
  

  

 

  
  دراسة وضع المرأة في محافظة نابلس 

  
   

  
  2010نيسان 

  
 
  

  بدعم من الممثلية النمساوية
    

 



1 
 

 

 

  

  دراسة وضع المرأة في محافظة نابلس 

  
  

  "مكافحة العنف ضد المرأة الفلسطينية من خالل تمكين منظمات المجتمع المحلي"مشروع 
  2010منشورات مفتاح شباط 

  لـ حقوق الطبع والنشر محفوظة ©

  
  
  
  

  :إعداد
  نابلس -بيت الخبرة للدراسات واالستشارات

  سامي الكيالني وسماح صالح: فريق الدراسة
  
  

 ":مفتاح"طاقم 
  بيسان أبو رقطي: مديرة دوائر الديمقراطية والحكم الصالح

  لميس الحنتولي: منسقة المشروع
  أروى جابر : مساعدة إدارية للمشروع

  
  

  :تدقيق وتحرير لغوي
  نتاويصّدام ر 

  
 
  

  بدعم من الممثلية النمساوية

  
 

 



2 
 

  

  

  

  :قائمة المحتويات

  3ص...............................................................................................مقدمة عامة -

 4ص.......................................وأرقام اتإحصاء ..وضع النساء في محافظة نابلس :أوًال -

 4ص..........................................................................محافظة نابلس 1-1 •

 5ص..............................................واقع التعليم للمرأة في محافظة نابلس 1-2 •

 7ص....................................................المرأة والعمل في محافظة نابلس 1-3 •

 8ص.........................................في محافظة نابلس الوضع الصحي للمرأة 1-4 •

 10ص.............مشارآة المرأة في العمل السياسي واألهلي في محافظة نابلس 1-5 •

  11ص.......................................................العنف ضد المرأة في محافظة نابلس :ثانيًا -

 12ص.........................................................................تعريف العنف 2-1 •

 14ص.......................................واقع العنف ضد المرأة في محافظة نابلس 2-2 •

 16ص...........................................................................أشكال العنف 2-3 •

 23ص............................................................أسباب العنف ضد المرأة 2-4 •

 25ص....................................................ر الدعم للنساء المعنفاتدامص 2-5 •

 26ص.........................لمعنفات في محافظة نابلسالبرامج المتوفرة للنساء ا 2-6 •

 27ص..............................................آليات الوصول إلى النساء المعنفات 2-7 •

 28ص..............................................................................خالصة وتوصيات :ثالثًا -

 31ص........................................................................................مالحق ومراجع -



3 
 

  :مقدمة

ر ى وضع الم ليط الضوء عل ى تس ر إل ذا التقري ك ضمن  ةأيهدف ه ابلس، وذل ي محافظة ن الفلسطينية ف
 ، الذي يجري"مع المحليمكافحة العنف ضد المرأة الفلسطينية من خالل تمكين مؤسسات المجت"مشروع 

ا طرحه     )مفتاح( من خالل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطيةتنفيذه  انسجامًا مع م
  .، وفي إطار المتابعة على المستوى الفلسطيني لما يوصي به هذا القرار1325 قرار مجلس األمن الدولي

ذه الظاهرة    ويأتي هذا التقرير في وقت ينبغي فيه قرع جرس  تفحال ه ة اس  ،الخطر بأشد ما يمكن لمواجه
ا يسمى       نسانية؛إ واستمرار أشد أشكالها بشاعة وال ،بشكل عام ة م ى خلفي ل عل ، بشكل  "الشرف "أي القت

ارير ى خاص، إذ تشير التق الي  12أن  إل ام الح ة الع ذ بداي ة من ذه الخلفي ى ه ت عل د قتل رأة ق ، 20091ام
د    ون ق ن أن يك ا يمك ك عم ارير  ناهي ه التق دث دون أن تغطي ل     .ح اعي داخ ع االجتم ذا الواق ق ه ويتراف

ة  المجتمع الفلسطيني مع العنف الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي ضد المجتمع بفئاته وشرائحه  ى  آاف عل
ة خالل        مدار سنوات االحتالل، والذي تكّثف في العقد الماضي نتيجة تصعيد ممارسات االحتالل القمعي

ذي تتعرض    ،وقد أثر هذا الوضع على النساء الفلسطينيات تأثيرًا عميقًا .الثانية االنتفاضة وجعل العنف ال
إسرائيل  "المعنون ) أمنستي(ضاعفًا، وذلك ما عّبر عنه تقرير منظمة العفو الدولية رأة الفلسطينية مله الم

  .2"ألبويالنساء يتحملن عبء النـزاع واالحتالل ونظام التسلط ا :واألراضي المحتلة
ين العمل            ًا يجمع ب ًال دؤوب رأة الفلسطينية عم ذي تعيشه الم ويتطلب الخالص من هذا العنف المزدوج ال

تقالل للشعب الفلسطيني  ل االس تالل وني ن االح ة، ،للخالص م ن جه ة المصادر و م ى مواجه ل عل العم
ين   ين العمل ة   االجتماعية الداخلية للعنف ضد المرأة دون أي تناقض ب ة ث، من جه ارة أخرى  . اني أن  ،وبعب

ز    ة التميي رأة، ومواجه ز أو عنف ضد الم اك أي تميي يس هن أن ل تالل وآ تم خوض النضال ضد االح ي
ا  .والعنف ضد المرأة آما لدى أي شعب مستقل ذآور      وهذا م ر أمنستي الم ه تقري ا   أشار إلي هدًا بم ، مستش

  :لمرأةجاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد ا
ز        ... "   رية والتميي كال العنص ع أش ري وجمي ل العنص أفة الفص ال ش إن استئص

يطرة      ي والس تالل األجنب دوان واالح د والع تعمار الجدي تعمار واالس العنصري واالس
اء أن   ال والنس د للرج دول ضروري إذا أري ة لل ي الشؤون الداخلي دخل ف ة والت األجنبي

  ".يتمتعوا بحقوقهم تمتعًا آامًال
ة واالستعمارية واالحتالل          ..."  ة تحت السيطرة األجنبي وإعمال حق الشعوب الواقع

ير واالس    ر المص ي تقري ي ف أن ا  األجنب ن ش ذلك م رام الس تقالل، وآ ة حت يادة الوطني
النهوض بالتقدم االجتماعي والتنمية واإلسهام نتيجة لذلك في تحقيق  والسالمة اإلقليمية

  ."لمرأةالمساواة الكاملة بين الرجل وا
يتطلب التصدي لظاهرة العنف     المرأة، وعلى الصعيد البرنامجي لمواجهة التمييز والعنف ضد 

ضد المرأة امتالك خطة للعمل على المستويين الوطني والمحلي، بحيث يتكامل المستويان في العمل مع     
توى المحل         ى المس رى عل ة وأخ ين محافظ طة ب رامج واألنش ي الب اين ف ة التب ك وذ ،يإمكاني تجابة ل اس

ذ   ي ه ات ف ائص والمتطلب ك للخص ة أو تل ول إ . ه المحافظ ن الق ذه    ويمك ن ه ين م وعين رئيس اك ن ن هن
ة العنف           : الخصائص ي في مجال مواجه ة مؤسسات المجتمع المحل وضع المرأة في المحافظة، وتجرب

ع تجر  تالءم م ا ي ة بم ذه المواجه بة له اليب المناس ار األس ي اختي ارآتها ف رأة ومش ا والوضع ضد الم بته
دم صورة عن    . االجتماعي في المحافظة المعنية -الثقافي ومن هذا المنطلق، فإن هذا التقرير يحاول أن يق

داني من        استنادًا إلى ما هو متوفر من إحصاءات، وإ هذين النوعين  ا البحث المي ي أفرزه ات الت ى البيان ل
ة العنف ضد    العمل بأسلوب المجموعة البؤرية واالتصال المباشر بالمؤسسا ت الناشطة في مجال مواجه

  . واالتصاالت الفردية مع بعض ذوي االختصاص واالطالع ،المرأة في المحافظة

                                                            

  .Palestinian-eforum group ،5/12/2009مصطفى إبراهيم، وال يزال قتل النساء مستمرًا،  1

  ونظام التسلط األبوي النساء يتحملن عبء النـزاع واالحتالل :ائيل واألراضي المحتلةإسر، )2005(أمنستي،  2
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  ات وأرقامحصاءإ -وضع النساء في محافظة نابلس: أوًال

  محافظة نابلس 1-1

 321.493ويبلغ عدد سكانها . ةمربع اتمترآيلو 605تبلغ مساحتها و ،تقع شمال الضفة الغربية
ويقارب . أنثى 158.935ورًا ذآ 162.568من سكان األراضي الفلسطينية، منهم % 8.2 سمة يشكلونن

، وتبلغ نسبة األسر التي 4.4متوسط عدد األطفال المنجبين أحياء لكل أسرة  ،أسرة 59.630عدد األسر 
). سمحافظة نابل ،2007المسح الفلسطيني لصحة األسرة، (من مجمل األسر % 8.7سها نساء ترأت

من سكان % 55.2تجمعات سكانية حضرية تبلغ نسبة سكانها  8ويتوزع سكان المحافظة على 
وبناء على مسح التعداد %). 9.6(مخيمات لالجئين  3و ،%)35.2(تجمعًا ريفيًا  53و ،المحافظة

قد  ةالمحافظ في المتزوجين فأآثر سنة 12السكان  فقد وجد أن عدد ،2007السكاني لمحافظة نابلس للعام 
المحافظة، وآانت هذه  في من هذه الفئة السكان مجمل من %50.9نسبته  ما يشكلون فرًدا 108750بلغ 

ة المحافظ في عدد المطلقين لغ، في حين ب%51.7آانت بين اإلناث ، فيما %50.1النسبة بين الذآور 
في المحافظة  فأآثر سنة 12م الذين أعماره السكان مجمل من %0.2ه نسبت ما يشكلون ًاردف 439

  .)لمزيد من التفاصيل مراجعة المالحق الخاصة(

انتفاضة األقصى (ومن المعروف أن محافظة نابلس قد عاشت منذ بدايات االنتفاضة الثانية 
بشكل عام، وعلى مرآزها  ،حصارًا مشددًا فرضته قوات االحتالل اإلسرائيلي على المحافظة) 2000

  .، بشكل خاص2002تعرضت الجتياح مدمر في العام  التي الحضري واإلداري مدينة نابلس

ونتيجة لهذا الحصار تم تقطيع أوصال المحافظة بعدد من الحواجز العسكرية الثابتة والحواجز  
، وتم إغالق العديد من الطرق بالمكعبات اإلسمنتية )الطيارة آما هو متداول بين السكان(المتحرآة 

 أ السكان باستخدامها،لخنادق العميقة لقطع الطرق الجبلية التي بدوالسواتر الترابية، إضافة إلى حفر ا
وقد ألقى هذا . نع التواصل بينهما في إحدى الفتراتين ُمألمر إلى فصل مدينة نابلس إلى جزئووصل ا

المكانة االقتصادية ما يتعلق بالحصار بظالله المدمرة على آامل جوانب الحياة في المحافظة، خاصة 
ومنع سكان القرى المحيطة من توريد إنتاجهم الزراعي للتسويق في  ،مرآز المحافظة ؛لمدينة نابلس

وفي مقدمتها الخدمات الصحية التي آانت تترآز في المدينة، ة، وعلى الخدمات المختلفة للسكان، المدين
بين  إضافة إلى إعاقة التواصل االجتماعي بين سكان المحافظة، خاصة أجزاء األسر الممتدة الموزعة

  .التجمعات السكانية المختلفة

من االعتداءات االستيطانية المتمثلة بمصادرة األراضي ، بشكل خاص، آما عانت المحافظة
ألغراض التوسع االستيطاني أو بدواعي حماية أمن المستوطنين، إضافة إلى المعاناة من ممارسات 

توطنات أو على الطرق الخارجية، وآانت المستوطنين اإلرهابية الموجهة لسكان القرى القريبة من المس
أشد تلك الممارسات ضررًا وخطرًا على حياة السكان تلك التي آانت تتزامن مع المواسم الزراعية 

وفي السنة . آموسم قطف الزيتون أو موسم الحصاد، حيث أدت إلى سقوط أعداد من الجرحى والشهداء
  .ونوعًا ًااألخيرة اشتدت هجمات المستوطنين اإلرهابية آّم

د من              د رصدت العدي ى جانب الرجال، وق ع إل ذا الواق لقد عانت النساء الفلسطينيات في المحافظة من ه
رة الحصار            دار فت ى م اة بشكل مفصل عل ذه المعان وق اإلنسان ه وأظهرت درجة    ،تقارير منظمات حق

ة  االنتهاك العالية جدًا لحقوق اإلنسان الفلسطيني األساسية واالقتصادية واالج ة والثقافي ى    ،تماعي إضافة إل
   .االنتهاك المستمر لحقه في تقرير مصيره

ان          تآان  وقد ر من األحي ر شدة في الكثي اتهن الخاصة األآث شهدت الحواجز العسكرية     ، إذللنساء معان
ة أو       والدة الطارئ االت ال ل ح ي تنق يارات الخاصة الت عاف أو الس يارات اإلس ع س االت من ن ح رًا م آثي

رة و رك      المتعس ن التح ة م فيات المدين و مستش ة نح ول      (المتجه ع التج الل من ة أو خ ارج المدين ن خ م
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إلى حاالت وفاة لألمهات أو ما أدى ر مرورها في حال سمحت لها بذلك، أو تأخي) المفروض على المدينة
  .لمواليد الجدد وإلى آثار جسدية ونفسية ممتدة نتيجة المعاناة على هذه الحواجزة أو األجّنا
از الحواجز     لدى المجتمع العتقاد شار هنا إلى أن اي  ع من اجتي ل عرضة   بأن النساء أقل عرضة للمن وأق

ة  ات القمعي ال، للممارس ة بالرج بابمقارن نهم،  خاصة الش يس صحيحًا بالضرورة، م اد ل و اعتق د  ه فق
ت ار  تحمل ل واالنتظ اء التنق اء أعب ا يتضمنه  النس ل م واجز بك ى الح ة عل اعات طويل ك مس اة ذل ن معان

اموالتعرض للمضايقات،  كل ع ك و ،بش رأة  تل اءة للم تهدف اإلس ي تس ى، الت ضمن الوضع بصفتها أنث
ائد اعي الس كل خاص ،االجتم ابات  توتش. بش ذه المضايفات ضد الش ن ه ة م ى أمثل ارير عل ذه التق مل ه
ى المدين     و ،بشكل خاص ،وطالبات الجامعة ا  . ة للدراسة اللواتي آن يعانين آثيرًا من أجل الوصول إل آم

ك  تحملت النساء أعباء اقتصادية إضافية لمواجهة بطالة الرجال وتقلص الدخل األسري، دون أن يقاَب ل ذل
ى   نبتخفيض أعبائه اعي  ال األسرية واالجتماعية األخرى المستندة إل رأة للدور االجتم ذلك  .م د أدى  وب ، فق
الحد من فرص    ، في التنمية وبشكل عام ،يفترة طويلة إلى استالب حق الشعب الفلسطينوجود االحتالل 
ر   . بشكل خاص ،زاد من العنف والتمييز الممارسين ضد المرأة الفلسطينيةو ،التنمية أمامه وقد أشار تقري

ى   القول   لمنظمة أمنستي إل ك ب أثيرًا          وأثّ "ذل ذلك ت ة المجتمع الفلسطيني نتيجة ل ذي لحق ببني ر الضرر ال
وواجهن مطالب   ،ن لضغوط متزايدة وأعمال عنف في العائلة والمجتمععميقًا على النساء اللواتي تعرض

يالت، في  مت ة ومع ن           زايدة آمقدمات للرعاي ل، وتحمل ة والعم دت حريتهن في الحرآ ه ُقيِّ ا في الوقت ذات م
م         تطيعون أداء دوره م ال يس اإلذالل ألنه عرون ب ذين يش اطهم وال ال وإحب ائهن الرج وزر غضب أقرب

