وزارة شؤون المرأة
تقرير حول

أثر االحتالل اإلسرائيلي على واقع المرأة الفلسطينية
2010

2011/01/17

1

إعداد رئيسي :أمين عاصي /مدير دائرة الدراسات والسياسات

amein0003@hotmail.com

وزارة شؤون المرأة -فلسطين
تلفون 0097022403315:أو 0097022400651

فاكس0097022402175:

ص.ب – 4616 :البيرة -رام هللا

2

أثر االحتالل اإلسرائيلي على واقع المرأة الفلسطينية

مقدمة:

تتمركز فلسطين فيي المواجهي الرئيسيي ميل المعيروص النيهيوني فموئ نعيوئها فيي أوانير السير التاسيل

ععر ،وبداي توفيئ معروعها تجاه الموطس  ،نجحت الحركي النيهيوني عيدعن مين اليو اليدوك نيئا

فييي االييتلك الجييز األكبيير ميين فلسييطين وإقامي دولي إسيرائي عييا  1948فبييدأت اانتهييا كافي السييو
الميوانوين الفلسيطيويين،وأنئت عتلسييي اليدعن اللامي مين الحركي النيهيوني إلي أ اسيتلملت االييتلك

مييا تبس ي ميين األ ارضييي الفلسييطيوي عييا ،1967وبييدأت عتوفيييئ فييدفها الرئيسييي الييئو يحييوك دو قيييا

الدول ي ي الفلسطيوي ،فسي ييارعت إل ي ي تهمي يييش العي ييلي الفلسي ييطيوي وتيي ييييا مني ييادر عي يييش الم ي يوانوين
واستغلك ثرواتهن،وتحويلهن إل ملحا تاال للقتناد اإلسرائيلي

في ضو تلك التطورات تلاظمت المخانر اإلسرائيلي عل المعيروص الفلسيطيوي ،اليي

نيا

ع اركيا

عسي ار في مختلف مجاالت الحياة وسيائر أوجي الوعيا المجتملي،السياسيي واالقتنيادو واالجتمياعي
والثس ييافي والوفسي،ناصي ي علي ي الحركي ي الوس ييوي الفلس ييطيوي ،التي أن ييئت فويته ييا ا ييالتبلور ف ييي س يييا

معاركتها الفلال في عملي الويياك اليونوي مميا عرضيها إلي مواقيف محفوفي االمخيانر،ونلا الالي
ميين الملانيياة التييي مسييت جميييل جوانبها،السياسييي واالقتنييادي واالجتماعيي واألموي ،فسييد ااتييت ا فييا

السياسي للح التفاوضي غير واضح في ضو االتياجوا إل التوالد من اج فدف السيي األساس
التييي يجمييل عليهييا العييلي الفلسييطيوي امختلييف أنياف ي وفييي إنهييا االالييتلك اإلس يرائيلي وإ ازل ي كاف ي
مخلفات  ،الي

الهدف:

ال يمكن انجاز معروص تحررو من دو معارك المرأة في

 1تهييدف فييئه الورق ي إل ي التلييرف عل ي اعييرز االعتييدا ات واالنتهاكييات اإلس يرائيلي ضييد الم يرأة
الفلسطيوي لللا 2010

 2التلرف عل أثر تلك االعتدا ات عل الواقل الملاش للمرأة

األهمية:

تلمن أفمي التلرف عل انتهاكات االالتلك اإلسرائيلي ضد المرأة الفلسيطيوي اننهيا ننيف المجتميل،

وشريك أساسي مل الرج في عمليي التوميي  ،إأ أ التليرف علي االنتهاكيات ومواجهتهيا سيسيافن فيي
السير اطريا التومي دو عوائا من االالتلك

أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية التي تؤثر على واقع المرأة االجتماعي واالقتصادي والسياسي:
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في فئا الجيز سوسيتلر

مباشر:

أفين االعتيدا ات اإلسيرائيلي علي الميرأة الفلسيطيوي اعيك مباشير ،أو غيير

الهدم والتهجير:1
في ييي عي ييا  2010تي يين في ييد  396موي ييزك في ييي السي ييدس الع ي يرقي والموي ييانا الخاضي ييل لسي ييلط االالي ييتلك

اإلسيرائيلي فييي اليييف الغربيي  ،االمسارني مييل فيد  245موييزك فييي اللييا السيياعا عوسييب ارتفيياص ،%45
نتيج ي لهييئا الهييد تيين تهجييير  561شخنييا عيييوهن  280نفييل غييير أمهيياتهن كمييا تيييررت ال ييروف

