتقدات واملواقف تعكس املواقف
التقليديــة والتناقضــات ضمــن واقــع معقــد ودائــم التغــر .ويف حــن أنّ
النســاء يتفاوضــن يف تأثريهــن ودورهــن باتخــاذ القــرارات داخــل األســرة،
فــإنّ تأثريهــن أقــل بكثــر عــى النتائــج املجتمعيــة العامــة؛ وذلــك نتيجــة
املواقــف األكــر صرامــة تجــاه حقــوق املــرأة يف التنقــل ،وعــدم وجــود فــرص
حقيقيــة للمشــاركة ضمــن الهيــاكل املجتمعيــة القبليــة األبويــة ،وكذلــك
القيــود التــي يفرضهــا االحتــال مــن حيــث القــدرة عــى التنقــل بشــكل آمــن.
وتبـنّ االســتنتاجات ،أنــه عــى الرغــم مــن أنّ املشــاركني يف الدراســة
يختلفــون حــول نســبة وحـ ّـدة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي ،إال
ّأنهــم يدركــون أنّ العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي هــو قضيــة ذات
صلــة بالواقــع الفلســطيني وتســتحق االهتمــام .كمــا وتعــزز ظــروف التنقــل
والعــادات الثقافيــة ديمومــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي،
فمعظــم املشــاركني يف االســتبيان يعتــرون العنــف املبنــي عــى النــوع
االجتماعــي مشــكلة يف مجتمعاتهــم .وكان التفســر الســائد للمشــاركني
الســتخدام العنــف ضــد النســاء والفتيــات هــو القلــق الناتــج مــن الســيطرة
عــى الحيــاة الجنســية للمــرأة ،مــع موافقــة معظــم املشــاركني باالســتبيان
عــى قتــل االبنــة الحامــل خــارج إطــار الــزواج .وكانــت معــدالت التعــرض
للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي تــراوح مــا بــن أنواعــه املختلفــة،

فحصل العنف الجســدي عىل أعىل نســبة والعنف االقتصادي عىل أدىن
نســبة ،كمــا حصلــت املنطقــة الحضريــة ( )H2عــى معــدالت أعــى بكثــر
من املنطقتني الريفيتني ضمن الدراســة .وبيّنت االســتنتاجات أدلة كمية
تربط بشكل مباشر ما بني إجراءات االحتالل وانتشار العنف املبني عىل
النــوع االجتماعــي يف إطــار األســر يف املجتمعــات الثــاث .وتفيــد النســاء
الــايت لديهــن أزواج وعائــات وتعرضــن النتهــاكات مختلفــة مــن قبــل
االحتــال ،بــأنّ مســتويات التعــرض للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي
بكافــة أشــكاله يف األســرة ،أعــى مقارنــة بالنســاء الــايت لديهــن أزواج
وعائــات ولــم يتعرضــن النتهــاكات االحتــال .حيــث أنّ املجتمعــات التــي
تتعــرض للعنــف مــن قبــل االحتــال ،تــزداد احتماليــة تعرضهــا للعنــف
املبنــي عــى النــوع االجتماعــي مقارنــة بالذيــن ال يتعرضــون لــه ،وأنّ أهــم
مؤشــر للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي هــو تعــرض الــزوج للعنــف مــن
قبــل االحتــال.
وتكشــف اســتنتاجات االســتبيان أنّ العنــف مــن قبــل االحتــال والعنــف
املبني عىل النوع االجتماعي يعززان بعضهما البعض .فمعظم املشاركني
شعروا أنّ إجراءات االحتالل وعنف املستوطنني يؤدي إىل زيادة املواقف
الســلبية تجــاه مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة يف املجتمــع .وكلمــا ارتفــع
مســتوى التهديــد والعنــف عــى املجتمــع ،أصبحــت هــذه املواقــف أكــر
ســلبية .فقــد تبـنّ أنّ هــذه املواقــف الســلبية يف املنطقــة الحضريــة ()H2
ضعــف املواقــف الســلبية يف املنطقتــن الريفتيــن ،الجفتلــك وبردلــة.
ويف حــن يتأثــر التجــاوب مــع العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي
بمجموعــة مــن املعتقــدات واأليدلوجيــات التــي تعــزز هــذا العنــف
كخيــار مقبــول ومشــروع إلدارة العالقــات مــا بــن الجنســن ،فهــو يتأثــر
أيضــاً بالوجــود الفعــي واملتصــور للخدمــات املناهضــة للعنــف املبنــي
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عــى النــوع االجتماعــي ،والقــدرة عــى الوصــول إليهــا ،باإلضافــة إىل
تكلفتهــا وجودتهــا .وظهــر أنّ مــا يقــارب مــن ثلثــي النســاء املشــاركات يف
االســتبيان ،ليــس لديهــن معرفــة بخدمــات مرتبطــة بمناهضــة العنــف
املبنــي عــى النــوع االجتماعــي يف مجتمعاتهــن ،وأفــادت أغلبيــة أكــر أنّ
املســاعدات تتوفــر يف أوقــات غــر مناســبة ،واملعلومــات لديهــن قليلــة
أو معدومــة حــول األماكــن التــي يمكــن أن يقصدنهــا يف حــال تعرضهــن
للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي .كمــا كشــفت الدراســة أنّ أغلبيــة
كبــرة مــن النســاء يوافقــن عــى أنّ العامــل األقــوى الــذي ال يشــجعهن
عــى الوصــول للخدمــات املناهضــة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي،
هــو العــار املرتبــط بطلــب املســاعدة الخارجيــة .وتشــعر أقــل مــن نصــف عــدد

النســاء املشــاركات أنّ النظــام القانــوين ال يحميهــن يف حــال لجوئهــن إىل
تلــك الخدمــات.

وكمــا أفــادت نصــف النســاء املشــاركات يف الدراســة ّأنهــن حصلــن عــى
خدمات صحية وإنجابية من منظمات غري ربحية ومنظمات مجتمعية.
وأفــادت جميــع النســاء املشــاركات ّأنهــن ال يحصلــن بشــكل عمــي عــى
أي خدمــات قانونيــة ،وأنّ الدعــم النفــي محــدود جــداً ،ومســتويات
املســاعدة اإلنســانية منخفضــة جــداً ،بالرغــم مــن العيــش يف مجتمعــات
يســتهدفها التمويــل الــدويل بشــكل كبــر .وتفيــد النتائــج أنّ املســاعدات
كانــت أكــر مالءمــة الحتياجــات النســاء مــن الرجــال ،و أنّ النســاء الــايت
حصلــن عــى املســاعدات ينظــرن لهــا بشــكل إيجابــي.

النتائج والتوصيات
املــرأة يف املجتمعــات املهمشــة ال تســاهم يف الحيــاة العامــة يف مجتمعهــا
نتيجــة ملجموعــة مــن العوامــل والقيــود املرتبطــة باالحتــال ،والتــي
تعمــل عــى ترســيخ املعايــر الثقافيــة التــي تميــز ضــد املــرأة وتســتبعدها
مــن املشــاركة ،كمــا أنّ العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي هــو قضيــة
مجتمعيــة يجــب االهتمــام بهــا .فالعنــف املرتبــط باالحتــال واألدوار
الجندريــة املقـرّة ضمــن اإلطــار األبــوي ،والعنــف املبنــي عــى النــوع
االجتماعي ضمن األسر يعززان بعضهما البعض إىل حد كبري ،فهنالك
ارتبــاط مباشــر مــا بــن التعــرض للعنــف مــن االحتــال ومســتويات العنــف
املبنــي عــى النــوع االجتماعــي يف العائــات .فــإنّ الظــروف االقتصاديــة
واملجتمعيــة الســائدة يف الســياق الفلســطيني تــؤدي إىل تفاقــم الرتتيبــات
األبويــة واملعايــر التقليديــة (حســب النــوع االجتماعــي) والتــي تــؤدي
بدورهــا إىل املزيــد مــن التهميــش والعنــف ضــد النســاء والفتيــات يف إطــار
األســرة .وتحــاول النســاء التكيــف يف ظــل غيــاب الخدمــات الداعمــة،
والعــار املجتمعــي املرتبــط بالطلــب والبحــث عــن املســاندة الخارجيــة.
وتشــمل التوصيــات املوجهــة لألمــم املتحــدة وللمؤسســات الدوليــة
األخــرى وللســلطة الفلســطينية وللمنظمــات غــر الحكوميــة واملجتمعيــة
املحليــة ،اســتمرار التأكيــد عــى أهميــة االلتزامــات املرتبطــة بقــرار مجلــس
األمــن  ،1325باإلضافــة إىل دمــج حقــوق النســاء املتأثــرات بشــكل كبــر
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مــن االحتــال يف أطــر السياســات وامليزانيــات املرتبطــة بهــا ،وتوفــر الدعــم
لتحســن آليــات التوثيــق وجمــع البيانــات ،والعمــل عــى زيــادة التأييــد
واملناصــرة والتنســيق بــن مختلــف الفاعلــن يف حقــوق اإلنســان والتنميــة
يف فلسطني بشكل عام ويف منطقة (ج) و( )H2بشكل خاص ،باإلضافة
إىل توفــر املزيــد مــن املــوارد للمؤسســات النســوية الفلســطينية التــي
تعمــل عــى التمكــن االقتصــادي واملجتمعــي يف املناطــق املهمشــة .ويجــب
أن يســتند تخطيــط الربامــج عــى فهــم كامــل للنظــام املؤسســايت وربــط
الخدمات باالقتصاد الوطني والسياسات االجتماعية وقدرات منظمات
املجتمــع املــدين والتمويــل الــدويل .ويجــب أن تكــون مناصــرة وتأييــد حقــوق
املــرأة جــزءاّ أساســياً مــن برامــج هــذه املؤسســات ،عــى أن يشــارك يف
تصميمهــا وتنفيذهــا مؤسســات نســائية ونســوية لضمــان مالئمــة الربامــج
والحفــاظ عــى االســتقاللية ،والوصــول للمناطــق النائيــة لتســتطيع
النســاء املشــاركة يف القضايــا السياســية واالقتصاديــة يف املجتمــع املحــي.
وتشــمل أولويــات تخطيــط هــذه الربامــج ،للنســاء الــايت يعشــن يف
مجتمعــات مهمشــة ،التمكــن االقتصــادي والدعــم القانــوين والنفــي
واملجتمعــي ،باإلضافــة إىل خدمــات مناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع
االجتماعــي ،واملناصــرة املالئمــة التــي تركــز عــى التأثــر املتبايــن لالحتــال
حســب النــوع االجتماعــي.

الفصل األول.
الخلفية والمنهجية
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مقدمة
يواجــه الفلســطينيون وبالــذات النســاء يف منطقــة (ج) و( )H2العديــد
مــن الظــروف املعقــدة املتعــددة املصــادر ،التــي تخلــق وتســاهم يف
ديمومــة العنــف والتهميــش والحرمــان مــن حقوقهــم وفــرص مشــاركتهم
وقدرتهــم عــى الوصــول للخدمــات وآليــات املســاندة املختلفــة .فالنســاء
الفلسطينيات لديهن فرص قليلة للتطور ويفتقرن إىل الحياة الكريمة،
وذلــك بســبب املضايقــات واالعتــداءات وســرقة امللكيــة مــن قبــل االحتــال
اإلســرائييل واملســتوطنني ،باإلضافــة إىل عــدم توفــر البنيــة التحتيــة
األساســية والخدمــات االجتماعيــة الضروريــة ،وتزامــن ذلــك مــع قيــود
املجتمــع األبــوي .واســتجابة لهــذه االحتياجــات تقــوم هيئــة األمــم املتحــدة
للمــرأة بســد هــذا الفــراغ مــن خــال مشــروعها املســتمر “دعــم تنفيــذ قــرار
مجلس األمن  1325يف االرض الفلسطينية املحتلة ( ”)2015-2017بدعم
مــن االتحــاد األوروبــي وبالشــراكة مــع االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية
( )GUPWوجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر( )CFTAيف غــزة .ويتضمــن
املشــروع مجموعــة مــن التدخــات واملبــادرات التــي تركــز عــى خلــق بيئــة
تمكينيــة لــدور النســاء القيــادي ومشــاركتهن السياســية يف حــل النزاعــات
وعمليــات الســام وبنــاء الدولــة.
ويتبنــى املشــروع قــرار مجلــس األمــن  ،1325مــن خــال الدعــوة للحقــوق
االجتماعيــة والسياســية للمــرأة واألطفــال واحتياجاتهــم الفريــدة مــن
نوعهــا نتيجــة لعيشــهم تحــت نــر االحتــال .ولهــذا تقــوم هيئــة األمــم
املتحـ�دة للمـ�رأة بالتنسـ�يق مـ�ع صنـ�دوق األمـ�م املتحـ�دة للسـ�كان(  (�UNF
 ،)PAوهــي وكالــة تســاهم يف دعــم وتطويــر اإلطــار االســراتيجي الوطنــي
الفلســطيني لقــرار مجلــس األمــن  ،1325والــذي تــم اعتمــاده مــن قبــل

الحكومــة الفلســطينية يف أيــار  ،2015باإلضافــة إىل رؤســاء مجموعــة
التنســيق الفرعيــة يف مواجهــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي
يف فلســطني ،والتــي تشــمل منظمــات غــر حكوميــة دوليــة ومحليــة،
تقــدم خدمــات ملناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي وحقــوق
اإلنســان يف فلســطني .ويف خضــمّ عملهــم الحظــت الوكالتــان ،هيئــة
األمــم املتحــدة للمــرأة ،وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان (،)UNFPA
التحديــات املرتبطــة بتنفيــذ القوانــن الفلســطينية واتفاقيــة القضــاء عــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ( )CEDAWو قــرار مجلــس األمــن
 1325وحمايــة القانــون الــدويل اإلنســاين ( )IHLوالقانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان (.)IHRL
وباإلضافــة إىل ذلــك تســتند الدراســة إىل مجموعــة أوســع مــن الحقــوق
املوضحــة يف اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
( ،)CEDAWويف املؤتمــرات والصكــوك املتعلقــة بهــا .ودفعــت هــذه
التحديــات ،هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ،لطلــب دراســة معمقــة مــن أجــل
فهــم محــددات عالقــات النــوع االجتماعــي ضمــن إطــار االحتــال والنظــام
األبــوي .كمــا تحــدد هــذه الدراســة احتياجــات وأولويــات النســاء والفتيــات
والشــباب الذيــن يعيشــون يف مناطــق تتعــرض ألزمــات إنســانية ،وتســاعد
يف اظهار هذه االحتياجات واألولويات ،ليستطيع الفاعلون والناشطون
يف حقوق اإلنســان ،تطوير اســتجابات إنســانية وتنموية مدروســة تعالج
األســباب الجذرية للتأثري املتباين لالحتالل حســب النوع االجتماعي عىل
أفــراد املجتمــع وباألخــص عــى املــرأة.

أهداف وتوقعات الدراسة
الهــدف الرئيــي مــن الدراســة هــو فحــص التأثــر املتبايــن لالحتــال حســب
النــوع االجتماعــي عــى أفــراد املجتمــع يف منطقــة (ج) والبلــدة القديمــة يف
الخليــل ( ،)H2مــع الرتكيــز عــى النســاء والفتيــات والشــباب مــن أجــل
تحديــد االحتياجــات وتقديــم توصيــات تتمــاىش مــع قــرار مجلــس األمــن
 ،1325لنشــطاء حقــوق اإلنســان مــن ضمنهــم األمــم املتحــدة ومؤسســات
دولية واملجتمع املدين؛ لتحسني الخدمات املبنية عىل النوع االجتماعي،
وحمايــة النســاء والفتيــات وتحســن وضعهــم االجتماعــي لزيــادة دورهــم
يف املجتمــع.
ولتحقيــق هــدف البحــث ،تــم تبنــي منهجيــة مختلطــة مبنيــة عــى آليــات
نوعيــة وكميــة ،والتــي تضمنــت زيــارات ميدانيــة ســمحت للباحثــن
باالنخــراط بشــكل مباشــر مــع عينــات متنوعــة مجتمعيــة ضمــن املناطــق
املهمشــة يف غــوراألردن وطوبــاس ومنطقــة ( .)H2وتــم تدعيــم الزيــارات
امليدانيــة بمقابــات معمقــة ومجموعــات بؤريــة مــع أصحــاب املصلحــة
الرئيســية ،وهــم االئتــاف الوطنــي لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن ،13251
وأعضاء املساحات اآلمنة (التي أنشأها صندوق األمم املتحدة للسكان)،

باإلضافــة إىل املنظمــات الدوليــة ضمــن مجموعــة التنســيق الفرعيــة يف
مواجهــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي واملجموعــات االقتصاديــة
(نقابــات وتحالفــات) ،ومقدمــي الخدمــات التــي تشــمل خدمــات قانونيــة
وصحيــة وإنجابيــة ونفســية ،ومؤسســات مجتمعيــة مناهضــة للعنــف
املبنــي عــى النــوع االجتماعــي .2وباإلضافــة إىل ذلــك قــام فريــق العمــل
بتوزيــع اســتبيانات عــى ســكان املناطــق املســتهدفة.
اسرتشــدت الدراســة بمجموعــة مــن األســئلة الرئيســية التــي ركــزت عــى
الحواجــز ،التــي تحــول دون مشــاركة ووســاطة املــرأة ،وعــى فــرص
مشــاركة املــرأة بشــكل عــام ،وانتشــار العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي
وطريقــة االســتجابة لــه ،باإلضافــة إىل آليــات التكيــف التــي تســتخدمها
النســاء .واســتندت األســئلة إىل دور قــرار مجلــس األمــن  1325وغــره مــن
الوثائق الدولية ،بما يف ذلك اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز
ضــد املــرأة (.)CEDAW

 1يتكــون االئتــاف الوطنــي مــن :االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية ،طاقــم شــؤون املــرأة ،املبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العاملــي والديمقراطيــة (مفتــاح) ،مؤسســة الثقافــة
والفكــر الحــر ،مركــز املــرأة لإلرشــاد القانــوين واالجتماعــي ،جمعيــة الشــابات املســيحيات ،جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة ،مركــز الدراســات النســوية ،مؤسســة تنميــة
وإعالم املرأة (تام) ،مؤسسة فلسطينيات ،مركز شؤون املرأة – غزة ،مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة – غزة .يعمل االئتالف عىل تطوير خطط اسرتاتيجية للمناصرة
لحقــوق النســاء والســام واألمــن يف فلســطني ،باإلضافــة إىل تزويــد املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املحــي بإطــار لتطبيــق قــرار .1325
 2ملزيــد مــن املعلومــات والحصــول عــى تفاصيــل الخدمــات ومــزودي الخدمــات املتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء ،مــن املمكــن مراجعــة UNFPA-Protection Cluster (Gender
.Based Violence sub-cluster) Mapping Interventions, Preventing and Responding to GBV in the oPt, 2016
.http://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2016%20GBV%20Mapping%20Report%20-%20Final%20EN_0.pdf
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والخدمــات املقدمــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة اإلنســانية واملنظمــات
املجتمعيــة ،وتأثــر هــذه الخدمــات عــى حيــاة املــرأة .كمــا اســتند البحــث عــى

دراســات واســتطالعات ســابقة قــام بهــا مركــز أوراد .3وتــم تطويــر خرائــط
املعلومــات املتعــددة الوســائط لدعــم زيــادة الوعــي عــى املســتوى الــدويل.

السياق الفلسطيني العام :االحتالل والنظام األبوي
إنّ بنيــة النــوع االجتماعــي يف عــدم املســاواة ،معقــدة بشــكل فريــد يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وتتمثــل بالتاريــخ الطويــل ملشــاركة املــرأة يف
الحــراك الســيايس وتطلعاتهــا للمســاواة بــن الجنســن يف ظــل مجتمــع
تقليــدي ذكــوري ضمــن هيكليــة اجتماعيــة وثقافيــة تقليديــة .ويف الوقــت
نفســه فــإنّ القيــود التــي يفرضهــا االحتــال اإلســرائييل واالنقســامات
السياســية بــن األحــزاب السياســية تــؤدي إىل تغــرات يف العالقــات
االجتماعيــة وعكــس املعايــر والتقاليــد تجــاه املــرأة.
إنّ الديناميكيــات الديموغرافيــة يف الضفــة الغربيــة تمثــل تحديــات بالغــة
الصعوبــة عــى املــدى القريــب واملتوســط ،4فآفــاق التنميــة االقتصاديــة
غــر واضحــة وهنــاك انخفــاض يف النمــو االقتصــادي ،يقابلــه نمــو ســنوي
بنسبة  4%يف القوى العاملة ،5مما أدى لزيادة البطالة والفقر .وال تزال
هنالــك فجــوات مــا بــن الجنســن يف مياديــن املشــاركة يف العمــل واألجــور
والقوانــن واتخــاذ القــرارات ،كمــا أنّ الخدمــات االجتماعيــة متدنيــة
مــن ناحيــة الكميــة والنوعيــة .وعــى الرغــم مــن إحــراز بعــض التطــور يف
السنوات العشر السابقة إال أنّ الرتتيبات املؤسساتية ال تزال محدودة،
والعديــد مــن الخدمــات ال تــزال يف مرحلــة جنينيــة .فاملناطــق املهمشــة
مثــل مخيمــات الالجئــن واملناطــق الريفيــة ومجموعــات مثــل النســاء،
ال تــزال تواجــه تحديــات عــدة يف الحصــول عــى هــذه الخدمــات .وهــذه
التحديات شائعة بني بلدان ذات خصائص ديموغرافية متماثلة ،لكنها
تتفاقــم بشــكل فريــد نتيجــة القيــود التــي يفرضهــا االحتــال اإلســرائييل
عــى اســتخدام األرايض والقــدرة عــى الحصــول عــى املــاء وتوفــر الفــرص
االقتصاديــة .فتحكــم االحتــال اإلســرائييل باإليــرادات املاليــة للســطلة
الفلســطينية يزيــد مــن تحديــات قــدرة الســلطة الفلســطينية عــى توفــر
الخدمــات الالزمــة للفلســطينيني رجــاالً ونســاء.
ومــن أبــرز صفــات الوضــع الحــايل للمــرأة يف املجتمــع الفلســطيني ،هــي
معدالت الخصوبة والبطالة العالية لدى النساء املتعلمات ،ومعدالت
املشــاركة يف العمــل املنخفضــة .وتكشــف بيانــات اإلحصــاء أنّ  22.0%مــن
النســاء التــي تــراوح أعمارهــن مــا بــن  20-24عامــاً ينجــن أطفــاالً قبــل
ســن الثامنــة عشــر ،وهــذه املعــدالت أعــى يف غــزة مقارنــة بالضفــة الغربيــة
(  25.1%يف غزة و 19.6%يف الضفة الغربية) .كما أنّ مشاركة النساء يف
القــوى العاملــة تتزايــد حيــث بلغــت  19.3%يف  2015مقارنــة ب 10.3%يف
 ،2001إال ّأنهــا مــا زالــت متدنيــة .أمّ ــا مشــاركة الرجــال يف القــوى العاملــة
فهــي ثالثــة أضعــاف مشــاركة النســاء وتســاوي  .71.9%ومــا يــزال هنالــك

فجــوة يف معــدل األجــور اليوميــة ،فمعــدل أجــور النســاء اليوميــة هــو
 73%مــن أجــور الرجــال ( 83.3شــيقالً للنســاء و 114.1شــواقل للرجــال
يف  .)2015ومعــدل البطالــة لــدى النســاء كان  44.7%و 22.2%للرجــال
يف  .2016ومــن الجديــر ذكــره أنّ معــدالت البطالــة للنســاء كانــت أعــى
للوايت أنهني ثالثة عشر عاماً من الدراسة أو أكرث ،والتي بلغت .45.6%

وباإلضافــة إىل ذلــك ،تشــغل املــرأة الفلســطينية أدواراً مركزيــة أقــل يف
املؤسســات املهمــة .ففــي  ،2014شــغلت النســاء منصــب قاضيــات بنســبة
 15.6%وصحفيات بنسبة  25.0%يف فلسطني ،وسفريات بنسبة 5.8%
فقــط ،وموظفــات يف القطــاع االعــام (موظفــات الخدمــات املدنيــة) بنســبة
 ،41.8%وموظفــات الشــرطة بنســبة  .3.4%عــاوة عــى ذلــك ،تحتــل
النساء ثالثة مناصب وزارية من مجلس الوزراء الفلسطيني الحايل من
مجمــوع  21منصــب وزاري 6 .بالرغــم مــن ذلــك ،ذلــك ،بلغــت معــدالت
محــو األميــة عنــد النســاء  94.9%وعنــد الرجــال  98.5%يف  .20157ويف
املقابــل ،تشــكل اإلنــاث أكــر مــن  60%مــن جميــع الطــاب امللتحقــن
بالتعليــم العــايل وأكــر مــن نصــف الطــاب امللتحقــن باملــدارس.8
وتشــكل األعــراف والتقاليــد والتوقعــات االجتماعيــة حاضنــات للعنــف
املبنــي عــى النــوع االجتماعــي يف فلســطني ،حيــث يمــارس الذكــور
هيمنتهــم يف األســرة والهيــاكل األبويــة والســلطة الكاملــة يف تحديــد
العالقــات االجتماعيــة .وال تــزال العالقــات مــا بــن الجنســن مصــدر قلــق
نتيجــة للعــادات والتقاليــد والقوانــن التــي توفــر للرجــل الســلطة عــى
املــرأة ،فعــى النســاء أن يكــنّ خاضعــات ال يبديــن آرائهــن ،فالرجــال هــم
أصحــاب القــرار .ويف العالقــات النمطيــة املبنيــة عــى النــوع االجتماعــي
يٌتوقــع مــن الرجــل أن يشــارك يف الحيــز العــام مثــل العمــل وكســب األجــر،
ويُتوقــع مــن النســاء أن يشــاركن يف الحيــز الخــاص ويكــنّ مســؤوالت عــن
رعاية األطفال والشؤون املنزلية .إضافة إىل ذلك فالرجال الذين يقتلون
يدعــون أنّ القتــل كان عــى خلفيــة الشــرف؛ ّ
النســاء ّ
ألنهــم ســيحصلون
عــى عقوبــة أخــف مــن االعــراف بالقتــل العمــد.
إنّ نطــاق وحجــم العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء ال يتتطابــق مــع
توفــر الخدمــات املناهضــة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــيّ .
وأكــد
تقريــر مجموعــة التنســيق الفرعيــة يف مواجهــة العنــف املبنــي عــى النــوع
االجتماعــي ،كانــون الثــاين – حزيــران  ،2017أنّ العنــف ضــد النســاء

Impacts of the Israeli Occupation on Palestinian Women (with a focus on Area C, Hebron (H2 Area), East Jerusalem and Gaza), con� 3
ducted in cooperation with Action Aid, Alianza por la Solidaridad and Culture and Free Thought, 2018; AWRAD, Assessment of GBV in
.Palestine and Media Programming (Surveys of Women and Men), with Ma’an News Agency, 2017
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املعلومــات مــن املمكــن مراجعــة Palestine 2030 - Demographic Change: Opportunities for Development. http://palestine.unfpa.org/sites/default/
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يشكل تهديداً خطرياً ،كاشفاً أنّ  20%من ناجي العنف املبني عىل النوع
االجتماعــي لــم يحصلــوا عــى املســاعدة الالزمــة لعــدم توفــر الخدمــات
املناهضة للعنف ونقص التمويل .9ويف كانون األول  2011أصدر الجهاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ( 10)PCBSاســتبياناً يبـنّ أنّ العنــف
وإساءة معاملة النساء والرجال والشباب واألطفال هي قضية رئيسية
يف املجتمــع الفلســطيني .ومــن خــال االســتبيان تمــت دراســة تجــارب
العنــف التــي مــرت بهــا النســاء والرجــال واألطفــال ،وب ّينــت النتائــج أنّ
 37%مــن النســاء املتزوجــات تعرضــن لنــوع واحــد عــى األقــل مــن العنــف

بيئة قانونية غير فاعلة

تعتــر البيئــة القانونيــة الفلســطينية مــن أهــم عناصــر تدعيــم ارتــكاب
العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي .والهيكليــة القانونيــة يف فلســطني
هــي مزيــج مــن القوانــن الجنائيــة واألنظمــة القانونيــة والتشــريعات
املحليــة والقــرارت التنفيذيــة .ففــي الضفــة الغربيــة ال يــزال القانــون
الجنــايئ األردين عــام  1960قائمــاً ،يف حــن أنّ قطــاع غــزة يخضــع ملزيــج
مــن القوانــن املصريــة واإلنجليزيــة ،وتخضــع القــدس الشــرقية للنظــام
اإلســرائييل واألردينُ .
وتعـرّض هــذه القوانــن املختلفــة املــرأة لعــدم
12
املســاواة ،وبنفــس الوقــت تحمــي األفــراد الذيــن يرتكبــون أعمــاالً عنفيــة .
ويدافع القانون الجنايئ األردين عن مرتكبي جرائم القتل بدافع الشرف
بموجــب مــادة  340و .98وبالرغــم مــن تعديــل هــذه املــواد يف 2011

