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 مؤسسة تعاون لحل الصراع

نبذة تعريفية
تعــاون حلــل الصــراع مؤسســة وطنيــة فلســطينية مســتقلة وغيــر ربحيــة، تأسســت عــام 2002 ،بهــدف زيــادة الوعــي لــدى الشــباب حــول الطــرق الفعالــة واملســاملة 

للتعامــل مــع النــزاع، وكذلــك مــن أجــل تطويــر قيــم الفهــم، واالحتــرام، واملقــدرة علــى التعــاون مــع اآلخريــن ضمــن عالــم متداخــل الثقافــات.

فلسفة عمل المؤسسة والفئات المستهدفة :

تســتهدف تعــاون الشــباب يف فلســطني مبــا يشــمل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتقــوم بدمــج الــرؤى األخالقيــة والقيميــة والفلســفية ضمــن عمليــة خلــق تغييــر 
اجتماعــي ســلمي، كمــا وتركــز يف عملهــا علــى دمــج مفاهيــم التوســط، وحــل النــزاع، والتثقيــف الســلمي يف جميــع مجــاالت حيــاة الشــباب، وقــد قامــت تعــاون، 

مــن خــالل عملهــا، بتطويــر عالقــة مميــزة مــع العديــد مــن اجلامعــات، واملنظمــات الشــبابية، ومؤسســات املجتمــع املدنــي يف داخــل فلســطني وخارجهــا.

حمــالت مؤسســة تعــاون ونشــاطاتها تنتشــر علــى نطــاق الوطــن علــى أســس مــن الفهــم األفضــل لثقافــة النــزاع، مــن أجــل الســعي إلــى وحــدة أســمى داخــل الكيــان 
الفلســطيني قــادرة علــى حتقيــق تغييــر سياســي داخليــا و خارجيــا، ومت العمــل علــى ذلــك مــن خــالل التعــاون مــع الشــباب واجلامعــات ومؤسســات املجتمــع 

املدنــي يف فلســطني وخارجهــا.

نفــذت مؤسســة تعــاون حلــل الصــراع سلســلة ضخمــة مــن املشــاريع منــذ نشــوئها ، وشــملت املشــاريع علــى برامــج حــول مهــارات التعامــل مــع الصــراع ، وادوات 
حتليــل الصــراع وبنــاء خطــط التدخــل ، وشــملت خطــط التدخــل علــى مشــاريع متقاربــه مــع رســاله وقيــم املؤسســة مثــل مشــاريع الوســاطة الشــابية ، ومشــاريع 
احلكــم الصالــح ، ومشــاريع املســائله املجتمعيــه ، ومشــاريع تنميــة مهــارات وقــدرات العاملــني يف املؤسســات الرســمية ، ومبــادرات شــبابية ضخمــة غطــت اكثــر 

مــن 90 % مــن احملافظــات يف الضفــه الغربيــة
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منهجية التدخل 

تبنــي مؤسســة تعــاون حلــل الصــراع منهجيــة تدخالتهــا مــن خــالل مجموعــه مــن اخلطــوات 
املنظمــة  واملتصلــة ، وذلــك بهــدف ضمــان حتقيــق االهــداف االســتراتيجية والفرعيــة 

ــي : ــى االت ــة عل ــات التدخــل وترتكــز املنهجي للمؤسســة خــالل عملي

وحــدات عمل مؤسسة تعاون لحل الصراع 

تتكــون املؤسســة  مــن عــدد مــن الوحــدات املتخصصــة التــي تباشــر مهامهــا بقــدر كبيــر مــن 
التســيير الذاتــي ولكنهــا تكمــل بعضهــا البعــض يف عملهــا، وهــي:

التحليل

التفاوض 
مع اصحاب 
المصلحة 

التنفيذ بشكل 
تشاركي

التحقق 
والتوثيق 

مراقبة  
ورصد  
القضايا 

المجتمعية 

وحدة المشاريع 

لــدى املؤسســة جتربــه 18 عامــا يف ادارة وتنفيــذ املشــاريع بشــكل احتــرايف، وقــد نفــذت تعــاون اكتــر مــن 50 مشــروعا منــذ نشــاتها  وتعمــل املؤسســة مــع 
املؤسســات الفلســطينية املختلفــة األهليــة والرســمية منهــا وذلــك بهــدف احلــد مــن االثــار الســلبية للنــزاع عــن طريــق تعزيــز العدالــة االجتماعيــة والســلم 

االهلــي وحقــوق اإلنســان والتســامح واملشــاركة و التعامــل مــع النزاعــات بشــكل ســلمي

تصنــف املؤسســة انشــطتها علــى  اســاس برنامجيــني اســتراتيجيني االول يتركــز يف برامــج تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة حيــث تهــدف هــذه املشــاريع الــى 
تعزيــز املســاءلة املجتمعيــة داخــل املجتمــع احمللــي الفلســطيني وزيــادة مشــاركة املواطنــني لتحســني اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل احلكومــات احملليــة املســؤولة 

امــا البرنامــج الثانــي فيركــز علــى احلــد مــن النزاعــات املجتمعيــة، عبــر مجموعــه مشــاريع تتركــز يف حتويــل النزاعــات املجتمعيــة وترســيخ مبــادىء وادوات 
احلــوار والتفــاوض والوســاطة املجتمعيــة يف التعامــل مــع النزاعــات احملليــة 

وحدة الوسائل البديلة 

تتخصــص الوحــدة  يف تقــدمي  مجموعــه كبيــرة  ومتنوعــه مــن اخلدمــات املجانيــة ســعيا منهــا لتحقيــق رســالته يف التخفيــف مــن حــدة الصراعــات يف 
اجلمتمــع الفلســطيني وذلــك مــن خــالل توعيــه املجتمــع الفلســطيني مباهيــة الوســائل البديلــة  واهميتهــا ، ودورهــا يف معاجلــة النزاعــات بطــرق نوعيــه 
وفعالــة ، عــر ورشــات العمــل ، واالعــالم  اضافــة الــى اعــداد  وســطاء ومفاوضــني ومحكمــني  وميســرين ، وذلــك عبــر تطويــر قدراتهــم مــن خــالل التديــب 
احمللــي  والدولــي  وايضــا اجــراء حتليــالت عميقــه لنــوع وحجــم النزاعــات يف املجتمــع الفلســطيني ، وتقــدمي مقترحــات الشــكال التدخــل  املالئمــة ، عبــر 
اعــداد ابحــاث دراســات مســحية عــن النزاعــات واشــكالها واثارهــا واســبابها العميقــه  واقتــراح انظمــة وهيــاكل تنظيميــة وقوانــني تتعلق بترســييخ  الوســائل 

البديلــة  مــن خــالل  ماسســة هــذه االدوات يف التشــريع الفلســطيني وهيــاكل املؤسســات احلكوميــة واالهليــة واخلاصــة 

نبذة عن الباحث

ابراهيم سميح ربايعة

 باحــث يف قضايــا السياســة والتنميــة، حاصــل درجــة 
الدكتــوراه يف الدراســات السياســية – تركيــز اقتصــاد 
ويحمــل  ماليزيــا،  يف  مااليــا  جامعــة  مــن  سياســي 
الدولــي  والتعــاون  التنميــة  يف  املاجســتير  درجــة 
مــن جامعــة كوريــا، ودرجــة املاجســتير يف الدراســات 
الدوليــة مــن جامعــة بيرزيــت، يشــغل موقــع رئيــس 
األبحــاث  مركــز  يف  والسياســات  البحــوث  برنامــج 
يف  متفــرغ  غيــر  محاضــرًا  ويعمــل  الفلســطيني، 
اجنــز  بيرزيــت،  بجامعــة  السياســية  العلــوم  دائــرة 
قضايــا  حــول  والبحــوث  الدراســات  مــن  العديــد 
التنميــة السياســية والتنميــة املســتدامة واحلوكمــة، 
كمــا أدار تنفيــذ العديــد مــن اخلطــط االســتراتيجية 

وأهليــة. عامــة  ملؤسســات 
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ملخص تنفيذي
ترصــد هــذه الدراســة خارطــة النزاعــات املجتمعيــة التــي تقــع فيهــا املــرأة يف الســياق الفلســطيني، ومحــددة 
هــذه النزاعــات بثالثــة أشــكال فرعيــة: نزاعــات أســرية ونزاعــات اجتماعيــة اقتصاديــة ونزاعــات عمــل، ورغــم 
ــج التــي خلصــت  ــل، إال أن النتائ ــي القــدس واخللي ــى 4 جتمعــات فلســطينية يف منطقت ــات ترتكــز عل ان البيان
ــة للتعميــم باملجمــل وذلــك لطبيعــة املجتمــع الفلســطيني املتجانــس وبســبب تشــابه البنــى  اليهــا الدراســة قابل

االجتماعيــة الفرعيــة.

خلصــت هــذه الدراســة الــى أن أزمــة املــرأة هــي الضحيــة األولــى لهــذه النزاعــات ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة، كمــا تنبهــت الدراســة الــى أن قصــور املنظومــة القانونيــة، وضعــف تطبيــق القانــون ألســباب ذاتيــة او 
ــزاع والعنــف  ــم الن ــاكاً يف مفاهي ــق إرب ــة بغطــاء رســمي، خل ــى االجتماعي مرتبطــة باالحتــالل وتعاظــم دور البن
املجتمعــي، وولــد عــدم ثقــة لــدى املــرأة بقــدرة األطــر املرجعيــة الرســمية وغيــر الرســمية علــى حمايتهــا، ووضــع 
ــا همــش  ــي، كم ــة وتشــوهات الســلم األهل ــة يف ســياقات النزاعــات املجتمعي ــة الدائم ــع الضحي ــرأة يف موق امل
أي دور للمــرأة يف اســتعادة هــذا الســلم األهلــي ودرء النزاعــات يف ظــل ان املــرأة بواقعهــا احلالــي فاعــل تابــع 

وليســت فاعــاًل مســتقاًل.

خلصــت الدراســة الــى ضــرورة تعزيــز دور املجتمــع املدنــي الضاغــط لبنــاء منظومــة قانونيــة موائمــة اللتزامــات 
فلســطني الدوليــة، وخاصــة يف قوانــني اجلرائــم والعقوبــات وحمايــة األســرة، كمــا أشــارت الدراســة الــى أهميــة 
وضــع تعريفــات محليــة واضحــة ودقيقــة للعنــف والنــزاع املجتمعــي، وأكــدت الدراســة علــى أهميــة وجــود متثيــل 
مؤثــر وفعــال للمــرأة يف كافــة اجســام حمايــة الســلم األهليــة واســتعادته، وأوصــت الدراســة أيضــاً بأهميــة 
اطــالق مرصــد للنزاعــات االجتماعيــة يشــكل جهــاز انــذار مبكــر ويحــوز علــى ثقــة املــرأة ويرتبــط بــأدوات تدخــل 
قانونيــة فاعلــة، أمــا فيمــا يخــص املناطــق اخلارجــة عــن الســيطرة الرســمية الفلســطينية، ذهبــت الدراســة إلــى 
أهميــة تنظيــم عمــل الفواعــل غيــر الرســمية وبنــاء منظومــة لتطبيــق القانــون »ال خلــق منظومــة قانونيــة موازيــة« 
ــون الوســاطة، واختتمــت  ــر املؤسســات املوجــودة يف هــذه املناطــق، وهــذا مــا يرتبــط بالتســريع بإقــرار قان عب
ــي تقــع  ــة الت ــا املطروحــة امــام احملاكــم واملرتبطــة بالنزاعــات املجتمعي ــة التعامــل مــع القضاي الدراســة بأهمي

املــرأة فيهــا كقضايــا مســتعجلة ال تتحمــل التأخيــر الســائد يف املنظومــة القضائيــة الفلســطينية.

توطئة
شــهد العــام 2019 التجــاء حوالــي 378 امــرأة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة بعــد تعرضهــن لعنــف مبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي، كمــا شــهد العــام 12020 جــدالً واســعاً يف الشــارع الفلســطيني حــول توقيــع فلســطني علــى االتفاقيــة الدوليــة 
للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(، الــى جانــب اجلــدل حــول قانــون حمايــة األســرة، وبــرز رفــض االتفاقيــة كليــاً 
أو جزئيــاً مــن قبــل رجــال الديــن وقطــاع واســع مــن العشــائر، وهــذا مــا عرقــل نشــرها باجلريــدة الرســمية رغــم ضغــط 

املجتمــع املدنــي2. 

