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مناهضة العنف ضد المرأة واألسرة :زمن السلم والنزاعات المسلحة
مقدمة:

يعرف اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ،الذي وقعته األمم المتحدة سنة ،1991

العنف بأنه " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو

معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة ،بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو اإلكراه
أو الحرمان التعسفي من الحريـة ،سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة" .وتشير الوثيقة

الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين " 1991أن العنف ضد النساء هو أي عنف

مرتبط بنوع الجنس ،يؤدي على األرج للى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة

للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل تلك األفعال ،والحرمان من الحرية قس اًر أو تعسفاً سواء حدث ذلك

في مكان عام أو في الحياة الخاصة" .وربط المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي صدر عنه ما
يعرف بإعالن وبرنامج عمل فينا ( )1991بين العنف والتمييز ضد المرأة ،في الفق ةر ( )13على
أن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية واالستغالل الجنسي والتمييز القائم على الجنس

والتعصب والتطرف وقد جاءت الفقرة كما يلي " يشدد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بصفة
خاصة على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة

والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية واالستغالل واالتجار بالمرأة والقضاء على التحيز

القائم على الجنس في لقامة العدل وازالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة واآلثار

الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني

(جبر.)2003 ،

أظهـر التقريـر الـذي أصـدرته األمـم المتحـدة فـي عـام ( )2001أن واحـدة مـن بـين كـل ثـالث نسـاء
في العالم تعرضت للضرب أو اإلكراه على ممارسة الجـنس أو لسـاءة المعاملـة بصـو ةر أو بـأخرى،

وغالبًاُ ما تتم هذه االنتهاكات لحقوق المرأة بواسطة لنسان يعرفنه .1

تشير العديد من الدراسات الميدانية لمنظمات لنسانية غير حكومية أن امرأة واحدة على األقل من

كـل ثــالث ،تتعـرض للضــرب أو لوكـراه واإلهانــة فــي كـل يــوم مـن أيــام حياتهـا  .وذكــرت منظمــة

الصـحة العالميـة بــأن ق اربـة  %00مـن ضــحايا جـرائم القتـل مــن اإلنـاث يقـتلن علــى أيـدي رفــاقهن

الذكور .2

 1تقرير األمم المتحدة حول العن ف ضد المرأة.2001 ،
2هيفاء أبو غزالة" ،العنف ضد المرأة " (مصر ،األردن ،سوري ا ،لبنان ،فلسطين )
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لن اهتمام المنظمات النسوية من كافة المجتمعـات فـي العـالم بمشـكلة العنـف ضـد المـرأة ،واعتبـا هر
عائق أمام التنمية الحقيقة ،وانتهاك ألبسط حقوق اإلنسان ،لهو دليل على أن مشكلة العنف ضـد

المرأة ،هو ظاه ةر عالمية تعاني منه كافة النساء.

تعتبــر المـ ـرأة الفلســطينية و العراقي ــة أكثــر النس ــاء معانــاة م ــن العنــف ،فف ــي فلســطين تع ــاني المـ ـرأة

بشــكل يــومي مــن العنــف الــذي يســببه االحــتالل اإلس ـرائيلي لهــا و ألبنــاء شــعبها ،و مــن مظــاهر
المعاناة فقدانها للهوية الشخصية ،و فقدانها لحريتها في التنقل الداخلي و العمل و السفر ،بحيث

ال يـتم ذلـك لال بتصـاري مـن االحــتالل العسـكري اإلسـرائيلي ،الـذي يشــن عليهـا حملـة عنـف قويــة
بإجراءات ــه القمعي ــة و تحرشـ ــاته المختلف ــة ،كم ــا تتعـ ــرض لل ــى االض ــطهاد مـ ــن ط ــرف األسـ ـ ةر التـ ــي
تمارس ضدها أنواعا متعددة من العنف ،و سيط ةر كبي ةر تكبل تصرفاتها و حريتها الشخصية .في

حين تزداد معاناة المرأة العراقية من العنف الممارس عليها بسبب الحروب الدائ ةر لذ تنال في ظل

هذه الظروف نصيبا مزدوجا من االنتهاكات الجسيمة في حق جسدها .3
عنف مزدوج متناقض:

تعاني المرأة الفلسطينية كغيرهـا مـن نسـاء العـالم مـن العنـف الموجـه لهـا مـن قبـل الـذكور ،لكـن مـع

احــتالل فلســطين ف ــي العــام  1993عان ــت الم ـرأة الفلس ــطينية مــن العن ــف المســل الموج ــه لهــا م ــن

االستعمار واالحتالل اإلسرائيلي.

