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  شعارات حقوق اإلنسان 

  وأثرها على حياة اإلنسان في فلسطين

          

  :.........صت الفقرة األولى من ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ن 

لما كان اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فـيهم، ومـن حقـوق                 "

 ونصت المادة األولى من هذا      ".متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسالم في العالم        

وهم قد وهبوا العقـل  . يع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق يولد جم "اإلعالن على   

  ".اإلخاءوالوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح 

 ألجليركز اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن يعيش اإلنسان بكرامة وحقوق متساوية،             

  .أن ينعم بالتسامح والمحبة وحياة كريمة

 كهدف ال تتحقق، إال إذا استوفى اإلنسان حقوقه الـسياسية واالقتـصادية             لكن، كرامة اإلنسان  

وهذا يأتي من خالل منظومة من الممارسات التي يقوم بها الناس، مثل            واالجتماعية والثقافية،   

الحق في تقرير المصير وحرية االختيار، والحق في التنمية واالنتعاش االقتصادي، والحق في             

  ).21-18، ص1995عزام، (اعية والثقافية التي يريدها ويتبناها ممارسة الحياة االجتم

  :يمكن تصنيف هذه الحقوق إلى نوعين

لكل مواطن الحق في الحصول على حقه بما يكفله القانون، وكذلك عليه أن             : حقوق داخلية ) 1

  .يقدم ما عليه من واجبات بما نص عليه القانون

ش بسالم دون التدخل الخارجي بها، لهـا الحـق          لكل دولة لها الحق بالعي    : حقوق خارجية ) 2

 سواء كان هذا العـداء      ابتقرير مصيرها، ولها الحق بمواجهة أي ضغوط خارجية معادية عليه         

  .باإلعالم ومحاربة الثقافة، أو كان بالسالح واالستعمار واالحتالل

ي من خالل   في هذه الورقة سنوضح الحقوق الداخلية والخارجية التي تخص المجتمع الفلسطين          

  :األرقام اإلحصائية، والمعاهدات الدولية، مع التركيز على ثالث عوامل أساسية، وهي

  ).المشاركة في السياسة الرسمية وغير الرسمية(الحقوق السياسية  •

  ).العمل والفقر(الحقوق االقتصادية  •

  ).التعليم والصحة(الحقوق االجتماعية  •

  :الحقوق الداخلية: أوالً
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ه لداخلية من خالل العالقة ما بين أفراد المجتمع ككل، ولكن سنركز فـي هـذ              تتحدد الحقوق ا  

من خالل معرفة الواقع الـسياسي واالقتـصادي        . على العالقة ما بين الرجل والمرأة     الورقة  

  . لكل منهماواالجتماعي



  :الحق في العمل السياسي

 تبلغ نسبة التصويت لها     تعد مشاركة المرأة في عملية التصويت لإلنتخابات مشاركة فاعلة، إذ         

  .، وفي بعض المناطق تزيد مشاركتها عن مشاركة الرجل49.5%

على الرغم من ذلك فإن مشاركة المرأة في مناصب اتخاذ القرار ما زالت متدنية مقارنة مـع                 

، %4.1الرجل، فتبلغ نسبة النساء في المجلس الوزاري الجديد برئاسة السيد اسـماعيل هنيـة        

% 5.6في حين كانت    % 12.7  2006شاركتها في المجلس التشريعي للعام      كما بلغت نسبة م   

في المجلس السابق، وهذا يعود باألساس للكوتا التي نص عليها القانون فـي قائمـة التمثيـل                 

في عهد التعييانـات إلـى      % 2 أما في المجالس المحلية فقد ارتفعت نسبة النساء من           .النسبي

 و  2004ي جرت على مدار أربعة مراحل فـي العـامين           في عهد االنتخابات الت   % 18معدل  

2005.  