ان هــذه املؤشــرات ال تقــدم صــورة ايجابيــة عــن العنــف ضــد املــرأة يف فلســطني، فمــا يــزال التمييــز ضــد املــرأة يشــكل 
ــة بــني النســاء يف العــام 2018  ــغ معــدل البطال فجــوة بينهــا وبــني الرجــل يف ســوق العمــل واملشــاركة السياســية حيــث بل
حوالــي %39.2 مقابــل %22 بــني الرجــال، ويف القطــاع العــام لــم تتجــاوز نســبة النســاء العامــالت أكثــر مــن %26 مقابــل 
ــر النزاعــات يف الســياق الفلســطيني، كاالنقســام  ــوق املواطــن أث ــة املســتقلة حلق ــا الحظــت الهيئ ــن الرجــال، كم %74 م

واجــراءات االحتــالل والنزاعــات املجتمعيــة، بتصاعــد العنــف والتمييــز واالقصــاء للمــرأة3، يضــاف الــى هــذه النزاعــات 
افــرازات أزمــة كوفيــد 19، مبوجتيــه االولــى والثانيــة، االقتصاديــة، وانعكاســاتها علــى املــرأة وخلقهــا لنزاعــات مركبــة يف 
مــكان العمــل واملنــزل والعائلــة املمتــدة، اذ خلصــت دراســة لــأمم املتحــدة الــى ان العنــف ضــد املــرأة قــد ارتفــع اثــر نزاعــات 

عائليــة »اقتصاديــة، ميــراث، شــرف«4 .

أدت هــذه الفجــوة املبنيــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي الــى مراكمــة العنــف بوجهيــه، املباشــر املتمثــل بحــاالت القتــل 
واالعتــداء اجلســدي بالضــرب واالحتجــاز واالســتالب بأنواعــه، والعنــف البنيــوي األعمــق الــذي طــال العديــد مــن 
املنظومــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية املركزيــة والفرعيــة، ومــن هنــا ميكــن قــراءة النزاعــات املجتمعيــة حــول 
امليــراث مثــاًل كنتائــج للعنــف البنيــوي الكامــن يف املنظومــة االجتماعيــة الفرعيــة للعائــالت املمتــدة والعشــائر، التــي حتــوي 
الشــروط املوضوعيــة والشــرعنة االجتماعيــة لالســتالب املــادي واملعنــوي حلــق املــرأة يف امليــراث، كمــا ســيرد الحقــاً 

بتفصيــل أكبــر يف هــذه الدراســة.

دومــا مــا تشــكل املــرأة احــدى أبــرز ضحايــا النزاعــات، فتدفــع تكلفــة بشــرية واقتصاديــة واجتماعيــة يف مســاحات 
النزاعــات املســلحة، كمــا جتــد نفســها يف قلــب نزاعــات فرعيــة معقــدة ترتبــط بإعــادة تكويــن الهيــاكل االجتماعيــة قســراً 
اثــر التحــوالت السياســية التــي يفرضهــا النــزاع وتتمخــض عنــه، وهــذا مــا يفــرض نفســه يف الســياق الفلســطيني حيــث 
يجبــر االحتــالل الفواعــل االجتماعيــة علــى اعــادة تعريــف مفاهيميهــا الناظمــة واعــادة بنــاء شــبكات تنظيمهــا االجتماعــي 
مــن خــالل االرتــداد عــن الدولــة الــى العشــيرة مــن جهــة، والعــودة الــى مفاهيــم التنظيــم االجتماعيــة بــدالً مــن السياســية- 

القانونيــة، وهــي مســاحات فعــل ذكوريــة تقيــد املــرأة. 

تأتــي هــذه الدراســة لرصــد خارطــة النزاعــات التــي تقــع فيهــا املــرأة يف املناطــق املســتهدفة، وأثــر ذلــك علــى الســلم االهلــي 
ــف او انتهــاك يطــال  ــى عن ــزاع يف ســياق هــذه الدراســة باخلــالف املفضــي ال ــف الن ــا، ولهــذا الغــرض حتصــر تعري فيه
ــات سياســاتية مرتبطــة باحلــاالت الدراســة وبعالقــة  ــى تقــدمي خريطــة توصي املــرأة. بهــذا التعريــف تقــوم الدراســة عل

املــرأة مــع النزاعــات املجتمعيــة احملــددة.

نطاق الدراسة
ــم شــعفاط  ــل، ومخي ــدة القدميــة يف اخللي ــات ســكانية وهــي يطــا والبل ــة جتمع رغــم ان نطــاق الدراســة منحصــر بأربع
وحزمــا يف القــدس »وهــي مناطــق متثيليــة للتكويــن االجتماعــي الفلســطيني«، إال أن الدراســة تعطــي صــورة أشــمل لواقــع 
النزاعــات املتصلــة باملــرأة واملفضيــة الــى عنــف وهشاشــة يف الســلم االهلــي يف فلســطني قبــل التعمــق بتحليــل احلــاالت 

املذكــورة.

وتغطــي الدراســة بخلفيتهــا التاريخيــة اإلطــار الزمنــي 2019-2020، لكــن ولضمــان تغطيــة التحــوالت السياســاتية التــي 
وقعــت يف هــذا اإلطــار الزمنــي، تعــود الدراســة الــى مصفوفــة التحــوالت التــي شــهدتها السياســات ذات الصلــة يف اطــار 

زمنــي ال يتجــاوز عشــر ســنوات.

https//:bit.ly3/iPDast   .2019 1   العربي اجلديد، 378امرأة فلسطينية ضحايا العنف املبني على النوع االجتماعي، 25 نوفمبر
 https://bit.ly/2Wb9rR0 . ،2019 2   قدس االخبارية، »اتفاقية سيداو«.. جدل حول حقوق املرأة والتشريعات الدينية، 18 ديسمبر

، https://bit.ly/2BQSXa4 . 3  الهيئة املستقلة حلقوق االنسان، أوضاع النساء الفلسطينيات 2018 )ورقة حقائق(، 7 مارس 2018 
.  UN Women, Rapid Assessment on COVID-19 and Domestic and Family Violence Services across Palestine, 2020, https://

bit.ly/328HuNt
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المحور األول: 

المرأة والنزاعات االجتماعية في فلسطين...قراءة عامة
ان النــزاع مــن حيــث املفهــوم يعبــر عــن اصطــدام بــني أفــراد أو جماعــات ينتــج عــن تعــارض يف املصالــح او االحتياجــات 
الداخليــة واخلارجيــة أو القيــم أو املبــادئ أو حتــى املفاهيــم، وبهــذا كانــت املــرأة منــذ انفضــاض احلــرب العامليــة الثانيــة 
يف قلــب اهتمــام املؤسســات واملنظمــات الدوليــة التــي عملــت علــى متكينهــا وحمايتهــا مــن النزاعــات،  باإلضافــة لنضــوج 
توافــق دولــي علــى أهميــة ومركزيــة دور املــرأة يف بنــاء الســالم ومواجهــة النزاعــات، ومــن أمثلــة ذلــك االتفاقيــة الدوليــة 
حلمايــة احلقــوق السياســية للمــرأة عــام 1952، واالتفاقيــة الدوليــة بشــأن جنســية املــرأة املتزوجــة، واتفاقيــة الرضــا 
بالــزواج واحلــد األدنــى لســن الــزواج 1962، الــى جانــب حضــور حقــوق املــرأة يف االتفاقيــات الدوليــة وأنظمــة املؤسســات 
الدوليــة ومنهــا سلســة اتفاقيــات اصدرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة حلمايــة حقــوق االمومــة والعمــل ليــاًل والعمــل حتــت 
األرض بهــدف حمايــة املــرأة العاملــة، ومــا ورد يف االعــالن العاملــي حلقــوق االنســان عــام 1948 مــن تشــديد علــى حمايــة 

حقــوق املــرأة واالهتمــام باألســرة.

ويف العــام 1967 أقــرت األمم املتحــدة إعالنــاً هامــاً بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، لكــن ويف العــام التالــي صــدر إعالن 
طهــران والــذي شــدد يف احــدى مــواده علــى أن املــرأة ال تــزال ضحيــة للعنــف والتمييــز حــول العالــم. ومــع تراكــم اجلهــد 
للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، أقــر مؤمتــر بكــني عــام 1995 حــق املــرأة كحــق مــن حقــوق اإلنســان، مــا قــاد لصــدور 
قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325عــام 2000 والــذي شــدد علــى ضــرورة مراعــاة خصوصيــة املــرأة يف مناطــق النزاعــات 
وإشــراكها يف عمليــات حفــظ الســالم والبنــاء، فيمــا اقــر يف العــام 2005 يف وثيقــة مؤمتــر بيكــني +10 مبــدأ املســاواة. 
ورغــم هــذه القاعــدة الدوليــة التوافقيــة حــول أهميــة دور املــرأة كفاعــل مؤثــر يف بنــاء الســالم وتفكيــك النزاعــات ودرئهــا، 
إال أن دورهــا مــا يــزال محــدوداً يف هــذا الســياق ويقتصــر علــى جناحــات فرديــة أو مناطقيــة ال دوليــة عامــة انعكســت 

علــى ادمــاج اكبــر للمــرأة يف منظومــات الســلم.

شــكلت هــذه التراكميــة يف حقــوق املــرأة علــى املســتوى الدولــي محــدداً سياســاتياً ملوقــع املــرأة يف املنظومــة الدســتورية 
والقانونيــة لــكل دولــة، ومنهــا فلســطني، فمنــذ العــام 2014 شــرعت دولــة فلســطني بالتوقيــع وااللتحــاق باالتفاقيــات 
الدوليــة مبــا يشــمل تلــك املتصلــة بحقــوق املــرأة، اتفاقيــات وبرتوكــوالت الهــاي وجنيــف، والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق 
املدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 

علــى كل أشــكال التمييــز العنصــري، لكــن أهمهــا اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة7.

يف العــام 2018، أشــاد تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بإجنــازات دولــة فلســطني منــذ العــام 2014 
علــى مســتوى سلســلة القوانــني واألنظمــة الراميــة ملوائمــة املنظومــة التشــريعية احملليــة وهــذا االلتــزام الدولــي، كمــا رحــب 

التقريــر باجلهــد املؤسســاتي يف هــذا الســياق، إال أن التقريــر يســلط الضــوء علــى مجموعــة مــن الفجــوات ذات الصلــة: 

 عدم وجود تعريف محدد وواضح للتمييز ضد املرأة يف السياق الفلسطيني. 	
 عدم موائمة قانون العقوبات 2011 ومبدأ حظر التمييز. 	
 عدم ادراج االتفاقية بشكل شامل يف املنظومة القانونية، وتقادم جزء كبير من هذه املنظومة القانونية. 	
 وجود حواجز اقتصادية حتول دون وصول املرأة الى العدالة. 	
 ضعف مشاركة النساء يف جهود احلد من النزاعات وبناء السالم واحلوارات الوطنية واملصاحلة. 	
 عدم وجود مرصد وطني جلمع البيانات املتعلقة بالـ »املرأة السالم واألمن«. 	
 ضعف املوارد املالية والبشرية الرامية للنهوض بواقع املرأة. 	

أمــا فيمــا يخــص العنــف ضــد املــرأة، فرحــب التقريــر بإنشــاء املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد املــرأة واالســتراتيجية الوطنيــة 
ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة 2019-2011، وسلســلة التعديــالت القانونيــة ذات الصلــة، إال أن التقريــر انتقــد تصاعــد 
العنــف ضــد املــرأة والقتــل علــى خلفيــة الشــرف، وعــدم اعتمــاد قانــون حمايــة األســرة، كمــا انتقــد التقريــر غيــاب 
تشــريعات حتمــي املــرأة مــن التحــرش اجلنســي يف مــكان العمــل وتضييــق الفجــوة باألجــور بينهــا وبــني الرجــل، باإلضافــة 

حلمايــة النســاء العامــالت بالقطاعــات غيــر املنظمــة، كالزراعــة8.