في السلم :عنف الذكور ضد اإلناث (العنف األسري):

تشير اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي لوحصاء الفلسـطيني حـول النسـاء اللـواتي سـبق
لهــن الــزواع وتعرضــن لمـ ـ ةر واحــدة علــى األق ــل ألحــد أفعــال العنــف ،أن العن ــف النفســي هــو أكث ــر

أشكال العنف انتشا ار ضدهن حيث تبلغ نسبته %73.3( %71.0 ،في الضفة الغربية ،و%99.0

فـ ــي قطـ ــاع غ ـ ـزة) ،بينم ـ ـا ينتشـ ــر العنـ ــف الجسـ ــدي بنسـ ــبة  %21.0(( %21فـ ــي الضـ ــفة الغربيـ ــة،

و % 22.7فـي قطـاع غـزة) ،فـي حـين تتعـرض النسـاء اللـواتي سـبق لهـن الـزواع للـى عنـف جنسـي
بنسـ ـ ــبة  %11.1( %10.1ف ـ ـ ــي الضـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ــة  %9.0 ،فـ ـ ــي قط ـ ـ ــاع غ ـ ـ ـزة) ،م ـ ـ ــن خـ ـ ــالل ه ـ ـ ــذه
اإلحصاءات يتبين لنا أن العنف ضد النساء بكافة أشكاله هو منتشر في الضفة الغربية أكثر منه

فـي قطـاع غـ ةز وذلـك للعـام  .4 2001كمـا تشـير تقـارير منتـدى الم نظمـات األهليـة أن حـاالت القتـل

علـى خلفيـة مــا يسـمى شـرف العائلــة مـا ازلـت مســتمرة ،حيـث بلغـت  10حــاالت فـي العــام ،2003

و 7حاالت في العام .2009

في فلسطين قمنا بمجموعة من النشاطات الهامة على صعيد الحد من مشكلة العنف ضد
المرأة ،وأهم هذه األنشطة:
 3فاطمة الزهراء" ،العنف ضد المرأة" ،مركز مساواة المرأةwww.c-we.org ،
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 .1وضع العنف ضد المرأة كمحور أساسي من محاور عمل و ازرة شؤون المرأة الثالث.
 .2عقد المؤتمرات وورش العمل ،لمناقشة مشكلة العنف ضد المرأة.

 .1تشكيل لجنة وطنية من المؤسسات الحكومية واألهلية ،بقرار من مجلس الوزراء ،للعمل
على الحد من العنف ضد المرأة.

 .9العمل على لعداد لستراتيجية وطنية للعنف ضد المرأة مع اليونيفم.

 .1رفع مذكرات تفسيرية لمجلس الوزراء بضرورة تغيير بعض مواد القوانين المتعلقة بالعذر
المخفف في قانون العقوبات.

في النزاع المسلح :عنف االحتالل ضد المرأة واألسرة (ضد اإلنسان واألرض):

تكاثرت مؤخ اًر في بعض البلدان العربية الفعاليات التي تدعو للى نقاش وضع المرأة في الحروب

والن ازع ــات المس ــلحة ،أو تل ــك الت ــي ت ــدعو لل ــى للق ــاء المزي ــد م ــن األضـ ـواء عل ــى القـ ـ اررات الدوليـ ــة

المتعلقـة بـاألمن والسـالم والمـرأة ،وعقـد لهـذه الغايـة لقـاءات وورش عمـل ومـؤتمرات منهـا قمـة الم ـرأة
بمناســبة يــوم المـ ـرأة الع ـالمي فــي بي ــروت عــام  4002حضــرتها النس ــاء األول فــي العــالم العرب ــي

تحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان منتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأة العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والن ازع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة .5
المـرأة الفلســطينية أحــوع مــا يكـون للســالم فــي العــالم بأس ـ هر  ،وهـي ال تنفــرد بــذلك ،بــل أن الشــعب
الفلسطيني كله يرنو ويتطلع للى الوصول لليه والتمتع بنعيمـه بعـدل وك ارمـة ،ونظـ ار الن فلسـطين

كانـ ــت دائم ـ ـًا مطمعـ ــا للغ ـ ـزاة والمحتلـ ــين واالسـ ــتعمار علـ ــى مـ ــدار التـ ــاري  ،نظ ـ ـ ار لموقعهـ ــا وثرواته ـ ــا
التاريخية والدينية األثر فقـد كانـت مركـز اهتمـام وصـراع وأطمـاع ،لـذلك فـان االنتهاكـات اإلنسـانية

طالـت كافـة أعضـاء األسـرة ،المـرأة والرجـل علــى حـد سـواء ،الشـيوم مـنهم واألطفـال ،فـال تمــايز وال
تفاضل في المساحة المخصصة لمقاومة االحتالل واالشتباك معه ،حتى لو أشارت اإلحصـائيات

للى أن الفعل المقاوم للرجال يفوق ما تقوم به المرأة وأكثـر اتسـاعاً وشـمولية ،فهـذا أمـر موضـوعي

وواقعي له عالقة بالبيئة الوطنية واالجتماعية واألدوار لكال الجنسين.

تـأثرت المـرأة الفلســطينية بشـكل كبيــر مـن الحــرب التـي أعلنتهــا لسـرائيل علــى الشـعب الفلســطيني

حيــث عمــل االح ــتالل اإلس ـرائيلي حت ــى هــذه اللحظــة عل ــى تعميــق األزم ــة السياســية واالقتص ــادية
واالجتماعيـة فــي فلسـطين مــن هـدم للبيــوت وعمليــات القصـف والتشــريد واسـتهداف للبنيــة التحتيــة

واالجتياح للقرى والمدن الفلسطينية ،والقتل العمد ،واالعتقال المستمر .6
أهم المؤشرات على االعتداءات اإلسرائيلية:

 5الموقع االلكتروني:
6

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp
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 .1لن االعتـداء األبـرز واألهـم فـي هـذه األثنــاء هـو تغييـر معـالم التـراث الفلسـطيني ،وشــطب
هويتــه الوطنيــة والديني ــة ،وذلــك م ــن خــالل تهويــد المقدس ــات ،وهــدم البي ــوت فــي الق ــدس،

وتشريد سكانها من منازلهم .الذي أدى في كثير من األحيـان بـأن تنـام األم وأطفالهـا علـى

أرصفة الشوارع أمام منازلهن المهدمة ،والمدمرة.

 .2بلـغ عـدد الشــهداء منـذ بدايــة انتفاضـة األقصــى مـا يقــارب  0666شـهيد ،مــنهم مـا يقــارب
 056امرأة شهيدة  .هذا عدا عن حرب غ ةز التي شنتها لسـرائيل فـي كـانون أول مـن العـام

 ،2662لذ بلـغ عــدد الشـهداء  1066شــهيد ،مــنهم  056امـرأة وطفــل .وتـدمير أكثــر مــن

 10ألف منزل ومسجد.

 .0ال يـزال حتـى اآلن فـي سـجون لس ـرائيل أكثـر مـن  0666أسـير ،مـنهم  056طف ـالً ،و00
أسيرة.
 .0نصبت لسرائيل أكثر من  056حاج از عسكريا في جميع أنحاء الضفة الغربية ،ممـا أدى
للى لعاقة الكثير من النساء من الوصـول للـى الم اركـز الصـحية ،وبالـذات النسـاء اللـواتي

يسـكن الريــف ،حيــث أدى هـذا اإلج ـراء للــى والدة أكثــر مـن  105مــن األجنــة ،ووفــاة 00

على الحواجز.