دور االحتالل

تشــر أبحــاث أوراد الســابقة إىل أنّ التأثــر الســلبي لالحتــال عــى
حقــوق املــرأة وحياتهــا متعــدد املســتويات وغــر متماثــل .وتواجــه املــرأة
الفلســطينية يف حياتهــا اليوميــة مجموعــة مــن االعتــداءات والتحرشــات
والقيــود والعنــف ،وتظهــر البيانــات أنّ النســاء ال يواجهــن اعتــداءات
وانتهــاكات فرديــة أو معزولــة عــى يــد االحتــال فقــط ،بــل مجموعــة مــن
االنتهــاكات املرتابطــة ،والتــي تشــمل العــبء املــزدوج يف العزلــة يف املنــزل

مــن أزواجهــن يف حياتهــن ،ويشــمل ذلــك العنــف النفــي واالقتصــادي
والجســدي والجنــي .وظهــر تبايــن مــا بــن النتائــج يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة بمعــدالت  29.9%يف الضفــة الغربيــة مقارنــة ب 51.1%يف
قطــاع غــزة .وكانــت معــدالت النســاء اللــوايت تعرضــن للعنــف النفــي،
عــى األقــل مــرة واحــدة .58.6% ،ولــم تلجــأ ســوى  30.2%مــن النســاء
املتزوجــات لبيــوت األقــارب عنــد تعرضهــن للعنــف ،وّ 65.3%
فضلــن عــدم
اإلجابــة .و 0.7%فقــط مــن النســاء املعنفــات لجــأن للمســاعدة واملشــورة
مــن مراكــز أو مؤسســات للنســاء.11

وحذفهــا مــن القانــون يف  2014بنــاء عــى قــرارات رئاســية  ،إال أنّ قتــل
النســاء مســتمر لعــدم االلتــزام بتطبيــق القوانــن.14
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“املــرأة ملكيــة الرجــل” ،هــي الحقيقــة الفلســفية األساســية للقوانــن
املتبعــة حاليــاً .ومــن بــن األمثلــة األكــر إجحافــاً يف النظــام القانــوين يف
الضفــة الغربيــة هــو إعفــاء املغتصــب مــن املالحقــة القانونيــة إذا تــزوج
بامل َ
ُغتصبــة ،15باإلضافــة لعــدم اعــراف القانــون باالغتصــاب الزوجــي.
كمــا فشــل القانــون الســائد يف معاقبــة أو حتــى االعــراف بغــر العنــف
الجســدي مثــل العنــف النفــي واالجتماعــي واالقتصــادي .وتواصــل
املحاكــم اســتخدام قوانــن قديمــة مــن العصــر العثمــاين واألردين ويهيمــن
الذكــور يف املحاكــم كقضــاة وموظفــن.16

واملجتمــع املحــي نتيجــة لقيــود الحركــة والتنقــل ،فضـاً عــن املضايقــات
واالعتــداءات التــي تتعــرض لهــا املــرأة عــى الحواجــز يف األوقــات النــادرة
التــي تتنقــل بهــا .وتتفاقــم العزلــة يف املنــزل مــع الشــعور بالعجــز بســبب
الفقــر والحرمــان مــن الخدمــات نتيجــة لالحتــال .وعــى الرغــم مــن أنّ
املــرأة تقــي غالبيــة وقتهــا يف املنــزل ،إال ّأنهــا تشــعر بالعجــز يف بيئتهــا،
ألنّ نظــام امــداد امليــاه ضعيــف جــداً حيــث يحرمهــا مــن فــرص العنايــة

 9صندوق األمم املتحدة للسكان.http://palestine.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/GBV%20Sub-Cluster%20January-June%202017.pdf ،
 10الجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني ،مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني.2011 ،
 11كافة البيانات تعكس أعمال العنف التي تعرضن لها خالل أي فرتة يف حياتهن.
 12نــادرة شــلهوب – كوفريكيــان ،قتــل النســاء يف املجتمــع الفلســطيني ،مركــز املــرأة لإلرشــاد القانــوين واالجتماعــيhttps://libserver.bethlehem.edu/webopac/ ،2001 ،
.records/1/67470.aspx
 13تــم إصــدار أول قــرار رئــايس يف شــهر أيــار  .2011ملزيــد مــن املعلومــات عــن مواطــن الضعــف يف هــذا القــرار مــن املمكــن مراجعــة :مركــز املــرأة لإلرشــاد القانــوين واالجتماعــي ،قــراءة
يف املرسـ�وم الرئـ�ايس الخـ�اص بتعديـ�ل قوانـين العقوبـ�ات http://www.wclac.org/userfiles/Legal-perspective-on-the-presidential-decree-crimi� .2011 ،
 .nal-law.pdfتــم إصــدار القــرار الثــاين يف .2014
Botmeh, R. 2012. A Review of Palestinian Legislation from a Women’s Rights Perspective. United Nations Development Programme (UNDP). 14
.http://www.ps.undp.org/content/dam/papp/docs/Publications/UNDP-papp-research-Legislative%20english.pdf
 15بند رقم  308من قانون العقوبات األردين.
 16لقــد حدثــت يف اآلونــة األخــرة عــدة تطــورات إيجابيــة يف النظــام القانــوين بمــا يتعلــق بالعنــف ضــد النســاء والفتيــات .قامــت املحاكــم باســتحداث وحــدات استشــارة عائليــة لتقديــم
اإلرشــاد للعائــات .باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم اســتحداث وحــدة النــوع االجتماعــي ضمــن مكتــب املدعــي العــام بهــدف زيــادة الحساســية اتجــاه النــوع الجتماعــي ضمــن عمليــة القضــاء.
قامت الشرطة الفلسطينية كذلك بإنشاء وحدة العائلة والطفل ،والتي تشكل البوابة الرئيسية للنساء والفتيات لتقديم الشكاوى ضمن النظام القانوين الرسمي .حداثة هذه
التطــورات تجعــل مــن الصعــب تقييــم أثرهــا ،إال أن كافــة الدالئــل تشــر إىل افتقارهــا للمــوارد البشــرية واملاديــة الالزمــة .مــن التطــورات اإليجابيــة األخــرى جهــود املؤسســات الحقوقيــة
والنســوية التــي وضعــت موضــوع العنــف ضــد النســاء عــى األجنــدة الوطنيــة لصنــاع القــرار والــدول املانحــة ومؤسســات املجتمــع املــدين .توجــت هــذه الجهــود بعــدة خطــط اســراتيجية
وطنيــة تركــز عــى موضــوع العنــف ضــد النســاء .عــى ســبيل املثــال ،االســراتيجية الوطنيــة متعــددة القطاعــات للنــوع االجتماعــي ( )2011-2013والتــي تركــز عــى الحــد مــن جميــع
أنــواع العنــف ضــد النســاء .باإلضافــة إىل ذلــك ،قامــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بتبنــي عــدد مــن االتفاقيــات بمــا يف ذلــك اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
( )CEDAWيف  ،2009مشــروع قانــون الحقــوق الفلســطيني ( )2008وقــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة للحــد مــن العنــف ضــد النســاء ( .)2007إنشــاء نظــام اإلحالــة
الوطنــي ( )NRSيف  2013كان أيضــاً خطــوة لألمــام.
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بنظافــة املنــزل وصحــة العائلــة ،يف حــن أنّ املــوارد املاليــة الشــحيحة
كاف
تحرمهــم مــن الشــعور باألمــان لعــدم توفــر الطعــام واملالبــس بشــكل ٍ
 ،وتمنعهــم مــن إصــاح املنــازل أو تجديدهــا ،أو متابعــة أنشــطة لتخفيــف
امللــل أو اإلجهــاد .ونتيجــة لذلــك ،يجــب عــى املــرأة أن تتعاطــى مــع العــبء
املزدوج الضاغط املتمثل يف امللل والعجز ،وال سيما عواقب هذه األعباء
الخطــرة عــى الصحــة والحيــاة الكريمــة.17
كمــا يعــزز االحتــال النظــام األبــوي الــذي يشــجع العنــف املبنــي عــى
النــوع االجتماعــي يف بعــض الحــاالت ،فاألزمــة املاليــة التــي تعــاين منهــا
األســر بصــورة منتظمــة ،نتيجــة لســوق العمــل املختنــق وعــدم توفــر
الخدمــات االجتماعيــة الكافيــة ،تجــر األســرعىل تقنــن األمــوال وفقــاً
للحاجــات الرئيســية .فأفــراد األســرة مــن اإلنــاث هــم أول املتضرريــن مــن
هــذا التقنــن ،الــذي يشــمل عــادة إبعــاد الفتيــات عــن املــدارس أو حرمــان
النســاء مــن املصــروف الشــخيص واملنــزيل .ويتزامــن هــذا مــع منــح االذكــور

دخـاً اســتهالكياُ أكــر مــن حاجتهــم ،مثــل نفقــات البنزيــن أو الســجائر،
وتؤكد وجهات النظر األبوية أنّ األوالد يحتاجون إىل إنفاق املال ليكونوا
اجتماعيــن وللحفــاظ عــى املظاهــر ،يف حــن أنّ النســاء ال يحتجــن لذلــك.
ويكشــف البحــث أيضــاً أنّ الــزواج املبكــر هــو نتيجــة أخــرى للظــروف املاديــة
املحــدودة.18

ويؤثــر االحتــال أيضــاً عــى الرجــال الفلســطينيني ،وينعكــس هــذا التأثــر
ســلباً عــى املنــزل وخاصــة عــى النســاء .فعندمــا تهتــز الصــورة الذكوريــة
للرجــال ،أكان ذلــك مــن خــال االعتــداء املباشــر مــن جنــود االحتــال
واملســتوطنني اإلســرائيليني أو بشــكل غــر مباشــر بســبب الفقــر وغيــاب
الفرص التي يفرضها االحتالل ،يشــعر الرجال باإلحباط وعدم الكفاءة.
وقــد تحرضهــم هــذه املشــاعر عــى محاولــة إعــادة تأكيــد قوتهــم مــن خــال
الســيطرة عــى األفــراد األضعــف ،مثــل الزوجــات أو األطفــال.

واقع الحال في منطقة (ج) و()H2
فيمــا يــي ســردلألوضــاع السياســية والقانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
يف املنطقــة (ج) و( .)H2باإلضافــة ملوجــز شــامل للظــروف التــي تؤثــر عــى

منطقة (ج) وغور األردن

يف االتفــاق املؤقــت لعــام  1995بخصــوص الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
اتفقــت إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية عــى تقســيم مؤقــت
للضفــة الغربيــة (باســتثناء القــدس الشــرقية) إىل ثــاث مناطــق( :أ) و(ب)
و(ج) .وكان مــن املفــرض أن يــدوم هــذا التقســيم حتــى الوصــول إىل
الحــل النهــايئ يف غضــون خمــس ســنوات .19وعندمــا فشــلت املفاوضــات
اإلسرائيلية/الفلســطينية يف العــام  ،2000ص ّنــف مــا يقــارب  40%مــن
أرايض الضفــة الغربيــة كمنطقتــي (أ) و(ب) التــي شــملت معظــم املناطــق
املأهولــة ،لتبقــى غالبيــة أرايض الضفــة الغربيــة  -أكــر مــن  60%-والتــي
تتميــز بإمكانيــات للتنميــة املســتقبلية يف املنطقــة (ج) تحــت الســيطرة
الكاملــة لالحتــال اإلســرائييل.
وقــد اســتندت حــدود املنطقــة (ج) يف البدايــة إىل الخطــوط العريضــة
للمناطــق الفلســطينية املبنيــة يف ذلــك الوقــت وموقــع املســتوطنات

العالقــات املبنيــة عــى النــوع االجتماعــي وحيــاة املــرأة يف هــذه املناطــق.

اإلســرائيلية القائمــة يف الضفــة الغربيــة .ويف عــام  ،1995بلــغ عــدد
املســتوطنني اإلســرائيليني يف املنطقــة (ج) حــوايل  115,000مســتوطن
 .20واليــوم يعيــش حــوايل  411,000مســتوطن يف مناطــق (ج) ،21ممــا
يعنــي أن عــدد املســتوطنني أصبــح أكــر مــن ثالثــة أضعــاف منــذ اتفاقيــة
أوســلو ،يف حــن أنّ عــدد ســكان إســرائيل يف نفــس الفــرة زاد بأقــل مــن
النصــف ،22بينمــا تضاعــف معــدل بنــاء املســتوطنات خــال الســنوات
الخمــس املاضيــة .23ولــم يطــرأ أي تغيــر رســمي عــى تقســيم مناطــق
(أ) و(ب) و(ج) منــذ عــام  .2000ومــن الضــروري ذكــر أنّ املســؤولية عــن
تخطيط وتقسيم منطقة (ج) ،بما يف ذلك إصدار تراخيص البناء ،التي
كان مــن املقــرر نقلهــا إىل الســلطة الفلســطينية بحلــول نهايــة عــام ،1998
بقيــت مــع إســرائيل.

 17للمزيــد حــول دور االحتــال ،مراجعــة :العنــف الجنــي ،أجســاد النســاء واالســتعمار االســتيطاين اإلســرائييل ،مجلــة مــدى الكرمــلhttp://mada-research.org/ ،2014 ،
.wp-content/uploads/2015/01/Violence-6.pdf
.AWRAD, Assessment of GBV in Palestine and Media Programming (Surveys of Women and Men), with Ma’an News Agency, 2017 18
.OCHA, Demolition Orders in Area C, 2015 19
.Greg Myre, Larry Kaplow, “7 Things to know about Israeli settlements”, NPR, December 29, 2016 20
OCHA oPt. 2017. Humanitarian Facts and Figures. https://www.ochaopt.org/sites/default/files/factsheet_booklet_final_21_12_2017.pdf 21
.and OCHA oPt. 2017. 2018 Humanitarian Needs Overview. https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_20_12_2017_final.pdf

 22منــذ العــام  ،1967تــم إنشــاء حــوايل  250مســتوطنة ونقــط اســتيطانية يف أرايض الضفــة الغربيــة املحتلــة بمــا فيهــا القــدس .يعتــر هــذا األمــر انتهــاكاً للبنــد رقــم  49مــن اتفاقيــة
جنيفــا الرابعــة ،التــي تحظــر عــى القــوة املحتلــة نقــل ســكانها املدنيــن إىل األرايض التــي تحتلهــا .تــم التأكيــد عــى هــذا األمــر الكثــر مــن املــرات بمــا يف ذلــكInternational Court of :
;)Justice (Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory of 9 July 2004
the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention (Declaration from 5 December 2001); and the United Nations Security
.)Council (Resolutions 471 of 1980 and 2334 of 2016
.OCHA, The humanitarian impact of de facto settlement expansion: the case of Elon Moreh, January, 2017
.Peace Now, Settlement Watch, http://peacenow.org.il/en/40-increase-construction-starts-west-bank-settlements-2016 23
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وقــد خصصــت إســرائيل نحــو  70%مــن املنطقــة (ج) لالســتخدام
اإلســرائييل الحصــري عــى شــكل مســتوطنات ومناطــق تدريــب عســكرية
ومحميــات طبيعيــة ،وأعلنــت أنّ  38%مــن املنطقــة (ج) هــي مــن أرايض
الدولــة اإلســرائيلية؛ منتهكــة بذلــك القانــون الــدويل اإلنســاين .وقــد
ُخ ّ
صصت األرايض العامة فقط الستخدام املستوطنني وليس الستخدام
الفلســطينيني ،عــى الرغــم مــن اعتبارهــم محميــن.

ويُشكل غور األردن ما يقارب  42٪من املنطقة (ج) 24وحوايل  30%من
مساحة الضفة الغربية ،ويعيش حوايل  60,000فلسطيني يف املنطقة
(ج) ويف غور األردن يف مجتمعات ريفية وبدوية .25وتتكوّن منطقة (ج)
من مساحات واسعة وفارغة وتكون فيها املناطق املبنية والسكانية
مشتتة .وبما أنّ املنطقة (ج) تبلغ حوايل  88٪من غور األردن ،26فإنّ
االحتالل اإلسرائييل ينفذ سياسات تمييزية يف منطقة (ج) عىل نطاق
واسع ،وتظهر تأثريات قوية بسبب هذه السياسات يف تلك املنطقة .وكما
تقيّد إسرائيل بناء الفلسطينيني ،وتطبق نظام تخطيط عنصري ومقيّد
فياملناطق والقرى الفلسطينية ،وعالوة عىل ذلك تسيطر إسرائيل عىل
املوارد الطبيعية الغنية يف غور األردن .27فعىل سبيل املثال ،االستهالك
الفردي الفلسطيني للمياه يف غور األردن يقل عن  7٪من متوسط
استهالك املستوطنني اإلسرائيليني يف تلك املناطق ،ويشكل  20٪فقط
من االستهالك التي تويص به منظمة الصحة العاملية.28
ويتعــرض الفلســطينيون الذيــن يعيشــون يف غــور األردن لخطــر كبــر
مــن نــزع امللكيــة ،بســبب مصــادرة األرايض مــن قبــل االحتــال اإلســرائييل
وسياســات هــدم املنــازل يف املنطقــة .29واملنطقــة (ج) فريــدة مــن نوعهــا يف
فلســطني بســبب الغيــاب التــام ألي إدارة؛ فــإنّ الحكومــة الفلســطينية
ليــس لديهــا أي صالحيــات يف هــذه املنطقــة كمــا ترفــض اإلدارة العســكرية
اإلســرائيلية تقديــم أي خدمــات لســكان هــذه املنطقــة .وتســمح ملختلــف
الــوزارات الفلســطينية واملنظمــات املجتمعيــة واملنظمــات غــر الحكوميــة

الدوليــة بتقديــم خدمــات أساســية مثــل الصحــة والتعليــم ويف نفــس
الوقــت تمنعهــم مــن تقديــم الخدمــات األمنيــة الضروريــة.
وبســبب حالــة التهميــش الشــديدة يف املنطقــة (ج) فــإنّ اإلحصــاءات
األساســية نــادراً مــا تكــون متاحــة .ففــي عــام  ،2014قـ ّـدر مكتــب تنســيق
الشــؤون اإلنســانية لألمــم املتحــدة ( )OCHAأنّ حــوايل 300,000
فلســطيني يعيشــون يف  530منطقــة ســكنية 241 ،منهــا تقــع بشــكل كيل
يف مناطق ج .30ومنها ما يقارب  241مجتمعاً محلياً يعيشون يف املنطقة
(ج) .31وعــى الرغــم مــن أنّ املنطقــة (ج) تشــكل أكــر مــن  60٪مــن أرايض
الضفــة الغربيــة ،إال أنّ االرايض ومواردهــا غــر متاحــة للفلســطينيني.
وتــم تحديــد قســم كبــر مــن األرايض يف املنطقــة (ج) مــن قبــل االحتــال
اإلســرائييل كأراض تابعــة لدولــة االحتــال ومخصصــة للتوســع
االســتيطاين ،32وأعلــن االحتــال أنّ  14٪مــن املنطقــة (ج) هــي محميــات
طبيعيــة 33و  30٪مناطــق اطــاق النــار .34إضافــة للقيــود ونظــام التخطيــط
القائــم عــى التمييــز ،فــإنّ حــوايل  70٪مــن املنطقــة (ج) محظــورة عــى
الفلســطينيني .35

ومن أصل  291مجتمعاً محلياً داخل املنطقة (ج) ،هنالك فقط خمسة
مجتمعــات محليــة لديهــا خطــط رئيســية ،36وذلــك بســبب سياســة
اإلقصــاء مــن جانــب إدارة التخطيــط اإلســرائيلية ،فــإنّ أي بنــاء فلســطيني
يعترب غري قانوين من قبل االحتالل اإلسرائييل .وترفض سلطة االحتالل
منــح تصاريــح بنــاء للفلســطينيني؛ ففــي النصــف األول مــن عــام ،2016
تــم تقديــم  428طلبــاً للحصــول عــى تصاريــح البنــاء ورفــض  391طلبــاً.37
وتستخدم إسرائيل غياب الخطط الرئيسية والرتاخيص كذريعة لتدمري
املنــازل والبنيــة التحتيــة .ويف عــام  2016وحــده ،صــودر أو هــدم 1,093
مبنــى يف املنطقــة (ج) والقــدس الشــرقية ،ممــا أدى إىل تشــريد أكــر مــن
 1,600فلســطيني وأثــر عــى حيــاة أكــر مــن  7,000آخريــن.38
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واقع المرأة في المنطقة (ج)

تعــاين املــرأة الفلســطينية مــن ظــروف ســيئة جــداً يف املنطقــة (ج) ،متمثلــة
بغيــاب البنيــة التحتيــة والخدمــات األساســية ،وســوق العمــل الســيئ
الــذي ال يوفــر معيشــة جيــدة ،والعزلــة الجغرافيــة ،والفقــر ،والتقاليــد
املحافظــة التــي تتفاقــم بفعــل االحتــال العســكري ،الــذي يحــدده نظــام
تخطيــط تمييــزي وجيــش مدمــر ومســتوطنون عنيفــون.39

الشــريك ،نتيجــة الضغــوط واالحباطــات التــي يتعــرض لهــا أفــراد األســرة
مــن الذكــور .وهنــاك نســبة قليلــة مــن منطقــة (ج) يمكنهــا الحصــول عــى
خدمــات ملناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي أو عنــف الشــريك،
مثــل مراكــز الشــرطة واملراكــز الصحيــة أو البيــوت اآلمنــة ،أمّ ــا التجمعــات
البدويــة بشــكل خــاص فتكــون معرضــة للخطــر بشــكل أكــر.

إنّ ضغوطــات االحتــال يف املنطقــة (ج) أصعــب عــى النســاء ،وتمثــل
تهديــداً للصحــة والحيــاة الكريمــة ،باإلضافــة إىل الحرمــان مــن الفــرص
االقتصاديــة والتعليميــة والسياســية .وتعيــش األســر واملجتمعــات املحليــة
يف ظــل التهديــد املنتشــر يف كل مــكان بهــدم املنــازل والتشــريد القســري.
ويعتــر هــدم املنــازل األشـ ّـد قســوة عــى النســاء بشــكل خــاص .وتلتــزم
معظــم املجتمعــات املحليــة يف املنطقــة (ج) بــأدوار النــوع االجتماعــي
التقليديــة ،التــي تعكــس وجهــات النظــر املحافظــة والقيــود االقتصاديــة،
حيــث تشــغل املــرأة املجالــن املحــي واملنــزيل ،فهــي مســؤولة عــن الشــؤون
املتعلقــة باملنــزل .ويمكــن أن يكــون لتدمــر ركيــزة الحيــاة وأســلوب الحيــاة
عواقب عاطفية مدمرة ،بما يف ذلك االضطرابات النفسية واالجتماعية
مثــل القلــق واالكتئــاب ،والتــي يمكــن أن تتفاقــم بســبب اإلحســاس
بالفشــل .يف حمايــة األطفــال مــن العنــف .وتتعــرض النســاء أيضــاً للعنــف
املتعمــد مــن قبــل الجنــود واملســتوطنني ،وقــد ُســجلت عــدة حــاالت يف
الســنة األخــرة مــن تعــرض النســاء لالعتــداء أثنــاء خروجهــن إىل األرايض
40
الزراعيــة أو جمــع امليــاه أو حتــى يف منازلهــن.

وبعيــداً عــن خطــر األذى الجســدي والعنــف ،فاملــرأة يف املنطقــة (ج) تعــاين
مــن الظــروف الصعبــة وهــذه الظــروف تبــدأ منــذ الصغــر ،ففــرص الفتيــات
الفلســطينيات يف الحصــول عــى التعليــم محــدودة؛ نتيجــة غيــاب البنيــة
التحتية وقيود التنقل ،41ومن الشائع أن تتسرب الفتيات من املدرسة،
ممــا يــؤدي إىل الــزواج املبكــر والحمــل واالعتــداء الجنــي .وتواجــه النســاء
البالغــات تحديــات إضافيــة كبــرة ،فهنــاك فــرص اقتصاديــة قليلــة ال
تتجــاوز العمــل كعامــات يف الزراعــة أو رعايــة الحيوانــات ،وتكــون غــر
مدفوعــة األجــر يف كثــر مــن األحيــان خاصــة يف مــزارع األســرة ،باإلضافــة
إىل العمــل يف مســتوطنات قريبــة يف ظــروف قاســية.
وال تملــك املــرأة يف هــذه املناطــق النائيــة ســوى القليــل مــن رأس املــال
والضمانــات أو إمكانيــات الحصــول عــى التمويــل ،فالفــرص قليلــة
للمشــاريع الرياديــة التــي تعــود عــى النســاء بمنافــع اقتصاديــة ونفســية
واجتماعيــة .وبســبب الحواجــز ونظــام التصاريــح الــذي يحـ ّـد مــن حركــة
املــرأة ،وضعــف البنيــة التحتيــة والتهديــدات التــي تتعــرض لهــا مــن قبــل
الجنــود واملســتوطنني ،فــإنّ عــدداً قليـاً مــن النســاء يغــادرن مجتمعاتهــن
املحلية لتسويق السلع أو الحصول عىل الخدمات أو زيارة أفراد األسرة
أو السفر من أجل املتعة .وهذا أمر خطري بوجه خاص للنساء الحوامل
اللــوايت يحتجــن إىل رعايــة قبــل الــوالدة وبعدهــا .وأخــراً تتعــرض النســاء
يف أغلــب األحيــان لخطــر العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي وعنــف
 39من أجل املزيد العودة إىل.UNSCR 2234 (2016). http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf :
Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC). 2016. Summary report for 2015 submitted to Special Rapporteur on the situ� 40
.ation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967

 41لــم يتمكــن  50,000طفــل فلســطيني مســجلني يف  183مدرســة ضمــن مناطــق ج مــن الوصــول إىل التعليــم بســبب مخاطــر تتعلــق بالحضــور إىل املــدارس .وفقــاً ملؤسســة إنقــاذ
الطفــل ،يونيســف ووزارة الرتبيــة والتعليــم ،اضطــر أكــر مــن  1,500طفــل مــن  37منطقــة يف مناطــق ج للمــي ملســافة تقــارب  5كيلومــرات أو أكــر للوصــول إىل مدارســهم .يجــر
حــوايل  2,500طفــل إىل عبــور حواجــز عســكرية للوصــول إىل مدارســهم ،وقــد تســتغرق هــذه الرحلــة لبعــض األطفــال ثــاث أو أربــع أضعــاف الوقــت بســبب الطــرق االلتفافيــة التــي
يتخذونهــا لتجنــب املســتوطنني.
.Palestine Central Bureau of Statistics (PCBS). 2015. Press Release on the Child International Day
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إطار 1

قريتا الجفتلك وبردلة
املعلومــات التاليــة تقــدم وصفــاً موجــزاً ألوضــاع املجتمعــات املســتهدفة يف
الجفتلــك وبردلــة التــي تقــع أراضيهــم ومواردهــم بشــكل كيل أو جــزيئ يف
منطقــة (ج).
قرية الجفتلك
تقــع القريــة الفلســطينية الجفتلــك يف غــور األردن وعــدد ســكانها 4,701
يف  42.2016وجميــع أرايض القريــة تقــع تحــت منطقــة (ج) حيــث ال يتمتــع
الفلسطينيون بالقدرة عىل السيطرة عىل مواردهم أو القدرة عىل البناء
دون الحصــول عــى تصاريــح مــن االحتــال اإلســرائييل .وصــادرت قــوات
االحتــال اإلســرائييل آالف الدونمــات يف الجفتلــك مــن أجــل التوســيع
االســتيطاين وألســباب عســكرية ،وكــذك فتــح طــرق ومعابــر تربــط مــا بــن
املســتوطنات فهنالــك ســبع مســتوطنات مبنيــة عــى أرايض القريــة.