أما على مستويات اإلدارة العليا في الجهاز الحكومي، فتشكل النساء في منصب وكيلـة وزارة               

من % 11ات المساعدون، و  /من مجموع الوكالء  % 16مقارنة مع الرجال، وتشكل كذلك      % 0

  .2005 تاريخ أذار تىمجموع الرجال والنساء في منصب مدير عام، وذلك ح

 بالمرأة كقائدة، ألن المجتمع ال يقوم إال بالتعاون والتعاضد          االهتماممن هنا نؤكد على ضرورة      

  .ما بين الرجال والنساء، وليس سيطرة جنس واحد على أخر والنظر له بنظرة دونية

 حضدت  لم تنص أي من القوانين أو الشرائع على عدم مشاركة النساء في العمل السياسي، بل              

، من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضـد          )ب( و )أ(على ذلك، فتنص المادة السابعة      

  :مرأة، علىال

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات            )  أ(

  .التي ينتخب أعضاءها باالقتراع العام

ي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظـائف        المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وف     ) ب(

  .العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية

  

  :الحق في العمل

  :من اتفاقية التمييز ضد المرأة، على) د1(و ) ب1 (11تنص المادة 

الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيـار واحـدة فـي                 ) ب1(

  .ؤون االستخدامش
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الحق في المساواة في األجر بما في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملـة               ) د1(

  .فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل



 في األراضـي    يةرغم هذه القوانين واالتفاقات، فما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل متدن           

فـي حـين    % 16.4 2005الفلسطينية، فتبلغ نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة للعام          

، يذكر أن عمل المرأة في المنزل ال يحسب ضمن النـساء العـامالت              %83.6كانت للرجال   

، من هنا يجب أن نعيد النظر فـي هـذه القواعـد             حسب قوانين وقواعد منظمة العمل الدولية     

  .نين بما ويتناسب مجتمعنا، وليس مجتمعات غيرنا لحل مشكلة المشاركة في العملوالقوا

الحديث على مشاركة المرأة فقط، فالنساء العامالت في المجتمع الفلسطيني يعـانين            ال يقتصر   

من تمييز واضح في األجر اليومي مقارنة مع الرجال، والمتمعن لهذا الشكل البيـاني يعـرف                

  :القصد
 

معدل األجرة اليومية في جميع المناطق حسب الجنس لسنوات مختارة.
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الرغم من تزايده ب هذا الشكل أن معدل األجرة اليومي للرجال أعلى بكثير من النساء، يتبين من

  .لكال الجنسين مع تقدم السنوات

  

  

  

  :الحق في التعليم
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تعتبر مشاركة اإلناث في التعليم فاعلة، وذات تقدم واضح، لكن هذه المشاركة تقتـصر علـى                

في التخصصات التقليدية، وما زال التحاقهن      الكم وليس النوع بمعنى أن التحاق اإلناث ما زال          

  . المعلومات، والكمبيوتر، والصناعات المختلفةافي التخصصات الحديثة ضعيفاً مثل تكنولوجي



اث  اإلن التحاقتؤكد اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن معدل           

، %67.6في حين تبلغ للـذكور  % 75.7 ، إذ تبلغ لإلناث    أعلى من الذكور   في التعليم العام هو   

  .2004/2005للعام 

، إذ بلغـت    لكن مازالت مشاركة اإلناث ضعيفة في التعليم المهني والتقني مقارنة مع الـذكور            

 في حين نصت القوانين الدولية على مشاركة اإلنـاث فـي            %.70كانت للذكور   بينما  % 30

  :، على)أ (10فتنص المادة . التعليم سواء كان أكاديمي أو مهني

شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات           

العلمية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفيـة والحـضرية علـى               

ـ      ي السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنـي والمهن

  .والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني

  

  ثانياً الحقوق الخارجية

 انتفاضة شعبية دموية، وذلك ضد      2000تشهد األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام       

استمرار االحتالل اإلسرائيلي على األرض واإلنسان الفلسطيني، وقد استخدمت إسرائيل فـي            

 قوة عسكرية كبيرة ضد األطفال و الرجـال والنـساء والـشيوخ، والـشابات               هذه االنتفاضة 

ونتج عن هذا العدوان واالنتهاك الصارخ والواضح لحقوق اإلنسان استشهاد وجرح           . والشباب

  .اآلالف، وتدمير البنى التحتية واالقتصادية

 800 مليـون و   3إن القمع والتنكيل ضد الشعب الفلسطيني، وتعريض حياة أكثر من           

ألف شخص للخطر واإلهانة، وإغالق الطرقات، وإقامة الحواجز لمنع وصولهم ألعمالهم، لهو            

في ظل هذه االنتهاكات تصبح     قوق المرأة والرجل على حد سواء،       دليل واضح على انتهاك ح    