  .3"التقليدي آمعيلين
  
  
  تعليم المرأة في محافظة نابلس واقع 1-2

أآثر  سنوات  5 الفلسطينيين السكان عدد بلغ ين  ف ابلس  محافظة  في  المقيم ين  ن التعليم  والملتحق  ب
رداً  122.947 ذا يشكل   ،ف ا  وه بته   م أآثر  سنوات  5 الفلسطينيين  السكان  مجمل  من  %41.6نس  في  ف
ذآور  مجمل من% 41.4 نسبته ما يشكلون ًاذآر  56.459 بواقع موزعين المحافظة، من  الفلسطينيين   ال
 انتشار وحول. من هذه الفئة  الفلسطينيات من  إجمالي% 42 نسبته ما يشكلن أنثى 56.488و ،هذه الفئة
 15في المحافظة     الفلسطينيين  السكان  بين من األميين عدد أن إلى النتائج أشارت، المحافظة في األمية
ذين  الفلسطينيين  السكان  مجمل  من% 6 نسبته ما يشكل وهذا ،دًافر 11.358بلغ  فأآثر سنة ارهم  ال  أعم
اث      %2.6المحافظة، وتبلغ هذه النسبة بين الذآور  في فأآثر سنة 15 ين اإلن ذه النسبة ب غ ه  ، في حين تبل
ا  ،%8الريفية  المناطق في التجمع نوع حسب لألمية نسبة أعلى وآانت ،9.5%  ،%7.0 المخيمات  تليه
يّ ). 2007تعداد السكان،  (الحضرية  ناطقالمثم  من  % 10.9ن المسح الفلسطيني لصحة األسرة أن     ويب

ًا      ي السيدات تقريب السيدات في محافظة نابلس هن أميات وملمات يعرفن الكتابة والقراءة، في حين أن ثلث
ى أن       ط، وتشير الدراسة نفسها إل ي    % 17.9أنهين المستوى األساسي فق سنة   13ن فقط من السيدات أنه

  .دراسية فأآثر

ات المتعلقة بااللتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة وإنجازها بالنسبة وعند النظر إلى اإلحصاء
، فإنه الالحق) 1(للملتحقين حاليًا بالتعليم وأولئك غير الملتحقين حاليًا، التي يلخصها الجدول التجميعي 

الملتحفين حاليًا، أي الذين التحقوا سابقًا، أآثر تباينًا إن النسب لدى غير . عدد من األمور يمكن مالحظة
ا يشير إلى تغير في الموقف م في الملتحقين حاليًا، ،بشكل عام ،تتقارب النسب فيمالصالح الذآور، 

ويمكن أن يعزى هذا . االجتماعي من التحاق اإلناث بالدراسة من موقف الممانعة باتجاه موقف القبول
وانفتاح األجيال الجديدة على التغيرات  ،عامة ،ات الحياتية الحاصلة في المجتمعاالتجاه إلى التغير
وأهمها توفر وسائل اإلعالم، إضافة إلى توفر مؤسسات التعليم المدرسي في مختلف  ،الحاصلة عالميًا

                                                            

 .، مصدر سابق2005أمنستي،  3
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ما شجع على التحاق اإلناث بعد التعليم المدرسي داخل الوطن، التجمعات السكانية ومؤسسات ما 
وهو أن صاحب القرار  ؛أن ذلك يعكس وجهًا آخر للحقيقة إال. امعية دون السفر إلى الخارجراسة الجبالد

  .الحقيقي في أن تتعلم األنثى أو ال تتعلم هو الرجل الذي أثرت هذه التغيرات في قراره

تدائية التسرب من المدرسة ما بين المرحلتين االبوتعكس أرقام االلتحاق حاليًا نسبًا متقاربة من  
دية إلى الخروج من درجة انتشار األسباب المؤ، ويعود ذلك إلى )لإلناث% 30للذآور و% 36(الثانوية و

خروج اإلناث سبب أآثر انتشارًا من سبب ن الذآور يخرجون في هذا العمر للعمل، وهو المدرسة، إذ إ
يغيب عن البال  يجب أّال ،في المقابل ،إّال أنه. للزواج المبكر أو لعدم قناعة األسرة باستمرار تعليم البنت

الفرق في عالقة آل من النوعين من األسباب بحقوق اإلنسان في اتخاذ قراراته التي تخص حياته ومدى 
وتظهر هذه األرقام أيضًا تباينًا . التباين الرقمي البسيط هدالالتفي انتهاك هذه الحقوق، وهذا جانب يفوق 

ودون مراجعة تفصيلية لهذه . في الدراسات العليا ما بعد البكالوريوس خاصة ،واضحًا في التعليم العالي
بين الذآور واإلناث في ن نسب األمية ْيفإن التباين الواضح َب ،اإلحصاءات حسب نوع التجمع السكاني

يخفي خلفه تباينًا أآبر في التسرب من ، )2(آما يظهرها الجدول التجميعي  ،المخيمات والريف والحضر
   .بين هذه التجمعات المدرسة

في محافظة  المستوى التعليمي للملتحقين حاليًا بالدراسة ولغير الملتحقين حاليًا): 1(الجدول 
  4نابلس

  ملتحقون حاليًا  غير ملتحقين حاليًا  المستوى

  إناث  ذآور  إناث  ذآور  

  12428  12476  15055  17405  ابتدائي

  10468  9815  20572  24166  إعدادي

  8604  7959  8608  10059  ثانوي

  218  252  5456  5507  دبلوم متوسط

  226  3650  7704  8320  بكالوريوس

  19  90  392  1043  ماجستير

  -  8  38  412  دآتوراه

  

                                                            

  .22و 21محافظة نابلس، الجدوالن  -تقرير السكان -النتائج النهائية للتعداد -2007التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت، مبني على  4
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  5سنوات فأآثر في محافظة نابلس 10نسب األمية للسكان ): 2(الجدول 

  المجموع  مخيمات  ريف  حضر  

  %2.2  %3.2  %2.5  %1.8  ذآور

  %7.9  %8.5  %10.8  %6  إناث

  

  حول المرأة والعمل في محافظة نابلس إحصاءات 1-3

 :هما ،يتأثر النشاط االقتصادي واالنخراط في القوى العاملة ألي فئة من السكان بأمرين رئيسين
وينطبق هذا . التي تحد من اندماجها في القوى العاملةالفئة الموجودة أمام هذه والعوائق  ،مستوى التعليم

 تم، فالبيانات المتعلقة بالتعليم التي في القوى العاملة النساء الفلسطينياتبوضوح على انخراط 
اإللمام بالقراءة  وىعلى مستبين الرجال والنساء استعراضها في الجزء السابق توضح وجود فجوة 

والكتابة وعلى مستوى التعليم في مختلف مراحله، يضاف إلى ذلك العوائق التي يضعها المجتمع األبوي 
   .انخراط النساء في القوى العاملة حتى بالنسبة للمتعلمات منهن أمام

 أن عددإلى سنوات فأآثر  10للفئة العمرية  نابلس محافظةالخاصة بسكان  حصاءاتتشير اإلو
 من% 34.5 نسبته ما يشكل وهذا، فردًا  79.376 اقتصاديًا من هذه الفئة قد بلغ النشيطين الفلسطينيين

 أنثى 11.967و، %58.1 نسبته ما ذآور ويشكلون 67409بواقع  موزعين ،الفئةالسكان من هذه  مجمل
 ،%13.1 فردًا يشكلون 10.360العمل من هذه الفئة  عن العاطلين السكان عدد وبلغ %.10.5بنسبة 
 بنسبة الريفية تليها المناطق ،%20.8بين هذه الفئة  المخيمات في التجمع نوع حسب البطالة نسبة وبلغت
وتشير نتائج المسح الفلسطيني لصحة ). 2007التعداد السكاني،% (11.2بنسبة  الحضر ثم% 14.3

من النساء في محافظة نابلس خارج القوى العاملة وأن % 81.1إلى أن  2006األسرة في محافظة نابلس 
  .%5.3يعملن ونسبة البطالة بينهن من النساء في المحافظة % 13.6

متعلقة بعمل النساء في محافظة نابلس، وذلك اعتمادًا على الخبرة ويمكن رصد الظواهر التالية ال
  :الميدانية للباحثين وعلى المقابالت التي تمت مع ناشطات نسويات

يحتل عدد من النساء مراآز إدارية متقدمة ومتوسطة على مستوى الدوائر الحكومية في  -
، نائبة محافظ، مديرات أقسام مديرة التربية والتعليم، مديرة الشؤون االجتماعية(المحافظة 

  .، ويمكن لهذه الحاالت أن تشكل نماذج للشابات)في دوائر أخرى آالصحة والشرطة
النسبة الكبرى للعامالت في الدوائر الحكومية تعمل في مديريات التعليم والصحة والشؤون  -

أوضاع فإنهن يعملن في الشرآات الكبرى ب ،أما العامالت في القطاع الخاص .االجتماعية
جيدة نسبيًا، وهناك أعداد تعمل في مؤسسات خاصة أصغر حجمًا ووضعها أقل جودة من 

 .الفئة السابقة
جامعتي النجاح والقدس (هناك عدد متزايد من العامالت في مؤسسات التعليم العالي  -

ة التدريسية أو في الهيئ) المفتوحة وآليتي الروضة والحاجة عندليب العمد المتوسطتين
 .السكرتاريةأعمال ية، إضافة إلى اإلدار

هناك أعداد آبيرة من النساء يعملن في العيادات ومكاتب المهندسين والمحامين  -
وبأجور ) واقعيًا(وخدمات نظافة وضيافة ) رسميًا(آسكرتيرات وموظفات استقبال 

 ويجمع النشطاء النقابيون المهتمون بهذه الفئة على أن هذا العمل نوع من. منخفضة جدًا

                                                            

 20محافظة نابلس، الجدول  - تقرير السكان -النتائج النهائية للتعداد -2007عام للسكان والمساآن والمنشآت، التعداد المبني على  5
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وال يختلف الوضع في محافظة نابلس . االستغالل السافر الذي يجب التحرك في مواجهته
 6عن غيره في المحافظات األخرى من هذه الناحية، إذ يمكن مقارنة هذا الوضع بالوضع 

الذي عكسه التحرك النقابي في محافظة جنين، والذي أشار إلى أنماط االستغالل التالية لهذه 
للمرأة ذا التحرك على القطاع غير الرسمي للعمل، حيث تتراوح الرواتب رآز هإذ  ،الفئة

ي أربعة شهريًا، وتترآز االنتهاآات بشكل صارخ ف شيكل 800-200فيه ما بين  العاملة
 15-10الغزل والنسيج ليتراوح أجر العاملة غير الماهرة في اليوم الواحد : ةمجاالت رئيس

المجال الثاني هو في . شيقًال آحد أقصى 25إلى  يصل ، فقدشيقًال، أما العاملة الماهرة
شيقل  300رياض األطفال ليصل متوسط الراتب الشهري للمعلمة في روضة األطفال 

، وهؤالء المعلمات ال يتقاضين راتبًا خالل عطلة الصيف والعطلة ما بين الفصلين ،شهريًا
حيث  ،السكرتاريةت في قطاع العامال. مثًال ،حقوق آاإلجازات المرضية ةوال يتمتعن بأي

 ةشيقل شهريًا، وال تتمتع بأي 600-400يبلغ متوسط راتب العاملة في هذا القطاع بين 
والقطاع األخير هو العمل في محل تجاري،  .حقوق نص عليها قانون العمل الفلسطيني

وق حق ةشيقل شهريًا، وال تتمتع بأي 600-400ملة في هذا القطاع يبلغ متوسط راتب العاو
 .أيضًا ،نص عليها القانون

ن اإلنتاجية الخاصة هناك عدد متزايد من مجاالت التوظيف الذاتي لنساء يؤسسن مشاريعه -
ك في التجمعات تجارية أو رياض أطفال أو حضانات أطفال، وذل على شكل محال

بلغ عدد المشاريع  وقد .، مع بدايات مشابهة في الريف بنسب أقلالحضرية بشكل رئيس
مصنفة ما بين  ،"أصالة"مشروع من مؤسسة  300رة التي تديرها النساء حوالي الصغي

 .إنتاجيةمشاريع زراعية ومشاريع 
اللواتي  ،هناك ظاهرة عامالت البيوت من نساء األحياء الفقيرة في المدينة ومن المخيمات -

 .يعملن في مجال التنظيف والخدمة لألسر الميسورة
ويقمن بذلك إلى جانب  ،يستهان بها في األعمال الزراعية تشكل النساء الريفيات نسبة ال -

 .أعباء األسرة
بتأسيس تعاونيات نسائية  ،مثل اإلغاثة الزراعية ،نجحت بعض المنظمات غير الحكومية -

  .ا زالت محدودة االنتشارها من ناحية تمكين المرأة، فإنها مرغم أهميتعلى في الريف، و
  

  نيةالوضع الصحي للمرأة الفلسطي 1-4

أن هذا  المقدمة للنساء الفلسطينيات، إالالمتوفرة إلى تقدم نسبي في الرعاية الصحية  حصاءاتتشير اإل
زالت محرومة من توفر هذه الخدمات إما لنقص  ماالتقدم النسبي يشير في المقابل إلى أن هناك فئات 

وقد أثرت أوضاع . ناسبالخدمات أو لعدم توفر الوعي الصحي الكافي للتوجه ألخذها في الوقت الم
ما  على المحافظة خالل السنوات السابقة على إمكان الوصول إلى الخدمات الصحية،المفروض الحصار 

أن ذلك دفع في المقابل العديد من  المناطق الريفية، إالعاد بتأثيرات سلبية آثيرة على صحة المرأة في 
ز وتوفير خدمات في هذه المناطق لم تكن الهيئات الصحية الحكومية وغير الحكومية إلى فتح مراآ

لهذه الفئات  حقٌّألنه  ،متوفرة سابقًا، وهو أمر ينبغي متابعته وعدم التوقف عنه في حال انتهاء الحصار
حول صحة  حصاءاتوفيما يلي أبرز البيانات التي تضمنتها هذه اإل. المحرومة أصًال من هذه الخدمات

                                                            

! شيقل 200تعمل شهرًا آامًال مقابل الحصول على  -يحدث عندنا). 2009. (وآالة معا اإلخبارية 6
http://www.maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=245213 
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اء يتحملن العبء األآبر فيما يتعلق بصحة األسرة والوضع الصحي أن النس ،طبعًا ،األسرة، مع العلم
   : 7للمنزل

 يستخدمن وسيلة نابلس محافظة في) سنة 49- 15(اإلنجاب  سن في السيدات من 59% -
 .أسرة تنظيم

طبيًا، وهذا يعني  مؤهلة أيٍد على مواليدهن وضعن نابلس محافظة في السيدات من% 97.0 -
دون مثل هذه الرعاية، وهي نسبة يجب أّال يستهان  المنازل في تمت من الوالدات% 3أن 

 .بها من حيث الخطر على حياة األم والجنين
والدات  من % 18.3  - ي  ال ابلس  محافظة  في  تمت  الت ق  عن  آانت  ن ة  طري  :قيصرية  عملي

ات القيصرية   من % 63.7 ة، و  مستشفيات  في  تمت  العملي في   تمت  % 34.3حكومي
 .خاصة مستشفيات

 والدتهن أثناء صعوبات عانين قد نابلس محافظة في السيدات من %13.9أن  ائجالنت بينت -
 .الوطني المستوى على النسبة من أعلى وهي د األخير،ولمولا

 على تأخرن السيدات من% 17.0أن  البيانات أظهرتفقد  الصعوبات، نوع أما بشأن -
آليًا  إغالقه تم قد اجزأن الح أفدن% 5.6وأن  للوالدة، توجههن أثناء العسكرية الحواجز
 .أمامهن

ربما يشكل هذا . الوالدة بعد صحية رعاية تلقين نابلس محافظة في السيدات من% 23.8 -
من السيدات من هذه % 75إّال أنه يشير في المقابل إلى حرمان أآثر من  ،مًا نسبيًادتق

ا تمت الخدمة إما لعدم توفر الخدمة أو لنقص الوعي بضرورة مثل هذه الرعاية، آم
 .اإلشارة أعاله

أقل (للمواليد  الطبيعي الوزن من بوزن أقل ولدوا نابلس محافظة أطفال من% 7.1 -
 .، وهذا يشير إلى نوع الرعاية الصحية والغذائية التي تتلقاها األم الحامل)غرام 2500من

 .المزمن التغذية سوء من يعانون نابلس محافظة في الخامسة دون األطفال من 6.0% -
 ،طبيعية رضعوا رضاعةنابلس ُأ محافظة في شهرأ 5- 0العمر  في الرضع من% 28.2 -

وهذا يقتضي االهتمام بتوعية النساء حول أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة لصحة الطفل، 
 .لألم" دالل"وتبديد الوهم السائد بأن الرضاعة الصناعية هي 

 الموصولة بالمنزل العامة هالميا شبكات على تعتمد نابلس محافظة في األسر من% 72.7 -
على مياه  للحصول آوسيلة الجمع آبار على تعتمد% 17الشرب، و مياه على الحصول في

 .الشرب، وهذه مسؤولية المرأة بشكل أساسي
ن هناك فإآمنة،  شرب مياه على تحصل نابلس محافظة في األسر غالبية أن من الرغم على -

