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املقدمة للنساء في محافظة أريحا واألغوار
دراسة مسح العنف واخلدمات
ّ
تقدمي
إنطالقة جديدة ملركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي في العمل اجملتمعي في منطقة
أريحا واألغوار توجتها االتفاقية املبرمة بني املركز وجمعية سيدات أريحا خالل عام 2016
بغرض تطوير برنامج اخلدمات القانونية واالجتماعية للنساء في اجلمعية وبهدف الوصول
األوسع واألشمل للنساء ضحايا العنف األسري والعنف القانوني للنساء ،والتوعية باحلقوق
القانونية وحقوق اإلنسان للمرأة الفلسطينية ومعاجلة ظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء
على أساس جنسهن في إطار األسرة واجملتمع.
وفي هذا اإلطار ،باشر مركز املرأة في صيف عام  2016بتنفيذ دراسة مسحية شاملة حول
العنف ضد املرأة وواقع اخلدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف في محافظة أريحا واألغوار،
بهدف تسليط األضواء على خصوصية اجملتمع الريحاوي على وجه التحديد ومظاهر العنف
اخلاصة به ،والتعرف إلى جميع املؤسسات الرسمية ومؤسسات اجملتمع املدني العاملة في
محافظة أريحا واألغوار ،خاصة تلك املؤسسات املعنية مبساندة ودعم النساء ومجابهة العنف
والتمييز الذي تتعرض له ،ولفحص وتقييم مستوى اخلدمات املقدمة للنساء في تلك املنطقة.
وتهدف الدراسة أيضاً إلى التمهيد للعمل التكاملي بني مؤسستنا القاعدية ،جمعية سيدات
أريحا ،وجميع املؤسسات العاملة في منطقة أريحا واألغوار ،لينطلق العمل في هذه املنطقة
ويؤسس لعمل ممنهج ومدروس يبني على ما يتوافر من برامج وخدمات ،ويؤسس لشراكات
حقيقية مبنية على أساس التعاون والتنسيق والتكامل مع كل األطراف املعنية بحقوق النساء
جملابهة العنف املسلط على النساء ،خاصة في املناطق النائية واملهمشة من احملافظة ،وبغرض
الضغط واملناصرة مع املؤسسات الرسمية صاحبة الواجب ملعاجلة الفجوات عبر بلورة البرامج
والسياسات العامة التي من شأنها «ردم الفجوات التنموية أينما وجدت قياساً باحمليط العام.
وبالرغم من أن الدراسة املسحية تستخلص وجود «حواضن فكرية وثقافية في اجملتمع «
الفلسطيني وممارسات ثقافية واجتماعية تعزز من املمارسات واملواقف التمييزية ضد املرأة
في إطار اجملتمع األبوي الفلسطيني ،إآل أن ملنطقة أريحا واألغوار خصوصيتها فيما يتعلق
بظاهرة العنف املوجهة ضد النساء ،وهو ما تسلط عليه هذه الدراسة املسحية .فمن خالل
الدراسة يتبني بشكل جلي غياب القناعة لدى العديد من املؤسسات بضرورة مناهضة العنف
ضد املرأة ،وينظر إلى العديد من املمارسات االجتماعية على أنها «طبيعية ومقبولة» خاصة
في مجال العنف االجتماعي ضد النساء واملتمثل في ظاهرة تعدد الزوجات ،واحلرمان من
امليراث ،وغيرها من أشكال العنف االجتماعي على أنها ممارسات تقع في إطار صالحيات
الرجل .وتعزز هذه املمارسات بشكل عام بالدور املتميز والقوي الذي تلعبه العشيرة في اجملتمع
5

الريحاوي ،حيث حتل معظم اخلالفات األسرية ومشاكل العنف ضد النساء عبر التدخالت
العشائرية ومن منظور ذكور تقليدي ،تكون في معظمها ليست لصالح املرأة وحقوقها االنسانية،
وتستند بالغالب على «الطبطة» واملصاحلات العشائرية على حساب الفرد ،ويعود ذلك لقوة
عالقات املصاهرة والقرابة ما يجعل من العشيرة واحللول العشائرية واحدة من أقوى أدوات
الضبط االجتماعي ،التي تقوم بدورها بحسم كل األمور «وضبط الوضع الداخلي» عبر القانوني
العشائري وفي معظم األحوال ليس لصالح املرأة ،التي تعتبر الطرف األضعف في هذه املعادلة.
وتبني الدراسة املسحية ايضاً أن بعض من املؤسسات النسوية القاعدية في منطقة األغوار
على وجه التحديد «تتجنب التعامل مع العنف ضد املرأة حتاشياً للتصادم مع العشيرة والوجوه
التقليدية في اجملتمع».
ومن جهة ثانية يلحظ املتتبع للدراسة املسحية مظاهر العنف االقتصادي وما يصحبه من عنف
اجتماعي ذات خصوصية ريحاوية واضحة ملنطقة األغوار من خالل استغالل عمل النساء في
املستوطنات القريبة ،دون أدنى ضمانات حلقوقهن العمالية وحمايتهن من مظاهر العنف التي
يتعرضن لها في أماكن العمل ،ناهيك عن االستغالل االجتماعي واألسري لذلك خاصة من قبل
الزوج ،الذي يقوم بشكل «طبيعي ومقبول اجتماعياً بتعدد الزوجات لتشغيلهن باملستوطنات.
وتقع تلك النساء ضحية السماسرة الذي بقومون بتشغيلهن داخل املستوطنات ،ويتبع ذلك كثيراً
من أمناط االستغالل االقتصادي واالجتماعي واجلنسي للنساء داخل املستوطنات .وتعتبر
هذ ه القضية منوذجاً حياً لذلك الترابط بني العنف السياسي والعنف االجتماعي ،خاصة مع
سياسات االحتالل املستمرة في تضييق حرية التنقل واحلركة ومصادرة األراضي في األغوار
والتحكم باملوارد الطبيعية واستغاللها لصالح املستوطنات ،وما يترتب عن ذلك من مفاقمة
الفقر وجتريدهم من مواردهم الطبيعية ومن إمكانية زراعة أراضيهم ،ما يضطر النساء العمل
في املستوطنات مبا يصطحبها من أشكال متنوعة من العنف االجتماعي واألسري ،والذي يزيد
من معاناة النساء ،اللواتي ال يفضلن في معظم األحوال االفصاح عن معاناتهن ،ويستمررن في
دائرة العنف والتمييز التي يتعرضن لها ،منعاً من الفضيحة أو تفاقم املشاكل داخل األسرة،
خاصة بغياب خدمات اجتماعية وقانونية وبرامج كافية ملناهضة العنف ضد املرأة ومساندة
النساء وتوعيتهن بحقوقهن اإلنسانية اخملتلفة.
وتخلص الدراسة املسحية في نهاية األمر إلى استخالصات وتوصيات متعددة أهمها ضرورة
العمل على تفكيك منظومة العنف في اجملتمع الفلسطيني عموماً عبر مراجعة املناهج التعليمية
على وجه التحديد ،ومن خالل تطوير برامج التوعية والتثقيف عبر استخدام اإلعالم بشكل
أجنع وأوسع لتغيير الصورة النمطية للمرأة واملساهمة في مناهضة العنف ضدها .كما
وتستخلص الدراسة أهمية عمل املؤسسات النسوية القاعدية في منطقة أريحا واألغوار على
برامج وفعاليات متعددة للوصول إلى كل من النساء والرجال في تلك املنطقة ،وتوعيتهم/ن
 ،وايجاد طرق ابتكارية وفعالية من خالل استهداف ومخاطبة الرجال /والشباب من الذكور
وتغيير قناعاتهم بخصوص الصورة النمطية للمرأة واملساهمة في مناهضة العنف ضد املرأة.
وتستخلص الدراسة أيضاً أهمية البحث عن مداخل لشخصيات مركزية مؤثرة داخل اجملتمع
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الريحاوي ليلعبوا دوراً مهما في دعوة الرجال وتوعيتهم بحقوق النساء وأهمية مناهضة العنف
ضد املرأة ،ولتسهيل عمل املؤسسات النسوية والقاعدية في الوصول إلى النساء وتقدمي
اخلدمات القانونية واالجتماعية لهن وتوعيتهن بحقوقهن.
ما ال شك فيه أن هذه الدراسة املسحية الشاملة ،ستسهم في تسهيل مهمة جميعة نساء أريحا
وجميع املؤسسات القاعدية واملؤسسات الشريكة ،الرسمية منها واألهلية في فهم مشكلة العنف
ضد املرأة في منطقة أريحا واألغوار ،ومستوى اخلدمات املقدمة والفجوات القائمة ،بغية
تطوير البرامج والنشاطات والفعاليات التي من شأنها املساهمة في مناهضة ظاهرة العنف
املبني على أساس اجلنس ،ومجابهة التمييز بجميع أشكاله سواء أكان عنفاً اجتماعياً أو قانونياَ
أو اقتصاديا ُ أو جنسياً أو غيرها من أشكال العنف ضد املرأة .وقناعة بأن هناك الكثير في
جعبتنا كمركز مرأة وكمؤسسات شريكة في دعم ومساندة قضية املرأة وحقوقها االنسانية
ومناهضة العنف ضدها ،فإننا نتطلع معاً ومن خالل الشراكة الفاعلة والتنسيق والعمل املشترك
إلى مأسسة ومنهجة العمل اجملتمعي وضمان استمراريته عبر الشراكات احلقيقية والتكاملية
للسير في خطاً حثيثة وتراكمية ومستمرة جملابهة العنف ضد املرأة واالرتقاء مبستوى اخلدمات
املقدمة لها والبرامج املساهمة في زيادة الوعي لكل أفراد اجملتمع خاصة النساء بحقوقهن
االنسانية ومبشاركتهن الفاعلة عبر بناء قدراتهن ومتكينهن من خالل نهج مرتكز على احلقوق
جملابهة التمييز والعنف الذي يتعرضن .
رندا سنيورة /املديرة العامة
مركز املرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي
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شكر وتقدير على اجلهود في اجناح الدراسة
يتقدم مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي بعميق الشكر والتقدير لكل اجلهود التي بذلت
لتخرج هذه الدراسة الى حيز النور  ،ولتكون بوصلة للعديد من املؤسسات االهلية والرسمية في
خط برامج تستهدف العمل على احلد من العنف ونقص اخلدمات في محافظة أريحا ،وهنا
نخص بالشكر:
.1

1الباحث زياد عثمان :على جهده املتميز في اعداد هذه الدراسة وتقدمي حتليل
معمق لكل مخرجات الدراسة ،وربط املنهجيات واالطار النظري بالواقع والسياق
اجملتمعي لتخرج الدراسة في بشكلها النهائي.

.2

2فريق االشراف واملتابعة للدراسة:

.4

4العامالت والعاملني في املؤسسات االهلية واحلكومية في محافظة أريحا:
نخص بالذكر كل من اعطى من وقته وجهده لتقدمي املعلومات سواء من خالل املقابالت
املعمقة والزيارات امليدانية ،والتي كان لها أثر كبير في اثراء الدارسة.

.6

6الدكتور ابراهيم موسى  :على جهده املتميز في مراجعة وتدقيق الدارسة لغويا.

 .أفاتن نبهان :رئيسة وحدة بناء القدرات :على جهدها املتميز االشراف على
كل مراحل الدراسة واثراء محتوياتها وتوفير كافة سبل الدعم الفني و االداري
والتنسيقي لتسهيل عمل الباحث .
 .ب احملامية خديجة زيادة واالخصائية غدير عبد احلميد  :على جهدهما
في تسهيل عمل الباحث في الزيارات امليدانية واملساهمة في مراجعة الدراسة.
 .جأمل أبو سرور  :مديرة البرامج  :على جهدها في مراجعة واثراء الدراسة.
 .دعبد الرازق غزال :على جهده في مراجعة واثراء الدراسة.
3 .3طاقم جمعية سيدات أريحا اخليرية :ونخص بالذكر عبير النشاشيبي  ،شذى
مسلم ،ماجدة عواجنة ،عرين الشيخ  ،اية قواسمة على جهدهن املتميز في متابعة
وتوفير الدعم الفني واللوجستي للباحث والتنسيق للمقابالت املعمقة والزيارات
امليدانية.

.5
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5املشاركات /ين في الزيارات امليدانية :اللواتي شاركننا بتجاربهن الشخصية ،
وزودننا بصورة أولية حول العنف واخلدمات املقدمة للنساء في محافظة طوباس
والتي كان لها صدى مهم في تعميق التحليل في الدارسة.
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مقدمة
ال نضيف جديدا بالقول أن العنف ضد املرأة الفلسطينية له حواضنه الفكرية والثقافية في اجملتمع،
والذي يجد في البنى اجملتمعية التقليدية املستندة إلى النظام األبوي والثقافة التقليدية ،تربة خصبة
ومرتعاً له لكي يترعرع ويعيد إنتاج نفسه ضمن منظومة قيمية محافظة ،تك ّرس النظرة التمييزية
التي تضع املرأة في منزلة أدنى من الرجل ،وجتردها من أدنى حقوقها بوصفها مواطنة ،لتحيلها إلى
مخلوق مسلوب اإلرادة ،يسهل السيطرة عليه وإخضاعه بيسر وسهولة.
ولكي تنجح اجلهود الرامية إلى قطع هذه الثقافة التمييزية املستبدة ،لتخليص املرأة من العنف
املمارس عليها ،فإن ألف باء اإلجراءات املطلوبة تتمثل في عزل تلك احلواضن عن البيئة اخملصبة،
من خالل استحداث بيئة جديدة غير مؤاتية ،عمادها احترام حقوق املرأة بوصفها مواطنة دون
انتقاص أو مساس ،ونبذ ثقافة العنف بكل أبعادها وجتلياتها ،واستبدالها بثقافة حوار وشراكة
متساوية في مختلف امليادين.
وما يجب أن يكون جلياً وواضحاً أن اجتياز طريق التغيير ليس قراراً إجرائياً كما يتخيله البعض،
ولن يتأتى بسهولة ،وال باألمنيات الطيبة بطبيعة احلال ،وال بجلد الذات ،أو لوم اآلخر ولعن
الظالم ،إمنا يتأتى فقط ،وفقط مببادرات وقرارات واعية ،وأفعال إيجابية مدروسة مستندة إلى
رؤيا واضحة ،ومحددات ناظمة ،وطرائق عمل مبتكرة مبقدورها حتديد الطريق من أجل حتقيق
األهداف والغايات املبتغاة دون تشويش أو تردد .كما يحتاج إلى وجود بناء مؤسساتي متني ومؤهل،
يتمثل مبؤسسات عصرية ،رشيقة البنى ،ودميقراطية البناء ،وعميقة االنتماء ،حتظى مبصداقية
في أوساط القطاعات التي متثلها وأوساط اجملتمع عموماً ،ويحتاج كذلك إلى إرادة على قبول
التحدي والتطلع نحو األمام دائماً دون العودة إلى اخللف.
كما يشترط النجاح في التحدي أيضا وجود شراكات تقوم على أساس توافقي ،وبرامج عمل واقعية
قابلة للتحقيق .حيث بات من الواضح وبعد إجراء سلسلة من الدراسات التي متت في عدد من
احملافظات أن املؤسسات القاعدية التي تعاني من نواقص كثيرة لن تفلح في النهوض استناداً إلى
قواها الذاتية ،إمنا من خالل شراكات إستراتيجية مع مؤسسات نسوية أهلية كبرى لديها اإلمكانيات
البشرية والبرامجية ،ولديها اإلرادة والرغبىة في النهوض بواقع املرأة في املناطق النائية وامله ّمشة،
حيث تش ّكل شبكة العالقات والشراكة فرصة حقيقية لالرتقاء باملؤسسات القاعدية ،واالرتقاء
ببنيتها وبرامجها وكادرها ،وتالياً االرتقاء بفعلها ودورها ونشاطها املناهض للعنف ضد املرأة.
وما يجب أن يكون واضحاً في ذهن الطامحني والطامحات للتغيير اإليجابي ،أن التغيير ال يتم مرة
واحدة كطلقة مدفع ،أو بضربة ساحر ،فمثل هذا االعتقاد عدا عن أنه اعتقاد واهم فهو أيضا
اعتقاد مضلل ومحبط ،األمرالذي يتطلب وضوحاً تاماً وشفافية من قبل قادة الرأي العام وراسمي
السياسات مع جمهورهم ومناصريهم ومؤيديهم ،بأننا ال نبدأ من الصفر بل نبني ونراكم على ما
حتقق من إجنازات في سياق عملية بنيوية مستمرة ،تقطع مع املاضي لترقى نوعياً ضمن مسار
جديد أكثر رق ّياً وتطوراً ،وهكذا دواليك.
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لقد دار جدل واسع وال زال حول الطرق التقليدية التي تتبعها املؤسسات النسوية واجملتمعية
في مناهضة العنف ضد املرأة ،وحيث تتعزز القناعة أكثر في أوساط الباحثني واملهتمني بالشأن
النسوي ،فإن تلك املعاجلات لم تعد جتدي ،أو أنها ال تعطي مردوداً ملموساً في مناهضة العنف
ضد املرأة  ،وهو ما يعني أن هناك طريقاً يوصل إلى الهدف يجب السير فيه بطمأنينة ،وطريق
آخر ال يوصل إلى الهدف يجب جتنبه أو اخلروج منه .والطريق اجمل ّرب واملضمون للوصول
إلى الهدف املرجو وإحداث التغييراإليجابي املامول في العقلية والثقافة السائدة في اجملتمع
الفلسطيني ،هو طريق الغرس املبكر في وعي الناشئة ملرتكزات الثقافة اجلديدة البديلة لثقافة
العنف ،واملدخل املنهجي لذلك هو التعليم.
نعم ،إن التعليم هو مبتدأ التغيير في كل اجملتمعات التي نهضت وأحدثت حتوالً ثورياً في وضعها،
وأنظمتها ،وتشريعاتها ،وبناها االقتصادية ،واجملتمع الفلسطيني لن يشذ عن هذه القاعدة
الذهبية ،وكل املطلوب هو ضغط نسوي ومجتمعي مدروس من أجل خلق حالة رأي عام مطالبة
راسمي السياسات التعليمية إحداث تغيير في مناهج التعليم ،تؤسس لثقافة دميقراطية تعددية،
وتفكير عقالني ،وحقوق متساوية على قاعدة املواطنية ،ورفض كافة أشكال التمييز والعنف
ضد املرأة ،وهذا األمر ليس مستحي ً
ال بطبيعة احلال حتى وإن بدا دونه عقبات لتطبيقه فوراً،
لكن باإلصرار واملواظبة ميكن حتقيق األهداف.
وربطا مبنظور التغيير واشتراطاته ،كان ال بد من وضع مقاربات أكثر يقينية للنهوض املؤسساتي،
التوجه فقد قامت مجموعة من
وتطوير شبكات األمان االجتماعي للمرأة ،وجتسيداً لهذا
ّ
املؤسسات الفلسطينية احلكومية واألهلية النسوية بإجراء دراسات مسح ّية حول العنف ضد
املرأة وسواه من املؤثرات السلبية ،التي تكبح وتعيق تقدمها وانخراطها في احلياة العامة ،وأبرز
هذه املؤسسات التي سارت في هذا املسار التطويري مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي،
الذي بادر إلجراء دراسة مسح العنف ضد املرأة واخلدمات املقدمة لها في محافظة أريحا
واألغوار منتصف العام اجلاري ( ،)2016وهذه الدراسة لم تكن الدراسة األولى التي ينفذها
املركز والتي تهدف إلى التقصي ميدانياً من خالل لقاءات كيفية مع ّمقة عن واقع العنف
املمارس على النساء في هذه املنطقة ،بل سبقها دراسات مماثلة اتخذت نفس املنحى واملضمون
في محافظات أخرى مثل طوباس وطولكرم ،ولذات األهداف املتمثلة في قراءة الواقع اجملتمعي
وتاثيراته على العنف ضد املرأة ضمن خصوصية كل محافظة من تلك احملافظات ،بهدف
تشخيص الواقع احمللي واشتقاق سياسات تستجيب لالحتياجات النسوية من جهة ،ولتعزيز
البنى املؤسساتية القاعدية ،واستحداث برامح دائمة ملناهضة العنف من جهة ثانية.
ويوماً إثر يوم يتب ّين املعنى احلقيقي والقيمة الثمينة للدراسات آنفة الذكر ومن على منطها
من الدراسات؛ ألنها برهنت بشكل ال يقبل اجلدل أن التفكير الرتيب القائم على مجموعة من
املسلمات الثابتة ،التي باتت كذلك بحكم العادة وتغليب منهج االستسهال على منهج البحث
واالستقصاء والنبش في ميدان اجملتمع ،ينتج فهماً قاصراً وضيقا ومأزوماً ،في املقابل فإن
رحابة امليدان واالحتكام ملعطياته في رسم السياسات ،تفتح األفق امام املؤسسات النسوية
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وسواها من املؤسسات للتفكير خارج الصندوق ،أي التفكير بشكل منفتح غير من ّمط ومكرر؛ ألن
الواقع املتغير يحتاج إلى مواكبة عبر عالقة نشطة معه من خالل البحث االستقصائي والدراسات
التطبيقية .وبالتالي نستهل دراستنا بإطالق دعوة مخلصة إلى كافة املؤسسات املعنية بتطوير
الذات والتفكير خارج الصندوق؛ لتجاوز املألوف واخلروج من دائرة الروتني واجترار الذات إلى
دائرة اإلبداع والتجدد.
أهداف وغايات
تهدف دراسة مسح العنف وواقع اخلدمات املقدمة للنساء املعنّفات في محافظة أريحا واألغوار
إلى رصد وتوثيق ،ومن ثم قراءة البيانات واملعلومات اخلام املستقاة من امليدان وحتليلها ،بهدف
اخلروج باستخالصات نظرية ببعد تطبيقي ميكن توظيفها ضمن السياسات الهادفة إلى
مناهضة العنف ضد املرأة ،واالرتقاء مبنظومة اخلدمات املقدمة للنساء بوجه عام .وبالتالي فإن
الدراسة ومن خالل أسئلة البحث واملقابالت الكيفية املع ّمقة ،تهدف إلى استجماع كل العناصر
احليوية التي تخدم الهدف أعاله وتنقله إلى حيز الوجود .
وبهذا املعنى فإن إجراء دراسة مسحية حول العنف ضد املرأة وواقع اخلدمات في محافظة
أريحا واألغوار ،تعتبر من الضرورات التنموية واجملتمعية واملعرفية في آن ،وال سيما أنها
تستقصي بكل موضوعية وجترد علمي معرفي حول العنف ضد املرأة ،ما ظهر وما خفي منه،
واخلدمات األساسية التي تتلقاها النساء في املنطقة بشكل عام خصوصاً النساء في املناطق
النائية واملهمشة من احملافظة ،لتسليط الضوء عليها وجذب اهتمام صانعي القرار لردم
الفجوات التنموية أينما وجدت قياساً باحمليط العام.
كما أن الدراسة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات النسوية القاعدية؛ ألن من أبرز
الغايات التي تقف وراء إجرائها ،تتمثل في توفير قاعدة البيانات التي تساعد املؤسسات
النسوية على بناء إستراتيجيات عمل تنموية وسياسات متكينية ،حتاكي االحتياج الفعلي للنساء
في محافظة أريحا واألغوار وعلى أساس األولويات ،ومبوازاة ذلك تعمل على متتني املؤسسات
النسوية القاعدية في محافظة أريحا ،التي تعنى بالنساء عموماً واملعنّفات على وجه اخلصوص؛
ألنها تبرز نقاط القوة ونقاط الضعف لديها ،وتفتح األفق امامها للتشبيك وصياغة الشراكات مع
مؤسسات راعية او داعمة لها الغايات واألهداف والبرامج املوجهة نفسها ،التي تستهدف النساء
املعنّفات ،ولديها الرغبة في تقدمي خبراتها للنهوض بوضع املؤسسة وكادرها.
وبكلمات أخرى ميكن تلخيص األهداف والغايات من إجراء الدراسة فيما يأتي:
•رصد معطيات ملموسة حول واقع العنف في محافظة أريحا واألغوار وتوثيقها ،ال سيما
أن املعطى الوحيد املتوفر هو مسح جهاز اإلحصاء املركزي ( ،)2011الذي يؤشر إلى أن
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محافظة أريحا كانت من أعلى احملافظات من حيث العنف املوجه ضد املرأة.
•وضع أريحا ضمن خارطة محافظات الوطن في البعد الدراسي املعرفي ،وهذا حق طبيعي
لها.
•رصد واقع اخلدمات التي تق ّدم للنساء املعنّفات والنساء بشكل عام ،وحتديد الفجوات بناء
على االحتياجات.
•تزويد املؤسسات القاعدية الشريكة مبعطيات وبيانات تساعدها في تنفيذ سياساتها
وبرامجها.
•دعم املؤسسات القاعدية في أريحا واألغوار من قبل مركز املرأة لإلرشاد القانوني
واالجتماعي.
حدود الدراسة
محافظة أريحا واألغوار ضمن التقسيم اإلداري املقــ ّر من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية،
الذي يضم مدينة أريحا والتجمعات السكانية امللحقة إدارياً.
أسئلة الدراسة
تتحرى الدراسة من خالل مجموعة من األسئلة املفصلية ،التي من خالل قراءاتها وحتليلها
ميكن اشتقاق مخرجات جتيب عن املوضوع األساس وهو العنف ضد املرأة في محافظة أريحا
واألغوار من حيث :املنسوب ،والدرجة ،والشكل األبرز ،ومتنع النساء ،واخلوف االجتماعي .ومن
هذه االسئلة :هل العنف ضد املرأة في محافظة أريحا واألغوارعنف مستوطن ضمن البنى
الثقافية االجتماعية والسلوكية؟ ،وهل هذا العنف في تصاعد أو تراجع؟ ،وما هي أبرز أشكال
هذا العنف؟ ،وما هي األسباب التي تقف وراء هذا العنف ،وال سيما العنف األسري؟ ،وما هي
اآلثار التي يتركها العنف على النساء في مختلف االجتاهات؟ ،وهل يوجد خطة واضحة املعالم
ملناهضة العنف ضد النساء في احملافظة أو أن املسالة متروكة للنشاط املوسمي؟ ،وفي احملور
الثاني من الدراسة واملتعلق باخلدمات التي تتلقاها النساء ،تركزت األسئلة املفصلية حول
تقدم للنساء من مختلف املؤسسات الرسمية واألهلية والنسوية عموما،
اخلدمات العامة التي ّ
وكذا اخلدمات التي تتلقاها النساء املعنّفات ،حيث طرحت أسئلة من نوع ما هي اخلدمات التي
تقدم للنساء ،سواء على مستوى التمكني وبناء القدرات أو على مستوى التمكني االقتصادي؟،
ّ
املقدمة للنساء تفي باالحتياج أو أنها أدنى من االحتياج؟ ،وهل املؤسسات النسوية
وهل اخلدمات ّ
واجملتمعية والرسمية لديها أدوات قياس أو أنها ال تقيم وزناً لهذا الشكل من قياس الفائدة
املتحققة؟ ،وهل اخلدمات التي تتلقاها النساء املعنّفات بدءاً باإلرشاد وانتهاء بتوفير احلماية
في بيوت آمنة تشكل حماية للنساء أو أنها مجرد محطات عابرة؟ ،وأين اإلشكاليات والثغرات
في عمل الشركاء احملليني في حماية النساء املعنّفات؟ ،وهل هناك متييز باخلدمات بني املناطق
القريبة من املدينة واملناطق النائية واملهمشة؟.
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منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على منهجية البحث امليداني االستقصائي من خالل املقابالت الكيفية املع ّمقة
مع مختصني ،ومسؤولني ،وراسمي سياسات ،ومدراء تنفيذيني ،ورؤساء مجالس إدارة ملؤسسات
مجتمعية ونسوية ،وقد انصب اجلهد خاللها على فحص كل ما له عالقة باملعلومة التي توصل
إلى قراءة البيئة العامة في عموم اجملتمع قيد الدراسة وحتليلها ،وعالقتها بالبيئات احمللية
احمليطة ،وعالقة مجموع هؤالء بالعنف الواقع على النساء ،وذلك بهدف استخالص سياسات
وتوجهات ميكن من خاللها متتني املؤسسات القاعدية النسوية ،واستحداث برامج بالشراكة
مع مؤسسات راعية كما هو احلال مع مشروع العيادة القانونية واالجتماعية ،الذي استحدثته
جمعية سيدات أريحا بالشراكة مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي.
أدبيات سابقة حول العنف ضد النساء في فلسطني
العنف ضد املرأة في مكان العمل مبدينة جنني( ،دراسة غير منشورة ،)2016 ،وهي أطروحة
ماجستير للطالبة ربا عنان سعد سعد ،ضمن برنامج دراسة التنمية السياسية في جامعة
النجاح الوطنية.
هدفت الدراسة للتعرف إلى توجهات املوظفني واملوظفات ،ودرجة تق ّبلهم للعنف وأشكاله
في العمل ضد املرأة في املؤسسات احلكومية واخلاصة في مدينة جنني ،ومعرفة مدى تأثير
املتغيرات اآلتية :سنوات اخلبرة ،واملستوى التعليمي ،واحلالة االجتماعية في مستوى العنف
احلاصل في مكان العمل.
وتكمن أهمية الدراسة في كونها تسعى للكشف عن مسألة غير معروفة ،واملساعدة في مشكلة
يجمع املوظفون على وجود آثارها دون حتديد مالمحها وتفاصيلها؛ ألنها مشكلة خطيرة .كما
تكمن أهميتها في أنها تعمل من أجل دمج الرجل واملرأة معاً ،وسد الفجوات بينهما في مكان
العمل من أجل االرتقاء باألداء واإلنتاج ،وذلك باقتراح بيئة عمل خالية من العنف ،وهي أول
دراسة تسلط الضوء على العنف ضد املرأة في مكان العمل.
اعتمدت الدراسة على منهجية البعد الك ّمي من خالل استمارة مت تعبئتها وتوزيعها على أساس
الع ّينة العشوائية ،وطبقت املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت إلى نتائج أبرزها :أن العنف
املنتشر ضد املرأة في مكان العمل هو عنف خفي ،يتمثل في النظرة الدونية للمرأة واإلمياءات
واإلشارات اجلنسية ،فيما لم يظهر أي عنف جسدي ،وأن عامل املؤهل العلمي واخلبرة لم يؤثر
على مستوى العنف املمارس ضدها.
وأوصت الدراسة بحماية املوظفات من العنف اخلفي ،وضرورة تنظيم ورش تدريبية لطواقم
املؤسسات احلكومية واخلاصة؛ لتعزيز روح الفريق وطاقم العمل ،والرقي في مستوى التعامل،
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وضرورة توفير أجواء من الشفافية داخل بيئة العمل لكي يتسنى للنساء إسماع شكواهن
ومحاسبة املعنِّفني ،وأخيراً التركيز على توعية املرأة وثقتها بنفسها.
أما الدراسة الثانية حول العنف ضد املرأة فكانت بعنوان( :العنف ضد املرأة من منظور النوع
االجتماعي وتأثيره على التنمية السياسية في فلسطني لألعوام  ،)2013-2000وهي رسالة
ماجستير في التنمية السياسية ،للطالبة جمانة عبد الكرمي الغوامنة ،الطالبة في الدراسات
العليا بجامعة النجاح الوطنية.
املوجه ضد املرأة من منظور النوع االجتماعي ،وتأثيره على التنمية
تبحث الدراسة في العنف
ّ
السياسية في فلسطني.
هدفت الدراسة إلى توضيح العالقة بني العنف ضد املرأة والتنمية السياسية ،وكيفية تأثيره
املوجه ضد املرأة وأشكاله ،ومدى
عليها ،كما عمدت الدراسة إلى توضيح مدى انتشار العنف
ّ
توفر مقاييس كم ّية لهذا العنف.
وتكمن أهمية الدراسة في أنها تطمح لكي تكون جزءاً أصي ً
ال من إستراتيجية وطنية ملكافحة
العنف ضد املرأة ،وخطوة جريئة من امرأة فلسطينية تسعى لتجسيد الدور احلقيقي الذي يجب
أن متارسه املرأة كحق لها في بناء اجملتمع ،وتطوير التنمية السياسية.
استندت الباحثة في دراستها إلى املنهج التاريخي ،الذي ميكن الباحثة من استعراض تاريخ
نشوء ظاهرة العنف ضد املرأة ،وتوضيح أبرز النتائج التي أفرزتها هذه الظاهرة خصوصاً
املتعلقة بالتنمية السياسية.
خلصت الباحثة إلى نتائج أبرزها :أن للعنف درجات متفاوتة يختلف في ح ّدته من نوع إلى آخر،
كما تختلف أشكاله وطرق ممارسته وأساليب استخدامه ،وكذلك مسبباته .هناك تهميش متع ّمد
للمرأة حيث تعامل املرأة على أنها ليست جزءاً من املنظومة الرسمية للتنمية ،بل هي تابعة
اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وقانونيا للرجل ،األمر الذي أدى إلى تهميش مشاركتها اإلنسانية
في كافة اجملاالت .ومن نتائج الدراسة أيضاً أن هناك قصوراً من قبل مؤسسات اجملتمع املدني
للحد من ظاهرة العنف ضد املرأة ،وأن
واملؤسسات األهلية واحلكومية في تضافر اجلهود
ّ
ً
تعرض املرأة للعنف ال يقتصر على مكان دون آخر ،وأن العنف النفسي هو األكثر تاثيرا على
املرأة ،وأن االنقسام السياسي أدى إلى زيادة العنف ضد املرأة بسبب غياب اجمللس التشريعي،
وهناك قصور واضح في عمل املؤسسات النسوية للحد من العنف في فلسطني بشكل عام،
وجتاه املرأة بشكل خاص.
وخلصت الباحثة إلى جملة من التوصيات أبرزها :توصية رئيسية تنص على إعادة النظر في
قانون األحوال الشخصية املعمول به في األراضي الفلسطينية ،وتفعيل دور اجمللس التشريعي،
ومتكني املرأة ،وتفعيل دورها خاصة في مجال التنمية السياسية .
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أما الدراسة الثالثة فجاءت بعنوان (العنف ضد النساء في اجملتمع الفلسطيني ،عرض وحتليل
لنتائج مسح العنف في اجملتمع الفلسطيني )2011،إعداد :أ.د .محمد احلاج يحيى،2013 ،
إصدار مؤسسة (مفتاح) وهي واحدة من أهم إصداراتها .وتندرج ضمن مشروع احلماية واملساواة
من منظور النوع االجتماعي الذي تنفذه (مفتاح) وصندوق األمم املتحدة للسكان .UNFPA
وتكمن أهمية الدراسة في كونها دراسة حتليلية لنتائج مسح العنف في اجملتمع الفلسطيني
( ،)2011الذي قام به ونفذه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وقد ّ
دل املسح على أن العنف اجلسدي ،واجلنسي ،واالقتصادي ،واالجتماعي ضد املرأة
املتزوجة وغير املتزوجة ،كان يحدث بصرف النظر عن اختالف أعمارهن ،ومستويات تعليمهن،
ومستويات التعليم في اجملتمع الفلسطيني .في حني أن مدى انتشار العنف ضد املرأة يختلف
بني اجملموعات االجتماعية والدميغرافية اخملتلفة ،كما أن ارتفاع نسبة العنف ضد املرأة على
يد زوجها ترتبط وبشكل كبير مع ارتفاع معدل الضغوط األسرية ،والتعرض لعنف االحتالل
العسكري.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات املوجهة إلى اجلهاز القضائي ،وجهاز الشرطة،
واملدعي العام ،والقضاة ،واجملتمع احمللي بكافة هيئاته ،وواجبات تلك األجهزة والهيئات
ومسؤولياتها جميعا ،ومن أبرزها :وجوب االعتراف مبشكلة العنف ضد النساء على أنها
مشكلة جنائية ،ويجب أن ينطلق التعامل معها والرد عليها من ذلك االعتراف .في حني أن
قلة أو عدم تدخل اجلهاز القضائي ملكافحة مشكلة العنف ضد النساء يبث رسالة للضحايا
الزوجات وللمعتدين األزواج على أنها ليست مشكلة جنائية ،هذا أصال إذا مت االعتراف بها على
أنها مشكلة ،وضرورة تطوير طاقم متعدد التخصصات املهنية للقيام بالعمليات الالزمة لتقدمي
الشكوى ،وملعاجلة حاالت العنف ضد النساء.
كما تضمنت الدراسة توصيات تستهدف إغناء خدمات الدعم للضحية ،مبا في ذلك وجود
مراكز للحياة األسرية ،وبرامج لعالج األزواج املعتدين ،ومراكز للتدخل في حاالت األزمات
والطوارئ ،وخدمات احلضانة ،والعالج البيتي ،وبيوت األمان واملالجىء ،وشبكة بيوت حاضنة
انتقالية ،وإقامة مركز معلومات وطني في وزارة العدل لبناء قاعدة معلومات مرجعية ،وإنشاء
مجالس تنسيقية من كل الوزارات وفي كل احملافظات ،وحث املؤسسات غير احلكومية وعلى
رأسها مؤسسات احلركة النسوية ،ومؤسسات حقوق اإلنسان ،واجلمعيات اخليرية والتطوعية،
أن تنسق بينها وبني املؤسسات احلكومية في تقييم احتياجات النساء ضحايا العنف األسري.
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أريحا واألغوار عبر التاريخ
املوقع اجلغرافي
تقع مدينة أريحا واألغوار في الطرف الغربي لغور األردن أو ما يعرف بغور أريحا ،وهي أقرب
للحافة اجلبلية لوادي األردن االنهدامي منها إلى نهر األردن ،تقع عند خط االنقطاع بني البيئة
اجلبلية إلى الغرب والبيئة الغورية في الشرق ،وهي بذلك نقطة عبور مهمة منذ القدم للقوافل
التجارية والغزوات احلربية التي كانت تتجه غر ًبا نحو القدس وشرقاً نحوعمان ،وهي أيضا املمر
الغربي لنهر األردن والبحر امليت ،مير منها احلجاج املسيحيون القادمون من القدس في طريقهم
إلى نهر األردن والبحر امليت ،من جهة أخرى ،كانت أريحا البوابة الشرقية لفلسطني ،عبرتها
كثير من اجلماعات البشرية املهاجرة إلى فلسطني على مدى العصور ،وتنخفض عن سطح
البحر نحو  276م( .اإلحصاء املركزي الفلسطيني ،كتاب محافظة أريحا واألغواراإلحصائي
.)3،2011
التجمعات السكنية
تضم محافظة أريحا واألغوار ( )14جتمعاً سكانياً ،حيث تضم جتمعات :مرج نعجة ،والزبيدات،
ومرج الغزال ،واجلفتلك ،وفصايل ،والعوجا ،والنويعمة ،وعني الديوك الفوقا ،ومخيم عني
السلطان ،وأريحا ،ودير القلط ،ومخيم عقبة جبر ،ودير حجلة ،والنبي موسى( .اإلحصاء
أن ك ً
ال من دير القلط ،ودير حجلة ،والنبي موسى ،هي
املركزي .)2011 ،وجدير باإلشارة هنا ّ
أماكن سياحية فقط في محافظة أريحا وال يوجد في هذه األماكن جتمعات سكنية.
تاريخ املدينة
يعتبر اخلبراء األثريون أن مدينة أريحا من أقدم مدن فلسطني ،إذ يرجع تاريخها إلى العصر
احلجري القدمي أي نحو ( )7000سنة قبل امليالد ،بل يذهب البعض منهم إلى أنها أقدم مدينة
في العالم قائمة حتى اليوم ،إذ يبلغ عمرها أكثر من ( )10000عام ،وقد حدد اخلبراء موقع
أطاللها عند تل السلطان الذي يقع على بعد ( )2كيلو متر شمالي املدينة احلالية بالقرب من نبع
عني السلطان .هاجمها الهكسوس فيما بني ( )1600- 1750ق .م واتخذوها قاعدة لهم ،وكانت
أول مدينة كنعانية تهاجم من قبل بني إسرائيل على يد يوشع بن نون سنة ( )1188ق.م ،وأحرقوا
املدينة وأهلكوا من فيها ،ثم قام املؤابيون بإخراج اليهود سنة ( )1170-1030ق.م بقيادة امللك
عجلون( .اإلحصاء املركزي.)2011 ،
سبب التسمية
سميت بأريحا نسبة إلى أريحا بن مالك بن أرنخشد بن سام بن نوح عليه السالم ،وهذا يدل على
أن أصل التسمية سامي األصل .وأريحا عند الكنعانيني تعني القمر ،وقد عرفها العرب بأريحاء،
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وأريحا ،وأطلق عليها أيضا مدينة وادي الصيصان ،وسميت بهذا االسم ألنه يكثر فيها هذا
النوع من الشجر الذي يلتف كسياج حول بساتينها وال يزال فيها إلى اليوم .وسميت كذلك بتل
السلطان أوعني اليشع ،ألن أريحا القدمية لم تكن سوى تل صناعي صغير يدعى تل السلطان،
وهو أصل املدينة األولى( .اإلحصاء املركزي.)2011 ،
السكان
بلغ عدد السكان في محافظة أريحا واألغوار حسب التعداد الذي قام به اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني في عام ( )2007حوالي ( )41.776نسمة .فيما بلغ عدد السكان املق ّدر
في محافظة أريحا واألغوار حتى نهاية العام ( )2015حوالي ( )52.154نسمة( .حسب
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الفلسطينيون نهاية عام  .)2015وبلغت نسبة الالجئني
الفلسطينيني املقيمني في محافظة أريحا واألغوار ( )% 49.5من مجموع سكان احملافظة نهاية
عام ( ،)2007مع العلم أن نسبة الالجئني في الضفة الغربية ( )%26.9من مجموع السكان
املقيمني في الضفة الغربية نهاية عام ( .)2007وبلغت الكثافة السكانية منتصف عام ()2011
في محافظة أريحا واألغوار ( )78.8فرد/كم (مركز املعلومات الوطني /وفا/توزيع السكان في
احملافظات منتصف .)2015
أريحا حتت االحتالل اإلسرائيلي
بعد حرب األيام الستة عام ( ،)1967احتلت أريحا وباقي املدن الفلسطينية في الضفة الغربية
من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي وبقيت كذلك حتى عام ( ،)1993حيث وقعت منظمة التحرير
الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية «إعالن املبادئ» ،واختيرت أريحا كنقطة بداية لتخضع لوالية
السلطة الوطنية الفلسطينة في الضفة الغربية .وفي شهر أيار مايو عام ( ،)1994وقعت اتفاقية
تطبيق في القاهرة حيث حددت تفاصيل نقل السلطة من إدارة اجليش اإلسرائيلي إلى السلطة
الفلسطينية( .اإلحصاء املركزي ،أريحا واألغوار .)2011 ،3
أريحا في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
في شهر أيار عام ( ،)1994وقعت اتفاقية تطبيق في القاهرة حددت تفاصيل نقل السلطة من
إدارة اجليش اإلسرائيلي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية ،وف ًقا لهذه االتفاقية فإن السلطة
الوطنية الفلسطينية باتت مسؤولة عن إدارة الشؤون الفلسطينية في مدينة أريحا ،والتي تتضمن
مدينة أريحا وضواحيها واخمليمات احمليطة بها .باإلضافة إلى ممر صغير ميتد إلى شمال
قرية العوجا ،بينما تتولى احلكومة اإلسرائيلية إدارة الشؤون املتعلقة باألمن واحلدود والشؤون
اخلارجية ( .اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،أريحا واألغوار.)2011 ،3
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مساحة محافظة أريحا
بلغت مساحة محافظة أريحا ( 593كم )²في عام ( ،)2008أي حوالي ( )% 10.5من إجمالي
مساحة أراضي الضفة الغربية( .اجلهاز املركزي لإلحصاء ،أريحا واألغوار .)2010 ،2
الصحة
بلغ عدد املستشفيات عام ( )2010في محافظة أريحا واألغوار مستشفى حكومياً واحداً ،وال
يوجد مستشفيات تتبع جلهات غير حكومية ،وقد بلغ عدد األسرة ( )54سريراً ،مبعدل ()1.2
سرير لكل ( )1000شخص من سكان احملافظة .أما فيما يتعلق مبراكز الرعاية الصحية األولية،
فقد أظهرت بيانات عام ( )2010بأن احلكومة تشرف على ( )11عيادة ومركزاً صحياً تتوزع
في احملافظة ،و( )4أخرى تشرف عليها جهات غير حكومية ،و ( )4مراكز تشرف عليها وكالة
الغوث( .اإلحصاء املركزي.)2011 ،
القوى العاملة
أشارت نتائج مسح القوى العاملة حملافظة أريحا واألغوار(لألفراد الذين أعمارهم  15سنة
فأكثر) إلى أن نسبة املشاركة في القوى العاملة بلغت ( )% 48.6من إجمالي القوى البشرية في
محافظة أريحا واألغوار لعام ( .)2010وتعتبر نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة متدنية
مقارنة مع الرجال ،حيث وصلت إلى ( )%22.2مقابل ( )%73.4للرجال .وقد وصلت نسبة
العاملني في محافظة أريحا واألغوار من إجمالي املشاركني في القوى العاملة إلى ()% 87.3
منهم ( )1.5عمالة محدودة.
وتشير النتائج إلى أن نسبة العاطلني عن العمل في محافظة أريحا واألغوار من بني املشاركني
في القوى العاملة بلغت ( ،)%12.7ووصلت نسبة البطالة بني النساء املشاركات في القوى العاملة
إلى ( )%10.8مقابل ( )%13.3بني الرجال( .اإلحصاء املركزي.)2011 ،
الفقر
بلغت نسبة الفقر بني األفراد في محافظة أريحا واألغوار  %29.1و % 26.4لألعوام (2009
 )2010،على التوالي ،في حني بلغت نسبة الفقر بني األفراد في الضفة الغربية (،%18.3
 )%19.4لألعوام ( )2010 ، 2009على التوالي( .اإلحصاء املركزي ،)2011 ،واستناداً إلى هذه
األرقام فإن محافظة أريحا تفوق احملافظات األخرى من حيث نسبة الفقر بنسب ليست قليلة
وتتجاوز الـ (.)%25
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التعليم والثقافة
بلغ عدد املدارس في العام الدراسي ( )2011-2010في محافظة أريحا واألغوار ( )30مدرسة،
منها ( )20مدرسة حكومية ،و ( )8مدارس أساسية ،و ( )12مدرسة ثانوية ،و ( )5مدارس تابعة
لوكالة الغوث (جميعها أساسية) ،و ( )5مدارس خاصة جميعها أساسية من مجموع ()1,975
مدرسة في الضفة الغربية للعام نفسه ،هذا وقد بلغ عدد رياض األطفال ( )17روضة من مجموع
( )782روضة أطفال في الضفة الغربية للعام نفسه.
أما على مستوى الطلبة ،فقد بلغ عدد الطلبة في مدارس محافظة أريحا واألغوار ()11,659
طالباً ،وذلك في العام الدراسي ( )2011- 2010منهم ( )5,681ذكراً ،و ( )5,978أنثى ،أما
بالنسبة للتحصيل العلمي فقد بلغت نسبة األفراد ( 15سنة فأكثر) عام ( )2010الذين أنهوا
مرحلة التعليم اجلامعي بكالوريوس فأعلى ( ،)%6.7أما بالنسبة لألفراد الذين لم ينهوا أية
مرحلة تعليمية فبلغت ( .)%14.8وأظهرت البيانات أن هناك متايزاً بني الذكور واإلناث في
التحصيل العلمي ،حيث أن نسبة الذكور الذين أنهوا مرحلة التعليم اجلامعي (بكالوريوس فأعلى)
قد بلغت ( )%7.1مقابل ( )%6.2لدى اإلناث .أما بالنسبة ملن لم ينهوا أية مرحلة تعليمية ،فبلغت
النسبة لدى الذكور ( )%10.7مقارنة مع ( )%19.1لإلناث .وقد بلغت نسبة األم ّية ( )%7.0بني
األفراد (15سنة فأكثر) ،وتتوزع بواقع ( )%3.3للذكور و ( )%10.9لدى اإلناث.
بلغ عدد املؤسسات الثقافية املرخصة في محافظة أريحا واألغوار ( )7مؤسسات ثقافية ،مقابل
( )475مؤسسة ثقافية في الضفة الغربية خالل العام ( ،)2010منها مركز ثقافي واحد ،ومكتبة
عامة ،و ( )3محطات لإلذاعة والتلفزيون( .اإلحصاء املركزي  ،)2011وهناك أيضا مسرح
البلديه الثقافي ،ومتحفان :املتحف الروسي ،ومتحف قصر هشام.
احلركة االقتصادية
 1 .1الزراعة :عرفت أريحا منذ القدم بغزارة مياهها وخصوبة تربتها (وتقع على اخلزان
اجلوفي الشرقي للمياه ) ،وقد حافظت أريحا على شهرتها الزراعية منذ أقدم األزمنة،
حيث زادت املساحة املزروعة ،ومن أهم املزروعات احلبوب اخملتلفة كالقمح ،والشعير،
والذرة ،والسمسم ،كما تزرع فيها األشجار املثمرة كاحلمضيات ،واملوز ،والزيتون ،والعنب،
والنخيل ،باإلضافة إلى بعض احملاصيل األخرى كالتبغ ،وهناك فائض في اإلنتاج الزراعي
يصل إلى مدن الضفة الغربية األخرى ،وكذلك يصدر إلى األردن.
 2 .2التعدين والصناعة :عرفت أريحا الصناعة منذ القدم مثل صناعة السالل ،واحلياكة،
واحلصر ،واحلِ راب ،والنبل املزودة برؤوس الصوان ،والفؤوس ،واخلزف وغيرها ،أما في
العصر احلالي فهناك صناعة الفخار ،واحلصر ،والنسيج ،واملياه املعدنية ،والكراسي،
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وتخمير املوز ،واخليام .كما ازدهرت صناعة استخراج املعادن واألمالح من البحر امليت
مثل :كلوريد البوتاسيوم ،والصوديوم ،واملغنيسيوم ،والكالسيوم ،والبرومني ،وتوجد في
البحر امليت كميات هائلة من هذه املواد تقدر مباليني األطنان.
3 .3السياحة :تتمتع أريحا بخصائص سياحية فريدة ،فهي متتاز بشتائها الدافئ ،حيث الشمس
الساطعة والسماء الصافية واجلو الرطب ،واملناطق األثريه والسياحة الدينية ،كما متتاز
بكثرة فواكهها وأشجارها ،وفيها خمس متنـزهات وسبع فنادق إحداهما على البحر امليت،
باإلضافة إلى البحر امليت الذي يعتبر أشد بحار العالم ملوحة ،وميكن االستجمام فيه
بأمان( .اإلحصاء املركزي )2011
االستيطان في محافظة أريحا واألغوار
تعتبر محافظة أريحا واألغوارمنطقة إستراتيجية مهمة ،تشكل مع منطقة طوباس غور فلسطني،
الذي ميتاز بجودة أرضه ،ووفرة مياهه ،وصالحيته لزراعة الكثير من املزروعات .وكانت املنطقة
هدفاً لالحتالل واالستيطان اإلسرائيلي منذ احتالل الضفة الغربية؛ فقد مت بناء مجموعة كبيرة
من املستوطنات ومعسكرات تدريب اجليش اإلسرائيلي ،أتت على مساحات واسعة من أراضي
احملافظة ،وبخاصة بعد قرار االحتالل اإلسرائيلي فصل منطقة األغوار وعزلها.
ومنذ عام ( )1967واحلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ،دون استثناء ،تعتبر األغوار من املناطق
احليوية لألمن واالقتصاد اإلسرائيليني ،وقد انتهجت هذه احلكومات خططاً متعددة لتهويد
األغوار ،بدأت منذ اليوم األول لالحتالل ،ومتثلت مبجموعة من اإلجراءات ،أهمها :عزل الشريط
احلدودي مع األردن بعمق ( 5-1كم) ،وتشريد آالف السكان الفلسطينيني منه ،ومصادرة آالف
الدومنات الزراعية احملاذية للسياج احلدودي مع األردن ،وما يعرف باخلط األخضر ،بحجج
أمنية ،ومنع البناء والتطور العمراني في جميع قرى األغوار ،وإغالق آالف الدومنات من املراعي
أمام املاشية بعد إدراجها ضمن مناطق تدريب عسكري ،وانتهاج سياسة العزل على جميع
األغوار عن اجلسم الفلسطيني ،وتدمير السياحة وخاصة في أريحا والعوجا واملالح شماالً
نتيجة املنع واإلغالق ،والسيطرة على مصادر املياة اجلارية (نهر األردن) واملياة اجلوفية ،ومنع
حفر اآلبار في مناطق ( cمحافظ محافظة أريحا واألغوار ،موقع إلكتروني.)2016 ،
وهذا كله يندرج حتت سياسة ممنهجه لالحتالل بهدف إفراغ هذه املنطقة من سكانها ،واعتبارها
منطقة عسكرية مغلقة ،مقدمة خملطط ضم األغوار ،والعمل على تهويد هذه املنطقة من خالل
املشاريع االستيطانية ،التي بدأت مع احتالل الضفة الغربية ( .)1967وتبلور إجماع لدى قادة
إسرائيل -على اختالف توجهاتهم -بضم القدس واألغوار ،وبخاصة ما عرف مبشروع (آلون)،
الذي بدأت إسرائيل تنفيذه أواخر الستينيات ببناء مجموعة كبيرة من املستوطنات على طول
نهر األردن ،وصلت اآلن إلى ( )35مستوطنة.
يبلغ عدد املستوطنات املقامة على أراضي محافظة أريحا واألغوار خمس عشرة مستوطنة،
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إضافة إلى ست بؤر استيطانية ،وتسعة عشر معسكراً ،وقواعد عسكرية ،ومناطق تدريب
للجيش اإلسرائيلي ،ومعظم املستوطنات التي تقع على أراضي محافظة أريحا واألغوار ذات
طابع عسكري وزراعي ،وتتبع اجمللس االستيطاني املعروف باسم اجمللس االستيطاني “أرفوت
هياردين” (وادي األردن).
وهذه املستوطنات هي :متسبي يريحو ،واملوج ،وفيرد يريحو ،ويطاف ،بتسئيل ،ونعران ،ونتيف
هجدود ،ومسواه ،ومعالي أفرامي ،وجلجال ،وأرجمان ،وبيت هعرفا ،وتومر ،ونعامي ،ويافيت.
حتتل هذه املستوطنات والبؤر االستيطانية ،ومعسكرات اجليش اإلسرائيلي وقواعده ،مساحة
تقدر مساحة
إجمالية قدرها حوالي ( )12092دومناً من أراضي محافظة أريحا واألغوار ،حيث ّ
األراضي التي تسيطر عليها املستوطنات بنحو ( )7863دومناً ،أما املساحة التي تسيطر عليها
البؤر االستيطانية فتبلغ حوالي ( )267دومناً ،في حني تسيطر املعسكرات والقواعد العسكرية
ومناطق التدريب للجيش اإلسرائيلي على نحو ( )3962دومناً).
بلغ عدد املستوطنني الذين يقطنون هذه املستوطنات حتى العام ( )2013حوالي ()8968
مستوطناً ( .مركز املعلومات لشؤون اجلدار واالستيطان/هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان،
.)2015
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الفصل األول
العنف في محافظة أريحا واألغوار
عنف االحتالل  ..عنف شامل ومركّ ب األبعاد
عنف االحتالل هو عنف مر ّكب األبعاد ويجمع ما بني العنف السياسي والعسكري واالقتصادي
والنفسي ،وهو عنف له طابع دائم التأثير في حياة النساء في محافظة أريحا واألغوار ،ويتجلى
هذا التاثير في السياسات االحتاللية اليومية التي تطال النساء من خالل تقييد حركة النساء
ومنعهن من التنقل ،واإلغالقات باحلواجز اخلانقة ،وهدم املنازل ،وتشريد العائالت ،واإلفقار
املتصاعد وصوالً إلى االعتقال واملالحقة وغيرها من السياسات االحتاللية ،وهذا بدون شك
ترك بصماته الثقيلة على النساء ،وعلى كافة املستويات االجتماعية و االقتصادية واإلنسانية،
وهوما يؤكده املستشار القانوني حملافظة أريحا واألغوار الدكتور/هاني ازبيدات «يوجد عنف
سياسي من قبل االحتالل ضد النساء ،وهذا أمر ال ميكن جتاوزه أو القفز عنه ،وهذا العنف
1
بتزايد حسب متابعاتنا».
ومن اجلدير ذكره ،أن محافظة أريحا واألغوار كانت من أولى احملافظات التي قامت إسرائيل
كدولة احتالل بتدشني سياساتها التوسعية االستيطانية فيها عقب االحتالل بأشهر قليلة ،وهو ما
أدى باحملصلة إلى إقامة ( )15مستوطنة إسرائيلية ومثلها بؤر استيطانية ،عوضاً عن معسكرات
وأراض للتدريب العسكري ،وكلها أقيمت على أراضي محافظة أريحا واألغوار التي متت
اجليش
ٍ
مصادرتها ،وترحيل أصحابها منها بدواع أمنية.
واقترنت سياسة املصادرة واالستيطان مع سياسة التح ّكم في مصادر املياه ،حيث قامت إسرائيل
«بعزل وتدمير ( )162مشروعاً للري بحجج أمنية ،تقع مبحاذاة ما يعرف بخط الـ ( ،)90وحرمت
الفلسطينيني من حصتهم من مياه نهر األردن ،كما منعت الفلسطينيني من حفر آبار زراعية ،أو
جتديد القدمي منها» .2وبالتالي حرمان الفلسطينيني من مصدر عيشهم الرئيسي (الزراعة).
كما طالت تلك السياسات مناطق البناء والتوسع العمراني ،حيث أفاد اخملتار سليمان أبو زايد
أن قوات االحتالل “تقوم على الدوام مبداهمة التجمعات البدوية ،وتهدم البيوت والبركسات
بحجة البناء غير املرخّ ص” .3وضمن السياسة ذاتها أي محاصرة التوسع الفلسطيني في
األغوار ،وحصر وجودهم في بنايات بدائية مسقوفة بالزينكو ،فإن سلطات االحتالل” متنع
سكان فصايل الفوقا من البناء “لدواع أمنية” على حد زعمها “ممنوعون من البناء من قبل