اإلنـسان   استعراض انتهاكات االسرائيلين ضد      هذا المحور لذلك سنحاول في    . الحياة ال تطاق  

  . في العيش بسالم؟ أن هذه االنتهاكات تؤثر على حقهكيف، والفلسطيني

حدد منهـاج   "، على احترام حقوق اإلنسان في وقت السلم والحرب، فقد           نصت المواثيق الدولية  

   :عمل بيجين الذي اعتمده المؤتمر الرابع المعني بالمرأة على

مايتها على أنها مـن     أن عدم احترام حقوق اإلنسان للمرأة وعدم كفاية تعزيز هذه الحقوق وح           

  . دواعي القلق الخطير
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وكرر منهاج العمل تأكيد أن حقوق اإلنسان للمرأة تشكل جزءاً من حقوق اإلنسان العالمية وأن               

   ".التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان هو أمر حاسم لتمكين المرأة وتمتعها باالستقالل الذاتي



الدولية، والترهيب بفرض عقوبات اعتبرت ضمن      استخدام إسرائيل  للقوة وخرقها للمعايير       إن  

إطار الشريعة الدولية ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني،            

 تـشرين   19فقد اعتبرته مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في القرار الذي أصدرته في             

اءات اإلسـرائيلية علـى المـدنيين        والذي أدانت فيه اإلجراءات واالعتد     2000أول من العام  

 معتبرةً إياه جرائم حرب وجرائم ضد اإلنـسانية وذلـك مـن خـالل وصـفها                 نالفلسطينيي

، وبذلك تكون إسرائيل قد اخترقت اتفاقيـة        "االستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة    "بالتقرير

انونيـة  أمـام العـالم        متحملة لمسؤوليتها الق   1949جنيف الرابعة والتي تم توقيعها في العام        

كدولة محتلة متعاقدة وموقعة على هذه االتفاقية التي تحمي الشعوب والمدنيين ومـن ضـمنهم      

  .الشعب الفلسطيني

  

لم يركز العدوان اإلسرائيلي على جانب واحد من الحياة، بل شـمل كافـة منـاحي الحيـاة،                  

  :االنتهاكات اإلسرائيلية في مجالستعرض وسن

  االقتصاد والعمل •

 ....)التعليم والصحة(لحقوق االجتماعية ا •
  الحقوق السياسية •

  :االقتصاد والعمل

يعتبر الفقر والبطالة من أكثر الظواهر االقتصادية واالجتماعية خطورةً في العـالم، كمـا إن               

إيجاد حلول مناسبة لها يتطلب تضافر إرادة جهود سياسية ضمن بيئة تخطيطية مستقرة، إال إن               

 كان له خصوصيته نظرا لوجوده تحت احتالل إسـرائيلي يـسيطر علـى              الوضع الفلسطيني   

  .معظم موارده الطبيعية مما أدى إلى تفاقم هاتين الظاهرتين

 إلـى   1997في العام   % 7.2ارتفعت نسبة السكان الذين دخلهم أقل من دوالر في اليوم من            

 إلـى   2004العام  كما ارتفعت نسبة األسر التي ترأسها نساء في          .2004في العام   % 17.1

 ج عـن ارتفـاع عـدد الـشهداء،        ، وذلك نات  %7.7 1995في حين كانت في العام      % 8.1

باإلضافة إلى اعتقال اآلالف من أرباب األسر الرجال، وجرح المئات مـنهم ممـا أدى إلـى                 

  .  المرأةفزادت أعباءأعاقات وتشوهات بينهم، 
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% 67.8مقابل  % 14.1 ةلعاملة البالغ هناك تباين واضح في نسبة النساء من هن داخل القوة ا          

، في حين كانـت     %19.6  لنفس العام  بلغت نسبة البطالة بين النساء    و  2005لعام  لللرجال،  

، وهذا يوضح مدى االنتهاكات اإلسرائيلية علـى صـعيد العمـل            %16.9 1999في العام   