 إلى البيانات تشير ،أخرى جهة من. اآلمنة بالشر مياه من محرومة زالت ماة أسر 5.922
 المستوى من قليًال أعلى آمنة شرب مياه على نابلس محافظة في األسر حصول أن نسبة
محافظات تضم  التي الغربية الضفة شمال منطقة في عليه هي أقل مما أنها إال الوطني،

 .)وسلفيت وقلقيلية ونابلس وطولكرم وطوباس جنين(
ولعل  المكونات، من مجموعة لىإ الحمل أثناء للسيدة المقدمة الصحية ماتالخد جودة تستند -

أحد  والمقويات الفيتامينات تناول خالل من جنينها وصحة الحامل السيدة بصحة االهتمام
 صحية رعاية تلقين اللواتي السيدات نسبة ارتفاع من الرغم وعلى. الخدمة لهذه المكونات

 يتلقين لم نابلس محافظة في السيدات من %7.0هناك  نإ، فمؤهل آادر لدى أثناء حملهن
                                                            

 .رام اهللا، فلسطين. محافظة نابلس -2008المسح الفلسطيني لصحة األسرة، ). 2008. (المرآزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز  7 -
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 على عليه هي مما أقل ي نسبةوه حملهن، خالل الحديد أو الفيتامينات أنواع نوع من أي
أن يعود هذا التدني في النسبة ويمكن  .الغربية الضفة في من النسبةأقل و ،الوطني المستوى

م توفر الخدمات الخاصة بذلك أو للسببين إلى قلة الوعي الصحي لدى هؤالء النساء أو لعد
 .معًا

ضد  بمطعوم الحوامل السيدات لتطعيم الصحة وزارة من المعد البرنامج أن على الرغم من -
 ن، إذ إعام بشكل متدنية زالت ام المطعوم لهذا التغطية نسبة إنفشامل،  الكزاز برنامج

 مطعوم من األقل على واحدة جرعة تلقين قد نابلس محافظة في النساء من 19.7%
 سجلت ،عمومًا ،الفلسطينية األراضي في بالوضع مقارنًةوحملهن األخير،  خاللالتيتانوس 

  .المطعوم لهذا أقل تغطية محافظة نابلس
  

  مشارآة المرأة في العمل السياسي واألهلي 1-5

دخًال لمشارآتها اال   اه   شكلت مشارآة المرأة الفلسطينية في تنظيمات الحرآة الوطنية م ة باتج جتماعي
ا         ي تكبله ود الت ر من القي ا من آثي بيًال النعتاقه د من     .تغيير نظرة المجتمع لها وس وحسب رأي العدي

ذا المجال م   فإن ال ،األطر والقيادات النسوية ا زالت صامدة رغم التراجع     مكاسب التي تحققت في ه
يدًا     النسبي الذي طرأ متزامنًا مع التغيرات السياسية بتشكيل السلطة ا    ة الفلسطينية، ونجد تجس لوطني

ة ب لذلك في الكثير من الشعارات التي رفعتها األطر النسوية    ة      مشارآةٍ للمطالب اء في المرحل في البن
  . ي المرحلة السابقةالجديدة توازي المشارآة في النضال ف

أطر العمل  ن محافظة نابلس تمثل نموذجًا لهذا التشخيص، إذ نرى مشارآة نسوية في ويمكن القول إ
السياسي وفي منظمات العمل األهلي من جمعيات خيرية ومنظمات غير حكومية تعمل في مجاالت    

رأة  . حقوق المرأة وحقوق اإلنسان ومجاالت أخرى في العمل المجتمعي وعند النظر إلى مشارآة الم
ل الس  ر العم ة ألط تويات القيادي ي المس ارآ  يف ين المش اين ب ة التب رى حقيق ا ن ي، فإنن ل اس ي العم ة ف

ي   القاعدي والمشارآة في العمل القيادي، مع تفاوت بين إطار وآخر، وذلك آما في البيانات التالية الت
 :تم الحصول عليها من بعض أطر العمل السياسي العاملة في المحافظة

وجد أية امرأة نه ال تظ أالَح، ي"فتح"بالنظر إلى اللجنة المرآزية لحرآة  ":فتح"حرآة  •
مواطنًا، منهم  140من محافظة نابلس السادس، فقد شارك فيه  "فتح"ا مؤتمر أم. فيها
وقد وصلت امرأتان من محافظة نابلس إلى المجلس . %12.1أي بنسبة  ،امرأة 17

لجنة اإلقليم لمحافظة آما أن . وهو المستوى الثاني في حرآة فتح من التأثير ؛الثوري
المناطق  لجانفي و .%15.6أي بنسبة  ،منهم نساء 5 ،عضوًا 32من  نابلس مكونة

قد نتجت و ،%18.2أي بنسبة  ،رجًال 378 مقابلامرأة  84هناك لمحافظة نابلس 
، يضمن لهن هذه العضوية "لكوتاا"لـ نظام عضوية النساء في هذه اللجان عن اتباع 

 %.40-35بمحافظة نابلس  الحرآةآما تبلغ نسبة النساء في 
في محافظة  أعضاء الجبهةمن % 23النساء ما نسبته تشكل : الجبهة الديمقراطية •

في  التنظيم هذان امرأة قادت الجدير ذآره أو. منهن في موقع قيادي% 17نابلس، 
 .وقد وصلت إلى موقع وزيرةطويلة،  لفترةافظة نابلس مح

نساء  3، وتوجد على مستوى الوطن% 34ما يقارب  هتشكل النساء من: حزب الشعب •
للحزب، وال  األولىالذي يمثل المرجعية في المكتب السياسي ًا عضو 15 أصل من
نساء  10فهناك  للحزب، في اللجنة المرآزية أما .امرأة من محافظة نابلس أيوجد ت

وعلى مستوى المحافظة . محافظة نابلسمن  هن، امرأة واحدة منًاعضو 55 أصلمن 
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 ًا،عضو 13ظة على المحاف إدارةفيما تشتمل الحزب، أعضاء من % 34تشكل النساء 
 .للحزب المرأة الممثلة في اللجنة المرآزية إضافة إلىنساء  بينهم ثالث

ة الشعبية   • ي المكتب السياسي       :الجبه غ عدد النساء ف أعضاء،  7 من أصل   نساء  3يبل
ا       ابلس، فيم دة من ن رأة واح نهن ام ي    وتوجد بي غ نسبة النساء ف ي   تبل ة الشعبية ف الجبه

 %. 45محافظة نابلس 
اس"ة حرآ • ى  : "حم ن الصعب الحصول عل ان م ة ال ، إذ إإحصاءات ةأيآ ن الحرآ

ارزة في    ًا، لكن هناك وجوهنشاط في ظل الوضع السياسي الراهن أيتمارس  نسائية ب
 .دون معرفة المستوى القيادي لهنالحرآة 

أدت مشارآة المرأة في محافظة نابلس في الحرآة الوطنية على مدار سنوات االحتالل  •
ى ا ي محافظة إل غ عدد األسيرات ف ات، ويبل اد أخري ال عدد من المناضالت وإبع عتق

 .أسيرات 6نابلس في الوقت الحالي 
ن         • ين ع ريعي ممثلت س التش وية المجل ى عض ابلس إل ة ن ن محافظ ان م لت امرأت وص

 ."حماس"و "فتح"حرآتي 
 

في حدود حزاب يبقى في هذه األ هانين تمكأحزاب مشكلة المرأة في األيتضح من هذه البيانات أن 
وجد آوتا تحيث ال بشكل جدي، سياسة تستهدف تفعيل المرأة س وجود لَمال ُيإذ  ،رمزية ودعائية فقط

امرأة في اللجنة  ةيألم تفز ف ،خيرة خير مثال على ذلكتخاباتها األنفي ا" فتح"وحرآة  ،للنساء
عتبر ي الحزبفي النساء جود ون ، ما يعني أح عدد آبير من النساءرغم ترشُّ ،المرآزية للحرآة

  .ينطبق هذا الواقع على بقية األحزاب، وهفيولكن ليس ضمن المواقع العليا  ًا،مهم
مقارنة  في محافظة نابلس هليواأل في مؤسسات المجتمع المدنيية فاعلأآثر تقوم النساء بدور 

دف تي تستهال 8وجود عدد آبير من المؤسسات النسوية وذلك من خالل، بدورهن في األحزاب
في العديد من يشارآن ن النساء أآما  .وتنميته لمجتمع المحلي لتطويرهالنساء وتقديم الخدمات ل

و أعامالت و أمن هذه البرامج  اتمستفيدتقدمها مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارهن البرامج التي 
ساء في مؤسسات مشارآة الن عنجاهزة  إحصاءات ةيأال تتوفر و. داريةاإل عضوات في الهيئات

عداد بيانات إمحافظة نابلس ب مكتبتقوم وحدة المرأة في إذ  ،والمؤسسات األهلية المجتمع المدني
، ولم تصدر نتائجها الداخلية في المحافظةمكتب وزارة بالتعاون مع  ،حصائية حول هذه المشارآةإ

 .حتى إعداد هذا التقرير

  

  العنف ضد المرأة :ثانيًا

يمكن االنتقال إلى بحث واقع المرأة الفلسطينية  ،الذي تم استعراضه في األجزاء السابقةعلى خلفية الواقع 
، وسيتم في البداية التعرض إلى تعريف العنف. في محافظة نابلس فيما يتعلق بالعنف الممارس ضدها

 جهته،نابلس وأشكاله وأسبابه وطرق موا محافظةى وصف واقع العنف ضد المرأة في االنتقال إلومن ثم 
إدراك ه عدد من الدراسات والوثائق المتعلقة بالعنف، ومن خالل توسيتم ذلك من خالل ما طرح

آما انعكس ذلك في مناقشات المجموعة البؤرية  ،المجتمعية الناشطة في مجال العمل النسويالشخصيات 
   .جريت خصيصًا إلعداد هذا التقريروالمقابالت الفردية التي ُأ

                                                            

  .مرفق قائمة بالمؤسسات النسوية في محافظة نابلس 8
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  ف ضد المرأةتعريف العن 2-1

 ،1993األمم المتحدة سنة  الذي وقعته، يعرف العنف في اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
حتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو عنه أو ُي أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم"بأنه 

لفعل أو اإلآراه أو الحرمان التعسفي من ذلك التهديد باقتراف مثل هذا ا جنسية أو نفسية للمرأة، بما في
المؤتمر العالمي  وقد أآدت الوثيقة الصادرة عن ."الخاصة مسواء أوقع ذلك في الحياة العامة أ الحريـة،

الذي صدر عنه اإلنسان  وربط المؤتمر العالمي لحقوق. على هذا التعريف 1995الرابع للمرأة في بكين 
) 38(أشارت الفقرة  إذضد المرأة،  بين العنف والتمييز) 1993(نا يما يعرف بإعالن وبرنامج عمل في

الجنسي والتمييز القائم على  من ذلك اإلعالن إلى أن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية واالستغالل
 القضاء على التحيز القائم على الجنس في إقامة العدل"الجنس والتعصب والتطرف، مؤآدة ضرورة 

التقليدية أو  يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة واآلثار الضارة لبعض الممارسات وإزالة أي تضارب
  ". المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني

وال يقتصر العنف ضد المرأة آظاهرة على دولة دون أخرى، وإنما يعتبر ظاهرة عالمية،   
ففي دراسة أجرتها منظمة الصحة  .هانتهاإويتخذ أشكاًال مختلفة تؤدي جميعها إلى المساس بالمرأة و

أظهرت النتائج أن على صحة المرأة،  العنف المنزلي وتأثيرهحول في عشرة بلدان ) 2008(العالمية 
أزواجهن أو األشخاص الذين  منمن النساء تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي % 71 - %15نسبة 

أن امرأة واحدة إلى لمنظمات إنسانية غير حكومية  آما أشارت العديد من الدراسات الميدانية. يعاشروهن
آما ذآرت منظمة . على األقل من بين ثالث نساء تتعرض للضرب واإلهانة آل يوم من أيام حياتها

قتلن على أيدي شرآائهن من الذآور، وأن من ضحايا جرائم القتل من اإلناث ُي% 70الصحة العالمية أن 
تقرير منظمة (وات الجارحة واألسلحة هم من النساء واألطفال من الجرحى جراء استخدام األد% 80

  ).2008الصحة العالمية، 

تناولت العديد من المؤسسات والجهات الفلسطينية مفهوم العنف الموجه ضد المرأة، فمنهم من 
من  أحدأي تصرف يتصرفه أحد أفراد األسرة ضد "تناوله ضمن إطار األسرة والعائلة وذلك على أنه 

). 2008مفتاح،" (ها بهدف إلحاق األلم أو األذى النفسي أو الجسدي أو أي شكل من أشكال األلمأفراد
. وإنما هو تعريف لظاهرة العنف األسري ،وال يقتصر على المرأة فقط ،نالحظ أن هذا التعريف عام جدًا

العنف وقد تناول الجهاز المرآزي لإلحصاء مفهوم العنف ضد المرأة ضمن هذا السياق في مسح 
والجنسي، والتي يمارسها  ،والجسدي ،العنف النفسي: األسري، إذ تم تصنيف العنف إلى ثالثة أشكال

أحد أفراد األسرة نحو إحدى النساء البالغات غير المتزوجات في األسرة  االرجل نحو زوجته أو يمارسه
سرة ضد أطفالها األآذلك ممارسة العنف النفسي والجسدي من وسرة، والتي مازالت تعيش في األ

آما تناول ). العنف األسري في األراضي الفلسطينية ،2006 الجهاز المرآز لإلحصاء الفلسطيني،(
عدم إّال أنه رآز على بطريقة مشابهة  المرأةمرآز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي العنف ضد 

   .أيضًا الخاص والعامفي اقتصار العنف على المنزل وإنما 

العنف الممارس من الغير سببًا في حاالت االنتحار أو محاوالت االنتحار، والتي  يشكلآما 
و أوقد شكلت ظاهرة االنتحار . حيث يقرر الفرد إنهاء حياته للتخلص من هذا الظلمتعتبر عنفًا ذاتيًا، 
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 ةوصل عدد حاالت محاول 9لتقارير الشرطة قًافوف ،محاولة االنتحار نسبة عالية في محافظة نابلس
، وعدد حاالت وفاةأربع من بينها  فيما ُسجلت، 2009 منذ مطلع العام 102محافظة إلى الاالنتحار في 

أدت إلى وفاة  محاولة 223البالغ  لغربيةالمحاوالت هذا يشكل نصف عدد محاوالت االنتحار في الضفة ا
 27مقابل  من اإلناث يهاالنتحار في محافظة نابلس  ةمحاولحاالت من  75وأفادت الشرطة بأن . ثمانية

داللة صارخة على المأزق الذي تعيشه ذا ويعتبر هذا المؤشر  لإلناث، %73.5، أي بنسبة من الذآور
من جهة،  ،مثل هؤالء النساء من حيث شدة الضغوط الداعية إلى التفكير باالنتحار وتنفيذ المحاولة

  .أخرى جهةمن  ،حيط الذي تعيش فيه الحالةأو الدعم النفسي من الموغياب الرعاية النفسية واإلرشادية 

من المؤسسات التي تشكل جزءًا من ائتالف  لعددوخالل مناقشات المجموعة البؤرية 
، إضافة إلى مجموعة "مفتاح"الذي تم تشكيله من خالل  1325لمتابعة قرار مجلس األمن  المؤسسات

أن 10، فقد رأى المشارآون)لمجموعتينانظر الملحق حول ا( في مجال المرأة ينيمن الناشطين المجتمع
إذا استعملنا تعبير ظاهرة للداللة العلمية المبنية على  ،العنف ضد المرأة قد يكون مشكلة أآثر منه ظاهرة

البيانات، إذ ال يوجد أي مؤشر متوفر يجعلنا نطلق عليه ظاهرة، إّال أنه يمكن استعمال تعبير ظاهرة 
دقيقة حول الموضوع تتناسب مع  إحصاءاتارآون إلى عدم وجود وأشار المش. للداللة عليه آموضوع

  . االعتقاد بانتشاره بشكل آبير، أو حول انتشار أصنافه المختلفة

أنه ظاهرة قديمة حديثة، آما في  على تم التأآيدووناقش المشارآون جذور العنف ضد المرأة، 
أن  إلى وأشار المشارآون. ة منذ القدمظاهرة وأد البنات وجميع الممارسات التي آانت تتبع ضد المرأ

 ،"ضلع قاصر"االعتداء على المرأة يتم على خلفية االعتقاد االجتماعي المنتشر في المجتمع بأنها 
واعتمادًا . واعتمادًا على الثقافة السائدة التي تؤآد السيطرة الذآورية على المرأة وتقلل من مكانة المرأة

أن المرأة ملك له وأنه الحامي "السائدة آل ممارسات الرجل التي تؤآد تبرر الثقافة  ،على هذا األساس
  ".ا يبرر جميع أشكال الممارسات الموجهة ضدها، مللمرأة وعليه الحفاظ على شرفها

وأشار المشارآون إلى شكلين من العنف ال يجري الترآيز عليهما عند الحديث عن العنف ضد  
العنف " :ديد المكانة االجتماعية للمرأة ودورها في المجتمع، وهمارهما في تحوالمرأة، رغم أهميتهما ود

من المشارآة الحرمان "بالحرمان من الميراث أو حصتها من ثروة األسرة عند الطالق، و" االقتصادي
آثر أشكال العنف ضد وأشار المشارآون إلى موضوع الشرف، الذي يقف وراء أ". في المجال العام
لذلك  ،الحفاظ على شرفها من ضمن مسؤولياته"بر الرجل بتفويض من المجتمع أن عتإذ َي المرأة قسوة،

، وأنه انطالقًا من هذا المنطلق المستند في قوته "يسوغ لنفسه استخدام العنف للحفاظ على شرف العائلة
  ". سانةمما يسحق آينونتها آامرأة وآإن ،يعتدي عليها"إلى القوة االجتماعية للتقاليد والقيم فإن الرجل 

تقبل العنف وتسويغه من قبل المجتمع، بما "وأشار المشارآون إلى أن المشكلة األآبر تكمن في 
وأن النساء في هذه الحالة يشكلن جزءًا من المجتمع " في ذلك النساء اللواتي يحملن هذه القيم والتقاليد

ذي يعمل على قمع المرأة هو في ن المجتمع الإالذي شكلت قيمه النظرة الذآورية، وبالتالي يمكن القول 
وأشار المشارآون إلى أن ظاهرة العنف . شعرها بالدونية من ناحية القيمةالذي ُي" مجتمع الرجل"الواقع 

  .تتواجد في جميع الفئات االجتماعية، وال تقتصر على فئة دون أخرى

                                                            

تحذير من ارتفاع عدد محاوالت االنتحار : نابلس): 2009(السامري، وفا ) : 2009" (وفا"الوآالة الفلسطينية لألنباء  9
http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=53607 .  