وال تملك قرية الجفتلك خطة من أجل البناء والتوسع ،ونادراً ما يمنح
االحتــال تصاريــح لذلــك .ويــؤدي ذلــك لهــدم أي منشــآت مبنيــة وبالتــايل
إىل نــزوح الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف القريــة 43.وتعتــر الزراعــة يف
الجفتلــك املصــدر االقتصــادي الرئيــي بنســبة  90%متبوعــاً بالتجــارة
بنســبة  5%والعمــل يف اســرائيل بنســبة  3%ويف القطــاع الحكومــي
والخــاص بنســبة  .2%كمــا أنّ املزارعــن هــم املجموعــة األكــر تضـرّراً مــن
املمارسات اإلسرائيلية .وأهم القضايا التي يواجهها سكان الجفتلك هي
افتقــار مصــادر للميــاه وارتفــاع تكاليــف املدخــوالت والتســويق باإلضافــة
لعوائــق التصديــر الناتجــة عــن صعوبــات التنقــل.44

ووفقــاً لبيــان تحديــد مواطــن الضعــف يف قريــة الجفتلــك املعــد مــن
قبــل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لألمــم املتحــدة ( ،)OCHAفــإنّ
القطــاع الزراعــي متهالــك؛ نتيجــة لعــدم توفــر امليــاه بشــكل كاف ولوجــود

مناطــق عســكرية مغلقــة .45فتدفــق امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
غــر متوفــرة؛ بســبب عــدم انتظــام وصــول امليــاه للقريــة ،وإن وصلــت
فهنالــك تخــوف مــن نوعيــة امليــاه وجودتهــا .46ومعــدل الفــرد الســتهالك
امليــاه يف قريــة الجفتلــك هــو  53لــراً يوميــا ،وهــو نصــف االســتهالك التــي
تنصــح بــه منظمــة الصحــة العامليــة ( .47)WHOكمــا أنّ الفلســطينيني
محرومــون مــن حفــر آبــار جديــدة أو اســتخدام آبــار قديمــة وتحتكــر شــركة
امليــاه اإلســرائيلية ميكــوروت ( )Mekorotإمــدادات امليــاه فهــي توفــر
امليــاه بشــكل دائــم ومســتمر للمســتوطنات بينمــا توفــر الحــد األدىن منهــا
للفلســطينيني .4 8
وال يتوفــر يف القريــة شــبكة للصــرف الصحــي ونظــام إدارة النفايــات
الصلبــة ،49ويعــاين ســكان القريــة مــن العديــد مــن الصعوبــات املرتبطــة
بالوصــول للخدمــات الصحيــة حيــث تقــع مراكــز العنايــة الصحيــة خــارج
املنطقــة وتفتقــر ملوظفــن أكفيــاء50 .وتعتــر تكلفــة الرعايــة الصحيــة عاليــة
جــداً بســبب النقــص يف مراكــز الرعايــة الصحيــة املتخصصــة ،فيقــع أقــرب
51
املستشــفيات عــى بعــد  45كــم يف أريحــا أو عــى بعــد  35كــم يف نابلــس
كمــا أنّ مســتوى التعليــم يف القريــة متــدن بشــكل كبــر ،ويضطــر الطلبــة
الذيــن يعيشــون يف القريــة التوجــه لخــارج منطقتهــم مــن أجــل الحصــول
عــى التعليــم الثانوي52.كمــا أنّ معــدالت انســحاب الطلبــة مــن املدرســة
53
مرتفعــة؛ لتوجههــم للعمــل داخــل املســتوطنات.
قريــة الجفتلــك تفتقــر إىل األمــن واألمــان والحمايــة لعــدة عوامــل منهــا:
الحواجــز وقيــود الحركــة وعــدم القــدرة عــى الوصــول إىل املمتلــكات
واألرايض وعــدم توفــر الكهربــاء واملــاء ،إضافــة إىل ذلــك ممارســات
االحتــال كالعمليــات العســكرية واالعتقــاالت ومصــادرة األرايض وهــدم
البيــوت (صــدر  75أمــر هــدم ضــد ســكان الجفتلــك) 54.ونتيجــة لذلــك تركــت

 42الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التعداد  -أريحا وغور األردن .http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/jerica.htm ،.2007-2016
.The Applied Research Institute Jerusalem (Arij). 2012. Al-Jiftlik Village Profile 43
.ibid 44
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Agriculture. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 45
.Agriculture-VPP/DashAgr
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. WASH. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 46
.WASH_VPP/DashAccessland
.The Applied Research Institute Jerusalem (Arij). 2012. Al-Jiftlik Village Profile 47
.ibid 48
.ibid 49
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Health. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 50
.Health-VPP/Dashhealth
.The Applied Research Institute Jerusalem (Arij). 2012. Al-Jiftlik Village Profile 51
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Education. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 52
.Education-VPP/DashEducation
.The Applied Research Institute Jerusalem (Arij). 2012. Al-Jiftlik Village Profile 53
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Protection. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 54
._VPP2013MMay21Nprotection26/DashProt
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 100عائلــة القريــة مــا بــن العامــن  55.2001 - 2000ويوجــد يف الجفتلــك
عــدد مــن املؤسســات الحكوميــة واملحليــة التــي تخــدم املجتمــع بمــا يف ذلــك
الشــباب والنســاء واألطفــال.
قرية بردلة
تقــع القريــة الفلســطينية بردلــة يف غــور األردن بمحافظــة طوبــاس
وعــدد ســكانها  ،56 2,177وال يتمكــن ســكانها مــن الوصــول لــأرايض
نتيجــة للحواجــز واملناطــق العســكرية ونظــام اإلغــاق والطــرق االلتفافيــة
واملســتوطنات 57.فصــادرت قــوات االحتــال اإلســرائييل  4,000دونــم مــن
أرايض القريــة مــا بــن عــام  2000و 58.2006وتعــاين القريــة مــن شــحّ
59
امليــاه ،ويعــود ذلــك لعــدم حصولهــا عــى الحصــة الكافيــة مــن امليــاه.
ففــي نيســان  2017حطمــت الجرافــات اإلســرائيلية جميــع أنابيــب إمــداد
امليــاه لقريــة بردلــة ممــا أ ّدى لقطــع امليــاه عــن  3,500مــن املواطنــن ،كمــا ال
60
يتوفــر فيهــا نظــام للصــرف الصحــي.

وعــاوة عــى ذلــك ،يعــاين ســكان القريــة مــن اعتــداءات املســتوطنني عــى
أراضيهم حيث يدمرون أشجارهم ومحاصيلهم ويهددونهم ويتحرشون
بهــم ويغلقــون الطــرق ملنعهــم مــن الوصــول ألراضيهم63.وبالنســبة
لخدمــات الصحــة ،يوجــد يف بردلــة مركــز رعايــة صحــي رئيــي ولكنــه
يفتقــر ملوظفــن أكفيــاء ومراكــز عنايــة صحيــة متخصصــة 64.وال يســتطيع
أهل بردلة الوصول بسهولة ملراكز العناية الصحية خارج القرية بسبب
اإلغــاق اإلســرائييل والحواجــز 65.أمــا عــن التعليــم فيوجــد يف القريــة
مــدارس أساســية وثانويــة داخــل املنطقــة الســكنية ولكنهــا بحاجــة إىل
66
ترميم ،كما تعاين القرية من عدم توفر املواصالت للمدرسة الثانوية.
وكل هــذا ُيعـرّض قريــة بردلــة للخطــر ،وبالتــايل ال تتوفــر الحمايــة نتيجــة
العمليــات العســكرية واالعتقــاالت وقيــود الوصــول للممتلــكات واألرايض
67
باإلضافــة ملصــادرة األرايض وهــدم البيــوت.

وينعكــس هــذا بشــكل كبــر عــى القطــاع الزراعــي يف القريــة ،املتأثــر بشــكل
كبــر مــن شــحّ وعــدم انتظــام امــدادات امليــاه والكهربــاء 61.وبالنســبة
للســكن فإنــه مهـ ّـدد بشــكل كبــر بســبب خطــر الهــدم مــن قبــل قــوات
االحتــال اإلســرائييل للبيــوت واملنشــآت (تــم إصــدار  25أمــراً بالهــدم ضــد
62
ســكان بردلــة).

.The Applied Research Institute Jerusalem (Arij). 2012. Al-Jiftlik Village Profile 55
.PCBS. 2016. Tubas Governorate Population Census 2007-2016. http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/tubsa.htm 56
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Access to Land. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/ 57
.vizhome/Accesstoland_PVPP/DashAccessland
.The Applied Research Institute Jerusalem (Arij). 2006. Bardala Village Profile 58
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. WASH. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 59
.WASH_VPP/DashAccessland
Maan News Agency. 2017. Israel destroys pipelines providing water to village in Jordan Valley https://www.maannews.com/Content. 60
.aspx?id=776708
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Agriculture. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 61
.Agriculture-VPP/DashAgr
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Shelter. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 62
.Shelter-VPP/DashShelter
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Settler Violence. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/ 63
.vizhome/SettlerViolence/DashSv
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Health. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 64
.Health-VPP/Dashhealth
.The Applied Research Institute Jerusalem (Arij). 2006. Bardala Village Profile 65
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Education. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 66
.Education-VPP/DashEducation
OCHA Vulnerability Profile of Palestinian Communities in Area C. Protection. https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/ 67
._VPP2013MMay21Nprotection26/DashProt
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منطقة ()H2
قســمت مدينــة الخليــل كجــزء مــن
نتيجــة التفاقيــة أوســلو عــام ّ 1995
الضفــة الغربيــة إىل ثــاث مناطــق (أ) و(ب) و(ج) .ويف وقــت الحــق عــام
 1997قامــت منظمــة التحريــر الفلســطينية بتوقيــع اتفاقيــة الخليــل مــع
االحتــال اإلســرائييل حيــث تــم تقســيم مدينــة الخليــل ملنطقتــن ()H1
و( .)H2وتخضــع املنطقــة ( )H1التــي تشــكل ( 80%مــن املدينــة) للســيطرة
األمنيــة واملدنيــة الفلســطينية ،يف حــن أنّ منطقــة ( )H2والتــي تشــكل
( 20%مــن املدينــة) تخضــع للســيطرة الكاملــة اإلســرائيلية ،ويعيــش فيهــا
أكــر مــن  40,000فلســطيني ،وحــوايل  30%منهــم يعيشــون بجانــب
68
مســتوطنات إســرائيلية تعتــر موطنــاً لبضــع مئــات املســتوطنني.
وترتجــم الســيطرة اإلســرائيلية عــى منطقــة ( )H2بسياســات مختلفــة
تنتهــك حقــوق اإلنســان للســكان الفلســطينيني وقــد تــؤدي إىل الطــرد
القســري لهــم .وتشــمل هــذه السياســات واملمارســات فــرض نظــام صــارم
يق ّيــد تنقــل الســكان الفلســطينيني ،وسياســات تمييــز تؤثــر عــى الجوانــب
االجتماعيــة واالقتصاديــة لهــم ،ويقــوم املســتوطنون والجنــود بمضايقــة
وتخويــف الفلســطينيني باســتمرار ومــن دون عقــاب ،وكل ذلــك يــؤدي
إىل خلــق بيئــة قاســية يســتحيل فيهــا العيــش بشــكل طبيعــي وال يتمتــع
69
ســكانها بحقــوق اإلنســان األساســية.
كمــا أقــام جيــش االحتــال اإلســرائييل أكــر مــن  100عقبــة ماديــة 70تحيــط
بمنطقــة ( )H2بمــا يف ذلــك نقــاط تفتيــش وحواجــز تحــد مــن حركــة
الســكان الفلســطينيني مــن وإىل منطقــة ( )H1ومناطــق أخــرى داخــل
( 71.)H2وتــمّ تقســيم الطــرق وإغــاق الشــوارع أمــام الفلســطينيني ،بينمــا
يتمتــع املســتوطنني واإلســرائيليني بحريــة التنقــل والحركــة 72.وباإلضافــة
إىل الفصــل املــكاين يف منطقــة ( ،)H2تفــرض إســرائيل نظامــاً قانونيــا ًعــى
املنطقــة ،ويخضــع املســتوطنون اإلســرائيليون للقانــون املــدين اإلســرائييل،
73
يف حــن يخضــع الفلســطينيون لقوانــن االحتــال العســكرية.
وعــاوة عــى ذلــك ،فــإنّ السياســات اإلســرائيلية يف املنطقــة ()H2
تتعــدى الحيــاة االجتماعيــة اليوميــة ،فهــي تفــرض قيــوداً مختلفــة عــى
إقامــة الفلســطينيني ولــمّ الشــمل يف املنطقــة ،ممــا يــؤدي إىل انخفــاض
أعــداد الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة ( )H2مقارنــة بالســكان
اإلســرائيليني 74.وبســبب البيئــة القاســية الناجمــة عــن القيــود املذكــورة
75
أعــاه ،فتقريبــاً ثلــث املنــازل الفلســطينية يف هــذه املنطقــة مهجــورة
وهنالــك آثــار إضافيــة أخــرى نتيجــة لهــذه السياســات واملمارســات.

إنّ الوضــع الــذي تــم انشــاؤه يف منطقــة ( )H2والتحكــم الكامــل للمنطقــة
مــن قبــل االحتــال اإلســرائييل يعنــي أنّ الســلطة الفلســطينية ليــس لديهــا
أي صالحيــات أو حتــى قــدرة عــى الوصــول ملنطقــة ( .)H2ويف ظــل غيــاب
الســلطة لحمايــة حقــوق النســاء والرجــال الذيــن يعيشــون يف منطقــة
76
( )H2فإنّ فرصهم يف الحصول عىل الحقوق املدنية والقانونية ضئيلة.
ووفقــاً لرئيــس الشــرطة يف الخليــل عــام  2006فــإنّ الشــرطة الفلســطينية
لديهــا مشــكلة يف القبــض عــى املجرمــن والجنــاة الذيــن يهربــون للمناطــق
77
الخارجــة عــن ســيطرتهم.
وبالرغــم مــن وجــود قواســم مشــركة مــا بــن املنطقــة (ج) و( )H2فــا
ينبغــي أن نعتــر األوضــاع يف املنطقتــن متشــابهة .ويف حــن أنّ كال
املنطقتــن تعــاين مــن الخدمــات الســيئة والفقــر وســوق العمــل املتقلــب
والتهديــد بالعنــف اإلســرائييل ونــزع امللكيــة ،فــإنّ طابــع هــذه التحديــات
فريــد مــن نوعــه .حيــث أنّ التهديــد األكــر حــدة للحيــاة وســبل العيــش يف
املنطقــة ( )H2هــو عنــف الجيــش اإلســرائييل واملســتوطنني .فــإنّ الوجــود
االســتيطاين يشــكل تهديــداً وخطــراً كبــراً عــى ســكان هــذه املناطــق فهــو
ينتشــر كالســرطان.
يقــوم املســتوطنون بمضايقــة الفلســطينيني والهجــوم عليهــم ونهبهــم
بشــكل منتظــم ،وذلــك لتأكيــد ســلطتهم عــى مدينــة الخليــل وترهيــب
الســكان الفلســطينيني .ويتعــرض األطفــال للعنــف الجســدي والنفــي
وهــم يف طريقهــم ملدارســهم وحتــى داخلهــا ،كمــا يتعــرض البالغــون
لالعتــداء البــدين وهــم يف طريقهــم لقضــاء أعمالهــم اليوميــة ،ويف أســوأ
الحــاالت ،تغــزو عصابــات املســتوطنني املنــازل وترفــض املغــادرة حتــى
تصبــح مصادرتهــم للممتلــكات مشــروعة مــن قبــل الحكومــة اإلســرائيلية.
كمــا أنّ نقــاط التفتيــش واجتيــاح املــدارس والغــارات الليليــة باتــت
ممارســات منتظمــة يقــوم بهــا االحتــال ضــد الفلســطينيني .وتتواجــد يف
منطقــة ( )H2بعثــة التواجــد الــدويل املؤقــت يف الخليــل ( )TIPHوهــي
جســم مــدين مراقــب مســؤول عــن مراقبــة األوضــاع يف املنطقــة وتوثيــق
العنــف املرتكــب ضــد الفلســطينيني .وال تعتــر بعثــة التواجــد الــدويل
املؤقــت يف الخليــل قــوة شــرطة بموجــب حكمهــا ،ويحظــر عليهــا التدخــل
يف حــال تفــي العنــف ،ممــا أدى إىل اتهــام الفلســطينيني البعثــة بالعجــز
وعــدم جــدوى وجودهــا.
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واقع المرأة في منطقة ()H2

كثــراً مــا تتأثــر النســاء بصــورة واضحــة باألوضــاع الصعبــة يف منطقــة
( )H2كما هي يف منطقة (ج) ،فإنّ الوضع االجتماعي واالقتصادي معاً
ّ
يشدد عىل أهمية الحياة املنزلية
يساهمان يف تعزيز النظام األبوي الذي
للمــرأة .فالقــدرة عــى الحفــاظ عــى املنــزل يمثــل تحديــاً مســتمراً وذلــك
بســبب رفــض تصاريــح البنــاء ورأس املــال املحــدود والتدمــر املتكــرر مــن
قبل قوات االحتالل اإلسرائييل 78.وعىل النساء أيضاً تحمل عواقب بيئة
تأصل بها العنف ،فمنذ نعومة أظفار الطفل الفلسطيني يكون محاطاً
ّ
بالعنــف املمنهــج وبوجــود عــدد قليــل مــن املســاحات اآلمنــة 79.ويرتبــط
التعــرض للعنــف باضطرابــات نفســية واجتماعيــة مثــل االكتئــاب والقلــق
باإلضافــة للعــدوان والقابليــة واالســتعداد ملمارســة العنــف .وهكــذا تجــد
األم نفســها تواجــه أعبــاء مزدوجــة متمثلــة يف تواصلهــا مــع أطفالهــا
وحمايتهــم مــن األطفــال اآلخريــن العنيفــن والعدائيــن.

إنّ نــدرة توفــر الخدمــات النفســية يف منطقــة ( )H2وعــدم قــدرة النســاء
عــى التنقــل خــارج املنطقــة املتمثلــة بقيــود الحركــة وخوفهــن مــن فقــدان
منازلهــن ،يمنــع النســاء مــن الحصــول عــى الخدمــات التــي يحتجنهــا
ّ
ويقلــل لديهــن فــرص العمــل لتحســن وضعهــم االقتصــادي .ويف عــام
ّ 2007
قدر عدد الشركات واملؤسسات التجارية الفلسطينية التي أغلقت
أبوابهــا يف الخليــل ب  1,829ومنهــم  77.0%يف منطقــة ( ،)H2فتأثــر
االحتــال عــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي صــارخ ،وتتحمــل النســاء
والفتيــات نتائــج األوضــاع املاليــة فيتــم اخــراج الفتيــات أوالً مــن املــدارس
أو غريهــا مــن األنشــطة التــي تعتــر مكلفــة ،وتحــرم النســاء مــن املــوارد
الالزمــة لرعايــة أطفالهــا والحفــاظ عــى منزلهــا وتطويــر نفســها .فهنالــك
شــحّ وعــدم انتظــام يف توفــر الخدمــات كمــا أنّ الوضــع االقتصــادي الــذي
كان يف يــوم مــا مــن أكــر االقتصــادات ازدهــاراً أصبــح معدومــاً نتيجــة
للحصــار والتضييــق الــذي يمارســه االحتــال اإلســرائييل.

المنهجية

إطار تحليلي مبني على النوع االجتماعي

اســتخدمت أوراد منهجيــة مبنيــة عــى التشــارك والنــوع االجتماعــي مــن
أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة وإظهــار اختالفــات املناطــق املســتهدفة يف
البحــث .كمــا واعتمــدت أوراد يف جمــع وتحليــل البيانــات عــى الســياق
الفلســطيني املبنــي عــى فهــم قضايــا أثــر االحتــال والظــروف اإلنســانية يف
املناطــق املختلفــة .وبنــاءً عــى ذلــك ّ
تطلــب التحليــل الشــامل فهــم أربــع بــؤر

منهجية البحث المبنية على النوع االجتماعي

يعتمد نهج ومنهجية الدراسة عىل خربة واسعة محلية ودولية يف إجراء
بحــوث ومشــاريع تركــز عــى تحليــل النــوع االجتماعــي .حيــث يتميــز البحــث
املبني عىل النوع االجتماعي بالرتكيز عىل تجارب املرأة ويهدف إىل تمكينها
وإظهارهــا وزيــادة الوعــي لديهــا 80.ويأخــذ بعــن االعتبارالتحليــل املبنــي عــى
النــوع االجتماعــي دور املــرأة واحتياجاتهــا ورأيهــا وفرصهــا وحقوقهــا يف
ســياق العائلــة واملجتمــع .وتسرتشــد البحــوث املبنيــة عــى النــوع االجتماعــي

متشــابكة تتضمــن :أوالً ،تحليــل تبايــن التأثــر حســب النــوع االجتماعــي،
وثانيــاً ،حقــوق ومكانــة املــرأة والفتيــات بالرتكيــز عــى الضحايــا والناجــن
مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي ،وثالثــاً ،التهديــدات وآليــات
التكيــف مــع العنــف ،وأخــراً ،الوضــع املؤسســايت يف التعامــل مــع العنــف
كمــا هــو مبــن يف الرســم التخطيطــي.

ضمــن املنهجيــة النســوية عــى خمســة مبــادئ أساســية :النــوع االجتماعــي
واملرأة هم محور التحليل ،وأهمية زيادة الوعي ،والتعامل مع املشاركني
عــى أنهــم خــراء يف املعرفــة املقدمــة ،والرتكيــز عــى األخالقيــات يف البحــث
81
بكامــل عملياتــه ،وتمكــن املــرأة وتغيــر عالقــات القــوة.
ودمجــت الدراســة جميــع املبــادىء الســابقة يف جميــع املراحــل ويف
منهجيــة البحــث .كمــا اســتخدمت مصــادر هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة

 78وفقــاً لدراســة تمــت مــن قبــل لجنــة إعمــار الخليــل ،حــوايل  1,105وحــدة ســكنية مهجــورة ( 33%مــن العــدد الــكيل) هــي بحاجــة ألعمــال ترميــم ،األمــر الــذي يعتــر مســتحيالً بــدون
الحصــول عــى إذن الســلطات اإلســرائيلية.
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ومؤسســات أخــرى ذات عالقــة مثــل برنامــج األغذيــة العاملــي (،)WFP
ومجموعــة الحمايــة ومصــادر أخــرى للبيانــات مثــل الجهــاز املركــزي

مراحل وأساليب البحث

اســتخدمت أوراد منهجيــة مختلطــة يف جمــع وتحليــل البيانــات النوعيــة
والكميــة ،وقدمــت البيانــات الكميــة (اســتبيانات ومصــادر ثانويــة)
معلومات حول تأثري االحتالل والظروف السائدة عىل حياة املرأة بشكل
عــام .أمــا البيانــات النوعيــة (املجموعــات البؤريــة واإلقامــات) فقدمــت
شــرحاً حــول التأثــر امللمــوس واملحســوس يف حيــاة النســاء وأســاليب
التكيــف التــي يســتخدمنها.

لإلحصــاء الفلســطيني ( )PCBSومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
لألمــم املتحــدة ( )OCHAوغريهــا.

وتــم تصميــم أدوات البحــث لتتالئــم مــع اإلطــار املرجعــي لهيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة وللســماح بثالثيــة املنهجيــة يف تحليــل البيانــات .ومــن أجــل
جمــع البيانــات وتحليلهــا بشــكل معمــق وكامــل اسـ ُتخدمت أســاليب
متواز .كما ساهم املنهج التشاريك يف
مختلفة يف التحليل امليداين بشكل
ٍ
ضمان الوصول إىل أقىص حد يف جمع جميع اآلراء واملشاعر والتفاصيل
املعيشــية يف ســياق البحــث.

المرحلة األولى :المرحلة اإلنشائية
مرحلة االستشارة األولية

قــام فريــق عمــل أوراد بعقــد اجتمــاع تعريفــي مــع ممثلــن مــن هيئــة
األمــم املتحــدة للمــرأة مــن أجــل التحقــق مــن فهــم أوراد للجوانــب
الرئيســية للمهمــة .كمــا نظمــت أوراد ورشــة عمــل استشــارية مــع

استعراض األدبيات

قام فريق أوراد باستعراض أدبيات متعددة يف نطاق املشروع.
مــن أجــل تحديــد مواصفــات منطقــة وســكان (ج) (غــور األردن وطوبــاس)
باإلضافــة للبلــدة القديمــة يف الخليــل ( ،)H2اســتند فريــق أوراد عــى
قواعــد بيانــات ووثائــق وتقاريــر صــدرت عــن مؤسســات فاعلــة ورائــدة يف
هــذا املجــال .وقامــت هــذه املــواد بتوفــر املعلومــات حــول التــايل :الســكان،
وتغطيــة الخدمــات واحصائيــات اقتصاديــة واجتماعيــة (الدخــل ،الحالــة

مؤسســات ذات صلــة يف األمــم املتحــدة حكوميــة وغــر حكوميــة تعمــل
يف املجــال (قائمــة املجموعــة املرجعيــة مرفــق يف ملحــق .82 )3وســاهمت
االجتماعــات يف تشــكيل االطــار التحليــي ومنهجيــة وأســئلة البحــث.

االجتماعيــة الــخ ).وغريهــا مــن البيانــات املرتبطــة بالبحــث .وقامــت أوراد
باســتعراض وثائــق صــدرت عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لألمــم
املتحــدة ( ،)OCHAوصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان (،)UNFPA
والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ( ،)PCBSومعهــد األبحــاث
التطبيقيــة – القــدس (أريــج) ،ومنظمــات املجتمــع املــدين واملنظمــات
املجتمعيــة الناشــطة يف املنظقــة ،باإلضافــة لــوزارات ووكاالت محليــة
ودوليــة ذات صلــة بالبحــث.

المرحلة الثانية :العمل الميداني
حاالت دراسة مبنية على المجتمع

أجريــت تحقيقــات مكثفــة يف املناطــق الثالثــة املســتهدفة التــي أضحــت
بمثابــة حــاالت دراســية .وباالقــران مــع املعلومــات املتوفــرة مــن مصــادر

ثانويــة تــم تســليط الضــوء عــى الوضــع الكامــل ملنطقــة (ج) و( ،)H2ويــرد
يف الجــدول التــايل املناطــق الثالثــة املســتهدفة.

جدول رقم 1

نبذة عن المجتمعات المستهدفة
عدد السكان (الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ()PCBS) (2016

املنطقة الفرعية

املنطقة املستهدفة

غور األردن

الجفتلك

( 4,701مجموع عدد السكان يف منطقة أريحا وغور األردن )54,562

طوباس

بردلة

( 2,177مجموع عدد السكان يف منطقة طوباس )66,854

الخليل – منطقة ()H2

البلدة القديمة

( 6,500مجموع عدد السكان يف منطقة ( )H2أكرث من  40,000فلسطيني و 500-800مستوطن إسرائييل)

83

 82تم إنشاء مجموعة مرجعية للدراسة لتقوم باإلشراف عىل الدراسة وتقديم الدعم واملساهمة بإغناء كافة مراحلها.
 83للحصــول عــى التعــداد الســكاين للعــام  ،2016يرجــى االطــاع عــى موقــع الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطينيhttp://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/803/de� :
fault.aspx
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وتتمتــع كل منطقــة مســتهدفة أعــاه بســياق خــاص ،وتــم اســتخدام
اآلليــات التكميليــة التاليــة حســب االحتيــاج يف الحــاالت الدراســية املبنيــة

الزيارات الميدانية

قــام فريــق البحــث بمســح أويل ســريع للمناطــق الثالثــة املســتهدفة التــي
أعقبتهــا زيــارات ميدانيــة وإقامــات يف املــكان .84وخــال هــذه الفــرة قــام
فريــق البحــث بتوزيــع االســتبيان وإجــراء املقابــات وعمــل املجموعــات

االستيبان

و ّزع فريــق البحــث مجموعــة مــن االســتبيانات عــى  300فــرد مــن ســكان
املناطــق الثالثــة ( 100لــكل منطقــة) .وتــم توزيــع االســتبيانات بشــكل
ـاو مــا بــن الرجــال والنســاء مــع مراعــاة تمثيــل جميــع الفئــات
متسـ ٍ
العمريــة بمــا يف ذلــك الشــباب .وقــد تــم تصميــم االســتبيانات عــى وجــه
التحديــد مــن أجــل قيــاس االحتياجــات االنســانية املتباينــة حســب النــوع
االجتماعــي وكيفيــة االســتجابة للمصاعــب والقــدرة عــى الوصــول

مقابالت معمقة

قام فريق البحث بنوعني من املقابالت املعمقة:

مع نساء يعشن يف املناطق املستهدفة :قامت أوراد بمقابلة عينة من
النساء املهمشات املتأثرات بشكل مباشر ألنواع العنف املختلفة ،وكان
مجموع املقابالت التي أجريت تسع مقابالت (ثالث يف كل منطقة).
وتم اختيار العينة لتمثيل مجموعات مختلفة من النساء (ربات املنزل
والشابات واملهنيات) .كما تم األخذ بعني االعتبار ديناميكيات عالقات
القوة ما بني أصحاب املصلحة املختلفة داخل املناطق واعتمد االختيار عىل
عملية الكشف يف امليدان خالل الفرتة التي قضاها الباحثون يف املناطق
املستهدفة .وكما شاركت نساء أخريات يف البحث من خالل األحاديث غري
الرسمية التي قام بها الباحثون خالل تواجدهم يف تلك املناطق.
مع أصحاب املصلحة يف حياة النساء يف منطقة (ج) والبلدة القديمة
يف الخليل ( :)H2صممت هذه املقابالت من أجل استخالص بيانات

المجموعات البؤرية

قام الفريق بتنظيم ثالث مجموعات بؤرية يف كل منطقة مستهدفة مع
نساء وشباب وخرباء ،يعملون يف مؤسسات ذات صلة ومن ضمنهم
شبكات العنف املبني عىل النوع االجتماعي وشبكات لألطفال والشباب

عــى املناطــق املختلفــة.