 1مقابله مع الدكتور هاني زبيدات املستشار القانوني حملافظة أريحا واألغوار.
- 2صفحة محافظة أريحا واألغوار اإللكترونية ،االستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية .
- 3مقابلة معمقة مع اخملتار ورجل اإلصالح سليمان أبو زايد بخصوص الدراسة ،أيار 2016
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قوات االحتالل وهناك إنذارات بهدم منازل في هذه املنطقة” 4وذلك حسب قول فاطمة عبيات
رئيسة املركز النسوي في فصايل.
وعدا عن هذا وذاك من السياسات اإلسرائيلية العنصرية ،فقد دأبت قوات االحتالل على
التضييق والتح ّكم في حركة املرور للبضائع واألفراد من خالل حواجز االحتالل احمليطة
باحملافظة ،التي يضطر املزارعون في حال إغالقها إلى إتالف منتوجاتهم ،أو بيعها بأسعار
بخسة؛ ألن السوق احمللي ال يستوعب كمية املنتوج ،وهذا يترتب عليه خسارات كبيرة تصل إلى حد
ترك األرض والزراعة كمهنة ،كما تشير حليمة أبو ربيع رئيسة جمعية اجلفتلك التعاونية “نواجه
مشكلة جد ّية في الزراعة بسبب مشكلة التسويق ،وانخفاض األسعار ،وقلة املياه خصوصاً في
فصل الصيف ،إضافة إلى وجود حاجز احلمرا الذي عندما تقوم قوات االحتالل بإغالقه فإننا
ال نستطيع إخراج املنتوج الزراعي ،ومن املعلوم أن اخلضار ال حتتمل االنتظار كثيراً ،مما يعني
إتالفها بدون ثمن” .5يذكر أنه ومنذ االنتفاضة الثانية في العام ( )2000ش ّكل حاجز احلمرا
العسكري أحد املعيقات الرئيسية للتواصل مع األغوار ،حيث عمدت قوات االحتالل اإلسرائيلي
إلى منع الدخول أواخلروج إلى مناطق األغوار باستثناء من يحمل هوية املنطقة ،جاعلة من
عملية اخلروج والدخول عملية إذالل ممنهجة ،ومح ّولة احلاجز إلى مصيدة للقتل بتهم جاهزة.
وباحملصلة ،فإن العنف االحتاللي آنف الذكر قد انعكس سلبا على وضع املرأة في أريحا
واألغوار ،وأ ّثــر على اجملتمع وأحدث تغييرات سلبية عميقة في وضعيته ،حيث السياسات
االحتاللية ،التي طالت بتأثيراتها عموم بنية اجملتمع احمللي ،وأحدثت تغييرات في اجلوانب
االقتصادية واالجتماعية والقانونية واإلدارية ،واملثير في األمر أن هذه السياسات ال زالت تفعل
فعلها السلبي حتى يومنا هذا ولم تتوقف؛ ألن االحتالل ما زال قائماً على األرض الفلسطينية،
ويعيق أية سياسات تنموية تهدف لتطوير اجملتمع وإمنائه داخلياً.
العنف اجملتمعي
يقصد بالعنف اجملتمعي أي سلوك ،أو احتكاك ،أو متييز سلبي ضد النساء ،وهذا السلوك
من املمكن أن يحدث في مكان العمل ،أو أثناء التسوق ،أو أثناء التنقل في وسائل النقل العام ،أو
أثناء التواجد في املتنزهات ،أو أثناء التواجد في جتمع سكاني عمومي ،ويعد أحد أنواع العنف
التي تطال املرأة ،خصوصاً التي خرجت إلى احلياة العامة ،وباتت تتعامل مع بيئة أخرى غير
بيئة املنزل.
ظاهرياً ،وكما أفادت ممثالت املؤسسات النسوية ال يبدو أن هناك عنفاً مجتمعياً ضد املرأة
يسترعي االنتباه ،وتسوق ممثالت املؤسسات النسوية ،وممثلو املؤسسات اجملتمعية أسباباً

 4مقابلة مع فاطمة عبيات رئيسة املركز النسوي في قرية فصايل
 - 5مقاابلة مع حليمة أبو ربيع رئيسة جمعية اجلفتلك التعاونية
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تعد في أحد أوجهها عامل ضبط للسلوك
خلفوت هذا العنف أبرزها :البنية العشائرية التي ّ
أنشدوا إلى معيار أخالقي سلوكي ،حيث تبدو االعتبارات األخالقية
العام ،أي أن املتحدثني
ّ
ضابطاً للسلوك اجملتمعي ،خصوصاً إذا كانت التجمعات السكانية جتمعها صالت قربى
وعالقات مصاهرة ،لكن هذه الفرضية غ ّيبت بوعي أو بدون وعي الوجه اآلخر للعشيرة ،الذي
يبدو فيه تدخل العشيرة ميتد ليطال مختلف تفاصيل حياة املرأة ،ويحدد خياراتها في مختلف
املواضيع .ولكي نتعمق أكثر في فحص موضوع العنف اجملتمعي وحقيقة وجوده ،كان ال بد
من التقصي والبحث في األسباب التي جعلت هناك من يعتقد بخلو مجتمعاتهم من العنف
اجملتمعي ،أو وجوده في حدود ُم َ
سيطرعليها ،وبالتالي ال يبدو أنه يثير أدنى قلق لديهم .لينا
ازبيدات رئيسة جمعية الزبيدات اخليرية جتيب بالقول“ :ال يوجد حت ّرش ،أو احتكاك بالنساء،
أو مضايقات اجتماعية في القرية؛ ألن القرية عبارة عن عائلة واحدة هي عائلة الزبيدات”.6
وهنا تبدو اخلصوصية االجتماعية هي السبب وراء غياب العنف اجملتمعي ،ولكن السؤال هل
هذه احلالة تسحب نفسها في مناطق أخرى في احملافظة؟.
والشيء ذاته يؤكده رئيس مجلس قروي عني غزال ممدوح أبو جرار ،الذي ينفي وجود أي شكل
من أشكال العنف اجملتمعي في قريته “ال يوجد أية إشكاالت تتعلق بالعنف؛ ألن القرية كلها
7
عبارة عن عائلة واحدة متداخلة في عالقات قرابة ومصاهرة”.
وماذا عن الوسط البدوي ،هل هناك أي عنف مجتمعي؟ اخملتار سليمان أبو زايد يجيب بالنفي،
مب ّيناً أنه لم يحدث ذلك ال راهناً وال سابقاً ،وهو ما يعني أن أدوات الضبط االجتماعي كالعشيرة
ال زال لها الدور احلاسم في هذا األمر” في العائلة البدوية ،ولدينا قدرة على السيطرة على
الوضع الداخلي بشكل أفضل ،حيث يخضع اجلميع دون استثناء للقانون العشائري ،وهذا
8
ينطبق على املواضيع اخملتلفة على مستوى العشيرة”.
وبصرف النظر عن وجهات النظر آنفة الذكر ،فإنها برأيي ال تع ّد مقياساً ميكن البناء عليه،
واخلروج باستنتاج قاطع بأن املرأة ال تعاني من عنف مجتمعي ،وال سيما أننا نتحدث هنا عن
جتمعات صغيرة لها خصوصية اجتماعية معينة تلعب دوراً في كبح العنف اجملتمعي ،أو جعله
في حدود غير ظاهرة.
وفي الوقت ذاته ،لكي تظهر اجلوانب اخملفية أو الوجه اآلخر من احلقيقة ،فقد كان لزاماً
علينا أن نقرأ ما بني األسطر ملا أدلت به ممثالت املؤسسات النسوية في أريحا ،والذي تنطبق
عليه مواصفات العنف اجملتمعي ،ولكنه يندغم مع الثقافة العامة السائدة ،وبالتالي يبدو أنه
سلوك ال ينطوي على عنف مجتمعي في نظرهم ،حيث أفادت أكثر من ممثلة مؤسسة نسوية
 6مقابلة مع لينا زبيدات رئيسة جمعية الزبيدات النسوية اخليرية
 - 7مقابلة مع ممدوح أبو جرار رئيس مجلس قروي عني غزال
 - 8مقابلة مع اخملتار سليمان أبو زايد
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قاعدية أن بعض اجلمعيات النسوية تتجنب التعامل مع العنف ضد املرأة حتاشيا للتصادم مع
العشيرة والوجوه التقليدية في اجملتمع ،وبعضهن أشرن إلى أن الرجال في بعض القرى ومنها
الزبيدات عارضوا افتتاح جمعية نسوية ،وبعد أن سلّموا بوجودها عارضوا أن يعقد أي اجتماع
يجمع الرجال إلى جانب النساء في اجلمعية ،وبخاصة في بدايات انطالق اجلمعية ،وهذا
يعد تدخ ً
ال ّ
فظاً في خيارات النساء .وفي قرية اجلفتلك
سلوك ينطوي على عنف واضح؛ ألنه ّ
أفادت رئيسة جمعية اجلفتلك التعاونية هناك أن رجال القرية قد ح ّرضوا من خالل سماعات
على اجلمعية التعاونية في القرية ،داعني إلى عدم التعاون
اجلامع/املسجد
مع اجلمعية إليجاد مقر بديل لها بعد أن استرد مالك املقر القدمي للجمعية بيته بقرار محكمة.
وفي قرية فصايل أفادت رئيسة املركز النسوي هناك ،أن النساء واجهن حتدياً لدى افتتاح املركز
النسوي مع اجملتمع احمللي وصمدن.
العنف األسري
يبدو استخدام مصطلح العنف األسري أو العنف داخل األسرة أكثر مالءمة لتوصيف واقع
يوسع من إطار املعاجلة واملنظور العام للعنف بشكل أشمل ،فهو بهذه
العنف؛ ألن هذا االستخدام ّ
الطريقة يلقي الضوء على أي عنف ،وكل عنف ممارس في إطار األسرة ،سواء من قِ َبل األزواج
ضد الزوجات أو العكس ،أوالعنف الذي يطال األطفال في إطار األسرة ،وبالتالي فهذا التحديد
يوضح معالم اإلشكالية بأنها إشكالية ذات بعدين متشابكني وليست ذات بعد واحد فقط كما
يشاع بشكل خاطىء.
وما سبق ذكره من توضيح ال ينفي حقيقة باتت مؤكدة من خالل عمليات البحث ،والتقصي،
والدراسات واملسوح االجتماعية ،وهي أن العنف األسري املتس ّيد في اجملتمع الفلسطيني هو
في جوهره عنف ضد املرأة والذي يطالها بأشكال مختلفة :من العنف اجلسدي إلى اللفظي
والنفسي واالجتماعي واالقتصادي ،ويصل هذا العنف إلى حد قتل النساء بحجج وذرائع مختلفة
حتت مسمى الشرف أوغيره ،ولكنه في الواقع عنف مبني على النوع االجتماعي.
عنف نسوي يعكس االجتاه
في محافظة أريحا واألغوار يُفاجأ الباحث في موضوع العنف ضد املرأة بسماع شيء غير
مألوف مبجرد طرحه لفكرة الدراسة التي نحن بصددها ،إذ يباغته املستمع أو املعني باملقابلة
خصوصاً إذا كان رج ً
ال بسؤال ملاذا تقومون بهذه الدراسة؟ أال تعلمون أن محافظة أريحا
واألغوارهي من احملافظات التي لم يسجل فيها حالة قتل واحدة للنساء بل العكس هو احلاصل،
إذ ُس ّجل فيها حاالت قتل ضد الرجال؟ وبهذا احلديث املباغت تبدو املعادلة مقلوبة ،وتبدو
النساء في موقع االتهام نتيجة مقتل أربعة من األزواج في احملافظة خالل السنوات األخيرة ،كما
ُسجل أية عمليات قتل
أفاد الدكتورهاني زبيدات املستشارالقانوني حملافظة أريحا واألغوار» لم ت ّ
للنساء في محافظة أريحا على خلفية الشرف ،واملالحظ أن أربعة رجال خالل السنوات الثالث
25

األخيرة قد قتلوا من قِ َبل زوجاتهم على خلفية خيانة زوجية والرغبة بالزواج من أخريات «.9
وفي السياق ذاته يقول يوسف مناصرة رئيس جلنة خدمات مخيم عني السلطان“ :يوجد عنف
أسري في اخمليم ولكنه قليل ،والعنف اللفظي هو األبرزُ .قتل رجل َقبل ثالث سنوات هنا في
اخمليم على يد زوجته ،وهذا لعب دوراً في التقليل من العنف؛ ألنه على ما يبدو خلق حالة من
اخلوف لدى الرجال”.10
كذلك األمر حيث أجاب أمني سر إقليم حركة فتح في محافظة أريحا واألغوار جهاد أبو العسل
“في أريحا هناك عنف أعلى ضد الرجال منه ضد النساء ،وقد قتل ( )4رجال في أريحا على
يد نساء ،بينما لم تقتل أية امراة على يد زوجها أو أقاربها”.11
ورفضاً لفرضية العنف املسبقة ضد النساء ،وامليل العتماد فرضية العنف األسري لكي تعطى
فرصة لفهم معادلة العنف بشكل صحيح ،قالت مسؤولة الشباب في إقليم حركة فتح واملرشدة
االجتماعية السابقة في سلك التربية والتعليم ميسون براهمة“ :أنا أرفض مسلّمة أن النساء
دائماً معنّفات هذا املفهوم خاطىء ،وهناك نساء يعنّفن أزواجهن ،إضافة إلى أن سلوك املرأة
ميكن أن يسهم في التخفيف من العنف األسري أو يُس ّعـره ويزيده ،وهذا يعتمد على الذكاء
والفطنة والقدرة على امتصاص الغضب” .12وهنا ال خالف حول القسم األول من إجابة
(براهمة) أن املرأة قد تقف في صف املعنِّفني (بكسر العني ) ،ولكن هذه الفرضية ليست مظهراً
رئيسياً ،أما في القسم الثاني من اإلجابة فإن (براهمة) تعطي وزناً أكبر لسلوك املرأة وتصرفها
مع الزوج ،وبالتالي فهي حت ّملها املسؤولية في العنف املمارس ضدها ،وتفترض مسبقاً أن املرأة
التي تتعرض للتعنيف متتلك الوعي واملهارة الكافيني لكي تتعامل باحتراف مع عصبية الزوج
الغاضب ومتتص غضبه!!.
عنف مسكوت عنه ضد املرأة
مقتل عدد من الرجال على أيدي زوجاتهم يجب أن ال يلغي على اإلطالق حقيقة وجود عنف
متعدد األوجه واألشكال يطال املرأة ،وال سيما داخل األسره ،فبعضه ُكشف عنه النقاب من
خالل إفصاح النساء املعنّفات أنفسهن ،وبعضه اآلخر وهو األهم في نظرغالبية ممثلي وممثالت
املؤسسات النسوية واجملتمعية ال زال مخفياً .أما السؤال ملاذا بقي مسكوتاً عنه ،وملاذا تصمت
النساء على عنف ميسهن في الصميم بوصفهن مواطنات لهن حقوق محم ّية بالقانون؟ ،وهل
العرف االجتماعي يغلب بالنسبة للنساء على القانون ،أم أن هناك أسباباً أخرى ؟

 9مقابلة مع هاني زبيدات املستشار القانوني في محافظة أريحا
 10مقابلة مع يوسف مناصرة رئيس جلنة خدمات مخيم عني السلطان
- 11مقابلة مع جهاد أبو العسل أمني سر إقليم فتح بأريحا
- 12مقابلة مع ميسون براهمة مسؤولة ملف الشباب في إقليم فتح بأريحا
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لم يتردد اإلعالمي فتحي براهمة مدير تلفزيون فلسطني ورئيس الهيئة اإلدارية لنادي أريحا
باإلجابة عن سؤال :هل يوجد عنف ضد النساء في أريحا؟ ،حيث ر ّد قائال« :نعم هناك عنف،
وأعتقد أن من أسباب العنف هي ثقافتنا واعتبارها جزءاً من الرجولة ،وأن دوري في البيت
يتطلب حتديد دوراملرأة ،ومطلوب حتديد هذا املفهوم ما بني ثقافة اجملتمع وثقافة الضرب
وتوعية األب؛ ألن سلوكه ينعكس على األبناء .وبقناعتي إن املوضوع معقد وال ميكن أن نفتي به
بسهولة ،وبالتالي نعود إلى نقطة البدء وهي رفع درجة الوعي حول مخاطر العنف وسلبياته،
13
يتوجه إلى الرجل أيضا».
وهذا يجب أن ّ
أما الباحثة في العيادة القانونية جلامعة االستقالل رنا العاصي ،فتقـ ّر أن هناك عنفاً ميارس
ضد النساء في احملافظة بكل أشكاله “وأبرز أنواع العنف التي وصلتنا هي حاالت عنف جسدي
سواء ضرب من الزوج ،أو من األب ،أو األخ ،وأغلبها بسبب امليراث ،وهنا البد من اإلشارة إلى
أن السيدة املعنّفة التي كانت تتوجه لنا تأتي لغايات الفضفضة أكثر ،وكانت ( تتوسل أن ال أوثق
املسجل
كالمها) وذلك خوفاً من أن يعلم زوجها ،أو أهلها ”.وتضيف (رنا)“ :أما بالنسبه للعنف
ّ
فهو اليقارن بالنسبة حلاالت العنف اخملف ّية ،فمن خالل الزيارات امليدانية فوجئنا بأن حاالت
14
العنف اخملفي أكثر بكثير من العنف املعلن”.
أما الوجه اآلخر لإلشكالية املتعلقة بالعنف املمارس على النساء ،فيتجلى في جهل النساء بأن
ّ
أواحلاطة بالكرامة من قبل األزواج هي عنف ،أو أنهن بنت
استخدام بعض األلفاظ اجلارحة،
يعتبرنه أمراً اعتيادياً بحكم الثقافة السائدة في احمليط االجتماعي ،وبهذا الصدد تقول جناة
ارميلية رئيسة جمعية تنمية الديوك -النويعمة النسائية اخليرية“ :هناك عنف لفظي وهو
األبرز ،ولكن ربات البيوت في املنطقة غالباً ما يتعرضن لهذا العنف ،لكنهن ال يعتبرنه أمرا مهماً،
وهناك أيضا عنف جسدي لكنه أقل من السابق بسبب التمكني االقتصادي للنساء والتوعية”.15
أما املديرة التنفيذية في املركز النسوي التابع للجنة اخلدمات في مخيم عني السلطان ميسر
وقاد ،وتوضيحاً لكيفية معرفتهم بالعنف املمارس ضد النساء قالت“ :نتدخل في قضية العنف
ضد النساء ،ويتم ذلك عندما تلجأ إلينا سيدة معنّفة ،حيث نقوم بداية بتقدمي اإلرشاد النفسي
لها من خالل املرشدة النفسية ،ونحولها إلى عيادة خاصة كمكان مخصص ومؤهل الستقبال
احلاالت املعنّفة ،واحلفاظ على اخلصوصية ”.وتضيف“ :العنف السائد في مخيم عني
السلطان هو اللفظي ،ولألسف فإن كثيراً من النساء يعتبرن األلفاظ النابية واملسيئة شيئاً عادياً
وليس عنفاً”.16