المشارآون "آة النساء في المجموعتين، ولكن تحاشيًا لتكرار تعبير صيغة الجمع المذآر هنا تستعمل دون إجحاف بمشار 10
  ".والمشارآات
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تلفة عن فقد تناولن موضوع العنف بطريقه مخ ،أما النساء في مجموعة النساء المعنفات
المجموعة السابقة، حيث آان الترآيز على أشكال العنف التي تمارس ضدهن والمشاعر التي تنتج عن 

فقد آان  ،قادرات على التعبير عن تعريف واضح وبسيط للعنف ضد النساء تلك الممارسة، لكنهن لم يكّن
يحاول فيه  سلوك غير مجٍد"إلى أنه  اإلشارةإّال أنه تمت  ،س ضدهنالترآيز على األشكال التي تماَر

ويمثل هذا المفهوم للرجولة ما تعكسه الثقافة ". الرجل إثبات رجولته وتحقيق مآربه وتحقيق السيطرة
على المرأة استنادًا إلى التفسير االجتماعي " القوامة"للرجولة مرتبط بالسيادة و السائدة من مفهوٍم

  .  للمفاهيم الدينية

ي المجموعتين البؤريتين حول تعريف العنف ضد المرأة من خالل النظر إلى النقاش ف
وصورته في المجتمع الفلسطيني، نرى أنه تم الترآيز على البعد االجتماعي الذي يستند إليه هذا العنف، 

 ،م المجتمع األبوي ضد النساء من أجل السيطرة عليهنَيواعتباره سلوآًا يقوم به الرجال مدعومين بِق
فإن العنف هو العمل الموجه ضد  ،وبهذا. تهان آرامتهن ويكّرس هذا االمتهاناألمر الذي يتضمن ام
  .وتكريسها والهدف الحقيقي منه هو فرض السيطرة عليهن ،من شأنهن ويقللالنساء ويمس آرامتهن 

  نابلس حافظةواقع العنف ضد المرأة في م 2-2

حول ظاهرة  2006-2005ني لإلحصاء الفلسطي يفي المسح الميداني الذي نفذه الجهاز المرآز  
، اتضح أن العنف الجسدي في األراضي الفلسطينية ينتشر 11العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

بين النساء اللواتي سبق لهن الزواج، وآلما تدنى المستوى التعليمي للزوجة ازداد العنف % 3.3بنسبة 
ات المستوى التعليمي االبتدائي فأقل الجسدي، وقد بلغت نسبة العنف الجسدي في صفوف النساء ذو

والنساء داخل ، %1.19ى، فتبلغ نسبة العنف بينهن ، أما النساء الحاصالت على الثانوية فأعل8.25%
أقل عرضة للعنف من النساء خارج القوى العاملة، إذ تبلغ نسبة  واللواتي سبق لهن الزواجالقوى العاملة 

آما يرتفع العنف بين %. 9.23لنساء خارج قوة العمل لو% 8.16العنف الجسدي للنساء داخل قوة العمل 
للعنف % 2.65أفراد لتبلغ  5 لىالنساء اللواتي سبق لهن الزواج في األسر التي يزيد عدد أفرادها ع

  .للعنف الجنسي% 9.10وللعنف الجسدي، % 5.24والنفسي، 

تعرضن للعنف النفسي من قبل  )آثرسنة فأ 18(آما أظهر المسح الميداني أن النساء غير المتزوجات  
للعنف الجسدي، أي أن أآثر من % 25.4للعنف النفسي و% 55.6أفراد األسرة في الضفة الغربية بنسبة 

وأآثر من ربعهن تعرضن  ،نصف اإلناث غير المتزوجات في الضفة الغربية تعرضن للعنف النفسي
تليها في  ،ًا آانت في المناطق الحضرية، وأعلى نسب العنف انتشار2005للعنف الجسدي خالل العام 

  . فالمناطق الريفية ،ذلك المخيمات

آما أظهر المسح الميداني أنه آلما زاد حجم األسرة ازداد العنف الجسدي، إذ آانت األسر التي يبلغ عدد 
  .أفراد فأآثر هي األآثر تعرضًا للعنف 7أفرادها 

للواتي تعرضن لة التعليمية والحالة العملية للنساء اوهذا يعني أن هناك عالقة عكسية بين آل من الحا
توى التعليمي للمرأة ودخولها يقل العنف مع تزايد المسفخاصة الجسدي والجنسي، للعنف، ونوع العنف، 

وتشير هذه البيانات إلى ارتباط العنف الموجه ضد المرأة بالواقع التعليمي واالقتصادي، . العمل سوَق
إن ذلك يعني أن . وهو في الواقع مرتبط بالعاملين السابقين ،جم األسرة آعاملإضافة إلى ارتباطه بح

                                                            

، على "2006العنف األسري في األراضي الفلسطينية، "لم تشتمل الدراسة التحليلية للجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني بعنوان  11
 .أي تجديد أو تحديث للبيانات في هذا الصدد
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وموقعها االقتصادي في األسرة يشكالن تمكينًا مهمًا لها ) ودرجة التعليم أحد مكوناتها(درجة وعي المرأة 
 لعنَفأآثر تأثيرًا في مواجهة المرأة ا ويتضح أن دور التعليم. في مواجهة العنف الممارس ضدها

الدرجة ذاتها من التأثير آما في  وق في النسب المتعلقة بالعملضدها، في حين ال تعكس الفر الممارَس
عامل التعليم، ويستحق األمر التعمق لمعرفة ضعف هذا التأثير مقارنة بتأثير التعليم، ويمكن وضع 

اع في المنافسة أو الصرفرضية تقول بأن درجة التمكين االقتصادي تحمل في ثناياها عامًال آخر يتمثل 
رغبة الرجل في حل هذا الصراع بالتالي ما يهدد السلطة التقليدية للرجل، وعلى موقع التأثير في األسرة، 

  .بالقوة والعنف

أما فيما يتعلق بارتفاع نسبة ممارسة العنف ضد النساء غير المتزوجات من قبل أفراد أسرهن، فإنه 
ي فأن مثل هؤالء النساء يصبحن عالة على أسرهن و، بة المجتمعومن ورائها نظر ،يعكس نظرة األسرة

  .ما يجعلها ضعيفة أمام أفراد األسرة اآلخرين، "ستعّن"ضع و

تؤآد آل هذه البيانات ما تم استخالصه في نقاش المجموعات البؤرية لجوهر العنف ضد  ،في المجمل 
ائمة على توزيع القوة والمكانة والدور لكل بأنه يعكس نظرة اجتماعية ق ؛المرأة في المجتمع الفلسطيني
  .من الذآر واألنثى في المجتمع

  

أسس اجتماعية موجود دائمًا التذآر دائمًا أن العنف المستند إلى وفي المجتمع الفلسطيني ينبغي 
مع تإلى جانب العنف السياسي الممارس من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وفي آثير من األحيان يج

تظهر نتائج المسح و. ان من العنف ليلتقيا على الفئات األضعف واألآثر تهميشًا، آما في حالة المرأةالنوع
أفدن عن تعرضهن و 2005في الفترة التي سبقت العام األسري أن نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج 

لمجتمع، ن، ضد اضد اإلنسا(أو تعرض أسرهن ألنواع مختلفة من العنف السياسي من قبل االحتالل 
آانت أعلى مقارنة بالنسبة %) 66.8، %76.9، %77.1: التوالي وضد الممتلكات واالقتصاد، هي على

إّال أن ذلك ال يشير بالضرورة إلى تراجع ممنهج في %). 53.6، %15.7، %30.1( 2005خالل العام 
عنف آما يعكسه اإلعالم، مع عدم زيادة آمية ونوعية في هذا ال 2009هذا العنف، إذ نشهد حاليًا في العام 

  .  حتى اآلن حول هذا العنف للعام الحالي إحصاءاتتوفر 

تتعلق بالضفة الغربية واألراضي  ،التي تمت اإلشارة إليها أعالهصحيح أن البيانات المتوفرة، 
بأن الواقع  العتقادحافظة نابلس، وليس هناك ما يدعو إلى اأن دالالتها تنطبق على م ينية عامة، إالالفلسط

غراض هذه الدراسة، عن الواقع الذي تعكسه هذه أفي محافظة نابلس يختلف اختالفًا جوهريًا، في ضوء 
  :12وهذا ما تدعمه البيانات التالية التي تم الحصول عليها من مؤسسات تعمل في محافظة نابلس. البيانات

ة   • رأة العامل ة ع راجَ : جمعية الم رة     الجمعي رأة   54 نحو ) 2009(في السنة األخي في محافظة   ام
زوج   ) لهن ستشارات وإرشاد نفسيتم تقديم ا(نابلس  ل ال يعانين من عنف جسدي أو نفسي من قب

ة   راد العائل د أف ع،أو أح اعد     أو المجتم ط المس ردي والخ اد الف دمات اإلرش الل خ ن خ ك م وذل
اءات ا ة  إلواللق دمها الجمعي ي تق ادية الت ن   . رش ة م ى المؤسس اء إل اءات  وتصل النس الل اللق خ

رى        ابلس وبعض الق ة ن ي مدين اء ف تهدف النس ة لتس اء المختلف تهدف األحي ي تس ادية الت اإلرش

                                                            

ؤسسات أثناء تنفيذ البرامج الخاصة بالعنف ضد المرأة أو أي موضوعات أخرى، ولذلك البد من إيجاد تحالف ال يوجد تنسيق بين الم 12
 .بين هذه المؤسسات لتنسيق الجهود، وبالتالي الوصول إلى عدد أآبر من المؤسسات
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ا أن             . المحيطة ل مؤسسات أخرى في المحافظة، آم ل من قب آما تصل نساء من خالل التحوي
 .هناك إعالنات دورية حول برامج الجمعية في الصحافة ومحطات التلفزة المحلية

ز الفلسط • اتالمرآ ل النزاع ة وح روع : يني للديمقراطي اء ضحايا  ضمن مش ين النس م وتمك دع
الذي يستهدف النساء المعنفات لتقديم االستشارة القانونية واإلرشاد النفسي إما من خالل  العنف، 

ابلس أو    غ   المساعد من خالل الخط    الزيارات الدورية للقرى والمواقع المختلفة في محافظة ن بل
ما بين استشارات قانونية أو  253مستفيدات من البرنامج في محافظة نابلس عدد المراجعات وال

ين اإل   لحاال 116نفسية ليصل  ة، و    ت لنساء يعانين من عنف يتلق ع المختلف اد في المواق  137رش
 ).88(التردد إلى المرآز من خالل و) 49(عبر الخط المساعدتتلقى اإلرشاد حالة 

ابلس • ة ن رطة محافظ رطة ى لإوصل : ش ام ش ابلس خالل الع ارب  2009ن ا يق كوى  259م ش
و من  أقضايا التهديد من نساء لنساء   : التاليعلى النحو مقدمة من النساء، وقد تنوعت الشكاوى 

ذاء للنساء     53 -رجال لنساء  ين الضرب       ،108 -شكوى، قضايا اإلي ا ب د تنوعت م ذاء  واإلوق ي
اء وهتك العرض    والجسدي،  افي للحي ة  11 -الفعل المن م  و، حال اك   تل ى     ةي أكن هن ل عل ة قت حال

 .)لمزيد من المعلومات مراجعة الملحق( 2009في محافظة نابلس خالل العام خلفية الشرف 
ة • ؤون االجتماعي ى    : الش د عل ف والتهدي اء المتعرضات للعن ان للنس أوى واألم وفير الم وم بت تق

ل أو   األخيرة لنساألشهر الثالثة حاالت خالل  8قد تم استقبال والحياة،  ددات بالقت اء معنفات ومه
 .بالخطر

ن األ  • دفاع ع ة ال رةجمعي االت لل : س تقبال الح وم باس ي   تق اد النفس وفير اإلرش ات وت اء المعنف نس
ن انوني له ي و. والق ة ف ديرة الجمعي ع م ة م اء    ،مقابل ن النس ات م دد المراجع ى أن ع ارت إل أش

 152و ،حالة عنف نفسي 434 :حالة 641إلى  وصل 2003اللواتي تعرضن للعنف خالل العام 
 13.حالة عنف جنسي 55وعنف جسدي، حالة 

ذ من خالل            : لجنة المرأة للعمل االجتماعي • ة من العنف حيث ينف ه خالي امج أسرة آمن وفر برن ت
امج في عشر قرى      يةوالتوعورشات العمل  ذ البرن ومن   ،للنساء حول موضوعات العنف، وينف

تم         خالله يتم توفير أخصائية نفسية تعمل في ا ي ا، آم المواقع لضمان سهولة وصول النساء إليه
ة    ( ة للعمل مع النساء في حال الحاجة      التنسيق مع محامي  وفر الجمعي م ت دات   إحصاءات ل لتعقي

  ).إدارية
 . بما سبق ًاشبيه ًاتنفذ برنامج: جمعية مدرسة األمهات •

  

  أشكال العنف 2-3

والسياسي والمجتمعي، وقد تناولت النفسي واعه ما بين العنف الجسدي وتتعدد أشكال العنف وأن  
األنواع  "مفتاح"تناولت دراسة  ،وعلى سبيل المثال. العديد من النشرات والتقارير موضوع العنف

المختلفة للعنف، وتوافقت معها العديد من التقارير والنشرات التي أعدتها المؤسسات النسوية المحلية 
آما أنه تم التعرف على األشكال . إلى أشكال مختلفة من العنفويالحظ أن الدراسات تطرقت . والعالمية

وذلك من خالل اللقاءات في المجموعات  ،المختلفة من العنف التي تواجهها النساء في محافظة نابلس
البؤرية ومن خالل المقابالت مع بعض الناشطين المحليين في مجال المرأة، إضافة إلى المجموعة 

ما بين العنف الشخصية  نشكال المختلفة بناء على تجاربهاأل نعرض تيواللت النساء المعنفاالبؤرية ل
وفيما يلي توضيح ألشكال العنف المختلفة التي تم . اسييالجسدي والنفسي والمجتمعي والثقافي والس

                                                            

 .ويتم اآلن إيواء النساء في منطقة بيت لحمسنوات، من المعلوم أن الجمعية آانت تدير بيتًا آمنًا للنساء المعنفات، إّال أنه أغلق قبل ثالث  13
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ويمكن تقسيمها إلى فئتين رئيستين، . التعرض إليها، والتي تشمل في اعتقادنا جميع األشكال الممارسة
غير المباشر  فالعنف المباشر الذي يتم على امرأة محددة من شخص أو أشخاص محددين، والعن :هما