7   هبــة الدنــف، االتفاقيــات الدوليــة اخلاصــة باملــرأة ومــدى موائمتهــا للواقــع الفلســطيني )ورقــة عمــل(، احتــاد جلــان املــرأة الفلســطيني، 2019. 
 .https://upwc.ps/?p=1723

https://bit.ly/2ZzSvWc . 8  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتامية على التقرير األولي لدولة فلسطني، 2018، 

المنهجية وبنية الدراسة
تعالج الدراسة النزاعات وأثرها على املرأة على 3 مستويات منهجية: 

 رصــد خريطــة النزاعــات املؤثــرة علــى املــرأة يف املجتمــع الفلســطيني مــن خــالل مراجعــة التقاريــر والدراســات  	
واألرقــام واإلحصائيــات ذات الصلــة، مــع التركيــز علــى 3 نزاعــات وهــي: 

 ،5)Socioeconomic( نزاعات العمل، نزاعات اجتماعية – اقتصادية -
- نزاعات أسرية تتصل بالعنف األسري وتصل للطالق6.

 دراســة املناطــق املســتهدفة: تقــوم هــذه الدراســة علــى مقابــالت معمقــة واســتطالع رأي شــمل 120 ســيدة يف  	
املناطــق املســتهدفة، نصــف االســتطالعات عبئــت إلكترونيــا ونصفهــا وجاهيــاً، الــى جانــب مجموعــات بؤريــة 
يف املناطــق املســتهدفة األربــع، ومقابــالت فرديــة معمقــة مــع 6 ضحايــا عنــف علــى أســاس النــوع االجتماعــي.

 مراجعــة السياســات والقوانــني الناظمــة: تشــتمل الدراســة علــى قــراءة عامــة يف تشــريعات وسياســات تنفيذيــة  	
ــع نطــاق البحــث،  ــي تتصــل م ــة والسياســية، والت ــة واالقتصادي ــرأة يف الســياقات االجتماعي ــع امل ــة ملوق ناظم
ــة يف ظــل التزامــات فلســطني  ــى البحــث يف التحــول بالسياســات العامــة ذات الصل وتركــز هــذه املســاحة عل

الدوليــة مــن جهــة، وللســياق االجتماعــي احمللــي يف التجمعــات األربــع مــن جهــة أخــرى. 
 رصــد الفجــوة : ويشــتمل هــذا اجلــزء مــن الدراســة علــى رصــد فجــوات التطبيــق السياســاتي ومســبباته ومــدى  	

موائمتــه، ويبحــث يف معيقــات نفــاذ القانــون »ان وجــد« يف مناطــق الدراســة.
 التوصيــات: يشــمل هــذا اجلــزء توصيــات الباحــث واملؤسســة وجلــان املشــروع، ويعــد هــذا اجلــزء بعــد عقــد  	

4 ورش عمــل تفاعليــة.

5  بــرزت هــذه النزاعــات بشــكل أكثــر حــدة خــالل الســنوات الفائتــة مــع اجــراءات تســوية األراضــي الوطنيــة، ونحصرهــا هنــا  بالنزاعــات تتصــل 
بــاإلرث وحقــوق امللكيــة.

6   من املهم اإلشارة إلى أن هكذا نوع من النزاعات واسع ويشمل مثاًل أثر بطالة رب املنزل على النزاعات األسرية.
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بالعــودة الــى املعطيــات علــى أرض الواقــع،  وبنــاء علــى تعريــف العنــف وفــق إعــالن القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة  علــى 
أنــه “أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة اجلنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء 
مــن الناحيــة اجلنســية أو النفســية، مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو احلرمــان التعســفي مــن 
احلريــة، ســواء حــدث ذلــك يف احليــاة العامــة أو اخلاصــة.” يقــدم املســح العنــف يف املجتمــع الفلســطيني الصــادر عــن 

اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني خارطــة لواقــع املــرأة يف مســاحات العنــف املجتمعــي.

ــف األســري يف األشــهر ال12  ــي %37 مــن النســاء املتزوجــات لشــكل مــن اشــكال العن ــام 2011 تعرضــت حوال ــي الع فف
الســابقة مقارنــة بحوالــي 27.2 يف العــام 2019، واختــارت حوالــي %30.2 منهــن اللجــوء الــى بيــت أحــد الوالديــن أو اإلخــوة 
يف العــام 2011 هربــاً مــن العنــف األســري، مقارنــة بحوالــي %23.5 يف العــام 2019. ولــم تــزد نســبة مــن توجهــن لتلقــي 
الدعــم مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي او القنــوات القانونيــة عــن %0.7 يف العــام 2011 فيمــا ارتفعــت النســبة الــى حوالــي 
ــي %60.2 يف العــام 92019. أمــا أهــم  ــة بحوال ــار %65.3 يف العــام 2011 مقارن %1.4 يف العــام 2019. وكان الســكوت خي

أشــكال العنــف ضــد املــرأة متثــل يف حــاالت القتــل والتــي بلغــت حوالــي 91 حالــة بــني العامــني 2015 و2018 10.

يف العــام 2005، بــدأت حــوارات وطنيــة موســعة حــول مســودة قانــون حمايــة االســرة مــن العنــف، كجــزء مــن حــراك عربــي 
واقليمــي للوقــوف بوجــه هــذه الظاهــرة علــى مســتوى املنطقــة، ويف ظــل عــدم تلبيــة املنظومــة التشــريعية القائمــة ملتطلبــات 
ــى أســس النــوع االجتماعــي وتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني  احلمايــة األســرية، كمــا أدرج هــدف ردم فجــوة التمييــز عل
كهــدف مركــزي يف كافــة اخلطــط الوطنيــة املتصلــة باملــرأة مــن العــام 2011، ومنهــا اخلطــط الوطنيــة القطاعيــة وعبــر 
ــي الشــؤون  ــي وزارت ــاد لتبن ــا ق ــرأة 2011-2019، وهــذا م ــف ضــد امل ــة ملناهضــة العن ــة، واالســتراتيجية الوطني القطاعي
االجتماعيــة واملــرأة القانــون عــام 2012 وادارة مشــاورات وطنيــة ونقاشــات طويلــة حولــه، إال أن هــذا القانــون لــم يخــرج 

الــى النــور بعــد علــى أهميتــه ورغــم اقــراره بالقــراءة االولــى مــن مجلــس الــوزراء11.

تتفــق األطــراف ذات العالقــة علــى دور القانــون يف احلــد مــن العنــف املوجــه ضــد املــرأة بشــكل محــدد مــن خــالل متكينــه 
انفــاذ القانــون بشــكل عاجــل وســريع وتوفيــر اليــات اســتجابة وردع فعالــة12، إال أن عــدم إقــرار هــذا القانــون جــزء مــن 
ضعــف التقــدم يف االســتجابة الفلســطينية املتصلــة بهــذا النطــاق، ويبقــي املــرأة محكومــة بــأدوات تنظيــم النزاعــات 
التقليديــة ذات االرتبــاط االجتماعــي ووفــق محــددات البيئــة االجتماعيــة، ولعــل أحــد أبــرز أســباب بــطء االســتجابة هــو 
احلملــة املضــادة ضــد اتفاقيــة ســيداو بتنظيــم وادارة مــن قــوى اجتماعيــة تقليديــة، وصفــت هــذه االتفاقيــة باخلــروج عــن 

القيــم والتقاليــد االجتماعيــة والدينيــة واعتبرتهــا »ترفــاً« ال حاجــة لــه13.

ان ضعــف ادوات حمايــة املــرأة مــن النزاعــات والعنــف املوجــه لهــا علــى قواعــد النــوع االجتماعــي يصــل الــى قانــون 
العقوبــات لســنة 2011، والــذي لــم يغلــظ العقوبــة مبــا يكفــي جتــاه اجلرائــم اجلنســية، مــا أبقــى البــاب مفتوحــاً أمــام القتــل 
علــى خلفيــة الشــرف، إن النقــاش حــول هــذا القانــون مــا يــزال فعــاالً فقــد كان مــن املفتــرض تنظيــم مؤمتــر موســع لنقــاش 

بنــود هــذا القانــون مطلــع العــام 2020 اال أن احلالــة الصحيــة العامــة عطلــت ذلــك. 

ان البيئــة القانونيــة امللتبســة وبــطء االســتجابة القانونيــة لصالــح احلــد مــن النزاعــات والعنــف املوجــه ضــد املــرأة هــي 
احــدى التحديــات املفضيــة لوقــوع املــرأة ضحيــة نزاعــات غيــر متكافئــة، لكــن البيئــة االجتماعيــة ومنظومــة اإلدارة العامــة 
غيــر الرســمية هــي أيضــاً عامــل مهــم يف هــذا الســياق، فالعالقــة غيــر الواضحــة بــني القوانــني الوضعيــة والقانــون 
ــة  ــن ثقاف ــل م ــة ويجع ــة احلقوقي ــن األزم ــق م ــي تطــال النســاء، يعم ــل الت ــا القت ــا يتصــل بقضاي العشــائري، خاصــة فيم

»فنجــان القهــوة« ســائدة علــى الفعــل القانــون اجلامــع املنظــم.

ــة يف مســاحة النزاعــات بوضــوح يف موضــوع اإلرث، اذ يشــكل الرهــاب االجتماعــي  ــة الثقافي ــى األزمــة االجتماعي تتجل
واخلــوف مــن الوصمــة واملقاطعــة حاجــزاً يف بعــض املناطــق يحــول دون مطالبــة املــرأة بحقهــا اإلرثــي، رغــم وضــوح 
املنظومــة القانونيــة بهــذا الشــأن يف شــقيها الوضعــي والشــرعي،  إال أنــه هــذه املنظومــة لــم تعالــج مثــاًل مــا يختــص بحاالت 

ــر«  ــي »نوفمب ــع الفلســطيني 2019، تشــرين ثان ــي المجتم ــف ف ــة لمســح العن ــج االولي ــزي لالحصــاء الفلســطيني، النتائ ــاز المرك 9  الجه
.http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf  ،2019

10   نبيــل دويــكات، دراســة نوعيــة حــول العنــف والخدمــات المقدمــة للنســاء المعنفــات فــي محافظــة الخليــل، مركــز المــرأة لإلرشــاد القانونــي 
 https://www.wclac.org/files/library/19/10/hvgrbbfx4dwmwauuooleyd.pdf .  ،2019 ،واالجتماعي

11  مؤسسة مفتاح، نحو إقرار قانون حماية األسرة من العنف )تقدير موقف(، 2019،  
.http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=15372&CategoryId=4  

12   المصدر السابق.
ــر المتابعــة المــوازي،  ــف، تقري ــة الفلســطينية لمناهضــة العن ــدى المنظمــات األهلي ــي واالجتماعــي ومنت 13  مركــز المــرأة لإلرشــاد القانون

 .https://www.wclac.org/files/library/20/09/09upvqvxeckstzuxvxmztl.pdf  ،2020

االحتيــال او االكــراه بالتنــازل عــن املــرأة بامليــراث، ولــم تضــع جتــرم بشــكل صريــح حرمــان املــرأة مــن امليــراث ولــم تعــط 
املــرأة إلزاميــة احلصــول علــى امليــراث بقــوة القانــون14.

توضــح الدراســات أن احلواجــز االجتماعيــة جتعــل مــن غالبيــة النســاء تطالــب بحقوقهــا اإلرثيــة بعــد أكثــر مــن عشــر 
ســنوات علــى اســتحقاقها، وذلــك بســبب الرهــاب االجتماعيــة مــن جهــة وارتفــاع قيمــة احلصــة اإلرثيــة مــع مــرور الزمــن 
مــن جهــة أخــرى، أو تــردي األوضــاع االقتصاديــة وتصاعــد متطلبــات عائلــة الزوجــة مــن جهــة ثالثــة، مــا يخلــق نزاعــات 

معقــدة نتيجــة اســتثمار الورثــة اآلخريــن مــن الدرجتــني االولــى والثانيــة15.