البؤريــة وجمــع مالحظــات املشــاركني .وأجــرى فريــق البحــث إقامــة واحــدة
عــى األقــل يف كل منطقــة تعــادل مــا بــن  3-4أيــام لــكل إقامــة ،وأجريــت
زيــارات إضافيــة الســتكمال أي بيانــات مفقــودة كمــا يتطلــب البحــث.

للخدمــات املختلفــة والتعــرض للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي وتوفــر
الخدمــات ذات الصلــة .وســاعد االســتبيان عــى تأكيــد وتوضيــح البيانــات
الكمية املستقصاة من مراجعة الوثائق الرسمية .كما وصمم االستبيان
مــن أجــل اإلجابــة عــى الســؤال الرئيــي للبحــث .وأعقــب جمــع البيانــات
إدخالهــا عــى الربنامــج اإلحصــايئ للعلــوم االجتماعيــة ( )SPSSوالــذي
ســمح بإجــراء تحليــل كامــل للبيانــات والعالقــات بــن املتغــرات.

محددة ودقيقة ،تؤطر بيانات كمية قائمة ،وتعطي تفاصيل حول
مواضيع يصعب استخالصها من االستبيانات أو مراجعة قواعد
البيانات والوثائق املختلفة .وركزت املقابالت عىل قضايا مثل التحديات
التي تواجهها املجموعات املعنفة املستهدفة (النساء والشباب وذوي
االحتياجات الخاصة والفتيات) ،وعىل العالقة ما بني أفراد املجتمع
واملؤسسات القائمة التي توفر الخدمات وكذلك تحديات توفري الخدمات
واملساعدات اإلنسانية والتنموية .وقام الفريق بعقد  12مقابلة معمقة
مع خرباء من مؤسسات ذات عالقة تتضمن مؤسسات نسائية ومجالس
قروية ومنظمات دولية تعمل يف املجال ومؤسسات حكومية ومجموعة
التنسيق الفرعية يف مواجهة العنف املبني عىل النوع االجتماعي وتحالفات
املنظمات املجتمعية وممثلني عن الشباب .والعديد من املقابالت تم
إجرائها مع ناشطات تعرضن بدورهن للعنف وغريه من أشكال التمييز.
كما أجريت مقابالت رسمية وغري رسمية حسب الحاجة.

ومنظمات مجتمعية ومؤسسات دولية وأخصائيني اجتماعيني
ومستشارين.

 84اإلقامــات يف املــكان هــي عبــارة عــن زيــارة ميدانيــة ممتــدة ،بحيــث واحــدة أو أكــر مــن الباحثــات ينغمســن ويندمجــن يف املجتمــع املحــي ويندمجــن مــع املجتمــع مــن خــال املشــاركة
يف مناســبات اجتماعيــة مــع أشــخاص معينــن.
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المرحلة الثالثة :تحليل البيانات وإعداد التقرير
تحليل البيانات تضمّ ن األنشطة التالية:
•تحليل البيانات اإلحصائية لالستبيان النوعي عن طريق الربنامج
اإلحصايئ للعلوم االجتماعية ( )SPSSوالذي نتج عنه جداول
وصفيه وعالقات بني املتغريات.
•تحليل نصوص املجموعات البؤرية واملقابالت املعمقة.
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•تحليل موضوعي للبيانات الكمية والنوعية مع الرتكيز والربط مع
أهداف مشاريع هيئة األمم املتحدة للمرأة ونتائجها املرجوة.
تــم إثــراء وتدعيــم تحليــل البيانــات عــن طريــق اجتماعــات ومراجعــات
مــن قبــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان
واملجموعــة املرجعيــة للدراســة ومجموعــة التنســيق الفرعيــة يف مواجهــة
العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي وشــركاء ذوي صلــة.

الفصل الثاني.
تحليل المعيقات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية التي
تواجه النساء في منطقة (ج) و()H2
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يعــرض هــذا الفصــل تحليـاً معمقــاً لتأثــر االحتــال والوضــع االجتماعــي
واالقتصــادي عــى حالــة وحقــوق املــرأة الفلســطينية بنــاء عــى اســتنتاجات
البحــث .كمــا ويوفــر تحليـاً مبنيــاً عــى تبايــن التأثــر حســب النــوع

االجتماعــي باإلضافــة لتوضيــح املعيقــات االجتماعيــة واالقتصاديــة
والسياســية التــي تواجــه النســاء يف منطقــة (ج) و(.)H2

معرفة الحقوق
تجد النساء بشكل عام وكذلك الرجال يف املناطق املهمشة مثل املنطقة
(ج) و( ،)H2مسألة معرفة الحقوق غري مهمة ومهينة لحد ما .وأعرب
الشــباب والشــابات املشــاركون يف املجموعــات البؤريــة عــن مســتوى
منخفــض مــن االهتمــام ومعرفــة محــدودة جــداً بحقوقهــم (حتــى تلــك
املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــات الدوليــة للقوانــن الوطنيــة) .فاملشــاركون
يف االســتبيان (اإلنــاث والذكــور) لديهــم معرفــة محــدودة بحقــوق املــرأة.

وكانت املعرفة األقل هي املعرفة بحقوق املرأة كما هو منصوص عليه يف
القانــون الــدويل بنســبة  95٪بــدون معرفــة أو معرفــة محــدودة ،وحقــوق
املــرأة يف القانــون األســايس الفلســطيني بنســبة  94٪بــدون معرفــة أو
معرفــة محــدودة ،كمــا أنّ غالبيــة املشــاركني ليــس لديهــم معرفــة أو
لديهــم معرفــة محــدودة بحقوقهــم السياســية بنســبة  ،92٪وبحقوقهــم
القانونيــة بنســبة  89٪واالجتماعيــة بنســبة .81٪

رسم بياني 1

نسبة المعرفة بحقوق النساء

كمــا أنّ املعرفــة أقــل يف منطقــة ( )H2باملقارنــة مــع املنطقتــن الجفتلــك
وبردلــة .وعــى ســبيل املثــال 73٪ ،مــن املشــاركني يف ( )H2يقولــون ّأنــه
ليــس لديهــم أي معرفــة عــى اإلطــاق يف الحقــوق القانونيــة الدوليــة
للمــرأة ،مقارنــة مــع  69٪يف الجفتلــك و  64٪يف بردلــة .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،قــال  62٪مــن املشــاركني يف ( )H2أنــه ليــس لديهــم معرفــة عــى
اإلطــاق بالقانــون األســايس الفلســطيني ،مقارنــة مــع  60٪يف الجفتلــك
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و  50٪يف بردلــة .وكان املجــال املعــريف الوحيــد بالنســبة األعــى يف ()H2
مقارنــة بالجفتلــك وبردلــة هــو املعرفــة بالحقــوق االجتماعيــة .وبشــكل
عــام مســتوى عــدم املعرفــة بالحقــوق املذكــورة أعــاه (دوليــة وسياســية
وقانونيــة ومجتمعيــة) أعــى نســبيا يف الجفتلــك و( )H2بنســبة 52%
مقارنــة بربدلــة بنســبة .45%

رسم بياني 2

نسبة المعرفة بحقوق النساء حسب المنطقة المستهدفة

كمــا أنّ النســاء لديهــن معرفــة أقــل بالحقــوق مــن الرجــال ،فب ّينــت
النتائــج أنّ  76%مــن النســاء ليــس لديهــن أي معرفــة أو معرفــة محــدودة
بالحقــوق باملقارنــة مــع  62%مــن الرجــال .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تقــول
 66%مــن النســاء ّأنهــن ال يعرفــن أي يشء عــن القانــون األســايس
الفلســطيني ،مقابــل  49%مــن الرجــال .وعــاوة عــى ذلــك ،تقــول 66%
مــن النســاء ّأنهــن ال يعرفــن أي حقــوق سياســية ،مقابــل  %44مــن

الرجــال ،و 53%مــن النســاء يقلــن ّأنهــن ال يعرفــن أي حقــوق قانونيــة،
مقابــل  37%مــن الرجــال .وأصغــر فجــوة بــن الرجــال والنســاء تكمــن،
يف املعرفــة بالحقــوق االجتماعيــة ،حيــث أفــادت  32%مــن النســاء ّأنهــن
ال يعرفــن أي حــق اجتماعــي ،مقابــل  25%مــن الرجــال .ويبلــغ املســتوى
اإلجمــايل لنقــص املعرفــة بجميــع الحقــوق املذكــورة أعــاه بــن النســاء 56
 %مقابــل  % 42لــدى الرجــال.

رسم بياني 3

نسبة المعرفة بحقوق النساء حسب النوع االجتماعي
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وبالنســبة ملعظــم النســاء والرجــال املشــاركني يف الدراســة ،تعتــر قضيــة
املعرفــة بالحقــوق محــدودة ومث ّبطــة بســبب مخاوفهــم وصراعاتهــم
يف حياتهــم اليوميــة الحقيقيــة .وبالنســبة لجميــع النســاء املقيمــات
والعامــات يف املجتمعــات املســتهدفة الثــاث التــي تمثــل املنطقــة (ج) و

( ،)H2فــإنّ شــاغلهن الرئيــي هــو تلبيــة االحتياجــات اليوميــة للحفــاظ
عىل أسرهن ،وبالتايل ،ليس لديهن مصلحة أو وقت للمعرفة النظرية
ّ
ألنهــا غــر مرتبطــة بواقعهــن الحــايل .ووفقــاً إلحــدى نســاء منطقــة بردلــة:

“أعلم أن حقوقي تكمن يف أعمايل اليومية فعيلّ مجابهة جميع مناحي الحياة ،والتي تتضمن القيام بأعمايل املنزلية دون
إمداد جيد للكهرباء واملياه ،وملجابهة معيقات االحتالل اإلسرائييل واملستوطنني يف طريقي إىل املزرعة ،والتعامل مع مداهمات
االحتالل ملنزيل واعتقالهم لزوجي وأبنايئ ،وكذلك عنايتي بابنتي املريضة وكسب املال الكايف الرساله البنتي التي تكمل دراستها
يف الجامعة”(.امرأة ،بردلة 50 ،سنة).
وبعض النساء تعترب املعرفة بحقوقهن كماليات وترف ال يستطعن تحمل تكاليفه ،ووفقاً إلحدى نساء منطقة الجفتلك:

“ليس لدي أي اهتمام بكل هذه املعرفة عن الحقوق ،فلدي واجبات عائلية تجاه زوجي وأوالدي ،والحقوق التي تتحدثون عنها هي
لنساء أخريات وربما للمتعلمات يف املدن .وهنا ال نستطيع التفكري يف هذه الحقوق التي ال فائدة منها”( .امرأة ،الجفتلك 61 ،سنة)
بينما يعود افتقار فرص املعرفة حول حقوق النساء للطبيعة املعقدة
الحتياجات النساء اليومية يف الحيز العام والخاص ،فهي ترجع أيضاً لرتكيز

الربامج التوعوية عىل املراكز الحضرية واستهداف مجموعات محدودة من
النساء .وأوضحت خبرية من منطقة الخليل هذا العامل قائلة:

“تركز معظم الحمالت التوعوية التي نقوم بها مع النساء اللوايت نستطيع الوصول إليهن يف املراكز الحضرية واللوايت لديهن
الرغبة بتلقي برامجنا ،فالحمالت محدودة النطاق وتكون بشكل عام عىل شكل ورشات عمل ،وبذلك تصل إىل عدد محدود من
النساء .وعند استخدامنا وسائل االعالم بما يف ذلك التلفزيون واللوحات اإلعالنية فنحن نستخدم لغة وشعارات ال تستطيع
فهمها النساء املستهدفات ،وكأننا نتحدث إىل أنفسنا”( .خبرية 35 ،سنة).
وبالرغم من وجود بعض املؤسسات التي تحاول العمل يف املناطق التي
ال تســيطرعليها الســلطة الفلســطينية وتعــاين مــن انتهــاكات االحتــال
ومصاعــب اقتصاديــة ،فــإنّ أفــراد هــذه املجتمعــات يرفضــون النشــاطات

التوعويــة التــي تقدمهــا املنظمــات الخارجيــة يف بعــض األحيــان .فــكان
هنالــك عــدم تقبــل مــن قبــل املناطــق الثالثــة املســتهدفة للتدخــل الخارجــي
يف األمــور الداخليــة للمجتمــع املحــي وللعائــات:

“عندما بدأنا بزيارة املنازل ،سرعان ما طلب منا القادة يف املجتمعات املستهدفة ،الذين تواصل معهم بعض الرجال ،إيقاف
عملنا ألننا نقوم بمضايقة العائالت والتدخل يف شؤونهم .وقالوا لنا أننا نعطي النساء أفكاراً ال تتناسب مع املجتمع املحيل.
وعندما أكملنا عملنا بدأت النساء الرفض ّ
ألنهن مضطرات لالنسجام مع الشعور العام لعدم تقبل أفكارنا”( .ناشطة يف منظمة
وطنية للنساء يف منطقة أريحا وطوباس 35 ،سنة).

معتقدات وآراء حول حقوق المرأة
ُســئل املشــاركون يف االســتبيان (نســاءً ورجــاالً) عــن آرائهــم فيمــا يتعلــق
بعــدد مــن املســائل املرتبطــة بالعالقــات بــن الجنســن وحقــوق املــرأة .ويــرد
يف الفقــرات التاليــة وصــف لــآراء املتعلقــة بالتنقــل والعنــف .ومــع ذلــك،
نسلط الضوء يف هذا القسم عىل قضايا الحقوق االقتصادية مع الرتكيز
عىل العمل ،وصنع القرار ،والتنقل واملشاركة العامة كمؤشرات لآلراء
واملمارســات بشــكل عــام.
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الحقوق االقتصادية (حقوق العمل)
عندمــا طــرح الســؤال ،أنّ مــكان املــرأة هــو البيــت ،كانــت أجوبــة املشــاركني
مقسمة ما بني  54%ال يوافقون عىل هذه املقولة و 46%يوافقون .وكانت
أعــى نســب املوافقــة يف بردلــة بنســبة  52%متبوعــة بالجفتلــك بنســبة 45%
وثم ( )H2بنسبة  .40%وكانت املوافقة عند النساء أقل من الرجال فكانت
عنــد النســاء بنســبة  30%وعنــد الرجــال بنســبة  ،61%ويف املقابــل  70%مــن
النســاء لــم يوافقــن عــى هــذه املقولــة باملقارنــة مــع  39%مــن الرجــال.

رسم بياني 4

أن “مكان المرأة هو في البيت” حسب المنطقة والنوع االجتماعي
مدى االتفاق مع عبارة ّ

كمــا انقســمت آراء املشــاركني حــول تأثــر عمــل املــرأة 40% .مــن املشــاركني
يعتقــدون ّأنــه “عندمــا تعمــل املــرأة تقــل فــرص الرجــل يف إيجــاد عمــل
(تأخــذ النســاء الفــرص املتاحــة للرجــال)” و 60%ال يوافقــون عــى ذلــك.
وكانت أعىل نسبة موافقة مع هذه املقولة يف منطقة ( )H2بنسبة 48%

متبوعــة بربدلــة بنســبة  44%والجفتلــك بنســبة  .28%وتفاوتــت اآلراء
حــول هــذه املســألة بشــكل كبــر بــن الرجــال والنســاء حيــث أنّ  70%مــن
النســاء ال يوافقــن عــى أن النســاء تأخــذ فــرص الرجــال يف العمــل و50%
مــن الرجــال ال يوافقــون عــى ذلــك.

رسم بياني 5

أن “النساء يأخذن وظائف الرجال” حسب المنطقة والنوع االجتماعي
مدى االتفاق مع ّ
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ُ
وتبيّ البيانات الكمية أنّ هذه املعتقدات هي جزء من إطار أوسع يجب
أن يؤخذ بعني االعتبار ،فأظهرت املقابالت املعمقة واملجموعات البؤرية
التحفظات واملحاذير املهمة التالية بالنسبة لقضايا املرأة وعملها:
إعــادة تفســر الحقائــق الواقعيــة :عندمــا تســأل النســاء الــايت ال يعملــن
يف القطــاع الرســمي (بأجــر يومــي أو شــهري) اذا كــنّ يعملــن أم ال،
فاإلجابــة املتوقعــة تكــون “ال أعمــل” ،وتــردد عبــارة“ :أنــا ال أعمــل؛ أنــا
فقــط يف املنــزل” مــن قبــل العديــد مــن النســاء .وهــذه االعتقــادات مشــركة
مــع األزواج وأفــراد العائلــة اآلخريــن .ويرجــع ذلــك إىل النقــص العاملــي يف
االعــراف بالعمــل يف القطــاع غــر الرســمي ،حيــث تتواجــد املــرأة بشــكل
كبــر .ومعظــم النســاء الــايت يعملــن يف هــذا القطــاع ال يتلقــن أجــوراً
وباألخــص يف املشــاريع التجاريــة العائليــة واملــزارع 85.ويرتبــط ذلــك أيضــاً
بالتعريــف التقييــدي للعمــل فالغالبيــة العظمــى مــن أفــراد املجتمــع
والخرباء ال يعرتفون بأنّ ما تقوم به املرأة كعمل يجب أن يتم تعويضه
واالعــراف بــه رســميا .وهــذا يتناقــض مــع الواقــع الفعــي لعمــل املــرأة،
وخاصــة يف املناطــق املهمشــة الخاضعــة تحــت ســيطرة االحتــال .وتصــف

النســاء الــايت تمــت مقابلتهــن روتينهــن اليومــي ،بتخصيــص وقــت كبــر
لألنشــطة املــدرّة للدخــل وأخــرى لتوفــر الدخــل.
وفيمــا يتعلــق بتوفــر الدخــل ،تشــر النســاء إىل أنشــطة لــم تســجل
رســمياً بســبب االفتقــار لنظــام مؤسساســتي فاعــل وعــدم تطبيــق القوانــن
الفلســطينية يف املنطقــة (ج) و( .)H2وتتفــاوت مســاهمات املــرأة يف
األنشــطة اإلنتاجيــة االقتصاديــة تبعــاً لطبيعــة القاعــدة االقتصاديــة
للمجتمــع( ،الزراعــة والرعــي يف الجفتلــك وبردلــة ،وأعمــال حضريــة
يف البلــدة القديمــة يف الخليــل) ،وهــي ضروريــة لســبل العيــش وصمــود
األســر يف هــذه املناطــق .وينطبــق ذلــك بوجــه خــاص عــى املناطــق الريفيــة
واملعزولــة مثــل الجفتلــك وبردلــة .وفيمــا يــي االتجاهــات الرئيســية
بمســاهمات املــرأة يف العمــل وســبل العيــش:
توفــر معظــم النســاء  16ســاعة يف اليــوم للرعايــة املنزليــة ورعايــة األطفــال،
ويف الوقــت نفســه ،تعمــل العديــد مــن النســاء يف الزراعــة والرعــي وإنتــاج
األلبان وغريها من املنتجات الغذائية ،وتقول إحدى النساء من الجفتلك:

“يعمل زوجي وأوالدي يف املزرعة ،وأنا اعتدت العمل معهم ،ولك ّني اآلن يف املنزل وحوله فقط ،فأرعى األغنام وأحلبها وأصنع
اللنب والجنب ،وأبيع األلبان واألجبان التي ال نستهلكه”( .امرأة ،الجفتلك 47 ،سنة)
وتقول إحدى النساء من البلدة القديمة يف الخليل:

“من أجل البقاء عىل قيد الحياة ويف وجود زوجي يف السجن اإلسرائييل ،أصنع أنواعاً مختلفة من املعجنات وأبيعها لألسر يف
مجتمعي”( .امرأة ،البلدة القديمة يف الخليل 54 ،سنة)
وهنــاك نســاء أخريــات يجــرن بســبب حاجتهــن االقتصاديــة أو مــن قبــل
أحد أفراد عائلتهن الذكور (الزوج مثال) للعمل يف املستوطنات القريبة.
وتواجــه النســاء والشــباب الذيــن يعملــون يف املســتوطنات العديــد مــن
التحديــات ،بمــا يف ذلــك األجــور املتدنيــة والســاعات الطويلــة واالســتغالل

مــن رب العمــل والتحــرش الجنــي والوصــم مــن املجتمــع إضافــة إىل
األعبــاء مــع األســرة .وفيمــا يــي شــهادات مــن نســاء مــن جميــع األعمــار
(بمــا يف ذلــك النســاء األصغــر ســناً الــايت يبلغــن مــن العمــر  23ســنة) مــن
مجتمعــات الجفتلــك وبردلــة:

“نحن نعمل لساعات طويلة ويدفعون لنا  80 - 70شيقالً يومياً”( .امرأة ،بردلة 23،سنة)

“تتعرض الفتيات الصغريات اللوايت يعملن يف املصنع الذي أعمل فيه للتحرش من قبل الفتيان الفلسطينيني الذين يعملون
معهن ومن قبل املشرفني اإلسرائيليني .ويطلب من بعض الفتيات البقاء بعد العمل لالستغالل الجنيس من قبل املالك
اإلسرائييل؛ وإذا رفضت ترفد من عملها”( .امرأة ،الجفتلك 45 ،سنة)
ويف الخليــل ،معظــم النســاء هــن ربــات بيــوت .ويف معظــم املناطــق
املســتهدفة ،تعمــل غالبيــة النســاء إمــا يف املنــزل ويف القطــاع غــر الرســمي
أو يف املســتوطنات التــي ال تتمتــع باألمــان وال توفــر االســتحقاقات وفيهــا
مســتوى عــال مــن االســتغالل .كمــا تعمــل بعــض النســاء األكــر تعليمــاً

يف بيئــات أكــر رســمية كمعلمــات وموظفــات حكوميــات ،ومــع املنظمــات
غــر الحكوميــة املحليــة التــي تقــدم الخدمــات للنســاء كاملشــاريع املــدرة
للدخــل والتوعويــة والتعليــم.

 85املشــاريع التجاريــة العائليــة التــي توظــف أقــل مــن  5أشــخاص تشــكل نحــو  89%مــن كافــة املشــاريع التجاريــةPalestinian Economic Bulletin, 2013. http://www. .
.portlandtrust.org/sites/default/files/peb/issue80_may_2013.pdf
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نقــص الخدمــات واملؤسســات :یــؤدي دور املــرأة يف األســرة إلــی تعویــض
النقص يف الخدمات التي تقدمھا املؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة
يف املجتمعــات األخــرى .ويصبــح هــذا الــدور أكــر أهميــة نظــراً ملعانــاة األســر
املهمشــة ،التــي تتمثــل بالصعوبــات االقتصاديــة وانعــدام األمــن ،فيجــب

أن تنفــق الدخــل املتــاح عــى االحتياجــات األساســية لألســرة .ويتجــى هــذا
الــدور “إدارة الدخــل” الــذي تلعبــه املــرأة يف املناطــق املســتهدفة الثالثــة يف
األمثلــة التاليــة:

“ ابني البالغ من العمر  6سنوات لديه متالزمة داون؛ اميش معه كل يوم من وإىل مدرسته ،فهو يذهب إىل مدرسة متخصصة”.
(امرأة ،مدينة الخليل قديمة 43 ،سنة)

“أقوم بإدارة الدخل املحدود الذي يجنيه زوجي ،وأقوم بالتسوق ورعاية أوالدي الثالث بالكامل”( .امرأة ،الجفتلك 47 ،سنة)

“لدي طفالن مصابان بمرض السكري ،ويجب أن أعتني بجميع احتياجاتهما ،فمن الصعب جداً العثور عىل خدمات صحية
موثوقة ،فأحياناً ال أستطيع نقلهما إىل العيادة ّ
ألنها بعيدة جداً ويف كثري من الحاالت ليس لدي املال الكايف للتنقل”( .امرأة،
الجفتلك 54 ،سنة)

“لقد تم تدريبي يف اإلسعافات األولية ،واستخدم ذلك ملساعدة األطفال املشاركني يف املظاهرات ومساعدة الجريان الذين
يتعرضون للغاز املسيل للدموع أو يف حالة احتياجهم إىل املساعدة الطارئة”( .فتاة ،البلدة القديمة يف الخليل 20 ،سنة)

“أنا متطوعة باملجال الصحي مع العديد من املؤسسات وأساعد أهايل قريتي والقرى املجاورة”( .امرأة ،بردلة 41 ،سنة)
ارتفــاع معــدالت البطالــة :یتعــرض الســكان الفلســطینیون يف املنطقــة
(ج) و( )H2بشــكل خــاص ملعــدالت بطالــة أعلــی مقارنــة باملناطــق األخــرى
الخاضعــة لســيطرة الســلطة الفلســطینیة ،وذلــك نتیجــة لعــدم إمكانیــة
الوصــول إلــی املــوارد مثــل األرايض واملیــاه ،ومنــع انشــاء البنيــة التحتيــة
املستدامة ،وعدم األمان الذي ال يسمح بأي مشاركة فاعلة يف األنشطة

الزراعيــة أو الرعــي .ويــؤدي عــدم قــدرة الســلطة الفلســطينية والقطــاع
الخاص عىل تنفيذ مشاريع واسعة النطاق يف هذه املناطق إىل مزيد من
الركــود االقتصــادي .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإنّ انخفــاض مســتوى العمالــة
يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية يف هــذه املجــاالت يعتــر عامـاً آخــر
للركــود االقتصــادي.

عندمــا يتعلــق األمــر بصنــع القــرار ،التعبــر األكــر وضوحــاً عــن الســلطة،

البلــدة القديمــة يف الخليــل بنســبة ( )74٪والجفتلــك بنســبة ( .)65٪ويف
حــن تتفــق أغلبيــة النســاء والرجــال عــى ذلــك ،إال أنّ لديهــم درجــات
متفاوتــة ،وتعتقــد  58%مــن النســاء و 86%مــن الرجــال أنّ الســلطة
ينبغــي أن تكــون يف أيــدي أفــراد العائلــة الذكــور ،فــرى هنــا أنّ هنــاك فرقــاً
يف النــوع االجتماعــي قــدره  28نقطــة.

صنع القرار ضمن األسرة

فــإنّ الغالبيــة العظمــى مــن املشــاركني ( )72٪يعتقــدون أنّ “الرجــل يجــب
أن يكــون لــه القــرار النهــايئ يف جميــع املســائل العائليــة” ،وفقــط  28%ال
يوافقون عىل هذا االعتقاد .وأعىل مستوى من التأييد حول أنّ “العائلة
يجــب أن يهيمــن عليهــا الذكــور” كان يف بردلــة بنســبة ( ،)78٪يعقبهــا
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رسم بياني 6

أن “الرجل صاحب القرار األخير في المنزل” حسب المنطقة والنوع االجتماعي
مدى االتفاق مع عبارة ّ

وتمثــل االعتقــادات بــأنّ “مــكان املــرأة هــو املنــزل” وعــى “أن يكــون القــرار
النهــايئ يف العائلــة للرجــل” أفــكاراً تقليديــة ومحافظــة ،ولكــن بنفــس
الوقــت تناقــض الواقــع املعقــد .فــا يوافــق جميــع الفلســطينيني يف املناطــق
املســتهدفة عــى األفــكار املبينــة أعــاه فهنالــك أغلبيــة  54%ال توافــق عــى
املعتقــد األول و 28%ال توافــق عــى املعتقــد الثــاين.
إنّ املجتمــع الفلســطيني يف مرحلــة انتقاليــة حــول الذكوريــة ،فهــو يخفــي
الحقيقــة بــأنّ املــرأة لديهــا قــول أكــر يف املســائل ذات الصلــة يف األســرة،
ممــا تعــرف بــه كل مــن النســاء والرجــال ،كمــا تكشــف الدراســة الحاليــة.
وينســجم ذلــك مــع اإلدراك الحــي الــذي يوفــره املجتمــع للرجــل بــدوره
القيــادي الذكــوري ،عــى األقــل يف نظــر اآلخــر ،مــع إخفــاء املســتوى
الحقيقــي لنفــوذ النســاء الــذي يجــب أن يبقــى غــر معــرف بــه .ووفقــاً
لعــدد مــن املشــاركني يف املجموعــات البؤريــة تنصــح النســاء :اســمحوا
لــه أن يكــون رجـاً يف العلــن ،واتخــذن جميــع القــرارات وراء األبــواب

املوصــدة”.