  .الفلسطيني



مل النساء فـي قطـاع      وبالرغم من أن معظم الدراسات الفلسطينية قد أشارت إلى خطورة ع          

العمل الخاص، وقطاع العمل غير المنظم إال إن عملها ال يقل خطورة في القطاع العام عنـه                 

معزولة قد اجبر النساء علـى      ) كونتونات(في الخاص، فوجود المدن الفلسطينية داخل مناطق        

  :التنقل في الطرق بين القرى والمدن وقد واجهن خالل ذلك

 بلغت حاالت   1998 حيث أنه في عام      في طريقهن إلى العمل،   مقتل العديد من النساء      •

 حاالت، و بعد االنتفاضة فقـد       8قتل اإلناث على خلفيات جنائية في الضفة و القطاع          

 . حالة31ارتفع عدد الحاالت إلى 
 .مضايقات واعتداءات واستفزازات  متكررة من قبل المستوطنين •
اهقين المدججين بالسالح االتوماتيـك     تحرشات جنسية من قبل الجنود والمجندات المر       •

 .1والرشاش وخصوصا على الحواجز
 يفرضون على الفلسطينيين الحصار والتجويع، وأتباع سياسة األمـر الواقـع،            نإن اإلسرائيليي 

للمزيـد  ( التام على أبسط أنواع االقتصاد لتركيع الشعب الفلـسطيني           وذلك من خالل القضاء   

  ).أنظر للملحق

  

  :االنتهاكات االجتماعية

منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وهـو يتبـع أسـاليب      

جديدة، كان أبرزها العقاب الجماعي، واإلغالق المستمر، و يعتبر الـسكان المـدنيين اكبـر               

ـ               ذهاب المتضررين منها، حيث يشل هذا األسلوب حركة تنقل المواطنين بشكل عام، مثـل ال

للعمل أو المدرسة أو المستشفيات، وحتى العالقـات الشخـصية مثـل زيـارة األقـارب أو                 

األول اإلجراءات اإلسرائيلية المنظمة    : وتأتي اإلجراءات اإلسرائيلية  على مستويين     . األصدقاء

 أما المستوى الثاني فهو االجرءات المؤقتة التي تقـوم        . مثل النقاط و الحواجز العسكرية الثابتة     

بها إسرائيل بشكل عشوائي وبشكل غير منظم بهدف الضغط النفسي، والعقاب الجماعي وكال             

  . المستويين يؤدي لنفس النتائج

ورغم االدعاءات اإلسرائيلية منذ احتاللها  بأنها تقوم بالدفاع عـن مواطنيهـا إال إن هنـاك                 

ة في المجال االجتمـاعي  مجموعة من االنتهاكات اإلسرائيلية التي سجلت ضد المرأة الفلسطيني        

  :واالقتصادي كان من أبرزها

  :التعليم
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  .التحرش قد يكون بتفتيشهن أو قد يكون لفظيًا، أو من خالل إيقافهن لساعات طويلة، والنظر أليهن 1



يعتبر قطاع التعليم من أهم القطاعات التنموية في أي دولة، وتولي له الدول اهتمامـاً كبيـراً                 

لذلك تبذل  . كونه يعد من أهم وأنجح االستثمارات لمساهمته الفاعلة في عملية التنمية المستدامة           

حو عدم تقدمه بشكل نوعي ، بل تسعى إلى تدميره، وقد تعـرض             إسرائيل مجهودات كبيرة ن   

قطاع التعليم إلى عدوان واسع من قبل إسرائيل، و طال هذا العدوان الجوانب المختلفة للعملية               

التعليمية، فقد دمرت المدارس، واستشهد الطالب، والطالبات، واغتيل المعلمون والمعلمـات،           

ع وصولهم إلى المدارس والجامعات، وأطلقـت النيـران         وأغلقت الطرقات في وجه الطلبة لمن     

باتجاه الطلبة ومدارسهم، وأطلقت الغازات على األطفال في صفوفهم مما أدى إلـى اختنـاق               

  .الكثير منهم

 مدرسة لإلغالق من    1289، تعرضت   12/04/2006منذ بداية انتفاضة األقصى وحتى تاريخ       

 مدرسة نتيجة قصفها بالصواريخ والـدبابات،       282قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، وتم تدمير       