13
14
15
16

مقابلة مع فتحي براهمة مدير تلفزيون فلسطني ورئيس الهيئة اإلدارية لنادي أريحا الرياضي
مقابلة مع رنا العاصي منسقة العيادة القانونية في جامعة االستقالل.
مقابلة مع جناة ارميلية رئيسة جمعية تنمية الديوك النويعمة النسائية اخليرية-مقابلة مع ميسر وقاد املديرة التنفيذية للمركز النسوي في مخيم عني السلطان
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وحول تكاملية دور املؤسسات في متابعة النساء املعنّفات ،تشرح هبة بالو املرشدة النفسية
في مديرية صحة أريحا االمر على النحو التالي“ :نحن نستقبل احلاالت احملولة لنا من
بيت الطوارىء في أريحا للتقييم العام ،وإجراء الفحوص الطبية الشاملة ،ويتم تقييم
احلالة من ناحية صحية واحتياجاتها وحالتها ،وخالل عام ( )2015استقبلنا ( )25حالة
من بيت الطوارىء بأريحا .وهناك حاالت تأتي مباشرة إلى املديرية ،وفي هذه احلالة نقوم
بتقييمها نفسياً ،وفحص احتياجاتها النفسية ،أو تقدمي العالج الدوائي لها ،وبعد فحص
الطبيب النفسي لها يتم حتديد ما إذا كانت بحاجة إلى دعم نفسي أم ال” .وتضيف (بالو):
“احلاالت احملولة من الشؤون هي األكثر من حيث عدد النساء املعنّفات املوثق في الوزارة،
يلي ذلك احلاالت التي تأتينا فردياً طلباً للمساعدة العالجية ولكننا نكتشف أنها معنّفة”.17
ومما سبق يتضح ،أن العنف بكل أشكاله ميارس ضد النساء في محافظة أريحا واألغوار،
وهناك تباين بني مؤسسة وأخرى في تقديرها للشكل األبرز للعنف ،ارتباطا بخصوصية كل موقع
وجتمع سكاني من جهة ،وبحسب تكرار حاالت العنف لديها من جهة ثانية ،كما يتضح أن هناك
حتسباً إلشكاالت مع الزوج أو احمليط االجتماعي،
خشية من النساء في اإلفصاح عن العنف
ّ
وهذا اخلوف بدون شك يستفيد منه الرجال الذين يعنّفون زوجاتهم في اإلمعان أكثر في عنفهم؛
ألن خوف النساء في وجهه اآلخر هو مبثابة حماية للرجال املعنِّفني (بكسر النون).
من هي األطراف التي تتشارك في متابعة املعنّ فات؟
مبا أن مسألة العنف املبني على النوع االجتماعي لم تكن مجرد غيمة صيف عابرة ،بل هي حالة
دائمة ومقيمة في اجملتمع الريحاوي ،مثلما هي حالة دائمة ومقيمة في اجملتمع الفلسطيني
عموماً ،ومبا أنه من الصعب أن تتحمل جهة لوحدها أعباء مناهضة العنف ،أو أن تقرر جهة ما
بشكل منفرد في موضوع النساء اللواتي يتعرضن لعنف أسري ،وبخاصة إذا ما كانت احلاالت
تستدعي إجراءات أكثر من مجرد إرشاد وتوعية ،كأن يحتجن إلى توفير حماية ،أو غيره من
اإلجراءات ،لذا فقد توافقت األطراف املعنية وفقاً للقانون واالختصاص بالعمل على قاعدة
الشراكة والتكاملية.
والسؤال املطروح اآلن ،من هي األطراف املؤتلفة في اللجنة املشرفة على النساء املعنّفات في
أريحا؟ واإلجابةهي :محافظة أريحا واألغوار ،ووزارة التنمية االجتماعية ،وشرطة احملافظة من
خالل وحدة حماية األسرة ،والبيت اآلمن (بيت الطوارىء).
وعلى املستوى التطبيقي ،فإنه ومبجرد أن تصل حالة عنف إلى أحد األطراف املعنية ،فإنها
تخضع جلملة من اإلجراءات املتفاوتة ،فبعض احلاالت ميكن أن حتل مشكلتها من خالل اإلرشاد
والتوجيه ،فيما احلاالت األكثر تعقيداً فإنها حتتاج إلى إجراءات متعددة وصوالً إلى حتويلها ملالذ
آمن ،أي إلى بيت الطوارىء بأريحا ،الذي يتبع ملركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،والذي
- 17مقابلة مع هبة بالو املرشدة النفسية في مديرية صحة أريحا
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يقدم خدمة اإليواء للنساء املعنّفات احمل ّوالت من املؤسسات احلكومية التي متتلك صالحية
التحويل وهي :الشرطة ،ووزارة التنمية االجتماعية ،واحملافظة.
وتعمل األطراف املعنية مبناهضة العنف ضد املرأة بتوافق تعتبره كافياً إلى حد يسمح بالشراكة
الفعلية كما يقول املستشار القانوني حملافظة أريحا واألغوار« :نشارك في اخلدمات التي تقدم
للنساء املعنّفات ،أو اللواتي يتهددهن اخلطر لبيت الطوارىء بالتعاون مع الشركاء وهم :وزارة
التنمية االجتماعية ،والشرطة ،وبيت الطوارىء»18؛ وبهذا الصدد وتأكيداً على التوجه ملأسسة
شراكة هذه األطراف التي مت ذكرها ،فقد دخلت تلك األطراف في صياغة بروتوكول مكتوب،
وهو مبثابة الئحة ناظمة حتدد األدوار واملسؤوليات املباشرة على املستوى احمللي ،لكن األمور
توقفت عند حد معني دون أن تستكمل كما يقول املستشار القانوني للمحافظة.
أما مديرة دائرة املرأة والطفل ومشروع تواصل في احملافظة سماح سلمان فت ِ
ُفصل في اإلجراءات
املتبعة مع النساء املعنّفات ،إذ تقول« :نستقبل احلالة ونوثقها ونحدد درجة اخلطورة ونعمل
19
كاطراف بروح الفريق ».
حتدث مدير عام وزارة التنمية االجتماعية سليمان بشارات عن آلية التواصل
وفي السياق ذاتهّ ،
والتنسيق واملتابعة في موضوع العنف ضد النساء “ننسق مع األطراف الشريكة في قضية
العنف ضد النساء وهي :الشرطة ،واحملافظة ،وبيت الطوارىء في اخلدمات القانونية ،وتوفير
احلماية واإليواء .وبالنسبة لنا كوزارة فإن مهمتنا في حماية النساء املعنّفات تتمثل في “توفير
اخلدمة ،وتقدمي استشارات قانونية ،وجلسات من قبل املرشدة االجتماعية ،ومن ثم إعادة دمج
في اجملتمع”.20
وحول آلية التحويل إلى بيت الطوارىء تقول أمينة جرادات املرشدة االجتماعية هناك“ :يستقبل
البيت النزيالت عن طريق الشؤون االجتماعية أو الشرطة ،ومبجرد وصول النزيلة لبيت
الطوارىء يتم إعداد دراسة شاملة عن النزيلة بهدف الوقوف على مختلف التفاصيل املتعلقة
بها ،ومبا يساعد اجلهات واألطراف املعن ّية في اتخاذ القرار الصحيح مبا يتعلق مبستقبلها”.21
العنف ضد النساء والشكل األكثر انتشار ًا
بعملية إجرائية بسيطة على بعض األدبيات واملسوحات تب ّين أن محافظة أريحا واألغوار ،وخالل
سجلت أعلى نسبة عنف
املسح الذي قام به جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني عام (ّ )2011
ضد املرأة ،وتب ّين أن ( )%47من األزواج ميارسون عنفاً ضد زوجاتهم ،وبالتالي فإن طرح السؤال
18
19
20
21
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يبدو ضرورياً فيما إذا كان العنف في وتيرة تصاعدية منذ ذلك الوقت أم أنه شهد تراجعاً؟ .إن
حتديد املنحنى البياني ملسار العنف أمر ضروري من الناحية املنهجية ،لكي تصل الدراسة إلى
استخالصات وتعميمات بهذا الشأن ،وبالتالي ال بد من االعتماد على لغة األرقام من خالل
قاعدة املعلومات التي يجب أن تكون متوافرة لدى اجلمعيات واملؤسسات املعنية مبناهضة العنف
ضد املرأة.
ولكن إشكالية البحث في البيانات تقود إلى إشكالية أخرى تتمثل في أن البيانات واملعطيات
املتوافرة لدى مؤسسات أريحا احلكومية كالشرطة ،أو احملافظة ،أو وزارة التنمية االجتماعية،
ال تقتصر على احملافظة فقط ،بل في غالبيتها من خارج احملافظة ،ومت حتويلها إلى البيت
اآلمن ،أو بيت الطوارىء املوجود في أريحا من أجل احلماية املؤقتة ،وطاملا أنها دخلت بيت
الطوارىء ملدة شهر فإنها ستدون لدى اجلهات الشريكة بوصفها حالة مت متابعتها ،لذلك
تعامل الباحث بحذر شديد مع األرقام واملعطيات التي مت تقدميها بوصفها محصلة سنوية
للعنف في أريحا لالعتبار آنف الذكر ،إضافة إلى اعتبار آخر ال يقل أهمية ع ّما سبقه واملتمثل
في يقينية مختلف املؤسسات واألطراف التي تتعامل بقضية العنف ضد النساء ،أن ما يصل
للمؤسسات بكل مسمياتها وعناوينها ال يعكس إال نسبة ضئيلة ،أو اليغطي إال مساحة محدودة
من العنف الواقعي ،نتيجة التكتم وخوف النساء من اإلفصاح ،أو الكشف ع ّما يواجهنه من عنف.
“أما بالنسبه للعنف املسجل فهو اليقارن بالنسبه حلاالت العنف اخملف ّية ،فمن خالل الزيارات
امليدانيه فوجئنا بأن حاالت العنف اخملفي أكثر بكثير من العنف املعلن”.22
في ضوء ما تق ّدم ،فإن ما سبق ذكره من إشكاالت ومعضالت ،وبالتالي ما أدلت به ممثالت
املؤسسات النسوية ،ومسؤولو الدوائر احلكومية املعنية مبسألة العنف ضد املرأة ،هو في واقع
األمر توثيق لبيانات مبنية على متابعة مؤسساتهم ،ومع استجماع عناصر الصورة ككل من خالل
كافة املقابالت وعملية الرصد والتوثيق ،ميكن رسم مؤشرات حول اجتاهات العنف والشكل
األكثر شيوعاً في وسط النساء ،وهذه املؤشرات كافية للمهتمني لكي ينطلقوا منها كأساس ألية
معاجلة مستقبلية ،وال سيما أن الوضعية التي واجهها الباحث في أريحا واألغوار هي حالة
عامة في مختلف احملافظات ،إذ نتيجة غياب مرصد وطني مختص بالعنف ضد النساء في
فلسطني ،يجعل موضوع وجود قاعدة بيانات موثقة ومدققة ،ميكن من خاللها رسم منحنى
بياني للعنف أمراً يحتمل اجلدل ويبقى بعيداً عن اليقينية العلمية احلاسمة ،األمر الذي يتطلب
العمل وبجدية ودون تباطؤ إليجاد مرصد وطني لرصد العنف وتوثيقه ضد النساء بأسرع وقت
ممكن باعتباره أولوية وضرورة في آن معاً.
مستشار احملافظة القانوني ومن موقع املتابعة التفصيلية لهذا امللف يعتقد جازماً “أن العنف
يتزايد في احملافظة ،ويتجلى في ارتفاع حاالت الطالق وحاالت النساء املش ّردات .ويضيف بأن
 22مقابلة مع رنا العاصي
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الشكل األكثر انتشاراً للعنف هو العنف اللفظي ،لم نبلّغ عن حاالت عنف جنسي بني احملارم
بالرغم من إدراكنا بوجود ذلك ،لكن ال تصل قضايا حول املوضوع ،وأنا مقتنع أن املوجود حول
العنف اجلنسي واالغتصاب أعلى مما يصلنا”.23
في املقابل فإن نائب مدير وحدة حماية األسرة في شرطة محافظة أريحا واألغوار يبدو
اكثرتفاؤالً بقوله“ :إن العنف ضد النساء قد تراجع في السنتني األخيرتني” ،مستنداً في ذلك
إلى السجالت التي وثقتها وحدة حماية األسرة في الشرطة للحاالت التي تابعتها أو تقدمت
بشكوى ،حيث وثقت ( )70حالة عنف في عام ( ،)2014و ( )62حالة في عام ( ،)2015و ()23
حالة عنف في الربع األول من عام  .”2016ويضيف النقيب (شيش) إن “الشكل األبرز للعنف
في احملافظة هو العنف البدني ،يليه اللفظي ،أما العنف اجلنسي فإن املعروف منه قليل جداً
ومتعلق بالتحرش باألطفال .أما االغتصاب فقد وصلتنا حالة واحدة وتنازلت عن حقها من
خالل مقابل مادي .وتقديري أن مايقارب الـ ( )%80من قضايا العنف التي حتصل في اجملتمع
احمللي تسجل لدى جهات االختصاص باستثناء حاالت العنف اجلنسي فتبقى طي الكتمان”.24
أما رئيسة االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في أريحا نادرة املغربي فتقول“ :تصلنا حاالت
معنّفة من خالل زيارات فردية ،ومن خالل مؤسسات عامة ،لكن العنف بكل أشكاله في تصاعد،
والعنف االجتماعي واالقتصادي هما األبرز من خالل احلاالت التي تصلنا .وتستطرد أن ما
يصل للمؤسسات املعنية ال يشكل أكثر من ( )%50من واقع العنف الفعلي ،والسبب اخلوف
وتفضيل السكوت”.25
وفصلت مديرة دائرة املرأة في احملافظة آلية عمل املؤسسات مع املعنّفات على النحو التالي:
“نستقبل احلالة ونوثقها ونحدد درجة اخلطورة ،وإذا لم تكن بحاجة نعيدها إلى أهلها ،أما
إذا كانت بحاجة إلى حماية فإننا نحيلها إلى البيت اآلمن ،وبعد ثالثة أيام ترسل لنا أمينة -
مفص ً
االختصاصية االجتماعية في بيت الطوارىء -تقريراً
ال بحالتها .وتضيف (السلمان):
ّ
إن احملافظة استقبلت في العام  )68( 2015حالة )52( ،حالة منهن مت إعادة دمجهن والباقي
حاالت قضائية  ،واألبرز في العنف ضد النساء هو العنف االقتصادي”.26
وتقول مديرة جمعية الشابات املسيحية في محافظة أريحا نظر حلتة :إن العنف اللفظي هو األكثر
انتشاراً ،وتشير إلى أن الوصول إلى النساء املعنّفات يتم أثناء التدريبات والندوات خصوصا في
ورش التثقيف الصحي من قبل مرشدات اجلمعية ،والشكل األكثر انتشاراً هو العنف اللفظي
والتحكم من الناحية االقتصادية من خالل التحكم باملصروف ،وغياب االستقاللية».27
23
24
25
26
27
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من جهتها أوضحت ألفت العالم مسؤولة الصحة النفسية في عيادة وكالة الغوث مبخيم عقبة
جبر أن العيادة تتابع النساء املعنّفات “نتابع احلاالت احملولة من إدارة الوكالة ،والشيء نفسه
في حال حتويلها إلى الشؤون ،حيث نقوم بالتحويل من خالل مديرة اإلرشاد النسوي ،وترى أن
أبرز أشكال العنف املنتشرة في مخيم عقبة جبر واملنطقة احمليطة هو :اإليذاء اجلسدي ،يليه
العنف اللفظي والنفسي”.28
وتعتبر رئيسة جمعية اجلفتلك التعاونية فاطمة أبو ربيع أن العنف ضد املرأة والضرب في
اجملتمع احمللي يعتبران من األمور االعتيادية ،وتقر بوقوع عنف على النساء في القرية ،ولكن
“األغلبية من النساء اللواتي يتم تعنيفهن من أزواجهن يفضلن الصمت ،ونحن ننصحهن
بالصمت ألن اجملتمع احمللي ال يتقبل أن تتوجه النساء بشكوى للشرطة ،ويتقبل ضرب املرأة
وتعنيفها ويعتبره أمراً طبيعياً “.29
من جهتها تقول رئيسة املركز النسوي في قرية فصايل فاطمة عبيات إن “العنف اللفظي هو
السائد في القرية ،وتشير إلى أشكال جديدة من العنف ،حيث يوجد في القرية زواج مبكر
بشكل الفت للنظر ،وكذلك تعدد زوجات” الزواج املبكر بسبب التعليم اخملتلط ،ومحاولة األهل
تزويج الفتيات إلخراجهن من املدرسة” ،وهذا بدون شك يندرج حتت مسمى العنف االجتماعي
واحلرمان من اختيار مستقبل آمن للفتيات بحجج واهية ،وال سيما أن التعليم اخملتلط في قرية
فصايل لم ينتج عنه أية مشكلة أخالقية أو اجتماعية حسب ما أفادت به عضوات املركز النسوي
في فصايل.
ويجزم الدكتور مكي مدير مؤسسة جايكا اليابانية في أريحا أن العنف ضد النساء ارتفع
منسوبه في احملافظة بعد مجيء السلطة الوطنية “ارتفعت نسبة العنف في محافظة أريحا
واألغوار بعد العام ( ،)94وهي متفاوتة ما بني منطقة وأخرى ،حيث كان لدينا قبل العام ()94
أمان داخلي ،والعنف األسري ارتبط بالظرف السياسي والوضع االقتصادي ،وبرأيه إن العنف
اجلنسي محدود ،والعنف اجلسدي في السابق لم يكن موجوداً ،وهذا مرتبط بعوامل أساسية
في اجملتمع فغياب البعد الوطني مث ً
يعد من العوامل املهمة واملؤثرة ،حيث كان البعد الوطني
ال ّ
سابقاً عامل متاسك عائلي وأسري ،وغيابه أو تراجعه أسهم في توليد ظواهر مستجدة مثل
العنف وسواه”.30
وتعتقد ميسون براهمة عضو إقليم فتح بأريحا ،وبحكم عملها السابق بوصفها مرشدة في التربية
والتعليم ،أن هناك إشكالية ما في مسألة العنف” وإال مباذا يفسر أن العنف يزداد بشكل عام
في اجملتمع بالرغم من اجلهود التي تبذل من قبل العديد من املؤسسات والفعاليات؟ .وتضيف
 28مقابلة مع ألفت العالم اختصاصية اجتماعية نفسية في عيادة الوكالة
 29مقابلة مع فاطمة أبو ربيع رئيسة جمعية اجلفتلك التعاونية
- 30مقابلة مع الدكتور عبد الناصر مكي مدير عام مؤسسة جايكا اليابانية في أريحا
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إن هناك شيئاً خاطئاً في املعاجلة والتوعية ،حيث املردود ال يتناسب مع اجلهود املبذولة ،أدرك
أن التغيير في املفاهيم أمر يحتاج إلى وقت أطول ،ومع هذا يبقى السؤال مطروحاً حول تزايد
العنف”  .31إن سؤال (براهمة) مشروع ويستحق املناقشة ،وال سيما أن موضوع العنف ضد
النساء بات يحتل مساحات واسعة من أجندات املؤسسات األهلية النسوية وغيرها ،إضافة
إلى الوزارات والهيئات احلكومية التي هي األخرى طورت في مناهجها وبرامجها الكثير بشأن
مواجهة العنف ضد املرأة ،لكن معطيات الواقع ال زالت تشير إلى أن منسوب العنف ضد املرأة
في ارتفاع  ،وهو ما يتطلب وقفات تقييمية شاملة لتحديد مكامن اخللل في منهجيات العمل.
ويتوافق اإلعالمي والنقابي علي السنتريسي مع براهمة في ان خل ً
ال ما ينتاب عمل املؤسسات
التي تعمل على مناهضة العنف ضد املرأة ،ويرى أن العنف يتزايد منسوبه في اجملتمع واألسباب
أن نتائج عمل املؤسسات املناهضة للعنف تقود إلى هدم األسرة بدالً من حمايتها؛ ألنه يذهب
إلى رفع مكانة املرأة إلى مستوى السيطرة ومعظم أسرنا تفتقد للحب”!! ،32وعلى ما يبدو فإن
اإلعالمي السنتريسي ينظر نظرة سلبية للغاية جتاه املؤسسات األهلية النسوية ،ويشير بأصبع
االتهام لها بأنها املسؤولة عن العنف؛ ألنها في نظره اعتمدت منهجية عمل تقوم على أساس
استهداف املرأة دون الرجل ،وهو ما فاقم من اإلشكالية القائمة بدالً من البحث عن حلول ناجعة
لها.
اخملتار خليل أبو داهوك مختار البدو في منطقة مخيم عقبة جبر (وهو مختا ر أباً عن جد) ،ومن
املتابعني ملواضيع اجتماعية مختلفة ومنها العنف ضد النساء ،ومن واقع جتربته الطويلة بهذا
الشأن يرى ان «العنف في الواقع أكثر بكثير مما يصلنا ألن كثيراً من قضايا العنف األسري
تبقى في إطار األسرة ،وتنتهي دون معرفة أحد بها» .33ووجهة نظر اخملتار أبو داهوك ليست
الوحيدة بهذا اخلصوص ،بل هناك وجهة نظر أغلبية في أريحا سواء من ممثلي املؤسسات
الرسمية أو النسوية القاعدية تشاركه وجهة النظر هذه ،وهي مستندة في ذلك إلى جتاربها وما
تسمعه من احمليط االجتماعي ،كما تبني وجهة نظرها على قراءتها للواقع االجتماعي الثقافي
في البلد واجملتمع احمللي ،الذي متيل النساء فيه إلى الصمت والقبول بدور الضحية على أن
تواجه العنف.
وحول األسباب التي تدفع النساء إلى السكوت والقبول بالظلم والقمع ،تقول مديرة جمعية
الشابات املسيحية بأريحا“ :كثير من النساء تفضل السكوت على العنف املمارس بحقها جتنباَ
للفضيحة التي ميكن أن تدخلها في مشكلة أكبر” .34وبدون شك فإن مثل هذا التفكير موجود
في أوساط الكثير من النساء في أريحا وفي غيرها ،حيث تعتقد النساء ان السكوت على الظلم
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أقل كلفة فيما لو كشف األمر وعلم زوجها بأنها أبلغت جهات خارج األسرة عن وضعها وتعنيفها.
تقدم ميكن االستنتاج أن العنف ضد املرأة في محافظة أريحا واألغوار هو عنف مستوطنن
ومما ّ
وهو في تصاعد كما أكد أكثرية املتحدثني ،وهو عنف كامن حتت السطح وفي أية حلظة من املمكن
له أن يظهر ويطل برأسه من خالل أي شكل من أشكال العنف ضد املرأة ،وهذا التمويه في شكل
ظهوره يعود إلى طبيعة اجملتمع وكيف ينظر لنفسه ،حيث ال تزال أغلبية أعضاء اجملتمع رجاال
يعد إفشاء ألسرار داخلية ليس مسموحاً البوح بها ،أو
ونساء يعتقدون أن إفشاء موضوع العنف ّ
إعالم جهات ما بها ،حتى لو كانت جهات اختصاص ،نتيجة التخوفات من ردود األفعال ،أوعدم
الثقة بأن ما يقال أو يكشف عنه النقاب سيبقى في إطارالسرية ،وهو ما يحتاج إلى جهود كبيرة
من قبل العاملني واخلبراء في مجال اإلرشاد والتربية لكي يبددوا أية أوهام أو مخاوف من جهة،
ومن جهة ثانية إقناع النساء أن ثمن السكوت نتائجه أوخم بكثير من اإلفصاح وقول احلقيقة،
وهنا ال أميل إلى جلد النساء أو لومهمن على استالبهن ،بل أرى أن الوسيلة الوحيدة ملغادرة دائرة
اخلوف االجتماعي إلى دائرة األمان ومواجهة املعتدي واملعنِّف هي بالتمتني ،والتمكني ،وتعزيز
الثقة بالذات وبشبكة األمان التي تعمل في إطار احلماية القانونية واالجتماعية.
أسباب العنف ضد املرأة
ما هي األسباب التي تقف وراء العنف أو التي تدفع إلى استخدام العنف بكل أشكاله ضد
النساء؟ ،وهل األسباب التي ميكن حصرها وحتديدها هي أسباب ثابتة ومطلقة الفعل أم
متغيرة؟ ،أليس مستبعداً أن تتوالد أسباب أخرى للعنف في قادم األيام تختلف عن األسباب
املو ّلدة للعنف راهناً؟ .إن طرح هذه األسئلة في واقع األمر ال يستهدف االستعراض الكالمي،
بل لكي يوسع دائرة التفكير ،وبالتالي ينبغي أن يدرك القارىء واملتابع واملهتم مبوضوع العنف
ضد النساء أن احلديث يدور عن أسباب العنف مبا هو قائم وراهن ،وال يوجد أية ضمانة أن
هذه األسباب املولدة للعنف راهناً في محافظة أريحا واألغوار ستبقى هي ذاتها مستقب ً
ال ،رمبا
يستمر تأثير بعضها وانتفاء بعضها اآلخر ،ورمبا تغيب كلياً ليأتي غيرها تبعاً للتغيرات التي
تطرأ على الواقع االجتماعي واالقتصادي والثقافي واملناخ العام في اجملتمع.
ولدى طرح السؤال حول أسباب العنف ضد املرأة في محافظة أريحا واألغوار ،فقد تعددت
اإلجابات ارتباطا بقراءة كل شخص وخبرته ،أو بفاعل اجتماعي ،لكنها مع ذلك التنوع
واالختالف تقاطعت فيما بينها في عناوين رئيسية أبرزها :العامل الثقافي ،تاله في التأثير
العامل االقتصادي ،ومن ثم املناخ العام والضغوط املتأتية عنه.
فيما يلي تلخيصاً بتصرف وليس حرفياً ألبرز أسباب العنف ضد النساء في محافظة أريحا
واألغوار كما جاءت على لسان ممثالت املؤسسات النسوية ،واجلمعيات النسائية القاعدية،
ومدراء املؤسسات اجملتمعية أو احلكومية املعنية بهذا العنوان ،والذين ّ
متت مقابلتهم بشأن
الدراسة ،وهي على النحو اآلتي:
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 أسباب ثقافية :ح ّملت األغلبية العامل الثقافي املسؤولية األكبر في توليد العنف األسري،معتبرين أن الثقافة اجملتمعية السائدة هي ثقافة ذكورية أبوية ،تقوم على أساس متييزي من
خالل نظرتها السلبية جتاه املرأة ،ووضعها في مكانة دونية عن الرجل .وفي محافظة أريحا
حيث يبدو اجملتمع أقرب إلى مجتمع فالحي حتكمه العقلية العشائرية ،فهو يدين بثقافة
تقليدية أبوية تؤكد هيمنة الرجل على مقدرات األسرة وخياراتها عموماً ،وتعكس رغبة الرجل
في ممارسة سلطته املطلقة على املرأة واألسرة عموماً ،بعيداً عن أطر احلوار بل مبنطق الفرض،
وبالتالي فإن أي رد فعل نسائي ال يتفق وثقافة الفرض هذه سيقود إلى حالة عنف وغضب جتاه
املرأة؛ ألنه وضمن هذه الثقافة أو املنظور الثقافي فإن الرجل هو اآلمر الناهي ،وكلمته يجب أن
تسمع وتطاع ،وأن أية ممانعة أو تردد في التلبية واالستجابة لنظامه األوامري يع ّد مترداً بنظره،
ولكي تتجنب املرأة أي عنف محتمل عليها أن تكون استجابتها ممهورة بابتسامة واضحة وبعض
عبارات املديح من قبلها كي ال يعتبره حتدياً لسلطته  -وجبروته املوهوم -وتزداد ردود فعل
الرجل العنيفة إذا ما رأى في سلوك املرأة أو تعبيراتها مترداً على سلطاته املوروثة.
واملثير في األمر أن تلك اإلشكالية الثقافية التي تعتبر في نظر املهتمني مبوضوع العنف املبني
على النوع االجتماعي أساس كل الشرور في إطار األسرة ،ألنه يتم توريثها من اآلباء إلى األبناء
طاملا أن البيئة الثقافية التقليدية هي املهيمنة ،وطاملا أن التعليم ال يغير واقعياً من ذهنية هؤالء
األبناء ،وأن التثقيف الذي تديره بعض املؤسسات النسوية واجملتمعية حول العنف ضد النساء
يستثني الرجال والذكور عموماً ويركز على النساء.
في أريحا ثمة وجود لبيئات ثقافية متعددة بوصفها انعكاساً لواقع اجتماعي اقتصادي ،وهذا
ناجم عن التداخل بني هويات ثانوية متعددة األوجه ،فالتجمعات البدوية وال سيما التجمعات
العشوائية يبدو أنها تعيش في أقصى درجات التهميش ،بعيداً عن اي مظهر من مظاهر احلماية
أو البنى اجملتمعية ،إضافة إلى عدم قدرة تلك التجمعات للوصول إلى اخلدمات سواء التوعوية
أو احلمائية ،وهذا ليس ذنبهم بطبيعة احلال بل بسبب الظروف العامة ،وقصور سياسات
احلكومة جتاههم ،وبالتالي فإن هذه التجمعات تخضع ملنظومة ثقافية اجتماعية تعتمد على
النظام املركزي للعشيرة وشيخها ،وأبرز أشكال العنف وجتلياته في هذا الوسط تتمثل في
الزواج املتعدد ،والتح ّكم في خيارات املرأة .
وإلى جانبهم أو بجوارهم تتواجد جتمعات ريفية تقبع هي األخرى في دائرة التهميش االجتماعي
واالقتصادي ،وتنوء بني بعض مظاهر التمدن القليلة إلى جانب العشوائية والبدائية من حيث
توفر البنى التحتية واخلدمات العامة ،حيث تبدو تلك اجملتمعات أنها ما زالت بعيدة عن محيطها
املتمدن في مختلف اجلوانب ،ال سيما الثقافة االجتماعية احملافظة وهي بيئة غير مناصرة
للمرأة ،بل تتعامل معها بنظرة استخدامية متس إنسانيتها واستقالل قرارها.
وجتمع ثالث في داخل املدينة يش ّكل بيئة خاصة متقدمة باملعنى النسبي من حيث اخلدمات،
وشروط التقدم العمراني ،والبناء املؤسساتي ،وهذا التجمع هو األوفر حظاً من حيث فرص
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التعليم والعمل والتوظيف والتواصل مع احمليط سواء أكان محلياً أم على مستوى اجملتمع
األوسع وهو اجملتمع الفلسطيني ،كما أنه األكثر حظاً في توفر اخلدمات ،لكن هذا التجمع بدأت
تتجاذبه استقطابات متباينة خصوصاً بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،وهذا ما رأى فيه
الدكتور عبد الناصر مكي -أستاذ علم االجتماع في جامعة القدس -أنه كان مجتمعاً هادئاً
وادعاً متماسكاً ضمن كينونة وطنية وثقافية معينة أصابه التغيير ،وبالتالي بات االستقرار أقل،
وبات العنف فيه أكثر ،ومما زاد من تعقيدات هذا الوضع التناقض في الهويات الثقافية بني من
هو مقيم من أبناء أريحا ومن هو قادم من اخلارج.
 السبب الثاني لظاهرة العنف ضد املرأة في أريحا يتمثل في العامل االقتصادي ،حيث أشار أكثرمن فاعل اجتماعي أو ممثلة مؤسسة نسوية قاعدية إلى أهمية العامل االقتصادي وأثره السلبي
على األسرة وأجواء األسرة الداخلية ،حيث يلعب موضوع محدودية دخل األسرة ،وضيق احلال
االقتصادي دوراً كبيراً في توليد أجواء محتقنة ومشحونة في إطار األسرة ،وازدياد متطلبات
األسرة عموماً تفتح اجملال من حيث املبدأ لتوترات ومشاحنات ،وتزداد وتيرة اخلالفات األسرية
تعد في
مع انتشار ثقافة االستهالك والتقليد وميل األجيال الناشئة إلى التعامل مع متطلبات ّ
نظر الكبار متطلبات ليست ضرورية ،وهي من أشكال الرفاهية أو الترف ،بينما هي في نظر
جيل الشباب أكثر من ضرورية .ومما يفاقم من تأثيرات العامل االقتصادي ترافقه مع جملة
مؤثرات سلبية أخرى من نوع ارتفاع األسعار ،وتآكل الدخل واألجور ،وازدياد أعداد اخلريجني
واخلريجات من اجلامعات امللتحقني في سوق البطالة ،وهذا جله يفاقم من وضع األسرة ،ويخلق
بؤر احكتاك وتوتر دائم في نطاقها.
 السبب الثالث في انتشار ظاهرة العنف يتمثل في املناخ العام املتولد عن الوضع العام السياسيوضغوطة املتعددة النفسية واالقتصادية واألمنية على األسرة وعموم اجملتمع ،وإن كان هذا
الضغط يتفاوت في تأثيراته من قطاع آلخر ،ومن فئة اجتماعية إلى أخرى ،إال أنه باجململ يلقي
بظالله الثقيلة على عموم اجملتمع ،ويخلق حالة من التوتر الداخلي لدى الناس؛ ألن العنف الذي
ميارسه االحتالل على عموم اجملتمع سيفرز بالضرورة ردود أفعال عنيفة ،وهذه الشحنات من
العنف مع الوقت تراكم شعوراً عاماً بالغضب ،وتنتج ردود أفعال عنيفة بني مك ّونات اجملتمع،
واألخطر أنها جتد في الشباب مالذاً لها بحكم السن والطاقات اخملتزنة لديهم وحجم اإلحباط،
من هنا ال ميكن حتت أي اعتبار تفويت أو عزل عامل االحتالل عن أسباب العنف؛ ألن االحتالل
حد ذاته ومبجرد سيطرته على شعب آخر والتحكم مبقدراته وحاضره ومستقبله هو عنف،
في ّ
بل أعلى درجات العنف.
أسباب أخرى لظاهرة العنف ضد املرأة
 ثمة أسباب أخرى للعنف ضد املرأة في محافظة أريحا واألغوار ،تتمثل في انعدام التفاهم بنياألزواج نتيجة العجز عن إيجاد حلول ،أو لغة حوار ميكن من خاللها مناقشة القضايا اخملتلف
عليها أو حولها ،ويلعب الزواج التقليدي وعدم االختيار بني األزواج دوراً أكبر في تأجيج اخلالفات
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وتوليد العنف ،خصوصاً إذا ما كان هناك تباين في املستوى الثقافي أوالتعليمي بني األزواج.
يعد في نظر الكثيرين ممن أدلوا بدلوهم في أسباب العنف سبباً في
 جهل النساء بحقوقهن ّالعنف ضد النساء؛ ألن جهل املرأة بحقوقها الدستورية والتي في مقدمتها حترمي العنف بكل
أشكاله ،وقبولها باخلنوع واالستسالم لألمر الواقع ،يفتح شهية املعتدي كي يتمادى أكثر لتصعيد
عنفه وعدوانيته ،وبالتالي هناك ضرورة لتوعية النساء بحقوقهن ومتكينهن من أجل مقاومة
العنف ،ورفض اخلنوع له أو لتهديات املعنِّف ،سواء أكان املعنِّف الزوج أو سواه.
 القوانني النافذة في فلسطني تش ّكل أيضاً عام ًال من عوامل توليد العنف وتصاعده؛ ألن
تلك القوانني ال تشكل حامياً للنساء وال رادعاً للمعنِّفني .وصدق من قال« :من أمِ ن العقاب
أساء األدب» ،وهذا القول ينطبق كثيراً على واقع القوانني السارية ،التي تعطي مساحات كبيرة
للمعنِّفني لكي ميارسوا عنفهم وهم يدركون أنهم في مأمن من العقاب نتيجة ثغرات القانون،
أو أنهم سينالون عقاباً غير رادع  ،وباحملصلة فإن املرأة هي اخلاسر األكبر من استمرار تلك
القوانني التي تعود إلى حقب (احلاقية) واستعمارية قدمية عفى عليها الزمن ،وهي قوانني
متيل لصالح الرجل ،وتعمل على ثبيت الهيمنه الذكورية على املرأه.
 العنف املتأتي من اخملدرات ،حيث أشار أكثر من ممثل مؤسسة أن هناك عنفاً ضد النساء فيأريحا املدينة؛ نتيجة اإلدمان على املشروب وتعاطي اخملدرات ،ودخان (الهايدرو) املنتشر في
اجملتمع احمللي ،وهي مادة مسمومة تؤثر على العقل.
يعد من العوامل املهمة املؤثرة
 ضعف الرابط الوطني اجلامع ،الذي كان في مراحل سابقة ّفي حياة اجملتمع؛ ألن اجملتمع كان يرى في الضوابط الوطنية املتوافق عليها بدي ً
ال من سلطة
االحتالل وقوانينها العسكرية وتشريعاتها التي هدفت إلى (قوننة) االحتالل ،وليس تسهيل
حياة اجملتمع الفلسطيني وتنظيمها حتت االحتالل ،لذا كان البعد الوطني عامل متاسك عائلياً
وأسرياً ،وغيابه أو تراجعه أسهم في توليد ظواهر مستجدة مثل العنف ضد املرأة وسواه.
 التربية احملافظة والتقليدية للمرأة ،التي تلعب دوراً سلبياً ،حيث مبوجب هذه البيئة يتر ّبىاألبناء على تنشئة متيز بني الذكر واألنثى ،تربية تضع الذكر في مرتبة أعلى من األنثى ،وهو ما
يعني زرع بذرة الهيمنة والسيطرة لدى الذكور منذ الصغر ،ومبوجب هذا الدور ميارس األبناء
الذكور دور الرقيب واحلسيب على سلوك األخت األنثى انطالقاً من املسؤولية عليها ،حتى
لو كانت أكبر منه سناً ،لذا مطلوب تعديل هذا النمط باجتاه منط تربوي أخالقي ،يقوم على
املساواة في احلقوق والواجبات بني الذكور واإلناث دون ادنى متييز.
 تعدد الزوجات وإهمال االحتياجات ،خصوصاً وأن احلديث يدور عن ثالث زوجات أو أربعزوجات ،ويدور عن نسبة عالية من الرجال املعددين للزوجات قد تصل حسب التقديرات إلى
( ،)%20خصوصاً في مناطق األغوار والبدو .ومهما قيل عن مساواة في احلقوق بني الزوجات
فإن الزوج في الواقع ميارس متييزاً بني زوجة سابقة وأخرى مستجدة ،عدا عن أنه وضمن
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ظروف اجملتمع احمللي ال يوفر خصوصية ،وال يوفر احلد األدنى من املتطلبات املعيشية ،مما
يضطر النساء إلى اخلروج للعمل في املستوطنات أو سواها ،والعمل بطبيعة احلال -ال يعتبر
مأخذاً ضد املرأة -لكنه هنا يكتسي طابعاً متييزياً وإجبارياً ،ويبدو أقرب إلى عمل اسود تقوم به
املراة مرغمة ،ال سيما وأنها ال تسيطر على املردود املادي الذي حتصل عليه ،بل يعود إلى زوجها
الذي غالباً ما يجلس في البيت دون عمل.
العنف االقتصادي
ملاذا مت إفراد بند خاص بالعنف االقتصادي في محافظة أريحا واألغوار؟ ،بالتأكيد هذا السؤال
قد يبدو مشروعاً ألي قارىء أو مهتم بقضية العنف األسري ،وهو ما يتطلب ال بل يلزم الباحث
تقدمي إجابة مقنعة ومعللة توضح السياق الذي جاء فيه موضوع العنف االقتصادي.
نعم ،لقد مت إفراد حيز خاص لعنوان العنف االقتصادي نتيجة خصوصية وضع أريحا واألغوار
من ناحية عمل املرأة ،ولتقاطع هذا العنوان الفرعي مع عنوان الدراسة العام املتمثل في العنف
ضد املرأة ،حيث احتل موضوع عمل النساء داخل املستوطنات اإلسرائيلية مساحة واسعة
من اهتمام ممثلي املؤسسات وقادة الرأي العام في محافظة أريحا واألغوار خالل املقابالت
امليدانية إلجراء هذه الدراسة ،ومرد هذا االهتمام اتساع الظاهرة من جهة ،واالنتهاكات
أوالعنف الذي تتعرض له النساء العامالت في املستوطنات ،وحلساسية املوضوع من جوانب
عديدة وال سيما اجلوانب الوطنية واالجتماعية من جهة ثانية ،وبخاصة بعد أن أعلنت السلطة
الوطنية الفلسطينية ومؤسسات اجملتمع الفلسطيني وفي مقدمتها القطاع اخلاص الفلسطيني
مقاطعة العمل في املستوطنات اإلسرائيلية ،ومقاطعة بضائع املستوطنات وحترمي وجودها في
األسواق الفلسطينية.
وتفصي ً
ال في هذا املوضوع املثير للجدل ،ولتحديد حجم عمالة النساء في املستوطنات
اإلسرائيلية ،طرح الباحث العديد من األسئلة ومنها :أسباب استمرار عمالة النساء في
املستوطنات بالرغم من دعوات املقاطعة؟ ،وما هي أشكال احلماية التي تقدم للنساء إن كان
هناك حماية أص ً
ال؟ ،وهل قامت املؤسسات املعنية بشكل جاد بتوفير بدائل وطنية؟ ،وملاذا يسمح
للسماسرة أن يسرحوا وميرحوا دون مساءلة؟ ،وهل النقابات تقدم للنساء أي شكل من أشكال
احلماية؟ ،مت طرح العديد من األسئلة على اجلهات النسوية وعلى ممثلي املؤسسات الرسمية
والنقابية ،وكانت اإلجابات متفاوتة من حيث الوضوح واإلقناع ،مع التاكيد أن مختلف األطراف
حاولت إزاحة املسؤولية على غيرها في بقاء هذه الظاهرة موجودة في محافظة أريحا واألغوار.
وجدير بالذكر أن عمل النساء في املستوطنات يتر ّكز بشكل رئيسي في مناطق األغوار(اجلفتلك،
وفصايل ،والزبيدات ،والنويعمة ،والتجمعات البدوية املنتشرة في مناطق األغوار).
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النقابات نعم ولكن...
“تابعنا كنقابات موضوع العامالت في املستوطنات من املنطقة ،وملسنا أنهن يتعرضن الستغالل
كبير ،وهناك استغالل جنسي وأمني للنساء واألطفال ،وإحدى النساء اعترفت لي أنها واجهت
ابتزازاً أمنياً وعروضاً جنسية ،وبالتالي أفترض ان هذه احلالة تتكرر مع نساء أخريات وأمام
احلاجة أو الرغبة في العمل وأمام السمسار وضغوطه يضعفن” .35هذا ما قاله علي السنتريسي
مسؤول نقابات العمال في أريحا ،ويفهم من كالمه أن العامالت في املستوطنات يتعرضن لعنف
متعدد األوجه ،كما يتضح من كالمه الالحق “السماسرة الذين يقلّون النساء إلى املستوطنات
يقومون مقام رب العمل ،ويستغلون النساء اقتصادياً ،وهم من يجنّد النساء للقبول مبا هو غير
أخالقي من سلوك ،وهذا الدور أعتبره دوراً خطيراً .نقلنا هذه الصورة لكل املسؤولني من أجل
إيجاد حلول ،ولكن لم يحصل شيء بسبب عدم رغبة النساء رفع شكاوى أو فضح ما يحصل
معهن؛ وألن السماسرة غالبيتهم العظمى من مناطق “ج “ وبالتالي سلطة احملافظة أو األجهزة
ضعيفة هناك”.36
ويح ّمل السنتريسي النساء العامالت في املستوطنات جانباً من مسؤولية خضوعهن للعنف
االقتصادي وغيره من أشكال العنف النفسي والتحرش اجلنسي بالقول “ :النساء ال يفصحن
عن االستغالل االقتصادي وسواه ألنهن يخشني طردهن من العمل ،وباملناسبة العمل في
املستوطنات غير مقتصر على النساء من منطقة أريحا واألغوار فبعض النساء يأتني من مناطق
نائية ،حيث يوجد عامالت من محافظة اخلليل في مستوطنة معاليه إفرامي مث ً
ال”.37
ً
سهال
احملافظة :إقرار بوجود إشكالية وطرح بدائل جاهزة ليس
لم تتردد مديرة دائرة املرأة والطفل في محافظة أريحا باإلقرار أن هناك إشكالية في عمل
النساء في املستوطنات ،وتقر أيضا أن هناك إشكالية في إيجاد بدائل للنساء ضمن السوق
الفلسطيني في املدى املباشر وحتى املنظور؛ بسبب عجز احلكومة الفلسطينية عن توفيرها
وتقول »:نعاني من إشكاليتني :األولى ،كيف نح ّد من الظاهرة؟ ،واإلشكالية الثانية ،كيف جند
البديل الوطني وال سيما أن ايجاد بدائل فورية أمر صعب في ظل اإلمكانيات املادية احملدودة
للسلطة؟ .لذا نعمل على استقطاب مؤسسات داعمة ونوجهها إلى األغوار ،لقناعتنا أن هذه
املنطقة هي اولوية في التنمية ،حيث ومن أصل ( )15مشروعاً نفذت في احملافظة مشروعاً
واحداً فقط نُفّذ في مدينة أريحا والباقي نُفّذ في األغوار» .38وفي تقديري فإن هذا التوجه
أي االعتماد على استقطاب ممولني أجانب ،يشكل ح ً
ال مؤقتاً لكنه ال يرقى إلى مستوى البديل

35
36
37
38

مقابلة مع علي السنتريسيمقابلة مع علي السنتريسي
 مقابلة مع علي السنتريسيمقابلة مع سماح السلمان

39

اإلستراتيجي ملشكلة عمالة النساء في املستوطنات والعمالة بشكل عام ،على اعتبار أن هناك
رجاالً وأطفاالً وفتية يعملون أيضاً في املستوطنات ،والبديل اجلذري يكمن في إيجاد فرص
عمل دائمة ضمن السوق الفلسطيني ،وال أعتقد أن هناك من يتصور أن هناك حلوالً ناجزة
سيتم طرحها من ٍأي كان ،لكن ميكن أن يكون هناك تصور خلطة طويلة األمد تتمرحل في
مديات زمنية قريبة ومتوسطة وبعيدة ،ميكن من خاللها إدارة عملية استيعاب ممنهجة للعامالت
والعاملني عموماً في املستوطنات باجتاه السوق الفلسطيني ،لكي ال نبقى نلعن الظالم.
وتشير (السلمان) إلى أن “قناعة الناس بأن العامالت في املستوطنات يتعرضن النتهاكات
جنسية واستغالل اقتصادي وبدون ضمان صحي ،ومع ذلك فالنساء ال يرغنب في ترك العمل
هناك ،فقبل سنة شاركت في حلقتني تلفزيونيتني عن عمالة النساء في املستوطنات ،وحتدثت
في حينه عن بدائل من نوع زراعة األرض كبديل ،لكن النساء ال يرغنب بذلك” .39ور ّداً على
انتقاد احملافظة واحلكومة من قبل النقابات وممثالت املؤسسات النسوية وحتميلهم مسؤولية
ترك السماسرة يستغلون النساء دون عقاب أو مساءلة تقول« :مت استدعاء السماسرة إلى
تقدم شكاوى من النساء ضدهم ،فماذا بنا
احملافظة ،ومت إيقافهم على ذمة احملافظ ،لكن لم ّ
أن نفعل بهم؟» .40قد يفهم من إجابة (السلمان) أنها حتاول التبرير والتقليل من حجم مسؤولية
السلطة الفلسطينية بلوم النساء على رفض البدائل أو عدم تقدمي شكاوي ضد السماسرة،
ولكن ما يجب اإلقرار به بشكل واقعي بعيداً عن أي تطير أو جلد للذات ،هو أن تأثير احلكومة
الفلسطينية أو األجهزة احلكومية في هذه املناطق ضعيف وال يحسب له حساب؛ بسبب سيطرة
االحتالل الكامل عليها باعتبارها ضمن املناطق املصنفة مناطق”ج” ،حيث يتحكم االحتالل
ويقدم احلماية للسماسرة.
في واقع الناس،
ّ
املؤسسات النسوية توصيف وأسف
تكشف الناشطة النسوية خولة بالو جانباً مخفياً من استغالل النساء العامالت في املستوطنات،
إذ تقول :بعض النساء جتبر على العمل بضغط من الزوج ،وبعضهن يعملن ألنهن يعتبرن األجر
مجزياً ،أو بسبب النظرة املادية والرغبة في جمع املال ،أو اخلروج من املنزل هرباً من مناكفات
الزوج .وتؤكد (بالو) أن» النساء يواجهن إشكاالت خالل عملهن ،وال سيما العامالت في املنازل
كالتحرش اجلنسي وغيره ،ولكن حاجتهن واخلوف من الفضيحة يضطرهن إلى السكوت».41
وحول دور املؤسسات النسوية ومسؤوليتها في حماية النساء العامالت في املستوطنات تقول
الناشطة النسوية جناة ارميلية“ :النساء العامالت في املستوطنات يعانني من عنف متعدد
األشكال من اإلسرائيليني ،ومن السماسرة الذين يديرون عمل النساء في املستوطنات،
 39مقابلةمع سماح السلمان
 40مقابلة مع سماح السلمان
 41مقابلة مع خولة بالو رئيسة جمعية التسليف باريحا
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وهناك مشاكل عديدة أخرى غير التحرش اجلنسي .بذلنا الكثير من اجلهود على العامالت
في املستوطنات لكن ال يوجد برامج دائمة من أجل حمايتهن ،وهن أيضا غير متعاونات مع
املؤسسات رمبا خوفاً من السماسرة” .42ومن حديثها يبدو جلياً أن اإلشكالية هنا مزدوجة ،فمن
جهة هناك قصور في إيجاد برامج دائمة للحماية وتوفير البدائل والتوعية من قبل املؤسسات
النسوية وغيرها ،ومن جهة ثانية هناك سلبية وعدم تعاون من قبل النساء املستغالت واملعنّفات
أنفسهن ،وال سيما أن بعضهن يرى في ذلك مصلحة خاصة.
وحول األسباب التي جتعل النساء يعملن في املستوطنات اإلسرائيلية تقول رئيسة اجلمعية
النسوية بالزبيدات“ :الدخل الرئيسي ألهالي القرية من خالل عمل النساء في املستوطنات
ال ،ويبدأ يومهن من الساعة ( )6صباحاً
وبعض الرجال ،ويعملن بأجر يومي يصل إلى ( )90شيك ً
ّ
حتى الساعة ( )1ظهراً .يتم عمل النساء من خالل وسيط يُس ّمى في القرية بــ “املعلم” وهو
من أبناء البلد ،ويقوم بتشغيل النساء في مزارع املستوطنات ،وال أحد يعلم طبيعة األجر الذي
يدفع للنساء فعلياً من قبل املش ِّغل اإلسرائيلي؛ ألن عالقة النساء مــع السمسار في كل شيء” .43
وحول وجود استغالل لهؤالء النساء ،تقر ازبيدات بوجود استغالل قائلة“ :نحن نعلم أن هناك
استغالالً وإشكاالت كثيرة ومنها :إصابات عمل دون أن يتلقني أية تعويضات ،ولكنهن حتى اآلن
يلذن بالصمت بالرغم من محاوالتنا كسر حاجز الصمت لديهن ،وتضيف قائلة :وللضغط
على السماسرة قمنا بالشكوى للمحافظة ،ومت استدعاء عدد منهم وقد احتجوا وح ّرضوا على
اجلمعية ،لكن اإلشكالية أنه ال توجد شكوى من النساء ضدهم؛ بسبب اخلوف ،وألنهن يعتقدن
أن مصلحتهن تكمن في السكوت”.44
وتوضح حليمة أبو ربيع رئيسة جمعية اجلفتلك التعاونية بعداً اجتماعياً للعنف االقتصادي ضد
النساء ،يتمثل في “إلزام النساء على العمل في املستوطنات فيما الرجال يجلسون في املنزل”.
وتضيف“ :يوجد في القرية ما يزيد على ( )35سيدة يعملن في املستوطنات من خالل سماسرة
من القرية ،وتعاني هؤالء النساء بسبب عدم وجود رقابة على الوقت ،إذ تعمل السيدة من الساعة
السادسة صباحاً وحتى الساعة اخلامسة مساء مقابل أجرة تصل إلى ( )65شيك ً
ال إسرائيلياً،
وأكثر من ( )30امراة يتم نقلهن داخل باص ال يتسع أصال إال لسبعة ركاب ،وهو ما يعني وجود
خطر دائم وافتقاد ألي شرط من شروط السالمة املهنية ،وفوق كل ذلك فالنساء ال يتح ّكمن
بدخلهن ،بل يذهب جليب الرجال”.45
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العنف االجتماعي ضد املرأة
موسعاً للعنف االجتماعي ضمن دراسة العنف ،وسبب تغيير
لم يكن في خاطري أن أفرد عنواناً ّ
وجهتي هي معطيات الواقع وما تكشف من معطيات تشير إلى أن العنف االجتماعي في محافظة
أريحا واألغوار يغطي مساحة واسعة من مجمل العنف املمارس ضد النساء ،وسبب هذا التمدد
احلاصل في مساحة العنف االجتماعي هو الزواج املتعدد املنتشر في اجملتمع الريحاوي ،حيث
تب ّين للباحث وخالل الزيارات امليدانية التي قام بها في مختلف مواقع احملافظة وجتمعاتها ،أن
يعد واحداً من أبرز أشكال العنف االجتماعي ،إضافة إلى أشكال أخرى منها
تعدد الزوجات ّ
بهن ،والتدخل في تصرفاتهن وخياراتهن ،ومن
اخلاص
امليراث
على
احلصول
منع النساء من
ّ
األشكال األخرى املنتشرة الزواج املبكر للفتيات ،والالفت للنظر أن هناك قبوالً اجتماعياً لهذه
يعد تعدد الزوجات في
املظاهر التمييزية ضد املرأة ،ال بل إن هناك ما هو أكثر من ذلك ،حيث ّ
بعض األوساط االجتماعية كالتجمعات البدوية وبعض التجمعات الريفية سمة إيجابية ،فيما
تبدو النظرة االجتماعية للرجل الذي ال يعدد بأنه يعاني من عيب ما في رجولته ،أو أن قراره
ليس بيده «محكوم لزوجته» كما هو دارج في الثقافة الشعبية .إذن باحملصلة نحن أمام حالة
تستدعي التوقف أمامها ومناقشتها.
صور عديدة للعنف االجتماعي
سأفصل
كما هو معلوم فالعنف االجتماعي يتجلى في صور عديدة كما أوضحت أعاله ،وهنا
ّ
أبرز األشكال والتجليات لعنوان العنف االجتماعي على النحو اآلتي:
 التدخل في خيارات النساء ومنعهن من التوعيةمعارضة الرجال في بعض التجمعات في منطقة األغوار ألية عملية تثقيف تستهدف توعية
النساء بحقوقهن في امليراث ،بذريعة أن التثقيف مبثابة حتريض للنساء على عدم اخلضوع
لسلطتهم الذكورية ،يع ّد واحداً من أشكال العنف القائمة ،وفي هذا الصدد يقول الدكتور اسامة
السلعوس عميد كلية احلقوق في جامعة االستقالل« :قمنا كعيادة قانونية بزيارات ميدانية مع
وزارة العمل ملنطقة األغوار لتثقيف النساء بحقوقهن العمالية ،وفي هذه الزيارات كنا نصطدم
مع الرجال بشكل كبير ،حيث إنهم كانوا يرفضون استقبالنا إذا ما كنا سنقدم توعية مبواضيع
امليراث والطالق؛ ألنهم كانوا يعتبرون ذلك مبثابة حتريض للنساء ،وأنهم يرفضون اللقاءات
اخملتلطة» .46ويضيف الدكتور سلعوس قائ ً
ال :إن أبرز أنواع العنف التي وصلت العيادة القانونية
في جامعة االستقالل «هي حاالت عنف جسدي سواء ضرب من الزوج ،أو من األب ،أو من األخ،
وأغلبها بسبب امليراث».47