ــب الوقــت  ــا اجــراءات تتطل ــة اجــراءات حصــر اإلرث كونه ــى متابع ــرأة عل ــة حتــد مــن قــدرة امل ــة االجتماعي ان الذكوري
ــة، ومــع تصاعــد النزاعــات ذات  ــة احمللي ــر مــن الســياقات االجتماعي ــرأة يف كثي ــد امل ــد وهــي عوامــل تقي ــال واجله وامل
ــة تفضــل املــرأة اللجــوء للبنــى التقليديــة مــن اجــل احلصــول علــى حقهــا، خاصــة العشــائر ورجــال الديــن، وهــي  الصل
نقــاط اســناد ضعيفــة للمــرأة ال تســاعد يف منحهــا حقهــا، واألخطــر ان جــزءاً مــن النســاء يشــعرن ان مطالبتهــن بامليــراث 
ــداء  ــا، وقــد تعــرض نســاء فعــال للضــرب واالعت ــا حقه ــا منحه ــى أبنائهــن يف حــال رفــض اخوته قــد يشــكل خطــراً عل

اجلســدي واللفظــي واملقاطعــة والتهديــد لثنيهــا عــن املطالبــة بــاإلرث16.

ويف ظــل غيــاب اطــر قانونيــة ناظمــة للملكيــة املشــتركة بــني الزوجــني، يظهــر الشــق االقتصــادي يف النزاعــات األســرية 
يف احلالــة الفلســطينية، بشــكل يؤثــر علــى متكــني املــرأة ويغــذي بيئــة العنــف األســري، كمــا أن القوالــب االجتماعيــة تعيــق 
امللكيــة املشــتركة بــني الزوجــني يف فلســطني، وهــذا مــا يخلــق جملــة نزاعــات وخالفــات أســرية خاصــة عــن الطــالق او 
االنفصــال بــني الزوجــني، وهــذا النــزاع الكامــن دومــا مــا يكــون مصــدر توتــر اجتماعــي تســاهم يف التدخــل حللــه مراكــز 

الفعــل االجتماعــي علــى حســاب القضــاء الــذي ال ميتلــك اإلطــار الــالزم لذلــك17. 

كمــا يشــكل واقــع املــرأة يف االقتصــاد الفلســطيني أيضــاً مســاحة نزاعــات وعنــف مجتمعــي، فاملــرأة تعمــل بأقــل مــن 
نصــف متوســط اجــور الرجــال ويحصــل حوالــي %51 مــن النســاء علــى أقــل مــن احلــد األدنــى لأجــور، فيمــا تصــل أجــور 
بعضهــم إلــى حوالــي 300 شــيكل وفــق شــهادات موثقــة18، ويتعــرض %38 مــن النســاء لشــكل مــن أشــكال التمييــز يف مــكان 
العمــل، الــى جانــب عمــل النســاء لســاعات طويلــة ويف قطاعــات ال تشــملها حمايــة قانــون العمــل كالزراعــة التــي تســتوعب 
حوالــي %36 مــن النســاء19، وال يطــال التمييــز ضــد النســاء جانــب األجــور فقــط، بــل يتصــل باحلقــوق التــي كفلهــا قانــون 
ــر وزارة  ــق مســتوف ملعايي ــى جانــب حقهــا مبــكان عمــل الئ ــة واجــازة األمومــة، إل ــة واملرضي العمــل كاإلجــازات الطبيعي
ــل  ــع »ســوبر كلي ــق ملصن ــام 1999 لقــي 16 عامــاًل وأصيــب 20، جلهــم مــن النســاء، مصرعهــم يف حري العمــل. ففــي الع
للوالعــات« يف اخلليــل، فلــم يتمكــن العاملــون باملصنــع مــن الفــرار بســبب افتقــار املنشــأة ملخــارج طــوارئ 20.  كمــا تتعــرض 
النســاء يف اماكــن العمــل الفلســطينية، وبشــكل أكبــر يف املســتوطنات باألغــوار، العتــداءات جنســية دون وجــود ارقــام او 

احصــاءات دقيقــة حــول هــذه الظواهــر التــي ال تتجــرأ النســاء احلديــث عنهــا بالتفصيــل.

14 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، المرأة الفلسطينية والميراث، 2014، 
.https://www.wclac.org/files/library/18/10/uo4uxnsl7gshgmqz868tnm.pdf

15  املصدر السابق.

16  املصدر السابق.
 ،2019 واالجتماعــي،  القانونــي  لإلرشــاد  املــرأة  مركــز  فلســطني،  يف  الــزواج  بعــد  امللكيــة  يف  الزوجــة  حقــوق  أيــوب،  حســن   17

 https://www.wclac.org/files/library/19/03/7luktkr3cwqdyguyw1lkss.pdf .

.  https://wafa.ps/ar_page.aspx?id=FbKy9ia571057510518aFbKy9i 18   للمزيد انظر
 ،2016 بيرزيــت،  جامعــة  فلســطين،  فــي  الرســمي  غيــر  واالقتصــاد  النســاء  ســمارة،  وناهــد  الصيرفــي  عمــاد     19

 .   https://www.birzeit.edu/sites/default/files/women_in_informal_sector_aug2016.pdf

ــر« 1999،  ــي »اكتوب ــل، 22 تشــرين ثان ــع للوالعــات بالخلي ــق ضخــم بمصن ــي حري ــة، مصــرع 16 فلســطينيا ف ــان اإلماراتي 20   البي
.  https://www.albayan.ae/last-page/1999-10-22-1.1064313
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مناطق يطا والبلدة القديمة في الخليل وحزما ومخيم شعفاط في القدسالنزاع والمرأة: دراسة مسحية وسياساتية

المحور الثاني:

 كيف ترى النساء الفلسطينيات موقعهن في النزاعات؟
ً
قرية حزما ومخيم شعفاط ويطا والبلدة القديمة في الخليل نماذجا

تشــكل منــاذج الدراســة األربعــة عينــة متثيليــة للتجمعــات الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة بشــكل عــام، فمخيــم شــعفاط 
ــي 18 ألــف نســمة  ــر اذ يقــدر عــدد ســكانه بحوال ــي مــن اكتظــاظ ســكاني كبي ــد داخــل القــدس، يعان ــم الوحي يعــد املخي
يقطنــون علــى حوالــي 2 كيلومتــر مربــع، يرتبــط ســكان املخيــم بالبنيــة االقتصاديــة العامــة ملدينــة القــدس ويعمــل حوالــي 
%70 منهــم يف القطــاع اخلــاص اإلســرائيلي، وتشــكل الكثافــة الســكانية علــى هــذه املســاحة احملــدودة ضغطــاً علــى 

منظومــة اخلدمــات العامــة احملــدودة أصــاًل، والتــي تقدمهــا وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني »األونــروا«21.

مــن املهــم اإلشــارة إلــى أن طبيعــة امللكيــة وهيــاكل االقتصــاد احمللــي داخــل املخيمــات جتعــل مــن النزاعــات العائليــة 
املرتبطــة بــاإلرث وتناقــل امللكيــة العائليــة محــدوداً، فســكان املخيمــات مــن الالجئــني ال ميتلكــون بشــكل عــام مســاحات 
أراض زراعيــة أو ســكنية واســعة كمــا يف حــال ســكان القــرى، يف املقابــل يشــكل االكتظــاظ ضغطــاً اجتماعيــاً كبيــراً 

يصاعــد النزاعــات األســرية.

ويف تفصيــل أكثــر، يشــكل التزايــد الســكاني الكبيــر واملتســارع والــذي ال يتوائــم مــع محدوديــة املــوارد العامــة والفرديــة 
ضغطــاً علــى مصــادر الثــروات والعمــل، مــا يجعــل قيمــة األمــوال غيــر املنقولــة كاألراضــي أكبــر وأكثــر أهميــة، وهــو مــا 

يفضــي لنزاعــات ويكســر اســتقرار الســلم األهلــي.

قريــة حزمــا هــي إحــدى قــرى شــمال القــدس، يصــل عــدد ســكانها حلوالــي 6 آالف نســمة وتقــع ضمــن مــا يســمى املناطــق 
ــة يف  ــوى العامل ــة »ج«، وتنقســم الق ــة خاصــة الزراعي ــف معظــم أراضــي القري ــا تصن ــة »ب« بشــكل محــدود فيم املصنف

القريــة بــني ســوق العمــل اإلســرائيلي وســوق العمــل الفلســطيني وقطــاع الزراعــة احمللــي. 

إن مخيــم شــعفاط وحزمــا كتجمعــني ســكانيني يف منطقــة القــدس يعــدان مــن املناطــق ذات الســيطرة الفلســطينية 
احملــدودة، اذ تغيــب ســيادة القانــون عــن املنطقتــني، وبشــكل أكبــر عــن مخيــم شــعفاط، فمــا ال تشــكل املنظومــة القانونيــة 
ــة  ــة االجتماعي ــزاع التقليدي ــاًل فعــاالً يف داخــل التجمعــني، مــا يدفــع اللتجــاء املواطنــني ألدوات حــل الن اإلســرائيلية بدي

ــة. ــاً أخــرى، مــا يجعــل مــن الفوضــى منتشــرة يف املنطقتــني بشــكل واســع للغاي ــة أحيان ــاً، والتنظيمي أحيان

ــر واالســتيطان اإلســرائيلي وســط  ــي مــن التهجي ــش تعان ــة تهمي ــل أيضــاً منطق ــة اخللي ــدة القدميــة يف مدين تشــكل البل
غيــاب الســيطرة الفلســطينية عــن حوالــي 40 ألــف فلســطيني، اذ يعانــي ســكان البلــدة القدميــة يف اخلليــل مــن تضييقــات 
ــات  ــل االزم ــا يجع ــة، م ــزوار للمنطق ــة ال ــد حرك ــة وتقيي ــداءات املســتوطنني ومحاصــرة املِنشــآت التجاري ــالل واعت االحت

االقتصاديــة يف البلــدة القدميــة مســتدامة الــى جانــب األزمــة األمنيــة22.

ــى  ــد عل ــوب احملافظــة ومتت ــل وتقــع جن ــر التجمعــات الســكانية يف محافظــة اخللي ــة يطــا مــن أكب ــل، تعــد مدين يف املقاب
مســاحة واســعة لتصــل ألكثــر مــن 24 ألــف دومن، يقطــن يطــا أكثــر مــن 105 آالف نســمة23، وتنشــط القــوى العاملــة يف 

ــة.  ــروة احليواني ــة الث ــة يف الزراعــة وتربي املدين

توزعــت اســتمارات االســتبيان املســحي علــى التجمعــات األربعــة، واســتجابت 120 امــرأة لالســتبيان بواقــع 30 امــرأة مــن 
كل جتمــع، ومتــت تعبئــة %50 مــن االســتمارات إثــر لقــاءات معمقــة مــع املشــاركات وشــرح تفصيلــي حــول املتغيــرات املــراد 
قياســها، تالهــا مجموعــات بؤريــة، فيمــا متــت تعبئــة %50 مــن االســتمارات الكترونيــاً حيــث كانــت العينــة يف احلالتــني 

متثيليــة منتقــاة.

قاســت االســتمارة أثــر النزاعــات املجتمعيــة علــى املــرأة وركــزت علــى ثالثــة نزاعــات مركزيــة: النزاعــات األســرية »داخــل 
ــت االســتمارة يف  ــا بحث ــل. كم ــة«، ونزاعــات العم ــراث وامللكي ــة »املي ــة االقتصادي ــة«، النزاعــات االجتماعي األســرة النووي

أســباب النزاعــات ورأي النســاء يف آليــات احلمايــة والقنــوات األكثــر ثقــة لــدى املــرأة للجــوء إليهــا يف حــاالت النــزاع.

 . https://bit.ly/2RrpN5q ،21     املوقع الرسمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى
 . https://bit.ly/3khM4Pk ،موقع عرب 48،  البلدة القدمية يف اخلليل، احلصار أو التهجير  22

 .http://yatta-munc.org/me/?page_id=484 ،23   املوقع الرسمي لبلدية يطا

: التحصيل األكاديمي وتركز النزاعات
ً
أوال

تنوعــت املشــاركات مــن حيــث الدرجــة االكادمييــة بــني حملــة الشــهادة اجلامعيــة األولــى بنســبة %52.6 ومــا دون الثانويــة 
ــى حــول النزاعــات  ــة األول ــدى حامــالت الشــهادة اجلامعي العامــة بنســبة %45.3، ويف هــذا الســياق تركــزت النزاعــات ل
األســرية بنســبة %48.2 مقارنــة بحوالــي %34 لــدى مــن يحملــن مــا دون الثانويــة العامــة، فيمــا بــرزت نزاعــات العمــل عــن 
العامــالت ممــن يحمــل مــا دون الثانويــة العامــة بنســبة %47 مقارنــة بحوالــي %33.4 مــن حملــة الشــهادة اجلامعيــة األولــى. 