86

وأشــارت نســاء أخريــات ،وال ســيما النســاء الــايت يعملــن خــارج العمــل
الرســمي ،إىل أمثلــة كثــرة حــول أدوار صنــع القــرار التــي يضطلعــن بهــا
عــى مســتوى األســرة املعيشــية واملجتمــع املحــي:
“زوجي يعمل دائماً ،فعيلّ اتخاذ القرارات املتعلقة يف املنزل واألطفال”.
(امرأة ،البلدة القديمة يف الخليل 43 ،سنة)

“ أنــا مســؤولة عــن اإلدارة املاليــة يف املنــزل ،فزوجــي يعطينــي دخلــه،
وبالرغــم مــن أنّ هــذا جيــد بالنســبة يل ،إال ّأنــه عــبء كبــر عـيّ تحملــه”.
(امــرأة ،الجفتلــك 47 ،ســنة)
وتظهر النســاء العامالت يف القطاع الرســمي مســتوى أعىل من املشــاركة
يف صنــع القــرار يف األســرة ،مشــرات لعالقــات قائمــة عــى املســاواة بــن
الرجــل واملــرأة ،قائــات:

“أنا وزوجي نعمل كمعلمني ،ومعاً نتخذ القرارات فيما يختص بالقضايا املنزلية”( .امرأة ،بردلة 45 ،سنة)

“أنا عىل دراية بحقوقي ،وتزوجت رجالً يتفهم حقوقي ،فهو يرى ّأنه من املفيد لنا أن نتشاور ونتخذ القرارات معاً”( .امرأة،
الجفتلك 47 ،سنة)

CAWTAR, Arab Women and Decision-Making, 2007 (Main author and editor: Nader Said-Foqahaa). file:///C:/Users/user/Downloads/ 86
.project3%20(1).pdf
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ويف بعض الحاالت ،تتمتع املرأة بالسلطة الكاملة التخاذ القرارات نتيجة لبعض الظروف غري العادية مثل غياب الزوج أو االنفصال العائيل:

“زوجي يف األردن ،و يجب عيلّ أن أعمل هنا يف املستوطنات مع بعض أطفايل .فأنا املعيلة الرئيسية لجميع أفراد األسرة ،وال
يتخذ زوجي أي قرارات دون موافقني”( .امرأة ،الجفتلك 54 ،سنة)

“زوجي لديه إعاقة ،وعيلّ أن اتخذ جميع القرارات”( .امرأة ،بردلة 53 ،سنة)

“عندما هدم منزلنا ،كنا منفصلني .لدينا أربعة أطفال ويقوم زوجي برعاية اثنني وأنا أرعى اثنني ،و نحن بالكاد نلتقي وكل لديه
حياته الخاصة”( .امرأة ،بردلة 61 ،سنة)
ويف حــن أنّ العديــد مــن النســاء لهــن دور غــر معــرف بــه يف صنــع القــرار
داخــل األســرة ،فــإنّ البعــض اآلخــر يراكمــن قــدرات تفاوضيــة تســاهم يف

التأثري عىل القرارات .وهذا نتيجة وجودهن يف البيت ويف املجتمع يف غياب
الــزوج ،ولكــن أيضــاً مــن عالقاتهــن مــع أبنائهــن األكــر ســنا واملتعلمــن:

“أتشاور مع أبنايئ األكرب سناً التخاذ القرارات ،فهم يساعدونني عىل تأكيد رأيي ويتفهمون وجهة نظري ويستخدمون نفوذهم
كذكور ومتعلمني للتفاوض عىل قضايا مهمة مثل شراء أرض أو بناء منزل أو تعليم إخوتهم”( .امرأة ،بردلة 61 ،سنة)

“تتمتع النساء يف مجتمعنا بسلطة أكرب مما يعتقده الغرباء ،فعىل مستوى األسرة يغيب الرجل وتكون املرأة حاضرة وتتخذ
قرارات بشأن جميع جوانب الحياة األسرية ،فالرجال متعبون دائماً من العمل الشاق وال يبدون أي اهتمام باألمور املنزلية”.
(امرأة ،الجفتلك 47 ،سنة)
ويف حني أنّ هذا يعكس التعقيد يف أدوار النوع االجتماعي ،فإنّ ذلك ال
ينبغــي أن يخفــي حقيقــة أنّ املجتمــع ال يــزال أبويــاً إىل حــد كبــر .وتعكــس

تجــارب وآراء النســاء والرجــال الذيــن شــاركوا يف الدراســة النوعيــة،
الواقــع املعقــد املتمثــل يف الســيطرة عــى املــرأة ،قائلــن:

“أقوم بكل العمل يف املنزل ويف املزرعة ،ولكن زوجي له القول النهايئ يف جميع القرارات”( .امرأة ،الجفتلك 41 ،سنة)

“يسمح يل زوجي باتخاذ قرارات بشأن املسائل الصغرية ،ولكنه صاحب القرار يف كل القضايا الكبرية التي تهمني وتخص األسرة،
بما يف ذلك التعليم والصحة وإنفاق املال والتنقل”( .امرأة ،البلدة القديمة يف الخليل 47 ،سنة)

“زوجي لديه السيطرة الكاملة عيلّ وعىل أطفايل ،فهل تتوقع مني اتخاذ أي قرارات حقيقية؟”(امرأة ،بردلة 47 ،سنة)

“املجتمع يعطي الرجال السلطة الكاملة التخاذ القرار واستخدامه عندما يحلو لهم ذلك”( .شاب ،الجفتلك 19 ،سنة)
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هــذه املعتقــدات ليســت ســوى انعــكاس للمواقــف األشــد صرامــة عندمــا
يتعلــق األمــر بحركــة املــرأة والســيطرة عــى جســدها .وعــى الرغــم مــن أنّ
املــرأة قــد تكــون أخفــت أو تفاوضــت أو ف ّوضــت صنــع القــرار يف الشــؤون

التنقل والمشاركة العامة

تبـنّ نتائــج البحــث أنّ املعتقــدات واملســتويات املتدنيــة للمشــاركة
العامــة للمــرأة املذكــورة أعــاه ،تعززهــا نظــرة املشــاركني لحقــوق املــرأة
يف التنقــل وحريــة الحركــة .حيــث أنّ الغالبيــة العظمــى مــن املشــاركني
( )92٪يعتقــدون ّأنــه ال ينبغــي عــى املــرأة مغــادرة املنــزل دون الحصــول
عــى إذن مــن فــرد يتمتــع بســلطة ذكوريــة يف العائلــة .وهــم أكــر تشــككا
يف مشــاركتها الحــرة يف األحــداث واللقــاءات االجتماعيــة والسياســية
املحليــة ،ويقــول  96٪مــن املشــاركني أنّ املــرأة يجــب أن تحصــل عــى إذن
مــن ســلطة ذكوريــة قبــل املشــاركة ،و 91٪يعتقــدون نفــس الــيء عندمــا
يتعلق األمر بزيارة املرأة ملركز نســوي محيل .ويعتقد  76%من املشــاركني
أنّ املــرأة ينبغــي أن تحصــل عــى إذن مــن ذكــر لتكــون قــادرة عــى زيــارة
عيــادة صحيــة ،وبالرغــم مــن أنّ هــذه النســبة أقــل مــن النســب الســابقة
إال ّأنهــا تعتــر أغلبيــة .وهــذه املعتقــدات منتشــرة عــى نطــاق واســع يف

األســرية ،إال أنّ تأثريهــا أقــل بكثــر عــى القــرارات املجتمعيــة كمــا يوضــح
القســم التــايل.

املجتمعــات املحليــة ويف جميــع املناطــق املســتهدفة .وفيمــا يتعلــق بالنــوع
االجتماعــي للمشــاركني ،تتفــق النســاء عمومــاً مــع املقــوالت املذكــورة
أعــاه ،مــع وجــود فــروق بســيطة ،فعــى ســبيل املثــال 3٪ ،مــن الرجــال
ال يوافقــون عــى أن تــرك املــرأة املنــزل دون إذن ،و 14٪مــن النســاء ال
يوافقــن عــى ذلــك .والفجــوة بــن الجنســن أكــر وضوحــاً عندمــا يتــم
ســؤالهم عــن شــدة اتفاقهــم أو عــدم اتفاقهــم مــع الحاجــة إىل اإلذن،
فعــى ســبيل املثــال ،واحــد مــن بــن كل ثالثــة رجــال “يوافقــون بشــدة”
عــى حصــول املــرأة عــى إذن ،إال أنّ واحــدة مــن كل عشــر نســاء يشــعرن
بنفــس الطريقــة .ويف نفــس الوقــت  23٪مــن الرجــال أجابــوا ب”أوافــق
بشــدة” عندمــا ســئلوا عــن حاجــة املــرأة إلذن لزيــارة عيــادة صحيــة ،و7٪
فقــط مــن النســاء يشــعرن بنفــس الطريقــة.

رسم بياني 7

أن المرأة يجب أن تأخذ إذن رجل من العائلة لمغادرة المنزل حسب النوع االجتماعي
مدى االتفاق مع فكرة ّ

وترتسخ هذه املعتقدات يف مجموعة معقدة من عوامل اجتماعية واقتصادية ومؤسساتية ،وعوامل مرتبطة باالحتالل.

“مكان املرأة الطبيعي هو يف املنزل لتعتني باألطفال واملنزل ،ويجب أن ال تهتم بالقضايا العامة”( .شاب ،البلدة القديمة يف
الخليل 17 ،سنة)
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“أنا شابة وسأحصل عىل شهاديت الجامعية ولكن يف آخر املطاف سأتزوج وسأعلق شهاديت الجامعية يف املطبخ حيث سأكون”.
(شابة ،الجفتلك 18 ،سنة)
وبالنســبة لكثــر مــن النســاء املهمشــات ،فــإنّ األمــر يتعلــق بــإدارة القيــود
الزمنيــة والحاجــة إىل تحقيــق التــوازن بــن أدوارهــن املنزليــة وأعمالهــن
األخــرى لتوفــر الدخــل .فمعظــم النســاء يعملــن يف رعايــة املنــزل واألطفــال
واألشــخاص املصابــن بمــرض أو عجــز والعمــل مــع بقيــة أفــراد األســرة

لتوفــر دخــل كاف لدعــم االحتياجــات األساســية ودفــع القــروض .والعديــد
مــن النســاء ال يريــن أي فائــدة باملشــاركة يف األنشــطة السياســية وصنــع
القــرارات والحصــول عــى املناصــب.

“لقد تعبت من اضطراري إىل القيام بكل يشء ،فالحياة صعبة جداً ،فأنا أصارع ما بني الفقر ،ومحاولة تلبية نفقات العائلة،
ورعاية األطفال ،واالضطرار إىل البقاء يف املنزل يف حال حدوث هجمات من قبل املستوطنني أو الجنود ،والعمل يف املزرعة
ورعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .فلماذا أريد أن أفعل املزيد؟”(امرأة ،الجفتلك 51 ،سنة)

“ملاذا يريد أي شخص املشاركة يف األنشطة السياسية؛ فالجميع يشاركون من أجل مصلحتهم الخاصة ،فما الذي سأكسبه من
مشاركتي؟! وكيف ستتغري حيايت يف هذا املنطقة املحاطة باملستوطنات ومصادرة األرايض والحواجز؟!” (امرأة ،بردلة 61 ،سنة)
ويشــر آخــرون إىل عــدم وجــود فــرص للمشــاركة ،فالهيكليــة الحكوميــة
واملؤسســاتية الضعيفــة ومنظمــات املجتمــع املــدين ال تســاهم يف توفــر
فرص للمشاركة .ويف حني أنّ بعض النساء يفتقرن إىل أي معرفة بهذه
الفــرص ،يشــر آخــرون أنّ هنــاك اســتهدافاً موســمياً لهــذه املجتمعــات
املهمشــة .واملشــاركة السياســية محــدودة نتيجــة لضعــف األحــزاب
السياســية يف هــذه املجتمعــات ،حيــث ينصــب الرتكيــز عــى العالقــات
والــوالءات القبليــة والعشــائرية ،وهــذه العشــائر هــي املصــدر الرئيــي

للدعــم االقتصــادي واألمــن ،وحــل النزاعــات يف ظــل ضعــف ســيادة
القانــون والجهــات املنفــذة ،وعــدم توفــر الخدمــات الحكوميــة الكافيــة.
وتتيــح املجالــس املحليــة فرصــة ملشــاركة النســاء ،وأفــدن ّ
بأنهــن يواجهــن
عقبــات متعــددة أمــام املشــاركة الفعالــة يف عمليــات صنــع القــرار يف هــذه
املجالــس ،وتســتند انتخابــات هــذه املجالــس يف الغالــب عــى الرتتيبــات
والقــرارات القبليــة التــي ال عالقــة لهــا بالعمليــة الديمقراطيــة.

“ال توجد فرص حقيقية للمشاركة ،فهم يتذكرون تنظيم بعض األنشطة لتثقيف النساء بني الحني واآلخر .وتشكك النساء يف دوافع
منظمي أي أنشطة تستهدف النساء ألن هذه األنشطة موسمية وممولة ومتصلة بمشاريع مؤقتة”( .خبرية ،الجفتلك 47 ،سنة)

“املرأة ال ترى فائدة يف املشاركة ألنّ حياتها ال تتغري؛ ففي قريتنا ،هناك عدد قليل فقط من النساء املشاركات ،وعندما تتم دعوة
نساء أخريات ،يشعرن بأنهن أرقام يستخدمن من أجل تعبئة استمارات التسجيل” ( .خبرية ،بردلة 45 ،سنة)

“األحزاب السياسية ضعيفة جداً اآلن ،فحزب واحد يسيطر عىل القرية ،وعدد قليل من الرجال وبعض زوجاتهم هم املستفيدون
من السلطة”( .خبرية ،البلدة القديمة يف الخليل 43 ،سنة)
وتؤدي الظروف والقيود املرتبطة باالحتالل إىل توطيد األعراف والتقاليد االجتماعية التي تميز ضد املرأة وتنبذ مشاركتها املحتملة يف الشؤون العامة.

“من الصعب جداً التنقل خارج بيتي ،فأنا أعيش بالقرب من املستوطنة وال أشعر باألمان عند الخروج؛ لذلك ال أتنقل”( .امرأة،
البلدة القديمة يف الخليل 45 ،سنة)
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ُ
“تعقد العديد من االجتماعات السياسية يف املساء ،وزوجي يقلق عىل سالمتي بسبب الجنود وتدريباتهم املفاجئة بالقرب من
البيت”( .عضو يف مجلس املحيل ،املنطقة (ج) 41 ،سنة)
ويف حني أنّ جميع األدلة والبيانات املذكورة أعاله تؤكد محدودية مشاركة
النساء ،فإنّ غالبية املشاركني يعربون عن رضاهم للمستوى الحايل
للمشاركة بني النساء .فعىل سبيل املثال 81٪ ،من املشاركني يف االستبيان
يقولون أنّ النساء يف مجتمعاتهن “قادرات عىل املشاركة يف املناسبات
واللقاءات املجتمعية” .وباإلضافة إىل ذلك ،يعتقد  86٪أنّ النساء يف
مجتمعاتهن “قادرات عىل املشاركة يف صنع القرار داخل أسرهن”.

ورضــا املشــاركني عــن مســتوى مشــاركة املــرأة يعــر عــن واقــع شــخيص
وموضوعــي يف نفــس الوقــت .فمــن الناحيــة الشــخصية ،معظــم أفــراد
املجتمع لديهم توقعات منخفضة ملشاركة املرأة؛ ولذلك أي عالمة تدل
عــى املشــاركة أو عــدد محــدود مــن النســاء املشــاركات يصبــح مبالــغ فيــه
ويعتربإنجــازاً كبــراً مــن جانــب البعــض.

“نحن فخورات جداً بمشاركة املرأة يف الشؤون املجتمعية ،فنحضر محاضرات وجلسات توعوية ،وهنالك امرأتان يف جلسة
التخطيط مع منظمة غري حكومية تعمل يف مجال الزراعة ،ولدينا عضوتان يف املجلس املحيل”( .امرأة ،الجفتلك 45 ،سنة)
ويرى آخرون أنّ مشاركة املرأة غري ضرورية وبالتايل فهم ال يتقبلون أي مستوى من مشاركتها:

“ملاذا يردن املشاركة؟! الرجال هم الذين ينبغي أن يقوموا بالعمل خارج املنزل؛ ما الذي تريده هذه النساء من املشاركة يف
السياسة ومجلس القرية؟! يجب عليهن البقاء يف منازلهن وتربية أطفالهن”( .امرأة ،بردلة 47 ،سنة)
ومن الناحية املوضوعية ،تبذل بعض النساء الناشطات يف املنطقة (ج)
و( )H2جهــوداً كبــرة للتغلــب عــى الحواجــز التــي تواجــه مشــاركة املــرأة

يف مجتمعاتهــن املحليــة .ومعظــم هــؤالء النســاء يأتــن مــن منظمــات أو
نقابــات تعــزز حقــوق املــرأة ،وبعضهــن عضــوات يف أحــزاب سياســية.

“النساء من البلدة القديمة يف الخليل هنّ أكرب مجموعة تشارك يف املسريات التي تطالب بحقوق املرأة ،ففي الثامن من آذار ويف
العديد من املناسبات األخرى ،ترونهن يف الخطوط األمامية لكل نشاط”( .ناشطة سياسية ،البلدة القديمة يف الخليل 50 ،سنة)

“عن طريق التعاون الزراعي ،نجتمع لتنسيق وتقديم مطالب ملصلحة املرأة للمجلس املحيل وبعض املمولني”( .امرأة ،بردلة،
 46سنة)

“أنا عضوة ناشطة يف املجلس املحيل ،وأواجه تحديات كثرية ،ولكني صامدة وسأواصل العمل نيابة عن النساء”( .امرأة،
الجفتلك 47 ،سنة)

“أنا صانعة القرار عىل أعىل مستوى يف املحافظة ،وأساعد يف صياغة السياسات والربامج يف العديد من املجاالت وباألخص
القضايا االجتماعية واحتياجات املرأة”( .خبرية ،البلدة القديمة يف الخليل 52 ،سنة)
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املواقــف واملعتقــدات املذكــورة يف الفصــل الســابق ،تتفاقــم بســبب النظــام
املعقــد املبنــي عــى الهيمنــة الذكوريــة .يقــدم هــذا الفصــل تحليـاً للعنــف
األســري والعنــف الناتــج عــن ممارســات االحتــال وتقاطــع كالهمــا ،مــع

الرتكيــز عــى حجــم وشــدة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي ،وحقــوق
النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف.

العنف المرتبط باالحتالل
أظهــرت العديــد مــن الدراســات 87أدلــة عــى دور االحتــال بارتــكاب العنــف
بصــورة منهجيــة ،والحفــاظ عــى الرتتيبــات املنهجيــة العنيفــة ،وتعزيــز
التقاليــد املجتمعيــة والهيــاكل العنيفــة ،وقدمــت هــذه الدراســة أدلــة

االعتداءات ضد أفراد العائلة

أفاد الزوج /الزوجة باعتداء قوات االحتالل واملستوطنني عىل الشريك:
•أكرث االنتهاكات التي يتم اإلبالغ عنها ضد الزوج هي االعتداءات التي
يرتكبها الجنود أو املستوطنون املتمثلة باإلهانة أو الشتم ،فأفاد  53٪عن
حدوث ذلك ،ومن بينهم  47٪تعرضوا لالنتهاكات بضع مرات أو أكرث.

إضافيــة عــى ذلــك .ويصــف القســم التــايل االعتــداءات املباشــرة ووتــرة
تعرضهــم لهــا مــن قبــل االحتــال كمــا ذكــر مــن قبــل املشــاركني.

•أفادت نسبة  49٪من النساء بأنّ قوات االحتالل اإلسرائيلية اعتقلت
أو احتجزت أزواجهن لفرتة من الزمن.

•أفادت نسبة  40٪من النساء بأنّ أزواجهن تعرضوا للضرب أو
جرحوا من قبل جنود االحتالل أو املستوطنني اإلسرائيليني.

رسم بياني 8

نسبة اإلقرار باعتداءات االحتالل بحق األزواج

االعتداءات ضد األفراد

إفادات املشاركني عن تعرضهم لالعتداءات:

•أفاد أكرث من ّ 46٪أنهم تعرضوا لإلهانة أو الشتم من قبل جنود
االحتالل أو املستوطنني .حيث تعرض أكرث من ثلثهم لإلهانة والشتم
عدة مرات أو أكرث.
•أفاد ّ 24٪
بأنهم احتجزوا أو اعتقلوا من قبل قوات االحتالل.

 87الرجاء االطالع عىل قائمة املراجع يف نهاية التقرير.
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•أفاد ّ 22٪
بأنهم تعرضوا للضرب أو جرحوا من قبل جنود االحتالل
أو املستوطنني اإلسرائيليني.

•أفاد أكرث من  20٪أنهم شهدوا مقتل أحد أقربائهم من الدرجة
األوىل ،مع  12٪من املشاركني شاهدوا مقتل العديد من أقاربهم.

رسم بياني 9

نسبة اإلقرار باعتداءات االحتالل ضد أفراد األسرة بحسب المنطقة

إطار 2

االعتداءات حسب مواقع البحث
البلدة القديمة يف الخليل :انتهاكات يومية ومستمرة
من مرة.
•مصادرة األرايض هو مصدر أسايس للقلق يف بردلة
•أفادت نصف العائالت يف بردلة عن مصادرة ألراضيهم بشكل
كيل أو جزيئ .و 43%منهم تعرضوا لذلك أكرث من مرة.
•كما أنّ  47%من العائالت يف بردلة ما تزال محرومة من الوصول
ألراضيها املتبقية ،ويتكرر هذا عند حوايل  40%منهم.
•باإلضافة إىل  70%من العائالت يف بردلة تعرضت ملداهمات
منزلية ،و 57%منهم عانوا من ذلك بضع مرات أو أكرث.
•الهجمات عىل الجفتلك
•عانت  44%من عائالت قرية الجفتلك من مداهمات منزلية من
قبل االحتالل ونصفهم عانوا من ذلك بضع مرات أو أكرث.
• 32%من املشاركني أفادوا أنّ قوات االحتالل اعتقلت أو حبست
أزواجهم.

تظهر البيانات أنّ سكان منطقة ( )H2يعانون من اعتداءات يومية
متواترة وخطرية ،وكذلك تعاين املنطقتان بردلة والجفتلك من
العديد من االنتهاكات:
•الغالبية العظمى ( )89%من العائالت يف البلدة القديمة يف
الخليل تعرضوا ملداهمات منزلية من قبل االحتالل ،و73%
منهم تعرضوا لذلك بضع مرات أو بشكل كثري.

•وأفاد  72%من املشاركني ّأنه تم شتمهم أو إهانتهم من قبل
قوات االحتالل او املستوطنني ،و 60%منهم تعرضوا لذلك بضع
مرات أو أكرث.
•وأفاد  44%من سكان البلدة القديمة يف الخليل ّأنهم تعرضوا
للضرب أو جرحوا من قبل قوات االحتالل أو املستوطنني ،وأكرث
من الثلث تعرضوا لذلك بضع مرات أو أكرث.
•تم احتجاز أو اعتقال  39%من املشاركني وحوايل الثلث تعرض
لذلك بضع مرات أو أكرث.
•أفاد  32%من املشاركني ّأنهم شهدوا مقتل األقارب من الدرجة
األوىل عىل يد االحتالل أو املستوطنني و 16%شهدوا ذلك أكرث
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االعتداءات ضد العائالت

•إنّ مداهمــات املنــازل مــن قبــل االحتــال واملســتوطنني منتشــرة
ومتواتــرة يف املناطــق الثالثــة املســتهدفة ( H2والجفتلــك وبردلــة)،
فأفاد  68%من املشاركني عن تعرضهم لهذه املداهمات .واملقلق هو
التكــرار ملثــل هــذه املداهمــات حيــث أفــاد ّ 50%أنهــم تعرضــوا ملداهمــات
بيوتهــم بضــع مــرات أو أكــر.
•وأفــاد  26٪مــن املشــاركني بــأنّ أراضيهــم صــودرت بشــكل كامــل أو
جــزيئ ،ومُ نــع  22%مــن الوصــول إىل أراضيهــم .وباإلضافــة إىل ذلــك،
أفــاد  13٪مــن املشــاركني أنّ محاصيلهــم تضــررت أو دمــرت مــن قبــل

القــوات اإلســرائيلية أو املســتوطنني.
•أفــاد  13%مــن املشــاركني أنّ قــوات االحتــال أو املســتوطنني أغلقــت
بيوتهــم.
•أفــاد  8%مــن املشــاركني أنّ قــوات االحتــال أو املســتوطنني أغلقــوا
محالهــم التجاريــة.

•أفــاد  8٪مــن املشــاركني بــأنّ منزلهــم هــدم (كليــاً أو جزئيــاً) ،وأكــر مــن
 4٪أكــر مــن مــرة واحــدة.

رسم بياني 10

نسبة اإلقرار باعتداءات االحتالل الجماعية ضد األسرة

إطار 3

التباين حسب النوع االجتماعي – خطر التعرض للعنف بشكل فردي من قبل االحتالل
هنالــك فجــوة واســعة حســب النــوع االجتماعــي فيمــا يتعلــق
بالتعــرض للعنــف الشــخيص مــن قبــل االحتــال ،حيــث يتعــرض
الرجــال لذلــك بنســب أعــى مــن النســاء ويرجــع هــذا بشــكل أكــر
نتيجــة تواجــد الرجــال بشــكل أعــى يف الحيــز العــام متعرضــن
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ملمارســات االحتــال ،مثــل الحواجــز والطــرق وأماكــن العمــل
والدخــول ألرايض االحتــال واألرايض الزراعيــة ،ومشــاركتهم يف
أحــداث عامــة مثــل املظاهــرات واالشــتباكات مــع جنــود االحتــال
واملســتوطنني.

رسم بياني 11

نسبة اإلقرار باعتداءات االحتالل ضد أفراد األسرة حسب النوع االجتماعي

•وعــى ســبيل املثــال ،أفــاد  %26مــن الرجــال الفلســطينيني
يف املناطــق املســتهدفة تعرضهــم لإلهانــات والشــتم مــن قبــل
جنــود االحتــال أو املســتوطنني وأفــادت  %03مــن النســاء
تعرضهــن ملثــل هــذه االنتهــاكات.
• %24مــن الرجــال أفــادوا ّأنهــم تعرضــوا لالعتقــال أو الحبــس
مــن قبــل قــوات االحتــال مقارنــة مــع  %7مــن النســاء.

• %83مــن الرجــال أفــادوا ّأنهــم تعرضــوا للضــرب والجــرح مــن
قبــل قــوات االحتــال أو املســتوطنني يف حــن تعرضــت  %6مــن
النســاء لذلــك.
•أفــاد الرجــال والنســاء بنســب متســاوية لتعرضهــم لصدمــة
مشــاهدة مقتــل أقــارب لهــم مــن الدرجــة األوىل.

العنف المبني على النوع االجتماعي كظاهرة اجتماعية  -ثقافية
تكشــف هــذه الدراســة الظــروف واملعايــر املجتمعيــة التــي تــؤدي إىل
الحفــاظ عــى العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي واســتدامته .ويتنــاول

هذا القســم العنف املبني عىل النوع االجتماعي عىل مســتوى األســرة مع
الرتكيــز عــى العنــف ضــد املــرأة مــن قبــل الــزوج.

تقييم وتبرير العنف المبني على النوع االجتماعي

يعتــر مــا يقــارب ثالثــة مــن بــن خمســة مشــاركني يف االســتبيان بنســبة
 59٪أنّ العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي مشــكلة يف مجتمعاتهــم،
ويعنــي ذلــك أنّ أكــر مــن اثنــن مــن بــن خمســة مشــاركني بنســبة 41٪
ال يعتــرون العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي مشــكلة .ومنطقــة ()H2
تنظــر إىل العنــف كمشــكلة بشــكل أكــر ،حيــث  83٪يعتــرون أنّ العنــف

املبنــي عــى النــوع االجتماعــي مشــكلة ،مقارنــة مــع  51٪يف الجفتلــك
و 43٪يف بردلــة .وتعتــر النســاء أنّ العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي
يمثــل مشــكلة أكــر مــن الرجــال فــإنّ  69٪مــن النســاء يعتربنــه مشــكلة
و 49٪مــن الرجــال كذلــك .ويعكــس ذلــك الحجــم الفعــي للمشــكلة
وتأثريهــا الحقيقــي عــى املجتمــع.
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رسم بياني 12

أن العنف المبني على النوع االجتماعي يشكل مشكلة اجتماعية حسب المنطقة
مدى االتفاق مع فكرة ّ
والنوع االجتماعي

وقـ ّـدم عــدد كبــر مــن املشــاركني ،الذيــن ال یعتــرون العنــف املبنــي علــی
النــوع االجتماعــي مشــكلة ،مــررات مختلفــة الســتخدام العنــف ضــد
النســاء والفتیــات ،حتــی أولئــك الذيــن يعتقــدون أنهــا مشــكلة.
العصيــان :أظهــرت الدراســة أنّ  23٪مــن املشــاركني يوافقــون عــى ّأنــه
مـرّر للرجــل أن يضــرب زوجتــه أو ابنتــه إذا خالفــت أوامــره ،غــر أنّ

األغلبيــة تــرى أنّ ذلــك غــر مقبــول .وتعتقــد أغلبيــة كبــرة بنســبة 87٪
ّأنــه مــن غــر املقبــول أن يقــوم الرجــل بحرمــان زوجتــه أو ابنتــه مــن املــوارد
املاليــة إذا لــم تنفــذ أوامــره .ومــن املثــر لالهتمــام أنّ عــدداً أكــر مــن
املشــاركني الذكــور بنســبة  23٪يجــدون الضــرب أكــر قبــوالً للتعامــل مــع
العصيــان مــن عقوبــة الحرمــان مــن املــوارد املاليــة.