- 46مقابلة مع الدكتور أسامة سلعوس
 47مقابلة مع الدكتور أسامة سلعوس
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 اخلوف االجتماعي ورفض اإلفصاح عن العنفوالوجه اآلخر من العنف االجتماعي تكشفه مديرة التمريض في مديرية صحة أريحا ،التي
تتابع ملف العنف ضد النساء في املديرية ،والتي تؤكد أن مسألة اخلوف االجتماعي هي من
يدفع النساء إلى التزام الصمت على العنف املوجه ضدهن ،أو اقتصار شكواهن على الفضفضة
فقط إذ تقول« :اخلوف االجتماعي مشكلة كبيرة ،والنساء املعنّفات غالباً ما يكتفني بالفضفضة
ويتوقفن ،بل ميتنعن عن اإلدالء بأية معلومات في حال تطلَّب األمر متابعة أبعد من اإلرشاد،
مثل تقدمي شكوى للشرطة أو للنيابة أو املتابعة لدى جهات حقوقية ،وفي احملصلة فالنساء
في احملافظة بشكل عام يتخلني عن حقوقهن طواعية ،ويتهربن من حتميل املعنِّفني مسؤولية
أفعالهم .والسكوت عن العنف في رأيي ناجم عن اخلوف من العزلة االجتماعية ،وافتقاد البديل
االقتصادي واالجتماعي» .48وهنا تبدو املرأة بني نارين ،أو بني خيارين أحالهما م ّر ،فإ ّما
السكوت وحت ّمل تبعات ذلك في استمرار العنف ورمبا متاديه وتصاعده طاملا غابت املساءلة
للمعنِّف (بكسر النون) ،وإ ّما كسر الصمت وإبالغ اجلهات التي يفترض أن تعلم لكي تو ّفـر لها
احلماية واإلرشاد ،لكن هذا املوقف سوف يترتب عليه عقاب اجتماعي ،وال سيما أننا نتحدث
عن بيئة تقليدية أبوية تتضامن مع الرجل ضد املرأة في أبسط األمور وأعقدها على حد سواء .
وفي رأي االختصاصية واملرشدة اجملتمعية في مخيمي عقبة جبر وعني السلطان ،فإن توفير
ضمانات وحماية أرقى للنساء سيدفعهن إلى جتاوز خوفهن االجتماعي “اخلدمات املقدمة
للنساء املعنَّفات بحاجة إلى تطوير نوعي ،سواء في موضوع احلماية أو في موضوع إقناع النساء
باإلفصاح عن العنف املمارس ضدهن وجتاوز اخلوف االجتماعي والعزلة ،على أن استمرار
العنف يعني أن ما يقدم بحاجة إلى تطوير خصوصاً في البعد الثقافي .القوانني السارية تشجع
على العنف ،وما يشجع على العنف أيضا طبيعة التنشئة االجتماعية للذكور ،وإشكالية املرأة التي
حتبذ أن تعيش دور الضحية” .49ما قيل كالم بليغ وفي الصميم ،وهو مبثابة حتد للمؤسسات
اجملتمعية واجلمعيات واملراكز النسوية التي يجب أن تعتمد مقياس النجاح في جذب النساء
ووعيهن لذاتهن مبا يترتب عليه من سلوك ال يقبل التردد في رفض كل ما ميسها وميس كرامتها،
وكيانها كإنسانة ومواطنة.
 تعدد الزوجات عنف من نوع آخريعد تعدد الزوجات من أبرز أشكال العنف االجتماعي ضد املرأة في محافظة أريحا واألغوار،
ّ
وبهذا الصدد تقول سحر عرينات« :يوجد تعدد زوجات في اجملتمع احمللي تصل نسبته إلى
( )%20تقريباً من مجمل األُسر ،والتعدد في الزواج هو ثقافة ذكورية له حضوره في الوعي

 48مقابلة مع رائقة حداد
 49مقابلة مع فاطمة حجاجلة
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االجتماعي «.50
الناشطة حليمة أبو ربيع من قرية اجلفتلك ،تؤكد السياسة ذاتها ،التي حتدثت عنها زميلتها في
العوجا فتقول “ :يعتبر الزواج املتعدد حتى أربع نساء ظاهرة منتشرة في القرية بني الرجال
من عمر ( )60-40سنة ،وأسباب ذلك أن النساء يعملن في املستوطنات ،وكلفة الزواج متدنية
قياساً باملناطق األخرى حيث ال تتجاوز كلفة الزواج اخلمسة آالف دينار أردني” .51ويفهم من
كالم (أبو ربيع) وحديثها أن الزواج املتعدد من باب استخدام النساء كأدوات عمل في سوق العمل
اإلسرائيلي فيما يجلس الرجال في منازلهم!!.
وفي رأي اخملتار ورجل اإلصالح خليل الداهوك فإن “تعدد الزواج في املنطقة أمر منتشر
ومقبول اجتماعياً ،والرجل الذي يتزوج أقل من اثنتني من النساء يوصف بأوصاف مشينة من
قبل مجتمع الرجال ،وينظر إليه بنوع من نقص الرجولة” .52صحيح أن اخملتار ابو داهوك
يتحدث عن واقع التجمع البدوي في منطقة عقبة جبر ،وعرب أبو داهوك ،واجلهالني ،لكنه
في الوقت ذاته يعكس الثقافة السائدة في املنطقة ،ويرفض رفضاً باتاً اعتبار الزواج املتعدد
عنفاً اجتماعياً وعاطفياً؛ ألنه ميس مببدأ الشراكة واملساوة ،ويحدد أدواراً ثابتة للمرأة ال يجوز
جتاوزها أو تغييرها.
والشيء ذاته يقوله رجل اإلصالح واخملتار فيصل زايد“ :يوجد لدينا تعدد زوجات ونعتبره أمراً
طبيعياً في التجمع البدوي وال توجد أية احتجاجات ،والزواج املتعدد تتقبله النساء بشكل طبيعي
كجزء من الثقافة السائدة ،ونسبة التعدد عالية في العشيرة” .53وبطبيعة احلال فإن اخملتار أبو
فيصل متزوج من امرأتني ،ويخطط لزواج ثالثة كما أملح ،وبالتالي من الطبيعي أن تكون وجهة
نظره مع التعدد ،وهكذا األمر مع اخملتار أبو داهوك املتزوج من امراتني وليس لديه مانع أن
يتزوج من ثالثة كما قال «ممازحاً».
وعلى نقيض ما قاله رجلي اإلصالح حول التعدد ،ترى مديرة جمعية الشابات املسيحية بأريحا
أن “تعدد الزوجات يخلق نوعاً من العنف العاطفي ،واحلصار االجتماعي هو عنف أيضاً،
والزواج املتعدد منتشر بكثرة في املناطق البدوية ،وعرب اجلهالني ،وعرب أبو داهوك”.54
وفي احملصلة ميكن االستنتاج أن العنف االجتماعي في محافظة أريحا واألغوار له امتدادات
عميقة في الثقافة السائدة في اجملتمع ،وهي الثقافة ذاتها التي أنتجت تعددية في الزواج،
وأوجدت له مسوغات بدت مقبولة في األوساط االجتماعية التقليدية ،وهي الثقافة ذاتها
50
51
52
53
54
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التي س ّوغت اجتماعياً تزويج فتيات بأعمار صغيرة ما دون الـ ( )18عاماً ،وقامت بتسريبهن
من التعليم بحجة أن هناك تعليماً مختلطاً في الصفوف الثانوية ،وهي الثقافة ذاتها املتجبرة
التي تقف أمام أية عملية تثقيف للنساء بحقوقهن بذريعة التحريض تارة ورفض االختالط تارة
أخرى ،علماً بأن االختالط الذي يتحدث عنه هؤالء سيكون بني أبناء القرية الواحدة أو العشيرة
الواحدة ،فغالباً ما تكون القرية من عائلة كبيرة واحدة أو عائلتني تربطهما عالقات مصاهرة
وقرابة دم ،وهذه الثقافة بداهة هي مبثابة بيئة خصبة للعنف ضد النساء.
دور واسع لرجال اإلصالح والعشائر في العنف ضد املرأة
بألتاكيد إن هناك تفاوتاً بني بيئة مجتمعية محلية وأخرى ضمن اجملتمع الواحد ،وضمن هذا
االختالف تختلف أدوار الفاعلني االجتماعيني في كل مجتمع ضمن احليز املعطى لهم للتحرك
فيه .في محافظة أريحا يبدو أن احليز االجتماعي العام يسمح بل ويعطي رجال اإلصالح
والعشائر واخملاتير وممثلي الفصائل مساحة أوسع من الفعل والنشاط العام بهدف تسوية
اخلالفات ،وإصالح ذات البني في اجملتمع استنادا إلى العرف العشائري ،ونظراً للدور الفاعل
الذي يقوم به رجال اإلصالح في الوسط االجتماعي العام بأريحا ،فإن دور هؤالء أيضاً ميتد
ملواضيع العنف ضد النساء وتفاصيله الكثيرة؛ ألن اجملتمع احمللي بثقافته العشائرية يرى فيهم
مالذاً آمناً نتيجة الثقة التي يتمتعون بها في محيطهم االجتماعي.
هل يقوم رجال اإلصالح والعشائر بالتحرك في قضايا العنف ضد املرأة بناء على طلب وتكليف
من جهات رسمية؟ ،أو أنهم يتحركون وفقاً لشكاوى تأتيهم؟ ،أو نتيجة مطالبات اجتماعية؟.
املستشار القانوني حملافظة أريحا يوضح األمرعلى النحو اآلتي“ :الدائرة القانونية ،ودائرة
املرأة ومكتب احملافظ ،ومن خالل إدارته للجنة العشائر واإلصالح في احملافظة هم من يتابع مع
جلان اإلصالح ،والتدخالت العشائرية تتم بالتنسيق مع احملافظ ومع الدائرة القانونية ،وغالباً
ما تنتهي نهايات إيجابية وإنهاء للقضايا التي تردنا حول العنف”.55
والشيء ذاته يقوله نائب رئيس وحدة حماية األسرة في شرطة أريحا “ العـرف العشائري هو
املهيمن في الريف والعشائر ،واخملاتير يقفون في صف واحد مع الشرطة”.56
وماذا يقول رجال اإلصالح أنفسهم عن دورهم وتدخالتهم؟ “كلجان إصالح نتدخل في إصالح
ذات البني برغبة الناس ،أو من خالل شكاوى نتلقاها وأكثرها شكاوى اجتماعية .نتدخل في
مواضيع لها عالقة بالنساء سواء بقضايا تزويج ،أو تسوية خالفات .القضاء العشائري ()%99
منه للمرأة ،وحقوق املرأة بالنسبة لنا كلجان إصالح حتظى باألولوية واالهتمام .ننسق مع جلان
اإلصالح في احملافظة ،وهناك قضايا حت ّول من احملافظة إلينا ،خصوصاً القضايا التي تعجز
 55مقابلة مع هاني زبيدات
 56مقابلة مع أحمد شيش
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احلكومة عن حلها ،مثل القضايا االجتماعية احلساسة ،أو إشكاالت كبرى فيها ثأر ودم وقتل”.57
ويفهم من كالم اخملتار أبو داهوك وحديثه أن رجال اإلصالح واخملاتير يتدخلون في مختلف
اإلشكاالت االجتماعية مبا فيها قضايا العنف ضد النساء ،وتدخلهم يأخذ أشكاالً متعددة سواء
أكان بتكليف رسمي أم من خالل العشائر وجلان اإلصالح.
حتدث اخملتار سليمان أبو زايد في االجتاه ذاته سواء في التدخالت في قضايا العنف ،أو األمور
ّ
الداخلية للعشيرة ،إذ يقول“ :في العائلة البدوية يخضع اجلميع دون استثناء للقانون العشائري،
وهذا ينطبق على املواضيع الداخلية اخملتلفة على مستوى العشيرة .ال يحصل عنف ضد النساء؛
ألن الكل متفاهم ومقر بدور العشيرة وزعامتها حلل أية إشكالية ،أما على املستوى العام فإننا
كرجال إصالح نتدخل في قضايا العنف عند دعوتنا من مكتب احملافظ ،كما نتدخل في قضايا
القتل أيضاً”.58
وعلى مستوى مخيم عني السلطان تشير املديرة التنفيذية للمركز النسوي في مخيم عني
السلطان ،أن اجملتمع احمللي في اخمليم وبالتنسيق مع جلنة اخلدمات قاموا بتشكيل جلنة
مجتمعية “يوجد لدينا في اخمليم وحدة أسميناها وحدة حماية العائلة ،وتتكون من شخصيات
فاعلة ومؤثرة في اجملتمع احمللي ،وهذا يعطيها قدرة على التأثير وحل القضايا التي تتدخل
فيها ،وفي حال وجود معنّفة من النساء أو األطفال نضع خطة حترك فورية ،كما نتدخل أيضاً
على مستوى الرجال املعنَّفني ،حيث استطعنا حل مشكلة معنَّف في وظيفته”.59
أما رئيس جلنة اخلدمات في مخيم عني السلطان ،فأوضح أنه يتدخل في القضايا االجتماعية
وقضايا العنف في حال طلب منه ذلك “القضايا التي تردنا أو نتدخل بها نحلها ،وفي حال
تطلبت احلالة متابعة أعقد نح ّولها إلى املركز النسوي ،وهو الذي يتولى املتابعة واإلرشاد.
والشرطة ال تتدخل إال في احلاالت الصعبة واملعقدة”.60
من جانبه ينفي رئيس مجلس قروي عني غزال ممدوح أبو جرار احلاجة إلى أي تدخل من اي
نوع كان في حال حصول عنف أسري ،مشيراً أنه وفي حال حصول عنف أسري “يتدخل كبار
العائلة ،ويعملون على حل املشكلة بشكل ودي ودون تدخل أية جهات خارجية” .61وهنا جتب
اإلشارة إلى أن سبب هذا التوافق أو غياب الشكوى ،هو ان القرية بأكملها عبارة عن مجتمع
مغلق على بعضهم البعض نتيجة عالقات القربى واملصاهرة.
فصائل العمل الوطني وال سيما الفصيل األكبر (فتح) كان لها دور اجتماعي قبيل مجيء
57
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السلطة ،حيث كانت فصائل العمل الوطني ومؤسسات اجملتمع املدني تشكل سلطة بديلة
لالحتالل ،وكانوا يديرون شؤون املواطنني مبا في ذلك املواضيع اجملتمعية ،بحيث حتل
اإلشكاالت واخلالفات واملواضيع االجتماعية احلساسة بعيداً عن محاكم االحتالل أو سلطاته،
لكن بالتأكيد وبعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية باتت هي السلطة الرسمية التي أحيل
إليها رسمياً الكثير من امللفات ،ومنها امللف االجتماعي بكل تفاصيله والتشريعات والقضاء
وغيره ،لكن مع ذلك التحول لم يلغ كلياً الدوراالجتماعي للفصائل والفعاليات اجملتمعية ،وبات
دورهم مكم ً
ال للدور الرسمي ويتناغم ويتقاطع معه في مواضيع وقضايا ،ومنها العنف ضد
املرأة أو العنف األسري ،حيث أفاد أمني سر اإلقليم جهاد أبو العسل أن حركة فتح وفصائل
العمل الوطني عموماً لها دور اجتماعي مؤثر مضيفاً “نستقبل حاالت معنَّفة في اإلقليم ،ونتابع
حل قضاياهن من خالل جلان اإلصالح وغيرها ،ونتدخل في قضايا اجتماعية مثل امليراث،
ومشاكل تبعية األوالد ألحد الوالدين في حال الطالق ،واالحتياج ملرشدة نفسية أو اجتماعية،
أما في حال كانت املعنَّفة بحاجة إلى أكثر من معاجلة نفسية أو اجتماعية ،عندئذ نقوم بتحويلها
إلى جهات االختصاص”.62
وتربط ممثالت املؤسسات النسوية بني الدورالفاعل لرجال اإلصالح واخملاتير وممثلي األحزاب
من جهة ،وطبيعة اجملتمع الريحاوي الذي يعتبر العشيرة هي األساس من جهة أخـرى” رجال
اإلصالح والعشائر لهم بصمات واضحة وتدخلهم ملموس ،وهذا بسبب طبيعة اجملتمع هنا في
أريحا الذي يغلب عليه الطابع العشائري” .63وبالتالي فإن الثقافة السائدة في اجملتمع احمللي
تستند أساساً إلى الثقافة العشائرية ،وهذا ما تؤكده الناشطة النسوية وسكرتيرة بلدية العوجا
«العشائر في البلدة هي كل شيء ،وبالتالي احلل والربط في مختلف املواضيع االجتماعية يتم
من خالل العشائر ،وال يرغب أحد في جتاوز سلطة رجال العشائر؛ ألنهم يعتبرونها سبباً
في حالة االستقرار داخل البلدة» .64ويتضح من كالم سكرتيرة البلدية والناشطة النسوية أنها
حتدثت في السياق ذاته ،الذي حتدثت به زميلتها الناشطة النسوية (املغربي) بوجود ترابط وثيق
بني رجال اإلصالح واجملتمع احمللي بثقافته السائدة.
الوجه اآلخر لتدخالت رجال اإلصالح والعشائر يرد من خالل حديث مديرة بيت الطوارىء،
التي ترى تدخالتهم تأتي خارج سياق جلان االختصاص املعروفة كما تقول ،ويقدمون حلوالً
لقضايا العنف بطرق ال تخدم النساء املعنَّفات “غالباً ما تتم تدخالت جلان اإلصالح والعشائر
خارج سياق جلان االختصاص املعروفة ،وحل العنف الذي تتعرض له النساء بطرق تقليدية،
وغالباً على حساب النساء” .65ووجهة نظر مديرة البيت اآلمن في أريحا تستند كما تشير إلى
التجربة العملية ،ووجهة النظر هذه جتد من يؤيدها في الوسط النسائي واملؤسسات النسوية
62
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من منطلق التعارض في املنظور بني رجال اإلصالح والعشائر الذين يحتكمون في تدخالتهم
ومعاجلاتهم إلى العرف العشائري بوصفه منظوراً تقليدياً أبوياً من جهة  ،واملؤسسات النسوية
ومنها املؤسسة التي يتبع لها البيت اآلمن من جهة أخرى ،التي تنطلق في منظورها للعنف ضد
املرأة من منظور حقوقي مبني على النوع االجتماعي والتشريعات الدولية املدنية ،ومنها مبادىء
حقوق اإلنسان الدولية والصكوك الدولية ذات الصلة.
أهلية املؤسسات في التعامل الفعال مع املعنَّ فات
هل املؤسسات سواء النسوية أو اجملتمعية أو الرسمية التي تتعامل مع موضوع العنف ضد
املرأة في محافظة أريحا واألغوار مؤهلة للقيام بدورها املفترض؟ ،وهل لديها طواقم مهنية
وجتهيزات تستجيب وترقى إلى مستوى املعايير املهنية املفترض توافرها في املؤسسات التي
تقدم اخلدمات للنساء املعنَّفات؟.
املوضع الثاني الذي ال يقل أهمية في املؤسسات التي تقدم خدمات للنساء املعنَّفات ،هو
االستعداد ال َعمالني الدائم للتعامل مع العنف ضد املرأة ،ووجود برامج دائمة لديها ال يتوقف
عند حدود استقبال حالة هنا وحتويل حالة هناك ،بل ينتظم وفق منهجية عمل لها دميومة
سواء على مستوى استقبال احلاالت وما يتبعها من تفاصيل ،أو على مستوى إطالق حمالت
توعية دائمة وبرامج وتثقيف مستمرة ،وفعل إعالمي توعوي دائم ،وإمكانيات قانونية وغيره.
وباختصار ،أن تأخذ املؤسسة املعنية مبسألة مناهضة العنف ضد املرأة فاملوضوع ليس مجرد
طقس أو ممارسة موسمية ،بل ينبغي أن يصبح جزءاً أصي ً
ال من برامجها وسياساتها ونشاطها
العام.
أين مؤسسات محافظة أريحا مما ذكر أعاله؟
تقول املديرة التنفيذية في مركز نسوي عني السلطان التابعة للجنة خدمات اخمليم اآلتي:
«نتدخل في قضايا العنف ضد النساء ،وعندما تلجأ لنا سيدة معنَّفة نقوم بداية بتقدمي الغرشاد
النفسي لها من خالل املرشدة النفسية ،ونح ّولها إلى عيادة خاصة كمكان مؤهل الستقبال
احلاالت املعنَّفة ،واحلفاظ على اخلصوصية» .66ويفهم من حديثها أن املركز النسوي تتوافر
لديه الشروط الدنيا للمهنية الضرورية الستقبال املعنَّفات ،ولديه طواقم مؤهلة للتعامل املهني
مع احلاالت الواردة أو احملولة.
والشيء ذاته تقوله اإلختصاصية النفسية في عيادة الوكالة مبخيم عقبة جبر« :نستقبل النساء
املعنَّفات ،وتقوم املرشدة النفسية بدورها في تقييم اخلطر ،وبناء عليه يحدد التدخل .لدينا
مكان خاص الستقبال احلاالت ،واحلفاظ على اخلصوصية والسرية ،ال تثق كافة النساء
- 66مقابلة مع ميس وقاد
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باملرشدة بالرغم من أن السرية عالية جداً جداً ،والوكالة ال ميكن أن تتساهل أمام أية عملية
إفشاء أسرار».67
جمعيات نسوية العنف ليس ضمن أولوياتها
تقول جناة ارميلية رئيسة جمعية تنمية الديوك النسوية ومنسقة مؤسسة مفتاح في أريحا
واألغوار :إن جمعيتها ال تعتبر موضوع العنف ضد النساء من ضمن األولويات ،وليس لديها
احلد األدني من الطواقم ،أو البرامج ،أو السياسات التي تعنى بقضية العنف ضد املرأة «ال
يوجد خدمة مباشرة للنساء املعنَّفات ،لكننا نقوم بعملية تشبيك بني النساء املعنَّفات واجلهات
التي تقدم اخلدمات للنساء املعنَّفات».68
وفي السياق ذاته ،أي عدم إعطاء أي اهتمام يذكر كجمعية نسوية قاعدية في موضوع العنف
ضد املرأة ،مراعاة لثقافة اجملتمع الذكوري ،وجتنباً ألية إشكالية معه ،تقول ناشطة نسوية في
العوجا“ :لم نقم كجمعية بأي دور جتاه العنف الذي يطال النساء في البلدة؛ خشية من رد فعل
اجملتمع”».69
وال تبتعد الناشطة النسوية فاطمة عبيات من قرية فصايل بعيداً عما قالته زميالتها ،حيث تؤكد
هي األخرى أن مناهضة العنف ضد النساء ليس ضمن أجندة املركز النسوي في فصايل ،حيث
تقول“ :بالنسبة للعنف ضد النساء العشائر هي من يتولى حل هذا املوضوع ،وفي حال عجزها
ممكن أن يصل إلى الشرطة”.70
وفيما يتعلق باملؤسسات احلكومية املعنية بقضية العنف األسري ،فهناك تفاوت بني مؤسسة
وأخرى من حيث توفير كافة الشروط املهنية الضرورية؛ فبينما تؤكد مسؤولة قسم التمرض في
مديرية صحة أريحا أن «الوزارة تؤهل املشرفات على قضايا العنف ،حيث يوجد في املديرية
باحثة اجتماعية وباحثة نفسية ،وهما من يتعامل مع احلاالت املعنَّفة» .71بدورها االختصاصية
االجتماعية في مديرية صحة أريحا حنان الغوج تق ّدم شرحاً حول اآللية ،إذ تقول« :تصلنا
احلاالت املعنَّفة ،نقوم أوال بتقييم نفسي لكي نفحص ما إذا كانت بحاجة إلى متابعة على هذا
الصعيد ،وبعدها نقوم مبتابعتها ميدانياً من خالل زيارات منزلية منتظمة ،وبعض احلاالت
حت ّول إلى مديرية التنمية االجتماعية».72
أما وحدة حماية املرأة والطفل في الشرطة فلديها كافة الشروط املتعلقة بالطاقم املهني املد ّرب،
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ولديها غرفة خاصة لالستقبال حتفظ اخلصوصية ،لكن املأخذ الذي ميكن أن يسجل عليهم
يتمثل في عدم استقاللية املقر عن مركز الشرطة لضمان سرية تامة للنساء .وبهذا الصدد
يقول نائب مدير الوحدة النقيب أحمد شيش“ :هذا التوجه صحيح ألن نقل املعلومة أحيانا
يتم من شخص عادي (مراجع) ،أو شرطي ،أو سائق تكسي ،لذا ال بد من فصل الوحدة عن مقر
الشرطة ،لتسهيل وصول النساء ،وضمان سرية وجودهن فيها ،وهذا النموذج مطبق اآلن في
األردن ،وهناك توصيات بأن نبدأ بذلك هنا في فلسطني بهذه السياسة .بالنسبة للمقر احلالي
كان من املقرر أن تكون الوحدة في الطابق األرضي ولها مدخل مستقل ومفصول عن املدخل
الرئيس ملقر الشرطة ،لكن ألسباب مالية مت التراجع عن الفكرة”.73
وهكذا احلال في احملافظة ،حيث تصف مديرة دائرة املرأة والطفل اإلجراءات التي يتم اتباعها
روتينياً مع أية معنَّفة تصل إلى احملافظة على النحو اآلتي“ :نستقبل احلالة ونوثقها ونحدد
درجة اخلطورة ،فإذا كانت بحاجة إلى حماية نحيلها إلى البيت اآلمن» .74ويفهم من كالمها
أن حدود تدخل احملافظة هي االستقبال والتعامل األولي مع املعنَّفة ،ثم التواصل مع جهات
االختصاص سواء على مستوى اإلرشاد النفسي أو االجتماعي ،أو التحويل إلى البيت اآلمن أو
الشرطة.
اإلشكالية األبرز في موضوع تأهيل املؤسسات احلكومية ،وتوفر شروط األمان املهني ،تكمن
في مديرية التنمية االجتماعية في أريحا ،التي يشتكي مديرها العام من النواقص قائ ً
ال“ :ال
يوجد غرفة خاصة للنساء اللواتي يراجعن االختصاصية االجتماعية واملرشدة ،ويتم االستعانة
باالختصاصية النفسية في مديرية الصحة والبيت اآلمن؛ بسبب نقص الكوادر في الوزارة”.75
وهنا جتب اإلشارة إلى أن من يرأس جلنة حماية املرأة والطفل في كل محافظة وفقاً للبروتوكول
الوطني للتحويل هي وزارة التنمية االجتماعية ،وبالتالي فإن استمرار هذا احلال في ظل النواقص
واالشتراطات املهنية الضرورية فهذا أمر ال يقبل النقاش؛ ألن توفير مثل هذه االشتراطات أمر
في منتهى األهمية ،وهو أولوية تعلو على غيرها من أولويات الوزارة ،أو هكذا يفترض إذا ما
قررت الوزارة القيام مبسؤولياتها مبستوى مهني الئق.
من جانبها تشدد الناشطة النسوية نادرة املغربي على أهمية تعاون كافة املؤسسات النسوية
واجملتمعية في توفير الشروط املهنية للواتي أوالذين يتولون مسؤولية التثقيف والتدريب ،كي ال
يوقعوا النساء املعنَّفات في إاشكاليات أكبر نتيجة عدم إملامهم جيداً بثقافة النوع االجتماعي،
وطبيعة اجملتمع الذي تعيش في وسطه املرأة .تصلنا حاالت معنَّفة من خالل زيارات فردية ومن
خالل مؤسسات عامة ،ونتابع معهن ما إذا كانت املشكلة بسيطة ،أما في حال أنها حتتاج إلى

 73مقابلة مع نائب مدير شرطة أريحا النقيب أحمد شيش
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إرشاد ومتابعة نفسية فنقوم بتحويل تلك احلاالت إلى الشؤون االجتماعية واحملافظة» .76وهنا
يتضح أيضاً أن حدود التدخل الذي يقوم به االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في أريحا فيتم ّثل
في تدخالت أولية بسيطة ،وما دون ذلك يتم حتويل احلاالت إلى جهات االختصاص احلكومية.
جمعية سيدات أريحا وعلى لسان املديرة التنفيذية في اجلمعية ،تشير إلى البرامج التي
استحدثت في اجلمعية ،ومنها برنامج اإلرشاد االجتماعي والقانوني من أجل االستجابة الحتياج
النساء املعنَّفات ،وتقدمي اخلدمات الالزمة لهن حيث “انطلق املشروع اجلديد في بداية شهر
أيار ( ،)2016ويضم البرنامج الذي أقيم بالشراكة مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
محاميات ومرشدات اجتماعيات ونفسيات مؤهالت مهنياً للتعامل من النساء املعنَّفات”.77
وخالصة األمر ،ميكن االستنتاج أن هناك ثالثة مستويات من التأهيل املهني للمؤسسات التي
تقدم خدمات للنساء املعنَّفات :مستوى أول لديه خدمات متعددة األوجه تتمثل في طواقم
ّ
مهنية تستطيع التعامل باحتراف ومهنية مع احلاالت التي تستقبلها مبا في ذلك احلفاظ على
السرية ،وهذه املؤسسات يتر ّكز أغلبها في القطاع احلكومي .ومستوى ثان من املؤسسات التي
لديها تدخالت أولية لكنها في حال تطلّب األمر أكثر من مجرد استقبال ،ورفع معنويات ،وتعزيز
نفسي ،فإنها تتوقف لتحيلها إلى جهات االختصاص املؤهلة للمتابعة متعددة األوجه .واملستوى
الثالث يتمثل في وجود مؤسسات ليس لديها احلد األدنى من االهتمام في موضوع العنف ضد
املرأة ،وجل اهتمامها ينحصر في حتويل حالة هنا وحالة هناك ليس أكثر من ذلك .وباحملصلة
هناك خلل ما لدى كل جهة من اجلهات التي تق ّدم اخلدمات للنساء املعنَّفات ،األمرالذي يتطلب
تنسيقاً للجهود وتضافراً لإلمكانيات املتاحة (مجتمعية وأهلية وحكومية) من أجل النجاح في
تقدمي خدمة متتلك احلد األدنى من املهنية.
هل لإلعالم حضور في مناهضة العنف ضد املرأة؟؟؟
ال يختلف اثنان على أهمية اإلعالم في إيصال الرسائل والتأثير في اجتاهات الرأي العام من
خالل املعلومة ،التي تعتبر أكثر من مهمة من أجل توعية املواطن ،ومن أجل متكينه من اتخاذ
قراراته بناء على معلومات ومعطيات وليس اعتباطياً ،أو انفعالياً ،أو مزاجياً.
ومن الطبيعي أن يكون اإلعالم جزءاً ال يتجزأ من إستراتيجية املؤسسات النسوية الهادفة إلى
مناهضة العنف الواقع على النساء؛ ألنه بدون إعالم متحسس للنوع االجتماعي سيبقى احلديث
عن حمالت فاعلة ومؤثرة في الرأي العام مجرد كالم جميل ،لكنه بدون أي فعل وهذا أمر
أقرب إلى الهزل منه إلى اجلد ،لذا من األهمية مبكان أن يعطى اإلعالم بكل أشكاله وعناوينه
ومسمياته املساحة التي يستحقها من االهتمام من قبل املؤسسات النسوية واحلليفة الطامحة
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نحو التغيير واحلد من العنف ضد املرأة.
هناك أدلة ملموسة على أنه نتيجة توظيف اإلعالم في قضايا عنف ضد املرأة وقتل النساء على
خلفية ما يسمى بقضايا الشرف ،فقد جنحت املنظمات واحلركة النسائية في خلق حالة رأي
عام ضاغطة على صانعي القرار لتجميد العمل في بعض بنود قانون العقوبات ساري املفعول،
التي متنح القتلة حكماً مخففاً ،وبالتالي خطت املنظمات واحلركات النسائية خطوة باالجتاه
الصحيح على طريق احلماية للنساء ،وهناك أمثلة عديدة -ال يتسع اجملال هنا لذكرها -ميكن
االستدالل من خاللها على أهمية اإلعالم ودوره التنويري والتعبوي والتغييري باحملصلة.
كيف تبدو الصورة في محافظة أريحا واألغوار ،هل هناك إدراك أو تلمس جدي ألهمية اإلعالم
في ترويج اخلطط والبرامج والتوجهات الهادفة للحد من العنف ضد املرأة ،أو أن اإلعالم في
واد واملؤسسات النسوية في واد آخر؟ .من يتحمل املسؤولية عن هذا اخللل في حال وجوده ،هل
هي املؤسسات اإلعالمية أو املؤسسات املعنية التي لم تعط اإلعالم األهمية التي يستحقها لعدم
إدراكها حقيقة دوره اجلوهري في معركتها ضد العنف؟.
اإلعالمي علي السنتريسي يؤكد أن لإلعالم دوراً مهماً في موضوع مناهضة العنف ،لكنه يح ّمل
املسؤولية في فشل البرامج والسياسات اإلعالمية وغيرها إلى املؤسسات النسوية ،إذ يقول:
«لدي إطاللتان على املرأة  :كصحفي من خالل برنامج قضاياكم وبرنامج في مواقعهن ،واإلطاللة
الثانية من خالل النقابة باعتباري أمني سر االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني بأريحا .أبدأ
من برنامجي التلفزيوني حيث التقيت الكثير من النساء زوجات األسرى أو الشهداء ،وهؤالء
النسوة يعنَّفن من عدة جهات لألسف ،حيث يتم استغاللهن من قبل مؤسسات من املفترض أنها
مؤسسات داعمة للمرأة ،واالستغالل يتم من خالل التمييز حيث يتم دعم أسر وتترك أسر أخرى
باالحتياج ذاته دون دعم ،إضافة إلى تعرضهن لالستغالل والتحرش أثناء بحثهن عن فرص
عمل ،أو اثناء العمل ،وخصوصاً الفتيات .مؤسسات العمل األهلي من املؤسسات التي عملت مع
املرأة منذ سنني طويلة ،وتعاملت مع هذه املؤسسات وأنا مع إيقاف عملها استناداً إلى النتائج،
فهذه املؤسسات هدفها ربحي ،وتشغيل األقارب ،وحصد رواتب خرافية للمدراء”.78
ما قاله اإلعالمي (السنتريسي) حول اإلعالم وعالقته باملؤسسة النسوية ،يحمل تقييماً
سلبياً باملطلق ،وهي وجهة نظر مثيرة للجدل بدون شك ،وال سيما أنها حملت بعض احل ّد ّية
في تقييم أداء املؤسسات النسوية األهلية ،لكن (السنتريسي) مع ذلك لم يوضح ما إذا كان
اإلعالم الفلسطيني بكل عناوينه ومسمياته يتحمل مسؤولياته املهنية ،ويقوم بدوره املطلوب في
مناصرة اجلهود الرامية إلى وقف العنف املمارس ضد املرأة ،وبصرف النظر قامت املؤسسات
النسوية األهلية بدورها أم لم تقم ،كما لم يقل أيضاً ما إذا كان اإلعالم منحازاً ومتحسساً
لقضايا النوع االجتماعي أم أنه إعالم غير منحاز للمرأة وقضايا النوع االجتماعي ،وتغطيته
- 78مقابلة مع علي السنتريسي