المليعي ألكثر من  3000شخص ننفهن نسا

الجدار:2

 1سيسل الوالي  33ألف فلسيطيوي مين الميلت فوييات الييف الغربيي ويليعيو فيي  36تجميل
سكاني عين الجدار والخط األنير

 2اغلي الفلسطيويين الحاملين لهوي السدس العرقي ستسل سكوافن عين الجدار والخط األنير
 3الوالي  126ألف فلسطيوي سيحيطهن الجدار من ثلث جهات وتعك  31تجمل سكاني

 4ما يسيار مين  28أليف فلسيطيوي فيي  9تجمليات سيكاني سييحيطهن الجيدار مين أربيل جهيات
احي

يربطهن شارص أو نفا مل اليف الغربي

 5أثيير الجييدار عل ي نمسييو ألييف فلسييطيوي مميين يحملييو الهوي ي الزرقييا للييوهن يسييكوو فييي
موانا كفر عسي وسمي ار ميس ،مما أثر الجدار عل وصولهن إل نيدمات الرعايي النيحي

في السدس

 6كمييا أثيير الجييدار عل ي عم ي الوسييا دان ي السييدس الي ي

أ عل ي سييبي المثيياك فوييا موظف ي

تلم في الهلك األالمر تخرج للملها قب الساعتين للوصوك

 %70 7م يين الممرض ييات الل يياملت ف ييي مستع ييف جمليي ي اله ييلك األالم يير للي يوالدة م يين الي ييف
الغربي  ،الي

يتننر غالبيتهن عل الواجز التفتيش والبنمات

 8أثر الجدار عل األنفاك الملاقين وعل أمهاتهن ناص أوالئك الملاقين الواقلين عين الجدار
والمستونوات اإلسرائيلي الي

يحتاج األمر لساعات نواك للوصوك إل المستعف

الحاك في مستونو جب أعو غوين الي

كما فو

راللي شياق للوصيوك إلي عييت لحين أو عييت سياالور

لتلسي الللج

األسيرات:3

1بيان صادر عن األمم المتحدة ،السيد ماكسويل غيالرد  22ديسمبر 2010
2تقرير منظمة الصحة العالمية "أثر الجدار على الصحة ،مكتب األراضي الفلسطينية ،تموز 2010
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األبعاد:
التهديد ااألالد والطرد لألسيرات للموف كما اليدث ميل األسييرة ايريويا سيراالو  ،اليي

أنهيا متزوجي مين

األسير الفلسطيوي إعرافين سراالو المحكو االمؤبد من سكا مخين الدفيعي وتليي نفلي والييدة وفيي

غزال التي تليش مل جدفا وجدتها في المخين

الضرب واإلهانة:

ال تفيير المخيياعرات اإلس يرائيلي عييين األسيير الرجيياك واألسيييرات الوسييا إأ كثي ي ار مييا صيياالبت عملي ي
اعتساك الوسيا ضير وإفاني  ،و ترفييي وتروييل ،وملاملي قاسيي اليي

تلرضين ألصيواف مختلفي مين

التلييئيي والييير المبييرم دو م ارعيياة لجوسييهن واالتياجيياتهن الخاص ي  ،جافييدين ااسييتمرار إل ي اعتييداص

السييب إلأاللهيين وقملهيين والمسيياس اعيرفهن وك يرامتهن ميين نييلك مييرور السييجانين فييي أقسييامهن ليييل

وأثوا نومهن ،وفي كثير من األاليا يتن اقتحا غرفهن مباشرة ليل وفجنة من قب السجانين دو أ

يتمكن من وضل الموادي كغطا عل رؤوسهن ،فيل عن وجود الفئ ار التي ااتت تسين في الزنازين
َ
مل األسيرات تساسمهن الطلا الئو فو أصل سي  ،وغير صيحي وال يفيي االحيد األدني الالتياجيات
الجسن وكثي ار ما وجدوا في الئاا

والحعرات واألوساخ ،ااإلضاف للبرد السارص في العتا والرنوبي ،

وعد وجود تدفئ وأغطي كافي  ،واالزدالا وقل التهوي

ظروف السجن قاسية:

أكدت األسيرات السي تسرير و ازرة األسر أ أوضياص السيجن قاسيي للغايي وأنهين يلعين فيي ظيروف
قاسيي ال تطيا ميين الويواالي المليعيي والوفسييي اسيبي إجي ار ات إدارة السييجن واشيتلت األسييرات ميين