  .الذي يتم من قبل المجتمع ومؤسساته ضد النساء بشكل عام

  أشكال العنف المباشر :أوًال

مل الوسائل اللفظية وغير اللفظية العنيفة التي تهدف إلى الحط من قيمة المرأة يش: نف النفسيالع .1
" ولّية" :مثل ،، ومن األمثلة على ذلك إطالق أسماء سيئة تحقيرية واالستهزاء بها)البًا الزوجةغ(
في المقابل حرمانها من التعبيرات العاطفية، واإلهمال وإلخ، "...ناقصة عقل ودين"و" حرمة"و

ضلع "والتهديد وممارسة الضغوط العاطفية، ومحاولة زعزعة ثقة الضحية بنفسها وقدراتها 
 .، وإشعارها أنها إنسانة غير مرغوب فيها"صر، ومكسورة الجناحقا

إطالق األلفاظ السلبية في وويكون باستخدام األلفاظ النابية والتحقير واإلهانات : العنف اللفظي .2
الحال في آثير من األمثال التي تكرس النمطية  يآل األحوال والفرص لتحقير المرأة، آما ه

 .التمييزية
وهو العنف الذي يتم فيه االعتداء على جسد الضحية، ويترك أثره عليه عادة، : العنف الجسدي .3

وقد تستعمل فيه األدوات الحادة، وقد يتخذ شكل الضرب أو الطعن أو رمي األدوات الثقيلة أو 
 .الحرق أو إحداث الكسور في العظام أو في أحيان أخرى قد تكون نتيجته القتل للضحية

آالتهديد والتخويف  وقد يتخذ العنف أشكاًال ،)العنف النفسي وهو شكل خاص من(التهديد  .4
متيازاته التي يمنحها له المجتمع التقليدي المحافظ، اوالترهيب والعزل، ومحاولة استخدام الرجل 

ارات داخل البيت دون مشارآتها، وبهذا يتعامل مع المرأة على أنها خادمة، ويبدأ بأخذ القر
وتحميلها مسؤوليات أآبر من  ،التقليل من أهمية عملها في البيتو ،"ملك القصر"آـ تصرف وال

وذلك بإلقاء آاهل التربية على  ،آما قد يستخدم بعض الرجال األطفال لتعنيف المرأة. طاقتها
وجعلها تشعر بالذنب تجاه أوالدها، وتحميلها طفال، الزوجة وحدها، واستخدام العنف ضد األ

ستخدم األطفال ، وقد ُي"تستر نفسها"الطالق بأنها لم تتحمل ولم  المسؤولية في حالة االنفصال أو
 .في إرسال رسائل تهديد لها أو حرمانها من زيارتهم لها

حد إلى ، وقد يصل ًاوهو آل اعتداء يحمل طابعًا وسلوآًا جنسيًا، وقد يكون تحرش: العنف الجنسي .5
ية ال ترغب فيها وال تشعر بالراحة إجبار المرأة على القيام بأعمال جنس هويأتي ضمن ،االغتصاب

 ،واالعتداء بالضرب على أعضائها الجنسية ،للقيام بها، وممارسة الجنس معها رغمًا عن إرادتها
وقد . وانتقاد أسلوبها في العالقة الجنسية، وإجبارها على ممارسة الجنس بعد إهانتها وضربها

وذلك من  ،و الشارع أو في األماآن العامةتتعرض المرأة ألشكال من التحرشات الجنسية في العمل أ
هو أي فعل أو قول يمس آرامة المرأة ويخدش خصوصية  ،إذًا ،خالل اللمس أو الكالم، فالتحرش
سواء في الشارع أو عبر الهاتف أو من خالل محاولة لمس أي  ،جسدها من خالل  تعليقات جنسية

المشارآون من ممثلي المؤسسات إلى  وقد أشار. ذلكعضاء جسدها دون رغبة منها في عضو من أ
تصل بعض الحاالت إلى المؤسسات  إذ، )سفاح القربى(خطورة االعتداءات الجنسية داخل العائلة 

 . لالستشارة، ولكن مثل هذه االعتداءات يجري التكتم عليها عادًة
ناشطين إلى أشار المشارآون في المجموعة البؤرية للمؤسسات وال ،األشكال الخمسة السابقة وبشأن

وتأتي ضمن المراجعات موجودة في المجتمع، أن هذه األشكال المختلفة من العنف المباشر ضد المرأة 
وأشار المشارآون إلى أن النساء . واالستشارات في البرامج التي تنفذها المؤسسات في محافظة نابلس

الجسدي آالضرب بأشكاله من العنف  شكاٍلاللواتي يراجعن هذه المؤسسات غالبًا ما يشتكين من أ
الذي قد و العنف الجنسي أو الزواج من أخرى، أ سواء القيام بتطليقها أو حرمانها من أطفالها ،والتهديد

أو التحرش بها من قبل ) وهو تعبير مستهجن وغير معترف به من المجتمع(يتمثل باغتصاب الزوجة 
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ما يتخذ شكل اإلهانة والتحقير لها وحبسها في المنزل  الذي غالبًا أو العنف النفسي فراد العائلة،أحد أ
آما أن النساء قد يعانين من . الحياة العامة في وعدم السماح لها بالخروج لزيارة األهل أو المشارآة

وبعد ذلك ينتقل العنف إلى  ،خوةوالذي غالبًا ما يمارسه األب أو اإلسرة، العنف بكافة أشكاله داخل األ
  . اج ليقوم الزوج بتعنيف المرأة بكافة األشكالبيوتهن بعد الزو

أما مجموعة النساء المعنفات فقد ذآرن أنهن يتعرضن ألشكال العنف المختلفة من الضرب   
ويقوم بشتمها سباب، واإلهانة، وقد عبرت إحداهن عن أن زوجها يضربها آل يوم بالعصا ألتفه األ

د عبرت هذه المرأة عن أن العنف مستمر معها منذ آانت وق. ، وآأنه يفرغ شحنة غضبه بهادومًاوإهانتها 
ف فقد آان أبوها هو المعنِّ آمال دراستها،بدأ من لحظة حرمانها من التعليم وعدم السماح لها بإ إذطفلة، 

وآذلك إخوتها، وتعتبر أنها أمضت معظم حياتها وهي تتعرض  ،ويضربها ألتفه األسباب ،األساسي لها
أنها  غيروافقة على الزواج للهروب من العنف األسري الذي آانت تتعرض له، للعنف، وقد قررت الم

لم تحاول إنهاء العالقة خوفًا من العودة إلى العنف  فيمايعنفها ويعاملها بقسوة،  ،أيضًا ،وجدت أن زوجها
ظلم "ل األآبر الذي آانت تعاني منه وخوفًا من طريقة تعامل أهلها معها آامرأة مطلقة، فكما يقول المث

  . ، آما عبرت إحدى المشارآات في المجموعة"وحكم زلمة وال حكم عشرة"، "ال ظلم األهلالزوج و
قسوة من العنف الجسدي ألن في العنف ووقد أشارت امرأة أخرى إلى أن العنف النفسي أآثر شدة 

يبقي مالزمًا إلى و ،وال يزول أبدًا ،لكن العنف النفسي ألمه مستمر ،يزول بسرعةًا مؤقت ًاالجسدي ألم
ولم تكن تفهم الكثير  ،األبد، فقد آان زواجها األول زواج أقارب، وقد آانت في السادسة عشرة من العمر

إضافة إلى تهديده ، من األمور، وقد آان يستغلها هذا الرجل قبل الزواج ليمرر إليها معلومات ال تفهمها
ا آان دائمًا يعنفها نفسيًا مشر سنوات، وبعد زواجهوقد آان يكبرها بأآثر من ع ،الدائم لها قبل الزواج

ما اضطرها في النهاية إلى طلب الطالق منه ألنها لم مها، آان يقوم باغتصابها ويؤلإذ  وجسديًا وجنسيًا
  .تعد تحتمل األلم

  
  

  العنف غير المباشر :ثانيًا
التمييز بين المرأة إلى هو عبارة عن بنود ومواد في القانون تؤدي عند تطبيقها : العنف القانوني .6

والرجل، ويظهر ذلك في تمييز القوانين بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالخيانة الزوجية، وحق 
 . الحضانة بعد الطالق، وقوانين تتعلق بأحقية المرأة بالحرآة والتنقل بشكل حر

مجموعة من وقد رآز المشارآون في المجموعة البؤرية من المؤسسات والناشطين على أن هناك 
خاصة تلك المتعلقة بقانون األحوال الشخصية، آحق ، وتعمل على ظلم المرأة، القوانين الفلسطينية قديمة

بنائهن لعدم وجود مسكن لتخلي عن أل اتضطرلمرأة في المسكن بعد الطالق، فالكثير من النساء يكّن ما
حيث وجود  ،ما في قانون العقوباتآذلك آ. ذلك ي قانون يضمن لهنفيه بعد الطالق، وال يوجد أ نشيع

يتم وضع عقوبة مخففة لجرائم القتل  إذ، "الشرف"ما يسمى على خلفية في حالة القتل  14العذر المحلل
بهذا الشرف دون " إخاللها"تم محاسبة المرأة على يحدده الرجل وت" شرف"، وهو على خلفية الشرف

وقد عبرت . وهي ضحية أو أنه معتٍد" اإلخالل"في هذا  ًايكنه شرمن آورغم العلى  ،محاسبة الرجل
بأن القانون قد  عدم ثقتهنقتهن في القوانين الموجودة وآات في المجموعة البؤرية عن عدم ثالمشار

منهن إلى القانون للتخلص من العنف،  ينصف المرأة المعنفة أو حتى يوفر لها الحماية، لذلك لم تلجأ أيٌّ
                                                            

التي وردت في قانون العقوبات األردني تدعو للقول إن قتل النساء وما تعارف عليه الناس في تسمية لهذا الموضوع  340هذه المادة  14
باألخالق واآلداب العامة التي  ال يندرج ضمن تسميات الجرائم الماسة بآداب األسرة والجرائم المخلة" جرائم الشرف"تحت عنوان 

تندرج ضمنها جرائم الزنا واالغتصاب وهتك العرض والسفاح بين األصول والفروع وغيرها من التسميات للجرائم الواردة في قانون 
  .العقوبات المخلة باألخالق واآلداب العامة
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لى القانون خوفًا من المجتمع واألهل، وما سيترتب عليهن من ظلم أآبر آما أبدين التخوف من اللجوء إ
  . لقوانينذا لجأن إلى اإ

تغيير القرار ل رأى المشارآون في المجموعة األولى ضرورة العمل باتجاه الضغط على أصحابوقد 
ن ههرن جهلفقد أظ ،أما المشارآات في مجموعة النساء المعنفات. واقع أفضل للمرأة جلالقوانين من أ

 .بإمكانية التصدي لهذا القانون

ويأتي ضمن سلب الحقوق االقتصادية والحرمان المالي واستعمال الضغوط : العنف االقتصادي .7
 االقتصادية آإجبار المرأة على العمل ومن ثم سلب أجرها، أو قد يكون على شكل حرمانها من العمل

ادي شكل السيطرة على أمالك المرأة وسلب حقها تبقى تابعة اقتصاديًا، آما يتخذ العنف االقتص آي
وعدم  ،وإخفاء النقود عنها ،وعدم تمكينها من امتالك نقود تتصرف بها بمشيئتها ،في الميراث

 . مشارآتها بأعمال ومشاريع األسرة

أشارت المجموعة البؤرية للمؤسسات والناشطين إلى أن العنف االقتصادي غالبًا ما يتخذ شكل 
من خالل الضغوطات االجتماعية التي قد عطائها حقها، وذلك إالميراث للمرأة وعدم الحرمان من 

تمارس تجاه المرأة إذا قامت بذلك آمقاطعتها من أهلها إذا آان الميراث من جهة أهلها، أو محاولة أخذ 
فقد لثاني، ما الشكل اأ. األطفال منها في حال موت الزوج وعدم تزويدها بحقها أو حق أبنائها من الميراث

وبالتالي تصبح أآثر اعتمادًا  لى العمل حتى ال تمتلك المالمن خالل حرمان المرأة من التوجه إيكون 
نه في ما يجعال همان الجانب االقتصادي وتحكم الرجل المادي لى الرجل، إذ إعلى ذاتها وال تحتاج إ

وذلك بحجة أنها يجب أن ، عاملة وقد يقوم الرجل بأخذ راتب المرأة إذا آانت. قوى من المرأةموقف أ
  .تساعد في مصروف البيت

ذآرت إحداهن  فقدفقد عبرن عن ذلك من خالل تجاربهن الشخصية،  ،ما مجموعة النساء المعنفاتأ
فيه الوقت الذي ورثت نه ال يوجد مردود مادي لها في أنها تعيش في حالة فقر هي وأبناؤها وزوجها، وأ

انها من الميراث وعدم االعتراف بحقها أو تعويضها عن األمالك التي من أبيها وقام إخوانها بحرم
فتقارهن للمردود ن اآما أن النساء المعنفات أشرن إلى أ. ورثتها، وهذا هو أحد أشكال العنف االقتصادي
ل، وتحّمل آافة أشكال ااالعتماد الكلي على الرجبالتالي المادي يجعلهن غير قادرات على التصرف و

و الخروج للتسوق لشراء من المصروف أ ونهنمن يحرم ونها ضدهن، فهمتي يمارسالعنف ال
سوف يقوم فوحتى إن توفرت  ،العمل قليلة المال لعمل ذلك بنفسها، وفرُص احتياجاتهن، فالمرأة ال تمتلك

  . نه يريدها أن تبقى معتمده ومتكلة عليه وأن ال تفرض سيطرتهابالمعارضة أل

الغالب لعدم معرفتها ال تحصل على النفقة  في تعاني من عنف اقتصادي، فهي  لمطلقةآما أن المرأة ا
ما يجعلها تعود إلى ، خاصة إن آانت غير مؤهلةن رزقها، فذ ذلك، أو ال تعرف من أين تؤّمآيف تن

ما يؤدي إلى استغاللها داخل المنزل تمدة عليهم في الحصول على المال، األهل لتكون متكلة ومع
من خالل ذلك نالحظ أن العنف االقتصادي غالبًا ما يعطي مبررًا . ها بدونية وعنف مستمروالتعامل مع

 .للرجل في السيطرة على المرأة وإشعارها بدونيتها وأنها إنسان ضعيف وبحاجة مستمرة للرجل

وجود مجموعة من القيم واألفكار التي تحد ويتمثل هذا النوع ب: العنف االجتماعي والعنف الثقافي .8
، فالمجتمع يمنح الرجل امتيازات للتعامل مع وآرامتها واستقاللهاوحريتها المرأة حقوق  من

 .المرأة بدونية والتفرد في أخذ القرارات التي تخص بيتها أو أوالدها
و النظرة الدونية للمرأة المطلقة ومنعها من الخروج من المنزل، أ :ومن أنواع العنف االجتماعي 

وآذلك يأتي . ي أمور تقرر مصيرها، مثل الزواج والطالق والسفر والتعليمعلى المرأة ففرض ولي 
ضمن العنف االجتماعي فرض عادات وتقاليد يمارسها المجتمع ضد المرأة لضمان طاعتها 
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هو عبارة عن مجموعة من القوانين غير المكتوبة في  فالعنف الثقافي. وخضوعها للثقافة الذآورية
بر العنف الثقافي تعتبر من أشد أنواع العنف الموجة للمرأة، ويعون، ويو في نصوص القانالدستور أ
من الموروث الثقافي التاريخي عبر المقوالت واألمثال التي تعزز الذآورية والتسلط على  ًامستمد

مسك بالثقافة المرأة، ويعتبر العالم العربي من أآثر المجتمعات التي تمارس العنف الثقافي بسبب الت
رتكب بحق لجرائم ُت ًاويعطي مبرر ،ا لها من تأثير آبير يتجاوز الدين والقانونالنمطية ومالشعبية 

 . مثًال ،المرأة تحت دواعي الشرف

رأة    رأة     إن. ينبغي إيالء اهتمام خاص لألسس الثقافية للعنف ضد الم دد،   أشكال العنف ضد الم ا  تتع لكنه
ية    دة أساس ى قاع تند إل ًا تس دنيا ا : جميع ة ال دور      المكان رأة وال ائدة للم ة الس ا الثقاف ي تعطيه ية الت لهامش

ة الرجل وإمتاعه          ا آوجود مكرس لخدم ى لتختزله ا، حت ا االجتماعي المشتق منه ه   ، وتعتبره ًا علي  ،عبئ
ا ويصون   و ،أحيانًا ة   " شرفها "عليه أن يحميه د     . من األخطار الخارجي م تتصدع بع ذه القاعدة ل رغم   ،ه