52

المقدمة
دراسة مس��ح العنف والخدمات
ّ
للنس��اء ف��ي محافظ��ة أريح��ا واألغ��وار

املوسمية واحلدثية لبعض األنشطة والفعاليات ،أو بعض البرامج املتعلقة باملرأة ال متنحه أية
تزكية إيجابية في موضوع مناهضة العنف باعتباره جزءا من واجباته املهنية الروتينية.
اإلعالمي فتحي براهمة مدير تلفزيون فلسطني بأريحا ،يقـر بأهمية اإلعالم في مناهضة
العنف ضد املرأة ،ويقول“ :احلوار االجتماعي يأخذ حيزاً مهماً في وسائل اإلعالم الفلسطينية،
والعنف ضد املرأة يقع ضمن هذه املساحة ،ومدة البرامج مهمة جداً وكذا دميومتها .وقريباً
سنستحدث برنامجاً دائماً بالتعاون مع جمعية سيدات أريحا وراديو صوت القمر ،تشارك فيه
اختصاصية اجتماعية ومحامية من اجلمعية ،ويتناول مختلف القضايا التي لها عالقة بحقوق
املرأة وقضايا العنف وخالفه” .79وفي اعتقادي فإن ما قاله اإلعالمي (براهمة) حول اإلعالم
الرسمي يحتمل النقاش جلهة املساحة املعطاة للمرأة وقضاياها ،واألهم فيما قاله هو اإلدراك
وإن كان متاخراً لقيمة اإلعالم املسموع على مستوى اجملتمع احمللي ،باعتباره األكثر ضمانة
للوصول إلى أوسع نطاق ممكن من الرأي العام احمللي ومن جمهور النساء ،حيث يتولد اهتماماً
أكبر مبا ال يقاس لدى الرأي العام احمللي في املتابعة عندما يسمع ويتابع مناقشة قضايا على
متاس مباشر به وبواقعه.
على أية حال ،ما يهم من إثارة النقاش حول دوراإلعالم الرسمي ،أو األهلي ،أو احلزبي في
موضوع العنف األسري ،هو محاولة لفهم عالقة املؤسسات النسوية واجملتمعية والرسمية على
حـد سـواء ،وحتديد موقع اإلعالم منها ،وأين يقف؟ ،وهل هو بعيد أو قريب ،أو ناشط أو بني
ّ
بني؟.
تقول مديرة دائرة التمريض في مديرية الصحة بأريحا“ :اإلعالم حسب املناسبات ،وال يوجد
تفرغ لهذا املوضوع ،أي أنه ال توجد برامج دائمة تستهدف النساء ،وتعمل على تثقيفهن وإرشادهن
حلماية أنفسهن من العنف أو االفصاح عنه ،كما ال توجد برامج حوارية تستهدف توعية أفراد
اجملتمع حول خطورة العنف األسري” ،80ووجود مطويات وأدبيات مطبوعة ميكن االستفادة منها
في التثقيف ال يغني عن جود برامج إعالمية متخصصة ،بل إن أحدهما ال يتعارض مع اآلخر،
فكل نشاط أو تعبير إعالمي من املفترض أن تكون له وظيفة ورسالة واضحة ومحددة.
وتقـر وحدة حماية األسرة في شرطة محافظة أريحا هي األخرى ،أن لديها قصوراً في اجلانب
اإلعالمي ،حيث يشير نائب مدير الوحدة أن النشاط اإلعالمي يتم «من خالل العالقات
العامة التي توضح دور وحدة حماية األسرة ،ولكنه غير ٍ
كاف» .81وحول وصول رسالة الشرطة
ووحدة حماية األسرة إلى الناس يقول“ :في املدينة نصل إلى ( )%90من النساء ،أما في باقي
مناطق احملافظة فالنسبة ال تكاد تصل إلى ()%50 -40؛ بسبب القيود االجتماعية ،وعدم توفر
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إمكانيات كافية للتواصل ،لذا مت إطالق إذاعة مركزية للشرطة تبث من محافظة رام الله والبيرة،
والتخطيط أن تصل إلى كافة احملافظات ،وهي حتى اآلن ال تصل إلى أريحا” .82ويتضح هنا أن
هناك تل ّمساً من قبل جهاز الشرطة ألوجه القصور واخللل في عملها ،ومنها اجلانب اإلعالمي،
وهو أمر يستحق التقدير مثلما يستحق التقدير التوجه الستهداف املناطق املهمشة والبعيدة في
مختلف احملافظات؛ ألنها هي التي يجب أن تشكل دائرة االهتمام األولى لدى اجلهات احلكومية
أو األهلية في التثقيف والتوعية ،وإيصال املعلومة ،وسماع رأيها باعتبارها األكثر احتياجاً.
وعلى مستوى مؤسسات وكالة الغوث العاملة مع املرأة في محافظة أريحا ال يختلف الوضع
اإلعالمي عن باقي املؤسسات ،حيث ينحصر اإلعالم في بوسترات وبريشورات فقط“ ،ال نقدم
برامج إذاعية ،أو توعوية منظمة .تقاريرالعنف ترفع إلى برنامج املرأة في األونروا”.83
وكذلك األمر مع زميلتها مسؤولة الصحة النفسية في عيادة وكالة الغوث ،التي تشير إلى أن
اإلصدارات تتمثل في سبوتات إعالمية موسمية فقط “ال يوجد برامج إعالمية دائمة ،ونستفيد
من شبكة حماية الطفولة ودورها في اإلعالم ،وبرامج التوعية اجملتمعية إعالميا تتم عن طريق
إعالم الوكالة ،وال يوجد أية برامج لدينا هنا” .84ومن الواضح أن الوكالة لديها برامج إعالمية
مركزية ،لكن هذه البرامج ال تصل إلى املواطن في اجملتمع احمللي ،وال تناقش خصوصيته او
تالمسها ،والتقارير التي تخرج من امليدان إلى املركز في الوكالة ال جتد أية ترجمات لها ال بلغة
اإلعالم أو سواه ،وبالتالي فالتقارير حتى وإن كان باإلمكان االطالع عليها من قبل الباحثني
أو اخملتصني ،فإن قيمتها احلقيقية تكمن في وضعها ضمن اإلعالم اجلماهيري ،ومبا مي ّكن
املؤسسات وراسمي السياسات في محافظة أريحا من توظيف تلك التقارير في سياساتهم
وتوجهاتهم ومقارباتهم.
أكدت عبير نشاشيبي املديرة التنفيذية جلمعية سيدات أريحا ،أن اجلمعية وإدراكاً منها ألهمية
الدور اإلعالمي في إيصال رسالة املؤسسات النسوية الناشطة في مجال العنف ضد املرأة،
وبعد إطالق برنامج تقدمي خدمات قانونية واجتماعية للنساء املعنَّفات بشهر واحد ،مت
إطالق برنامج إعالمي من خالل راديو صوت القمر ،ويبث ( )3أيام في األسبوع ،تشارك فيه
اختصاصية اجتماعية ومحامية من اجلمعية ،ويتناول مختلف القضايا التي لها عالقة بحقوق
املرأة وفي مقدمتها العنف”.85
باجململ ميكن االستنتاج أن اجلانب اإلعالمي في عمل املؤسسات النسوية واجملتمعية والرسمية
التي تعمل في مجال مناهضة العنف ضد املرأة  ،ال زال في مراحله األولى ،ال بل إنه ال زال
إعالماً غير مواكب ،وغير مؤثر ،وغير حاضر باملستوى املطلوب في حياة النساء وما يواجهنه من
82
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عنف متعدد األشكال ،وإذا كان التبرير وراء هذا الغياب هو اإلمكانيات املتواضعة مهنياً ومادياً
للمؤسسات القاعدية النسوية واملؤسسات املعنية عموماً ،فهذا ليس تبريراً مقنعاً؛ ألنه باإلمكان
التغلب على تلك التحديات أو العقبات من خالل التشبيك ،والتعاون ،وعقد الشراكات ،وتنسيق
اجلهود ،خصوصاً وأن هناك االئتالفات القائمة حتت مسمى مناهضة العنف ضد املرأة  ،حيث
ميكن من خاللها البدء ولو ببرنامج إعالمي واحد له صفة الدميومة ،ويصل إلى النساء وربات
البيوت في مختلف مناطق أريحا واألغوار .قناعتي أن املسألة ليست فنية إدارية ،بل هي في
إدراك قيمة اإلعالم وأهميته ،مع اإلشارة إلى أن االهتمام باإلعالم ليس هدفاً بحد ذاته ،بل هو
وسيلة لتحقيق هدف ،واملتمثل في التوعية والتواصل املستمرين ،وإيصال الرسالة بشكل واضح
للجمهور بشكل عام وللنساء بشكل خاص.
أي نوع من الشراكة في مواجهة العنف؟
ليس جديداً القول بأن مناهضة العنف ضد املراة من املواضيع التي حتتاج إلى جهد أكبر من
جهد مؤسسة بعينها مهما كانت إمكانيات هذه املؤسسة ،وهو ما يعني االحتياج إلى ائتالف واسع
من املؤسسات التي تعنى بهذا الشأن .ولكن قبل الدخول في مناقشة واقع احلال بني املؤسسات
واجلمعيات والقطاعات اخملتلفة ،أرى من الضروري أن نتفق على مفهوم الشراكة ،حيث يوجد
نوعان من الشراكة :نوع أول يقوم على دعوة الناس وممثلي املؤسسات للمشاركة في نشاط ما أو
ندوة ما ،أو فعالية جماهيرية ميدانية ،وهذه املشاركة عادة ما تتم وفق تصور جاهز ومع ّد مسبقاً
من اجلهة الداعية ،إذ ينحصر دور املشاركني في احلضور وينتهي بانتهاء النشاط  ،وهذا الشكل
من الشراكات أو العمل املشترك في واقع األمر يك ّرس مبدأ التبعية ،خصوصاً في حال تكراره،
وال ينمي مفهوم الشراكة ،وهذا النمط هو السائد في بنية عمل املؤسسات ونظامها.
والنوع الثاني من الشراكة تلك التي تعني أن الشراكة تبدأ من طرح الفكرة ثم التخطيط لتنفيذها،
وبعد ذلك متابعة اخملرجات بشكل مشترك ،وتقييم األداء والتنفيذ ،حيث ضمن هذه احملددات
تبدو املؤسسات الشريكة أنها عملت معاً بشكل مشترك على قدم املساواة ،وأنضجت الفكرة
وتقدر
قيد النقاش للعمل املشترك مع بعضها البعض ،وهو ما يجعلها تشعر بقيمة الشراكة،
ّ
أهميتها من جهة ،ومن جهة ثانية فإن الشراكة ستبني مع الوقت منهجاً للعمل املشترك ،ينعكس
إيجاباً على واقع املؤسسات ،خصوصاً الصغيرة منها ،التي تشعر أنها من خالل الشراكة وعبر ما
يسمى بالرأسمال االجتماعي تستطيع النهوض واالرتقاء بوضعها مستفيدة من حالة الشراكة.
من الناحية النظرية هناك إدراك ألهمية بناء هذا االئتالف ،والعمل مبنهج يقوم على الشراكة
بني مختلف املكونات التي تعنى مبوضوع العنف ضد املرأة ،ولكن من الناحية الفعلية هل يبدو
األمر مختلفاً بعض الشيء أم أنه منسجم مع القناعة النظرية؟ .بعض األطراف تتشارك بشكل
دائم في مناهضة العنف والتعامل معه بحكم وظيفتها ،وحتديداً في اجلانب اإلجرائي وال َعمالني
مثل( :الشرطة ،واحملافظة ،ووزارة التنمية االجتماعية ،والبيت ،واألمن ،ووزارة الصحة ،والنيابة،
واحملاكم الشرعية) ،ولكن خارج هذا االئتالف تبدو األمور مختلفة ،والسؤال ملاذا؟.
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نبدأ باملؤسسات احلكومية التي يبدو أنها تتبوأ دوراً ريادياً في هذا اجملال «نشارك مع مختلف
األطراف احلكومية واألهلية والنسوية في احلمالت التي ّ
تنظم ضد العنف الذي يطال النساء،
ودورنا كمحافظة يتمثل في تنظيم ندوات وورش عمل مببادرات من دائرة املرأة ،وأحياناً
نستضيف أنشطة ونسهم بأخرى».86
ويشاطره الرأي في الشراكة نائب مدير وحدة حماية األسرة في شرطة أريحا “نتشارك
مع اجلميع في احلمالت ،ودورنا يتمثل في محاضرات توعية وإرشاد في اجلامعات واملدارس
واملؤسسات األهلية ،ونقوم بطباعة وتوزيع بريشورات تشرح اخلدمات التي نقدمها للنساء
وكيفية االتصال بنا” .87وال يختلف الوضع لدى وزارة التنمية االجتماعية التي يقول مديرها
العام :إن وزارته تتشارك مع اجلميع في األسبوع الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة بأريحا،
«ونشارك في احلمالت ،ونعمل بالشراكة مع الشركاء ومختلف املؤسسات ،ونقوم بأنشطة مثل
االعتصامات ،وورش عمل ،وتوزيع بريشورات وغيرها”.88
وتقول مديرة التمريض في مديرية الصحة الشيء ذاته“ :نشارك في احلمالت التي يتم تنظيمها
في احملافظة سواء في الثامن من آذار أو األسبوع الوطني ملناهضة العنف ،ونركز كوزارة صحة
خاللها على التوعية والتثقيف وعلى الصحة النفسية أكثر ،وهناك تطوير للقدرات والبرامج من
خالل التدريب”.89
وتشرح منسقة العيادة القانونية في جامعة االستقالل بأريحا األمر على النحو اآلتي “نحن
بوصفنا جامعة عسكرية ،فإن عملية التشبيك مع اجلهات الرسميه والعسكريه سهل جداً،
أما بالنسبه للمؤسسات املدنيه فلم نتواصل إال مع مركز املرأه لإلرشاد القانوني واالجتماعي
والهيئة املستقله حلقوق اإلنسان ،ولكن ومع انطالق املشروع اجلديد سوف يتم العمل على
التشبيك بشكل أوسع ليشمل وزارة التنمية االجتماعية ،وجلان اإلصالح ،والعشائر ،وكافة
املؤسسات املدنيه ذات العالقة” .90ويفهم من كالمها أن هناك مراجعة من قبل العيادة القانونية
التابعة للجامعة في عملية التشبيك والتواصل اخلاصة بالعنف ضد املرأة ،ومبا يوسع من
دائرة العالقات بحيث تشمل مختلف اجلهات ،وهذه املراجعة النقدية هي أكثر من مهمة؛ ألنها
تعكس قدرة على التقييم ،واملراجعة ،وإعادة االنطالق بشكل أفضل ،وهذه املنهجية من املفترض
أن تكون هي املنهجية احلاكمة واملوجهة خملتلف املؤسسات اجملتمعية والرسمية ،لكي تستطيع
االرتقاء في خدماتها املقدمة جلمهور النساء عموماً ،والنساء املعنَّفات خصوصاً.
وتقول املديرة التنفيذية في املركز النسوي مبخيم عني السلطان“ :إنهم بوصفهم مركزاً نسوياً
86
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90
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يشاركون في األنشطة أو احلمالت التي تتم خالل مواعيد معينة ،وال سيما في األسبوع الوطني
ملناهضة العنف ضد املرأة ،واملشاركة كما توضحها تتخذ طابعاً روتينياً رتيباً يشبه ما تقول به
باقي املؤسسات النسوية “نتشارك بندوات ضد العنف ،ونوزع بوسترات ،وقمنا بعدة أنشطة
خالل األسبوع الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة”.91
وال يختلف الوضع لدى جمعية تنمية املرأة في الديوك والنويعمة ،حيث تشير رئيسة اجلمعية
إلى أن اجلمعية تعمل بالتنسيق مع األطراف األخرى “ننسق مع الشركاء بشكل دائم في مختلف
الفعاليات التي تخص النساء ،والفعاليات التي يتم تنظيمها خالل األسبوع الوطني ملواجهة
العنف ضد النساء في احملافظة”.92
وتقول املرشدة اجملتمعية في عيادة وكالة الغوث في مخيمي عني السلطان وعقبة جبر ،إنهم
أيضا يتشاركون مع اآلخرين في األنشطة السنوية“ :ننسق في األنشطة العامة املناهضة للعنف
ضد املرأة ،ونقوم بأنشطة محلية ،وال سيما ورش توعوية للنساء ،وتستجيب النساء لورش العمل
بشكل دائم” .93لكن (حجاجلة) لم حتدد ع ّما إذا كانت هذه األنشطة تتم في وقت محدد كما هو
متبع في البلد ،أو أنها تقوم بأنشطة على مدار العام.
وال يختلف الوضع لدى إقليم حركة فتح ،حيث تشير ميسون براهمة إلى أنهم يعملون بالشراكة
في مواجهة العنف «نتشارك مع املؤسسات اخملتلفة في مناهضة العنف ،وفي تقديري أن هناك
تفاوتاً في أداء اجلمعيات واملؤسسات املوجودة في محافظة أريحا ،لذا ال نستطيع التعميم
وتفان ،وبعضها اآلخر غير
ٍ
بالقول إنها كلها فاعلة أو أنها غير فاعلة ،بعضها يقدم بإخالص
مقنع» .94وميكن االستنتاج من خالل إجابة عضو إقليم حركة فتح أن أداء املؤسسات النسوية
واجملتمعية في محافظة أريحا واألغوار بخصوص مناهضة العنف ضد املرأة ليس بالسوية
ذاتها ،وهذا أمر متوقع ألكثر من سبب منها :اإلمكانيات ،ودرجة االهتمام واملواظبة...إلخ ،لكن
ما يجب إعطاؤه االهتمام في هذا اجلانب هو سعي تلك املؤسسات لتطوير األداء ،واالنتقال من
مجرد مدعو أو مشارك في نشاط ميداني من خالل دعوة عامة إلى ناشط من موقع التخطيط
واملشاركة في برنامج الفعاليات ،استناداً إلى جمهورها اخلاص وعالقاتها باجملتمع احمللي ،وفي
اعتقادي إن التحدي يكمن هنا لدى املؤسسات النسوية واجملتمعية التي ورد ذكرها بتطوير
الذات ،وإطالق برامج تستهدف فئة اجتماعية معينة.
فيما رئيس نادي أريحا فتحي براهمة يشير إلى عصب املوضوع حيث يقول“ :نشارك في مختلف
الفعاليات املناهضة للعنف ضد املرأة بالشراكة مع احملافظة ،واجلمعيات النسوية ،وغيرها،
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واملشكلة أن أغلبية برامجنا ممولة من االحتاد األوروبي وغيره ،وهي برامج محدودة زمنياً»،95
أي أن مناهضة العنف لدى الكثير من املؤسسات له بداية ونهاية؛ ألنه مشروع ممول ،ومبجرد
توقف التمويل يتوقف النشاط ،وبصراحة هذه معضلة يجب التعامل معها بطريقة خالقة من
قبل املؤسسات التي تعتمد على التمويل اخلارجي ،حيث يبدو التمويل حتى اآلن ال يخلو من
مزاجية ،وهناك ما يسهم في تضخيم هذه املزاجية ،وإضاعة االجتاه الصحيح ،وهو غياب
إستراتيجية وطنية للتنمية والبناء اجملتمعي ،وترك املسألة عرضة لسياسة العرض والطلب،
وليس ارتباطاً باالحتياجات احملددة بناء على دراسات احتياج حقيقي للمجتمع الفلسطيني.
عدد من مسؤوالت املؤسسات النسوية في مناطق األغوار أعربن عن تذمرهن وانتقادهن
لألنشطة التي تقام مبناسبة األسبوع الوطني ملناهضة العنف ،التي عادة ما تتركز في املدينة
دون األطراف التي تبقى بعيدة عن احلدث ،وتدعى للمشاركة التمثيلية “بالنسبة لألنشطة
املناهضة للعنف في املدينة ندعى كمركز نسوي لألنشطة ،لكن مسؤولي هذه املؤسسات لم
يفكروا بأن يقيموا ولو ملرة واحدة أي نشاط في القرية ،أو يقدموا أي دعم لنشاط محلي ممكن
أن تقيمه مؤسسة محلية” ،وتقول فاطمة عبيات االنتقاد ذاته ،وتسجله رئيسة جمعية اجلفتلك
التعاونة حليمة أبو ربيع التي تقول« :ال يصلنا أي من املؤسسات النسوية أواحلكومية إلقامة
96
فعاليات جماهيرية في أسبوع مناهضة العنف ضد املرأة”.
وثمة انتقاد لدور املؤسسات النسوية وأنشطتها املناهضة للعنف من مسؤولة االحتاد العام للمرأة
الفلسطينية في أريحا ،التي تؤكد أن «احلمالت التي يتم اإلعالن عنها تتكرر فيها األنشطة ذاتها
غالباً ،وفي إحدى السنوات حاولنا اخلروج عن النمط ،حيث قمنا بتنظيم مسيرة مبناسبة يوم
األرض ،وكانت فعالية ناجحة ،لكن املؤسسات متيل أكثر إلى الفعاليات اخلاصة على الفعاليات
الكبرى واملركزية» .97وهنا يجب التوقف قلي ً
ال عند تلك املالحظات ،حيث تشير (املغربي)
إلى مكامن خلل عديدة أبرزها التكرار الروتيني لألنشطة السنوية ذاتها ،وتشابه األنشطة
ومنطيتها ،واملالحظة الثانية تتمثل في فئوية املؤسسات ،وغياب روح الشراكة احلقيقية فيما
بينها بدليل انشدادها إلى أنشطة خاصة ،وعموماً فإن تلك األنشطة عادة ما تكون ضعيفة من
حيث املشاركة ومحدودة التأثير؛ ألنها ال حتظى باهتمام اإلعالم والرأي العام.
وفي اجملمـل ،فإن ممثـالت املؤسسـات النسويـة أجبـن أنهـن يتواصلـن مـع باقـي املؤسسـات
“نتواصل في احملافظة مع جذور ،ومفتاح ،ومركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،وبرنامج
العمل مع النساء املعنَّفات مت بالشراكة مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي كما تقول
حنان عماش ،كما تقول خولة بالو“ :نتواصل مع املؤسسات النسوية والرسمية واألهلية في
األنشطة والفعاليات املناهضة للعنف ضد النساء «نشارك في الفعاليات والورش التي تدعو لها
 95مقابلة مع فتحي براهمة
 96مقابلة مع حليمة ابو ربيع وفاطمة عبيات في فصايل واجلفتلك
 97مقابلة مع نادرة املغربي
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املؤسسات خالل املناسبات ومناهضة العنف ،وأحياناً نقوم بأنشطة لها طابع توعوي ،حسب
قول نظر حلتة».98
وخالصة األمر ،يبدو األمر جلياً في أن األنشطة املناهضة للعنف سواء على مستوى الشراكات،
أو على املستوى الفردي فإنها تقام وتأخذ طابعاً موسمياً ،وهذا في حد ذاته يستدعي التوقف
واملناقشة ،حيث تستنفر كل مؤسسات البلد ،وتقيم الفعاليات واملهرجانات واملسيرات املناهضة
للعنف ضد املرأة في األسبوع الوطني ملناهضة العنف ،ومبجرد انتهاء األسبوع تنتهي معها
األنشطة والفعاليات ،أو أنها تتراجع إلى أدنى مستوياتها ،بحيث تفقد أي تأثير محتمل .وهذا
يطرح الكثير من األسئلة على املؤسسات النسوية واجملتمعية التي ترفع لواء مناهضة العنف ضد
املرأة ،وتشكك في مصداقية توجهاتها وسياساتها؛ ألن العنف حالة دائمة وقائمة طيلة أيام
السنة ،وليست مقصورة على أسبوع في العام.
املالحظة األخرى املهمة التي تستدعي التأمل والنقاش ،تتعلق مبفهوم املشاركة التي تفترض
مشاركة كل املكونات النسوية واجملتمعية والرسمية في مناقشة أية أفكار ،أو برامج ،أو سياسات
بشكل مشترك ،وحتديد لألدوار وفقاً لإلمكانيات والقدرات واالمتدادات الشعبية ،خالفاً ملا هو
حاصل هنا في أريحا ،حيث تتم املشاركة في األنشطة والفعاليات املشتركة وفق مبدأ مركز
وأطراف ،يضع املركز برامج وأنشطة واألطراف التي تدعى للمشاركة دون أن متتلك احلق في
التخطيط والتقييم ،وتقترن هذه اإلشكالية مع إشكالية أخرى تتمثل في تكرار األنشطة ذاتها
وروتينيتها.

 98مقابلة مع رئيسات جمعيات  :املراة و التسليف النسوي وجمعية السيدات املسيحية .
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الفصل الثاني
تقدم للنساء
اخلدمات والتدخالت التي ّ
تقدم للنساء في محافظة أريحا واألغوار؟ ،وأين تكمن أوجه الشبه وأوجه
ما هي اخلدمات التي ّ
االختالف بني تلك اخلدمات؟ ،وهل هناك تنسيق للجهود بني اجلمعيات النسوية القاعدية
والقطاعات احلكومية واجملتمعية املزودة للخدمات من أجل االرتقاء بهذه اخلدمات وعدم
تكرارها؟ ،وهل هناك رضى في أوساط النساء عن تلك اخلدمات املقدمة لهن؟ ،وهل تستجيب
تلك اخلدمات لالحتياج الفعلي للنساء؟ ،وهل تلك اخلدمات تشمل مختلف املناطق واملواقع
السكانية بالسوية ذاتها أو أنها تتفاوت من منطقة ألخرى حسب البعد أو القرب عن املركز
أي املدينة؟ .أسئلة كثيرة ميكن طرحها في سياق البحث والتحري حول واقع اخلدمات ،ومدى
كفايتها ،أو تلبيتها الحتياجات النساء.
ولكي تتضح معالم الصورة بشكل أولي ،يجب التوضيح من الناحية املنهجية أن احلديث يدور
هنا عن نوعني رئيسيني من اخلدمات ،يتفرع عنهما أيضا خدمات فرعية متنوعة ،فما هي تلك
اخلدمات؟.
 1 .1خدمات عامة لكل النساء وهي :إغاثية ،وصحية ،وتثقيفية ،ومتكينية مبستوييها الثقافي
واالقتصادي.
 2 .2خدمات خاصة بالنساء املعنَّفات تبدأ باإلرشاد واخلدمات القانونية ،وتنتهي باإليواء
واحلماية في بيوت آمنة ،وصوالً إلى إعادة اإلدماج اجملتمعي.
وللوقوف عن كثب على منظومة اخلدمات املق ّدمة أعاله للنساء ،قام الباحث بإجراء العديد
من املقابالت املعمقة مع مسؤوالت في جمعيات نسوية ،ورئيسات جمعيات نسوية قاعدية ،ومع
مدراء مؤسسات حكومية وأهلية مجتمعية تق ّدم خدمات للنساء.
اخلدمات العامة
املقدمة للنساء في محافظة أريحا واألغوار ليست واحدة ،وميكن تقسيمها إلى
اخلدمات العامة ّ
قسمني رئيسيني:
 .أ خدمات متكينية عامة ،وتشتمل على تثقيف ،وتوعية ،وإرشاد ،وبناء قدرات ،وضغط،
ومناصرة ،وتفريغ نفسي.
 .ب خدمات متكينية اقتصادية ،وتتمثل في مشاريع صغيرة للنساء ،ودورات ،ومهارات إدارة
مشاريع وغيرها.
سأبدأ باخلدمات التمكينية بشكل عام ،وميكن تصنيفها وفقاً للجهة املزودة كاآلتي:
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خدمات متكينية من قبل املؤسسات الرسمية
التوعية القانونية بحقوق النساء املقيمات في املناطق النائية واملهمشة ،هي من ضمن اخلدمات
التي تقدمها املؤسسات اخملتصة بهذا الشأن ،ولديها برامج مخصصة كالعيادة القانونية التابعة
جلامعة االستقالل ،حيث يقول عميد كلية القانون الدكتور أسامة السلعوس“ :قمنا بلقاءات
توعوية من خالل زيارات ميدانية لألغوار باعتبارها مناطق مهمشة ،حيث تعاني فيها النساء
من اجلهل والفقر ،وقد شاركت املنسقه واحملامي وعدد من طالب كلية القانون لغايات تقدمي
التوعية ،كما قمنا بزيارات ميدانية مع وزارة العمل ملنطقة األغوار أيضا لتثقيف النساء بحقوقهن
العمالية ،وحقوهن في امليراث ،مضيفاً أن عملهم هذا يتقاطع مع مؤسساست أخرى كالهيئة
املستقلة حلقوق اإلنسان ،ومركز املرأه لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،وغيرها من املؤسسات
ذات الصلة”.99
أيضا وفي اطار املؤسسات احلكومية ودورها في عملية التمكني للنساء ،فإن محافظة أريحا
واألغوار هي األخرى تلعب دوراً متعدد األوجه في عملية التمكني للنساء من خالل دوائرها
اخملتلفة ،وال سيما الدائرة القانونية ودائرة املرأة والطفل .وفي هذا الصدد يقول املستشار
القانوني“ :نقدم خدمات متكينية من خالل الدائرة القانونية عبر تقدمي استشارات مجانية،
وبعض اخلدمات األخرى التي تقع ضمن اختصاصنا كمحافظة بهذا الشأن ،ومن خالل مساندة
مؤسسات نسوية قاعدية ،ونتدخل من خالل دائرة الشؤون االجتماعية في حاالت طارئة وفردية
كإسكان أسرة ،أو تقدمي إعالة طارئة لها ،ويضيف ،عموماً دور احملافظ تنموي أمني ،وبالتالي
من واجبه أن يدعم أية عملية تنموية وأي توجه تنموي ،ولهذا نعمل على تنمية اجملتمع احمللي
بالشراكة مع املؤسسات األجنبية واحمللية ،التي تستهدف النساء عموماً وليس النساء املعنَّفات
فحسب”.100
وتوضح بدورها مديرة دائرة املرأة والطفل في احملافظة ،وتستكمل ما قاله املستشار القانوني
بالقول“ :دور احملافظة إشرافي رقابي على املراكز النسوية واملؤسسات القاعدية ،ونتقاطع
مع الدائرة االجتماعية واالقتصادية في احملافظة ،خصوصاً في موضوع املساعدات وامللف
االجتماعي عموماً ،عوضاً عن ذلك فإننا كدائرة نشبك مع مؤسسات أهلية تقدم خدمات
متكينية ،وبناء قدرات ومهارات ،ومنها مؤسسة شموس الباب ،والشابات املسيحية ،ومؤسسة
تام ،وهذه املؤسسات تستهدف قطاع الشباب كتدريب ومتكني وبناء قدرات”.101
وضمن املؤسسات احلكومية التي تقدم خدمات للنساء وزارة التنمية االجتماعية ،التي تقدم
- 99مقابلة مع الكتور أسامة السلعوس وفريق العيادة القانونية في جامعة االستقالل
 100مقابلة مع الدكتور هاني زبيدات
 101مقابلة مع سماح السلمان
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خدمات إرشاد وتوعية ،إضافة إلى اخلدمات اإلغاثية واملساعدات الطارئة “نقدم خدمات
اجتماعية ،ومرشد الوزارة هو املرشد االجتماعي في احملافظة ،ومبقدوره الدخول إلى كل
ونقدم إرشاداً للنساء خصوصاً اللواتي يُعِ ل َن أ ُ َسراً إضافة إلى املساعدات املادية والعينية،
منزلّ ،
ونسعى مع برنامج الغذاء العاملي إلى االرتقاء باخلدمات التي يقدمها كماً ونوعاً وشكلاً  ،وأيضاً
مبا يحفظ الكرامة”.102
ومن الشركاء احلكوميني في تقدمي اخلدمات للنساء وزارة الصحة ،التي تقدم ضمن برامجها
وعياداتها في محافظة أريحا واألغوار خدمات مختلفة “نقوم بعقد ورش عمل تثقيفية توعوية،
ونقوم بإعداد منشورات أيضا موجهة للنساء توزع خالل ندوات التثقيف الصحي ،وتتضمن
إرشادات للنساء في جوانب مختلفة ،ومن اجلدير ذكره أن ( )%50من االحتياج تثقيف وعالج
نفسي ،ونشعر أنه احتياج مهم وضروري للنساء”.103
وزارة احلكم احمللي أيضا من املؤسسات الرسمية التي تقدم خدمات متكينية للنساء ،وبهذا
الصدد فقد مت االستيضاح عن طبيعة تلك اخلدمات من مدير عام الوزارة بأريحا ،ومما قاله:
“بالنسبة حملافظة أريحا واألغوار ما يهمنا كوزارة هو ضمان مشاركة النساء في البلديات
واجملالس القروية تطبيقا لقانون انتخابات الهيئات احمللية ،والنقطة الثانية وبعد ضمان وجود
النساء في الهيئات ولكي نرتقي بأداء العضوات املنتخبات في تلك الهيئات ،كان ال بد من دورات
تأهيلية ،ولذا قمنا باستحداث برنامج بناء القدرات للنساء العضوات”.104
خدمات متكينية من قبل وكالة الغوث
وتقوم بدورها وكالة غوث وتشغيل الالجئني ومن خالل عياداتها ومراكزها املوجودة في مخيمي
عني السلطان وعقبة جبر ،تقوم بتقدمي خدمات متكينية للنساء في اخمليمات ،مع االهتمام بفئة
الشابات ،وهذا متيز يستحق االهتمام ،تلك اخلدمات جتملها املرشدة اجملتمعية في اخمليمني
املذكورين بالقول« :نعمل مع كل الفئات واجملموعات املستمرة من األطفال من سن ()15-12
سنة على موضوع التوعية النفسية واالجتماعية ،واالستشارات في مواضيع تربوية واجتماعية
وأنشطة وفعاليات ترفيهية ،كما نقدم أيضا خدمات تستهدف فئة الشباب ،ونهتم بالقيادات
الشابة من خالل مجموعات شبابية من اجلنسني -والفتيات أكثر إقباال من الذكور -وهذا
البرنامج مستجد وممول من الوكالة ،ويتم ترشيح الشباب من خالل اجملتمع احمللي”.105
وبالتوازي والتكامل مع دور وكالة الغوث في مخيمي عني السلطان وعقبة جبر ،فإن املديرة
التنفيذية للمركز النسوي في مخيم عني السلطان التابع للجنة اخلدمات الشعبية باخمليم ،تعدد
102
103
104
105
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أبرز اخلدمات التي تقدم للنساء واملتمثلة “باإلرشاد النفسي واالجتماعي والقانوني ،مبينة
أن اإلرشاد النفسي للنساء يتم من خالل عيادات الوكالة ،بينما القانوني من خالل التشبيك
مع العيادة القانونية التابعة جلامعة االستقالل .إضافة ملا سبق ذكره ،فإن عيادة الوكالة تقدم
خدمات صحية للنساء ،وتشمل اخلدمات الصحية ،وخدمات نفسية ،وفحوصات مخبرية،
وعالج خملتلف األمراض”.106
واستطراداً لدور جلان اخلدمات في اخمليمات التي تعود مرجعيتها ملنظمة التحرير الفلسطينية،
فقد أطلعنا رئيس اللجنة أنهم يقدمون خدمات متكينية لقطاع الشباب في اخمليمات من خالل
مركز الشباب في اخمليم بعد أن تخلت وكالة الغوث عن متويل مراكز الشباب في عموم اخمليمات؛
بحجة اإلرهاب ،وضمن سياسة التقنني التي تتبعها واملتمثلة بتقليص اخلدمات املقدمة
لالجئني ،وبهذا الصدد يقول رئيس جلنة اخلدمات في مخيم عني السلطان« :نقدم خدمات
رياضية للشباب الذكور ،وتستفيد الفتيات منه بشكل محدود .كما نقدم للشباب برامج تثقيفية
وترفيهية ،ونحصل على دعم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومن قبل بعض املؤسسات
األجنبية” .107ومن كل ما سبق ،ميكن االستنتاج أن مؤسسات وكالة الغوث التي تراجع دورها في
تقدمي اخلدمات بشكل واضح ،استعيض بعض تلك اخلدمات من قبل جلان اخلدمات الشعبية،
واملميز في اخلدمات املقدمة في حقيقة األمر نوعيتها ،علماً بأنها قد تبدو من حيث الكم
متواضعة قياساً باالحتياجات ،لكنها من حيث النوع من خالل استهدافها فئة الشابات والشباب
الذين بحاجة إلى أنشطة وبرامج ومؤسسات حتتضنهم كي ال يذهبوا باجتاهات أخرى خاطئة،
وبخاصة أن البيئة خصبة لالنحراف بسبب وجود بعض البؤر املوبوءة من مروجي اخملدرات
القادمني من مناطق أخرى خارج محافظة أريحا ،حسب ما أوضح مدير جلنة اخلدمات وعدد
من املسؤولني هناك.
خدمات متكينية من ِقبل املؤسسات النسوية القاعدية
تتشارك املؤسسات النسوية القاعدية من جمعيات خيرية ،ومراكز نسوية ،وجمعيات تعاونية
نسوية في تقدمي خدمات للنساء ،باعتبارها تعمل على خدمة هذا القطاع وتستهدفه ،ولالطالع
على دورها ومدى إسهامها في اخلدمات املقدمة للنساء ،س َأعرض لتلك اخلدمات كما أوضحها
أصحابها ،وهي على النحو اآلتي:
ّ
خلصت رئيسة جمعية الزبيدات النسوية اخليرية أهم اخلدمات التي تقدمها اجلمعية للنساء
بالقول« :تقدم اجلمعية التثقيف والتوعية من خالل اللقاءات والتدريبات وورش العمل في
املدارس وعموم اجملتمع ،وال سيما النساء واألطفال والشباب ،وتعمل على بناء القدرات وتقوية

- 106مقابلة مع ميسر وقاد مديرة تنفيذية في املركز النسوي في مخيم عني السلطان
 107مقابلة مع يوسف مناصرة رئيس جلنة خدمات مخيم عني السلطان

63

النساء ،كما تعمل على تطوير قدرات عضوات الهيئة اإلدارية من خالل التدريبات والدورات”.108
وفي بلدة العوجا فإن عضو الهيئة اإلدارية في مركز نسوي العوجا ،ذكرت ما يقدم من خدمات
للنساء من خالل املركز “نقدم خدمات متعددة لتمكني النساء ،ونقوم بتقدمي اإلرشاد األسري،
ونعلمهن من خالله على مهارات حلماية أنفسهن ،كما نقدم لهن دورات في إعداد “بروبوزلز”،
والتسويق ،وفي مواضيع اجتماعية وسياسية”.109
بدوره رئيس نادي أريحا فتحي براهمة أوضح أن النادي يقدم العديد من اخلدمات للنساء،
إضافة إلى قطاع الشباب والشابات ،عارضاً لتلك اخلدمات على النحو اآلتي« :النادي يضم
فئة ال بأس بها من اإلناث ،وهذا ينسجم مع الرسالة اإلستراتيجية للنادي ،كما يوجد فرع
نسائي في النادي يتولى إقامة أنشطة وتدريبات خاصة بالنساء ،وهو من الفروع النشيطة
في احملافظة ،إضافة لنادي لياقة للسيدات ،واستطرد بالقول إن النشاط الثاني يتمثل في
اجملموعة الكشفية من الفئة العمرية ( )16-8سنة ،ويضم فتيات وفتية ،كما يوجد لدينا أنشطة
شبابية متمثلة في فرقة “نكهات” ،التي تضم شباباً من كال اجلنسني ،وتتخصص في التمثيل
اإليقاعي .كذلك يوجد لدينا مجموعة أخرى من الشباب تتبع للنادي باسم “شباب األغوار
من أجل التغيير” ،وهذا املشروع يدار بالشراكة مع مؤسسة “معا “ في األغوار ،وهو جزء من
الشراكات االجتماعية والبرامج التي تدار من قبل النادي ،وتضم كال اجلنسني .عوضاً عن كل
ما ذكر فلدينا أنشطة شبابية متنوعة ابتداء من معسكرات متخصصة لكال اجلنسني ويقدم فيها
نشاط توعوي ،ووطني ،وإرشادي ،ودفاع مدني ،وإسعاف ،وتطوع ،ومسابقات ثقافية ،ودبكة،
ورحالت” .110ومما تقدم يتضح أن نادي أريحا استطاع سواء ببرامجه اخلاصة أو من خالل
شراكات محلية تقدمي العديد من اخلدمات املتنوعة من اإلرشاد والتثقيف وحتى املعكسرات
الشبابية ،التي تعزز االنتماء وتصقل الشخصية ،وتغير في الثقافة التقليدية املوروثة التي ترى
في املعسكرات اخملتلطة جتاوزاً للعرف االجتماعي السائد.
وتقول رئيسة جمعية اجلفتلك التعاونية إن هناك جملة من اخلدمات التي تقدمها اجلمعية،
وتستهدف عموم فئات اجملتمع التي ال تقتصر على املرأة فحسب “نقدم خدمات تثقيفة
تستهدف عموم اجملتمع احمللي ،وتشمل مواضيع صحية وإرشادية ومتكني اقتصادي ،كما تقوم
اجلمعية بأنشطة ترفيهية “فرح ومرح” لألطفال .كانت لدينا روضة تقدم خدمات لعضوات
اجلمعية ومت إغالقها بسبب الضائقة املالية”.111
وفي السياق ذاته ،عددت رئيسة املركز النسوي في قرية فصايل فاطمة عبيات اخلدمات
التي يقدمها املركز وهي“ :دورات لألطفال والنساء ،ومخيمات صيفية لألطفال ،وأيام تفريغ
108
109
110
111

64

مقابلة مع لينا زبيدات رئيسة جمعية زبيدات النسوية اخليرية
مقابلة مع سحر عرينات عضو الهيئة اإلدارية في مركز نسوي العوجامقابلة مع فتحي براهمة رئيس جلنة نادي أريحا
مقابلة مع حليمة أبو ربيع رئيسة جمعية اجلفتلك التعاونية النسوية
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نفسي بالتعاون مع مؤسسات متويلية أو ثقافية أخرى” .كما حتدثت رئيسة جمعية تسليف
أريحا النسوية خولة بالو أيضا في االجتاه ذاته الذي حتدثت فيه سابقاتها “نقدم للنساء ورش
عمل ،وتدريبات في اإلدارة ،واملهارات والتمكني ،ويدعمنا االحتاد التعاوني في موضوع العنف
واإلرشاد والتمكني والدعم النفسي.112”.
مؤسسة (جايكا) اليابانية التي قدمت العديد من املشاريع احليوية التي استهدفت عموم
اجملتمع في منطقة األغوار ،أعطت اهتماماً باملرأة من خالل بناء املراكز النسوية التي تخدم
النساء واألطفال ،وبهذا الصدد يقول مديرها العام بأريحا“ :نخدم النساء من خالل املشاريع
العامة واملساعدات الفنية ،ومن خالل اخلدمات التي تقدم للمجتمع من صحة وخدمات وغيره،
وأقمنا من ضمن التثقيف اجملتمعي مراكز مجتمعية لألغوار ،وقدمت مشاريع محو أمية وتربية
نحل ،ومن الذين تلقوا التوعية ،واستفادوا من اخلدمات النساء”.113
جمعية الشابات املسيحيات في أريحا ،التي مضى على وجودها ما يزيد عن النصف قرن،
وهي تقدم خدمات للنساء ،تقول مديرتها في أريحا“ :منذ عشر سنوات بدأنا نربط بني النوع
االجتماعي والتمكني االقتصادي ،وهذا دفعنا للتركيز على املشاركة املدنية للمرأة في االنتخابات
احمللية وغيرها ،وهو ما يعني أن هناك نساء أكثر في موقع صنع القرار ،كما نعمل على متكني
النساء اللواتي وصلن إلى عضوية اجملالس والهيئات احمللية والبلدية من أجل رفع كفاءتهن،
وحتى ال يكونوا مجرد تكملة عدد ،بل على قدم املساواة مع الرجال في اجملالس من حيث الكفاءة
والقدرات اإلدارية والفعالية”.114
واخلالصة ،أن هناك جملة من اخلدمات التي تقدم للنساء في محافظة أريحا واألغوار،
وهي متنوعة وتشمل :التمكني النظري من إعداد ،وتدريب ،وبناء القدرات ،وتطوير املهارات،
والتوعية القانونية ،واإلرشاد والتفريغ النفسي ،وبعض األنشطة الترفيهية والترويحية ،إضافة
إلى اخلدمات الصحية واإلغاثية ،واملالحظ هنا أن اخلدمات املقدمة ال تشمل كافة النساء في
مختلف املواقع بالتساوي ،نتيجة البعد والقرب عن املركز ،وبسبب االهتمامات ،ونتيجة لوجود
مناطق مهمشة وبعيدة عن مجمل البنى االجتماعية املنظمة ،وهي بعض التجمعات البدوية
العشوائية.
أما اإلشكالية األخرى املتعلقة بهذه اخلدمات فباستثناء املؤسسات الرسمية ،فإن املؤسسات
النسوية القاعدية ومؤسسات العمل األهلي احمللية ،تقدم خدمات متنوعة لكنها غير مستدامة،
بل تعتمد على توفر مشاريع ممولة من ممولني محليني أو دوليني ،وهذا باحملصلة يجعل من
نظام اخلدمات الذي تقدمها تلك املؤسسات باجململ نظاماً متقلباً وغير ثابت ،عدا عن أنه