“الرجال يرجعون إىل البيت منهكني وبعض النساء ال تكف عن اإلزعاج والطلب املستمر ،ويجب إيقافهن”( .امرأة ،الجفتلك،
 42سنة)

“بعض النساء جاهالت ،وال يعرفن كيفية التعامل مع أزواجهن ،ويجب أن يعاقنب حتى يتصرفن بطريقة جيدة”(.امرأة،
بردلة 39 ،سنة)
املــراث :الغالبيــة العظمــى مــن املشــاركني بنســبة  96٪ال يوافقــون
عــى حرمــان املــرأة مــن مرياثهــا ،وفقــط  4٪يوافقــون عــى ذلــك .ونســبة
املشــاركني املوافقــن أعــى يف البلــدة القديمــة وبردلــة بنســبة  6٪مــن
الجفتلــك بنســبة  .1٪ومســتوى املوافقــة أعــى أيضــاً بــن الرجــال بنســبة
 7%من النساء بنسبة  .1%وال تعكس هذه املواقف الواقع ،حيث يشري
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معظــم املشــاركني يف الدراســة إىل الشــرع اإلســامي يف قضيــة املــراث
(تــرث املــرأة نصــف الحصــة التــي يحصــل عليهــا الرجــل) وهــذا ال يمــارس
دائمــاً كمــا توضــح املقــوالت أدنــاه:

“معظم النساء يف قريتنا يتم تجريدهن من مرياثهن”( .امرأة ،الجفتلك 47 ،سنة)

“ملــاذا عــى املــرأة أن تــرث عندمــا يطلــب مــن الرجــال تغطيــة جميــع نفقــات الحيــاة األســرية؟!” (شــاب ،البلــدة القديمــة يف الخليــل،
 20ســنة)
السيطرة عىل الحياة الجنسية للمرأة :تشري النتائج إىل أنّ السيطرة
عىل الحياة الجنسية للمرأة هو أكرث املربرات انتشاراً للعنف املبني عىل
النوع االجتماعي يف املجتمعات املحلية .وهو املحرك الرئييس والتربير
املقبول عىل نطاق واسع للعنف املبني عىل النوع االجتماعي .ووجدت
غالبية املشاركني يف الدراسة بنسبة ّ 55٪أنه من املربر للرجل قتل فتاة يف
األسرة إذا كانت حامالً خارج إطار الزواج وبنسبة  45٪ال يوافقون عىل
ذلك .وحتى يف حال تزوجت املرأة دون موافقة أسرتها ،وجد  34٪من
املشاركني ّأنه من املربر قتلها بينما  66٪ال يوافقون عىل ذلك .واألكرث إثارة
للقلق هو حالة الفتاة أو املرأة املُغتصبة ،فإنّ  22%من املشاركني يجدون
ّأنه من املربر قتلها إذا تعرضت لالغتصاب و  78%ال يوافقون عىل ذلك.

ومعــدل تربيــر قتــل الفتــاة يف حالــة االغتصــاب أعــى يف البلــدة القديمــة يف
الخليل بنسبة  29٪عنه يف بردلة بنسبة  )25٪والجفتلك بنسبة (.)12٪
ويجد الرجال مربرات يف قتل النساء بمعدالت أعىل من النساء ،فعىل
ســبيل املثــال ،أفــاد  66%مــن الرجــال ّأنــه مــن املــرر قتــل املــرأة الحامــل
خــارج إطــار الــزواج مقابــل  43%بــن النســاء .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإنّ
 31%مــن الرجــال يجــدون ّأنــه مــن املــرر قتــل املــرأة املُغتصبــة ،يف حــن
أنّ  13%فقــط مــن النســاء يوافقــن عــى ذلــك .وعــاوة عــى ذلــك45% ،
مــن الرجــال يجــدون ّأنــه مــن املــرر قتــل املــرأة إذا تزوجــت دون موافقــة
عائلتهــا ،وتقــل النســبة إىل النصــف بــن النســاء (.)21%

رسم بياني 13

مدى الموافقة على فكرة تبرير قتل النساء ضمن المبررات المجتمعية المختلفة حسب المنطقة والنوع
االجتماعي

إنّ اآلراء املتعلقة بقتل النساء عىل أساس الشرف قاسية جداً ونابعة من تقاليد ومربرات مجتمعية منتشرة عىل نطاق واسع:

“املرأة التي تخالف املحرمات يجب أن تقتل”( .امرأة ،البلدة القديمة يف الخليل)46 ،
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“إذا خرقت املرأة القواعدّ ،
فإنها تجلب العار والفوىض عىل عشريتها بأكملها ،ويجب عىل العائلة أن تغسل العار بقتلها”.
(شاب ،بردلة 18 ،سنة)
ويتجــى االعتقــاد يف الحاجــة إىل الســيطرة عــى جســم املــرأة مــن خــال
املوافقــة عــى مفهــوم إجبــار الرجــل زوجتــه عــى ممارســة الجنــس .ويف
حــن أنّ هــذا ليــس رأي أغلبيــة املشــاركني يف االســتبيان ،وقــد تــم تجاهلــه
مــن قبــل الغالبيــة العظمــى مــن املشــاركني يف املجموعــات البؤريــة ،فــا
يــزال ُخمــس املشــاركني يعتقــدون أنّ للــزوج الحــق يف القيــام بذلــك .وهــذا

مقلــق بشــكل خــاص يف البلــدة القديمــة يف الخليــل ،حيــث وافــق أكــر
مــن ثلــث املشــاركني بنســبة  36٪عــى هــذه الفكــرة ،باملقارنــة مــع أكــر مــن
ثمــن املشــاركني بنســبة  12٪فقــط يف املنطقتــن الجفتلــك وبردلــة .وقــد
وافــق  27٪مــن الرجــال عــى فكــرة أنّ الــزوج يمكــن أن يجــر زوجتــه عــى
ممارســة الجنــس ،يف حــن أنّ  14٪مــن النســاء يشــاطرن الــرأي نفســه.

رسم بياني 14

مدى الموافقة على عبارة “مبرر للرجل اجبار زوجته على المعاشرة الزوجية” حسب المنطقة والنوع االجتماعي

التعرض للعنف المبني على النوع االجتماعي

طرحــت الدراســة أســئلة حــول تعــرض النســاء الــايت ســبق لهــن الــزواج،
للعنف املبني عىل النوع االجتماعي .وتضمّ ن االستبيان أسئلة عن العنف
الجســدي والعاطفــي والجنــي واملــايل .وهنــا ،يجــب أن ننـوّه القـرّاء بــأن
يكونــوا حذريــن يف قــراءة البيانــات والنتائــج ،ألنهــا ليســت مطلقــة .وتمثــل
هــذه البيانــات رغبــة املــرأة يف تحمــل املخاطــر وعــدم اإلفصــاح عــن العنــف
املرتكــب ضدهــا .وتميــل النســاء بشــكل عــام ،والنســاء يف املناطــق الريفيــة
األقــل تعليمــاً ولديهــن محدوديــة للوصــول إىل الخدمــات ،إىل عــدم
اإلبــاغ عــن األرقــام الحقيقيــة .وتؤكــد عــى ذلــك الدراســات الدوليــة 88كمــا
هــو موثــق يف البحــث النوعــي لهــذه الدراســة .ويوضــح ذلــك بشــكل جــزيئ
املعــدالت املنخفضــة جــداً للتعــرض للعنــف يف الجفتلــك وبردلــة (مناطــق
ريفيــة ومعزولــة) مقارنــة بالبلــدة القديمــة يف الخليــل (منطقــة حضريــة،
بالقــرب مــن مؤسســات حكوميــة وغــر الحكوميــة).
العنــف الجســديُ :عـرّف العنــف الجســدي بالضــرب والصفــع والدفــع

والرفس والسحب والركل أو الحرق .وأبلغت ربع النساء عن تعرضهن
للعنف الجسدي يف حياتهن .من بینھن  19٪یصفن تواتر العنف املوجه
إليھــم ب”كثیــراً” أو “دائمــاً” .إنّ املعــدالت يف البلــدة القدیمــة يف الخلیــل
ھائلــة (تصــل إلــی  )50٪مقارنــة باملنطقتــن املســتھدفتین (الجفتلــك
بنســبة  14٪و بردلــة بنســبة .)12٪
العنــف العاطفــي :هــذا النــوع مــن العنــف (الــذي يشــمل اإلهانــة واإلذالل
والتهديــد والتخويــف واإلزدراء) ،هــو أكــر مــا أبلــغ عنــه تواتــراً .أفــادت
 36٪مــن النســاء املتزوجــات ّ
بأنهــن تعرضــن للعنــف العاطفــي مــرة واحــدة
عــى األقــل يف حياتهــن .وأكــر شــريحة منهــن ( )28٪تعرضــن لهــذا النــوع
مــن العنــف ب”كثــراً” أو دائمــاً” .وكانــت نســبة تعــرض النســاء للعنــف
العاطفــي أعــى يف البلــدة القديمــة يف الخليــل بنســبة ( )53٪مقارنــة
بالنســاء يف الجفتلــك بنســبة ( )10٪وبردلــة بنســبة (.)19٪
العنف الجنيس 13% :من النساء املتزوجات يف املناطق الثالثة الاليت

 88للحصــول عــى املزيــد مــن املعلومــات حــول األســباب التــي تــؤدي بالنســاء والفتيــات لإلقــرار بنســب أقــل مــن الرجــال والفتيــان حــول تقييــم املخاطــر ،يرجــى مراجعــةGender :
Differences in Risk Assessment: Why do Women Take Fewer Risks than Men? Christine R. Harris∗, Michael Jenkins University of California, San Diego and Dale Glaser: Glaser Consulting Firm, San Diego, in Judgment and Decision Making, Vol. 1, No. 1, July 2006, pp.
.48–63. http://journal.sjdm.org/jdm06016.pdf
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تعرضن لشكل أو أشكال من العنف الجنيس (التحرش واالغتصاب من
قبل الزوج ،وإجبارهن عىل االنخراط يف ممارسات جنسية غري مناسبة).
إنّ معدل النساء الاليت تعرضن للعنف الجنيس يف البلدة القديمة يف
الخليل مقلق بشدة ،فبلغ  30٪مقارنة مع  5٪يف بردلة والجفتلك.
العنف االقتصادي :هذا النوع من العنف يعرف ّ
بأنه حرمان املرأة من
دخلها الخاص ،أو الحرمان من املرياث واملصروف .وأفادت ربع النساء

املشاركات يف الدراسة ّ
بأنهن تعرضن للعنف االقتصادي ،فإنّ  45٪من
النساء يف البلدة القديمة تعرضن لشكل واحد عىل األقل من العنف
االقتصادي ،يف حني بلغت نسبة النساء يف املناطق املستهدفة األخرى .6٪
ويرى البعض أن اإلنفاق عىل أفراد األسرة هو حق ثابت لجميع أفرادها من
قبل الرجل ،وهذا له مصداقية دينية ومجتمعية يف املجتمع الفلسطيني
حيث يستشهد الكثريون باملقولة :قطع األعناق وال قطع األرزاق.

رسم بياني 15

نسبة النساء اللواتي تعرضن ألنواع مختلفة من العنف حسب المنطقة

ووفقــاً ألصحــاب املصلحــة الذيــن تمــت مقابلتهــم ،فــإنّ ارتفــاع النســب يف
البلــدة القديمــة مقارنــة بالجفتلــك وبردلــة يعكســان مســألة التبايــن يف
اإلبــاغ عــن التعــرض للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي ،كمــا هــو مبـنّ

يف أقســام أخــرى مــن التقريــر ،فهــو واقــع موضوعــي يعكــس الظــروف يف
كل منطقــة:

“تتسم املجتمعات الفرعية يف البلدة القديمة يف الخليل عىل ّأنها األكرث تحفظا يف املنطقة؛ فإنّ املواجهة مع املستوطنني وقوات
االحتالل تخلق بيئة عنيفة عىل جميع املستويات”( .خبرية ،البلدة القديمة يف الخليل 54 ،سنة)

“ليس لدينا سلطة فلسطينية حقيقية يف البلدة القديمة يف الخليل ،فيسيطر عليها االحتالل اإلسرائييل بالكامل ،وحالة انعدام
القانون تجذب أشخاصاً عنيفني لديهم سجالت جنائية ،ويشعر الرجال بأنهم يستطيعون التملص من أي انتهاك ،فالنساء
أكرث عرضة للخطر يف هذه الحالة”( .خبري ،البلدة القديمة يف الخليل 57 ،سنة)

“لدينا بعض أفراد األمن السريني الذين يعملون مع السلطة الفلسطينية ،وهم يبذلون قصارى جهدهم لحماية املجتمع،
ولكن تأثريهم الحقيقي محدود جداً فيجب عليهم التخفي للقيام بأعمال أمنية”( .خبرية  ،البلدة القديمة يف الخليل 47 ،سنة)

“الوضع الحايل مالئم بالنسبة لبعض األسر؛ فهم قادرون عىل االنخراط يف النشاط اإلجرامي وال يخضعون للمساءلة”.
(خبرية ،البلدة القديمة يف الخليل)
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أما بالنسبة للجفتلك وبردلة ،فإنّ انخفاض معدالت اإلبالغ عن العنف تعكس عدداً من العوامل الذاتية واملوضوعية:

“إن الناس هنا كتومون ،وما يحدث يف املنزل يبقى يف املنزل .لن تتحدث النساء مع اآلخرين عن العنف ،فالطبيعة القبلية
للمجتمعات لن تسمح للنساء بالتعبري عن العنف داخل القبيلة”( .خبرية ،الجفتلك 35 ،سنة)

“العديد من النساء ال يعتربن ممارسات أزواجهن ضدهن عنفاً ،لذلك يفاجأن إذا اعتربت هذه املمارسات عنيفة( .خبرية ،البلدة
القديمة يف الخليل 47 ،سنة)

“ال يوجد عنف يف مجتمعنا ،وال نعرف عن هذه الحوادث ،فنحن عائلة واحدة ويتم حل جميع القضايا داخليا”( .امرأة ،بردلة،
 47سنة)

“النساء هنا ال يحرصن عىل إعالمنا عند تعرضهن للعنف .ليس لديهن وقت للرفاهية؛ فإنهن ينظرن إىل أمورهن الشخصية
عىل أنها هامشية مقارنة بالحاجة إىل رعاية األسرة”( .خبرية ،الجفتلك 35 ،سنة).

“ملاذا تريد النساء التحدث عن العنف عندما يعرفن ّأنهن ال يستطعن الحصول عىل أي مساعدة حقيقية؟” (خبرية ،بردلة،
 47سنة)

“النساء قويات هنا؛ فهن ال يقبلن العنف؛ وبعضهن يقابلن العنف بالعنف”( 89.خبرية ،الجفتلك 35 ،سنة)

“لدى السلطة الفلسطينية يف بردلة والجفتلك بعض الحضور الذي يساعد يف خلق بيئة من السيادة القانونية ،ولكن العديد
من الذين يعيشون يف ضواحي القرى يف املنطقة (ج) يشعرون ّأنهم مستثنون من القانون الفلسطيني”(.خبرية ،بردلة 47 ،سنة)

عنف االحتالل والعنف المبني على النوع االجتماعي يعززان بعضهما البعض
وجدت الدراسة بشكل عام أنّ املمارسات اإلسرائيلية تغذي مجموعة املعتقدات املوضحة يف القسم السابق واملوجودة عىل أرض الواقع.

 89يف حــن أن هــذه الدراســة لــم تقــم بالتحقــق مــن مــدى صحــة االدعــاءات حــول مقتــل  4رجــال عــى أيــدي زوجاتهــن يف املنطقــة خــال الســنوات املاضيــة القليلــة (ألســباب تتعلــق
باســتخدامهم للعنــف أو الــزواج مــن امــرأة أخــرى وغريهــا) ،إال أن الرجــال حــذرون مــن حيــث تجنبهــم الســتفزاز النســاء .هــذا يفــرض بأنــه أنتــج نســب أقــل مــن عتــف الرجــال ضــد
النســاء يف منطقــة أريحــا واألغــوار .للمزيــد مــن املعلومــات الرجــاء مراجعــةA Survey Study of Violence and Services for Women in Jericho and the Jordan :
.Valley, WCLAC, 2017. http://www.wclac.org/userfiles/jerecho.pdf
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المحافظة
عنف االحتالل ودوره في انعدام األمن والحماية ،وتعزيز القيم
ِ

يظهــر االســتبيان أنّ الغالبيــة العظمــى بنســبة ( )61%مــع املقولــة،
بــأنّ “ممارســات االحتــال وعنــف املســتوطنني يــؤدي إىل زيــادة املواقــف
املحا ِفظة تجاه مشاركة املرأة يف املجتمع” .وتعتقد أغلبية أخرى بنسبة
( )62٪أنّ عنــف جنــود االحتــال واملســتوطنني ،هــو عامــل مباشــر يف
الحــد مــن املشــاركة العامــة للمــرأة.

وبالنســبة لبعــض شــرائح املجتمــع ،فــإنّ العالقــة التعاونيــة بــن االحتــال

والنظــام األبــوي هــي بمثابــة آليــة لتقويــة األعــراف املوجــودة ســلفاً والتــي
تعــزز عــدم املســاواة بــن الرجــل واملــرأة .فعــى ســبيل املثــال 71٪ ،ال
يوافقــون ّأنــه مــن املــرر لآلبــاء أن يخرجــوا بناتهــم مــن املــدارس بســبب
املخاوف األمنية ،ولكن يف الوقت نفسه 29٪ ،يتفقون مع هذا املفهوم.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،أجمــع ّ 34٪أنــه مــن املـرّر للرجــال حرمــان النســاء
مــن فــرص العمــل خــارج املنــزل بســبب املخــاوف األمنيــة بينمــا  64٪ال
يوافقــون عــى ذلــك.

رسم بياني 16

دور االحتالل اإلسرائيلي في تحديد فرص النساء

وترتبط هذه املواقف ارتباطاً وثيقاً بمستوى التهديد عىل املجتمع ،فرنى
أنّ مجتمــع البلــدة القديمــة يف الخليــل أكــر تحفظــا ،وهــي أكــر املناطــق
تعرضــاً للتهديــدات املباشــرة واليوميــة واملنتشــرة عــى نطــاق واســع مــن
قبــل االحتــال .واملجتمعــات األخــرى (األقــل تهديــداً) هــي مناطــق ريفيــة

ومهمشــة جغرافيــاً وأقــل تحفظــاً .ففــي البلــدة القديمــة يف الخليــل،
أجمــع  87٪عــى أنّ ممارســات االحتــال واملســتوطنني تــؤدي إىل زيــادة
املواقف واألعراف املحافظة .ويقارن ذلك ب  42٪يف بردلة (تهديد مباشر
ويومــي متوســط) و 23٪يف الجفتلــك (تهديــد مباشــر ويومــي قليــل).

رسم بياني 17

أن ممارسات االحتالل تعزز العادات والقيم المحافظة حسب المنطقة
نسبة الموافقة على ّ
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ويف حــن تتفــق أغلبيــة النســاء والرجــال عــى أنّ ممارســات االحتــال
تــؤدي إىل زيــادة املحافظــة وتحــد مــن مشــاركة املــرأةّ ،
فإنهــم يتفقــون
بمعــدالت متفاوتــة .وتميــل املــرأة إىل النظــر ملمارســات االحتــال بشــكل
مختلــف ال ســيما فيمــا يتعلــق بأثرهــا عــى حقوقهــا .فعــى ســبيل املثــال،
توافــق  27%مــن النســاء ّأنــه مــن املــرر لآلبــاء أن يخرجــوا بناتهــم مــن
املدرســة بســبب املخــاوف األمنيــة ،ويصــل مســتوى موافقــة الرجــال إىل

 37%يف هــذه القضيــة .وتــزداد الفجــوة بــن كيفيــة رؤيــة الرجــال والنســاء
ألثــر االحتــال عندمــا يتعلــق األمــر بحــق املــرأة يف العمــل .فنســبة 29%
مــن النســاء يوافقــن عــى ّأنــه مــن املــرر حرمــان املــرأة مــن العمــل خــارج
املنــزل بســبب املخــاوف األمنيــة ،ويشــاركهن هــذا الــرأي  46٪مــن الرجــال
(الفجــوة بــن املــرأة والرجــل بفــارق  17نقطــة).

رسم بياني 18

مدى االتفاق مع مبرر حرمان المرأة من التعليم أو العمل لدواعي أمنية حسب النوع االجتماعي

ويف معظــم جوانــب العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي ،فــإنّ االحتــال
كعامل هيكيل وشامل ومهيمن باإلضافة إىل النزعة الرجعية التقليدية
يف املجتمــع املحــي ،يؤثــران عــى الرتتيبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة

والثقافيــة واملؤسســاتية .ونذكــر هــذه التأثــرات أدنــاه لتبـنّ األســباب
املعقــدة والعميقــة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي:

“يجب عىل زوجي وأوالدي ريّ املزروعات يف الليل بعيداً عن أعني الجنود واملستوطنني ،وعندما يتم القبض عليهم ،يتعرضون
للضرب من قبل الجنود أو الهجوم من قبل املستوطنني ،ويرجعون إىل البيت متعبني ومحبطني ويلقون ذلك عيلّ وعىل
األطفال”( .امرأة ،بردلة 61 ،سنة)

“أشعر بعدم القدرة عىل حماية أسريت من هجمات املستوطنني ،أيّ نوع من الرجال ال يمكن أن يحمي عائلته؟! وال يوجد اعتبار
يل يف بيتي ،ويف بعض األحيان ينتابني الغضب الشديد فأضرب زوجتي وأطفايل”( .رجل ،بردلة 64 ،سنة)

“منذ هدم منزلنا ونحن تحت الضغط ،ليس لدينا حياة طبيعية أو أي خصوصية وعلينا أعباء إضافية ،فزوجي يجب أن يعمل
أكرث بمرتني لدفع القروض والنفقات ،وبطبيعة الحال ،نحن جميعا متوترون ومحرومون من قضاء بعض الوقت معاً ومن
الحميمية العاطفية”( .امرأة ،الجفتلك 51 ،سنة)
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التعرض لعنف االحتالل وارتكاب العنف ضد المرأة

تظهــر البيانــات أنّ املناطــق التــي تتعــرض لعنــف االحتــال (مــن قبــل جنــود
االحتــال أو املســتوطنني) لديهــا قابليــة أعــى ملمارســة العنــف املبنــي عــى
النــوع االجتماعــي .أوالً ،وكمــا هــو مبــن أعــاه ،مســتوى التعــرض لعنــف
االحتــال يف البلــدة القديمــة يف الخليــل أعــى وأكــر حــدة مــن الجفتلــك
وبردلة .كما أنّ معدالت اإلفادة عن العنف املبني عىل النوع االجتماعي
أعــى يف البلــدة القديمــة يف الخليــل مــن املناطــق األخــرى (وهــذا املســتوى
يمثــل مســتويات مشــابهة مــن التعــرض للعنــف يف بقيــة الضفــة الغربيــة).
وأظهر بحث أوراد السابق ( )2017أنّ  14%من النساء يف الضفة الغربية
تعرضــن للعنــف الجســدي يف حياتهــن باملقارنــة مــع  25%مــن النســاء يف
املناطــق الثالثــة املســتهدفة .وإذا نظرنــا أكــر فإننــا نســتطيع أن نــرى أنّ
نســب النســاء الــايت تعرضــن للعنــف الجســدي يف البلــدة القديمــة يف
الخليــل هــي  ، 50%يف حــن أنّ نســب الجفتلــك وبردلــة مســاوية لباقــي
الضفــة الغربيــة .وينطبــق نفــس النمــط عــى العنــف العاطفــي ،فــإنّ
الجفتلــك وبردلــة لديهــم معــدالت مماثلــة لبقيــة الضفــة الغربيــة بنســبة
 ،35%أمــا نســبة النســاء الــايت تعرضــن للعنــف العاطفــي يف البلــدة
القديمــة يف الخليــل أعــى بكثــر وهــي بنســبة  .53٪وتظهــر هــذه النتائــج
العالقــة مــا بــن شــدة التعــرض للعنــف مــن قبــل االحتــال ومســتويات

العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي.

كمــا يتضــح مــن نتائــج الدراســة الحاليــة العالقــة بــن عنــف االحتــال
والعنف املبني عىل النوع االجتماعي .وأهم مؤشــر ملمارســة العنف املبني
عىل النوع االجتماعي هو تعرض الزوج للعنف من قبل االحتالل .وكما
هــو مبــن يف الجــدول التــايل ،فــإنّ النســاء اللــوايت لديهــن أزواج تعرضــوا
ألشــكال مختلفــة مــن التجــارب املؤملــة مــع االحتــال أبلغــن عــن مســتويات
أعــى مــن التعــرض ملختلــف أشــكال العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي.
عــى ســبيل املثــال 25٪ ،مــن النســاء الــايت لديهــن أزواج تعرضــوا لإلهانــة
أو الشــتم مــن قبــل االحتــال أبلغــن عــن تعرضهــن لعنــف جســدي ،وأقــل
مــن نصــف النســاء الــايت لديهــن أزواج لــم يتعرضــوا لإلهانــة أو الشــتم
يبلغــن عــن تعرضهــن للعنــف الجســدي .وأعــى فجــوة نســبية هــي النســاء
اللــوايت تعــرض أزواجهــن لإلهانــة مــن قبــل االحتــال وأبلغــن عــن العنــف
الجنــي (الفجــوة املطلقــة هــي  16٪يف حــن أنّ الفجــوة النســبية هــي
 .90)80٪وترتبــط اإلهانــات مــن قبــل االحتــال بأعــى فجــوة يف اإلبــاغ
عــن العنــف الجنــي .ويف الوقــت نفســه ،فــإنّ اعتقــال الــزوج مــن قبــل
االحتــال مرتبــط بأعــى فجــوة يف العنــف الجســدي ،كمــا أنّ ضــرب الــزوج
مــن قبــل االحتــال مرتبــط بأعــى فجــوة يف العنــف العاطفــي.

الجدول رقم 2

تعرض الزوج للعنف من قبل االحتالل أو المستوطنين وإفادات العنف المبني على النوع االجتماعي
تعرض الزوج لإلهانة أو الشتم من قبل جنود االحتالل أو املستوطنني
النساء اللوايت أبلغن عن تعرضهن ألشكال مختلفة من العنف من قبل الزوج
العنف الجسدي

العنف العاطفي

العنف الجنيس

تعرض الزوج لإلهانة من قبل االحتالل أو املستوطنني

25%

44%

20%

لم يتعرض الزوج لإلهانة من قبل االحتالل أو املستوطنني

12%

26%

4%

الفجوة املذكورة

13%

18%

16%

تعرض الزوج للحبس أو االحتجاز من قبل قوات االحتالل
النساء اللوايت أبلغن عن تعرضهن ألشكال مختلفة من العنف من قبل الزوج
العنف الجسدي

العنف العاطفي

العنف الجنيس

اعتقل الزوج من قبل االحتالل

38%

45%

18%

لم يتعرض الزوج لالعتقال من قبل االحتالل

14%

28%

8%

الفجوة املذكورة

24%

17%

10%

تعرض الزوج للضرب أو الجرح من قبل جنود االحتالل أو املستوطنني
النساء اللوايت أبلغن عن تعرضهن ألشكال مختلفة من العنف من قبل الزوج

 90الفجوة املطلقة هي الفرق بني مستوى العنف املقر به من قبل الزوج الذي تعرض لعنف االحتالل ومستوى العنف املقر به من قبل الزوج الذي لم يتعرض لعنف االحتالل.
الفجوة النسبية هي الفجوة املطلقة مقسمة عىل القيمة األعىل للتعرض للعنف (تلك التي تمت من قبل الزوج الذي تعرض لعنف االحتالل).
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العنف الجسدي

العنف العاطفي

العنف الجنيس

تعــرض الــزوج للضــرب أو الجــرح مــن قبــل االحتــال أو
ا ملســتو طنني

38%

48%

18%

لــم يتعــرض الــزوج للضــرب أو الجــرح مــن قبــل االحتــال أو
املســتوطنني

17%

28%

9%

الفجوة املذكورة

21%

20%

9%

وال يفســر تعــرض الــزوج للعنــف مــن قبــل االحتــال فقــط الفجــوة القائمــة
يف العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي ،ولكــن تعــرض األســر للصدمــة
مــن خــال العقــاب الجماعــي مــن االحتــال كان أيضــا ذا صلــة .فعــى
ســبيل املثــال ،مــن أكــر التجــارب املؤملــة تعـرُض األُســر ملداهمــات منازلهــا

إمــا مــن قبــل الجنــود أو املســتوطنني .وكمــا يبــن الجــدول التــايل ،فــإنّ
النســاء مــن األســر التــي تعرضــت ملداهمــات منزليــة أبلغــن عــن مســتويات
أعــى بكثــر مــن التعــرض ملختلــف أنــواع العنــف التــي يرتكبهــا الــزوج.