االكت ييال الع ييديد ف ييي الغ ييرف نتيجي ي الل ييدد المرتف ييل لألس يييرات وانتع ييار األمي ي ار

الجلديي ي والطفي ي

الجلدو عيوهن نتيج الرنوب اللالي في الغرف و عد تسدين الللج لهن من قب إدارة السجن

اعتقال األمهات والحوامل:

اعتسلييت األسيييرة المحييررة ميرفييت ن ي وفييي فييي األشييهر األول ي ميين زواجهييا ،وأميييت أشييهر الحم ي
األول دان الزنازين ،إل أ تن نسلها إل سجن نفي ترتسا ،الي لن تتلا أو عواي تئكر
ويساس ييي الطفيي وأمي ي أني يياف الملاني ياة داني ي س ييجن نف ييي تريتس ييا ،وأك ييرت ح
األس يييرة ميرف ييت أ لح ي ي
اإلنجييا

كانييت ميين أصييلي لح ييات الياتهييا وليين تسييتطيل محوفييا ميين أاكرتهييا ،تموييت ميرفييت لييو أ

والييدتها اجانبهييا وفييي فييي المستعييف لتمييدفا اعييي ميين الييدف والحوييا  ،وألج ي فييئه اللواي ي تسييدمت

والدتها وزوجها الدة نلبات للسمام لهما االحيور إل المستعف أثوا الوالدة ،وللن إدارة السجن لن
3باالعتماد على تقارير وزارة األسرى
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تسم عئلك ،نسلت ميرفت الد أ وضلت مولودفا مباشرة إل السجن واليدة دو اعوها الئو تطلبت
الالت ي النييحي اسييا ه ليييو نيير فييي المستعييف

ملاناة دان السيجن ،اليي

الق ي وائ ي وفييو فييي عميير الي يراص ،مييا القت ي أم ي ميين

أ إدارة السيجن ال تيوفر لي ميا يحتاجي مين اللييي ،والفاضيات ،وملايس

ورعاي صحي  ،لن يتلا وائ الت التطليمات الطبي اللزم في مواعيدفا المحددة

تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش

قالييت مو مي فيييومن اريييتس ووتييش فييي تسرييير أصييدرت إ السياسييات اإلسيرائيلي فييي اليييف الغربيي

تمي ييزت اسس ييوة ض ييد الس ييكا الفلس ييطيويين وتح ييرمهن م يين االالتياج ييات األساس ييي عيوم ييا ت ييولن امختل ييف

الخدمات عل المستونوات اليهودي .

يواج الفلسطيويو تمييي از مموهجيا مين واقيل أصيلهن اللرقيي أو اإلثويي أو اليونوي ،ميل الرميانهن مين

اللهربييا والمييياه والمييدارس والطيير  ،عيومييا المسييتونوين اليهييود السيياكوين عل ي مسرب ي مييوهن يتمتلييو
اجميي ييل مي ييا تسي ييد الدول ي ي مي يين ني ييدمات وبيومي ييا تزدفي يير المسي ييتونوات اإلس ي يرائيلي  ،ف ي ي

الفلسي ييطيويين

الخاضلين للسيطرة اإلسرائيلي يليعو في معس – فاألمر ال يستنير علي الفني وانليدا المسياواة،

فهن أاليانا ما يبلدو أييا عن أراضيهن ويخرجو من عيوتهن".
الطرد والنزوح:

احسي فيومن رايتس ووتش فان عن نريا جل المجتملات السكوي الفلسطيوي غير قاعل للحيياة،

كثي ار ما كا للسياسات التمييزي اإلسرائيلي أثر إجبار السكا عل مغادرة مجتملاتهن ،ونبسا لد ارسي

مسحي أجريت في الزي ار (يونيو)  2009عل المساكن في الموطس ج  ،وفي الموطس التي تغطيي

 60فييي المائي ميين أ ارضييي اليييف الغربيي وتخيييل للسيييطرة اإلسيرائيلي الحنيري  ،والسييدس العيرقي ،
التي ضمتها إسرائي اعك أالادو ،ف

نحو  31في المائ من السكا الفلسطيويين في تلك الموطس

قد تلرضوا للطرد والوزوم موئ عا .2000

االستيالء والمصادرة:
اسي ي ييتول المسي ي ييتونوو اموجي ي ييي ق ي ي ي اررات عسي ي ييكري إس ي ي يرائيلي عل ي ي ي  1244دونمي ي ييا عهي ي ييدف توسي ي يييل

المستونوات ،الي

أصدر جيش االالتلك ق ار ار يسيي امنادرة  1000دونن من أراضي قري جالود

جوييو شيير نيياعلس و100دونيين و 16دونمييا فييي موطسي البسلي فييي الخليي  ،و 100دونيين ميين أ ارضييي
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قري مسح في محاف

سلفيت ،و  11دونما من أراضي قري كفر قدو  ،شرقي مديوي قلسيليي  ،و11

دونن من أراضي عيت أمر ،و 7دونمات من قري تفوم في محاف
نشر التلوث والمياه العادمة:

الخلي .