: الحالة االجتماعية ومعدل الدخل الشهري والمسكن 
ً
ثانيا

52.6% 45.3%
حملة الشهادة اجلامعية األولى

متزوج

دون 2500 شيكل

درجة عليا "ماجستير  أو دكتوراه"

غير ذلك

أكثر من 5000 شيكل

ثانوية العامة فمادون

أعزب

2500 - 5000 شيكل

43.2%

44.2%45.3%

10.5%

52.6%

الحالة االجتماعية

معدل الدخل الشهري
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رغــم أن %43.2 مــن املشــاركات باالســتبيان مــن العازبــات، إال أن مــا يقــارب %30 منهــن أشــرن الــى مواجهتهــن نزاعــات 
أســرية عــن طريــق العائلــة النوويــة، فيمــا أشــارت املشــاركات، وعكســت املجموعــات البؤريــة أيضــاً هــذه النتيجــة مــن خــالل 
إشــارة املشــاركات إلــى أن املشــاكل والنزاعــات يف بيــت العائلــة تنعكــس بشــكل مباشــر علــى الفتــاة غيــر املتزوجــة، وتتمثــل 
هــذه النزاعــات يف نزاعــات تنتــج عــن نزعــة التحكــم لــدى رب األســرة أو أحــد األبنــاء الذكــور بالفتــاة غيــر املتزوجــة مــن 
خــالل حتديــد ملبســها وصداقاتهــا وطبيعــة عملهــا وغيرهــا، وأشــارت املشــاركات الــى أن النزاعــات التــي ال تكــون الفتــاة  
طرفــاً فيهــا داخــل بيــت العائلــة، مثــل النزاعــات بــني األب واألم، والنزاعــات بــني اإلخــوة املتزوجــني وزوجاتهــم، والنزاعــات 
مــع العائلــة املمتــدة، تنعكــس ســلباً علــى الفتــاة كونهــا جتبــر علــى اتخــاذ موقــف مســاند للطــرف األقــوى، األب واألخ عــادة، 

دون أن يكــون لهــا حريــة الــرأي يف هــذا املجــال.

أشــارت النســاء املقيمــات يف بيــت العائلــة املمتــد الــى أن هكــذا بيئــة تشــكل أرضيــة وتربــة خصبــة للنزاعــات علــى 
ــا تقــول  مســتويني: األســرية والعائليــة، وجتبــر املــرأة علــى أن تكــون جــزءاً مــن هــذه النزاعــات الظاهــرة والكامنــة. وهن
نــورا24 ، وهــي ســيدة يف الثامنــة والعشــرين وتقيــم يف قريــة وال حتمــل مؤهــًا جامعيــًا وأم لطفلــن، يف مقابلــة معمقــة مــع 
الباحــث أنهــا اضطــرت نتيجــة للوضــع االقتصــادي الصعــب لزوجهــا لإلقامــة يف بيــت واحــد مــع عائلــة الــزوج، وهــذا مــا 
أفقدهــا خصوصيتهــا وجعلهــا مقيمــة يف بيئــة خصبــة للنزاعــات، وتضيــف »الــكل أصبــح يحــاول التحكــم بــي وبتصرفاتــي، 
حماتــي وحمــاي وأخــوات زوجــي بشــكل خــاص، تعرضــت للضــرب يف أكثــر مــن مــرة مــن قبــل زوجــي بســبب شــكاوي واتهامــات 
مــن والدتــه عنــي واعتبــاري قليلــة ذوق يف التعامــل معهــا وغيــر متعاونــة يف أعمــال املنــزل، يف النهايــة جلــأت لعائلتــي وبقيــت 
عنــد أهلــي حوالــي شــهرين لكــن عائلتــي أجبرتنــي علــى العــودة لبيــت زوجــي وحتمــل هــذا الظــرف املســتمر حتــى اليــوم، مــع 

اإلجنــاب واألوالد أصبــح األمــر أكثــر تعقيــدًا يف ظــل تدخــل اجلميــع بتربيــة أبنائــي لكــن ال حــل أمامــي«.

24  تم استخدام أسماء رمزية للمشاركات في المقابالت المعمقة والمسجلة صوتياً بناء على طلبهن.

: ضحايا النزاعات
ً
ثالثا

ــزاع أم ال؟،  ــا الن ــرز ضحاي ــرأة أب ــم حتســم حوالــي %15.8 مــن املشــاركات باالســتطالع رأيهــا جتــاه ســؤال هــل تعــد امل ل
ومــرد هــذا الــرأي احملايــد الــى خلــط مفاهيمــي بنيــوي لــدى النســاء بــني مســبب النــزاع وفواعلــه وضحايــاه مــن جهــة، 
وتداخــل أنــواع النــزاع يف الســياق الفلســطيني مــن جهــة أخــرى، فيمــا رفضــت حوالــي %6.3 مــن املشــاركات هــذا 
التصنيــف علــى أســاس النــوع االجتماعــي كــون النزاعــات تطــال فعــاًل وتفاعــاًل ونتائجــاً كل أطرافهــا املنخرطــة. تقــول 
إحــدى الســيدات املشــاركات يف املجموعــات البؤريــة »نــدى«، متزوجــة بعمــر 34 عامــًا وحتمــل درجــة البكالوريــوس وتعمــل 
يف مؤسســة حكوميــة، » املشــاكل ال تعــرف اجلنــس او اللــون والعنــف وادواتــه عميــاء، وباملجمــل نتائــج املشــكلة تطــال كل أفــراد 
العائلــة، فعندمــا يتأثــر رب األســرة تتأثــر كل األســرة لكنــه يبقــى املســؤول عــن إدارة نتيجــة املشــكلة والتخلــص مــن اثارهــا، 
لكــن داخليــا ويف قلــب املنــزل تتحمــل املــرأة انعكاســات هــذا النــزاع حتــى ان لــم تكــن جــزءًا أو طرفــًا منــه، لكــن ان كنــا نتحــدث 

عــن الضحايــا فرمبــا األطفــال هــم أول الضحايــا يف أيــة نزاعــات اجتماعيــة«.

 على المرأة 
ً
 واألقل تأثيرا

ً
: النزاعات األكثر تأثيرا

ً
رابعا

اعتبــرت %63.2 مــن املشــاركات أن النزاعــات بــني الزوجــني هــي أبــرز النزاعــات التــي تواجههــا املــرأة، فيمــا ذهبــت 23.2% 
الــى ان النزاعــات االجتماعيــة املرتبطــة بامللكيــة وامليــراث هــي أبــرز النزاعــات، وتركــزت الســيدات الالتــي ذهــن الــى 
هــذا اخليــار يف القريــة، حيــث تتســم امللكيــة بالنمــط املمتــد وامليــراث الكبيــر خاصــة فيمــا يخــص األراضــي، أمــا نزاعــات 

العمــل فاعتبرتهــا %13.7 مــن النســاء هــي ابــرز النزاعــات، وتركــزت هــذه العينــة يف منطقتــي شــعفاط وحزمــا.

عائلي صغير

أوافق

"النزاعات االسرية" املشاكل بني الزوجني

غير ذلك

محايد

نزاعات العمل

غير ذلك .. اذكر

عائلي ممتد مع العائلة الكبيرة

الأوافق

"النزاعات االجتماعية االقتصادية" امليراث وامللكية

السكن

تعد المرأة أبرز ضحايا  النزاعات المجتمعية

النزاع المجتمعي األكثر تأثيرا على المرأة

81.1%

77.9%

15.8%

17.9%

63.2%

13.7%

23.2%
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تتحــدث رنــا، 25 عامــًا، عــن جتربتهــا يف النزاعــات األســرية وتقــول » تزوجــت بعمــل 15 عامــًا، زوجــي كان شــابًا ميســورًا 
وتركــت املدرســة مــن أجــل الــزواج، حاولــت االنفصــال عنــه بعــد اكتشــايف خيانتــه لــي لكــن أهلــي اعتبــروا هــذا ســببًا غيــر 
مقنــع للطــاق، عــدت الــى منــزل زوجــي ولكنــه اســتمر بســلوكياته غيــر الســوية وبــدأ بضربــي بشــكل متكــرر، حاولــت 
االنتحــار بعــد اكتشــاف حترشــه املتكــرر بقاصــر، ورفــض أهلــي املتكــرر النفصالــي عنــه حتــى بعــد أن وفــرت فرصــة عمــل 

لنفســي لكــي ال أكــون وأوالدي عــبء علــى العائلــة«.

أمــا علــى مســتوى النزاعــات األقــل تأثيــراً علــى النســاء، فذهبــت %56.8 مــن املشــاركات الــى أن أقــل النزاعــات تأثيــراً 
علــى املــرأة هــي النزاعــات املرتبطــة بالعمــل، إال أن ســندس، 28 عامــًا تعمــل يف وظيفــة ســكرتاريا وحتمــل شــهادة الثانويــة 
العامــة، أشــارت الــى جتربتهــا الصعبــة يف العمــل، وحتدثــت عــن التحــرش غيــر املباشــر واملباشــر الــذي كانــت تتعــرض لــه 
عنــد مقابلتهــا للحصــول علــى فرصــة عمــل، واالبتــزاز الاحــق بعــد التوظيــف القائــم علــى الضغــط عليهــا لتقليــص 
الراتــب شــهرًا وراء شــهر، وتضيــف ســندس » بيئــة العمــل يف املكاتــب بوظيفــة ســكرتاريا غيــر مائمــة ابــدًا، ال يوجــد عقــود 
عمــل حتــى لصديقاتــي العامــات يف مكاتــب محامــاة، وال يوجــد إجــازات وال يوجــد مهــام وظيفيــة محــددة، يطلــب منــي 
تنظيــف املكتــب وتقــدمي الضيافــة للــزوار وحتــى أحيانــا املســاعدة ببعــض مهــام ربــة املنــزل كإعــداد بعــض الطبخــات، فقــدت 
وظيفتــي يف إحــدى املناســبات نتيجــة رفضــي لهــذه املهــام رغــم أن راتبــي لــم يكــن يتجــاوز 850 شــيكًا، وهــو مبلــغ بالــكاد 
يكفــي ملواصاتــي واحتياجاتــي األساســية جــدًا، وعندمــا طالبــت رب العمــل بتعويــض عــن فصلــي بعــد 4 ســنوات مــن 
العمــل رفــض، جلــأت لوجهــاء مــن بلدتنــا للتدخــل كونــي ال امتلــك أي عقــد يحمــي حقوقــي، لــم أحــل علــى أيــة نتيجــة«.

: مسببات النزاعات المتصلة بالمرأة 
ً
خامسا

اعتبــرت معظــم املشــاركات ان مســببات النــزاع املتصلــة باملــرأة علــى الترتيــب تبــدأ مــن غيــاب املنظومــة القانونيــة العامــة 
ــدة  ــة واملعق ــة القائم ــات االجتماعي ــة العالق ــم طبيع ــن ث ــة، وم ــني القائم ــق القوان ــف تطبي ــرأة، يتلوهــا ضع ــة للم الراعي
يف املجتمــع التــي يســيطر عليهــا التوجــه الذكــوري وقمــع املــرأة، فيمــا جــاء العامــل االقتصــادي يف املوقــع الرابــع علــى 
ســلم أهــم مســببات النزاعــات، الالفــت ان االحتــالل جــاء يف املوقــع اخلامــس تلتــه الثقافــة العامــة ومــن ثــم جــاء ضعــف 

التدخــل مــن قبــل املجتمــع املدنــي يف املركــز األخيــر. 

ان هــذا الترتيــب يعكــس اهتمــام املشــاركات بوجــود منظومــة قانونيــة نافــذة وفعالــة قابلــة للتطبيــق تشــكل خــط دفــاع أول 
عــن املــرأة جتــاه النزاعــات القائمــة والكامنــة، وجتــاه تغــول املنظومــة االجتماعيــة والبنيــة العشــائرية والنهــج الذكــوري 
علــى املــرأة، فيمــا يأتــي العامــل االقتصــادي كعامــل يف املنتصــف ال ميكــن أن يكــون ســبباً للنزاعــات بشــكل كبيــر يف حــال 
كانــت املســببات التــي ســبقت معاجلــة، أمــا االحتــالل، ورغــم تداخلــه يف قضايــا غيــاب الســيطرة ونــزع الســيادة الوطنيــة 
إال أن املشــاركات اعتبــرن أن آثــار هــذه العامــل قابلــة للتقليــل يف حــال متــت معاجلــة املســؤوليات الذاتيــة املرتبطــة 
بالقانــون والعشــائر، فيمــا اعتبــرت املشــاركات املجتمــع املدنــي والثقافــة العامــة عنــد املــرأة عوامــل تعزيزيــة تتكامــل مــع 

العوامــل التــي ســبق ذكرهــا لكــن ال ميكــن لهــا احــداث تغييــر بشــكل منفــرد.