جدول رقم 3

تعرض العائلة لمداهمات منزلية من قبل االحتالل أو المستوطنين واإلبالغ عن العنف المبني على النوع
االجتماعي
النساء اللوايت أبلغن عن تعرضهن ألشكال مختلفة من العنف من قبل الزوج
العنف الجسدي

العنف العاطفي

العنف الجنيس

تعرضت العائلة ملداهمات منزلية

33%

41%

21%

لم تتعرض العائلة ملداهمات منزلية

12%

28%

3%

الفجوة املذكورة

21%

13%

18%

وينطبــق نفــس النمــط عــى جميــع االنتهــاكات الجماعيــة األخــرى التــي
يرتكبهــا االحتــال ،فعــى ســبيل املثــال ،أفــادت نســبة  53%مــن النســاء
الــايت أغلقــت منازلهــن مــن قبــل االحتــال ّ
بأنهــن تعرضــن للعنــف
الجســدي مــن قبــل الــزوج .بينمــا أفــادت  21%مــن النســاء الــايت لــم
تغلــق منازلهــن بالتعــرض للعنــف الجســدي مــن الــزوج .وباإلضافــة إىل

ذلــك ،فــإنّ  40%مــن النســاء يف األســر التــي تعرضــت ملصــادرة األرايض
مــن قبــل االحتــال أبلغــن عــن العنــف الجســدي مــن قبــل الــزوج ،و 22%
مــن النســاء يف األســر التــي لــم تتعــرض ملصــادرة األرايض أبلغــن عــن عنــف
جســدي مــن قبــل الــزوج.

جدول رقم 4

اإلبالغ عن العنف الجسدي من قبل الزوج المرتبط بتعرض األسرة لمختلف انتهاكات االحتالل
تعرضوا لعنف االحتالل

لم يتعرضوا لعنف االحتالل

الفجوة

مصادرة األرايض

40%

22%

18%

إغالق املنازل

53%

21%

32%

تدمري البيوت

36%

24%

12%

إغالق املحال التجارية

38%

24%

14%

مشاهدة قتل األقارب من الدرجة األوىل

33%

23%

10%

وكشــفت البيانــات النوعيــة أنّ قائمــة االنتهــاكات املرتكبــة ضــد املــرأة مــن
قبــل االحتــال هــي قائمــة طويلــة .وأدرج منهــا املشــاركون يف املجموعــات
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البؤريــة واملقابــات املعمقــة ،مقتــل النســاء عــى الحواجــز يف الضفــة
الغربيــة وضــرب النســاء يف املســرات االحتجاجيــة ضــد االحتــال وســجن

النســاء والفتيــات ،والعنــف الجنــي واملضايقــات التــي تواجههــا النســاء
اللــوايت يعملــن يف املســتوطنات اإلســرائيلية يف الضفــة الغربيــة .كمــا أنّ
العنــف املرتبــط باالحتــال وعنــف الشــريك يف كثــر مــن الحــاالت يعــزز ّ
كل
منهمــا اآلخــر.

كمــا أنّ حرمــان املــرأة مــن التنقــل مــن قبــل قــوات االحتــال أوجــد ظروفــاً
زادت مــن العنــف اليومــي الــذي تتعــرض لــه .وكانــت القضيــة األكــر
قســاوة ،التــي ناقشــها املشــاركون ،هــي فقــدان املــرأة الحامــل طفلهــا
وموتهــا بســبب الحواجــز عــى الطــرق .وأفــادت التقاريــر بــأنّ النســاء
العامــات يف املســتوطنات معرضــات بصفــة خاصــة للمضايقــاتّ ،
ألنهــن
يفتقــرن إىل أي حمايــة قانونيــة حقيقيــة ،كمــا يُنظــر إليهــن بشــكل ســلبي
يف املجتمــع الفلســطيني ألن معظمهــن يعملــن يف أشــغال منزليــة.
وأعــرب العديــد مــن املشــاركني الذكــور يف املقابــات املعمقــة التــي أجريــت
مــع أفــراد األســرة ،عــن مشــاعر وآراء ســلطت الضــوء عــى اآلثــار العديــدة
التــي خلفهــا االحتــال عــى مشــاعرهم كرجــال ،وكيــف يمكــن ربــط ذلــك
بزيــادة مســتويات العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي .ويشــمل ذلــك آثــار

االعتداء المزدوج على المرأة

تتعــرض النســاء يف املجتمعــات املهمشــة لنوعــن مــن العنــف؛ عنــف
االحتالل والعنف داخل األسرة .وتواجهه املرأة مستوى عال من العنف
عندمــا يجتمــع العنــف املرتكــب ضدهــا مــن قبــل االحتــال مــع عنــف أفــراد
األســرة .فعــى ســبيل املثــال 57٪ ،مــن النســاء اللــوايت يعشــن يف البلــدة
القديمة يف الخليل والجفتلك وبردلة تعرضن للعنف العاطفي إمّ ا من

الســجن ،وعــدم القــدرة عــى حمايــة األســرة أثنــاء تعرضهــا للهجــوم،
وعــدم القــدرة عــى العمــل يف األســواق اإلســرائيلية أو التنقــل بحريــة
إىل مناطــق أخــرى .وهنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف ضــد الرجــال
والنساء املمثل بالحواجز املوزعة يف جميع مناطق الضفة الغربية .وهنا
يجــب عــى النــاس االنتظــار لســاعات للوصــول إىل العمــل ويتعرضــون
للعنــف الجســدي والعاطفــي مــن قبــل الجنــود .وبوجــه عــام ،أدت
املضايقــات اليوميــة التــي يتعــرض لهــا الرجــال ،ومواجهتهــم املضايقــات
كآليــة للبقــاء ،إىل تطبيــع العنــف واإلذالل واإليــذاء والــذي انعكــس عــى
ســلوكياتهم يف املنــزل.
إنّ التكاليــف الخفيــة الســتمرار املمارســات العنيفــة لالحتــال والــدور
الوطنــي املتوقــع للمــرأة ُتدفــع ،عندمــا تعــاين املــرأة يف صمــت عنــد قتــل
أحبائهــا أو ســجنهم مــن قبــل االحتــال اإلســرائييل .ومــن املتوقــع أال تبــي
أو تعــر عــن أي شــعور بالحــزن يف الحيــز العــام ،وبــدالً مــن ذلــك مــن
املتوقــع أن تظهــر عالمــات االحتفــال بــأنّ أحباءهــا ينضمــون إىل صفــوف
الشــهداء.

االحتــال وكان بنســبة  21٪أو يف املنــزل بنســبة  ،36٪بينمــا أفــاد 18٪
عن تعرضهن للعنف العاطفي من كال املصدرين .وفيما يتعلق بالعنف
الجســدي ،تبلــغ نســبة النســاء يف هــذه املناطــق الــايت تعرضــن للعنــف
الجســدي مــن قبــل االحتــال  8%ويف املنــزل  .25%وأفــادت نســبة 5%
ّ
بأنهــن تعرضــن للعنــف الجســدي مــن كال املصدريــن.

رسم بياني 19
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على النوع االجتماعي وغيرها من
الخدمات المرتبطة
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يقــدم هــذا الفصــل تحليـاً للتهديــدات وآليــات التكيــف ،فأظهــرت النتائــج
الــواردة يف الفصلــن الســابقني أنّ طريقــة التعامــل مــع العنــف املبنــي عــى
النــوع االجتماعــي يتأثــر بمجموعــة مــن املعتقــدات واإليديولوجيــات؛ التــي
تعزز العنف كخيار مقبول ومشروع يف إدارة العالقات ما بني الجنسني.
وبحثــت الدراســة تأثــر توفــر الخدمــات والقــدرة عــى الوصــول إليهــا
وجودتهــا ،وغريهــا مــن الخدمــات املرتبطــة (مثــل الصحــة ،واالستشــارات
النفســية واالجتماعيــة والقانونيــة) ،ونظــام الدعــم االجتماعــي واألســري

الشــامل ،عــى االســتجابة للعنــف .ويتنــاول هــذا الفصــل العوامــل
التــي تؤثــر عــى قــدرة املــرأة عــى الوصــول إىل الخدمــات يف حــال كانــت
متاحــة ،بمــا يف ذلــك العوامــل األســرية واالقتصاديــة واملجتمعيــة،
ويوضح تفاصيل الخدمات واالســتجابات املؤسســاتية (املحلية والوطنية
والدولية) ،وآليات التكيف املجتمعي والقدرة عىل التحدي (دور النساء
والفتيــات والشــباب).

الخدمات المناهضة للعنف المبني على النوع االجتماعي
املعرفــة بوجــود خدمــات مناهضــة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي:
حــوايل ثلثــي املشــاركات اإلنــاث ليــس لديهــن أي علــم عــن وجــود خدمــات
ملناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي يف مجتمعاتهــن .وأقــل مــن
 2%مــن املشــاركني ذكــروا مؤسســات توفــر خدمــات الدعــم ،إال أنّ عــدداً

أكرب ذكر الشرطة أو األقارب كخدمات داعمة .وكانت منطقة الجفتلك
األقــل معرفــة بتوفــر الخدمــات بنســبة  78%تليهــا بردلــة بنســبة 63%
والبلــدة القديمــة يف الخليــل بنســبة .56%

رسم بياني 20

مدى المعرفة بالخدمات المقدمة لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي حسب المنطقة

وأكــر مــن  70%مــن النســاء لديهــن معرفــة محــدودة أو منعدمــة حــول
األماكــن التــي يســتطعن التوجــه لهــا يف حــال تعرضــن للعنــف .وتصــل

نســبة النســاء ألكــر مــن  81%يف البلــدة القديمــة يف الخليــل باملقارنــة مــع
 67%يف بردلــة و 40%يف الجفتلــك.
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رسم بياني 21

مستوى معرفة النساء بمصادر المساعدة المتوفرة لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي حسب
المنطقة

وأكــدت املجموعــات البؤريــة واملقابــات املعمقــة األنمــاط الســابقة ،فمــن
بني  25شاباً مشاركاً يف املجموعات البؤرية ،ذكر مشاركان فقط أسماء
مؤسســات توفــر مثــل هــذه الخدمــات .ولكــن لــم يســتطع املشــاركان
التأكيــد حــول كيفيــة الوصــول إىل هــذه املؤسســات أو الحصــول عــى
الخدمــات التــي توفرهــا .وكشــفت الدراســة أيضــاً عــن وجــود فجــوة كبــرة
يف املعرفة ما بني الناشطات والنساء (العامالت يف املنزل أو يف الوظائف
غــر الرســمية) .ولــم تتمكــن الغالبيــة العظمــى مــن املجموعــة الســابقة
أن تذكــر أي منظمــة أو أي معلومــات حــول مراكــز ومؤسســات تقــدم
خدمــات ملناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي ،مــع وجــود بعــض
االســتثناءات .وذكــر عــدد قليــل مــن املشــاركات الشــرطة الفلســطينية
وبعــض املنظمــات املجتمعيــة املحليــة التــي تقــدم خدمــات عامــة ،وبعــض
النســاء الــايت يُعتــرن مرجعــاً هامــاً للنســاء املعرضــات للعنــف املبنــي عــى
النــوع االجتماعــي يف مجتمعاتهــن.
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التكاليــف والقــدرة عــى الوصــول للخدمــات :حــوايل  90%مــن النســاء
يعتقــدن أنّ الخدمــات املتوفــرة بعيــدة جــداً عــن مناطقهــن ،وينطبــق
ذلــك خصوصــا عــى الجفتلــك بنســبة ( )96%تليهــا البلــدة القديمــة يف
الخليــل بنســبة ( )92%وبردلــة بنســبة ( .)80%كمــا أنّ إمكانيــة الوصــول
لهــذه الخدمــات مرتبــط بالوقــت الــذي تتوفــر بهــا هــذه الخدمــات ،ف73%
مــن النســاء يعتقــدن أنّ الخدمــات تتوفــر بأوقــات غــر مالئمــة لهــن.
فقريــة الجفتلــك بعيــدة عــن مركــز مدينــة طوبــاس والوصــول إليهــا بالــغ
الصعوبــة ،يف حــن أنّ بردلــة قريبــة نســبياً منهــا ومــن مكاتــب الــوزارات
مثــل وزاريت التنميــة املجتمعيــة والتعليــم .واملثــر لالهتمــام أنّ معظــم
النســاء مــن البلــدة القديمــة يف الخليــل يشــعرن أنّ الخدمــات بعيــدة يف
حني أنّ البلدة القديمة مرتبطة بباقي مدينة الخليل حيث تتوفر بعض
الخدمــات .وهــذا يؤكــد أنّ القــدرة عــى الوصــول للخدمــات ال يقتصــر
عــى البعــد الجغــرايف ،بــل يتأثــر بعوامــل أخــرى مثــل القــدرة عــى تحمــل
التكاليــف واتخــاذ القــرارات والقيــود الزمنيــة كمــا هــو موضــح أدنــاه.

رسم بياني 22

مدى سهولة وامكانية الوصول للخدمات المتوفرة لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي حسب
المنطقة

كمــا أنّ القــدرة عــى الوصــول ملنطقــة (ج) و( )H2محــدودة جــداً مقارنــة
باملناطــق التــي تســيطر عليهــا الســلطة الفلســطينية ،ويعــود ذلــك جزئيــاً
إىل تهميشها وعزلها .وباإلضافة إىل ذلك ،تسيطر السلطة الفلسطينية
عــى املناطــق الحضريــة حيــث تكــون الخدمــات متاحــة نســبياّ .وأشــارت

النســاء الــايت تعرضــن للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي لعوامــل
مختلفــة ســاهمت يف عــدم قدرتهــا عــى الوصــول للخدمــات ،مثــل
التكاليــف العاليــة ،ونقــص يف وســائل التنقــل والعقبــات االجتماعيــة،
وانعــدام األمــن الناجــم عــن ممارســات االحتــال ،قائــات:

“كعاملة اجتماعية ،أستطيع أن أقول أنّ النساء يف هذه املناطق ال تستطيع الوصول إلينا ونحن ال نستطيع الوصول إليهن
لتقديم املساعدة ،وعندما نصل لهن ّ
فإننا نقدم مساعدة مؤقتة ال أكرث”( .عاملة اجتماعية ،البلدة القديمة يف الخليل 25 ،سنة)

“من غري املالئم أن أخرج من قريتي للمدينة املجاورة من أجل الحصول عىل املساعدة”( .امرأة ،الجفتلك 51 ،سنة)

“ال أستطيع الخروج من بيتي خوفاً من أن أعلق عىل الحاجز ،فعيلّ أن أكون يف البيت ألعيل أطفايل وأهتم بشؤون املنزل”.
(امرأة ،بردلة 46 ،سنة)
كمــا ترتبــط قــدرة الوصــول للخدمــات بقــدرة تحمــل التكاليــف ،ف70%
مــن النســاء ال يســتطعن تحمــل تكاليــف خدمــات مناهضــة العنــف املبنــي
عــى النــوع االجتماعــي .وترتفــع نســبة النســاء الــايت ال يســتطعن تحمــل

نفقــات الخدمــات يف الجفتلــك إىل  ،94%وهــي نســبة أكــر مــن البلــدة
القديمــة يف الخليــل التــي تصــل إىل  60%و 55%يف بردلــة.
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رسم بياني 23

نسبة النساء الالتي ال يستطعن تحمل تكاليف الخدمات المتوفرة لمناهضة العنف المبني على النوع
االجتماعي حسب المنطقة

“النساء الفقريات مثيل ال يستطعن تحمل تكاليف التنقل للحصول عىل أي خدمات ،فالتنقل محدود جداً حتى إذا أردت
الذهاب للحصول عىل املساعدة”( .امرأة ،بردلة 61 ،سنة)
القيــود االجتماعيــة والثقافيــة والعائليــة :مــن أهــم العوامــل التــي تثنــي
النســاء عــن الوصــول إىل الخدمــات املتاحــة ملناهضــة العنــف املبنــي عــى
النــوع االجتماعــي هــو العــار املرتبــط بطلــب املســاعدة الخارجيــة ،ويعتــر
الكثريون العنف املبني عىل النوع االجتماعي مسألة خاصة .ف  79%من
النســاء يشــعرن بالخجــل مــن طلــب الخدمــات بســبب الرفــض االجتماعــي
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والثقايف .وباإلضافة إىل ذلك 60% ،من النســاء ال يســمح لهن الوصول
إىل الخدمــات املناهضــة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي .وتظهــر
التأثــرات الثقافيــة يف البلــدة القديمــة يف الخليــل أكــر ،حيــث  90٪مــن
النســاء يخجلــن مــن الحصــول عــى الخدمــات و  78٪ال يســمح لهــن
الحصــول عــى الخدمــات.

رسم بياني 24

نسبة اإلقرار بالقيود األسرية والمجتمعية من أجل الحصول على الخدمات المتوفرة لمناهضة العنف
المبني على النوع االجتماعي حسب المنطقة

وتلخص املقولة التالية النظرة املجتمعية لحصول النساء عىل الخدمات املناهضة للعنف:

“ال يجب عىل املرأة أن ترتك بيتها بأي حال من األحوال”( .امرأة ،الجفتلك 47 ،سنة)
النظــام القانــوين :تعتقــد نســبة كبــرة مــن النســاء( )41%أنّ النظــام
القانــوين ال يحمــي النســاء إذا حاولــن الوصــول إىل خدمــات مناهضــة
للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي .ويتضــح هــذا يف البلــدة القديمــة
يف الخليــل ،فتعتقــد  70%مــن النســاء أنّ النظــام القانــوين ال يحميهــن؛

فالســلطة الفلســطينية ووكاالتهــا األمنيــة غــر قــادرة عــى تنفيــذ وفــرض
القوانــن الفلســطينية ألنّ املنطقــة تخضــع لســيادة االحتــال اإلســرائييل
بالكامــل .وتوضــح ذلــك املقــوالت التاليــة:

ّ
“قدمت إحدى النساء اللوايت كنت أعمل معهن شكوى إىل الشرطة الفلسطينية يف املدينة القريبة ،وعندما عادت تعرضت
للمزيد من العنف ،وأصبحت منبوذة من أقاربها”( .خبرية ،الجفتلك 35 ،سنة)

“يف البلدة القديمة يف الخليل ،ال تستطيع النساء الوصول إىل املؤسسات القانونية والشرطة ،فليس لديهن حماية حقيقية
ولذلك ال يطلنب املساعدة من املؤسسات”( .خبرية ،الخليل 25 ،سنة)

“إنّ العادات املحلية والديناميكيات القبلية تمنع املؤسسات من العمل مع النساء ضحايا العنف املبني عىل النوع االجتماعي؛
وعندما نحاول إنشاء مؤسسة أو آلية ملساعدة النساء نواجه مقاومة من القادة املحليني”( .خبرية ،بردلة 45 ،سنة)
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خدمات مناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي وغيره من الخدمات المرتبطة
إنّ حــدة وتأثــر العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي عــى املــرأة مرتبــط
بشــكل جــزيئ بتوفــر وفعاليــة الخدمــات املتاحــة .وأظهــرت بيانــات ســابقة
أنّ املرأة لديها إمكانية محدودة للوصول إىل الخدمات املناهضة للعنف

خدمات اإلرشاد النفسي

 15%مــن النســاء املشــاركات يف االســتبيان أفــدن ّأنهــن حصلــن عــى
استشــارات نفســية ،و 85%لــم يحصلــن مطلقــاً عــى هــذه الخدمــات،

املبنــي عــى النــوع االجتماعــي .ويرتبــط عــاج العنــف ومناهضتــه بعــدد مــن
الخدمــات مثــل االستشــارات النفســية واالجتماعيــة والخدمــات القانونيــة
واملســاعدات الصحيــة واإلنســانية.

وكانت أقل نسبة من الاليت حصلن عىل استشارات نفسية يف الجفتلك
( )7%متبوعــة بربدلــة ( )16%والبلــدة القديمــة يف الخليــل (.)23%
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نسبة الذين تلقوا خدمات اإلرشاد النفسي

الخدمات القانونية

تعتــر الخدمــات القانونيــة مــن أهــم الخدمــات التــي تحتاجهــا النســاء
الــايت يتعرضــن للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي ،ولكــن  2%فقــط
مــن النســاء أفــدن ّأنهــن حصلــن عــى خدمــات قانونيــة .ويعنــي ذلــك أنّ
معظــم النســاء مــن ضمنهــم الــايت تعرضــن للعنــف املبنــي عــى النــوع
االجتماعــي أو اعتــداءات مــن قبــل االحتــال اإلســرائييل ،لــم يحصلــن
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عــى أي خدمــات قانونيــة .وخــال املجموعــات البؤريــة واملقابــات املعمقــة
لــم يذكــر املشــاركون أي خدمــات قانونيــة متعلقــة باعتــداءات االحتــال
وذكــروا القليــل مــن الخدمــات القانونيــة املتعلقــة بالعنــف املبنــي عــى
النــوع االجتماعــي.

رسم بياني 26

نسبة الذين تلقوا خدمات قانونية

الخدمات الصحية واإلنجابية

ركزت األسئلة حول الخدمات الصحية عىل دور املنظمات غري الحكومية
واملنظمــات املجتمعيــة فقــط .حيــث أنّ دور املجتمــع املــدين الفلســطيني
كان واضحــاً عــى الــدوام يف القطــاع الصحــي ،وال ســيما يف توفــر الرعايــة
الصحيــة األساســية .وأشــارت  47%مــن النســاء املشــاركات يف االســتبيان
حصولهــن عــى خدمــات صحيــة ،بمــا يف ذلــك خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
مــن منظمــات غــر حكوميــة ومنظمــات مجتمعيــة ،و 53٪منهــن لــم

يتلقــن مثــل هــذه الخدمــات .وبالرغــم مــن أنّ هــذه الخدمــات مهمــة
بالنســبة لغالبيــة النســاء مــن أجــل نهــوض الوضــع الصحــي والعاطفــي
واألســري ووضــع املــرأة داخــل األســرة ،فــا يوجــد هنالــك ربــط مــا بــن
الحصــول عــى هــذه الخدمــات وتمكــن قــدرات املــرأة .وأفــادت غالبيــة
النســاء الــايت تلقــن خدمــات صحيــة مــن منظمــات املجتمــع املحــي ،أنّ
الخدمــات لــم تســاهم يف تحســن مشــاركتهن السياســية واالقتصاديــة.

رسم بياني 27

نسبة الذين تلقوا خدمات صحية من مؤسسات أهلية ومجتمعية
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المساعدات اإلنسانية

تعيــش الغالبيــة العظمــى مــن املشــاركني يف الدراســة يف مجتمعــات
يســتهدفها التمويــل الــدويل بدرجــة عاليــة .فــإنّ  % 72مــن الرجــال
والنســاء لــم يتلقــوا أي خدمــات أو مســاعدات إنســانية (نقديــة أو غذائيــة
أو مساعدة قانونية يف أوقات األزمات أو استشارات نفسية واجتماعية)
مــن خــال برامــج أو مشــاريع ممولــة مــن مانحــن دوليــن ،ويف املقابــل،
أفــاد  28٪تلقيهــم هــذه الخدمــات .وتــدل هــذه النســب املنخفضــة

عــى واقعيــة التقاريــر أو االفتقــار إىل املعرفــة حــول مصــادر الدعــم ،أو
محدوديــة تمويــل الربامــج واملشــاريع .ويف جميــع الحــاالت ،تشــر األرقــام
إىل وجــود فجــوة يف الخدمــات الفعليــة يف هــذه املجتمعــات التــي تعــاين
مــن أزمــات وبحاجــة ماســة لهــذا النــوع مــن الخدمــات ،ولكــن مــن املحتمــل
أيضــاً وجــود فجــوة معرفيــة بســبب عــدم وضــوح الربامــج نفســها.

رسم بياني 28

نسبة الذين تلقوا مساعدات إنسانية

وهــذه املشــاريع اإلنســانية املمولــة دوليــاً ضروريــة يف هــذه املناطــق املعرضــة
للصراعات والعنف واإلغالقات .ويبدو أنّ املساعدة تبدو إيجابية بشكل
•االكتفــاء :یعتقــد مــا یصــل إلــی  50٪مــن املســتفیدین مــن الدعــم
کاف ،يف حیــن أنّ  50٪يعتقــدون
الــدويل أنّ مســتوى املســاعدة غیــر ٍ
کاف.
ّأنــه
ٍ
•االســتدامة :یعتقــد  44٪مــن متلقــي املســاعدات أنّ نتائــج املســاعدة
لم تكن مستدامة ،يف حین أنّ  56٪یعتقدون ّأنھا کانت مستدامة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يعتقــد  43٪مــن متلقــي املســاعدة ّأنهــا لــم
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عــام بــن مــن يتلقونهــا ،ومــع ذلــك ،هنــاك عــدد مــن األبعــاد التــي يجــب
معالجتهــا وفقــاً ملتلقــي هــذه الخدمــات:
تمكنهــم مــن إيجــاد حلــول طويلــة األجــل ،يف حــن أنّ  57٪يعتقــدون
ّأنهــا فعلــت ذلــك.
• االستشــفاء :أفــاد ثلــث متلقــي املســاعدة أنّ الخدمــات لــم تســاعدھم
علــی التعــايف ،يف حیــن أفــاد ّ 67٪
بأنھــا ســاعدتهم عــى الشــفاء.
أنّ
املســاعدة ال تعــزز
•الصمــود :یعتقــد ربــع متلقــي املســاعدات
صمودھــم ،يف حیــن أنّ  75٪یعتقــدون ّأنھــا تفعــل ذلــك.

رسم بياني 29

نسبة المشاركين الذين أبدوا آراء إيجابية تجاه المساعدات اإلنسانية المقدمة

وبشــكل عــام ،غالبيــة ســكان املناطــق املســتهدفة يميلــون إىل أن يكونــوا
راضني بنسبة  67%بالخدمات واملساعدات املقدمة من منظمات محلية

غــر حكوميــة ومنظمــات مجتمعيــة ،وثلــث املشــاركني غــر راضــن.