فت مستونوو ألو موري المياه اللادم ااتجاه  500دونما من األراضي المزروع انشجار الزيتو

في قري دير الحطي إل شر من ناعلس ،ما أد إل جفاف  220شجرة زيتو مثمرة.
القتل بدم بارد سمة االحتالل في عام :20104

استع ييهد  107ش ييهدا علي ي أي ييدو قي يوات االال ييتلك والمس ييتونوين ن ييلك الل ييا  2010عي ييوهن تس ييل

متياموين أت ار قتلهن جيش االالتلك نلك اعتدائي علي قوافي أسيطوك الحريي للتييامن ميل قطياص

غزة ومن عين العيهدا أيييا ععيرة أنفياك وأربيل نسيا وأسيي ار فيي سيجو االاليتلك وصيحافي فيميا
قتي اثوييين عرصيياص المسييتونوين واثويين ميين اللميياك أثوييا محيياولتهن الوصييوك إلي أميياكن عملهيين فييي

السييدس المحتل ي عل ي الح يواجز اللسييكري اإلس يرائيلي وأصيييي نييلك اللييا  967فلسييطيويا ومتييياموا
دوليا عرصاص االالتلك ومستونوي

الحصار على غزة:

قاك نب ار صحيو فلسطيويو يدرسو تنثير الحنار اإلسرائيلي المفرو
ا لحا ضرر نوي األج انح الفلسطيويين الي

عل قطاص غزة ان يهدد

يجل اللثير من األنفاك عرض ليلف الومو

أو سو التغئي .

أكر ااالثو في سلسل من الدراسات نعرتها دوري النسيت الطبيي ) (Lancetأ الهجيو اإلسيرائيلي
عل السطياص فيي مطليل  2009كيا لي تينثير ميدمر اليي
اجتماعي ناص عين األنفاك.

أني سيبي إصيااات وعملييات نيزوج وملانياة

الضغط النفسي:

مستويات التوتر عين سكا السطاص مرتفل أييا وتحدثت نسيا عين الرعيي اليئو واجهوي فيي اليوالدة
تح ي ي ييت الحن ي ي ييار اليي ي ي ي

نسي ي ي ي البحي ي ي ي

ع ي ي يين أال ي ي ييدافن قوله ي ي ييا ال أص ي ي ييد أنو ي ي ييي ل ي ي يين

وتعير تسديرات إل أ نحو  1400شخص قتلوا وأصيي كثيرو

أم ي ي ييت".

نرو في الهجو اإلسيرائيلي علي

قطاص غزة عين ديسمبر كانو األوك ويواير كانو الثاني  2009ووصف نب ار النح الدمار الئو
لحي ي ي ي ييا االبوي ي ي ي ي ي التحتي ي ي ي ي ي امي ي ي ي ييا في ي ي ي ييي ألي ي ي ي ييك الموي ي ي ي ييازك اننيي ي ي ي ي لي ي ي ي يين يسي ي ي ي ييبا ل ي ي ي ي ي

مثييي ي ي ي ي ".

4تقرير للعالقات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية " االنتهاكات اإلسرائيلية للعام 2011/01/03 "2010
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السي دراس عن أثر الحنار ،أ أكثر من  70في المئ من األسر تلتمد عل المساعدات الغئائي

ووصي ييف  57في ييي المئ ي ي مي يين

المعي يياركين في ييي الد ارس ي ي ظي ييروف الحيي يياة اننهي ييا أق ي ي مي يين جيي ييدة".

وأجيرت د ارسي ثانيي اعين اليوالدة تحيت الحنيار مسياعلت ميل نميس قياعلت و 11اميرأة للحيدي

عين

تجاربهن في ظ التفجيرات ووصفت الوسا كيف تلاملن مل الخوف واللوف وعد اليسين الولهن.