: الثقة بالقضاء والمؤسسات الرسمية 
ً
سادسا

أما أسباب عدم الثقة ملا أجاب با فتوزعت على النحو التالي: 

أظهــرت حوالــي نصــف املشــاركات باالســتبيان عــدم ثقتهــن بالقضــاء واملؤسســات الشــرطية، ومــرد ذلــك لتركــز العينــة يف 
3 مناطــق مــن أصــل 4 مناطــق تعانــي مــن ضعــف التواجــد الفلســطيني والســيطرة األمنيــة اإلســرائيلية الواســعة، فيمــا 
أبــدت حوالــي %28.4 مــن النســاء ثقتهــن بالقضــاء واملؤسســات الرســمية الفلســطينية، يشــير التوزيــع يف الرســم الثانــي 
الــى ضعــف الســيطرة كســبب رئيســي لعــدم الثقــة مــن خــالل اعتبــار %44.2 مــن غيــر الواثقــات بالقضــاء واملؤسســات 
الرســمية الــى أن الســلطة التنفيذيــة »غيابهــا الفعــال عــن األرض« هــو ســبب عــدم الثقــة، فيمــا كان مــن الالفــت أن 18.9% 
مــن النســاء اعتبــرن أن املجتمــع املدنــي كان ســبباً مــن أســباب عــدم الثقــة بالقضــاء، وهــو مــا تفســره املشــاركات علــى أنــه 
ضعــف هــذه املؤسســات بالتوعيــة واإلرشــاد والتوجيــه وبنــاء الثقــة بــني املواطــن والقنــوات الرســمية للتقاضــي والتحقيــق 
والتنفيــذ. أمــا %1.1 مــن املشــاركات فاعتبــرن أن الرهــاب العائلــي واخلــوف مــن تبعــات التقاضــي وعــدم قيــام املنظومــة 

الرســمي بحمايــة الالجئــات اللقضــاء ســبب مهــم مــن أســباب ضعــف الثقــة باملؤسســات الرســمية املذكــورة. 

تعرضــت مــرمي، 37 ســنة حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس وال تعمــل، للطــاق يف مرتــن، وتقــول »تطلقــت يف املــرة األولــى 
بســبب ضعــف شــخصية زوجــي وحتكــم عائلتــه بقراراتــه، أهلــه فرضــو عليــه تركــي فانفصلنــا، ويف املــرة الثانيــة تزوجــت 
رجــًا يكبرنــي بثاثــن ســنة، كان يعنفنــي جســديًا ولفظيــًا، وتــزوج علــي زوجــة ثانيــة وأجبرنــا علــى الســكن بــذات املنــزل، 
وهنــا تصاعــد النــزاع بيننــا حتــى طلبــت الطــاق اال أنــه أجبرنــي علــى تــرك ابنــي وابنتــي لديــه مقابــل انفصالنــا، أصبــح 
الحقــًا مينعنــي مــن حقــي الشــرعي برؤيــة أبنائــي، حتــى جائنــي اتصــال يف أحــد األيــام مــن جيــران لنــا يفيــد بــأن طليقــي 
يقــوم بضــرب ابنتــي بقســوة وربطهــا، جلــأت الــى الشــرطة والتــي ســاندتني وعدنــا الــى الطــب الشــرعي إلثبــات حالــة 
الضــرب واإليــذاء حيــث كانــت أثــار احلبــال التــي تربــط بهــا وعامــات الضــرب املبــرح قاســية، الشــرطة اعتقلــت طليقــي 

وحصلــت علــى حضانــة أبنتــي وابنــي«. 

"النزاعات االسرية" املشاكل بني الزوجني
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: تطبيق القانون ومعيقاته: 
ً
سابعا

عنــد الســؤال عــن تطبيــق القوانــني والتشــريعات ذات الصلــة بالنزاعــات املجتمعيــة املنعكســة علــى املــرأة، نفــت 73.7% 
مــن النســاء ذلــك، واعتبــرت املشــاركات كمــا ســلف أن تطبيــق القانــون هــو خلــل مركــب يفاقــم قــدرة اجلهــات الرســمية 
ــد يف داخــل القــدس ويف  ــة، ان هــذه اإلشــكالية تتعق ــن النزاعــات املجتمعي ــرأة م ــة امل ــات حماي ــى االســتجابة ملتطلب عل
محيطهــا مثــاًل »شــعفاط وحزمــا«، فمــع غيــاب املؤسســات الرســمية القــادرة علــى فــرض ســيادة القانــون، ومــع ضعــف 
املؤسســات غيــر الرســمية كالتنظيمــات والعشــائر، يقــف املواطــن بــني خياريــن: األول اعتمــاد العنــف واللجــوء للقــوة، وهــو 
خيــار يفاقــم النزاعــات ويحولهــا مــن طارئــة الــى مســتدامة يف كثيــر مــن احلــاالت، والثانــي اللجــوء الــى القضــاء وجهــاز 
ــدى املؤسســة  ــة ل ــب عــدم وجــود جدي ــى جان ــة ال ــر خيان ــاً ويعتب ــار مرفــوض اجتماعي الشــرطة اإلســرائيليني، وهــو خي

الشــرطية اإلســرائيلية يف التعامــل مــع النزاعــات يف املناطــق العربيــة. 

تقــول أميــان، 29 عامــاً حتمــل الهويــة املقدســية وتعمــل يف مؤسســات مقدســية، أنهــا وقعــت بــني نارين يف نزاعها األســري 
مــع طليقهــا فيمــا يخــص حســم حــق احلضانــة والنفقــة يف ظــل وجــود منظومتــني قانونيتــني، فلســطينية بحكــم هويــة 
زوجهــا وفلســطينيتها، وإســرائيلية بحكــم مــكان اقامتهــا وهويتهــا، مشــيرة الــى أنهــا حســمت أمرهــا وجلــأت للقضــاء 
الفلســطيني مــن أجــل حســم القضيتــني وحصلــت علــى حكــم قضائــي مت تنفيــذه باحلضانــة والنفقــة، ورغــم أن قيمــة 
النفقــة يف القضــاء الفلســطيني جــاءت أقــل بكثيــر ممــا كان ممكنــاً عبــر القضــاء اإلســرائيلي كمــا تقــول، إال أنهــا فضلــت 

القضــاء الفلســطيني كونهــا فلســطينية وال تعتبــر أن 
املؤسســات اإلســرائيلية القضائيــة والقانونيــة تعبــر 

حقــاً عــن الفلســطينيني بــل متيــز ضدهــم. 

تقــول شــيماء، 23 عامــًا حتمــل مؤهــًا دون الثانويــة 
العامــة وتعيــش يف إحــدى قــرى محافظــة رام اهلل، أن 
املــرأة قــد تكــون مجرمــة يف حــاالت النــزاع املجتمعــي، 
وال يجــوز اعتبارهــا دومــًا الضحيــة، مســتدلة علــى 
زوجهــا  البنــة  ســيدة  قتــل  جرميــة  بقصــة  ذلــك 
ورغــم حديــث شــيماء  ومحاولــة إخفــاء اجلرميــة، 
عــن تفاصيــل اجلرميــة إال أننــا نتحفــظ عليهــا لعــدم 
املجموعــة  يف  املشــاركات  التحقــق،  علــى  قدرتنــا 
ــة التــي قدمــت فيهــا شــيما القصــة انقســمن  البؤري
للقاتلــة  ان  اعتبــرن  مــن  وبــني  أيدنهــا،  مــن  بــني 
ظــروف موضوعيــة قادتهــا لفعلتهــا، منهــا تعنيــف 
الــزوج واهمالــه وغيرهــا، وربطــن هــذا التبريــر بواقع 
املــرأة املتزوجــة والتــي تســكن مــع أبنــاء زوجهــا مــن 
طليقتــه أو ارملتــه. وهــذا مــا يعــود بنــا الــى اخللــط 
املفاهيمــي بــني مســببات النــزاع وضحايــاه وعواملــه. 

معيقات تطبيق القانون

ان معيقــات تطبيــق القانــون، خاصــة يف املناطــق غيــر اخلاضعــة للســيطرة األمنيــة الفلســطينية معقــدة ومتشــعبة، لكــن 
الالفــت أن أهمهــا، وفــق مــا تــرى املشــاركات يف االســتبيان، ليــس االحتــالل بــل املعيقــات االجتماعيــة تليهــا غيــاب اإلرادة 
السياســية، وهنــا يتكامــل العامــالن بشــكل مترابــط يف عالقــة تبادليــة تفاعليــة، فغيــاب اإلرادة السياســية عــن إنفــاذ 
القانــون وتصحيــح اختالالتــه يقــود لصعــود بنــى تنظيميــة اجتماعيــة بديلــة، والتــي تتحــول بدورهــا الــى معيــق ميتلك شــبكة 

مصالــح وحســابات تختلــف وتتناقــض كليــاً مــع مبــدأ ســيادة القانــون.

إن البنيــة االجتماعيــة العشــائرية يف الســياق الفلســطيني، خاصــة يف األريــاف، تشــكل ناظــم التفاعــالت وصنــع القــرارات 
الفرديــة واجلمعيــة، املهــم أن املــرأة تقــع يف موقــع متأخــر يف هــذه املنظومــة، فهــي غيــر ممثلــة باملطلــق وال متتلــك حــق 
االختيــار او االعتــراض او حتــى االقتــراح، لكــن عليهــا مهمــة الرضــوخ واالســتجابة لقــرارات القضــاء العشــائري ومراكــز 

القــوة يف العائلــة املمتــدة.

إن الفعــل العشــائري يقــوم بالتدخــل يف النزاعــات املجتمعيــة بشــكل عاجــل وســريع، خاصــة يف حــاالت القتــل او اجلرائــم 
الشــاذة كاالغتصــاب، ويأتــي هــذا التدخــل مبثابــة وقــف لالشــتباك بــني طــريف النــزاع الــى حــني التفكــر باجلرميــة بهــدوء، 
لكــن هــذا التدخــل “الهدنــة” يقطــع الطريــق يف كثيــر مــن احلــاالت عــن جلــوء الضحيــة الــى القانــون أو املؤسســات 

احلقوقيــة، 

تقــول رهــام، 30 عامــًا موظفــة يف القطــاع العــام وحتمــل درجــة البكالوريــوس، أن جدتهــا تعرضــت للتضليــل وقــام ابنهــا 
باحلصــول علــى بصمتهــا علــى تنــازل عــن قطعــة أرض كبيــرة، قــام ببيــع األرض واســتثمر األمــوال ملنفعتــه املنفــردة مــن 
خــال بنــاء منــزل واســع لــه وألبنائــه، وجتاهــل مطالــب أخواتــه بشــكل دائــم ورفــض اعطائهــم حقهــم، وهنــا تعتبــر ريهــام 
أن عــدم جلــوء “خاالتهــا” الــى القضــاء والقانــون أو حتــى التدخــل العشــائري مــرده اخلــوف مــن الفضيحــة واخلــوف مــن 
تصاعــد النــزاع بــن األخــوة والوصــول الــى القتــل أو اإليــذاء اجلســيم، مــا جعــل اخليــار هــو الســكوت والتنــازل عــن احلــق 

املثبــت. 

ــة، اذ اعتبــرت  ــدى املشــاركات يف املجموعــات البؤري ــة ل ــي مســاحة ضبابي ويف هــذا الســياق، شــكل مفهــوم الســلم األهل
الســيدات املشــاركات ان الســلم األهلــي باملجمــل مرتبــط بالفعــل العشــائري، وبإطفــاء احلرائــق ال الســلم املســتدام، كمــا 

اعتبــرن ان الســلم األهلــي ال يســير بالتــوازي مــع املنظومــة القانونيــة بــأي شــكل مــن االشــكال. 
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: هل كنت عرضة ألي من النزاعات المذكورة؟
ً
ثامنا

رفضــت حوالــي %7.4 اإلجابــة عــن هــذا الســؤال، وخــالل نقــاش هــذه اإلجابــة يف املجموعــات اعتبــرت إحــدى املشــاركات 
ــة  ــوات حــل داخلي ــاج لقن ــا حتت ــن كونه أن النزاعــات والتعنيــف وغيرهــا مســألة شــخصية ال يجــوز مشــاركتها واآلخري

بعيــداً عــن املؤسســات والقضــاء والعشــائر.