 مدرسة نتيجة منع التجوال، والحصار، واإلغـالق، واالجتياحـات        498وشوشت الدراسة في    

 مليون دوالر أمريكي فـي      5.2وبلغت خسائر التعليم من الناحية المادية ما يقارب         . المتكررة

 مليون دوالر أمريكـي،     4.85خسائر  المدارس الفلسطينية، أما في الجامعات فقد بلغت نسبة ال        

 شهيداً مـن    200 شهيداً من طلبة المدارس، و     599وفيما يتعلق بالخسائر البشرية، فقد استشهد       

 شهيداً من المعلمين ، وبلغ عـدد الطالبـات الـشهيدات حتـى تـاريخ          32طلبة الجامعات، و  

اء في قطاع التعلـيم     بمعنى أن عدد الشهد   .  طالباً شهيداً  356 طالبة، مقابل    24 25/04/2003

أما على صعيد الجرحى فقد أصيب من طلبة المـدارس          .  شهيداً 838 بلغ   12/04/2006حتى  

، وكان ضمن هذه اإلصابات إعاقات دائمة حددت من أكمال العمليـة التعليميـة              3471حوالي

 720 طلبة مـدارس، و      669 شخص، منهم    1584وقد تم اعتقال حوالي     . نهائياً لبعض الطلبة  

  . من الجامعات، والباقي معلمون ومعلماتمعتقالً

  :كيف أثر جدار الضم والتوسع على قطاع التعليم

اتبعت السياسة االسرائلية اتجاه قطاع التعليم سياسة قمعية ونفسية أكثر حدة وشدة، وذلك بعد 

بناء الجدار القاسم للضفة الغربية، والذي ضم جزء كبير من أراضي الضفة لألراضي 

 تجمع فلسطيني تأثرت بجدار 101هناك ). 1948األراضي التي احتلت عام (، أوةاإلسرائيلي

 ألف فلسطيني، 416، تضم حوالي 2004مارس -الفصل العنصري حتى نهاية شهر آذار

 ألف 270.558 ألف فلسطيني، و 22 تجمعاً أصبحت غرب الجدار تضم حوالي 19منها 

، كانت معظمها في منطقة الشمال 2004  فبراير-دونم تم مصادرتها حتى نهاية شهر شباط

 .%87.7بنسبة 
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 في حين بلغ عدد التجمعات التي تقع غرب الجدار وال يتوفر فيها مدارس أساسية للذكور أو  

 تجمعاً، 17 تجمعاً، ومن هذه التجمعات أيضاً ال يتوفر مدارس ثانوية للذكور في 14لإلناث 



 تجمعات يتوفر مدارس مختلطة تلك الواقعة 7  تجمع ال يتوفر فيها مدارس لإلناث، وفي16و

وقد شكل الجدار متاعب عديدة على السكان، ويمكن توضيحها من خالل ما .غرب الجدار

  :يلي

من األسر الفلسطينية المقيمة غرب الجدار، أن الجدار كان عائقاً لتنقـل            % 93.1أفاد   •

ق الجدار أنه كان عائقاً     من األسر الفلسطينية المقيمة شر    % 80.7أفرادها، بينما أفادت    

  .لتنقل أفرادها

من األسر المقيمة غرب الجدار قد واجه أفرادهـا الملتحقـون بـالتعليم             % 29.4إن   •

لألسر التـي تقـيم     % 13.9صعوبات في الوصول إلى مدارسهم أو جامعاتهم، مقابل         

  .شرق الجدار

قد واجهـوا   من األسر التي تسكن غرب الجدار أن المعلمين والمعلمات          % 74.6أفاد   •

% 42.5صعوبات في الوصول إلى المدارس أو الجامعات التي يدرسون فيها، مقابـل    

  .لألسر التي تقيم شرق الجدار

من األسر الفلسطينية التي تسكن غرب الجدار أن تكاليف الوصول إلى           % 24.7أفادت   •

 المدرسة أو الجامعة قد تضاعف عدة مرات األمر الذي أصبح  يشكل عائقاً لهم، فـي               

  %.15.4حين شكل هذا عائقاً لألسر التي تسكن شرق الجدار بنسبة 

وفي مواجهة هذه الممارسات اإلسرائيلية فقد قامت األسر الفلسطينية بعدة طرق لمحولة التأقلم             