إطار 4

منظور النوع االجتماعي لطبيعة المساعدات اإلنسانية
أظهــرت نتائــج البحــث أنّ الحصــول عــى مســاعدات ممولــة دوليــاً
متســاوي مــا بــن الرجــال والنســاء بنســبة  ،28%إال أنّ الرجــال
أكــر انتقــاداً لهــذه الخدمــات مــن النســاء .وهــذا يتمــاىش مــع نتائــج
البحــوث الســابقة ألوراد ،حيــث أنّ تقييــم النســاء للخدمــات التــي
تقدمهــا الحكومــة واملنظمــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة أكــر
إيجابيــة .28وقــد يكــون ســبب ذلــك مالئمــة الخدمــات املقدمــة
الحتياجــات النســاء ،وكذلــك ألنّ النســاء يف املجموعــات البؤريــة
لديهــن توقعــات أقــل وتقديــر أعــى للمســاعدات املقدمــة لهــن .كمــا
أنّ النســاء املشــاركات يف الدراســة متعلمــات وعــى درايــة بالخدمــات
أكرث من الرجال األقل معرفة .ووفقاً للخرباء واملجموعات البؤرية:
تعتــر النســاء الرابــط األســايس لتوفــر االحتياجــات الخدماتيــة
للمســاعدات النقديــة والعينيــة والزراعيــة مــن قبــل املنظمــات املحليــة
والدوليــة ،فهــنّ عــى عالقــة وثيقــة باالحتياجــات األساســية للصحــة
والتعليــم .والبعــض يفســر ّأنهــن قــادرات عــى إدارة هــذه املســاعدات
واملســائل املتعلقــة بالخدمــات؛ ألنّ أغلبيــة الرجــال يعملــون خــارج

املنــزل أو يف املســتوطنات اإلســرائيلية أو مــع الســلطة الفلســطينية.
وأظهــرت نتائــج اســتبيان هــذه الدراســة أنّ غالبيــة الرجــال أكــر
انتقــادا لتوفــر الخدمــات بنســبة ( )64%واســتدامتها بنســبة ()55%
باملقارنــة مــع النســاء اللــوايت ينتقــدن توفــر الخدمــات بنســبة ()36%
واســتدامتها بنســبة ( .)33%كمــا أنّ الرجــال أكــر انتقــادا للقضايــا
التاليــة:
 71%مــن الرجــال و 86%مــن النســاء أفــادوا أنهــم حصلــوا عــى
مســاعدات تلبــي احتياجاتهــم.
 55%مــن الرجــال و 60%مــن النســاء أفــادوا أنّ املســاعدات التــي
حصلــوا عليهــا ســاعدتهم عــى التعــايف وتجــاوز األزمــات.
 72%مــن الرجــال و 79%مــن النســاء قالــوا أنّ املســاعدات التــي
حصلــوا عليهــا عــززت صمودهــم.
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الفصل الخامس.
النتائج والتوصيات
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النتائج العامة
مشكلة العنف المبني على النوع االجتماعي

ال يوجــد شــك يف نظــر املشــاركني بالدراســة أنّ العنــف املبنــي عــى النــوع
االجتماعــي هــو قضيــة اجتماعيــة جديــرة باالهتمــام .وبالرغــم مــن أنّ
املشــاركني يف الدراســة يختلفــون حــول نســبة وحـ ّـدة العنــف املبنــي عــى
النــوع االجتماعــي ،إال ّأنهــم يدركــون أنّ هــذا العنــف هــو قضيــة ذات صلــة
بالواقــع الفلســطيني .غــر أنّ هــذا اإلدراك ال يرتجــم لحمــات كاملــة
ومؤثرة للمناصرة والتوعية التي تساهم يف طرح العنف املبني عىل النوع

تباين التأثيرات حسب النوع االجتماعي

االجتماعــي كقضيــة رئيســية تســتحق أن تكــون عــى أولويــات األجنــدة
الوطنيــة .فالحمــات موجــودة ولكنهــا إىل حــد كبــر انفعاليــة وغــر فاعلــة
وغــر منظمــة ،ممــا يفنــد ادعــاءات بعــض املؤسســات (حكوميــة وغــر
حكوميــة) وغريهــا مــن الجهــات الفاعلــة ،وبالتــايل فــإنّ املعايــر املجتمعيــة
والثقافيــة ثابتــة نســبياً بينمــا الحقائــق السياســية واالقتصاديــة متغــرة.

إنّ العنــف املرتبــط باالحتــال وأدوار النــوع االجتماعــي ضمــن النظــام
األبــوي ،يعــززان بعضهمــا البعــض إىل حــد كبــر .وتشــكل الظــروف
العامــة املرتبطــة باالحتــال واملجتمعــات املحليــة واملعايــر الثقافيــة
منصــات تســاهم يف حفــظ وديمومــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي.
وتتســم العالقــة بــن عنــف االحتــال والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي
بالتعقيــد وتعــدد املســتويات ،فالقيــود التــي يخلقهــا االحتــال تســاهم يف
تغذيــة بيئــة فلســطينية أكــر تحفظــاً مبنيــة عــى أســاس انعــدام األمــن
والحمايــة .ويعــزز النظــام املعقــد املهيمــن املواقــف واملعتقــدات املفصلــة
يف االســتنتاجات ويضفــي لهــا الشــرعية .ويخلــق ضعــف البنيــة التحتيــة

للخدمــات واملعتقــدات الثقافيــة املهيمنــة والحرمــان مــن التنقــل مــن قبــل
االحتــال ،ظروفــاً تزيــد مــن ضعــف النســاء والفتيــات وتقلــل مــن فرصهــن
باملقارنــة مــع الرجــال والشــباب .91وعندمــا تكــون الفــرص محــدودة تصبــح
املعتقــدات الثقافيــة املهيمنــة أكــر أهميــة ،حيــث ال توفــر هــذه املفاهيــم
فرصــاً حقيقيــة للتغيــر وتطويــر حيــاة املواطنــن .ويســتخدم الرجــال
والنســاء هــذه الثقافــة التقليديــة لتربيــر رفضهــم مشــاركة املــرأة يف صنــع
القــرار .كمــا يــؤدي تعـرّض الرجــال ألنــواع مختلفــة مــن عنــف االحتــال،
إىل زيــادة مســتوى الصدمــات املؤملــة التــي مــن املمكــن أن تظهــر عــى شــكل
عنــف أكــر ضــد النســاء والفتيــات.

إنّ تأثــر االحتــال اإلســرائييل وضعــف اســتهداف املناطــق األكــر تضــرراً
بالعنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي يف منطقــة (ج) وغــور األردن
ومنطقــة طوبــاس ومنطقــة ( )H2هــو ذو شــقني .فمــن ناحيــة ،تــؤدي
الظــروف االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة الســائدة إىل تفاقــم
الرتتيبــات األبويــة واملعايــر التقليديــة املبنيــة عــى النــوع االجتماعــي،
وتحــد مــن التحكــم والوصــول إىل املــوارد والخدمــات .ومــن ناحيــة أخــرى،
يعرّض االحتالل وممارســاته املســتمرة النســاء والرجال ،ملســتويات أعىل
وأشــكال أكــر حــدة مــن العنــف ،ممــا يــؤدي إىل مزيــد مــن التهميــش
والعنــف ضــد النســاء والفتيــات يف إطــار األســرة .ويف مواجهــة االحتــال،
ُتظهــر النســاء قــدرات ذاتيــة عــى الصمــود ،وتحــاول أن تســتخدم املــوارد

غــر املســتغلة مــن التمكــن والدعــم داخــل أســرهن ومجتمعاتهــن .ويف
ظل الظروف القاســية مثل الحالة يف املنطقة (ج) و( ،)H2تظهر النســاء
القدرة عىل الصمود يف مواجهة االعتداءات التي ترتكبها قوات االحتالل
بالرغــم مــن محدوديــة تدخــات الســلطة الفلســطينية .كمــا يحاولــن
إيجــاد طــرق للتكيــف تســاعدهن عــى املثابــرة والتغلــب عــى االنتهــاكات
ضدهــن .ويف الوقــت ذاتــه ،ال تتوفــر املــوارد للمــرأة بشــكل موحــد عــر
الظــروف الفرديــة املتنوعــة واألوضــاع العائليــة واملجتمعيــة املختلفــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإنّ املنطقــة (ج) و( )H2ليســت مناطــق متجانســة،
وتواجــه النســاء واملجتمعــات املحليــة فيهــا صعوبــات وانتهــاكات مختلفــة.

المخاطر وآليات التكيف

حقوق وأوضاع النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي
تؤكــد نتائــج البحــث أنّ العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي هــو ســبب
ونتيجــة للظــروف الســائدة يف املجتمعــات املســتهدفة ،والتنميــة البطيئــة
ّ
املدعــم
واملشــتتة وعــدم توفــر الخدمــات الالزمــة ،ونتيجــة للنظــام األبــوي
باالحتــال .وتشــر األدلــة إىل عالقــة مباشــرة بــن ممارســات االحتــال
ومســتويات العنــف املبنــي عــى النــوع االجتماعــي وخاصــة عــى مســتوى
األســرة .92وعــى املؤسســات املعنيــة النظــر إىل العنــف ضــد النســاء
والفتيــات كموضــوع شــامل يف هــذه الدراســة؛ ّ
ألنــه ال يتعلــق فقــط

بالعنــف الجســدي والعاطفــي الــذي يحيــق بالنســاء والفتيــات بــل بجميــع
املمارســات التمييزيــة ضــد املــرأة يف السياســات والتخطيــط والتنميــة
والعمــل اإلنســاين والتوعيــة اإلعالميــة.93

 91مــن خــال عــدة أبحــاث نفذهــا مركــز أوراد يف مناطــق ج ،قمنــا بمقابلــة عــدد مــن الفتيــات الــايت تــم منعهــن مــن اســتكمال تعليمهــن بســبب قلــق الوالديــن عــى أمنهــن وســامتهن
عنــد املــرور خــال الحواجــز العســكرية أو بســبب الخــوف مــن املســتوطنني .هــذا األمــر أيضــاً تــم تغطيتــه مــن قبــل مؤسســة  OCHAيف Humanitarian Needs Overview 2017
 ،)(https://www.ochaopt.org/sites/default/files/humanitarian_needs_overview.pdfحيــث تــم اعتبــار الفتيــات معرضــات لخطــر أعــى للتســرب مــن املــدارس
والــزواج املبكــر ألســباب أمنيــة.
.)AWRAD, Formative Research on Violence against Women and Girls (GBV) in the occupied Palestinian territory (2017 92
.Gender-Based Violence Classification Tool http://gbvims.com/wp/wp-content/uploads/ClassificationTool_Feb20112.pdf 93
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غالبية النساء وحيدات في الدفاع عن حقوقهن

يتــم تشــجيع معظــم النســاء والفتيــات عــى إيجــاد ســبل للتعامــل مــع
العنــف وتغيــر ظروفهــن الســيئة بأنفســهن ،وهــن يف الغالــب يعانــن
وحدهــن بصمــت .فالنســاء الــايت يطلــن املســاعدة ،يلجــأن إىل أســرهن،
ويف كثــر مــن الحــاالت يشــجعوهن عــى إيجــاد طــرق الســتمرارية حياتهــن
الزوجيــة .وتعتقــد النســاء ّأنــه ليــس لديهــن أي خيــار ألنهــن ال يتمتعــن
بــأي اســتقالل اقتصــادي أو دعــم أســري ،والعديــد منهــن يرضخــن لهــذه
الظــروف مــن أجــل األطفــال .كمــا أنّ خدمــات املســاعدة املتوفــرة محــدودة

حرمان المرأة من المشاركة في الحيز العام

تظهــر الدراســة التحســن يف إمكانيــة حصــول النســاء اللــوايت يتعرضــن
للعنف عىل الخدمات الالزمة ،إال أنّ معظم النساء ال يستخدمن هذه
الخدمــات بســبب الرفــض واإلنــكار .وتــؤدي ممارســات وقيــود االحتــال
إىل توطيــد األعــراف والتقاليــد املجتمعيــة والثقافيــة التــي تميــز ضــد املــرأة
وتنبــذ مشــاركتها يف الشــؤون العامــة .وكثــر مــن النســاء مقتنعــات بــأنّ
هــذا هــو مصريهــن.
ويف حني أنّ املشــاركة السياســية تدلل عىل حدوث تغيري إيجابي لبعض
النســاء ،إال أنّ واقــع املشــاركة مــا زال يواجــه تحديــات بســبب مزيــج مــن

استجابات المنظمات

إنّ اعتــداءات االحتــال تضيــف عبئــاً اضافيــاً عــى النســاء ،ممــا يزيــد مــن
عــدم تمكينهــن وال ســيما يف غيــاب بيئــة قانونيــة ومؤسســاتية داعمــة.
وعــى الرغــم مــن إحــراز بعــض التقــدم يف الســنوات ( )15-10الســابقة
التــزال الرتتيبــات الحاليــة للمؤسســات وتوفريهــا للخدمــات محــدودة ويف
مرحلــة أوليــة .وبالرغــم مــن وجــود مؤسســات ومنظمــات حكوميــة وغــر

التوصيات  /مقترحات مجتمعية

يــرد أدنــاه نوعــان مــن التوصيــات ،فاملجموعــة األوىل مبينــة عــى النتائــج
واالســتنتاجات والتحليــل الــذي يعكــس أصــوات النســاء والرجــال
والشــباب وأصحــاب املصلحــة يف هــذا البحــث ،أمــا املجموعــة الثانيــة فهــي
مجموعــة أفــكار تطــرح عــى بســاط البحــث ،مبنيــة عــى الدراســة التــي
قامت بها أوراد لتقييم احتياجات املرأة يف الضفة الغربية ومنطقة (ج).

على مستوى السياسات

•مواصلة التشديد عىل االتفاقيات والوثائق املعتمدة دولياً بشأن
حقوق املرأة يف ظل االحتالل ويف املناطق املتأثرة بالصراع ،كقرار
مجلس األمن  1325الذي اعتمد يف الـ ٣١تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠
بشأن املرأة والسالم واألمن.95

•عىل املنظمات الدولية مواصلة تعزيز املعايري والحقوق املقبولة
دولياً ،بما فيها الحق يف تقرير املصري والحق يف التنمية ،فكالهما

وغــر دائمــة ،فالعديــد مــن النســاء ال يثقــن بالجهــات الخارجيــة ّ
ألنهــن
يعتــرن العنــف مســألة خاصــة ،وبعضهــن يخجلــن وال يــردن االفصــاح
عــن تجاربهــن مــع اآلخريــن .وتتلقــى بعــض النســاء الخدمــات املؤسســاتية
التــي تقدمهــا املؤسســات الحكوميــة أو غــر الحكوميــة بمســتويات
ونوعيات مختلفة .ورغم أنّ البعض أبلغن عن تحســن كبري يف مســتوى
التمكــن ،رأت أخريــات أنّ مشــاركتهن مــع املؤسســات غــر كافيــة وأدت
إىل املزيــد مــن العنــف وأنّ الخدمــات املقدمــة للفتيــات محــدودة جــداً.94

العوامــل الداخليــة والعوامــل املرتبطــة بوجــود االحتــال كمــا هــو مبــن
يف أجــزاء متعــددة مــن التقريــر .وال تــزال املشــاركة السياســية للمــرأة
نخبويــة يف معظمهــا وتقتصــر عــى عــدد قليــل مــن النســاء الــايت يعملــن
يف منظمــات أو يعملــن مــع األحــزاب السياســية .ولــم يتضــح بعــد مــا إذا
كانــت أغلبيــة النســاء يريــن يف املشــاركة أي فائــدة ،خاصــة يف املنطقــة (ج)
و( )H2حيــث تحــدد ممارســات االحتــال الواقــع الــذي تعيشــه النســاء.
ويشــعر الكثــرون بنزعــة االستســام للقــدر واالرتبــاك والتضــارب ،ويجــد
البعــض اآلخــر خالصــاً يف الرتكيــز عــى االحتياجــات اليوميــة نظــراً للفقــر
والتحديــات األخــرى التــي يفرضهــا االحتــال.

حكوميــة ومحليــة ودوليــة ال تــزال املــرأة الفلســطينية تشــعر باالنقطــاع
عــن خدمــات هــذه املؤسســات وآليــات املســاعدة التــي توفرهــا .وســتتالئم
هــذه الخدمــات مــع احتياجــات النســاء يف حــال كان هنالــك فهــم أعمــق
للعالقــة املعقــدة مــا بــن االحتــال والنظــام األبــوي ودمــج هــذا الفهــم يف
وضــع وتخطيــط برامــج املؤسســات.

وتنقســم املجموعــة األوىل مــن التوصيــات لثالثــة مجــاالت أساســية ،وهــي
السياســات ،والتخطيــط للربامــج ،واملناصــرة والتأييــد .وبالرغــم مــن أنّ
التوصيــات تعتــر شــاملة وموحــدة لرؤيــة هيئــة األمــم املتحــدة إال ّأنــه
يمكــن مواءمتهــا لتتناســب مــع خصوصيــة كل عضــو يف الهيئــة .وكمــا أنّ
التوصيــات موجهــة أيضــاً للحكومــة الفلســطينية واملؤسســات املحليــة غــر
الحكوميــة واملنظمــات املجتمعيــة.

مهم يف سياق سياسات االحتالل املتمثلة بالحرمان من التنمية
وطمس الهوية.

•ضمان دمج احتياجات وحقوق أكرث النساء تأثراً باالحتالل يف أطر
سياسات املنظمات الدولية كإطار السياسات املشرتك بني األمم
املتحدة للمساعدة اإلنمائية واالتحاد األوروبي «االسرتاتيجية
األوروبية املشرتكة لدعم فلسطني” .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي

 94بعــض املحموعــات األخــرى أيضــاً تعــاين مــن نفــس املصــر .االهتمــام والدعــم عــى ســبيل املثــال للفتيــة املعرضــن للتحــرش الجنــي والرجــال الذيــن يعانــون مــن العنــف هــو تقريبــاً

غــر متواجــد.

UN Security Council, Resolution 1325, 2000. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?Ope� 95
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عىل اتحادات املنظمات غري الحكومية ،كرابطة الوكاالت اإلنمائية
الدولية ( ،)AIDAتعزيز شمل حقوق النساء واحتياجاتهن يف عمل
أعضائها وعمل الحكومات املانحة واملنظمات الدولية األخرى .ويجب
أن ينعكس هذا العمل يف التقارير املوجهة للوكاالت الدولية كالتقرير
السنوي للجنة االتصال املخصصة ( )AHLCلدى األمم املتحدة.
•تخصيص موارد يف امليزانية لتلبية احتياجات النساء وحقوقهن،
كاف لتمويل أنشطة التنمية التي ُتفيد
وتوفري دعم مايل وتقني
ٍ
النساء الفلسطينيات األكرث تأثراً باالحتالل ،مع الرتكيز عىل
ضرورة وضع حد لسبب معاناة النساء األسايس املتمثل باالحتالل
اإلسرائييل.
•عىل املنظمات الدولية ضمان وصول برامج الدعم التي تنظمها
لحكوماتها من أجل ممارسة ضغط ثنايئ عىل إسرائيل.
•تعزيز الوجود الدويل يف املناطق املهمشة مع زيادة الربامج واملواضيع
التي تهدف إىل التوعية بالحياة اليومية للنساء الفلسطينيات الاليت
يعشن يف ظل االحتالل ودعمهن يف مقاومتهن.

وضع البرامج

•يجب الرتكيز يف وضع الربامج لتلبيية الحاجة األساسية أال وهي
إنهاء االحتالل الذي يمثل «السبب الرئييس للمعاناة” والتوصل إىل
حل الدولتني وفقاً للقوانني واملعاهدات الدولية وتحميل إسرائيل
مسؤولية ممارساتها .حتى وإن كان التأييد يتعلق بموضوع معني
أو بمجال من مجاالت تأثري االحتالل ،فمن الضروري الدعوة اىل
محاسبة إسرائيل عن االحتالل وانتهاكاتها املتعددة لحقوق االنسان.
•يجب الرتكيز عىل موضوع معالجة آثار االحتالل عىل الفلسطينيني
وباالخص النساء والعائالت الفلسطينية ،وفك ارتباط العالقات
املعقدة ما بني االحتالل والنظام األبوي وإتاحة املجال للوصول
للخدمات والربامج التمكينية.

•إىل جانب الدعوة إىل احرتام التزامات حقوق اإلنسان والوفاء
بها ،يجب وضع برامج إنسانية وإنمائية من أجل التأييد واملناصرة
إلشراك األطراف املؤثرة املحلية والوطنية والدولية املختلفة ،من أجل
تغيري النظام األبوي وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ،وتعزيز
حقوق املرأة الفلسطينية.
•فهم كامل للنظام املؤسسايت وربط الخدمات باالقتصاد الوطني
والسياسات االجتماعية وقدرات منظمات املجتمع املدين الفلسطينية
والدولية واملنظمات املجتمعية والدعم الدويل لفلسطني .ومن
املتوقع استمرارية تشديد املنظمات بأجمعها عىل االتفاقيات والوثائق
املعتمدة دولياً بشأن حقوق املرأة يف ظل االحتالل ويف املناطق املتأثرة
بالصراع ،كقرار مجلس األمن  1325بشأن املرأة والسالم واألمن.
•يجب أن يراعي أي تخطيط مؤسسايت ،املنظمات التي تعمل يف
مجال العنف املبني عىل النوع االجتماعي ،وتنظيم األسر والصحة
اإلنجابية ،باإلضافة للعائلة واالستشارة الصحية وأي شبكات مثل

•زيادة الدعم املايل والتقني للمنظمات النسائية الفلسطينية التي
تعمل عىل تمكني املرأة الفلسطينية يف املناطق البعيدة واملهمشة
عىل وجه الخصوص.
•وضع معايري ومبادئ لتحقيق املساواة بني الجنسني وتطبيق
معايري التخفيف من املخاطر لتجنب التعزيز املحتمل للتمييز حسب
النوع االجتماعي يف الربامج اإلنمائية واإلنسانية والتطبيق واملراقبة
والتقييم ،وعىل وجه الخصوص يف املنطقة (ج) و(.)H2
•دعم املنظمات النسائية للرتكيز أكرث عىل النساء الاليت يعانني من
انتهاكات االحتالل عىل وجه الخصوص يف املنطقة (ج) و(.)H2
•دعم التوثيق املعزز وآليات جمع البيانات لضمان توثيق جميع
االعتداءات ضد النساء .ودعم جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها
حسب النوع االجتماعي من حيث صلتها بانتهاكات االحتالل.
•العمل عىل زيادة التأييد واملناصرة والتنسيق بني مختلف الفاعلني
يف حقوق املرأة يف فلسطني بشكل عام ويف املنطقة (ج) و( )H2بشكل
خاص ،نحو مساواة ما بني الجنسني وتوفري الخدمات املستدامة.

مجموعات الحماية ومجموعة التنسيق الفرعية يف مواجهة العنف
املبني عىل النوع االجتماعي وحماية األطفال ،وبرامج إعادة التأهيل
املجتمعية املتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة.
•مشاركة املؤسسات النسائية وحقوق اإلنسان يف تصميم وتنفيذ
الربامج لضمان االستقاللية ومالءمة املبادرات مع احتياجات وأجندة
النساء الفلسطينيات.
•العمل عىل منهجية مجتمعية متكاملة يف وضع الربامج والتي
تشمل مجموعات مختلفة آخذين بعني االعتبار عالقات القوة
والتحليل واالحتياجات املبنية عىل النوع االجتماعي.
•يجب أن يراعي وضع الربامج ،املناطق النائية التي ال تستطيع
النساء فيها الوصول لبعض الخدمات وبرامج التمكني ،ويجب
توفري املواصالت لهؤالء النساء أو وصول مقدمي الخدمات والربامج
إليهن من خالل املنظمات واللجان املحلية.
•يجب دمج املرأة يف تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم الربامج من أجل
ضمان تلبية الربامج الحتياجات النساء الفعلية.
•أهمية الرتكيز عىل مشاركة املرأة السياسية واالقتصادية من أجل
تحقيق تمثيل أفضل للمرأة يف املناصب الرئيسية وعمليات صنع
القرار ،ويضمن ذلك دمج أفضل لقضايا املرأة يف صنع السياسات
والربامج.
•يجب الرتكيز عىل األولويات التالية يف وضع الربامج للنساء اللوايت
يعشن يف مناطق ضعيفة ومهمشة تحت االحتالل مثل املنطقة (ج)
و(.)H2
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التمكين االقتصادي

•تقديم دعم اقتصادي فيما يخص توفري فرص عمل للنساء ،وقد
يتمثل هذا الدعم بتقديم منح صغرية الحجم إلنشاء مشاريع
تجارية صغرية .فتمكني النساء اقتصادياً يجعلهن أقل اعتماداً عىل
اآلخرين مادياً وبذلك أكرث قدرة عىل اتخاذ القرارات والدفاع عن

الدعم القانوني

•تقديم دعم قانوين يف القضايا الخاصة التي تتطلب إجراءات
قانونية مثل العنف املبني عىل النوع االجتماعي ولم شمل العائالت

الدعم النفسي واالجتماعي

•توفري دعم نفيس واجتماعي وخاصة بعد التجارب التي تسبب
صدمات بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان ،سواء كانت ناجمة عن
االحتالل اإلسرائييل أو عدم املساواة يف العالقات بني الجنسني
املتأصل يف النظام األبوي ،بما فيها العنف بناءً عىل النوع االجتماعي

حقوقهن.

•دعم املؤسسات املحلية التي تعمل يف مجال تمكني املرأة اقتصادياً
وتوظيفها وتدريبها من أجل تعزيز عملها واستدامته يف املناطق
املهمشة.

ومصادرة األرايض واالعتقاالت أو العقوبات.
•تقديم دعم قانوين من خالل املنظمات املجتمعية.

والخسائر البشرية والهدم واالعتقاالت واالعتداءات التي يرتكبها
املستوطنون والجنود .ويكون هذا الدعم فعاالً وفاعالً أكرث عندما
يقدمه األشخاص املقربون يف املجتمعات املحلية بدالً من الغرباء.

الخدمات المرتبطة بالعنف المبني على النوع االجتماعي
•دعم املؤسسات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان املحلية لرصد
ومراقبة االعتداءات عىل حقوق املرأة وتقديم تحديثات دورية
لهيئات األمم املتحدة وغريها من منظمات حقوق اإلنسان الدولية.

•ضمان توفر خدمات ملناهضة العنف املبني عىل النوع االجتماعي
(مثل خدمات قانونية ونفسية وأمنية إلخ ).يف املناطق البعيدة التي
ال تستطيع النساء فيها الوصول ملثل هذه الخدمات .ومن املهم جداً

المناصرة والتأييد

•يجب أن تمثل النساء أنفسهن ،وأن يرتكز أي تأييد أو مناصرة عىل
واقع النساء وآرائهن وتصوراتهن وأن يتبنى روايتهن يف طريقة
تتحدى وتظهر تجاربهن الخفية.
•يجب توخي الحذر عند استخدام حقوق اإلنسان والقانون الدويل
يف التأييد ،لعدم حجب التأثري الحقيقي ملمارسات االحتالل عىل
اإلنسان ،والرتكيز بشدة عىل ممارسات االحتالل غري القانونية.
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التنسيق مع مؤسسات أو لجان نسائية محلية فإنّ تقديم خدمات
مستدامة هو عنصر أسايس لنجاح أي مبادرة.

•زيادة وعي الرجال والنساء بحقوق املرأة وانتهاكات حقوقها وطرق
حل املشاكل وتأثري العنف عىل النساء يف العائالت ومواضيع أخرى
مهمة من أجل املساهمة يف تغيري الصورة النمطية ومستوى التمييز
ضد املرأة يف املجتمع.

•النساء الفلسطينيات ال يمثلن مجموعة متجانسة وال يجب تمثيلهن
عىل هذا النحو ،وبالتايل ،يجب أن تشمل جهود التأييد مختلف
أنواع النساء يف منطقة (ج) و( ،)H2ويشمل ذلك النساء اللوايت
يعملن يف املستوطنات والنساء البدويات ،وذلك لتجنب النمطية
ودعم الرواية السائدة .ويجب بذل الجهود للوصول إىل النساء
املستضعفات واملهمشات وخاصة يف املناطق البعيدة واملهمشة لنقل
روايتهن.
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ملحق ( :)2قائمة الخبيرات/الخبراء
الذين تم مقابلتهم
االسم

املؤسسة

أمل الجعبه

مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتماعي (الخليل)

جمانا دويك

بلدية الخليل

رفيق الجعربي

محافظة الخليل

سناء سيوري

مركز دراسات املرأة (الخليل)

اعتبار صوافطة

نشطاء ضد الجدار (بردلة)

سحاب النايف

جمعية بردلة الخريية

فريال صوافطة

مركز نسوي بردلة

صبيحة وهدان

جمعية اإلغاثة الطبية (الجفتلك)

نوال كنوري

عضو مجلس محيل (الجفتلك)

ريما مسعد

حضانة الجفتلك ،عضو يف املجلس املحيل

حليمة أبو ربيع

جمعية الجفتلك
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ملحق ( :)3أعضاء المجموعة
المرجعية للدراسة
االسم

املؤسسة

االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

ريما نزال

املبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والديمقراطية (مفتاح)

رهام الفقيه

مؤسسة قادر

محمد القييس

برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ

مها أبو سمرة

برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ

ايمييك ادن ايبهلني

وزارة شؤون املرأة

وفاء األعرج

وزراة التنمية االجتماعية

نوال تميمي

لجان العمل الصحي

حنان أبو غوش

لجان العمل الصحي

عبد غزال

هيئة األمم املتحدة للمرأة

حنان قاعود

هيئة األمم املتحدة للمرأة

جميلة ساحلية

هيئة األمم املتحدة للمرأة

باربرا كيارينزا

هيئة األمم املتحدة للمرأة

مريا سالمة

صندوق األمم املتحدة للسكان

سناء عايص

صندوق األمم املتحدة للسكان

سوسن كنعان

بالتعــاون مــع هيئــة االمــم املتحــدة للمــرأة يــأيت هــذا اإلصــدار يف إطــار مشــروع “دعــم تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن  1325يف األرض الفلســطينية
املحتلــة” الــذي تــم تنفيــذه بدعــم مــن االتحــاد االوروبــي مــن خــال “مشــروع مبــادرة بنــاء الســام” ،كمــا تــم تصميــم وطباعــة هــذا التقريــر بدعــم
مــن وزارة الخارجيــة لحكومــة آيســلندا.

مكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين
مكتب القدس
عمارة علمي
شارع مدرسة راهبات الوردية ،القدس
تلـفـون+972 (0)2 628 76 02 :
فاكس+972 (0)2 628 06 61 :
مكتب غزة
مبنى UNDP
شارع احمد بن عبد العزيز ،غزة
تلفون+972 (0)8 2880830 :
http://palestine.unwomen.org
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