مــن املهــم إعــادة التأكيــد هنــا علــى راديكاليــة وضيــق املفهــوم الســائد مجتمعيــاً للنــزاع، وهــو الــذي تــراه النســوة مرتبطــاً 
بشــكل مباشــر وحصــري باالعتــداء اجلســدي املباشــر، أي أن النــزاع يف الصــورة النمطيــة الراســخة ذو مســتوى مرتفــع 
عنفيــاً، مــا يحيــد أشــكال النــزاع غيــر املباشــر والنــزاع غيــر املرتبــط بالعنــف املــادي، ويحيــد أيضــاً أشــكاالً أخــرى مــن 

العنــف موجــودة ومنتشــرة يف احلالــة الفلســطينية، وهــذا مــا يســتدعي إعــادة تعريــف العنــف والنــزاع والســلم األهلــي.

إن إقــرار أكثــر مــن نصــف املشــاركات بتعرضهــن لشــكل مــن اشــكال النزاعــات احملــددة يف الورقــة البحثيــة يشــير الــى 
حجــم هــذه الظاهــرة، ورغــم تراجعهــا الطفيــف وفــق مســح العنــف الــذي قــارن بــني مؤشــرات العنــف بــني عامــي 2011 
و2019، إال أن هــذا التراجــع ال يعكــس حتــوالً او انتقــاالً الــى حــل مســببات وجــذور النــزاع املجتمعــي الــذي ميــس النســاء.

طبيعة النزاعات التي تعرضت اليها النساء

ذهبــت املشــاركات الــى أن أبــرز مســببات النزاعــات بنــاء علــى التجربــة الشــخصية يف التجمعــات األربعــة موضــع املســح 
هــي األســرية بنســبة %34.9، تتلوهــا تلــك االجتماعيــة االقتصاديــة املرتبطــة بالعائلــة املمتــدة بنســبة %24.4، لكــن 
حوالــي %22.1 حتدثــن عــن نزاعــات أخــرى خــارج هــذه التصنيفــات وفــق فهمهــن، وهــي نزاعــات ترتبــط بالعالقــات 
االجتماعيــة العامــة »اجليــران واحلــارة والتجمــع الســكاني«، ونزاعــات بســبب الفوضــى مثــاًل، وهنــا انتقلــت املشــاركات 
بغيــاب ســيادة القانــون والفوضــى مــن موقعــه كعامــل معطــل حلــل النزاعــات كمــا ذكــر آنفــاً، إلــى ســبب مباشــر للنزاعــات، 
وهــذا مــا ميكــن فهمــه علــى أنــه تطــور تدريجــي يف الوعــي املجتمعــي جتــاه العالقــة الســببية بــني الفوضــى والنزاعــات 
املجتمعيــة، أي أن تضخــم الفوضــى وحتولهــا الــى ظاهــرة شــكل منظومــات اجتماعيــة منــت وترعــرت بالفوضــى وقادتهــا 

لتصبــح عامــل نــزاع مباشــر. 

ما هي القنوات التي لجأت/ تلجأين اليها في حاالت النزاع

ان الســياقات آنفــة الذكــر يف التجمعــات الســكانية موضــع الدراســة، ال جتعــل مــن املســتغرب ان تكــون %58.9 مــن 
النســاء قــد جلــأت أو ســتلجأ الــى القنــوات االجتماعيــة حلــل النزاعــات التــي تقــع بهــا، تتلوهــا %22.1 يفضلــن اللجــوء الــى 
الوســاطة القانونيــة او املجتمــع املدنــي، فيمــا فضلــت %3.2 مــن النســاء العنــف وذهــن اليــه واعتبرنــه الوســيلة األجنــع.

ــى وان  ــة وحت ــال احملاكــم طويل تقــول احــدى املشــاركات ان العنــف فــرض نفســه يف املجتمــع الفلســطيني، وتضيــف »حب
اخــذت قــرار ال أحــد يســتطيع تطبيقــه، امــا العشــائر فهــي متجنيــة علــى املــرأة دومــاً، احلــل دومــاً اللجــوء الــى العائلــة 

الصغيــرة او العائلــة املمتــدة ألخــذ 
عــن  امــا  والعنــف«.  بالقــوة  احلــق 
املشــاركات  مــن   1.1% اختيــار 
خيــار احلــل الفــردي بهــدوء وصمــت 
اختــرن  ممــن  أقــل  نســبة  »وهــي 
عــدم مشــاركة اآلخريــن نزاعاتهــن«، 
يف  املشــاركات  احــدى  اعتبــرت 
املجموعــات أن ان املــرأة يجــب ان 
تختــار »الســتر« والتحمــل مــن أجــل 
يتطلــب  وهــذا  وأبنائهــا،  عائلتهــا 
حــل املشــكالت داخــل البيــت بهــدوء 

وصمــت وبنفــس طويــل.

أن  تقــول  أعــاله  املؤشــرات  ان 
الصمــت ليــس خيــاراً مرجحــاً يف 
مــا  وهــذا  الفلســطينية،  احلالــة 
يفتــح البــاب أمــام املجتمــع املدنــي 
تعميــق  يف  احلقيقــي  دوره  ألخــذ 
اســتجابة  كقنــاة  وحضــوره  تأثيــره 
عاجلــة للنزاعــات التــي تقــع فيهــا 
املــرأة، الــى جانــب ضغطــه لدعــم 
هــذا التوجــه وفــق األطــر القانونيــة. 
أيضــاً، هــذا الوعــي النســوي بحاجــة 
لتدخــالت ترتبــط ببنــاء القــدرات 
املــرأة  دور  تعزيــز  يف  واملســاعدة 

األهلــي. الســلم  مبنظومــة 

"وساطة اجتماعية" عائلة عشيرة
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المحور الثالث:

 االستنتاجات والتوصيات

إن قــراءة خريطــة النزاعــات املجتمعيــة يف الســياق الفلســطيني بتحليــل قائــم علــى النــوع االجتماعــي تظهــر 
ــزاع  ــة موضــع الدراســة وهــي: الن ــة الثالث ــم املركزي ــدى النســاء فيمــا يخــص املفاهي ــاً ل التباســاً مفاهيمي
والعنــف والســلم األهلــي. اذ متيــل املفاهيــم الراســخة لتبنــي املنظــور املجتمعــي املوجــه عشــائرياً للمفاهيــم 
الثالثــة، مــع اغفــال املؤسســات الرســمية واملجتمــع املدنيــة أهميــة تأطيــر املفاهيــم املذكــورة بشــكل دقيــق 
يفضــي لبنــاء منظومــة حمايــة للمــرأة بشــكل خــاص وللمجتمــع بشــكل عــام. وهنــا توصــي هــذه الدراســة 
بإطــالق ورشــة وطنيــة واســعة لتأطيــر املفاهيــم املذكــورة ووضــع تعريفــات متفــق عليهــا موضــع التنفيــذ يف 

كافــة القوانــني والتشــريعات واخلطــط الوطنيــة ذات الصلــة.

وهنــا تبــرز أهميــة دور املجتمــع املدنــي فيمــا يخــص حمايــة املــرأة يف ســياقات النزاعــات املجتمعيــة مــن 
جهــة، وتعزيــز دورهــا كفاعــل مؤثــر يف منظومــة الســلم األهلــي مــن جهــة أخــرى. اذ مــن املفتــرض ان تقــوم 
تدخــالت املدنــي علــى أربعــة مرتكــزات وهــي: التأطيــر والضغــط والتوعيــة والتمكــني، ويتمثــل دور التأطيــر 
ــم امللتبســة والسياســات واخلطــط االســتراتيجية وتقــدمي  ــق حــراك مجتمعــي واســع حــول املفاهي يف خل
ــع القــرار إلقــرار  ــى مراكــز صن مقترحــات سياســاتية وتشــريعية واســعة، كمــا مــن املفتــرض الضغــط عل
القوانــني التــي نوقشــت وصيغــت بحضــور العديــد مــن ممثلــي املجتمــع املدنــي كقانــون األحــوال الشــخصية 
وقانــون العقوبــات، والضغــط لفــرض ســيادة القانــون وضبــط الفعــل العشــائري حتــت مظلــة النظــام 
السياســي اجلامــع. فيمــا يقــوم مرتكــزي التوعيــة ورفــع القــدرات علــى تعزيــز برامــج التوعيــة والتأهيــل 
املتصلــة بحقــوق املــرأة ودورهــا يف تعزيــز الســلم األهلــي وحمايتهــا مــن النزاعــات املجتمعيــة، مــع اإلشــارة 

لضــرورة توحيــد جهــود املؤسســات ذات الصلــة لضمــان عــدم التضــارب او إهمــال املناطــق املهمشــة. 

لعــب املجتمــع املدنــي، بقيــادة مؤسســة تعــاون، دوراً هامــاً يف اســتجالب تبنــي حكومــي ملســودة قانــون 
الوســاطة، وستســتمر املؤسســة يف ضغطهــا حتــى إقــرار هــذا القانــون نهائيــاً، وهنــا توصــي الدراســة 
بضــرورة ســرعة تبنــي القانــون وعكســه يف خطــط تنفيذيــة خللــق منظومــة وســاطة فعالــة وملزمــة بشــراكة 
ــح وضــروري خاصــة يف املناطــق  ــة، وهــذا أمــر مل مــا بــني احلكومــة واملجتمــع املدنــي واملجتمعــات احمللي

املســماة »ج«.

وهنــا توصــي الدراســة بضــرورة ســرعة إطــالق مرصــد للنزاعــات االجتماعيــة املتصلــة باملــرأة ضمــن 
منظومــة انــذار مبكــر يســاعد علــى إعــادة قــراءة السياســات والقوانــني واإلجــراءات والتدخــل بشــكل ســريع 
ــة  ــي واحلكومــة والقــوى االجتماعي ــى قــدرة املجتمــع املدن ــاً عل ــال، وهــذا مــا يجــب ان ينعكــس ايجاب وفع
احملليــة يف رســم منظومــة اســتجابة مبكــرة يف املناطــق املصنفــة »ج« حلمايــة املــرأة مــن النزاعــات املجتمعية 

دون خلــق منظومــة اســتجابة خارجــة عــن اإلطــار التشــريعي الرســمي. 

إن نزاعــات العمــل تشــكل مســاحة انتهــاك عميــق للمــرأة مــن خــالل التعيــني بــال عقــود أو العمــل بأجــر 
ادنــى مــن احلــد األدنــى املقــر رســمياً أو االبتــزاز مبختلــف أنواعــه، وهنــا مــن الضــروري وضــع إطــار 
قانــون خــاص لعمــل املــرأة ومحدداتــه، يراعــي اغــالق كافــة املنافــذ التــي يتهــرب منهــا صاحــب العمــل مــن 
اســتحقاقاته مثــل عــدم توقيــع العقــود أو اجبــار املــرأة علــى توقيــع االســتقالة املســبقة، الــى جانــب تغليــظ 

عقوبــات االبتــزاز للمــرأة يف مــكان العمــل، خاصــة االبتــزاز اجلنســي.

واخيــراً، توصــي الدراســة إقــرار مســرب قضائــي خــاص للقضايــا املرتبطــة بالنزاعــات املجتمعيــة املتصلــة 
باملــرأة، وضمــان ســرعة وفاعليــة اتخــاذ القــرارات بالقضايــا ذات الصلــة كقضايــا مســتعجلة، مــع ضمــان 
ــن الضــروري البحــث يف  ــه م ــا أن ــة، كم ــة التنفيذي ــزة الدول ــر أجه ــم عب ــال ملخرجــات احملاك ــذ الفع التنفي

تدخــل دولــي مــن أجــل انفــاذ القانــون يف املناطــق غيــر اخلاضعــة للســلطة الفلســطينية.