- 112مقابلة مع فاطمة عبيات رئيسة املركز النسوي في فصايل
 113مقابلة مع الدكتور عبد الناصر مكي مدير عام مؤسسة جايكا اليابنية بأريحا
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يأتي ضمن قالب جاهز ،أي ضمن أجندة وتوجه معني قد يستجيب لالحتياج وقد ال يستجيب،
وبالتالي ليست اإلشكالية في اخلدمة التمكينية ذاتها بل في مدى انعكاس تلك اخلدمات على
واقع ومتكني النساء فع ً
ال ال قوالً أو تنظيراً.
التمكني االقتصادي للنساء
يتمثل النوع الثاني الرئيسي الذي يقدم للنساء في محافظة أريحا واألغوار في اخلدمات
التمكينية التنموية أو االقتصادية ،وهذه اخلدمات غالباً ما يتم استدراجها ضمن مشاريع
تقدمها مؤسسات متويلية دولية أو محلية ،من خالل مؤسسات نسوية أو أهلية أو حكومية،
تعمل في نطاق اجملتمع احمللي.
ومما ال شك فيه أن التمكني االقتصادي يع ّد واحداً من االجتاهات الرئيسية في تنمية املرأة،
وبلورة كيانها املستقل ،وهو ما يفتح اجملال أمامها تالياً ملمارسة دورها بوصفها مواطنة متتلك
ال اجتماعياً نشطاً ومتفاع ً
قرارها بشكل حر وواع ،وبصفتها فاع ً
ال بشكل إيجابي ضمن احليز
العام.
ومن املالحظ أن حجم املشاريع املقدمة -من حيث الكم -من قِ بل املؤسسات احمللية في إطار
التمكني االقتصادي للمرأة في أريحا واألغوار ،يعطي انطباعاً للوهلة األولى أنها تغطي مساحة
معتبرة من االحتياجات التنموية للنساء ،ولكن هذا االنطباع يتبدد كلما توغلنا أبعد قلي ً
ال مما هو
ٍ
باد على السطح من أرقام ومعطيات .وفي كل األحوال فإن إلقاء نظرة بانورامية على اخلدمات
التمكينية االقتصادية بعني ثاقبة ،هو ما سيحسم النقاش حول جوهرية التوجه ذاته أو شكالنيته
وبريقه اخلارجي فحسب.
ولكي تبقي عملية القراءة واملتابعة في سياق سلس ال يشتت القارىء ،سيتم عرض اخلدمات
التمكينية االقتصادية حسب اجلهات املزودة لهذه اخلدمة وهي على النحو اآلتي:
خدمات وكالة الغوث للتمكني االقتصادي
البداية من جلنة خدمات مخيم عني السلطان ،حيث يقول رئيس جلنة اخلدمات إن اخلدمات
التي تقدمها اللجنة ال تتعدى البعد اإلغاثي» كان لدينا جلنة زكاة محلية ،وقد مت حلها ونعمل اآلن
من خالل جلان اجتماعية تق ّدم حلوماً وطروداً غذائية في بعض املناسبات».115
لكن مديرة املركز النسوي التابع للجنة اخلدمات في اخمليم املذكور أعاله ،توضح وتعدد املشاريع
التشغيلية التي تستفيد منها النساء بالقول“ :لدينا مشروع مطبخ إنتاجي صحي يستوعب ()5
موظفات ،واملطبخ يوفر طعاماً مبقابل مادي للقاعات واملدارس التابعة لوكالة الغوث ،ولدينا
- 115مقابلة مع يوسف مناصرة
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أيضا قاعات تدريبية تستوعب موظفة واحدة ،كما لدينا مشغل خياطة يتكون من ( )18ماكينة
ويشغّل ( )15امرأة ،وهؤالء يتابعن تسويق منتجاتهن من خالل شركات تسويق خاصة مقابل أجر
معني يتم االتفاق عليه بني الطرفني .كذلك يوجد لدينا مشروع “ دي جي” مق ّدم من مؤسسة “
تام” لـ ( )4نساء من اخمليم ،واملشروع مستجد وال نعلم مدى جدواه االقتصادية بعد”.116
جمعية النشاط النسوي في مخيم عقبة جبر ،التي كانت تتبع إدراياً وت ّ
ُغطى متويلياً من قِ بل وكالة
تقدم خدمات اقتصادية للنساء في اخمليم ،وتتنوع تلك اخلدمات التي
غوث وتشغيل الالجئنيّ ،
ً
تراجعت ك ّماً ونوعاً؛ بسبب وقف متويل الوكالة للجمعية “حتى العام ( )2009كنا نتلقى دعما من
وكالة الغوث ،لكنه تراجع ،وقبل سنتني حصلنا من شركة (ميتسوبيشي) على دعم وهو عبارة عن
مطبخ إنتاجي يشغّل ( )7نساء ،وقبل ( )3سنوات م ّولت اجلمعية بدعم من وكالة الغوث مشروع
القروض الصغيرة للمجتمع احمللي ،بحيث يحصل املقترض على ( )3000شيكل ،ويدفع ()%7
فائدة للجمعية ،حيـث يتـم إرجــاع ( )%4منــها للوكالة ،و ( )%3للجمعية”.117
ومما سبق ،إذا ما جتاوزنا اخلدمات اإلغاثية ألنها ال تنتج متكيناً من أي نوع كان ،فإن املشاريع
اإلنتاجية املد ّرة للربح في واقع األمر في غالبيتها مشاريع مشتركة برأسمال محدود ،وأحيانا
محدود جداً ،وبالتالي مهما راكم املشروع من (رساميل) فإنه يبقى دون القدرة على خلق متكني
فعلي للنساء يقودهن نحو االستقالل واالعتماد على الذات.
اخلدمات األهلية للتمكني االقتصادي
من املؤسسات التي دخلت مبكراً في مجال التمكني االقتصادي ،وتقدمي خدمات للنساء على
هذا الصعيد جمعية سيدات أريحا ،التي بدأت نشاطها في العام ( )1954وال زالت تق ّدم
خدماتها املتنوعة وتطورها حسب قول مديرتها حياة الدجاني« :متثل التمكني االقتصادي في
مراحله األولى بالتصنيع الغذائي ،وإنتاج العصائر ،والتسالي ،وقمنا بعدها بتغييره باجتاه إقامة
مطبخ إنتاجي يقدم خدمات للحفالت واملناسبات االجتماعية ،كما كان لدينا مخيطة ومعمل
صوف أيضا ،لكن بعد دخول املنتج الصيني ج ّمد املشروع لعدم قدرتنا على منافسته ،ويشكل
تعليم التطريز ،والتراث ،وتفنيش قطع التطريز أحد برامجنا التمكينية ،ونقوم اآلن وبالتعاون مع
(جايكا) ،ومع الفرنسيني بإدارة عدة مشاريع متكينية ملدة ثالث سنوات في احلِ َرف السياحية،
والتغذية ،واحلديقة املنزلية ،وغالبية هذه املشاريع تستهدف النساء املهمشات في اخمليمات
والعوجا”.118
وفي قرية الزبيدات عرضت رئيسة جمعية الزبيدات النسوية جملموع اخلدمات التمكينية ،التي
استطاعت اجلمعية توفيرها للنساء منذ تأسيسها في العام (“ )2012نقدم خدمات متكينية
 116مقابلة مع ميسر وقاد
 117مقابلة مع حنان عماش أمينة سر جمعية النشاط النسوي في مخيم عقبة جبر ،وأخريات من الهيئة اإلدارية
 118مقابلة مع حياة الدجاني رئيسة جمعية سيدات أريحا
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على املستوى االقتصادي من خالل مؤسسات مانحة ومنها :مخزن لبيع األدوات الكهربائية،
وآخر لبيع األدوات الصحية ،وتستفيد من املشروعني ( )9نساء .كما قمنا بافتتاح سوبرماركت
آمنة ،ومخزن لبيع األدوات املنزلية ،ومخزن لبيع مستلزمات بناء ،وورشة صيانة كمبيوتر ،وهذه
املشاريع تدار بشراكات نسائية أيضاً ،كذلك جنحنا في إقامة مشروع آخر للنساء متثل في “دي.
جي” ،وسيسوان ،وكراسي وتصوير لألعراس بشراكة ( )6نساء .كما تواصلنا مع مؤسسات
مانحة وجنحنا في إقناع اإلغاثة الزراعية لتقدمي مشاريع زراعية للنساء والرجال ،مثل زراعة
زعتر وغيره”.119
وأوضحت أن هناك مشاريع أخرى قيد املتابعة “هناك مشروع نتابعه اآلن ،وهو في مراحله
األخيرة من املراسالت واملوافقات ،ويتمثل في تكسي عمومي نسائي للسيدات في قرية الزبيدات
من خالل مؤسسة” تام “ ،وتستفيد منه سيدتان ويقدم خدمات لكافة سيدات القرية ،ونعتبره
مشروعاً حيوياً؛ ألنه يس ّهل على النساء التنقل والوصول إلى املدينة”.120
وتعتبر عضو الهيئة اإلدارية ملركز العوجا النسوي أن اجلمعيات النسوية ،قدمت مجهوداً متكينياً
في اجملال االقتصادي ال يتعدى الدور التقليدي ،إذ تقول“ :قدمنا للنساء في البلدة من خالل
جمعية سيدات أريحا مشروع دورات تطريز ،ومن خالل جمعية الشبان املسيحية في أريحا
قدمنا مشروعاً تدريبياً حول رعاية مشروع اقتصادي للسيدات ،وهذا املشروع يستمر لثالث
سنوات ،وفي نهاية كل دورة حتصل سيدة واحدة من املشاركات على منحة بعشرة آالف دوالر
إلقامة مشروع إنتاجي صغير لها”.121
وفي االجتاه أوالتوجه ذاته ،فقد ذكرت رئيسة اجلمعية التعاونية في اجلفتلك ،أن اجلمعية
تقوم بتقدمي بعض اخلدمات التمكينية للنساء في القرية “نقوم بتنظيم دورات تصنيع غذائي
للنساء لالستهالك املنزلي وليس للبيع ،بينما التصنيع الغذائي الذي تقوم به اجلمعية من خالل
العضوات فيشمل مخلالت مقدوس وشطة وكلها من إنتاج أراضي القرية ،ويتم تسويقها من
خالل املعارض التي تقام في احملافظة أو تسوق في السوق احمللي مباشرة من خالل شركات
تسويق خاصة مقرها رام الله”.122
مديرة جمعية تعاونية نسوية أخرى تقدم خدمات متكينية اقتصادية ،أفادت أن “هدف اجلمعية
تعويد النساء على عملية االدخار ،وإعطاء قروض صغيرة ميسرة للسيدات ،ويتراوح حجم
القروض بني ( )2000 -500دينار أردني ،وحتصل اجلمعية على فائدة باسم بدل خدمات
بقيمة ( .)%8شروط االستفادة من اجلمعية أن تكون عضوة في اجلمعية ،وأن يكون لها أسهم ال
تقل عن ( )400دينار .وفي حال رغبت امراة في احلصول على قرض وهي ليست عضواً نعرض
119
120
121
122
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عليها العضوية لكي تستفيد من خدمات اجلمعية .وقد بدأنا بسياسة القروض عام (،)2008
وهناك طلب متزايد عليها من قِ بل النساء ،وهذا مؤشر على جناح هذه السياسة” .وحول فرص
النجاح ووضع النساء على طريق االستقالل االقتصادي ،تؤكد أن األغلبية ينجحن “حسب
متابعاتنا ،فإن ( )%70من املشاريع التي تقدم للنساء تالقي النجاح ،و ( )%30ال تنجح ،علماً بأننا
نخضع النساء اللواتي يستفدن من القروض لدورات مكثفة في اإلدارة واملتابعة؛ بهدف رفع
مستوى كفاءتهن وضمان النجاح”.123
رئيسة جمعية ديوك– النويعمة النسوية التعاونية ،أوضحت أن اجلمعية ترعى عدة مشاريع
وتديرها ،تخدم سياسات التمكني االقتصادي للنساء منها“ :دورات في تصنيع وجتفيف
اخلضار اخملتلفة ،وألبان ،وأجبان ،وتربية مناحل وإنتاج العسل بشكل فردي أو جماعي .فض ً
ال
عن توفير فرص عمل للنساء من خالل مشاريع مد ّرة للدخل ،وخالل ثالث سنوات حصلنا
على :مشروع مصنع متور ،وسنتمكن من خالل هذا املصنع أن نصنع العجوة ،وأن نصنع متوراً
مغلّفة بالشوكوالته ،وأن نصنع متوراً محشوة باملكسرات ،كما أننا سنصنع القهوة من نواة التمور،
وسيبدأ املصنع إنتاجه ع ّما قريب .كما أن اجلمعية بصدد افتتاح مطعم بدعم من األونروا،
ولدينا مركز لياقة بدنية للنساء مجهز بشكل كامل ،وتعمل في املشاريع الثالث ( )20سيدة،
إضافة إلى منسقة للمشاريع متفرغة وممولة من مؤسسة تام”.124
ولفحص ضمانات جناح املشاريع آنفة الذكر أجابت “قمنا بعملية تسويق للمشاريع آنفة الذكر
منذ وقت مبكر كي نضمن جناح االنطالق ،وبدأنا مشروع التمور بناء على دراسة احتياج للسوق
احمللي”.125
من جهتها أوضحت رئيسة املركز النسوي في قرية فصايل ،أن املركز النسوي الذي أنشيء
مفصلة
بالكامل بدعم من مؤسسة (جايكا) اليابانية ق ّدم حزمة من املشاريع التمكينية واإلغاثية ّ
ذلك كاآلتي« :مت جلب مشاريع للنساء ،حيث قمنا بتنفيذ مشروعني من خالل مؤسسة “تام”
بقيمة ( )50ألف شيكل استفادت منه ( )8نساء تشاركن في مكتبة لبيع األدوات املدرسية
وملحمة” .كما مت إنشاء مشروع لبيع األدوات املنزلية ممول من قبل مؤسسة “مفتاح”،
وتستفيد منه ( )4سيدات ،كذلك مت االتفاق مع جمعية اإلغاثة الزراعية لتشغيل ( )20سيدة ملدة
( )20يوماً مقابل ( )1000شيكل ،حيث قمن بأعمال تطوعية في القرية .كذلك مشروع لـ ()25
شاباً من العاطلني عن العمل تقاضوا ( )1000شيكل مقابل أعمال تطوعية في القرية ،وقد مت
جتديد املشروع ملرتني متتاليتني ،واستفاد منه شباب القرية املمنوعني من العمل في املستوطنات
ألسباب أمنية والعاطلني عن العمل .باإلضافة إلى ما سبق ذكره ،فقد جنح املركز النسوي في
توفير منح فردية بقيمة ( )1000يورو من قِ بل جمعية اإلغاثة الزراعية ،ومؤسسة إنقاذ الطفل،
 123مقابلة مع خولة بالو رئيسة جمعية التلسليف التعاونية النسائية
 124مقابلة مع جناة ارميلية رئيسة جمعية النويعمة الديوك لتنمية
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استهدفت احملتاجني من السيدات والنساء في القرية”.126
سجل نشاطاً ملحوظاً في
وهنا يجب تسجيل مالحظة مهمة ،تتمثل في أن املركز النسوي ّ
استقطاب عدد من املشاريع واملساعدات ،التي تندرج ضمن اخلدمات التمكينية االقتصادية،
لكن القراءة الكمية لتلك اخلدمات توقعنا في دائرة القراءة غير الدقيقة ،وال سيما أن العديد
من هذه املشاريع التي مت ذكرها هي في الواقع عبارة عن مساعدات إغاثية طارئة تقدم لقرية
فصايل ،التي تعاني من وضع خاص في ظل املضايقات اإلسرائيلية ،ومنع أهل القرية في
فصايل العليا من البناء ،وهدم منازل املواطنني هناك ،وبالتالي أصبح من املشكوك فيه أن تشكل
تلك املشاريع حتوالً تنموياً فعلياً ،أو متكينا يفضي الستقاللية واعتماد على الذات خصوصاً
للنساء ،لكنها في كل األحوال تخفف من وطأة الفقر والبطالة.
وكالة (جايكا) اليابانية ومن خالل مديرها العام في مدينة أريحا الدكتور عبد الناصر مكي،
قدمت العديد من املشاريع واخلدمات التمكينية للنساء في مناطق األغوار وأريحا ،وقد كانت
مساهمات (جايكا) متنوعة بني إقامة مبان ومقرات للمراكز النسوية وروضات أطفال ومشاريع
مد ّرة للدخل كما يقول دكتور مكي “كان من ضمن املشروع الياباني زيادة دخل الناس ،وبدأنا
مع النساء من خالل جمعيات نسوية موجودة ،منها مشروع تربية نحل ،ومع جمعية اجلفتلك
اشتغلنا مع النساء وجهاً لوجه وأنتجنا حرفاً يدوية ،وفي طوباس تعبئة عبوات زيت ،وفي
النويعمة والديوك أقمنا روضة أطفال ،وفي بلدة العوجا وقرية فصايل أنشانا مراكز مجتمعية
تستفيد منها النساء”.127
تع ّد جمعية الشابات املسيحية في أريحا من أقدم إن لم تكن األقدم على اإلطالق في مجال
تقدمي اخلدمات التمكينية للنساء ،التي بدأت نشاطها في أريحا قبل سبعة عقود تقريباً ،وقد
“بدأت اجلمعية بتقدمي خدماتها بعد النكبة ،ورسمياً في العام ( ،)52وكانت طيلة الوقت تقدم
تدريباً ومتكيناً اقتصادياً (دورات صوف وخياطة ،وأشغال يدوية ،وكمبيوتر ،وتصفيف شعر)،
وأي شيء يعود بالفائدة على املرأة .وتتمثل التدريبات التي نقدمها للنساء في إدارة مشاريع
اقتصادية ،والتصنيع الغذائي ،وتربية الفطر ،والتصوير ،ونستمر في التواصل مع النساء أو
غالبيتهن بعد التدريب وحتى بعد إقامة املشروع اخلاص ،ونساعدهن في تسويق منتجاتهن.128
وتضيف مديرة جمعية الشابات املسيحية “إن النساء وبعد التدريب ينتجن سلعاً بجودة عالية،
ويتم التسويق للمنتجات من خالل املعارض عادة ،ومن خالل مشروع خيرات أريحا ،وهو بازار
دائم تابع للجمعية ،واملعروضات املوجودة فيه هي من إنتاج النساء ،كذلك نقدم مشاريع إنتاجية
للنساء في مناطق األغوار وكلها ممولة ومد ّرة للربح”.129
126
127
128
129
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املؤسسات الرسمية واخلدمات التمكينية اقتصاديا
من الطبيعي أن يكون البعد التنموي التمكيني للمرأة حاضراً وبثبات ووضوح ضمن أجندة
وسياسات احلكومة الفلسطينية ،باعتباره جزءاً من مسؤوليتها اإلدارية والوطنية ،وبصرف
النظر عن مستوى اإلمكانيات املتاحة واملتوفرة فهي في كل األحوال يجب أن تقوم مبسؤولياتها
جتاه تنمية املرأة ،ومن خالل الفحص للبرامج والسياسات احلكومية املطبقة في محافظة أريحا
واألغوار وملنظومة اخلدمات ،يتبني أن هذا الدور ال زال دون االحتياجات الرئيسية للنساء،
وبالتالي فإن املؤسسات الرسمية ومن باب ردم جزء من اله ّوة في واقع اخلدمات احلكومية
واالحتياجات ،ذهبت باجتاه التشبيك مع ممولني ومؤسسات أجنبية من أجل القيام باحلد
األدنى من اخلدمات التمكينية للنساء.
محافظة أريحا ومن خالل دوائرها املعنية ،وال سيما دائرة املرأة والطفل ،ومشروع التعاون
اإليطالي -الذي يدار بالشراكة بني احملافظات ووزارة املرأة بدعم إيطالي -تولي اهتماماً
مبوضوع التمكني االقتصادي ،وتقدم خدمات متكينية للنساء واألطفال «نعمل في التمكني
االقتصادي ،ونركز على عمل النساء واألطفال في املستوطنات ،ونقوم بالتشبيك مع املؤسسات
قدمت مؤسسة “تام” في نهاية الـ ( )2014مشروعاً
األهلية لـ «أصالة” ،و»تام» وغيرهما .إذ ّ
للتمكني االقتصادي لـ ( )120امراة ،ويرافقه تدريب للنساء على مواضيع ذات صلة كالتواصل
واملالية وغيرهما ،ويتم تقسيم النساء إلى مجموعات ،حيث تشارك كل منطقة بـ ( ،)10وبعد
تدريب ملدة ( )3شهور قدموا مشروعاً غير منطي وغيرمكرر ،حاولنا إدخال مشاريع جديدة
من ضمنها مشروع تكسي نسائي في قرية الزبيدات ،وصاالت أفراح .وعقدنا في عام ()2015
ورشة عمل حول التوعية الضريبية للنساء ،وفتحنا خط تنسيق مع الغرفة التجارية”.130
أما الوزارة التي تقف على مسافة أقرب من اخلط التنموي التمكيني للنساء ،وأقصد وزارة
التنمية االجتماعية ،فهي على متاس مباشر مع النساء ،وميكن تلمس أثره في أكثر من جانب
“السياسة العامة للوزارة ،تتمثل في إيجاد برنامج احلماية املادية ،والنساء لديهن أفضلية في
هذا البرنامج ،ونركز على دعم اجلمعيات اخليرية والنسوية كأولوية ،وفي العام املاضي أقمنا
معرضاً للنساء ملساعدتهن على تسويق منتجاتهن البيتية ،واآلن نعمل على توفير محال جتارية،
وتطوير منتجات نسوية .وهناك توجه في الوزارة لتغيير االسم ،وحتويلها إلى وزارة تنمية
اجتماعية باالستناد إلى برنامج “ديب”.131
وألنه كان من الضروري أن نفحص وعبر سؤال مباشر ملدير عام الوزارة في أريحا حول التوازن
بني التنموي واإلغاثي في اخلدمات املقدمة للنساء ،وترتبط أهمية السؤال جوهرياً في التفريق
بني ما هو متكني اقتصادي يفضي إلى تنمية ،وهو متكني إغاثي تسكيني يترك أثراً موضعياً
 130مقابلة مع سماح السلمان
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مباشراً لكنه ينتهي سريعاً ،وقد جاءت اإلجابة في إطار التقديرات التي تقول بغلبة اإلغاثي
«اإلغاثي هو الغالب ،ولو وضعنا نسبة تقديرية بني االثنني فإن اإلغاثي يشكل ( )%90من مجمل
السياسات املطبقة حالياً من قِ بل الوزارة ،وما نخطط له مستقب ً
ال أن نعكس اآلية وأن يصبح
التنموي هو الرئيسي” ،132وهذا هو مربط الفرس في السياسات التمكينية والتنموية التي
تأخذ صفة االستدامة.
وفي سياق البحث عن السياسات اخلدماتية املقدمة من قبل مؤسسات رسمية ،مت فحص
دور وزارة احلكم احمللي ،التي أوضح املسؤولون فيها عن اخلدمات التي يقدمونها اقتصادياً
«تقوم الوزارة بدور يتمثل في البحث عن مشاريع من خالل اإلدارة العامة للمشاريع ،وبالتعاون
مع العضوات في اجملالس احمللية للتواصل مع النساء ،تقول جنالء وشاح مديرة دائرة النوع
االجتماعي في الوزارة ،التي علّقت على املشاريع املقدمة للنساء ضمن اخلدمات االقتصادية
بالقول« :قدمت الوزارة مشاريع من خالل احملافظة وبعض املؤسسات ،وهي غير مجدية في
نظري ،وبعضها مكرر ،ولكن املشكلة أن النساء ال يتكلمن عن املوضوع”.133
وهذا التعليق يؤكد حقيقة يجب رؤيتها والتعامل معها بروح عالية من املسؤولية ،وتتجلى تلك
احلقيقة في أن ما يقدم من مشاريع باسم النساء ،أو لعموم اجملتمع ال زال في غالبيته العظمى
يكتسي طابعاً إغاثياً ،أي أنه يترك أثراً محدوداً ومؤقتاً وسرعان ما يزول ،واعتماد هذا املنهج
التسكيني في املساعدات بالطبع ال تتحمل مسؤوليته النساء على اإلطالق ،بل يتحمل مسؤوليته
أكثر من طرف رسمي وأهلي ،وهذا ما يحتاج إلى نقاش معمق في التوصيات جلهة بلورة توجه
فلسطيني تنموي محدد املعالم ضمن إستراتيجية وطنية ،وليس على أساس العرض والطلب
ومزاج املمول.
وال تبتعد لينا ازبيدات وأخريات من ممثالت اجلمعيات النسوية في تقييمهن لتلك املشاريع
املقدمة للنساء ،وكفايتها االقتصادية ،وقدرتها على حتقيق استقالل اقتصادي لهن ،فهي لم
تخف حقيقة محدودية منفعتها ومردودها املادي “املشاريع املشتركة مفيدة ،لكنها محدودة
الفائدة االقتصادية بسبب محدودية املردود االقتصادي ،خصوصاً أنها في نطاق حيز اجتماعي
محدود وهو مجتمع القرية الصغير ،وبالتالي نسعى الجتذاب مشاريع صغيرة فردية للنساء”.134
وألن املشاريع اجلماعية عوضاً عن أن مردودها االقتصادي متدن وال يرقى إلى مستوى الطموح،
فإنها تخلف إشكاالت اجتماعية أيضاً ،إذ إن الشراكات في مشاريع من هذا القبيل غالباً ما
تنتهي نهايات غير حميدة اجتماعياً؛ ألن الشركاء يتبادلون االتهامات في حتميل املسؤولية،
خصوصاً عندما يفشل املشروع ،أو ال يحقق أي مردود يذكر؛ ولهذا أوصى العديد من ممثلي
املؤسسات اجملتمعية والنسوية القاعدية بوقف املشاريع املشتركة للنساء ضمن رأسمال ضعيف،
 132مقابلة مع سليمان بشارات مدير عام مديرية التنمية االجتماعية في أريحا
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واستبداله مبشاريع فردية ألنها ذات جدوى اقتصادية أفضل ،عدا عن أنها تشكل حافزاً وحتدياً
للمرأة في تطوير ذاتها وقدراتها ،والصمود في سوق املنافسة.
أولويات النساء في نظر ممثالت اجلمعيات النسوية
ما هي أولويات النساء في أريحا واألغوار؟ ،ومن يحدد تلك األولويات هل النساء أنفسهن؟،
وكيف يحددن ذلك أو أن هناك من ينوب عنهن في حتديد تلك األولويات؟ ،وهذا يستولد سؤاالً
آخر هو هل األولويات التي حتددها املؤسسات النسوية واجملتمعية تعبر فع ً
ال عن رأي النساء أو
أنها اجتهادات تخطىء وتصيب؟ ،في كل األحوال مسألة ترتيب أولويات للنساء في احملافظة تع ّد
واحدة من املسائل الرئيسية املهمة؛ ألن ترتيب األولويات من املفترض أن يرتبط باالحتياجات
أساساً ،ويعبر عن رغبة األكثرية في الوقت ذاته ،وهنا في أريحا كما في أية محافظة أخرى من
الطبيعي أن يكون هناك نقاش بني النساء بوصفهن مستفيدات من اخلدمات ،واملؤسسات التي
تقدم اخلدمات لهن حول أولوياتهن ،إذا ما أريد فع ً
ال أن تنعكس تلك اخلدمات إلى متكني يقود
مع الوقت إلى استقاللية ،وبلورة كيانية للمرأة في هذه املنطقة.
لم يتوقف اجلدل حول َمن مِ ن األولويتني تتقدم على األخرى في أوساط ممثالت النساء في
اجلمعيات النسوية ،وهذا اجلدل أمر طبيعي وصحي ال بل ضروري لكي تتلمس املؤسسات
النسوية رغبة النساء الفعلية في خياراتهن وأفضلياتهن ،وكي تكون تلك اجلمعيات والبرامج
واملشاريع التي تقدم وتس ّوق باسم النساء تعكس االحتياج الرئيسي لهن في هذه املرحلة وليس
مجرد مشاريع تقدم دون أن تترك أثراً متراكماً عليهن.
كيف ترى ممثالت املؤسسات النسوية القاعدية في محافظة أريحا واألغوار أولويات النساء؟،
وما هي األولوية األهم في رأيهن؟.
«التثقيف والورش مهمة للنساء ،لكن النساء يبدين اهتماماً أكبر في التمكني االقتصادي”،
وتنطلق املديرة التنفيذية في املركز النسوي في مخيم عني السلطان في حتديدها ألولويات
النساء من معايشتها لهن في اجملتمع احمللي ضمن نطاق اخمليم ،حيث يبدو ميل النساء أكثر
للتمكني االقتصادي.135
وتتوافق معها في الرأي مديرة جمعية تنمية الديوك -النويعمة النسائية ،التي تؤكد أن التمكني
االقتصادي هو أولوية للنساء ،وهنا تخص باالهتمام شريحة من النساء اللواتي يعانني من عنف
اقتصادي وسواه من أشكال العنف ،وهن العامالت في املستوطنات اإلسرائيلية “التمكني
والتوعية مهمة وضرورية ،لكن التمكني االقتصادي أولوية للنساء ،خصوصاً العامالت في
املستوطنات اللواتي يجب أن يتوافر لهن بدائل مقبولة على شكل مشاريع صغيرة مد ّرة للدخل
- 135مقابلة مع ميسر وقاد
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وغيرها من املشاريع التنموية ،وهذا في كل األحوال يسهم في حماية املرأة؛ ألنها عندما تستقل
اقتصادياً تصبح أقوى في الدفاع عن نفسها” .136وال أظن أن هناك من يحاجج في أن توفير
بدائل ضمن سوق العمل الفلسطيني للعامالت في املستوطنات ،يجب أن يتصدر أية أولوية
أخرى؛ ألن العامالت في املستوطنات يواجهن عنفاً مر ّكباً على مستويات اقتصادية ونفسية
وجسدية ،ناهيك عن البعد الوطني الذي ال ميكن استبعاده حتت أي اعتبار .وبالتالي فإن توفير
مساحة أمان لهن من خالل عملية متكني اقتصادي ممرحلة ومتراكمة ومتصاعدة ،هو الضمانة
الوحيدة حلمايتهن وتعزيزهن فع ً
ال.
وتتوافق أمينة صندوق املركزالنسوي بالعوجا مع زميالتها بأن األولوية للنساء في هذه املرحلة،
هي مشاريع اقتصادية مد ّرة للربح ،وخصوصاً أن متطلبات احلياة باتت حتتاج إلى أن يكون هناك
دخل ثابت للمرأة «التمكني االقتصادي هو األهم ،سواء أكان فردياً أم جماعياً مد ّراً للدخل ،وهذا
ما ميكن أن يسهم في وقف عمل النساء في املستوطنات”.137
وكذلك األمر تؤكده كل من رئيسة املركز النسوي في فصايل ،ورئيسة اجلمعية النسوية في
يعد هو األولوية من أجل
قرية الزبيدات ،أن “استدراج مشاريع اقتصادية للنساء في مناطقهن ّ
االستقالل االقتصادي واخلروج من دائرة تبعيتها للرجل ،ومن أجل حتسني املستوى االقتصادي
للنساء وللعائلة بشكل عام”.138
في املقابل ترى فاطمة حجاجلة املرشدة اجملتمعية خمليمي عني السلطان وعقبة جبر “أن
التمكني على مستويني نفسي واجتماعي وثقافي ،يرتقي بوعي النساء في كيفية ممارستهن
ويعد في نظرها هو األولوية األولى للنساء ،يأتي بعده بالدرجة الثانية
حلياتهن بشكل أفضل،
ّ
التمكني االقتصادي” .139فاطمة حجاجلة ووجهة نظرها هذه وبالرغم من تعارضها مع أخريات
من ممثالت النساء في مخيمي عني السلطان وعقبة جبر ،إال أنها تتوافق مع ما قالته عائشة
عواجنة مستشارة في وزارة العمل الفلسطينية“ :تواجه املرأة عوائق وحتديات كبيرة اقتصادية
وثقافية وعلمية ،لكن التمكني الثقافي ميكن أن يدعم من مواقع النساء ،والنهوض باملرأة يجب أن
يكون من خالل إعطاء اهتمام متزايد للمرأة مبا ميكنها من أن تتجاوز واقع الضعف واالستالب
باجتاه املشاركة الفاعلة” .140ومن الواضح أن االنحياز للتمكني الثقافي يكمن من كون (عواجنة)
إحدى النساء املثقفات في املدينة من جهة ،ولتأثير احمليط االجتماعي عليها من جهة ثانية،
حيث تبدو الفوارق واضحة في االهتمامات وترتيب األولويات بني املدينة ومناطق األغوار ،حيث
في مناطق األغوار األكثر تهميشاً وفقراً تتقدم األولوية االقتصادية على ما سواها ،سواء لدى
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النساء عموماً أو ممثالت النساء في اجلمعيات واملراكز النسوية.
وبني من أعطى االهتمام األكبر لألولوية الثقافية أو لألولوية االقتصادية هناك من وقف في
منطقة الوسط ،معتبراً أن اجلانبني مهمان ومكمالن لبعضهما البعض.
«التوعية مهمة بهدف التمكني ،وبناء القدرات ،وبناء الشخصية ،واملشاريع النقدية املد ّرة للربح
أيضا مهمة ،وتسهم في تعزيز وضعية املرأة ،خصوصاً مع انتشار البطالة والفقر” ،141هذا ما
تقوله عضو الهيئة اإلدارية في مركز تنمية النساء في مخيم عقبة جبر ،ووجهة نظرها تستحق
املناقشة جلهة التوازي بني األولويتني؛ ألن ك ً
ال منهما يخدم اآلخر ويعززه.
املديرة التنفيذية في جمعية سيدات أريحا من املؤيدين أيضاً في أن يكون كل من التمكني
الثقافي ،وبناء القدرات ،والتمكني االقتصادي باألهمية ذاتها وبالتوازي “أولويات النساء في
رأيي هي التمكني الثقافي والفكري ،وبناء الشخصية ،إلى جانب التمكني االقتصادي ،وفي
قناعتي فإن اجلمع بني البعدين يعطي نتائج أفضل ،فالتمكني الثقافي يعزز إمكانية النجاح
االقتصادي ،وهناك ميل للتمكني االقتصادي ولكن املغاالة في هذا اجلانب أعتقد أن فيه جزءاً
من عقلية االرتزاق التي باتت موجودة في أوساط النساء وفي أوساط اجملتمع عموماً» .142وهنا
تلقي املديرة التنفيذية في جمعية سيدات أريحا الضوء على إشكالية ثقافية مجتمعية موجودة،
ويجب أن نعترف بها ،وهي امليل للمساعدات املادية وقبولها حتت أي مسمى ،وبصرف النظر
إن كانت ستغير في واقع املستفيدين منها ،أو أنها مجرد حبوب مسكنة ومهدئة ألزمات دائمة ال
ميكن حلها في هكذا منهج من املساعدات.
«التمكني للمرأة سواء كان متكيناً ثقافياً أو اقتصادياً فكليهما مهم وضروري” .143ويتضح أن
رئيسة االحتاد العام للمرأة واملد ّربة في دمج قضايا النوع االجتماعي ،تتفق مع من سبقتها
مباشرة في أن ترتيب األولويات للنساء يجب أن يأخذ نقاشاً وجدالً كبيرين ،بل من املفترض
ومن الطبيعي أن نفكر بشكل دائم في إيجاد حالة من التوازن بني األمرين ،باعتبارهما احتياجاً
حقيقياً وليس ترفاً فكرياً ،أو شيء فائض عن االحتياج.
وخالصة األمر ،يتضح من عرض وجهات النظر اخملتلفة ملمثالت املؤسسات النسوية القاعدية،
أن هناك عدم اتفاق على أيهما أولوية راهنة للنساء في محافظة أريحا واألغوار :التمكني
الثقافي والفكري وبناء القدرات ،أو التمكني االقتصادي ،إذ برزت ثالث وجهات نظر رئيسية:
األولى تعتبر التمكني االقتصادي هو األولوية ،ووجهة النظر هذه يبدو أنها متأثرة بواقع املرأة في
تلك املناطق املهمشة والبعيدة (مناطق األغوار) ،ووجهة نظر ثانية تعتبر التعزيز وبناء الشخصية