ة   . المناهضة للعنف ضد المرأةالجهود التي تبذلها الحرآات  ذه الثقاف  ؛والمشكلة أن المرأة العادية تحمل ه
زءًا ا أي تصبح ج تبطنه المعنَّ  .منه ذي يس و العنف ال هإن أصعب العنف ه ل ب اموس . ف ويقب ر ق ويعتب

رأة هو قطع      إن ان"الالعنف  وَق الم اك الرجال حق ال العنف     ًاته ر انتشار  أحد أعم اويًة عب   ًااألآث َر ومأس
من أبرز خصائص ثقافة العنف التي تسود   فسلوُك الرجِل العنيُف حيال المرأة يفرض نفَسه آواحٍد. عالمال

ة    . مجتمعاِتنا الحطِّ من قيم فعلى مرِّ القرون، سواء في الحياة المنزلية أم في الحياة السياسية، قام الرجاُل ب
ان    النساء وإبعادهن والسيطرة عليهن واضطهادهن، آما خضعت أولئك   م في أغلب األحي ويمكن   .15"له

   .أن نجد في ثقافتنا الفلسطينية الكثير من األمثلة على ذلك دون حاجة إلى تمحص عميق

الم واإلع قاليد والدين والفكر الدينيالقيم والعادات والتآ 16ريتشكل النظام الثقافي من مجموعة من العناص
تالء  كوين لى تإيؤدي  ها معًادب والفكر، وتفاعُلواأل والفنون افي، لي ات م مع احتياجات ومتطلب   النظام الثق

ة    ة معين ى األ ومن خالل النظر    . المجتمع في لحظة تاريخي ة  إل ة الثقافي ة  أو نظم ا الثانوي ك    ،نظمته إن ذل ف
ي التعرف  اعد ف ة إيس رأة والهيمن ة للم ى النظرة الدوني ة ل ائدةالذآوري طينية الس ة الفلس ي الثقاف ذه و. ف ه

رأة     عطاأساسية إلمرجعية  لبنيوية تشكلالنظرة الدونية ا النظر   .ء شرعية استعمال العنف ضد الم ى  فب إل
ي تُ     أنجد   ،مثًال ،مثال الشعبيةاأل ر من المضامين الت ا الكثي دعو    ن فيه رأة وت ر الم يم    حق ا وتحج ى قهره إل

ة   و ،سرة والمجتمع  دورها في األ  ك  من األمثل ى ذل ه     " :عل ة نيت ه من طياب ختك  أ ن ماتت إ"، "ماتت وليت
ى     ال هذان. "انستر عرضك وذج عل االن الصارخان نم ه     مث ذي تصل إلي اه    المستوى ال نظرة المجتمع تج

 . المرأة

العنف الموجه للمرأة  أنوقد عبر المشارآون في المجموعة البؤرية للمؤسسات والناشطين عن 
آل األحيان  ويكون من خالل التعامل مع المرأة بدونية، والتعرض لها في ،من المجتمعمدعوم 

تها بالدرجة التي يراها حريوتحد من  ،حرآتهاود المرأة وفرض بعض العادات المجتمعية التي تقّي
وقد يكون ذلك من خالل التعليقات التي  .المجتمع، أي التي يراها الرجل عبر النظام األبوي المتسلط

ر المحجبة ومحاولة إزعاجها تستمع إليها في آل األحيان في الشارع أو بالنظرة الدونية للمرأة غي
دونية في الغالب وآأنهن بشكل دائم، آما أن المطلقات يتعرضن للعنف الدائم من المجتمع والنظرة ال

، آما أن المعتقالت يواجهن إزعاجًا دائمًا في المجتمع .هن مسؤولية ما حدثما، وتحميل ًاذنبمقترفات 
شارآة في الحياة العامة، ويتعامل معهن بحساسية وال يعطيهن فرصة للم ،ن المجتمع ال يتقبلهنإذ إ

                                                            

  .دار معابر: دمشق). ترجمة محمد علي عبد الجليل(قاموس الالعنف ). 2005. (مولر، جان ماري 15

 .إصدار جمعية المرأة العاملة الفلسطينية. العنف ضد المرأة ، دراسة تحليلية). 2003. (المصري، إبراهيم 16
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خاصة في شكال العنف المجتمعي، آما أن الزواج المبكر هو أحد أ .مزعجة في الكثير من األحيان
  .نه يحرم الفتاة من أن تعيش طفولتهاإهذه الظاهرة وتسهيلها، إذ المجتمع  لتقبُّ

فقد أشرن إلى أن المجتمع ال يتعامل  ،أما المشارآات في المجموعة البؤرية للنساء المعنفات
ضعيفة وال في نظر المجتمع  فالمرأةوأنه دائمًا يحتقرها ويتعامل معها بدونية،  ،بشكل جيد مع المرأة

 يعستطي ال تالقوة، والرجل غالبًا يستغل ذلك ويمارس العنف ضدها بكل الطرق والوسائل، وه تمتلك
نها بعد إفقد قالت إحدى المشارآات . ليهاظرة المجتمع إعمل أي شيء للتحرر من العنف خوفًا من ن

أخرى هربًا من المضايقات التي آانت تحاصرها، فهي  صولها على الطالق قررت الزواج مرةح
األهل،  ة منخاصتشعر بالمراقبة الدائمة، المجتمع دائمًا تالحقها، و ممنوعة من الحرآة، ونظراُت

وذلك لوجود خف، ي المرة الثانية آانت مراقبة األهل وتشديدهم أإّال أنها بعد حصولها على الطالق ف
المرأة المطلقة هي "زال يعاملها بقسوة ويالحقها بالمضايقات وآأن  ابنتها معها، إّال أن المجتمع ما

 ".عن إشباع هذه الرغبةدائمًا إلى الحصول على الجنس، وتبحث فقط تطمح امرأة 

غير مباشر تمارسه السلطة الحاآمة أو األحزاب السياسية هو عنف مباشر أو : العنف السياسي .9
تكون مثل حرمانها من التصويت وتغييب دورها السياسي أو تهميشه بشكل مقصود ل ؛ضد المرأة

أتي أيضًا في الممارسات و المؤسسة للرجل، ويلدولة أو الحزب أالسيادة في المناصب العليا ل
أة، آما يتمثل في منع المرأة من التواجد في مواقع القمعية وفرض إجراءات تحد من حرية المر

. و البلديةسواء التشريعية أ ،من االنتخابات صنع القرار، أو منعها من الترشح واالنتخاب في أيٍّ
لمجالس المحلية آاالعتداء وقد حدثت الكثير من أعمال العنف ضد النساء المرشحات النتخابات ا

 . في بيئة محافظة لوجودهن منع من الحرآة نتيجًةأو ال بالضرب
آما يعتبر العنف الذي تمارسه الدول في أوقات الحروب على النساء ضمن العنف السياسي وجرائم 
الحرب التي ترتكب، حيث تم اغتصاب أو اعتقال أو استشهاد العديد من النساء آما في فلسطين 

حول العنف  17ال لريما نزالفي مقو. اإلسرائيلي واألمريكي االحتاللوالعراق على أيدي قوات 
إلى األشكال المختلفة للعنف السياسي التي تواجه ضد المرأة، خاصة في مرحلة  أشارت السياسي

من االعتداء بالضرب على عضوات المجالس المحلية، وهذا ناجم من اعتقاد البعض بأن  ،االنتخابات
في تحجيم وجودهم، وقد عبر  ًةقد أتى على حساب الرجل ورغب ،خاصة عند تمايزهاترشيح المرأة، 

خدم الدين وأحيانًا عن ذلك بعض المرشحين صراحة في عدة دوائر شهدت عنفًا سياسيًا، وقد اسُت
 .العائلة لدفع النساء المرشحات إلى االنسحاب

والناشطين في  في محافظة نابلسالفاعلة أشار المشارآون في المجموعة البؤرية للمؤسسات و
 ،شكال مختلفة من العنف السياسي التي تمارس ضد المرأة في محافظة نابلسمجال المرأة إلى أ

فقد تمت اإلشارة إلى أنه . سواء من ممارسات المجتمع أو من ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
وبهذا يكون  ،بتفريغ العنف في المرأة ،بدوره ،من خالل تعنيف االحتالل للرجل يقوم الرجل

  .حتالل في أن يكون مسببًا للعنف ضد المرأة بشكل غير مباشرتأثير غير مباشر لالهناك 
آما أن اعتقال المرأة واالعتداء عليها من قبل االحتالل اإلسرائيلي قد تكرر خالل االنتفاضة 
األولى وخالل االنتفاضة الثانية، فهناك عدد آبير من المعتقالت السياسيات اللواتي دخلن 

نساء في محافظة نابلس عانين الكثير من الحواجز اإلسرائيلية، آما أن ال. السجون اإلسرائيلية

                                                            

 ، عنف سياسي ضد المرشحات، مرآز مساواة المرأة،)2005(آتانة نزال، ريما،   17
  we.org/ar/show.art.asp?aid=36456-//www.chttp:   
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لالحتجاز على الحواجز وال يطلق سراحهن إّال بعد أن يأخذ  نتعرضيفقد آانت بعض النساء 
ليًال، وهنا  الخاصة بهن ومن ثم البدء بمعاآستهنالهواتف المحمولة سرائيلي أرقام الجندي اإل

  . تمع األبوي ومدى حساسية هذه األمور للمرأةيستغل االحتالل اإلسرائيلي المج
آما تواجه النساء المعتقالت صعوبات اجتماعية أخرى بعد خروجهن من المعتقل، حيث عدم 

حتى وإن آان الدافع وطنيًا،  ،أنهن مذنباتمع لهؤالء النساء والتعامل معهن على تقبل المجت
لسجن ومن العنف االجتماعي الذي فهذه المرأة عانت من العنف السياسي من خالل تجربة ا

  . المجتمع بعد خروجها من المعتقل هيمارس
وقد أشارت إحدى النساء المعنفات في المجموعة البؤرية إلى أنها بعد أن سجنت خالل 
االنتفاضة األولى وبعد خروجها من المعتقل قام أهلها بتزويجها فورًا حتى ال تلحق بهم العار، 

ت أم زوجها بأخذها إلى الطبيب للتأآد من أنها عذراء ولتعرف إذا ما آما أنه بعد زواجها قام
في هذه الحالة آان واضحًا أن هذه المرأة عانت ". أنوثتها"آانت تجربة السجن قد أثرت على 
س ضدها العنف من قبل ليماَر هاجوخر، ولم تسلم بعد من العنف السياسي المتمثل بالسجن

ع، وهنا يتم فرض زواج تقليدي للمعتقالت عند خروجهن من ومن ثم المجتم ،أوًال ،عائلتها
آما أن بعض  .سياسي والهرب من العنف االجتماعيالمعتقل من أجل إبعادهن عن النضال ال

النساء قد يلجأن إلى الهرب من الواقع االجتماعي والعنف االجتماعي الممارس ضدهن ليصلن 
  .سجنإلى العنف الموجه من االحتالل بهروبهن إلى ال

هنا نالحظ أن العنف السياسي الذي مارسه االحتالل ضد المرأة الفلسطينية آان آله متالزمًا مع  
استغالل العنف االجتماعي الثقافي الذي يمارسه المجتمع والقائم على حساسية هذه األمور تجاه 

  .التعامل مع المرأة
من عدد األولى إلى البؤرية عة فقد أشارت المجمو ،أما بالنسبة للعنف السياسي داخل المجتمع

هناك حاالت من  تالظواهر، مثل ظاهرة االنقسام السياسي وانعكاسها على المرأة، حيث أصبح
أو يرغمها على نفسه الحزب لى مي إيقوم الرجل بالزواج من امرأة تنت أي أن ؛الزواج الحزبي

تطليق زوجته النتمائها باالنتماء إلى حزبه، أو ما يسمى بالطالق الحزبي حيث يقوم الرجل 
آما آان العنف ضد المرشحات . ورفضها تغيير حزبها السياسي إلى حزب مخالف لما يؤمن به

ن بعضهن واجهن ي بعض القرى في محافظة نابلس، إذ إللمجالس البلدية والقروية واضحًا ف
وهذه قد  عقد في  وقت متأخر من الليل،ألنها ُتضور اجتماعات المجلس القروي الحرمان من ح

تكون وسيلة لمنع المرأة من المشارآة في عملية اتخاذ القرار، آما أنه في بعض األحيان قد 
آما أن النساء . يذهب زوج المرأة لحضور االجتماعات والمشارآة في التصويت بدًال عنها

ل السيطرة عليهن وفرض سُهتفي المجالس القروية يكّن شخصيات  اللواتي يتم اختيارهن ليكّن
وقد ضرب المشارآون هذا المثال بناء على تجربة المرأة في  مور التي يرغبها الرجال،األ

 .المجالس القروية في إحدى قرى محافظة نابلس

ر، أنها آلها تستهدف شنستخلص من األشكال المختلفة للعنف، سواء المباشر منها أو غير المبا  
إلى التقليل من شأن  تسعى دائمًاوجتمع الذآوري، الممن الرجل ومن  وغالبًا ما تمارس عليها ،المرأة

المرأة، والعمل على جعلها خاضعة للرجل وبالتالي حرمانها من االنخراط والوصول إلى أماآن مهمة 
آما أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف غالبًا ما يشعرن بالضعف والحيرة وعدم معرفة . في المجتمع

خوفًا من المجتمع ولعدم معرفتهن بالقوانين أو الجهات التي من للتخلص من العنف، المناسب التصرف 
 .الممكن أن توفر لهن الحماية من العنف
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  أسباب العنف ضد المرأة 2-4

سيتم التطرق هنا و .المختلفة التي تمارس ضد المرأة تتعدد األسباب المؤدية إلى العنف بأشكاله
الممثلة  ؛خالل نظرة المجموعتين البؤريتين إلى األسباب من وجهة نظر األدبيات المتوفرة ومن

  .للمؤسسات والناشطين في محافظة نابلس وتلك الممثلة للنساء المعنفات

 جزء مخصصمن الدراسات أو النشرات حول العنف ضد النساء  لم يتوفر في أيٍّ، ألدبياتبالنسبة ل
في نشرة أعدها مرآز المرأة ف. حول مسببات العنف ضد النساء، فقد تم التطرق إلى ذلك بشكل مختصر

له أعراف وتقاليد ن المجتمع الفلسطيني مجتمع لإلرشاد القانوني تمت مناقشة األسباب من منظور أ
م على الرجل احترام حّتولديه عادات وقيم دينية ُت ،خاصة به مثل الحماية والعناية والتكافل االجتماعي

لعادات والقيم أن تكفل الحماية واالحترام للمرأة، وآأن من شأن هذه ا. وحماية األم واألخت واالبنة
ما جعله شعره بالفوقية، المجتمع الفلسطيني آباقي المجتمعات األبوية أعطى الرجل مكانة متميزة وأف

 ،رغم آونها الضحية ،لهاينظر إلى المرأة بدونية، فأباح له تعنيفها نفسيًا وجسديًا وحتى جنسيًا، وحّم
وأرغمها على  ،العادات والتقاليد وبهذا استخدم الرجل العنف ضد المرأة مستغًال الذنب فيما يجري لها،

  .ل ذلك باسم األطفال والعيب والسمعة والعادات والتقاليدتقبُّ

أشار الباحث إلى األسباب  ،)2003(وفي دراسة تحليلية للعنف ضد المرأة إلبراهيم المصري 
والتي تتمثل في القيم والعادات  ،نف ضد المرأةعلى ممارسة العوتشجعه التي قد تدفع الرجل 

والتقاليد السائدة والقانون الشفوي والشعبي غير المكتوب، وهذه التي يتربى عليها الذآر واألنثى، 
. فأسلوب التربية يعزز من دونية المرأة وإشعار الرجل بأن المرأة من ممتلكاته وعليه الحفاظ عليها

وتعزز من سيطرة الرجل  ،الشعبي تعزز المكانة الدونية للمرأةآما أن صورة المرأة في المثل 
ما يعطي للرجل وآرامتها بشرفها وعذريتها،  لمرأةآما ربط عفة ا. وتسوغ ضرب المرأة ،عليها

 الذي يستغلهآما تناول الفكر الديني . للمساسالحق بقتل المرأة في حال تعريضها لسمعتها وشرفها 
والمعتقدات التي تكرس عمليات القهر واالضطهاد التي تتعرض لها  المجتمع بشكل يدعم األفكار

العديد من حقوقهن من حرمان النساء التالي يقوم المجتمع الذآوري بالمرأة في المجتمع واألسرة، وب
  .دينيذي طابع وتسويغ العنف ضدهن بدافع 