وأشارت الدراس عن إالد المبحوثات قولها إ األسوأ كا عودما يح ال ل وقاليت لين أكين أفلير

مث ا نرين الئين يواجهو الموت أو السنف وإنما كوت أفلر فحسيي فيي اليالتي مياأا سييحدث إأا
عدأت األ الوالدة أثوا اللي ؟ كيف سنتلام ؟ لسد كانوا يسنفو الت سيارات اإلسلاف

في دراس أجريت عل الوالي ألفي نف وم ارفيا وتوصيلت إلي أ وااليدا مين عيين كي أربلي ميوهن ال
يتويياوك وجبي اإلفطييار وفييي المؤشيير الرئيسييي للييادات األكي النييحي وأ واالييدا ميين كي ععيرة مييوهن

منا

ااألنيميا .وتوصلت أييا إل أ واالدا من عين ك  17موهن منا

ايلف الومو وأكيرت

أ الوالي اثوين في المئ موهن مناعو عوسص الوز وأ  15في المئ أما مناعو عزيادة الوز أو

االبدان .

االعتداءات اإلسرائيلية لها تأثيرات كبيرة على المرأة الفلسطينية ،من أهمها:
في فئا الجز نستلر

أفن التنثيرات التي انلكست عل المرأة ج ار االعتدا ات االسرائيلي :

الضغط والقلق النفسي الدائم:

إ عمليات االعتساك والست للل الجوسين تؤدو االمرأة إل تحم ضغو نفسي كبيرة

تحمل عبء المسؤولية كاملة:
إ غيا

الرج من البيت ج ار األسر أو االستعهاد يلسي انعبا مياعف عل المرأة عتحم اللي

اإلنتاجي ،واللي التربوو اللام
تردي الوضع الصحي:

إ انتعار الحواجز ومول الريي التوسي تجلي الوسيا مسييدات الحركي االوصيوك غلي الرعايي النيحي

اللزم  ،ناص عود االنتساك من الريف إل مراكز المد  ،أو تلفي الرعاي النحي في السدس
تدمير اقتصادي ممنهج:

االعتييدا ات اإلس يرائيلي لهييا أثيير كبييير عل ي ازدييياد ملييدالت الفسيير فييي األسيير الفلسييطيوي  ،االييئات فييي

صفوف الوسا التي ترأس أسر
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وصلت البطال ناص في قطاص غزة إل مستويات عالي جدا الي

علغت في صيفوف الوسيا %45

في الين كا ملدك البطال للوسا في اليف الغربي  %18في نهاي عا 2009

إ منييادرة األ ارضييي الزراعي ي  ،واليير المزروعييات يزيييد ميين األعبييا االقتنييادي عل ي األس يرة كك ي ،
وتزيييد ميين أعبييا الميرأة اعييك نيياص ،كييو الميرأة فييي ميين تلمي اجانييي الرجي فييي الحسييوك الزراعيي ،

وقطف الثمار

الحد من الحريات العامة والمشاركة السياسية الحرة:
كفلت كي السيوانين والمواثييا الدوليي اليا الفيرد فيي التلبيير عين ار ه ،وممارسي كافي الوعيانات التيي
تلزز وجوده عل أرضي ومساومي االاليتلك اكافي الوسيائ  ،إال أ إسيرائي تسيو امراقبي معيددة علي

الل الفلسطيوي اما فيهن الوسا

التعليم:

يلتبيير الجييدار الفاص ي  ،أو مييا يسييمي الييبلو اللييازك ميين أكثيير االعتييدا ات اإلس يرائيلي إج ارمييا عل ي
الع ييلي الفلس ييطيوي ،اليي ي

لل ييي الج ييدار دو ار قوي ييا ف ييي ع ييد تمك يين الطلبي ي م يين الوص ييوك لمدارس ييهن،

واستعهاد عدد موهن في م افرات موافي لي

كميا أ اإلسيرائيليين يسيلو إلي الحيد مين التسيد فيي

جييودة التللييين ميين نييلك عييد السييمام احري ي التوس ي لييبلو الطلب ي والطالبييات ميين التوس ي عييين الييدوك

ومراقبتهن مراقب شديدة

يزيد من العنف ضد المرأة:
علي الييرغن ميين أ اللوييف ضييد الميرأة ال ييرتبط ن ريييا ايياالالتلك ،إال أ االعتييدا ات اإلسيرائيلي تزيييد
ميين اليياالت اللوييف فييي المجتمييل ضييد الميرأة جي ار اليييغط الوفسييي الييئو يتلسيياه الرجيياك علي الحيواجز
والطرقات ،والملاعر
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