 .1بلــغ معــدل الفقــر فــي أوســاط األســر التــي تعيلهــا نســاء  % 0112مقارنــة مــع  5015م ــن
األسر التي يعيلها رجل في األ ارضـي الفلسـطينية المحتلـة .2660وقـد بلـغ معـد الفقـر فـي
أوساط األسر المعيشية التي تعيلها امرأة ولديها سبعة أطفال أو أكثر  ،%0510بالمقارنة

مع نسبة %0210لألسر المعيشية التي لديها خمسة أو ستة أطفال.
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 .7معدل مشاركة الشابات في القوة العاملة بمـا يقـل عـن  %1010مقارنـة مـع معـدل مشـاركة
الشباب البالغ  %50في الربع األول من .2665
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 .0لن تلوث المياه ،ورداءة نوعيتها هو انتهاك أخر تمارسه لسرائيل ضد األسر الفلسطينية،
ف في تقييم أعده البنك الدولي عـن القيـود المفروضـة علـى تطـوير قطـاع الميـاه الفلسـطيني
بأن النساء اللواتي شملهن االستقصاء في قرية صغي ةر في الضفة الغربية أثناء الفت ةر بين

 2665_2662قد اشتكين من رداءة نوعية المياه.

بسـبب االحــتالل واغــالق الطــرق والمعـابر اض ـطرت كثيــر مــن الفتيـات للــى الت ـزام البيــت واللجــوء
لل ــزواع المبك ــر كح ــل تفض ــله األسـ ـ ةر خ ــوف عل ــى بن ــاتهن ف ــي أوق ــات الح ــرب .عان ــت الم ـ ـرأة األم

واألخـت والزوجـة مــن ضـغط وتــوتر نفسـي حيــث معظـم مـن استشــهدوا وأصـيبوا وســجنوا كـانوا مــن
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الـذكور .فالثقافـة المجتمعيـة أنشـأت المـرأة علـى أنهـا فـرد مـرتبط وجـوده الفيزيـائي والنفسـي بالرجـل

الـذي يشـكل الحمايـة .فـي ظـل هـذا االحــتالل واالسـتيطان فقـدت تلـك المـرأة الحمايـة وباتـت تواجــه

واقـع لــم تكــن متدربــة عليــه .فــي الوقــت الـذي عاشــت الم ـرأة الفلســطينية تضــحي مــن أجــل أبنائهــا
ومســتقبلهم يفقــدها القمــع اإلس ـرائيلي هــذا األمــل ومحــور الحيــاة ممــا لــه مــن اآلثــار الجســيمة عل ــى

صحتها النفسية الكثير.

الرصد ،والتوثيق ،والقرارات المتخذة:

لن هــذه االنتهاكــات الخطي ـ ةر عل ــى حيــاة النــاس مــن قب ــل االحــتالل اإلس ـرائيلي ،أصــاب منظم ــات

حقـوق اإلنسـان بالصـدمة مـن هــول مـا وثقـوا مـن جـرائم اإلس ـرائيليين ضـد الشـعب الفلسـطيني ،فمــا

كـان لهــم لال أن تحرك ـوا مــن خــالل القــانون الـدولي إلدانــة االنتهاكــات ،ووقفهــا أمــام شــعب أعــزل،
يطال ـ ــب بأبسـ ـ ــط حقوقـ ـ ــه ،حيـ ـ ــث كـ ـ ــان لهـ ـ ــم ذلـ ـ ــك م ـ ــن خـ ـ ــالل لجنـ ـ ــة حقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان فـ ـ ــي األمـ ـ ــم

المتحدة .باشرت لجنة حقوق اإلنسان دراسة االنتهاكـات اإلسـرائيلية لحقـوق اإلنسـان فـي األ ارضـي

الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام  1973لثر االنتهاكات الواسعة والمتكر ةر التي كانت سلطات
االحـتالل اإلس ـرائيلي ترتكبهــا منــذ احتاللهــا العســكري لتلــك األ ارضــي عــام  1970اســتمرت لجنــة

حقـوق اإلنســان فــي مواقفهــا بوقـف االعتــداءات ضــد المــدنيين ،وادانــة مـا تقــوم بــه لس ـرائيل ،حتــى
انــدالع انتفاضــة األقصــى ومــا رافقهــا مــن ارتك ــاب لس ـرائيل لمختلــف أن ـواع الج ـرائم ضــد الش ــعب
الفلســطيني ،فعقــدت اللجنــة دورتهــا االس ــتثنائية الخاصــة رق ــم  1فــي الفتـ ـ ةر مــن  19- 10أكت ــوبر