تفصيل واضح  فقد تم تقديم ،لمجموعة البؤرية للمؤسسات الفاعلة والناشطين المجتمعيينأما بالنسبة ل
ممارسة العنف ضد المرأة، وقد آان جل الترآيز على إرجاع هذه و المجتمع إلى لألسباب التي قد تدفع الرجل أ

آونها آائنًا ضعيفًا، إّال أن المجموعة بة الرجل في السيطرة على المرأة الظاهرة إلى المجتمع األبوي ورغ
الخبرة في العمل مع النساء المعنفات واالنخراط الدائم في المجتمع،  تنبع منية ذآرت أسبابًا أخرى تفصيل

  : ر آتبرير للعنف، وهذه األسباب هيولكن ينبغي التأآيد على أن طرح هذه األسباب يجب أّال يفسَّ

الفقر والظروف الصعبة التي يعيشها الرجل قد تجعله يشعر بالضعف،  إنحيث : عوامل اقتصادية -
عدم عمل المرأة  ه بسببآما أن. عن شيء ليكون أقوى فيقوم بضرب المرأة وبالتالي فهو يبحث

بالتالي وحصولها على مردود اقتصادي فإنها ال تستطيع عمل أي شيء للحصول على الحماية و
آما تطرقت . تعتمد عليه في الحياةو ه المسؤول عنها اقتصاديًاوصفتتقبل تعامل الرجل معها بعنف ب

بني على األسباب االقتصادية هو معاناة زوجة الشهيد من عنف المحيط المجموعة إلى مثال م
يقومون بحرمانها من  قدحول مخصصات أسر الشهداء حيث يتقاسمها معها أهل الزوج، أو 

على أجور  اء إلى العنف االقتصادي في حصولهنآما تتعرض النس. الراتب المخصص لها
في الكثير من األحيان تقوم المرأة باألعمال  نهحيث إ ،منخفضة في العمل واستغالل طاقاتهن
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خاصة في المؤسسات الربحية والتجارية،  ،نفسها التي يقوم بها الرجل إّال أنها تتقاضى أجرًا أقل
 .وهو األساس في حصوله على راتب أعلى من المرأة ،بدافع أن الرجل هو معيل األسرة

التي تعزز من آون المرأة ات والتقاليد بالعادالمجتمع المحافظ والمتمسك  :عوامل اجتماعية -
العنف بشكل مستمر ودائم  انيبرر ،الخوف على سمعة العائلة والمساس بشرفها، وتابعة للرجل

وهذا آله ينصب في عالقات القوة غير السوية وفرض السيطرة من قبل الرجل . من قبل الرجل
تشجع العنف ضد المرأة وتسوغه  داخل المجتمعات األبوية، أي أن المجتمعات األبوية هي التي

 .في آافة الطرق واألشكال
االنتفاضة الثانية على الحد من فرص الرجال في العمل، خاصة أولئك الذين  عملت:  عوامل سياسية -

صبح هناك ، وبالتالي تفترة طويلةلى بقاء الرجل في المنزل ما أدى إسرائيل، آانوا يعملون داخل إ
رس العنف ضد المرأة داخل المنزل، أن يمامور، ما يسوغ للرجل ل األمشاآل أسرية آثيرة وعلى أق

منع و أ عن مواجهة االحتالل والقدرة على السيطرة حتى وإن آان عاجزًا بالقوة ما قد يعطيه شعورًا
 . االحتالل له من الوصول إلى مكان عمله

التي تشجع باحية م الجنسية اإلتساهم وسائل اإلعالم في نشرها، آوجود األفال خرىآما أن هناك عوامل أ -
في التعامل مع المرأة والتي تشجع الزوج على ممارسة عالقات جنسية غير سوية، آما  على طرق عنيفة

 . ما قد يؤدي إلى بعض حاالت االغتصابتعمل على إثارة الشباب والرجال،  أنها
 .التنافس على السلطة والحصول على الميراث -

 : ارت إلى ما يليشفقد أ ،ساء المعنفاتأما المجموعة البؤرية للن 

المرأة ضعيفة حتى وإن آانت قوية وجريئة، فشخصية الرجل قوية إضافة إلى امتالآه  •
المرأة هي الحلقة . لقوة الجسدية، وهنا ال تستطيع المرأة مقاومته والدفاع عن نفسهاا

هروب من ذلك، الاألضعف وبالتالي الرجل هو الذي يسيطر عليها، ورغم محاولة المرأة 
 .نها ال تستطيع بسبب آون الرجل أقوى منها اجتماعيًا وتأثيرًافإ

وبالتالي يكون من السهل على الزوج أن  ،آون المرأة ال تمتلك المال :وضاع االقتصاديةاأل •
ه الشخص المتحكم بها ماليًا وعليه تعتمد، فقد عبرت ، إذ إنيقوم بضربها أو ممارسة العنف

أنها لو آانت تمتلك المال لما ضربها، ي المجموعة البؤرية للنساء عن آات فإحدى المشار
إعالة  تولى بذلكسرى وتوأفضل دليل على ذلك أنها عندما آانت تأخذ مستحقات أبنائها األ

، خفت وتيرة العنف داخل المنزل وبدأ يتعامل معها زوجها بطريقة أفضل من المنزل
سري، إذ فهذا يجعلها عرضة للعنف األ ،أو أرملةأما في حال آون المرأة مطلقة . السابق

وهي بدورها  ،فرض سياساتهم عليهالفي التعامل أآثر عنفًا ن األهل يصبح لديهم أسلوب إ
دون دعمهم ال تستطيع مواجهة ها، ومن ال تستطيع رفض أي شيء ألنهم من يعيلها وأبناء

تلكن شيئًا وألنهن تحت آونهن ال يم ،هؤالء النساء يفتقرن إلى الخصوصية. المجتمع
 .وعليهن االنصياع ألوامرها ،سيطرة العائلة

لعدم توفر الدعم الكافي من قبل الموجه إليها من قبل الزوج  آما أن المرأة تقبل بالعنف •
األهل، ففي حال تعرضت المرأة للعنف وقررت العودة إلى منزل أهلها فهم بدورهم ال 

وفي هذه الحالة يكون الزوج قد  ،يبها وإعادتها لزوجهايعاملونها بالشكل الجيد ويقومون بتأن
 . ممارسة العنف على زوجتهبأخذ تسويغًا وقبوًال من األهل 

، وهذه حجة قوية قد خوف المرأة من مقاطعة أهلها، وهنا ال تقوم المرأة بالمطالبة بالميراث •
طالبت بحقها أنها ستبقى وحيدة ولن يعترف بها إذا بستغالل المرأة يتخذها الرجل ال

لجأت المرأة إلى  نظرهم قد يمس شرف العائلة إذا بالميراث والتوجه إلى القضاء، فذلك في
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 وهنا يكون من السهل ممارسة الضغط ومن تقوم بذلك فهذا يبرر مقاطعتها، ،القضاء
 .االجتماعي لحرمان المرأة من ميراثها المشروع

 ومستساغًا من مقبوًال وتجعله يت الزوجالسيئة في بيت األهل تسوغ العنف في بمعاملة ال •
 .ن هذا ما اعتادت عليهقبل المرأة، حيث إ

  مصادر الدعم للنساء المعنفات 2-5

تمت مناقشة مصادر الدعم التي قد تحصل عليها النساء المعنفات في مواجهة العنف الذي   
وقد عبرت النساء . ليهنيتعرضن إليه، وما هي الطرق التي من خاللها يستطعن تخفيف العنف الموجه إ

هناك فرصة ألن تهان أو  تلما آان ،أنه لو آان هناك مصدر رزق مادي دائم بيد المرأة عن مجتمعاٍت
ن تذل نفسها إليه، ألضرب، حيث تكون إنسانة مستقلة ولديها قوة مادية وال تكون محتاجة للرجل وال ُت

ما يجعلها غير تابعة ن الذاتي لنفسها وألبنائها، األماوفي حال آونها امرأة مطلقة أو أرملة فإنها توفر 
المشارآات في  إحدى قالتفقد . ألسرتها وينهي تحكم األهل بها ومنعها من عيش حياتها الخاصة

ما جعل أهلها لمرة األولى لم تحصل على نفقتها، نها عندما حصلت على الطالق في االمجموعة البؤرية إ
انها من الخروج من المنزل أو شراء احتياجاتها، وبناء على ذلك أآثر تحكمًا بها وبتصرفاتها وحرم

، ونتيجة لمعاملته السيئة حصلت على الطالق مرة ةقررت أن تتزوج من آخر رغم أن ظروفه صعب
شعرت بالفرق حيث أصبح تحكم األسرة بها فلة في هذه الحالة حصلت على نفقة، وقد ولوجود ط ،أخرى

  .لحرية في التصرفأقل من السابق ولديها بعض ا

خاصة الذآور، فإنهم حين يكبرون ت إلى أنه في حال وجود األبناء، آما أشارت المشارآا  
ضرب األم أو تعنيفها، آما التصدي لألب ووقفه في حال قيامه بيوفرون الحماية لهن، حيث يستطيعون 

ي يمارسه الرجل، آما لألم خفف من العنف الذ ًاهم مصروفم على دخل وإعطاءأن عمل األبناء وحصوله
.. قوى من زوجيعلي، بحس في حد بوقف جنبي، هأل أنا أ والدي بخافواأ""عبرت عن ذلك إحداهن 

آما أن العديد من المشارآات قد أشرن إلى أنهن فكرن في ترك ". ةواهللا الفقر هو اللي بخليني ضعيف
ال يتوفر مجال للعمل لنقص آفاءاتهن خاصة أنه يجدن وسيلة لالعتماد على أنفسهن، إّال أنهن لم  ،الزوج

  .وعدم حصولهن على فرص في التعليم

توفير المحامية القانونية التي تساعد في آآما أن بعض المؤسسات توفر مصادر داعمة للنساء   
إضافة إلى  تقديم خدمات الدعم النفسي  ،حصول المرأة على الطالق واستحقاق آافة حقوقها القانونية

إّال أنه في العادة ال يكون هناك  من الضغوطات التي تواجهها النساء،يساعد في التخفيف والذي عادة ما 
وذلك لعجزها عن التدخل أو لعدم وجود  ل،دور لهذه المؤسسات إّال باالستماع للمشكالت دون أي تدخ

  .حماية لها

ولم تتابع  ،لالزمةنها لم توفر لهن الحماية اشرطة وطرق التدخل، إذ إانتقدت النساء المعنفات ال  
يتوفر فقط في و ، وحسب رأي المشارآات فإن الدعم ذاتي. هذه القضايا على اعتبار أنها قضايا شخصية

حال توفر الدعم االقتصادي، فال توجد أنظمة أو قوانين تجعلهن يشعرن باألمان إذا قررن االنفصال 
مسكن للمرأة المطلقة وتوفير نفقة  والخروج من دائرة العنف التي يعشنها، آعمل الدولة على توفير

شهرية لها لتقوم بإعالة نفسها، أو حتى توفير فرص العمل للنساء حتى يصبحن قادرات على االعتماد 
 .على أنفسهن وتحقيق االستقاللية
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  البرامج المتوفرة للنساء المعنفات في محافظة نابلس 2-6

وتقتصر هذه  ،ء المعنفات في محافظة نابلسهناك العديد من المؤسسات التي تقدم الخدمات للنسا
  :الخدمات على

توفير خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي للنساء المعنفات، سواء اإلرشاد الفردي أو الجماعي  -
من خالل المجموعات الداعمة والتي في الغالب تنفذ للنساء اللواتي يمارس ضدهن العنف 

تقوم عليه مجموعة من المؤسسات ، وهداءأو زوجات الش آاألسيرات المحرراتالسياسي 
خدمات وتتم  ،أو من خالل خدمات اإلرشاد الفردي العاملة ومرآز الدراسات النسوية،آالمرأة 
باالستماع إلى النساء وإلى مشاآلهن ومساعدتهن في تطوير تقنيات لحماية أنفسهن  عادًةاإلرشاد 

ها في حال يلإلتي من الممكن التوجه في حال التعرض للعنف، إضافة إلى تعريفهن بالجهات ا
تقديم خدمات عة آبيرة من المؤسسات الفاعلة بوفي هذا المجال تقوم مجمو. التعرض للعنف

 .اإلرشاد النفسي والدعم االجتماعي
وتحاول توعيتهن بحقوقهن  ،تستهدف النساءتوعية جماهيرية حول ظاهرة العنف، تقديم برامج  -

ن هذه المجموعات تعتبر وقائية ألنها تعمل ة، إذ إفي العيش بكرام القانونية وحقوقهن اإلنسانية
ما يجعلهن أآثر وعيًا وإدراآًا آللية التصدي له، وآذلك ى توعية النساء حول مفهوم العنف، عل

 .التعرف على المؤسسات والجهات التي من الممكن اللجوء إليها في حال التعرض للعنف
ل على توفير فرص عمل تمكن المرأة ملدية نابلس والذي يعالذي تقدمه برنامج رآن المرأة ب -

 .جعلها أقوى وأآثر قدرة على مواجهة العنفوبالتالي ي ،اقتصاديًا
في  المرأةقد توفر محامية لمساعدة  ،آجمعية الدفاع عن األسرة ،آما أن بعض المؤسسات -

نونية والتوجه إلى مواجهة العنف األسري أو من أجل مساعدتها في التعرف على حقوقها القا
 .القضاء

معية الدفاع عن جية المرأة العاملة وعالذي تقدمه آل من جمخدمة الخط المساعد المجاني  -
األسرة، وذلك من أجل االستماع لمشاآل النساء اللواتي يعانين من العنف عبر الهاتف 

حصول على الوصول إلى المؤسسة لل نإلى آليات التعامل وتشجيعه نوتوجيهه نومساعدته
 .على الخدمة بالشكل المناسب

هدف تمكين بتدريبية للنساء في محافظة نابلس،  آما تقوم مجموعة من المؤسسات بتنفيذ برامج -
المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتعريفها بحقوقها وأهمية العيش بكرامة والمطالبة بهذه 

 .الحقوق

وهي في الحقيقة إما (حسب تصنيف محافظة نابلس  هناك عدد آبير من المؤسسات التي تعتبر نسوية
، )نسوية بالكامل أو يغلب عليها الطابع النسوي من حيث اإلدارة والنشاط آما يتضح من القائمة المرفقة

هناك مجموعة من والتي يمكن أن يكون لها نشاط في مواجهة التمييز والعنف ضد المرأة، إّال أن 
، وهنا ذآر العنف ضد المرأة في محافظة نابلسالتمييز وة المؤسسات الفاعلة في مجال مواجه

  :ألبرزها

 .جمعية الدفاع عن األسرة -
 .جمعية المرأة العاملة -
 .مرآز الدراسات النسوية -
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 .مرآز شؤون المرأة -
 .مديرية الشؤون االجتماعية -
 .الحرآة العالمية للدفاع عن األطفال -
 .مرآز الخدمة المجتمعية -
 .نزاعاتمرآز الديمقراطية وحل ال -
 .االتحاد العام للمرأة الفلسطينية -
 .مرآز تأهيل ضحايا التعذيب -
 .SOSقرية األطفال  -
 منظمة أطباء العالم -
 منظمة أطباء بال حدود -
والتي تعمل معًا من أجل  ،آما أن هناك شبكة الحماية المشكلة من مجموعة من المؤسسات -

آالة غوث والشؤون االجتماعية، و مديرية: وتشمل الجهات التالية ،مناهضة العنف ضد المرأة
جمعية وسرة، جمعية الدفاع عن األوسات النسوية، مرآز الدراوالشرطة، وتشغيل الالجئين، و

 .المرأة العاملة، ومحافظة نابلس
  .مرفق ملحق بأسماء جميع المؤسسات الفاعلة في مجال النساء في محافظة نابلس

  

  آليات الوصول إلى النساء المعنفات 2-7

ر المشارآون في المجموعة البؤرية األولى إلى طرق مختلفة في الوصول إلى النساء المعنفات، أشا
  :مثل الطرق التالية

 .وفي وسائل اإلعالم المختلفة الموزعة في آافة األماآن العامة اإلعالنات -
 الزيارات الميدانية للبيوت والتي في العادة ما تكون من أجل التوعية المجتمعية حول حقوق -

هات يمكن الوصول إليها لطلب جالمرأة والمشاآل التي تعاني منها النساء، ونشر الوعي بوجود 
 .المساعدة

استقبال النساء في المؤسسات وتوفير فرص لالستماع إلى مشاآلهن ومحاولة مساعدتهن في  -
 .التعامل مع هذه المشكالت

ول إلى امرأة تعاني من عنف نه عندما يتم الوص، حيث إالتشبيك والتواصل ما بين المؤسسات -
يتم التنسيق ما بين المؤسسات لمحاولة مساعدتها وتوفير الحماية الالزمة لها عبر المؤسسة 