 141مقابلة مع أمينة عماش
- 142مقابلة مع عبير نشاشيبي
 143مقابلة مع نادرة املغربي
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هي األولوية؛ ألن شرط تقدم املرأة وجناحها يبدأ أوالً في نظرهن في بناء الشخصية املستقلة
ومتكني املرأة ثقافياً وفكرياً ،ومبا يؤهلها للتفكير املستقل وإدارة مشروع صغير أو سواه ،وهي
وجهة نظر أيضا مهمة ووازنة ،ووجهة نظر ثالثة ترى في التوازن بني األولويتني هو اخليار
األمثل للمرأة ،وفي نظري فإن هذا اخليار هو األسلم نظرياً وعملياً ،لكن اشتراطات حتقيق
عملية التوازن هي ما يحتاج إلى نقاش ،وال سيما أن مختلف األطراف سواء اجملتمع املدني أو
املؤسسة احلكومية ال متلك القدرة على إدراة العملية التنموية التي تستهدف املرأة أو سواها،
سواء لغياب املوارد املالية ،أو لغياب إستراتيجية تنموية على املستوى الوطني ميكن من خاللها
حتديد األولويات بشكل منهجي بعيداً عن االرجتال والعشوائية واملزاجية ،أيضا كما يبدو أحياناً
من قبل املمولني.
اخلدمات اخلاصة بالنساء املعنَّ فات
النوع الثاني من اخلدمات التي تقدم للنساء ،هي اخلدمات اخلاصة بالنساء املعنَّفات ،وهذه
اخلدمات هي خدمات متنوعة ومتعددة ،منها ما هو بسيط ،ومنها ما هو معقد ،وتتداخل فيه
عوامل عديدة بعضها منظور وبعضها غير منظور.
ما هي اخلدمات التي تقدم للنساء املعنَّفات في محافظة أريحا واألغوار؟ ،هناك خدمات
أساسية يجب تقدميها للمعنَّفة مبجرد اكتشاف احلالة من أية جهة من اجلهات اجملتمعية أو
احلكومية ،وهذه اخلدمات من حيث املستوى واملسؤوليات املترتبة عليها تنقسم إلى مستويني
رئيسيني:
1 -1مستوى أول ،يتمثل في خدمات قانونية وإرشادية ومتكينية ،وهي خدمات إرشادية تهدف
إلى استعادة املعنّفة الثقة بنفسها من جهة ،ومن جهة أخرى تعليمها بعض املهارات التي من
خاللها تستطيع الدفاع عن نفسها وعن أطفالها إن كانوا ضمن دائرة اخلطر ،كما أن من
حق املعنّفة أن تستفيد من اخلدمات القانونية في حال تطلّب األمر تدخل القضاء وغيره.
ثان ،يتمثل في خدمات يجب أن تتلقاها املرأة املعنّفة ،التي يتهددها خطر قد يودي
2 -2مستوى ٍ
بحياتها ،وتتمثل في خدمات احلماية واألمن الشخصي من خالل مراكز قانونية باتت مكلفة
حسب القانون ،وعلى أساس (نظام التحويل الوطني للنساء املعنّفات) ،وقرار مجلس الوزراء
إنشاء مراكز حماية املرأة املعنّفة.
كيف تسير اآللية آنفة الذكر في محافظة أريحا واألغوار؟ ،وهل املؤسسات املعنية بالقانون أو
املؤسسات النسوية القاعدية تقدم اخلدمات املفترضة للمعنّفة مبا فيها التمكني االقتصادي،
وفتح آفاق أمام النساء املعنّفات إلعادة إدماج منهجية مستندة إلى مقومات واقعية؟ ،هذا ما
سيتم التيقن منه وفحصه بشكل تفصيلي فيما يأتي:
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اخلدمات القانونية واإلرشادية
بالعودة إلى املستوى األول من اخلدمات ،وهي اخلدمات اإلرشادية والنفسية ،واالستشارات
وتعليم بعض املهارات للنساء املعنّفات ،كانت جامعة االستقالل ومن خالل العيادة القانونية من
املؤسسات التي دخلت ميدان التعامل مع النساء املعنّفات ،وتقدمي اخلدمات القانونية والتوعوية
كما يتضح من خالل ما قاله عميد كلية القانون« :بخصوص النساء املعنّفات فتتمثل اخلدمة
املقدمه لهن بالتوعية باحلقوق ،وتقدمي االستشارات واملرافعات أمام احملاكم اخملتصة ،وذلك
باالتفاق مع املمول بشرط أن تكون السيده ال تعمل ،أو أن يكون دخلها أقل من ألف وثمامنئة
شيكل ،كما قمنا بترتيب زيارات ميدانية بالتنسيق مع وزارة العمل ملنطقة األغوار لتثقيف النساء
بحقوقهن العمالية ،وبحقوقهن في موضوع امليراث وغيره من احلقوق االجتماعية ،وكنا نواجه
مبعارضة وحتريض من احمليط االجتماعي الذكوري”.144
واخلدمات ذاتها حتدثت عنها املديرة التنفيذية ملركز النشاط النسوي في مخيم عني السلطان
“نحن نكتشف العنف بطريقة غير مباشرة ،وعندما تلجأ لنا سيدة معنّفة نقوم بداية بتقدمي
اإلرشاد النفسي لها من خالل املرشدة النفسية ،ونحولها إلى عيادة خاصة كمكان مؤهل
الستقبال احلاالت املعنّفة ،واحلفاظ على اخلصوصية .ونتابع احلاالت بشكل ميداني من خالل
اإلرشاد النفسي واالجتماعي عبر زيارات بيتية ،وهذا التوجه نحو امليدان واملنازل يجعلنا نصل
إلى أوسع نطاق ممكن من النساء” .145
وتوضح املرشدة اجملتمعية في مخيمي عني السلطان وعقبة جبر ،أن اخلدمات املقدمة للنساء
املعنّفات سواء اإلرشادية ،أوالنفسية ،أو ما بعد ذلك فيما لو تطلب األمر ذلك بالقول « :في حال
وجود حالة معنّفة نتدخل من خالل عقد لقاء معها لتقييم حالتها ،وتقدمي استشارة أولية لها،
ومن ثم تتابعها املرشدة النفسية في العيادة ،واملتابعة تتحدد تبعاً ملستوى العنف املمارس عليها
ودرجته ،ففي حاالت يقتصر األمر على تقدمي إرشاد عام ،وتعليمها مهارات حلماية نفسها
من العنف ،أما في حال اخلطورة الشديدة فنحولها غلى شبكة احلماية في اخمليمات ،أو إلى
الشؤون االجتماعية واللجنة الشعبية في اخمليم إذا كانت معنية بالتدخل”.146
مسؤولة الصحة النفسية في عيادة مخيم عقبة جبر ،توضح آليات املتابعة املتبعة من قِ بل
مؤسسات وكالة الغوث بالتعامل مع املعنّفات على النحو اآلتي« :وضعنا بروتوكوالً رسمياً لعيادات
الوكالة ،إذ في حال وصول حالة تقوم ممرضة أو قابلة بتعبئة منوذج خاص بذلك ،ويرسل إلى
املرشدة النفسية وهي بدورها تقوم بتقييم اخلطر وبناء عليه يحدد التدخل .عادة ما تتحدث
النساء للقابلة القانونية عن العنف الذي يتعرضن له ،وفي ضوء معرفتنا باألمر نقوم مبتابعة
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احلالة ،وفي حال كان اخلطر محدوداً نقوم بإرشادها ،ونعلمها مهارات الدفاع عن الذات،
وكيف حتمي نفسها وحتمي أبناءها ،ونعزز ثقتها بنفسها ،أما في حال كان اخلطر كبيراً وأكيداً
فلدينا خياران :األول جلنة احلماية املوسعة التي تهتم باملهمشني ويتم فيها مناقشة احلالة بشكل
عام ،واخليار الثاني مناقشة وضعها ضمن جلنة خاصة وهي تقرر اجتاهات املتابعة مع جهات
االختصاص في احملافظة”.147
وفي السياق ذاته حتدثت الناشطة النسوية في مخيم عقبة جبر “نعمل مع تواصل في احملافظة
وجذور ،ومفتاح ،ومركزاملرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،وبرنامج العمل مع النساء املعنّفات
مت بالشراكة مع مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،ونستقبل حاالت معنّفة ونتابع معها
بشكل ودي حفاظاً على اخلصوصية ،وإذا كانت بحاجة إلى مساعدة نقترح عليها اللجوء إلى
تلك املؤسسات وفي حال الرفض نستمر معها”.148
وزارة الصحة ومن خالل وظيفتها ومسؤوليتها املهنية ،تلعب دوراً مهماً في اخلدمات املقدمة إلى
النساء املعنّفات ،سواء على املستوى األول املتعلق باإلرشاد والتثقيف والعالج ،أو على املستوى
الثاني املتعلق باحملوالت إلى البيت اآلمن .وبهذا الصدد توضح مديرة التمريض ،واملرشدتان:
النفسية واالجتماعية في مديرية صحة أريحا طبيعة اخلدمات املقدمة للنساء املعنّفات “نعم
نقوم بإعداد منشورات موجهة للنساء ،يتم توزيعها خالل ندوات التثقيف الصحي ،وتتضمن
إرشادات للنساء حول قضايا العنف ،وأين تتوجه في حال واجهت عنفاً من أي نوع كان”.149
وتضيف كل من املرشدة النفسية واملرشدة االجتماعية مبديرية الصحة «أما بالنسبة للحاالت
املعنّفة التي تصلنا ،فهي إما من خالل املدارس ،أو الشؤون االجتماعية ،أو بشكل ذاتي .كيف
نتعامل مع احلالة؟ ،نقوم أوال بتقييم نفسي لكي نفحص ع ّما إذا كانت بحاجة إلى متابعة على
هذا الصعيد ،وبعد فحص الطبيب النفسي لها يتم حتديد ما إذا كانت بحاجة إلى دعم نفسي أو
ال ،وبعدها نقوم بزيارة منزلية ملتابعتها ولبحث إمكانية تدخل األهل باالجتاه الذي نعمل عليه،
يعد أمراً جيداً؛ ألنه يشكل فرصة أكبر للتمكني وتعزيز الثقة ،كما ميكن حتويل
وتعاون األهل ّ
احلالة بعد الفحص إلى الشؤون االجتماعية”.150
حركة فتح ومن خالل موقعها ومسؤوليتها االجتماعية ،فإنها ومن خالل إقليم فتح تتعامل مع
تفصلها مسؤولة الشباب في اإلقليم بقولها“ :نستقبل
حاالت العنف ،وتقدم بعض اخلدمات التي ّ
حاالت معنّفة في اإلقليم ،ونتابع حل قضاياهن من خالل جلان اإلصالح وغيرها ،ونتدخل في
قضايا اجتماعية مثل امليراث ،ومشاكل تبعية األوالد ألحد الوالدين في حال الطالق ،او االحتياج
ملرشدة نفسية او اجتماعية .وفي حال كانت املعنّفة بحاجة إلى أكثر من معاجلة نفسية أو
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اجتماعية نقوم بتحويلها إلى جهات االختصاص”.151
جمعيات نسوية وال خدمات للنساء املعنّ فات
عدد من املراكز واجلمعيات النسوية في محافظة أريحا ،أفادت ممثالتها أنهن ال يقدمن أية
خدمات تذكر للمعنّفات إال ملاما وفي حدود دنيا ،ومن هذه اجلمعيات مركز نسوي العوجا
“كنساء معنّفات ال يوجد أية برامج أو خدمات محددة ،ولكن من خالل الدورات مع مؤسسات
مثل مفتاح ،والهالل األحمر الفلسطيني ،نقوم بعملية توعية وإرشاد للنساء”.152
والشيء ذاته قالته رئيسة جمعية اجلفتلك التعاونية ،التي أوضحت أن اجلمعية ليس على
اجندتها برامج ،أو نظام خدمات للمعنّفات ،لكنها تتدخل أحياناً ضمن أنشطة معينة كما حصل
مع العامالت في املستوطنات “حاولنا التدخل كجمعية لصالح النساء ،وأحضرنا أحد احملامني
من داخل اخلط األخضر من أجل توعية النساء ،إال أن السمسار منع النساء من املشاركة في
الندوة حتت التهديد مبنعهن من العمل” .153وهنا تتحدث رئيسة اجلمعية عن خدمة قانونية
جربت ملرة واحدة فقط وانتهى ،علماً أن مشكلة العامالت لم حتل حتى اآلن ولو كان لدى اجلمعية
املذكورة ادنى اهتمام ألعادت ال َك ّرة مرة ثانية وثالثة.
أيضا جمعية تنمية نساء الديوك النويعمة اخليرية ،أفادت عدد من عضوات مجلس اإلدارة
فيها أن جمعيتهن ال تقدم خدمات مباشرة للنساء املعنّفات “ال يوجد خدمة مباشرة للنساء
املعنّفات ،لكننا نكون نقطة وصل بني النساء واجلهات التي تقدم اخلدمات للنساء املعنّفات،
واإلشكالية أن النساء ال يتحدثن صراحة بهذا املوضوع ،ونحن كجمعية ال نعطي اهتماماً به
أيضاً ،أو ال نشجع على التحدث به”.154
باملقابل مديرة جمعية تسليف أريحا ،تفصح ان اجلمعية قدمت خدمات متكينية اقتصادية لعدد
من النساء املعنّفات ،وهو ما أحدث تغييراً ملموساً في وضعهن “استفادت بعض النساء املعنّفات
من خدمات اجلمعية على الصعيد االقتصادي ،وبعضهن كن ربات بيوت فقط وأصبحن اآلن
حتسنت نحو األفضل”.155
يدرن مشاريع صغيرة ناجحة ،وفي قناعتي أن وضعية املرأة ّ
خدمة احلماية واإليواء للمعنَّ فات
املستوى الثاني من اخلدمات التي تقدم للنساء املعنّفات في محافظة أريحا واألغوار ،هي خدمة
احلماية وهذه اخلدمة تقدم للنساء املعنّفات اللواتي يتهددهن اخلطر بالقتل ،وهذه اخلدمة
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تعد من أبرز اخلدمات التي تقدم للنساء ومن أكثرها حساسية ،وحتيطها الكثير من التفاصيل
ّ
املهمة التي يتقرر في ضوئها مستقبل تلك املعنّفات.
ومن اجلدير ذكره ،أن توفير خدمة حماية النساء املعنّفات في بيوت آمنة حتت إشراف جهات
أهلية أو حكومية ،باتت معلنة للجمهور بعد قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة ( )2011بتشكيل
مراكز احلماية القانونية .كما ان تلك املراكز باتت حتكم بنظم ومحددات ومرجعيات عليا،
وأخرى محلية إثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة ( )2013بشأن نظام التحويل
الوطني للنساء املعنّفات.
في ضوء ما تقدم ،ما هي اجلهات التي توفر هذه اخلدمة في محافظة أريحا واألغوار؟ ،إنها
محافظة أريحا ،وزارة التنمية االجتماعية ،والشرطة (حماية األسرة) ،وبيت الطوارىء التابع
ملركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،ويساند هذه األطراف ويتشارك معها أيضا في
مناهضة العنف ضد املرأة وزارة الصحة.
بيت الطوارىء في أريحا هو مركز قانوني يقدم خدمة احلماية للنساء املعنّفات من مختلف
احملافظات ،ويتبع البيت ملركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،وقد أوضحت املرشدة
االجتماعية في بيت الطوارىء أمينة جرادات عن بيت الطوارىء بالقول”:يقدم البيت خدمات
للنساء املعنّفات واللواتي يتهددهن اخلطر على احلياة ،وفي املتوسط تستفيد ( )50نزيلة سنوياً
من خدمات اإليواء ومستتبعاته ،ومدة إقامة النساء النزيالت في البيت شهر واحد كحد أقصى،
لهذا ُس ّمي ببيت الطوارىء ،وبعد الشهر يتقرر وضع النزيلة باجتاهني :إما أن يتم حتويلها إلى
األهل ومتابعة حياتها بعد أخذ كل الضمانات التي تضمن عدم تهديد حياتها ،وإما أن تنقل إلى
بيت آمن آخر سواء في بيت حلم أو نابلس”.156
أما بخصوص اخلدمات التي تقدم للمعنّفة النزيلة في بيت الطوارىء ،فتوضح مديرة املركز
دميا عويضة ذلك مبا يأتي« :تتم طريقة التحويل للبيت اآلمن عن طريق الشؤون االجتماعية أو
الشرطة ،ومجموع اخلدمات التي تقدم للنزيالت تتمثل في :إقامة ملدة شهر مبا يتطلبه من مأكل
ومشرب ومنام وكل التفاصيل األخرى ،وفحص صحي شامل ،ورعاية صحية في حال تطلب
األمر ذلك بعد الفحص وما حتتاجه من أدوية ،وجلسات تثقيف وتوعية ،وجلسات مشاهدة مع
األهل ،واستشارات قانونية ،كما تستفيد من بعض اخلدمات املوجودة :رياضية أو مهنية .وكافة
اخلدمات التي تتلقاها املستفيدة مجانية سواء قدمت لها من قبل بيت الطوارىء مباشرة ،أو من
غيره من الشركاء”.157
مديرية الصحة التي تتشارك مع الشرطة واحملافظة في متابعة النساء املعنّفات ،تقدم اخلدمات

 156مقابلة مع أمينة جرادات املرشدة االجتماعية في بيت طوارىء أريحا
 157مقابلة مع دميا عويضة مديرة بيت طوارىء أريحا
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العالجية والفحص اجملاني“ ،نحن نستقبل احلاالت احملولة لنا من بيت الطوارىء في أريحا
للتقييم العام وإجراء الفحوص الطبية الشاملة ،ويتم تقييم احلالة من ناحية صحية ،واحتياجاتها،
وحالتها ،وأكثر احلاالت احملولة لنا من الشؤون االجتماعية خالل العام ( )2015تابعناها ،كما
تابعنا ( )25حالة محولة لنا من بيت الطوارىء”.158
ويعرب املستشار القانوني في محافظة أريحا عن أسفه لعدم قدرة الدائرة القانونية في
احملافظة على تقدمي خدمات مرافعة وخالفه أمام احملاكم “بالنسبة لنا نحن كدائرة قانونية
ال نقدم خدمة أمام احملاكم بحكم أننا موظفو دولة ،لكننا مع ذلك نشارك في اخلدمات التي
تقدم للنساء املعنّفات أواللواتي يتهددهن اخلطر لبيت الطوارىء ،وذلك بالتعاون مع الشركاء من
وزارة التنمية االجتماعية ،والشرطة ،وبيت الطوارىء .أيضاً من ضمن اخلدمات التي نقدمها
استشارات قانونية ،وخدمات حماية اجتماعية واقتصادية”.159
بدورها مديرة دائرة املرأة والطفل في احملافظة ،تضيف على ما قاله زميلها املستشار القانوني
بخصوص اخلدمات املقدمة للمعنّفات “تتفاوت اخلدمات من محافظة إلى أخرى ،فالنسبة إلى
أريحا إن ملف العنف في دائرة املرأة مربوط باحملافظ ،والنائب ،ومديرمكتب احملافظ الذي
يتابع معنا أيضا .نعمل ضمن شراكة بني الشؤون والشرطة وبيت الطوارىئ ،وأية حالة تصل
نعقد مؤمتر حالة ،ونق ّيم وضعها ،ونحدد درجة اخلطورة ،ونعمل كأطراف بروح الفريق ،أما
إذا كانت بحاجة إلى حماية فنحيلها إلى البيت اآلمن ،وبعد ثالثة أيام ترسل لنا االختصاصية
االجتماعية في البيت اآلمن تقريراً مفص ً
ال بحالتها ،وفي ضوئه يتم بعدها أخذ اجتاهات في
160
املتابعة ،وإذا لم تكن بحاجة حلماية نعيدها إلى أهلها” .
وحدة حماية األسرة في الشرطة هي أيضا من الشركاء الرئيسيني ،الذين يقدمون خدمات
متنوعة للنساء املعنّفات من قِ بل األزواج” نتابع كل القضايا التي جتمع أسرة حتت سقف
واحد ،ونهتم بفئتني :األسرة حتى الدرجة الرابعة واألحداث .في حال وصول القضية إلينا نقوم
بالفحص الطبي ،وتقدمي اإلسعافات املطلوبة والعالج بشكل مجاني ،واليوم باتت املستشفيات
هي التي تخبرنا بحاالت العنف ،وترسل تقاريرها إلينا مسبقاً ،وهذا تطور جيد في آليات املتابعة،
وفي حال تقدمت املعنّفة بشكوى إلى الشرطة أو تلقي شكوى من غيرها نوفر لها احلماية ونوفر
لها األمن من خالل تأمني مسكن مناسب ،أو إرسالها إلى مركز الطوارىء في أريحا ،ونحاول في
وحدة شؤون األسرة إيجاد حلول للنساء املعنّفات ما دون النيابة ،وذلك في حال كانت اخلالفات
بسيطة وقابلة للتسوية الودية ،لكن في حاالت اإليذاء اجلسدي نقوم بتوقيف املشتكى عليه ملدة
( )24ساعة لعرضه على النيابة”.161
158
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160
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مديرعام مديرية التنمية االجتماعية ومن واقع جتربته ومتابعاته ،شرح اآللية التي يتم من
خاللها تقدمي اخلدمة للنساء املعنّفات بالقول“ :اخلدمات اإليوائية للنساء واألطفال من خالل
بيت الطوارىء أو سواه ،ونحن اجلهة الرسمية للتنسيق في خدمات اإليواء أو أية خدمات قانونية
للنساء املعنّفات أو األطفال ،والوزارة ترأس اللجنة التنسيقية حلماية النساء واألطفال ،وننسق
مع األطراف الشريكة في قضية العنف ضد النساء وهي :الشرطة ،واحملافظة ،وبيت الطوارىء
في اخلدمات القانونية وتوفير احلماية واإليواء .مهمتنا في حماية النساء املعنّفات :تقوم الوزارة
بتوفير اخلدمة ،وتقدمي استشارات قانونية ،وجلسات من قبل املرشدة االجتماعية ،ومن ثم
إعادة دمج في اجملتمع ،كما نقدم للمعنّفات خدمات عالجية ونفسية مجاناً» .162
هل من بروتوكول للشراكة بني القطاعات اخلدمية؟
تنص املادة « »26من قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لسنة ( )2013بشأن نظام التحويل الوطني
للنساء املعنّفات في البند “ ”1منها على“ :تشكيل فريق مهني في القطاع يتح ّمل مسؤولية تطوير
التعامل مع املعنّفات وتقييمه ومتابعته .والبند «»2من املادة نفسها يؤكد « :مأسسة العمل عبر
مذكرات تفاهم بني القطاعات توضح مسؤوليات التواصل وأدواره وطرقه ،وحتديد األشخاص
الذين مت التواصل معهم في القطاع” .أما البند”  ”3فينص على تعميم البروتوكوالت داخل
القطاع الواحد ،وتطوير إجراءات عمل داخلية متناغمة مع البروتوكوالت”.163
وفي ضوء هذه املادة ،فإن السؤال الذي مت طرحه على مقدمي اخلدمات في الشرطة،
واحملافظة ،والشؤون االجتماعية ،والبيت اآلمن أو بيت الطوارىء هو :هل يوجد بروتوكول تعاون
بني تلك القطاعات ملأسسة العمل وتنظيمه بطريقة منهجية ،بصرف النظر عن األشخاص أو
الفريق الذي يعمل في هذا اجملال؟ ،وإذا لم يكن هناك مثل هذا البروتوكول فكيف يتم التفاهم
على العمل املشترك؟ ،وهل من إشكاليات موجودة بني القطاعات نتيجة هذا التغييب؟.
كانت اإلجابات متباينة ،فاملستشار القانوني للمحافظة الدكتور هاني زبيدات أجاب “أن
األطراف التي تعمل بالشراكة بشأن تقدمي اخلدمات للنساء املعنّفات بدأت بنقاش مس ّودة
مذكرة تفاهم داخلية ،ولكننا أوقفنا العمل بهذا املشروع”.164
ولم يوضح الدكتور زبيدات األسباب التي دعت إلى التوقف عن استكمال مشروع البروتوكول
أجل إلى إشعار آخر واستعيض عنه بالتفاهم
الداخلي ،وهل هي انشغاالت ،أو أن املوضوع ّ
الشفهي بني تلك األطراف كما سيتبني الحقا!.
نائب مدير وحدة حماية األسرة في شرطة محافظة أريحا أجاب عن السؤال ،أنه ال يوجد أية
 162مقابلة مع سليمان بشارات مدير عام مديرية التنمية االجتماعية
 - 163انظر قرار مجلس الوزراء رقم  18للعام  2013بشأن نظام التحويل الوطني
 164مقابلة مع هاني زبيدات
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مفسراً ذلك بأن
مذكرات تفاهم مكتوبة بني الشركاء الذين يقدمون خدمات للنساء املعنّفاتّ ،
الفريق الذي يعمل مع النساء املعنّفات بات متوافقاً شفاهة فيما بينه ،وأن كل طرف يدرك طبيعة
الدور املناط به ،نافياً أن يكون غياب بروتوكول مكتوب سبباً في حصول توترات أو إشكاالت من
أي نوع كان «نحن متفاهمون كأشخاص وشركاء نعمل مع النساء املعنّفات ،وإن حصلت بعض
اإلشكاليات فيتم حلها باحلوار والتفاهم ،وال يوجد بروتوكول مشترك ،لكن يوجد حتديد لألدوار
لكل شريك مبا فيها الشرطة من خالل بريشورات مطبوعة ومتوفرة لدى اجلهات املعنية كل على
حدة” .165أي أن الشرطة لديها بروتوكول خاص بها ،يحدد الدور احملدد لوحدة حماية األسرة
باعتبارها الوحدة املتخصصة بالعنف األسري ،وهكذا بالنسبة لألطراف األخرى.
مديرعام التنمية االجتماعية ،أكد في إجابته عن السؤال ،أن الوزارة ووفقاً لنظام التحويل
الوطني هي من يرأس اللجنة املسؤولة عن النساء املعنّفات والتحويل إلى البيوت اآلمنة ،وبالتالي
يعتقد أنه ال داعي ملذكرة تفاهم على املستوى احمللي.
ومما سبق في اعتقادي ،أن إجابات احملافظة والشرطة والشؤون االجتماعية لم تعط أية
توضيح أو تفسير عن سبب غياب بروتوكول داخلي لتحديد األدوار ،وال سيما أن القانون اخلاص
بالتحويل الوطني كما ذكرت أعاله ينص صراحة وبدون مواربة على ذلك ،إذن أين املشكلة؟ ،هل
هي في فهم القانون؟ ،أو هو إصرار على تغييب املأسسة وربط األمور بأشخاص؟ ،فاألشخاص
ويترسخ بوصفه سلوكاً ،ومنظومة قيم ،وتقاليد عمل.
يتغيرون ويتنقلون ،لكن النظام سيبقى،
ّ
مديرة بيت الطوارىء كان لها وجهة نظر مختلفة عن زمالئها في املؤسسات الشريكة حول آلية
العمل ،والنظام املتبع واملتوافق عليه شفاهة ،مشيرة إلى جملة من مظاهر اخللل والتحديات
التي يجب التوقف أمامها من أجل تطوير نظام احلماية ،ومن هذه اإلشكاالت ما يأتي:
 « وجود موظفات وموظفني في املؤسسات احلكومية يحملون أكثر من ملف ،وهذا بطبيعةويحد من قدرته على التجاوب مع متطلبات العمل.
احلال يربك املوظف،
ّ
 قيام الوزارات بتدوير ملوظفيها ،واستبدال املوظفني الذين راكموا خبرة في مجال التحويالتوالبيت اآلمن مبوظفني جدد ال ميلكون أدنى فكرة عن هذا العمل.
 تدخالت جلان اإلصالح والعشائر من خالل بعض الشركاء خارج سياق جلان االختصاصاملعروفة ،وحل العنف الذي تتعرض له النساء بطرق تقليدية ،وغالباً على حساب النساء.
 عدم مهنية بعض موظفي األجهزة يتسبب في إفشاء أسرار ،أو كشف أمور يجب أن تبقىسرية.
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 بعض املوظفني الذين يتم فرزهم من قِ بل بعض احملافظات ،يتعاملون مبنطق عدواني جتاهاملرأة ،والبعض يرغب في أخذ معلومات ليست من اختصاصه وال تفيده بشيء ،لكنه يحاول
الوصول لها من أجل اعتبارات شخصية وذاتيه.
 اختالف السياسات داخل البيوت اآلمنة نتيجة اختالف املرجعيات التي تدير تلك البيوت».166وبخالف املؤسسات احلكومية ،فإن مؤسسات وكالة غوث وتشغيل الالجئني التي تتعامل مع
النساء املعنّفات ،وضعت بروتوكوالً مكتوباً كما تقول مسؤولة الصحة النفسية في عيادة وكالة
الغوث مبخيم عقبة جبر« :بالنسبة للنساء املعنّفات وضعنا بروتوكوالً رسمياً لعيادات الوكالة ،إذ
في حال وصول حالة تقوم بتعبئة النموذج ممرضة أو قابلة ،ومن ثم يرسل إلى املرشدة النفسية،
وهي بدورها تقوم بتقييم اخلطر ،وبناء عليه يحدد التدخل”.167
يتضح مما سبق ،أن عملية التحويل للنساء املعنّفات تعتريها ثغرات وإشكاالت ،تتلخص في
العناصر التي أشارت لها مديرة البيت اآلمن ،وهو ما يتطلب من األطراف كافة أن تقف مبسؤولية
أمام تلك اإلشكاالت ،وتعمل على جتاوزها ،وفي مقدمة تلك اإلشكاالت غياب بروتوكول داخلي
يؤسس لنظام عمل ممأسس يحكم عمل األطراف الشريكة في نظام التحويل واحلماية للنساء
املعنّفات ،ويعمل على تكريس ثقافة العمل املؤسساتي احملتكم إلى نظام ومرجعيات واضحة
وصريحة تكتسي صفة الدميوية واملراجعة والتقومي واالرتقاء.
التدخالت
إلقاء بعض الضوء على التدخالت التي تقوم بها املؤسسات النسوية القاعدية واملؤسسات التي
تعنى مبوضوع النساء املعنّفات ،سواء أكانت مؤسسات حكومية أو أهلية أمر يستحق املناقشة؛
ألن التدخالت تعني ببساطة التدخل السياساتي والتوجهات الرئيسية التي تعتمدها املؤسسات
في سياق عملها ونشاطها ،ومن املفترض أن تتم تلك التدخالت بناء على تقييم ومراجعة من
جهة ،وحتديد الفجوات بني واقع اخلدمات املقدمة واالحتياج الفعلي للنساء من جهة ثانية من
خالل خطط.
هناك تدخالت كما اتضح من سياق الدراسة ،لكن يبقى السؤال األهم ،وهو هل تلك التدخالت
ذات طابع حدثي إجرائي ،أو أنها تدخالت مخططة وممنهجة ترقى إلى مستوى التخطيط
السياساتي ،ولديها القدرة على االستجابة للتحديات التي تواجهها النساء؟.
عميد كلية احلقوق في جامعة االستقالل بأريحا ،يؤكد أن اجلامعة معنية بالتدخالت من خالل
وحدة النوع االجتماعي املوجودة في أحد املراكز باجلامعة “يوجد في جامعة االستقالل مركز
166
167
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االستقالل ،حيث يوجد فيه قسم وحدة النوع االجتماعي وهو يعنى باملرأة» .168وإن كان الدكتور
السلعوس لم يوضح طبيعة التدخالت التي تقوم بها وحدة النوع االجتماعي في مركز االستقالل،
يعد أمراً مهماً؛ ألنه يعكس اهتمام اجلامعة بهذا العنوان
إال أن وجود مثل هذه الوحدة بحد ذاته ّ
بكل تفاصيله ،وألنه يعني أن النوع االجتماعي حاضر في سياسات اجلامعة اجملتمعية.
املؤسسات النسوية القاعدية التي يفترض أن تكون من ضمن سياساتها تدخالت إيجابية
تخدم ثقافة املساواة وحماية النساء من العنف ،لم تكن كلها على الدرجة ذاتها من االهتمام،
فبعضها يقوم بتدخالت في عناوين معينة لها عالقة بالنوع االجتماعي والعنف املبني على النوع
االجتماعي ،وبعضها اآلخر ليس لديه أية خطط أو تصورات أو حتى اهتمامات .ومن املؤسسات
التي لديها تدخالت “جمعية شبابنا بكرا غير” ،التي تقول مديرتها إن اجلمعية لها تدخالت
في موضوعني مهمني :األول “حمالت دائمة ضد عمل النساء في املستوطنات ،ونعقد لقاءات
توعوية حول املوضوع بشكل شهري تقريباً ،ونتطرق خاللها إلى شرح كل أشكال االستغالل
والعنف وإظهارها ،الذي تتعرض له النساء العامالت في املستوطنات .املوضوع الثاني :نتدخل
لصالح الشباب ومن ضمن الشباب بطبيعة احلال الشابات “ قمنا من خالل شراكة مع جمعية
الشابات املسيحية مبشاريع متكني اقتصادي للشباب ،واستفاد من املشروع ( )%10من الذكور،
و ( )%90من اإلناث».169
أيضا ضمن املؤسسات النسوية القاعدية التي وضعت على اجندتها العامالت في املستوطنات
اإلسرائيلية ،جمعية اجلفتلك التعاونية اخليرية التي تقول رئيستها إنهم حاولوا مع عدة جهات
التدخل الستدراج أشكال حماية للنساء “حاولنا التدخل كجمعية لصالح النساء ،وأحضرنا
أحد احملامني من داخل اخلط األخضر من اجل توعية النساء ،إال أن السمسار منع النساء من
املشاركة في الندوة حتت التهديد مبنعهن من العمل” .وبصرف النظر عن النتائج ،فإن األهم هو
أن يبقى هذا العنوان ضمن أولويات اجلمعية ،ووضع إستراتيجية متكاملة للتدخل ال تتوقف عند
حد معني ،أو إخفاق معني ،أو محاولة معينة وكفى.
املديرة التنفيذية للمركز النسوي في مخيم عني السلطان ،توضح أن مركزها يتدخل حتت عنوان
إدارة حوار بني األزواج” نتدخل مع األزواج ،ونقدم لهم اإلرشاد ،وندير حواراً فيما بينهم من
أجل التغلب على مشاكلهم الزوجية” .170وهذا التدخل كما أوضحت يتخذ طابعاً مهنياً من
يعد من
خالل اختصاصيني ،وفي اعتقادي فإن استحداث مثل هذا التدخل في املركز النسوي ّ
البرامج املهمة؛ ألنه يعمل على مواجهة العنف األسري من خالل حوار بني األزواج خاصة ،وأن
جزءاً من العنف األسري ناجم عن غياب لغة احلوار بني األزواج؛ نتيجة غياب هكذا ثقافة ،أو
عدم تع ّود األزواج على احلوار بوصفه بدي ً
ال للعنف.
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مسؤولة الصحة النفسية في عيادة وكالة الغوث مبخيم عقبة جبر ،أوضحت أن لديهم تدخالت
مع األطفال املعنّفني ضمن برنامج دائم “نقوم بورش عمل تستهدف األطفال من خالل برنامج
«من طفل لطفل ومن أم ألم» ،واستطعنا من خالله أن نؤهل نساء كن معنّفات ،وبنت فاعالت،
وجنحن اكثر ألنهن عشن التجربة”.171
مؤسسة نسوية قاعدية أخرى في مخيم عقبة جبر لديها أو باألحرى كان لديها برنامج تدخلي
ملناهضة العنف “عملنا على مبادرة ملناهضة العنف ضد النساء حتت عنوان “احلياة أجمل من
غير عنف” ،وكنا نقدم لألهالي واألشخاص والنساء املعنّفات برامج توعية وإرشاد وترفيه ،وكنا
معنيني باستقطاب النساء اللواتي عانني من العنف من أجل التوعية من خالل هذا البرامج،
لكن ما يواجهنا هو إشكالية االستمرارية” .172وهذه إشكالية ج ّدية ألن عدم االستمرارية في
برامج تدخل ّية لتغيير السلوك والثقافة ،وتغيير واقع املرأة املعنّفة ،يعني أن املعاجلات والتدخالت
من قبل املؤسسات النسوية أو سواها ستبقى في نطاق ردود األفعال ،أو النشاط املوسمي ،أو
التدخل املوضعي أكثر منها تدخالت منهجية بعيدة األجل تراكم باجتاه القطع مع ثقافة العنف
باجتاه ثقافة احلوار.
املؤسسات الرسمية هي األخرى لها برامج وتدخالت لصالح النساء املعنّفات ،وتتراوح هذه
البرامج حسب الوزارة ذاتها.
فوزارة الصحة لديها تدخالت مع النساء املعنّفات من خالل برنامج إدماج األهل أو العائلة في
تعزيز احلالة النفسية واملعنوية للنساء املعنّفات من خالل تضامن األهل ،وجتنيدهم ضمن عملية
التمكني والتعزيز التي تقوم بها الوزارة «نقوم بزيارات منزلية ملتابعة النساء املعنّفات ،ولبحث
إمكانية تدخل األهل باالجتاه الذي نعمل عليه ،ألن تعاون األهل يشكل فرصة أكبر للتمكني
وتعزيز الثقة”.173
أما مديرة دائرة املرأة والطفل ومشروع تواصل في احملافظة ،فأوضحت أن التدخالت التي
يقومون بها مع النساء املعنّفات واملهمشات تتم من خالل التمكني االقتصادي ،إذ تعمد احملافظة
إلى تركيز املمولني وتوجيههم باجتاه مناطق األغوار ،التي تعاني فيها املرأة من الفقر والتهميش
والعنف والعمل في املستوطنات “لذا نعمل على استقطاب مؤسسات ممولة ونوجهها بأغلبها
إلى األغوار ،لقناعتنا أن هذه املنطقة هي أولوية في التنمية ،ومن أصل ( )15مشروعاً نفذت في
احملافظة فقط مشروع واحد نفذ في مدينة أريحا والباقي نفذ في األغوار”.174
أما مدير عام التنمية االجتماعية في أريحا ،فيؤكد أن الوزارة باتت تعمل ضمن تدخالت
171
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مدروسة ،وبرامج موجهة لتغيير طابع املساعدات والتدخالت مع النساء عموماً ومن ضمنها
النساء املعنّفات ،عبر ترجيح كفة السياسات والتوجهات التنموية على حساب التوجهات
اإلغاثية كما هو حاصل راهناً ،إضافة إلى تطوير الوزارة لتدخالتها التنموية في البيوت اآلمنة
من خالل متليك النساء مهناً ،يستطعن من خاللها التحول نحو العمل املنتج ،وحتقيق االستقالل
االقتصادي وهو ما يعزز ثقتهن بأنفسهن ،ويسهم في إعادة إدماجهن مجتمعياً ،ويقول إن هذا
التوجه ال يعمل في أريحا ضمن بيت الطوارىء؛ بسبب محدودية الفترة الزمنية التي تقضيها
النساء بداخله والتي ال تتجاوز الشهر “هنا في أريحا من الصعب احلديث عن خدمات متكينية؛
حدها األقصى شهر ،لكن في محور(بيت حلم) هناك سياسات متكينية للنساء
ألن الفترة ّ
النزيالت ،ولدى بعضهن اآلن إنتاج يباع ويعود مردوده املادي عليهن ولصاحلهن .التوازن ما بني
اجلهد الغغاثي والتنموي :اإلغاثي هو الغالب وما نخطط له هو أن نعكس اآلية ،وأن يصبح
التنموي هو الرئيسي”.175
مما سبق ميكن االستنتاج ،أن التدخالت التي تتم من قبل املؤسسات النسوية واجملتمعية
واحلكومية الزالت تدخالت محدودة األثر ،وبعضها ال يتعدى التدخالت ذات الطابع اإلجرائي،
األمرالذي يتطلب تدخالت نوعية حتدث تغييراً في حياة النساء املعنّفات ،ولكي يرى هذا
التصور النور فإنه مطلوب من قِ بل مختلف املؤسسات آنفة الذكر أو املؤسسات املؤتلفة ضمن
منتدى مناهضة العنف ضد املرأة ،أو أية شراكات ميكن صياغتها بهدف مناقشة توجهات
وسياسات تفضي إلى االتفاق على إستراتيجية عمل مشتركة ،يتم من خاللها حتديد مسارات
تدخلية ،وسياسات عامة ،وأخرى عمالنية تتخذ سمة الدميومة من أجل االرتقاء في التدخالت
املؤسساتية والوصول بها إلى نتائج ملموسة.
توعية ببعد واحد أم توعية مجتمعية؟
من أين نبعت فكرة أن التثقيف ضد العنف األسري أو أي شكل من أشكال العنف ضد النساء
سوف يكون مقتصراً على النساء فحسب؟ ،علماً أن العنف يتشارك به طرفان بشكل إجباري،
فطرف يعنِّف (بكسر النون) وآخر يعنَّف (بفتح النون) ،وطاملا أن املسألة كذلك ،فمن الطبيعي
أو من املفترض ان تتم عملية التوعية على ذلك األساس ،اي ان تكون توعية مجتمعية جتمع
الطرفني وليست توعية تستهدف النساء فحسب.
وليس خافياً أن هناك من يربط بني فشل السياسات النسوية والتوجهات واحلمالت التي تقوم
بها املؤسسات النسوية واالتئالفات املوجهة ملناهضة العنف ضد املرأة ،وبني اعتمادها على
وسع من الهوة القائمة في اجملتمع بني النساء والرجال؛ ألن
منهج تثقيف أحادي البعد ،وهو ما ّ
طرفاً يتلقى التثقيف بينما الطرف اآلخر بعيد كلياً ال بل إنه يرى في عملية التثقيف التي تقوم
بها املؤسسات النسوية واجملتمعية للنساء أنها مبثابة حتريض لهن للتمرد على سلطة الرجال
التقليدية.
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إذن ثمة خلل يعتور عملية التثقيف التي تسعى إلى احلد من العنف األسري وكل أشكال العنف
املمارس ضد النساء ،من عنف دولة إلى عنف مجتمع إلى عنف اقتصادي واجتماعي ،ومكمن
هذا اخللل التشويش احلاصل على الرسالة ،حيث لم تصل الرسالة بشكل صحيح إلى عموم
اجملتمع ،ولم يدرك القائمون على عملية التثقيف إال مؤخراً أن العملية يجب أن تتوجه إلى عموم
أفراد اجملتمع ،وأن تدمج في كل مدخالت التثقيف والتعليم والتربية ،مبا يفضي في النهاية
إلى تغيير العقلية والثقافة السائدة من ثقافة متييزية إلى ثقافة مساواة واحترام ملبادىء حقوق
اإلنسان واملواطنة.
على أية حال ،فيما يلي آراء املؤسسات التي تعمل مع النساء ،وتوجهاتها ،وموقفها من عملية
التثقيف وبأي اجتاه يجب أن تتم.
املرشدة اجملتمعية في مخيمي عقبة جبر وعني السلطان فاطمة حجاجلة ،تقول« :التوعية التي
نقوم بها توعية مجتمعية ،ولكننا ال نُعلم الرجال مسبقاً أن هدف الدعوة للنشاط هو العنف املبني
على النوع االجتماعي؛ ألن غالبية الرجال ال يجدون في هذا العنوان جاذباً أو دافعاً للمشاركة،
لذا نغلف النشاط بعناوين مغايرة من نوع مواجهة الضغوطات ،والتفريغ النفسي وغيره من
العناوين ،وقد بينت التجربة أن الرجال يستجيبون للدعوات واجللسات احلوارية ،وهذا يبدد
األحكام التي تقول إن الرجال ال يستجيبون لدعوات التثقيف ،وأثبت أنها أحكام غير دقيقة،
وكما أسلفت فاألمر أوال وأخيراً متوقف على األسلوب ،وعلى الطريقة التي تدار بها األمور”.176
حديث (حجاجلة) ال يترك أي مجال للشك أو اجلدل ،بأن األحكام املسبقة التي تطلقها بعض
املؤسسات واجلمعيات النسوية ،بأن الرجال ال يستجيبون لدعوات اجلمعيات للمشاركة في
ندوات أولقاءات توعوية ليست أكثر من تبريرات واهية ،لتبرير تقاعسها وغياب الرغبة اجلادة
لديها في بناء عالقات متوازنة مع اجملتمع ،حيث تستسهل تلك املؤسسات أن تعمل مع النساء
بعد أن بات عملها مبني على أساس روتيني معروف ومكرر.
وما قالته (حجاجلة) ع ّبـر عنه اإلعالمي والنقابي علي السنتريسي ،ولكن بطريقة أكثر ح ّدية
وجه أسهم نقده إلى املؤسسات األهلية وغير احلكومية
وبسقف أعلى من النقد رمبا ،حيث ّ
التي تنشط لصالح املرأة ،إذ يقول« :منذ العام ( )95وهذه املؤسسات قائمة ،ماذا حصل من
متكني للنساء؟ لم تتوجه تلك املؤسسات إلى األسرة ككل أو إلى اجملتمع ككل وهذا مقتلها،
رفعنا وعي املرأة بحقوقها وتركنا الرجل ينعم بجهله ،وهذا فاقم الوضع وتسبب في املزيد من
احلد منها ،وهو ما رفع من نسبة الطالق في أوساط النساء،
العنف واألزمات األسرية بدالً من
ّ
ال سيما النساء اللواتي يعملن في العمل العام ،املطلوب تثقيف اجملتمع كله وعدم االقتصار على
النساء”.177
 176مقابلة مع فاطمة حجاجلة
 177مقابلة مع علي السنتريسي
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مدير عام مؤسسة جايكا في أريحا يشدد على أهمية التثقيف اجملتمعي ،باعتباره املدخل
املنهجي حلماية النساء ،وإحداث تغيير إيجابي في الثقافة اجملتمعية “التوعية اجملتمعية مهمة
جداً وهذا ما يركز عليه اليابانيون ،وقد أقمنا من ضمن التثقيف اجملتمعي مراكز مجتمعية
لألغوار ،وقدمنا مشاريع محو أمية وغيرها ،ومن الذين تلقوا التوعية واستفادوا من اخلدمات
النساء .الثقيف مهم وحيوي حلماية املرأة ،ويجب أن يلعب دوراً مهماً في تغيير ثقافة اجملتمع
باجتاه عدم التمييز ،والتخفيف من العنف األسري”.178
نائب مدير وحدة حماية األسرة في شرطة محافظة أريحا واألغوار ،يؤكد أن عملية التثقيف
التي يقومون بها تستهدف اجلميع «دورنا يتمثل في محاضرات توعية وإرشاد في اجلامعات
واملدارس واملؤسسات األهلية” .وكذا يقول مدير مديرية التنمية االجتماعية “التثقيف لدينا
في الوزارة ،يعتمد مفهوم التثقيف اجملتمعي ،ويشمل :توعية ومحاضرات تغطي املدارس
واملؤسسات واملراكز النسوية وغيرها”.179
مسؤولة الصحة النفسية في عيادة وكالة الغوث مبخيم عقبة جبر ،أشارت إلى أن تغييراً قد
حصل مؤخراً على عملية التثقيف التي يقومون بها ،والتي كانت مقتصرة على النساء فقط
“نقوم بأنشطة من خالل برنامج احلماية ومنذ العام ( )2010بدأنا بتنظيم ورش عمل تثقيفية
تستهدف الرجال أيضاً ،وفي حال واجهتنا مشكلة في الوصول إلى الرجال نستعني بالشخصيات
املؤثرة في اجملتمع احمللي” .180ويتضح مما قالته مسؤولة الصحة النفسية إن هناك تغييراً في
منهجية التثقيف باجتاه التثقيف اجملتمعي ،واملسألة األخرى أن اإلصرار على الوصول إلى
الهدف من قِ بل مؤسسة أو فرد ممكن وليس مستحي ً
ال ،إذا ما مت التفكير في أكثر من خيار،
وجتنيد اإلمكانيات املتاحة محلياً.
رئيسة فرع االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في أريحا ،شددت على أهمية التغيير الثقافي في
اجملتمع ،والذي برأيها لن يحصل إال باستهداف كل فئات اجملتمع “لكي نحدث عملية تغيير
احلد من العنف يجب أن تكون عملية
ثقافي ،وتغيير في طريقة التفكير في اجملتمع ،ومن أجل
ّ
التثقيف مجتمعية ،وليست مقصورة على النساء فحسب».181
وهذا التوجه أكدته أيضا مديرة جمعية الشابات املسيحية في أريحا ،التي ترى ان استهداف
الرجال مهم ألنهم املسيطرون “التوعية يجب أن تكون مجتمعية؛ ألن العنصر الذكوري هو املتحكم
في الثقافة” .وعضو الهيئة اإلدارية في املركز النسوي في العوجا أيضاً ،تؤكد أن “التثقيف في
قضايا العنف يستهدف عموم فئات اجملتمع من الرجال والنساء ،ولكن ما نالحظه ان الرجال
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أقل اهتماماً بالورش التوعوية ،ويبدو أن لألمر عالقة باملوروث الثقافي”.182
تقدم ميكن االستنتاج ،أن االجتاه العام في مختلف املؤسسات التي تتعامل في
وفي ضوء ما ّ
موضوع التثقيف والتوعية ضد العنف املمارس على املرأة ،بدت مقتنعة بأهمية تغيير االجتاه
السابق الذي أثبت عقمه وعدم جدواه ،وسار باجتاه واحد دون أن يأخذ بعني االعتبار أهمية أن
يتشارك اجملتمع كله في عملية تثقيف ،تستهدف إحداث تغيير في العقلية والثقافة االجتماعية،
وهو أمر ليس سه ً
ال أو ه ّيناً ،بل يحتاج إلى جهود متراكمة ومتواصلة ومنهجية ،وليس مجرد
طقس سنوي يتم في موسم معني أو مناسبة معينة.
األمر اآلخر الذي أعتقد أنه مهم أيضاً في موضوع التثقيف ،يتمثل في اإلشارة إلى أن مسؤولي
املؤسسات الذين قالوا إنهم يقومون بالتثقيف مبنظور مجتمعي ،هم يتحدثون عن جمهور جاهز
في مؤسسات معروف جمهورها ور ّوادها (مدارس ،وجامعات ،ومؤسسات عامة) ،لكن السؤال
ماذا عن التجمعات اجملتمعية النائية؟ ،وكيف يتم الوصول إلى تلك التجمعات؟ ،ومن يتواصل
مع الرجال والنساء هناك؟ ،وهل لدى املؤسسات آنفة الذكر خطط للتواصل والعمل في هكذا
جتمعات مهمشة ،مييل فيها الرجال إلى عدم التجاوب مع أية عملية تثقيف ،وتخشى النساء
جدية ال زالت حتول دون
من املشاركة خوفاً من العقاب االجتماعي؟ .أعتقد أن هناك حتديات ّ
الوصول إلى التجمعات الشعبية البعيدة والنائية والقابعة في أقصى درجات التهميش ،وهي
حتديات ليست قليلة أو هينة؛ ألنها متثل باحملصلة قطاعات مهمة من السكان ،يجب الوصول
ّ
إليهم ،وإيصال املعرفة والتوعية ،وإدماجهم في كيانات اجملتمع بشكل فعلي بدالً من تركهم
ال ،وموجود شك ً
يعيشون على هامشه البعيد وكأنهم جسم ذيلي منفصل فع ً
ال وال تربطه أدنى
رابطة مع اجملتمع األم.
هل ما تقوم به املؤسسات النسوية جتاه املعنّفات كافياً؟
السؤال حول مدى رضى املؤسسات عن اخلدمات التي تق ّدمها للنساء املعنّفات أمر يستحق
الفحص ،ال سيما وأن االحتياجات متزايدة ،فهل تعمل املؤسسات على تطوير أدائها وخدماتها
بالوتيرة ذاتها أو أنها ال زالت دون املتطلبات؟ ،والسؤال األهم هل حترص املؤسسات التي تق ّدم
اخلدمات إلى فحص مدى رضى املستفيدات من خدماتها عن تلك اخلدمات ،أو أنها ال تلتفت
إلى هذا األمر وكأنه ليس من أساسيات العمل املؤسسي؟.
للوقوف على تلك السياسات سأسوق آراء عدد من مسؤوالت ومديرات املؤسسات النسوية
ومواقفهم ،ومسؤولي مؤسسات تعنى مبوضوع العنف ضد املرأة ،وسأبدأ مبخيم عني السلطان،
يقدم من خدمات للنساء املعنّفات
حيث تشيراملديرة التنفيذية في مركز النشاط النسوي ،أن ما ّ
نقدمها للنساء املعنّفات غير كافية ،ونحتاج إلى املزيد من
يحتاج إلى تطوير “اخلدمات التي ّ
 182مقابلة مع نظر حلتة ،وسحر عرينات
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االختصاصيني االجتماعيني والنفسيني ،كما أننا بحاجة إلى ٍ
ناد شبابي فاعل” .183إذن فقد
وضعت يدها على اجلرح ،وأوضحت النواقص املتمثلة في طواقم مد ّربة في مجال العمل مع
وناد شبابي فاعل؛ ألن وجود ٍ
النساء املعنّفات ٍ
نواد ثقافية اجتماعية لفئة الشباب يسهم في احل ّد
من العنف االجتماعي الناجم عن االحتقان العام ،وغياب مرافق تسهم في تعبئة وقت الشباب،
وتنفيس أجواء الشباب ،وانخراطهم في أنشطة مفيدة وفعالة.
«بتقديري ،إن اخلدمات املق ّدمة للنساء املعنّفات بحاجة إلى تطوير أكثر ،سواء في موضوع
احلماية ،أو في موضوع إقناع النساء باإلفصاح عن العنف املمارس ضدهن ،وجتاوز اخلوف
أن ما يق ّدم بحاجة إلى تطوير نوعي ،خصوصاً
االجتماعي والعزلة .إن استمرار العنف يعني ّ
في البعد الثقافي” .184هذا ما تقوله املرشدة اجملتمعية في مخيمي عني السلطان وعقبة جبر،
وأعتقد أنها محقة فيما تقوله؛ ألن خوف النساء وترددهن وصمتهن على العنف املمارس عليهن
تقدم لهن
هو في وجه آخر عدم اقتناع النساء املعنّفات بأن القطاعات التي من املفترض أن ّ
خدمات ستكون كافية إلى ٍ
حد بعيد لهن للطمأنينة الداخلية ،علماً بأن تغيير ثقافة اخلوف
إلى ثقافة ثقة يحتاج إلى جتربة ملموسة ،وإلى بيئة حاضنة معززة بالثقة املهنية ،والقدرة على
إيجاد حلول للكثير من اإلشكاالت املترتبة على العنف نفسياً واجتماعياً واقتصادياً ،أي أن
التحدي الزال قائماً في االرتقاء بنوعية اخلدمات ،بحيث تفضي إلى تغيير في اخملرجات التي
مبقدورها إحداث التغيير املطلوب ،سواء على مستوى املرأة نفسها أو على مستوى اجملتمع
وثقافته السائدة.
وهناك من يرى أن الفشل في مواجهة العنف ضد املرأة في أريحا أو غيرها من محافظات
الوطن ،يعود في األصل إلى خلل في طبيعة السياسات التي تتخذها اجلمعيات واملؤسسات التي
تأخذ على عاتقها مواجهة العنف ،وال سيما في موضوع التثقيف كما تشير عضو إقليم فتح
ومسؤولة ملف الشابات والشباب متسائلة ملاذا ال يتناسب اجلهد املبذول مع النتائج املتحققة
حول العنف؟ ،وكذلك فعل اإلعالمي والنقابي على السنتريسي الذي يعتبر أن وتيرة العنف في
تزايد وال بتراجع ،والسبب في رأيه أن املؤسسات املناهضة للعنف تعمل على هدم األسرة من
حد قوله على سيطرة األم داخل األسرة ،وافتقاد األسرة للحب” ،ولعل
خالل إصرارها على ّ
معظم أسرنا تفتقد للحب ،وثقافتنا أن األم تريد السيطرة”.185
مديرة الشابات املسيحية في أريحا ،جتزم أن اخلدمات املقدمة للنساء املعنّفات غير كافية
وتقول« :صحيح أن هناك حتسناً في التواصل بني الشؤون والصحة واملستشفى ،ومن املمكن
أن يكون غير ٍ
كاف ،وحتتاج النساء إلى بيئات مناسبة لكي تشتكي وبيئة الشرطة عادة ما تكون
معادية ،وفي اعتقادي أن املؤسسات التي تتابع شكاوي النساء املعنّفات حتتاج إلى حتسني في
- 183مقابلة مع ميسر وقاد
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املستوى املهني ودرجة السرية” .186وتشخيص مديرة جمعية الشابات بأريحا في اعتقادي أنه
دخل في العمق دون مواربة ،إذ بالرغم مما حصل من حتسن على وضعية العديد من املؤسسات
التي تعمل في مجال العنف ضد املرأة ،سواء من ناحية الكادر واالرتقاء مبستوى مهنيته ،أو من
حيث السياسات العامة ،إال أن النساء ال زلن ينظرن بريبة وعدم طمأنينة لتلك املؤسسات ،وال
سيما أنها ال حتمل كلها ذات التوجهات املهنية ،أو الثقافية املتعاطفة ،أو املؤيدة حلقوق النساء
ورفض العنف ضدهن ،وال ننسى أن سرية قضايا معينة قد مت انتهاكها نتيجة وجود أشخاص ال
يعتقدون أن حفظ األسرار من األخالقيات املهنية التي يجب التقيد بها واحترامها.
أما املد ّربة في إدماج النوع االجتماعي في املؤسسات األمنية ،فتؤكد أن اخلدمات املقدمة للنساء
املعنّفات غير كافية “وحتتاج إلى املزيد من التطوير ،وأعتقد أن السياسات هي األساس ،والتعليم
مهم؛ ولهذا نحن نعمل مع املؤسسة التعليمية” .187وهنا أيضا تشير (املغربي) إلى نقطة في غاية
األهمية ،تتمثل في أهمية إدراج مناهضة العنف ضد املرأة ضمن مناهج التعليم ،وإعادة صياغة
مناهج التعليم مبا يؤكد مبدا املواطنة واملساواة في احلقوق والواجبات بعيداً عن أية ثقافة
تسلطية ،أو ثقافة استعالء ،وهو ٍ
حتد أمام احلركة النسوية ومؤسسات اجملامع املدنية ،وعليهم
متابعته حتى النهاية إذا كانوا جادين في مطالب التغيير اإلستراتيجي وليس التغيير املوضعي.
وهناك من ح ّمل اجلمعيات واألطر النسوية املسؤولية في القصور احلاصل ،فالدكتور عبد
الناصر مكي يح ّمل األحزاب واألطرالنسوية املسؤولية “احلركات النسوية دورها ضعيف،
واألحزاب السياسية تلعب دوراً في إضعاف تلك احلركات النسوية ،واخلدمات حتتاج إلى
املزيد ،وكذلك التثقيف” .188وتوافقه الرأي مستشارة وزارة العمل الفلسطينية عائشة عواجنة،
التي حت ّمل كامل املسؤولية في فشل سياسات املناهضة للعنف إلى احلركات النسوية ،إذ تقول:
“ال يوجد حركة نسوية منظمة لها صله وثيقة بالقاعدة النسوية ،وهذا سبب رئيسي في عدم
جناح هذه املؤسسات ،واملطلوب إعادة تقييم على أساس العالقة مع القاعدة النسوية ،وبعيداً
عن االستعراضات”.189
وعن املؤسسات احلكومية يفيد الدكتور هاني زبيدات املستشار القانوني حملافظة أريحا ،أنهم
تقدم للنساء املعنّفات ،والسبب “باعتقادي
غير راضني عن مستوى اخلدمات القانونية التي ّ
تقدم للنساء غير كافية ،سواء القانونية بسبب عدم القدرة على الترافع أمام
أن اخلدمات التي ّ
احملاكم ،وألننا ال نستطيع االستجابة لالحتياجات االجتماعية التي تردنا ،نحن بحاجة إلى
إمكانيات مادية أكثر لكي ّ
احلد األدنى”.190
نغطي تلك االحتياجات ولو في
ّ