توصيات خاصة »وفق مناطق عينة الدراسة«

يطا

يشــكل الثقــل العشــائري ودور العائلــة املمتــدة مســاحة تأثيــر مركزيــة يف يطــا، كمــا تشــكل النزاعــات ذات الصلــة بامليــراث 
والقضايــا االجتماعيــة العائليــة مســاحة تاثيــر مركزيــة علــى املــرأة يف هــذه املنطقــة، وال تشــكل نزاعــات العمــل يف هــذه 
املنطقــة، ويف وعــي املــرأة مــن هــذه املنطقــة، مســاحة تأثيــر كبيــرة كــون النســاء العامــالت مرتبطــات باملجمــل مبشــاريع 
عائليــة، خاصــة الزراعيــة، وهــذا مــا يعكــس سلســلة مالحظــات جوهريــة، أولهــا ضبابيــة مفهــوم النــزاع والعنــف لــدى املــرأة 
وربطــه بالفهــم احلــاد للنــزاع العنيــف فقــط، وثانيهــا تداخــل مســاحة خصوصيــة املــرأة مــع مســاحة تأثيــر العائلــة وهــذا 
مــا يظهــر مــن خــالل ارتبــاك تعريــف املــرأة لدورهــا يف املشــاريع العائليــة، حيــث ال تعتبــر كثيــر مــن النســاء عــدم تلقيهــن 
أجــور مشــكلة تفضــي الــى نــزاع، رغــم أن هــذه املشــكلة قــد تكــون مصــدراً لنــزاع كامــن يتفجــر الحقــاً يف حــال تفــكك عمــل 

العائلــة ومت بحــث تقســمه إرثيــاً أو وفــق حصــص بــني اإلخــوة أو الشــركاء مــن العائلــة. 

وهنا تبرز أهمية تركز التدخالت يف منطقة يطا على ثالثة مساحات فعل:

توظيــف مســاحة الفعــل العشــائري لصالــح إنصــاف املــرأة يف النزاعــات: ويتــم هــذا مــن خــال تنظيــم جســم . 1
ائتــايف يف يطــا مــن قبــل مؤسســات املجتمــع احمللــي تتبنــى وثيقــة شــرف تولــي مــن خالهــا مراكــز الفعــل 
االجتماعــي –العشــائري قضيــة دعــم املــرأة يف نزاعاتهــا االجتماعيــة أولويــة، ومــن الضــروري أن تكــون املــرأة 
حاضــرة وفاعلــة ومديــرة لهــذا التفاعــل املجتمعــي كــي تعبــر عــن احتياجهــا بشــكل مباشــر مــن خــال ممثــات 

محليــات.

تعزيــز قــدرات املؤسســات احملليــة: وهــذا ميتــد إلــى جوانــب تعزيــز قــدرات املؤسســات احملليــة علــى تصميــم وإطــاق . 2
برامــج توعيــة وتثقيــف نســوي ذات صلــة، وأخــرى توعويــة تســاعد املجتمــع احمللــي والعشــائر يف فهــم آليــات دعــم 
املــرأة يف مراكــز النزاعــات، باإلضافــة الــى دعــم قــدرات هــذه املؤسســات يف بنــاء مركــز دعــم مجتمعــي مشــترك 
يقــوم علــى رصــد النزاعــات ودعــم املــرأة قانونيــًا وفنيــًا ومتابعــة تذليــل أيــة عقبــات ذات صلــة ســواء يف املؤسســات 
الرســمية أو غيرهــا، وهــذا مــا يحتــاج أن يســبقه بشــكل أكيــد اجــراءات بنــاء ثقــة بــن املجتمــع املدنــي واملــرأة بشــكل 

دقيــق وممنهــج.

تبنــي برنامــج لدعــم موقــع املــرأة يف منظومــة الســلم األهلــي: وهــذا البرنامــج الــذي مــن املفتــرض أن يطبــق يف . 3
التجمعــات األربعــة كجــزء مــن برنامــج وطنــي شــامل، ويركــز علــى بنــاء قــدرات املــرأة أواًل وتعزيــز قدراتهــا بشــكل 
مســتمر فيمــا يتعلــق باملهــارات القياديــة والفنيــة ذات الصلــة بالســلم األهلــي، ودعــم وصولهــا ملراكــز تأثيــر يف 

منظومــة الســلم األهلــي، خاصــة مبؤسســات احملافظــات بشــكل محــدد.

البلدة القديمة في الخليل

عكســت مخرجــات البحــث يف البلــدة القدميــة باخلليــل خصوصيــة هــذه املنطقــة، اذ اعتبــرت املشــاركات مــن هــذه املنطقــة 
أن النزاعــات األســرية ونزاعــات العمــل هــي مركزيــة يف منظومــة النزاعــات املؤثــرة علــى املــرأة يف البلــدة القدميــة، كمــا 
اظهــرت املشــاركات حالــة مــن ضعــف الثقــة يف منظومتــي القضــاء والقانــون مــن جهــة، وإنفــاذ القانــون مــن جهــة اخــرى، 
الالفــت ان النتائــج تظهــر ارتبــاكاً لــدى املشــاركات فيمــا يخــص املنظومــة البديلــة الفاعلــة حلمايتهــن يف حــال وقوعهــن يف 

نزاعــات، وأخيــراً، أبــرزت النتائــج هشاشــة منظومــة الســلم االهلــي يف هــذه املنطقــة. 

تشــكل العائلــة مركــز فعــل اجتماعــي مركــزي يف البلــدة القدميــة باخلليــل، ويبــرز دورهــا بشــكل أكبــر يف ظــل وجــود 
ســيطرة اســرائيلية علــى املنطقــة متنــع إنفــاذ القانــون الفلســطيني فيهــا، إال أن االنحيــازات العائليــة مــا تــزال تقــوم علــى 

االســتقطاب احلــاد واملواجهــة التــي قــد تكــون مســلحة يف كثيــر مــن األحيــان.

وهنا من املهم أن يتركز التدخل يف منطقة البلدة القدمية على ما يلي:

انشــاء منظومــة انفــاذ قانــون شــعبية: تعانــي املناطــق املســماة ج مــن غيــاب آليــات انفــاذ القانــون الرســمية، وعــدم . 1
فاعليــة الــدور العشــائري كضامــن للســلم األهلــي، وهنــا مــن املهــم أن يتــم اعــادة انتــاج منظومــة إنفــاذ للقانــون 
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غيــر رســمية تبــدأ مــن أســفل إلــى أعلــى وفــق هيــاكل ومســؤوليات محــددة، يتركــز فيهــا دور العشــيرة علــى منــع 
تفاقــم النــزاع فيمــا يضمــن فواعــل املجتمــع احمللــي انفــاذ القانــون وفــق بروتكــول يعــد بشــراكة وطنيــة، مــن املهــم 

ان تكــون هــذه املنظومــة وطنيــة وشــاملة لكــن تطبــق ويف خصوصيــة كل منطقــة. 

دعــم النســاء يف مواقــع العمــل وحتفيــز املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة: تعانــي البلــدة القدميــة يف اخلليــل مــن . 2
معــدالت بطالــة عامــة مرتفعــة، وضعــف يف الســوق التجــاري احمللــي، مــا يضطــر النســاء الــى العمــل بظــروف 
صعبــة وأجــور منخفضــة دون حمايــة كافيــة، مــن الضــروري التدخــل مــن خــال برنامــج تقييــم لواقــع نســاء 
البلــدة القدميــة يف املنشــآت االنتاجيــة والتجاريــة واخلدميــة وحمايتهــن بشــكل خــاص، اســتنادًا خلصوصيــة 
البلــدة القدميــة، واطــاق سلســلة تدخــات إلنفــاذ احلمايــة القانونيــة مــن خــال العقــود واحلــد األدنــى لألجــور 

وظــروف العمــل تديرهــا جلنــة مشــتركة بــن وزارة العمــل ومؤسســات املجتمــع املدنــي والنقابــات. 

مــن الضــروري أيضــاً اطــالق برنامــج لدعــم املشــاريع الصغيــرة واملشــاريع التشــاركية املتوســطة يف املنطقــة يديــره املجتمــع 
احمللــي واحملافظــة يقــوم علــى اســتثمار منتجــات البلــدة القدميــة اليدويــة بشــكل خــاص وترويجهــا باســتخدام شــبكة نقــاط 
بيــع وطنيــة ومواقــع بيــع الكترونيــة، أي التحــول يف البلــدة القدميــة الــي عمليــة انتــاج نســوي مكثــف يســوق خــارج املنطقــة، 

مــع التأكيــد علــى أهميــة احملافظــة علــى املنشــآت التجاريــة واحملــال املوجــودة يف املنطقــة.

حزما ومخيم شعفاط

تتشــارك املنطقتــان يف تشــابه النتائــج واملخرجــات مــع البلــدة القدميــة يف اخلليــل مــن حيــث عــدم وجــود ثقــة باملنظومتــني 
ــة، ووقــوع املــرأة ضحيــة نزاعــات أســرية ونزاعــات عمــل  ــي بديل ــة، وعــدم حتديــد برامــج ســلم أهل القضائيــة والتنفيذي

بشــكل أساســي يف هاتــني املنطقتــني الواقعتــان يف محافظــة القــدس. 

ــه  ــد ونزاعات ــي املمت ان منطقــة حزمــا تتشــارك ببعــض الســمات مــع يطــا، خاصــة فيمــا يتصــل بالعمــل الزراعــي العائل
الكامنــة، وتقــع املنطقــة بــني املنظومتــني القانونييتــني الفلســطينية وتلــك املطبقــة يف القــدس، وهــذا مــا يخلــق أيضــاً الباســاً 
ــق  واســتخداماً مشــوهاً للقانــون واالنتقائيــة يف إنفــاذه، ومــا يــزال دور العشــائر أيضــاً مشــوهاً يف هــذه املنطقــة، مــا خل
حالــة مــن الفوضــى املســتدامة تقــع املــرأة يف قلبهــا كضحيــة مباشــرة مــن جهــة، وكضحيــة متأثــرة بغيــاب منظومــة فاعلــة 

للســلم األهلــي مــن جهــة أخــرى. 

امــام مخيــم شــعفاط فتعانــي النســاء فيــه مــن ازمــات اقتصاديــة عمرانيــة اجتماعيــة مركبــة، فاالكتظــاظ وغيــاب القــدرة 
علــى البنــاء والتوســع ادى لوجــود عائــالت ممتــدة تشــارك مســاحات ضيقــة، مــا خلــق نزاعــات بنيويــة كمــا تشــرح النســاء، 
ــاب ســيادة  ــة وسياســية حتــاول ادارة غي ــوى اجتماعي ــل يتصــدر املشــهد ق ــة، ب ــا يف القري ــة كم ــرز دور العائل ــا ال يب وهن

القانــون ومنــع االنــزالق يف التبعيــة للمنظومــة القانونيــة اإلســرائيلية.

وهنا ميكن تقدمي جملة من التدخالت أهمها:

انشاء عيادات قانونية للنزاعات النسوية.. 1

اطاق برنامج توعية نسوي ائتايف تديره مجموعة من املؤسسات احمللية النسوية.. 2

تشــكيل جلنــة محليــة مقدســية تقــوم باقتــراح منظومــة ادارة فاعلــة للســلم األهلــي يف ظــل الوضــع القائــم . 3
بالقــدس.

تفعيل دور املجتمع املدني يف متابعة تدخات قانونية حلماية املرأة يف مراكز النزاع املجتمعي.. 4

تنويه ختامي

قدمــت هــذه الدراســة كأرضيــة لفتــح نقــاش يف مناطــق 
لبحــث  ثانيــاً  القــرار  صنــع  مراكــز  ويف  أوالً  الدراســة 
النزاعــات  مــن  املــرأة  حلمايــة  املفضيــة  التدخــالت 
فــرض  يف  مركــزي  كالعــب  دورهــا  وتعزيــز  املجتمعيــة 
ســتتابع  هنــا  ومــن  األهلــي،  الســلم  وترســيخ  وإنفــاذ 
زيــارات  خــالل  مــن  الدراســة  هــذه  »تعــاون«  مؤسســة 
األطــراف  مــع  تفاعليــة  عمــل  وورش  معمقــة،  ولقــاءات 
ذات العالقــة مــن أجــل تطويــر التوصيــات ودمجهــا مــع 

الصلــة. ذات  العامــة  السياســات  منظومــة 
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