 ،2000واتخذت ق ار ًار يدين لسرائيل الرتكابها جرائم ضد اإلنسانية بحق الشـعب الفلسـطيني ،وهـي
أول م ةر يوجه إلسرائيل هذا االتهام بعد اتهامها بارتكاب اإلبادة الجماعية عام .1931
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في  11أكتوبر عام  2000أصدر مجلس األمن أول وثيقة رسمية ،وقانونيـة ،عـرف بقـرار 1121
يطل ب التقريببر حمايـة الم ـرأة مـن أثــر الص ـراعات المسـلحة ،وتعزيــز دورهـا فــي بنـاء الســالم ،عــن
طريق زيادة تمثيلها ودفعه في كافة المستويات ،وزيادة وجودها في البوليس المدني ولجان المراقبة

المشـكلة مـن األمـم المتحـدة المتواجـدة فـي مواقـع التـوتر والصـراع واشـراكها بالعمليـة السـلمية واجـراء
تدريبات خاصة بالنوع االجتماعي لحفظ السالم واالستقرار ،وكذلك يـنص ذات القـرار علـى لجـراء

د ارسـات عديـدة تخصـص للبحـث فـي أثـر الن ازعـات المسـلحة علـى المـرأة والطفلـة ،والبعـد الجنــدري
في عملية السالم وفي الصراع والحلول.

أقـر ممثل ـو الحكومــات ،والمفوضــية األوروبيــة ،والمجتمــع المــدني واألمــم المتحــدة ،المجتمعــون فــي
بروكس ــل ف ــي الفتـ ـ ةر م ــن  21لل ــى 21حزي ـ ـران/يوني ــه  ،2007باألولوي ــة الملح ــة لمهم ــة التصـ ــدي

للعنــف الجنســي والعنــف ضــد المـ ـرأة  .كمــا أكــد المجتمع ــون بــأن الوقايــة الناجعــة واالس ــتجابة
 9الرمالوي ،نبيل :ورقة عمل "أليات األمم المتحدة ودور المرأة العربية فيها من خالل التجربة الفلسطينية" (موقع أمان
.2000 ،)www.amanjordan.org
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الفعالة تقتضي بذل جهود علي المدى الطويل ،علي أن تكون منسقة وشاملة فيما بين المعنيين

للتعامل مع الجوانب الصحية ،والتعليمية ،واالقتصادية ،والقانونية ،والنفسية االجتماعية ،واألمنية

للســكان المتض ــررين  .خــذين ف ــي االعتبــار االلت ازم ــات المنص ــوص عليهــا ف ــي كثيــر م ــن الوث ــائق

الدوليـة واإلقليميـة ،بمــا فـي ذلــك اتفاقيـة القضـاء علــى جميـع أشــكال التمييـز ضــد المـرأة ،واتفاقيــة

ار
حقوق الطفل ،وبرنامج عمل منتدى بيجين ،وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،وقر ا

مجلـس األمــن رقــم  1103ورقــم  1121ومقــررات المجلـس األوروبــي ،واإلجمــاع األوروبــي بشــأن

التنميـة ،واسـتراتيجية االتحـاد األوروبـي ألفريقيـا ،وقـ اررات البرلمـان األوربـي بشـأن دور المـرأة فــي

تسوية الصراعات سلميا ،وتقرير البرلمان األوروبي عن وضع المرأة في الصراعات المسلحة

ودورهن في لعادة االعمار ،وبناء العمليات الديمقراطية فيما بعد الصراعات .10اعتمد القرار الذي
اتخذه المجتمعون في بروكسل ،الذي عرف بنداء بروكسل ،على شهادات حية من قبل العديد من

بلدان العالم التي تعرضت للعنف المسل من قبل المحتل ،وكان من ضمنها فلسطين.

ال بـد لنـا مــن اسـتغالل الفرصـة اآلن لتنفيــذ القـ اررات الصــاد ةر عـن لجنـة حقــوق اإلنسـان ،ومجلــس

األمــن ،ومالحق ــة مجرمــي الح ــرب اإلس ـرائيليين .ل ــذلك نوص ــي :بتشــكيل لجن ــة عربيــة موح ــدة م ــن
النساء لوضع اآلليات المناسبة لتنفيذ وتوطين هذه الق اررات.
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