186
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189
190
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واخلالصة ،ميكن االستنتاج أن اجلمعيات النسوية واجملتمعية ،والوزارات ،واملؤسسات
احلكومية تق ّر مبا يشبه اإلجماع أن واقع اخلدمات املقدمة للنساء املعنّفات في محافظة أريحا
واألغوار أقل من الطموح ،وال ترتقي إلى مستوى االحتياج الفعلي للنساء ،وبالرغم من تل ّمس
تلك املؤسسات ملكامن اخللل والقصورات والفجوات القائمة ،إال أن القدرة الفعلية على جتاوزها
ال يبدو مستحي ً
ال بطبيعة احلال إذا ما توافرت اإلرادة ،وإذا ما توافر التخطيط ،وال سيما أن
ليس جل اإلشكالية القائمة مردها اإلمكانيات املادية احملدودة ،بل القصور في أدوات القياس
والتواصل والتشبيك ،التي ميكن تفعيلها مبا
يحسن من الرضى اجملتمعي عموماً والنساء
ّ
املعنّفات عن واقع اخلدمات املقدمة ،األمر الذي يتطلب مراجعة شاملة للسياسات والتوجهات
يوجه عمل املؤسسات
والبرامج ،مبا
يحسن في املستوى من األداء من جهة ،ومن جهة أخرى ّ
ّ
واجلمعيات ليصب مباشرة في االجتاه املطلوب.
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االستنتاجات والتوصيات
ً
أوال -االستنتاجات
هل العنف ضد املرأة ظاهرة متفشية في اجملتمع الريحاوي بكل امتداداته املكانية واالجتماعية،
أم أنه مظهر ثانوي محدود االنتشار واألثر؟ ،بديهي أن نبدأ االستنتاجات بطرح هذا السؤال؛
ألن جوهر الدراسة تكمن فيه ،واإلجابة عنه هي إجابة مفتاحية متهد الطريق نحو التداعيات
األخرى املرتبطة بهذا املوضوع الرئيسي.
 لقد أجمع عموم ممثلي الرأي العام في محافظة أريحا واألغوار ،واملتمثل مبدراء املؤسساتالرسمية ذات الصلة ،ومسؤوالت ومديرات اجلمعيات واملراكزالنسوية ،وممثلي اإلعالم
واجلامعات واملثقفني والنقابات ،بأن هناك عنفاً ضد املرأة ،أو عنفاً أس ّرياً ،وهو عنف متعدد
األشكال ،وإن تباينت الترجيحات بني العنف البدني والعنف اللفظي ،يليهما االقتصـادي
والنفسـي .أما العنف اجلنسي فهو عنف مخفي وأشبه بلغز ال يستطيع أحد فك طالسمه
نتيجة العرف االجتماعي ،الذي يضع هذا الشكل من العنف ضمن دائرة احملرمات الكبرى من
حيث اإلفصاح ،علماً بأن هناك إقراراً بوجوده ضمن ظاهرة العنف األسري ،حيث أكد أكثر
من مسؤول ومسؤولة نسوية أن هناك عنفاً جنسياً ،لكن ال أحد يستطيع وضع حتى تقديرات
عامة حوله أو حتديد معامله .إذن هناك عنف مستوطن في محافظة أريحا واألغوار ،ويتمظهر
في أشكال عديدة ،وهو ليس مظهراً ثانوياً ميكن التعايش معه أو السكوت عنه؛ ألنه يطال
املرأة واألسرة واجملتمع باحملصلة ،ويعكس خل ً
ال ثقافياً وتربوياً وأخالقياً ينبغي مجابهته؛ ألن
استمراره عدا عن أنه يعكس خل ً
ويحد من تطورها
ال حقوقياً وأخالقياً ،فإنه يعيق تنمية املرأة،
ّ
واندماجها ومشاركتها الفاعلة في اجملتمع على قدم املساواة مع الرجل.
 هل العنف في تصاعد أو تراجع؟ ،هذا العنوان شهد حالة من اجلدل نتيجة عدم االتفاقموحد بني ممثلي املؤسسات والفعاليات اجملتمعية ،بل إن التقييمات ناجمة أساساً
على معيار ّ
من التجربة احملددة للشخص أو املؤسسة ،ونابعة أيضاً من طبيعة املنطقة .في كل األحوال
املسجلة في املؤسسات الرئيسية التي تتعامل مع األرقام
إذا اعتمدنا معيار األرقام واملعطيات
ّ
واملعطيات ،وهي الشرطة واحملافظة والتنمية االجتماعية ،فإن األرقام متقاربة حيث باملتوسط
هناك ما يقارب ( )70إلى ( )65حالة سنوياً منذ العام ( ،)2014وبالتالي فاحلديث يدور عن
سنينت تبدو فيهما األرقام متقاربة ،وهو ما يجعل من الصعب اجلزم بأن العنف يتصاعد أو
حد معني .وما يزيد األمور تعقيداً في االنحياز باجتاه التصاعد أو
يتراجع ،أو أنه ثبت عند ّ
الهبوط في املنسوب في أريحا ،هو أن اإلحصاءات املقدمة من الشرطة واحملافظة ووزارة
التنمية االجتماعية ال تقتصر على محافظة أريحا واألغوار ،بل تتضمن ما يرد احملافظة من
حاالت معنّفة تستقر في البيت اآلمن هناك ،ونزيالت البيت اآلمن كما هو معلوم لسن من أريحا
بل من كافة محافظات الضفة الفلسطينية .اختصاراً للموضوع إذا اعتمدنا ما قيل في املقابالت
فإن احملصلة العامة للذين اعتقدوا أن العنف في صعود كانوا أكثرية ،والذين اعتقدو أنه تراجع
94

المقدمة
دراسة مس��ح العنف والخدمات
ّ
للنس��اء ف��ي محافظ��ة أريح��ا واألغ��وار

كانوا أقلية ،وهذا ميكن االستناد إليه بوصفه مؤشراً وليس حقيقة علمية مسندة.
 في أسباب العنفُ :ذكرت أسباب كثيرة للعنف األسري ،لكن أبرزها كما تب ّين من خاللاملقابالت العامل الثقافي واالقتصادي ،ثم التنشئة االجتماعية ،واألوضاع العامة ،وهذه األسباب
قد تكون اآلن حتتل موضوع الصدارة كسبب للعنف ضد املرأة  ،لكن ليس بالضرورة أن تبقى بعد
عدة سنوات هي نفسها ،مما يعني أن األسباب متحركة ومرتبطة بالظرف واملعطى التاريخي
امللموس ،وليست وصفة تصلح لكل زمان ومكان ،لكن ما يهم املعنيني بالتغيير هو اإلمساك
باحللقة الرئيسية املتمثلة في األسباب الرئيسية املذكورة أعاله ،التي أجمع املتحدثون وقادة
الرأي العام على اعتبارها أساساً للعنف ضد املرأة في محافظة أريحا واألغوار.
تسجل أية عملية قتل للنساء ال
 بالرغم من اإلقرار بوجود عنف أسري ضد املرأة ،فإنه لمّ
حتت مس ّمى قتل على خلفية ما يسمى بقضايا شرف وال غيرها ،لكن املثير في األمر هو مقتل
أربعة رجال خالل السنوات الثالث األخيرة نتيجة عنف أسري ،ولهذا قمن بالتخلص من الزوج
أوقتله؛ ألنه ف ّكر بالزواج من أخرى ،أو ألنهن يرغنب بالزواج من رجل آخر ،ومقتل رجال على يد
نساء في أريحا خلق في أوساط الرجال هناك ما يشبه النزوع لتحميل النساء مسؤولية العنف
األسري مستندين في نزوعهم هذا إلى املعطيات ،حيث يسمع الباحث مقولة مقتل أربعة رجال
ولم يسجل مقتل أية امرأة .في مطلق األحوال مقتل رجال على أيدي زوجاتهم يع ّد عنفاً مبالغاً
فيه ،بل يشكل أعلى درجات العنف األسري ،وهو أمر مدان ومرفوض بطبيعة احلال ،لكنه ال
يجب أن يحجب الوجه اآلخر للحقيقة ،واملتمثل بوجود عنف متعدد األشكال واملسميات ال زال
يقع على املرأة هذا أوالً ،وثانياً يؤكد صحة استخدام العنف األسري بدي ً
ال للعنف ضد املرأة،
ألن العنف األسري له أوجه متعددة أبرزها العنف ضد املرأة ،وبالتالي عندما نتحدث عن خطة
وطنية ملناهضة العنف األسري بكل أشكاله ،فهذا يعني اجتثاث العنف كثقافة وسلوك عدواني
من قِ بل كل أفراد اجملتمع ،وليس فرداً بعينه أكان ذكرا أم أنثى.
 إدراج عمل النساء في املستوطنات اإلسرائيلية حتت عنوان العنف االقتصادي ،أو ما متاالصطالح على تسميته بهذا االسم ،كان الهدف منه تسليط األضواء على هذا العنوان وإعطائه
حيزاً مهماً من املعاجلة واملناقشة ،ومرد هذا االهتمام يعود لعاملني اثنني :اتساع الظاهرة في
محافظة أريحا واألغوار إلى درجة تستدعي االهتمام من قِ بل الرأي العام ،وصانعي القرار،
ومجموعات الضغط املدنية واحلقوقية املعنية باألمر ،حيث تعمل مئات النساء في املستوطنات
بطريقة غير منظمة بل عشوائية وبدون أدنى ضمانات اجتماعية أو صحية أو سواهما ،وبدون
مرتب أو أجر واضح؛ ألن السمسار احمللي هو رب العمل الذي يحدد األجور للنساء.
والدافع الثاني لالهتمام بهذه الظاهرة ،هو حجم االنتهاكات والعنف الذي يطال النساء
العامالت في املستوطنات ،ابتداء من ساعات العمل ومروراً بالتحرشات واالعتداءات وعروض
االرتباط واإلسقاط األمني ،وبالتالي فإن النساء العامالت في املستوطنات يعانني عنفاً مر ّكباً
ومتعدد األبعاد ،يبدأ بالسمسار وال ينتهي بالزوج الذي يتعامل مع زوجته العاملة في املستوطنة
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باعتبارها مصدر دخل له ولألسرة ،وهو ال يبذل أدنى جهد لكي يتشارك معها اجلهد واملسؤولية
في توفير الدخل لألسرة ،بل يجلس ويتابع “الفيس بوك” على حد وصف ممثالت املؤسسات
النسوية ،األمر الذي يعني أن القهر أوالعنف النفسي يطال العامالت في املستوطنات ،ليس من
قِ بل املستوطن والسمسار شريكه ،بل من قِ بل الزوج أيضا أو رب األسرة ،الذي عدد في زواجه
ليرفع عدد األيدي العاملة املنتجة لديه ،واألنكى أن املرأة التي تعمل وتتحمل كل املشاق واألعباء
واإلهانات والعنف ال تتح ّكم بأجرها من حيث املصروف ،بل يتح ّكم به الزوج وفقاً ملصاحله
واعتباراته ،وبالتالي هناك وضع تعيشه املرأة يشبه العبودية في أحد أوجهه.
 إعطاء حيز من االهتمام في الدراسة إلى العنف االجتماعي في محافظة أريحا واألغوار،بالتاكيد كان له هدف يتمثل في تأثير الثقافة االجتماعية السائدة على النساء من خالل مفاهيم
اجتماعية ثقافية تفعل فعلها في اجملتمع ،حيث ينظر باستغراب شديد العتبار الزواج املتعدد
شك ً
ال من أشكال العنف االجتماعي والنفسي ضد املرأة  ،انطالقاً من مفاهيم لها عالقة
بالعادات والتقاليد ،واستناداً إلى نص ديني مقدس أيضا ،حيث حاججنا أشخاصاً في أريحا
اعتبار الزواج من ثالث نساء وأربع أنه يندرج ضمن مفهوم العنف االجتماعي ،منطلقاً من أنه
حق مق ّر بالقانون والشرع ،وبالتالي ال يحق ألي كان أن يشكك أو يصنّفه عنفاً ،وهذا بطبيعة
احلال يؤشر إلى أن العنف االجتماعي في محافظة أريحا واألغوار له امتدادات عميقة في
الثقافة السائدة في اجملتمع ،وهي ذات الثقافة التي أنتجت تعددية في الزواج ،ووقفت وراء
تزويج فتيات بأعمار صغيرة ،وحرمانهن من استكمال الدراسة وهن ما دون الـ ( )18عاماً ،بحجة
أن هناك مدرسة مختلطة في إحدى القرى ،وهي ذاتها التي تقف أمام أية عملية تثقيف للنساء
بحقوقهن بذريعة التحريض تارة ورفض االختالط تارة أخرى ،وهذه الثقافة بداهة مبثابة بيئة
خصبة للعنف ضد النساء .وبالتالي ليس غريباً أن يقترن الزواج املتعدد مع اخلوف االجتماعي
الذي تعانيه املرأة ،فهي بحكم هذه الثقافة ال تستطيع رفض أو حتى االحتجاج على زواج شريكها
بثانية وثالثة ،وبالتالي تقبل باألمر الواقع ألنها مغلوبة على أمرها.
 العشائر في محافظة أريحا واألغوار ال زالت هي البنية األساسية في اجملتمع ،التي منخاللها تتوزع األدوار واملسؤوليات ،وبالتالي فإن احلل والربط في مختلف املواضيع االجتماعية
يتم من خالل العشائر ،وال يبدو أن هناك من يرغب في اجملتمع احمللي في حتدي سلطة
العشيرة ،أو جتاوز سلطة رجال العشائر؛ ألنهم ينظرون إليها باعتبارها إحدى أسباب االستقرار
داخل احملافظة ،علماً بأن مفهوم االستقرار االجتماعي مفهوم مرن وفضفاض ويحتاج إلى اتفاق
بشأنه؛ ولهذا فإن مكانة رجال اإلصالح والعشائر في احملافظة كدور ومسؤوليات وتدخالت
واضح وجلي مبا فيها قضايا العنف ضد املرأة ،وبالتالي ترى اخملاتير وشيوخ العشائر يدخلون
في مختلف امليادين بتكليف متعدد من جهات مختلفة رسمية وغير رسمية.
 بالرغم من كل عمليات التثقيف واإلرشاد التي تقوم بها مختلف املؤسسات واالئتالفاتاملناهضة للعنف األسري ،فإن اخلوف االجتماعي ال زال مسيطراً في أوساط النساء ،وعليه
فإن املهمة الرئيسية ملواجهة العنف األسري هي في إقناع النساء أن ثمن السكوت نتائجه أوخم
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بكثير من اإلفصاح وقول احلقيقة ،وحتى ال جنلد النساء ونضيف لهن معاناة فوق معاناتهن ،فإن
جهداً مكثفاً من املطلوب بذله لتخليص املرأة من ثقافة االستالب كشرط مسبق ملغادرة دائرة
اخلوف االجتماعي ،والتع ّود على كشف املعتدي واملعنِّف ومواجهتهما ،ولضمان وصول النساء
إلى هذا املستوى ،فإن االرتقاء باملنظومة اجملتمعية التي تعمل في إطار شبكة احلماية القانونية
متدن
واالجتماعيةأامر ال يقبل التأجيل؛ ألن غياب البدائل أمام النساء أو وجود بدائل مبستوى ٍ
من اجلودة ،يطيل أمد مرحلة التردد واخلوف ،بينما توفيرها بشكل مقنع يلعب دوراً في كسر
حالة اخلوف والتردد.
تقدم للنساء في محافظة أريحا واألغوار متباينة بني مؤسسة
 واقع اخلدمات العامة التي ّوأخرى ،واملالحظة الرئيسية على تلك اخلدمات أنها مكررة ،وتبدو مشتتة وأثرها التراكمي
سواء على مستوى تغيير الوعي والثقافة ،أو على مستوى إحداث تنمية ومتكني اقتصادي ال يكاد
يرى بالعني اجملردة ،وهو ما يعني أن جهداً مؤسساتياً املطلوب اتخاذه باجتاه إعادة تقييم شاملة
ملنظومة اخلدمات ،بهدف تنظيم العملية وتوجيهها نحو وجهتها الصحيحة ،وذلك من خالل
تنسيق اجلهود بني مختلف املؤسسات التي تق ّدم اخلدمات ذاتها ،ووضع خطط جمعية تتضافر
فيها جهود اجلميع دون أن تقع في دائرة التكرار ،ولتقدمي خدمة أعلى من حيث اجلودة وأكثر
اتساعا من حيث النطاق اجلغرافي والسكاني من أجل الوصول إلى نتائج ميكن البناء عليها
واالنطالق نحو مستويات جديدة .ومن أجل إيصال اخلدمات بطريقة متسقة بني مركز املدينة
واملناطق البعيدة واملهمشة.
 يبدو أن هناك انفصاماً واضحاً بني اإلعالم بكل مسمياته باحملافظة ،وما بني املؤسساتالنسوية واجملتمعية التي تعمل على مناهضة العنف ضد املرأة  ،وهو أمر يستدعي االهتمام
جلهة حل هذه اإلشكالية باجتاه إعادة ربط محكمة ومدروسة بني اجلهد اجملتمعي املناهض
للعنف ضد املرأة في محافظة أريحا واألغوار واجلهد اإلعالمي ،ومبا يعكس ويغطي ما يتم من
مجهودات وأنشطة وفعاليات بشكل دائم وعلى مدار العام ،وليس موسمياً ،أو ارتباطاً بحدث
أو حملة ما .وشرط التقدم على هذا الصعيد أي املواكبة اإلعالمية النشطة والفاعلة واملؤثرة،
هو إدراك املؤسسات الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد املرأة وفي مقدمتها املؤسسات
النسوية القاعدية ،أن اإلعالم هو وسيلتها األهم واألجنع واألسرع في إيصال رسالتها إلى
جمهورها والتأثير فيه ،إذا كانت جادة في إيصال رسالتها والتأثير في اجتاهات الرأي العام.
والتبريرات التي سيقت من بعض املسؤوالت في اجلمعيات النسوية حول اإلمكانيات ،سواء
املهنية اإلعالمية أو املادية ،تبدو في نظري تبريرات غير مقنعة طاملا أنه ميكن التغلب عليها
من خالل الشراكات ،وعمليات التشبيك ،وتنسيق اجلهود ،ال سيما أنه ليس مطلوباً من كل
كحد أقصى على
املؤسسات أن تدير برامج إعالمية دائمة ،بل ميكن االتفاق على برنامج أو اثنني ّ
أن جتمع بني البعد اإلخباري والبعد التوعوي احلواري التثقيفي.
 ال زال العمل املوسمي هو السمة الغالبة لدى املؤسسات النسوية القاعدية الناشطة فيميدان مناهضة العنف ضد املرأة ،وهو ما يستدعي طرح املزيد من األسئلة الهادفة إلى إثارة
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حالة من النقاش اجلاد واملنهجي لهذا النمط من الفعل اجملتمعي ،حيث تستنفر كل مؤسسات
البلد ،وتقيم الفعاليات واملهرجانات واملسيرات املناهضة للعنف ضد املرأة في األسبوع الوطني
ملناهضة العنف ،ومبجرد انتهاء األسبوع تنتهي معها األنشطة والفعاليات ،أو أنها تتراجع إلى
أدنى مستوياتها ،بحيث تفقد أي تأثير محتمل ،وهو ما يو ّلد انطباعاً لدى اجلمهور أن العنف
بدأ وانتهى خالل األسبوع الوطني ملناهضة العنف ،وللخروج من هذه احلالة امللتبسة ال بد
من إعادة النظر في آليات العمل والسياسات القائمة راهناً ،والبحث في اجتاهات عمل بديلة
تكتسي صفة الدميومة والشمولية ،وتعطي املؤسسات النسوية حضوراً أوسع في أوساط النساء
وعموم اجملتمع.
 هناك التباس كبير في مفهوم الشراكة اجملتمعية وصياغة الشراكات بني املكونات اجملتمعيةوالنسوية ،حيث أفاد مختلف ممثلي املؤسسات التي مت مقابلتهم أنهم ينشطون بالشراكة في
مناهضة العنف ضد املرأة ،لكن عندما تتع ّمق أكثر في مناقشة مفهوم الشراكة من حيث الشراكة
في التخطيط والتنفيذ والرقابة والتقييم ،يتضح أن الشراكة في مفهومهم ال تتجاوز الدعوة
للمشاركة في أنشطة وفعاليات تنفذ ضمن حمالت وطنية ،وفي احملصلة ميكن االستنتاج أن
مفهوم الشراكة الفعلية القائم على أسس متفق عليها ،تسمح مبشاركة اجلميع في مناقشة
املوجهة ملناهضة العنف ضد املرأة ال زال غائباً عن ساحة العمل
السياسات واألنشطة والبرامج ّ
النسوي واجملتمعي عموماً ،األمر الذي يتطلب إعادة صياغة مفهوم الشراكة ضمن قاعدة أكثر
اتساعاً وشمولية ،ومبا يجعل اجلميع شريكاً فعلياً في التخطيط والرقابة وتقييم اخملرجات
واملردود العام.
يقدم من مشاريع باسم النساء ،أو لعموم اجملتمع،
 على صعيد التمكني االقتصادي ،فإن ما ّخصوصاً املشاريع املشتركة برؤوس أموال متواضعة ،فهي مشاريع ال ترتقي إلى مستوى التمكني
إطالقاً؛ ألنها محدودة التطور ،وهو ما يؤكد أن ما يسمى بتمكني اقتصادي للنساء ال زال في
غالبيته العظمى يكتسي طابعاً إغاثياً ،أي أنه يترك أثراً محدوداً ومؤقتاً وسرعان ما يزول،
واعتماد هذا املنهج التسكيني في املساعدات بالطبع ال تتحمل مسؤوليته املؤسسات النسوية
القاعدية على اإلطالق ،بل يتحمل مسؤوليته أكثر من طرف رسمي وأهلي ،وهو ما يتطلب
نقاشاً مع ّمقاً بني مختلف املكونات الرسمية واألهلية باجتاه العمل على بلورة إستراتيجية متكني
اقتصادي للنساء ،تعتمد أساساً على البعد اإلنتاجي واملشاريع الصغيرة املد ّرة للربح ،والكفيلة
بخلق استقالل اقتصادي وتنمية فعلية للمرأة ،ينقلها من واقع إلى آخر تستطيع من خالله
صياغة وضعها ومستقبلها بصورة أفضل وأكثر استقاللية وأقل خوفاً
ال يبدو أن هناك اتفاقاً على ترتيب األولويات للنساء في احملافظة بني التمكني الثقافي وبناءالقدرات من جهة ،والتمكني االقتصادي من جهة أخرى ،وهذا التباين في األولويات له بطبيعة
احلال أسبابه الناجمة أصال عن التباين في واقع اجملتمع بني املدينة واملناطق الريفية النائية،
إضافة إلى قناعات ممثالت املؤسسات النسوية وتغليب جانب على حساب اآلخر .وإيجاد نقطة
توازن بني األولويتني من خالل العمل بالتوازي أمر يستحق التفكير واملناقشة ،كي ال يتغلب بعد
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على آخر وتبقى حالة اجلدل محتدمة.
 بالرغم من التوافق املشار إليه من قِ بل مقدمي اخلدمات للنساء املعنّفات ،وال سيما خدمةالتحويل واحلماية ،إال أن هناك ثغرات وعقبات ال زالت قائمة وحتتاج إلى معاجلة ،سواء ما
يتعلق مبهنية العاملني أو نظامية التحويل ،أو التدخالت غير النظامية ،أو تدوير املوظفني ،أو
عدم فصل حماية األسرة عن مبنى الشرطة ،أو غياب نظام ممأسس (بروتوكول مكتوب) يحكم
عمل األطراف الشريكة محلياً في نظام التحويل واحلماية للنساء املعنّفات ،ويعمل على تكريس
ثقافة العمل املؤسساتي احملتكم إلى نظام ومرجعيات واضحة وصريحة.
 االنتقال في عملية التوعية من األحادية للنساء إلى التوعية اجملتمعية ،كان وما زال أمراًضرورياً كي تتواءم عملية التثقيف مع اجملتمع ككل وليس جزءاً منه ،وهذا االنتقال يبدو أن
املؤسسات النسوية وغيرها بدت مقتنعة بأهميته؛ ألن االجتاه السابق الذي اتخذ من املرأة
فئة مستهدفه له فقط ثبت وعلى أرض الواقع عقمه وعدم جدواه .ولكن مع التطور احلاصل
فال زال هناك عدد من احملاذيرالتي يجب جتاوزها في عملية التثقيف ،أبرزها تنسيق اجلهود
ودميومة النشاط على مدار العام .واحملور الثاني أن ال تنحصر عملية التثقيف في جتمعات
جاهزة وقريبة من مركز املدينة فيما تبقى املناطق النائية واملهمشة بعيدة ،علماً بأنها األكثر
احتياجاً على مختلف املستويات.
ثاني ًا -التوصيات
• تركيز اجلهود من أجل إجالء مسألة اخلوف واإلفصاح عن العنف الذي تتعرض له النساء؛
سيوسع من دائرة األمان لدى املرأة ،وسيعطي فسحة أكبر للمهتمني
ألن كسر حاجز اخلوف
ّ
للوقوف بشكل أكثر شفافية على واقع اجملتمع واحتياجاته ومتطلباته وأولوياته.
•فصل وحدة حماية األسرة في الشرطة عن مقر الشرطة العام في املدينة ،ومبا يحقق
اخلصوصية والسرية ،ويستبعد أية إشكاالت قد تترتب على التواصل مع وحدة حماية
األسرة.
•إعطاء مساحة أكبرمن االهتمام في العمل اإلعالمي واملواكبة اإلعالمية من قِ بل املؤسسات
النسوية القاعدية ،وإجراء مصاحلة معهم ألن اإلعالم شريان حيوي في عملية مناهضة
العنف ضد املرأة ،وبالتالي ال ميكن االستغناء عنه حتت أي اعتبار.
•تعزيز املؤسسات النسوية القاعدية من خالل متتني بناها الداخلية ،وتعزيزها ببرامج
عمل دائمة ،ودعمها بكوادر خبيرة ومد ّربة ،واستحداث آليات عمل للتواصل مع القاعدة
النسوية.
•إلعطاء قيمة عملية للتمكني االقتصادي ال بد من أخذ توصية ممثالت املؤسسات النسوية
القاعدية بعني االعتبار ،واملتمثلة بوقف املشاريع املشتركة للنساء ،التي تقام برأسمال
ضعيف ال يقود إلى متكني فعلي للمرأة ،واستبداله مبشاريع فردية ألنها ذات جدوى
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اقتصادية أفضل ،عدا عن أنها تشكل حتدياً للمرأة في تطوير ذاتها وقدراتها والصمود في
سوق املنافسة.
•تعزيز حالة الشراكة بني املؤسسات الناشطة في ميدان مناهضة العنف ضد املرأة ،وذلك
من خالل مراعاة االشتراطات واألسس الفعلية للشراكة ،ابتداء من طرح الفكرة والتخطيط
لها ،ومراقبة تنفيذها وصوالً إلى تقييم األداء.
املقدمة للنساء إلى كافة املستحقني لها ،بصرف النظر عن مكان
•ضرورة شمول اخلدمات
ّ
سكناهم ،ومبا يخلق مجتمعاً أكثر إنصافاً ،وأكثر توازناً.
• -هناك أهمية استثنائية إلعطاء اهتمام متزايد لإلدماج اجملتمعي للنساء املعنّفات من
خالل برامج مدروسة ،وهو ما يعطي النساء مساحة أكبر من األمان االجتماعي.
• من أجل تعزيز املأسسة لدى الشركاء الذين يق ّدمون احلماية للنساء املعنّفات ،واالرتقاء
مبستوى اخلدمات هناك ضرورة لصياغة بروتوكول ّ
ينظم العالقة بني مختلف الشركاء.
•-غياب آلية واضحة لفحص مدى رضى النساء ،أومتلقي اخلدمة من النساء املعنّفات عن
تقدم اخلدمة أمر غير صحي ،وهو ما يتطلب وضع آلية فحص منهجية من
املؤسسات التي ّ
خالل استطالعات رأي ،أو أية أدوات أخرى لقياس مدى الرضى.
•إعادة النظر في احلمالت الوطنية املناهضة للعنف ،وال سيما أنها باتت أنشطة من ّمطة ال
حتظى بإقبال شعبي أو نسوي وال تضيف الكثير ،باجتاه فعاليات مبتكرة تعطي نتائج أكثر
تأثيراً على النساء وعلى الرأي العام أيضاً.
• -تثقيف عضوات الهيئات اإلدارية وتدريبهن في كافة املؤسسات النسوية على النوع
االجتماعي ،إذ ال يعقل أن تعلن رئيسة مؤسسة أو عضوة مجلس إدارة أنهم ال يعطون العنف
ضد املرأة أي اهتمام ،وال يشجعون النساء على اإلفصاح عن العنف الذي يتعرضن له.
• تعزيز حالة التشبيك بني مختلف املؤسسات الناشطة في ميدان العنف ،بهدف حتسني
األداء ،والتغلب على نقص اإلمكانيات وضعف الكادر احمللي.
•هناك أهمية استثنائية إلطالق فكرة املرصد الوطني وتنفيذها ،بهدف توثيق العنف املمارس
على املرأة على املستوى الوطني ،ومبا يس ّهل على الباحثني واملهتمني االعتماد على البيان
واملعلومة ،وتوظيفها في سياق الدراسات ،ورسم السياسات بشكل صحيح.
• ينبغي العمل وبشكل مكثف من أجل استصدار قانون حماية األسرة من العنف ،باعتباره
ضرورة من أجل تشكيل حماية قانونية مقنعة للمرأة في ظل تقادم قانوني العقوبات
واألحوال الشخصية النافذين في األراضي الفلسطينية.
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املصادر واملراجع
 -1مصادر مكتوبة
•االنتهاكات اإلسرائيلية في محافظة أريحا واألغوار ،موقع محافظة أريحا اإللكتروني،
.2016
•اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،كتاب محافظة أريحا واألغوار اإلحصائي السنوي
( ) 3تشرين أول /أكتوبر.2011 ،
•قرار مجلس الوزراء رقم  9لسنة  2011بنظام مراكز حماية املرأة املعنّفة.
•قرار مجلس الوزراء رقم  18لسنة  2013بشأن نظام التحويل الوطني للنساء املعنّفات.
• مركز املعلومات لشؤون اجلدار واالستيطان /هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان2015 ،
• مركز املعلومات الوطني /وفا/توزيع السكان في احملافظات ،منتصف .2015
 -2مقابالت شخصية
•أحمد شيش (نقيب شرطة) ،نائب رئيس وحدة حماية األسرة في شرطة أريحا.
•أسامة سلعوس (دكتور) ،عميد كلية القانون في جامعة االستقالل ورئيس العيادة القانونية
التابعة للجامعة.
•ألفت العالم ،مرشدة الصحة العامة في عيادة وكالة الغوث مبخيم عقبة جبر.
• أمينة جرادات ،املرشدة االجتماعية في البيت اآلمن بأريحا.
•انتصار األخرس ،رئيسة الهيئة اإلدارية في جمعية النشاط النسوي مبخيم عقبة جبر.
• إميان أبو فرحة ،نائب مدير مديرية العمل بأريحا.
• إميان وشاح ،مديرة النوع االجتماعي في وزارة احلكم احمللي بأريحا.
•تهاني براهمة ،مرشدة اجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية بأريحا.
•جهاد أبو العسل ،أمني سر إقليم فتح بأريحا.
•حليمة أبو ربيع رئيسة جمعية اجلفتلك التعاونية.
• حنان ع ّماش ،أمينة سر جمعية النشاط النسوي في مخيم عقبة جبر.
• حنان الغوج ،اختصاصية اجتماعية في مديرية صحة أريحا.
• حياة الدجاني ،رئيسة جمعية سيدات أريحا.
•خليل الداهوك ،مختار ورجل إصالح ،أريحا.
•خولة بالو ،رئيسة جمعية التسليف التعاونية ،أريحا.
•دميا عويضة ،مديرة البيت اآلمن بأريحا.
•رائقة ح ّداد ،مديرة التمريض في مديرية صحة محافظة أريحا.
منسقة العيادة القانونية في جامعة االستقالل بأريحا.
•رنا العاصيّ ،
•سحر عرينات ،سكرتيرة بلدية العوجا ،وعضو هيئة إدارية في مركز نسوي العوجا.
•سليمان بشارات ،مدير عام وزارة التنمية االجتماعية بأريحا.
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•سليمان أبو زايد ،مختار ورجل إصالح ،أريحا.
• سماح السلمان ،مديرة دائرة املرأة والطفل في محافظة أريحا.
•عايشة عواجنة ،مستشارة وزير العمل ،أريحا.
•عبد الناصر مكي (دكتور) ،مدير مؤسسة جايكا اليابانية بأريحا.
•عبير نشاشيبي ،مديرة تنفيذية في جمعية سيدات أريحا.
•على السنتريسي ،إعالمي في تلفزيون فلسطني ،ورئيس نقابة العمال في محافظة أريحا
األغوار.
• فاطمة حجاجلة ،مرشدة مجتمعية في مخيمي عني السلطان وعقبة جبر.
•فاطمة عب ّيات ،رئيسة مركز نسوي فصايل.
• فتحي براهمة ،مدير تلفزيون فلسطني بأريحا ،ورئيس الهيئة اإلدارية لنادي شباب أريحا
الرياضي.
• لينا ازبيدات ،رئيسة جمعية الزبيدات النسوية اخليرية.
•ممدوح أبو جرار ،رئيس مجلس قروي عني غزال.
• ميسر و ّقاد ،مديرة تنفيذية في املركز النسوي في مخيم عني السلطان.
•ميسون براهمة ،عضو إقليم فتح بأريحا ،ومسؤولة ملف الشباب.
• نادرة املغربي ،رئيسة االحتاد العام للمرأة الفلسطينية بأريحا ،وعضو فريق دمج النوع
االجتماعي في قطاع األمن حلماية النساء ،جامعة االستقالل ،ومركز جنيف.
•جناة ارميلية ،رئيسة جمعية تنمية نساء ديوك  -النويعمة النسائية اخليرية.
• نصر آدم ،مدير عام احلكم احمللي بأريحا.
•نظر حصري حلتة ،مديرة جمعية الشابات املسيحيات بأريحا.
•هاني ازبيدات (دكتور) ،املستشار القانوني في محافظة أريحا.
•هبة بالو ،اختصاصية نفسية في مديرية صحة أريحا قسم الصحة النفسية.
•يوسف مناصرة ،مدير جلنة خدمات مخيم عني السلطان.

102