  :مع الوضع المتردي الجديد، ويمكن ذكر أهم هذه الطرق كالتالي

 للجامعـات بنـسبة     ، وللوصـول  %45.9اتخاذ طرق بديلة للوصول للمدارس بنسبة        •

56.2.%  

التحاق طالب المدارس بالفرع المتوفر في التجمع الذي يسكن فيه أو أقـرب تجمـع                •

  %.93.4ممكن له بنسبة 

، وقد لجأت أسر إلى استخدام المدخرات بنسبة        %43.9لجوء أسر إلى االستدانة بنسبة       •

38.7.%  

  %.2.4تغيير مكان اإلقامة بنسبة  •

  %.7.6تغيير المدرسة بنسبة  •

 %.1ترك المدرسة بشكل نهائي بنسبة  •

  :الصحة
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إن اإلجراءات اإلسرائيلية على األرض شكلت عائقاً كبيـراً للحـصول علـى الخـدمات               

الصحية، ويتبين ذلك من خالل اإلفادات التي أدلت بها األسر الفلسطينية في الربع الثـاني               

  :2004من العام 



 كان عائقـاً للحـصول      يرائيلمن األسر الفلسطينية أن الحصار اإلس     % 40.1أفاد   •

  .على الخدمات الصحية

من األسر أن ارتفاع تكاليف العالج كانت عائقاً أمام الحصول علـى          % 45.3أفاد   •

  .الخدمات الصحية

من األسر أفادت بأن عدم تمكن الكادر الطبي مـن الوصـول للمركـز              % 28.2 •

  .الصحي بسبب اإلجراءات، كان عائقاً للحصول على الخدمات

 كانت عائقـاً للحـصول علـى    ةمن األسر أن الحواجز اإلسرائيلي  % 38.3أفادت   •

  .الخدمات الصحية

من األسر أفادت أن جدار الضم والتوسع كان عائقاً أمام الوصول للخدمات            % 8.9 •

 .الصحية

باإلضافة لذلك فقد بلغ عدد الوالدات على الحواجز والطرق االلتفافية وعلى التراب حتى آذار              

 من األجنة، باإلضـافة إلـى       33ة، وجراء الوالدات على الحواجز فقد توفي         حال 55 ،   2004

 تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات بسبب التعقيـدات         م شخص على الحواجز لعد    101وفاة  

  اإلسرائيلية على الحواجز وطول االنتظار أو المنع من العبور

  ):سياسياً(االنتهاكات اإلسرائيلية لحياة المرأة 

نتهاكات التي قامت بها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد اإلنسان الفلسطيني رجالً كان            إن أهم اال  

فقد استشهد منذ بداية االنتفاضة فـي العـام         . أو أمرأة، هي عمليات القتل والتدمير واالعتقال      

 شهيدة، وقد اعتقلت العـشرات      276 شهيداً، و  4050،  2006أذار   30 وحتى تاريخ    2000

فاعهن عن أرضهن، وبيوتهن، ووضعن في السجون اإلسـرائيلية، وبلغـت           من النساء نتيجة د   

ات أسـير  5 أسـيرة بيـنهن      117،  2006حتى أذار   عدد األسيرات في السجون اإلسرائيلية      

  ). عام18تحت (

واستخدم السجانون اإلسرائيليون مختلف أنواع التعذيب المستخدمة ضد النساء الفلسطينيات 

  :، ويمكن إيجازها كالتاليسواء الجسدي أو النفسي منه
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التهديد باالعتداء الجنسي واالغتصاب، وهو تهديد استخدمه المحققون  •

اإلسرائيليون إلجبار المرأة على االستسالم وتقديم االعترافات، مستغلين وضعها 

 التي 10 للمادة رقم 1325ويأتي ذلك منافيا لقرار مجلس األمن رقم . كامرأة

راف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير يدعو جميع األط" تنص على 

خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حاالت 

مركز " ( الصراع المسلح، ال سيما االقتصاد واإلشكال األخرى في اإليذاء الجنسي

  ).2004القدس للنساء 



مختلفة، ومن بينها ضرب التهديد النفسي لخلق قلق دائم مستخدمين في ذلك أساليب  •

وهناك روايات عن تلك المعاناة مثل إحضار األب . األخ أو الزوج، أو التهديد بقتله

للسجن إلقناع ابنته باالعتراف، وكذلك وضعها في زنازين العزل االنفرادية، وسط 

الظالم، بعيدا عن الضوء، بحيث ال ترى الليل أو النهار، وذلك ضمن سياسة النفسية 

  .2المرأةلتحطيم 

وضع األسيرات الفلسطينيات في مجموعات في غرفة صغيرة لساعات طويلة، وهذه  •

 .  تتوفر فيها أي خدمات، كدورات المياه أو المغاسلالغرفة ال

 الفلسطينية ضمن مجموعة من النساء ذوات السوابق األخالقية ةوضع األسير •

 بهدف كسر إرادتها والجنائية، أو ضمن مجموعة نساء ذوات سوابق أمنية ، وذلك

 . والحد من عزيمتها، وإجبارها على االعتراف 

وذلك من خالل الضرب، والشبح، وصب الماء البارد على :  التعذيب الجسدي الظاهر •

 .أجسادهن

انتهاج سياسة العقوبات الجماعية، والفردية من خالل منع األهالي من زيارة أبنائهم  •

 .وبناتهن

ال يوجد إهمال طبي في طريقة المعالجة والتعاطي مع على الصعيد الصحي، فانه الز •

 ". االكامول"الحاالت المرضية، وال يتم إعطائهن سوى مهدئ طفيف مثل 

منعت إدارة السجون األسيرات من أداء الصالة الجماعية يوم الجمعة ، وممارسة  •

 .الشعائر الدينية 

  

المواثيق الدولية والقانونية، ولم    في نهاية القول، نؤكد أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط لكل           

تحترم حقوق اإلنسان سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، وبالتالي يجب الـضغط              

على إسرائيل من قبل كل الدول التي تحترم حقوق اإلنسان، لكي تقف إسرائيل عن ممارستها               

  .العدوانية ضد المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وبالذات المرأة

  

  :لحقم

 -28/09/2000االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين حسب مؤشرات مختارة، من 

30/06/2005.  
  منزال71470ً  إجمالي عدد المنازل التي تضررت بشكل كلى وجزئي

 منزالً في قطاع 4785 منزالً، منها 7628 عدد المنازل التي تضررت بشكل كلى
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 غزة

 عدد المنازل التي تضررت بشكل جزئي
 منزل في قطاع 23622 منزالً منها 63842

 غزة

  دونما76867ً إجمالي مساحة األراضي التي تم تجريفها

  شجرة1355290 عدد األشجار التي تم اقتالعها

  مخزنا770ً عدد المخازن الزراعية المهدمة من االحتالل

  مزرعة756 عدد مزارع الدواجن ومعداتها وحظائر الحيوانات التي هدمت

  رأس غنم وماعز14749 وت أغنام وماعزم

  بقرة12132 قتل أبقار وحيوانات مزرعة

  خلية نحل15265 إتالف خاليا نحل

  بئرا403ً هدم آبار كاملة بملحقاتها

  منزال207ً هدم منازل مزارعين باألثاث

  دجاجة899767 قتل دجاج الحم

  دجاجة350292 قتل دجاج بياض

 دجاجة 1650 قتل أرانب مزارع

  دونما31263ً تجريف شبكات ري

  بركة وخزان1327 هدم برك وخزانات مياه

  مترا609593ً تجريف سياج مزارع وجدران استنادية بالمتر الطولي

  مترا929984ً تجريف خطوط مياه رئيسية بالمتر الطولي

  مزارعا16195ً عدد المزارعين المتضررين

  مشتل16 عدد المشاتل المجرفة

  جرارا16ً الف جرارات ومعدات زراعية مختلفةإت

 )الورش، المحالت، والبسطات (9339 1/10/2001عدد المحالت والبسطات التي تم تدميرها بالكامل منذ 

  .عن الصفحة االلكترونية)  لالستعالمالمركز الوطني(الهيئة العامة لإلستعالمات : المصدر

  

  إعداد

      

                                               سامي سحويل                أمين عاصي 
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