 .األقرب واألقدر على المساعدة في الحالة العينية
للوصول المباشر إلى بعض  ستراتيجيةاوهذه طريقة  ،همة للنساءممحاضرات توعوية  تنظيم -

اصة خ، ريق هذه المحاضرات دون استهداف يثير حفيظة المحيطالنساء المعنفات عن ط
 .المشارك في العنف

من الراحة للنساء في التعامل  ًاوجود نساء في المؤسسات العاملة في هذا المجال يضفي جو -
 .والوصول إلى المؤسسة والتعبير عن مشاآلهن وتجاربهن المؤلمة
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لنساء الفاقدات أو األسيرات المحررات لتوسيع استثمار االحترام الوطني واالجتماعي بالنسبة ل -
الذي بالعادة ما يتم لهن للتعبير عن العنف االجتماعي  ةوبالتالي توفير فرص ،اللقاءات معهن

 .التكتم عليه
لى ما يجعل من السهل على النساء الوصول إب نسائي للمرأة في محافظة نابلس، وجود مكت -

 .المكتبمراآز السلطة، خاصة أن هناك نساء في 
  

  خالصة وتوصيات: ثالثًا

نستخلص من هذه الدراسة أن النساء في محافظة نابلس يعانين من جميع أشكال العنف التي تم   
نقاشها، وأن هناك عددًا من المؤسسات والبرامج التي تنفذ في المحافظة من أجل مناهضة آافة أشكال 

العنف في محافظة نابلس بكافة أشكاله، لذلك  تفصيلية حول إحصاءاتالعنف ضد المرأة، ولكن ال تتوفر 
فإن ما هو  ،في المقابل. من الصعب وضع صورة دقيقة لما هو عليه العنف ضد المرأة في المحافظة

متوفر من معلومات وخبرة المؤسسات العاملة في هذا المجال يؤآد أن الظاهرة موجودة وينبغي العمل 
فإن التوصية العامة يمكن تلخيصها بضرورة البدء  ،التاليوب. على مواجهتها بأساليب مهنية متطورة

ببرامج لمواجهة التمييز والعنف ضد المرأة في المحافظة بالترآيز على الظواهر البارزة للعيان، 
 لدقيق على أبعاد هذه الظاهرة ليتموبموازاة ذلك ينبغي القيام بمجموعة من الدراسات واألبحاث للتعرف ا

ر في المراحل الالحقة للبرامج التي تكون قد بدأت وأعطت نتائج في مجال المشاآل أخذها بعين االعتبا
  .الملموسة للجميع

ينبغي أخذ األمور التالية بعين االعتبار آاستخالصات عامة نابعة من تجربة الحرآة النسوية ومن هنا، 
  :نطبق على وضع المرأة في محافظة نابلس بعموميتهاالفلسطينية، والتي ت

لوب هو حرآة اجتماعية مناهضة للتمييز والعنف ضد المرأة يشارك فيها الرجال المط •
تكون المبادرة والقيادة فيها للمنظمات النسائية ذات الخبرة في هذا  ،والنساء، ولكن

وينبغي أن تتصدى هذه الحرآة بطريقة مدروسة لعناصر الثقافة السائدة التي  .المجال
 .تكرس التمييز والعنف ضد المرأة

يكون التدريب أحد المكونات األساسية في هذه الحرآة بمفهومه الشمولي، وليس مجرد  •
التقني، إلى جانب عناصر التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقييم آعناصر أساسية 

 .إلنجاحها

العامل األساسي خلف التمييز ضد المرأة وممارسة العنف ضدها هو اجتماعي أوًال،  •
أبعادًا  د االحتالل يفاقم هذا التمييز واالضطهاد ويضيفمع الترآيز على أن وجو

 . ضد المرأة وتعميق ذلك الممارس اجتماعيًا ضدها وأسبابًا جديدة لممارسة العنف

النضال من أجل إنهاء االحتالل مقدمة مهمة إلنهاء االنتهاك المستمر لحقوق يشكل  •
مرأة في هذا النضال أداة الشعب الفلسطيني الوطنية واالجتماعية، وتعتبر مشارآة ال

 .مهمة تساعد وتسّرع في إنهاء التمييز والعنف ضدها

والذي يعود إلى الدور  ،ينبغي العمل على استثمار التقدم النسبي في وضع المرأة •
ن حققتهما المرأة الفلسطينية نتيجة دورها الرائد في النضال ين اللذيوالمكانة االجتماعي

 .االت االجتماعية للحرآة النسوية الفلسطينيةالنض لتراآماتالوطني ونتيجة 
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 ،استثمار بعض اإلنجازات في القانون الفلسطيني التي تمت في السنوات األخيرة •
والعمل على تطويرها ومواجهة آل ظواهر العنف القانوني في القوانين واألنظمة 

 واستصدار قوانين وأنظمة أآثر عدالة بالنسبة للمرأة ،الفلسطينية السارية

بحجة أولية العمل على إخراج الحرآة النسوية من الدائرة الحزبية التي تضيق عليها  •
بقائها ضيقة، وذلك بتوسيع إلى  التي تعني أحيانًا إهمال االجتماعي وتؤديو ،الوطني

شطات العمل انإضافة إلى ناشطة مجتمعية لتشمل شخصيات وقياداتها قاعدتها 
  .السياسي الحزبي

ينبغي أن تشمل  العنف ضد المرأة في المجتمعالتمييز وخطة للعمل على مواجهة  ةيفإن أ ،عام بشكٍلو
  :المحاور التالية

  .الخاصة بالمجتمعبالمرأة و ةبرامج توعية بنوعيها؛ الخاص )1

  .18أساليب من التنظيم المجتمعي آالحمالت والتحالفات ومجموعات الهدف الواحد )2

للعنف أو المهددات به وتقديم الدعم النفسي  أساليب التدخل المباشر لمساندة المتعرضات )3
 .االجتماعي والدعم القانوني لهن

لبؤرية اوفي هذا اإلطار يمكن طرح التوصيات التي خرجت بها الدراسة، من خالل المجموعات 
والمقابالت الفردية ومراجعة النشرات والتقارير والدراسات، آأمثلة ضمن هذه المحاور، وفيما يلي 

  :ذه التوصياتمجموعة من ه

ضرورة تطوير خطة عمل على مستوى المحافظة بمشارآة المؤسسات التي تعمل في هذا  -
من أجل مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء بكافة  ،ومن بينها المؤسسات الحكومية ،المجال

وجود خطة وطنية شاملة تقوم بها الدولة مل هذه الخطة على مبادرة للدعوة إلى تشأشكاله، وأن ت
 .عاون مع آل المؤسسات الفاعلة في هذا المجالبالت

ي قائم على التعاون بين المؤسسات والحرآات النسوية ومنظمات العمل على بناء تحالف مؤسس -
 .المجتمع المحلي لتنفيذ الخطة المقترحة

العمل على تغيير القوانين التي تميز ضد المرأة وتفعيل األنظمة والقوانين القائمة المناسبة  -
ة العنف ضد المرأة، مع مراعاة انسجام هذه القوانين مع القوانين والمواثيق والمعاهدات لمواجه

 .الدولية ذات العالقة
اصة المحلي، في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وتناولها ور اإلعالم، خضرورة تفعيل د -

 .وذلك حتى تتم توعية النساء والمجتمع حول هذه الظاهرة، بأسلوب سهل ومباشر
وفي مستويات التدخل المختلفة، في العمل  ،بين المؤسسات العاملة في المجال التنسيقأهمية  -

الفردي مع الحالة، والمستوى المجتمعي وعلى مستوى تغيير السياسات والقوانين، بشكل يقوم 
 .على التكامل والتخصصية المهنية في هذه المستويات

 .يما يتعلق بقضايا المرأة لتكون أآثر فاعليةضرورة وجود رؤية شاملة ومشترآة للمؤسسات ف -

                                                            

والتي ضمت ) 2006- 2005(مثل تجربة اللجنة التي عملت على مستوى المحافظة في التمهيد لالنتخابات البلدية والنيابية األخيرة  18
  . مي المحلي على مستوى المحافظةعددًا من الفعاليات المجتمعية من الرجال والنساء، وقامت بالعمل ميدانيًا، إضافة إلى النشاط اإلعال
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 العمل على توفير شرطة مجتمعية لتوفر الحماية والمساندة للعاملين في مجال قضايا العنف ضد        -
 .المرأة، وآذلك للتدخل مع النساء ومساعدتهن في التعامل مع الشرطة     

قدر على التعبير رار، وذلك ألنهن أم وجود نساء في مواقع صنع القالعمل على تنظيم حمالت تدع -
 .عن قضايا المرأة ووضعها ضمن األجندة السياسية والوطنية، ويوفر دعمًا معنويًا لقضايا المرأة

من الممكن أن تضمن حقوقهن،  والتي ،وضع برامج لتوعية النساء المعنفات في القوانين الموجودة -
 .لقوانين مثل تلك المتعلقة بالميراثها هذه اتعهن على المطالبة بحقوقهن التي تضمنوتشج

ن استهدافه سيوفر مجاًال للتغير والحد من رجل في البرامج الخاصة بالمرأة ألالعمل على استهداف ال -
 .ظاهرة العنف

تغير في إحداث جل أوذلك من  ،استهداف طلبة المدارس بتثقيفهم وتوعيتهم حول موضوع العنف -
 .عند انخراطهم في المجتمع السلوآيات والتوجهات المستقبلية لهم

 ،بشكل عام ،التعامل مع العنفببرامج تختص بومرشدات المدارس  استهداف مرشدي -
ناث، آونهم يواجهون في مدارس اإل سيما، بشكل خاص ،والموضوعات الخاصة بالعنف ضد المرأة

 .ثناء عملهمأمثل هذه الحاالت 
ن أتعاملها مع موضوعات المرأة، خاصة سالمية وضع برامج تحاول تفسير الشريعة اإلمحاولة و -

لتعامل هناك تفسيرات وتعليالت قد تكون خاطئة في التعامل مع المرأة، ومحاولة استخدام الدين في ا
في المجتمع، وبالتالي ينعكس ذلك على نجاح البرامج وجعلها  آثر تأثيرًامع المرأة آونه الجانب األ

 .آثر فاعليةأ
ة فيما يتعلق بالتمكين االقتصادي خاصالنساء، إلى العملية الموجهة  همية الترآيز على البرامجأ -

و االنخراط في الستقاللية ألى اإلى مساندة في الوصول إواالجتماعي، آون المرأة المعنفة بحاجة 
 .خوفو أالمجتمع دون خجل 

 .خاصة وحدة رعاية الطفل والمرأةهمية تفعيل دور الشرطة، أ -
المجتمع، والجهات المتوفرة في لى جميع النساء حول مصادر الدعم إل يجاد دليل عملي وبسيط يصإ -

ليها في حالة تعرضهن لعنف، ويحتوي هذا الدليل على المؤسسات التي من الممكن إالتي قد يلجأن 
لة ن توفرها الدوألى المصادر التي من الممكن إضافة إن تقدم الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني، أ

 .خرىأو مؤسسات أ التابع لألوقاف آصندوق النفقة
لى السياسات التي على النساء التي تقدمها السلطة، والتعرف إلى البرامج الموجهة عهمية التعرف أ -

 .يم هذه البرامجيهمية تقأوضعت لتعزيز دور المرأة، و
ة تعزيز أهميحزاب، وأرقام في األث ال تبقى النساء مجرد يحبهمية دمج المرأة في البرامج الحزبية أ -

ومن ضمنها قضية العنف الموجه ضد  ،حزاب السياسية في التعامل مع القضايا االجتماعيةدور األ
 .المرأة

نه من الممكن دونية المرأة، إذ إالنظرة المجتمعية الو ،دراسات حول التنمية وعالقتها بالعنف إعداد -
  .حد عوائق التنميةهذه النظرة أن تكون أ
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  مالحق 
  التوثيق للمجموعة البؤرية من الناشطين في المجتمع والمؤسسات النسوية: أوًال

  2009-11- 12 :تاريخ عقد اللقاء

  5:00 -3:30: موعد اللقاء

  مؤسسة بيت الخبرة: مكان اللقاء

  سماح صالح: ميسرة اللقاء

  الحضور

  المؤسسة  االسم  الرقم

  جمعية المرأة العاملة  آالرا يعيش  .1

  مدرسة األمهات  علياء عامر  .2

  محافظة نابلس -ناشطة مجتمعية -االتحاد العام للمرأة  نزال ريما آتانة  .3

  جامعة النجاح الوطنية -مرآز الخدمة المجتمعية  بالل سالمة  .4

  لسبلدية ناب  رفيف ملحس  .5

  مرآز الدراسات النسوية  روضة بصير  .6

جامعة  -جامعة النجاح(ناشطة في مجال حقوق اإلنسان  سابرينا روسو  .7
  )بيرزيت

وناشط في مجال حقوق ) عمل اجتماعي(أآاديمي   سامي الكيالني  8
  اإلنسان

  وناشط في مجال الالعنف) إمام(رجل دين   زهير الدبعي  9

فظة نابلس وناشط في مجال حقوق موظف في محا  زياد عثمان  10
  اإلنسان
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  المجموعة البؤرية للنساء المعنفات: ثانيًا

  2009-12-5: تاريخ عقد اللقاء

  12:30-10:30: موعد اللقاء

  مرآز الدراسات النسوية: مكان عقد اللقاء

  نساء 4: عدد الحضور

  :المقابالت الفردية :ثالثًا

 )محمد بني عودة+ ميسرة مقبول (طفل المرأة والوحدة  -شرطة محافظة نابلس  -
 .دور الشرطة في التعامل مع النساء المتقدمات لشكوى والنساء المعنفات: محور اللقاء •

 )عريب الدبس(وحدة المرأة والطفل  - نابلس -االجتماعية شؤون المديرية  -
 .النساء ىدور الشؤون في التعامل مع النساء المعنفات وشكاو :محور اللقاء •

 )آالرا يعيش+ خليفة ة فتن(نابلس  –مرأة العاملة جمعية ال -
آليات تعامل الجمعية مع النساء المعنفات وطبيعة حاالت العنف التي : محور اللقاء •

 .لى الجمعيةإتتوجه 
 )وردة ياسين( نابلس –مرآز الديمقراطية وحل النزاعات  -

فات وأنواع العنف آليات التعامل مع النساء المعن -برنامج العنف األسري: محور اللقاء •
 .التي تتردد على المؤسسة

 )أريج الخليلي(نابلس  –لجنة المرأة للعمل االجتماعي  -
 .برنامج العنف األسري في محافظة نابلس: محور اللقاء •

مقابالت قصيرة واتصاالت مع ممثالت وممثلي األحزاب السياسية للحصول على بيانات  -
 .مشارآة النساء في هذه األحزاب

 

  الحواجز الثابتة في محافظة نابلس ً:رابعا

عند عن نابلس  جنينوقلقيلية يفصل و ،أساسًا ،يفصل نابلس عن طولكرم: حاجز الطنيب .01
 .استعمال الطرق البديلة

 .يفصل نابلس عن جنين: حاجز شافي  شمرون .02
 .ميفصل نابلس عن طولكر: حاجز عناب .03
 .ةيغربالشمال القرى اليفصل نابلس عن : حاجز عصيرة الشمالية .04
 .طائفة السامرية على جبل جرزيميفصل المدينة عن حي ال: حاجز الطور .05
 .يفصل نابلس عن األغوار وطوباس: حاجز الباذان .06
 .يفصل نابلس عن بيت فوريك وبيت دجن: حاجز بيت فوريك .07
 .معبر تجاري: حاجز عورتا .08
 .يفصل نابلس عن رام اهللا :حاجز حوارة .09
 .رام اهللايفصل شمال المحافظة عن جنوبها و :تفوح .10
 .وأريحا والجسر مجدل بني فاضل والقرى المجاورةيفصل المحافظة عن : فرايمأمعاليه  .11



34 
 

  ):جزئية(حواجز مؤقتة 

 .حاجز جيت .1
 .حاجر يتسهار .2
 .حاجز الباذان .3
 .حاجز مجدل بني فاضل .4

  وممنوع المرور مغلقة آليًا: بوابات حديدية

     .بوابة دير الحطب .1
 .بوابة سالم .2
 .خربة طانا .3
 .صرينأو .4
 .مجدل بني فاضل .5
 .وصرين وقرية مجدل بني فاصلبين أ .6
 .)جنوب نابلس(خربة المراجيم  .7
 .عراق بورين .8
 .جنيد .9

 .صرة .10

  12 :جدار ترابي عدد

   .)22(السياج حول الطرقات عدد 

  

  

  


