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املقدمة

�العتد�ء  من  تعاين  فهي  �الإ�رش�ئيلية،  �العتد�ء�ت  د�ئرة  يف  �لفل�صطينية  �ملر�أة  تقع 

�ملبا�رش عليها �صو�ء بالقتل، �أم �جلرح، �أم �الإبعاد، �أم �العتقال، كما تعاين من �ال�صتهد�ف 

لها  �لذي ي�صبب  �الأمر  �ملحيطة،  �أو بيئتها  �أ�رشتها،  ��صتهد�ف  لها من خالل  �ملبا�رش  غري 

مزيد�ً من �ملعاناة �لنف�صية، و�الجتماعية، و�القت�صادية.

فهي  �لفل�صطينية؛  �ملر�أة  ��صتهد�ف  على  يقدم  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  عجب  وال 

وال  لها،  �الحتالل  يتعرَّ�ص  لذلك  �لرجال؛  ومن�صاأة  �الأجيال،  و�صانعة  و�ملربية،  �الأم، 

�جل�صمانية  لظروفها  �ملر�عاة  عدم  مع  �لرجل،  وبني  بينها  �لوح�صية  �ملعاملة  يف  ُيفّرق 

و�لف�صيولوجية.

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لعربية  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بدء  منذ 

�نتهاك حقوق  �إىل  1967، عمد  �لقد�ص، وقطاع غزة، يف حزير�ن/ يونيو  مبا فيها �رشقي 

�الإن�صان �لفل�صطيني، وكانت �أيديولوجيته ترتكز على قتل وتهجري �أكب عدد من �ل�صكان 

�لفل�صطينيني؛ الأن �صيا�صته �حتاللية �إحاللية، وتت�صابه �إجر�ء�ت �الحتالل �لتع�صفية �صّد 

�لن�صاء يف كل من �ل�صفة �لغربية، و�لقد�ص، وقطاع غزة، فهي نابعة من �صيا�صة �لتمييز 

�لعن�رشي �صّد كل من، وما هو فل�صطيني. 

كانت �ملر�أة �لفل�صطينية، وما تز�ل، حا�رشة بكل وجد�نها يف قلب �ملعاناة �لتي يعانيها 

�أبناء �صعبها نتيجة لالحتالل، فكان منها �ل�صهيدة، و�جلريحة، و�الأ�صرية، و�ملبعدة، وقد 

�رتكبت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صدها �أب�صع �جلر�ئم من قتل، وت�رشيد، و�عتقال، 

�ملتعلقة  �لدويل  �لقانون  قو�عد  �أب�صط  بذلك  منتهكًة  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  يف  وتعذيب 

بحقوق �الإن�صان.

وقد �أ�صهم �حل�صار و�الإغالق و�حلو�جز �لع�صكرية يف زيادة معاناة �ملر�أة �لفل�صطينية، 

و�لفتاة  �ملر�أة  تتكبدها  �لتي  �ملعاناة  خالل  من  �لتعليمية  �لنو�حي  على  �صلباً  �أّثر  حيث 

�لفل�صطينية للو�صول �إىل �ملدر�صة �أو �جلامعة، حيث يتوجب عليها جتاوز نقاط �لتفتي�ص 

�لع�صكرية، �أو من خالل �إغالق �ملد�ر�ص و�جلامعات، �أو �قتحامها، م�صببة �الأذى �لنف�صي 

و�جل�صدي للطالبات. �أما من �لناحية �ل�صحية فنجد عدم توفر �لرعاية �ل�صحية �لالزمة 

�حلو�جز  قرب  �أخريات  و�إجها�ص  �لن�صاء،  من  �لعديد  وفاة  ُيلحظ  كما  والأطفالها،  لها 

املقدمة
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ناهيك عن  �ملنا�صب.  �لوقت  �مل�صايف يف  �إىل  �لع�صكرية؛ نتيجة تعطيل �الحتالل و�صولهن 

�حل�صار �لقا�صي �ملفرو�ص على قطاع غزة، �لذي �أ�صبح �صجناً كبري�ً، فتُحرم �ملر�أة من 

حّق �حلركة و�لتنقل، ويف �ملقابل �أ�صهم �حل�صار �ملفرو�ص على مدن �ل�صفة وقطاع غزة 

يف قطع �لرو�بط �الجتماعية، من خالل منع �أفر�د �لعائلة �لو�حدة من �لتو��صل و�اللتقاء.

�أدى �لتدهور �القت�صادي، �لذي تعاين منه �الأر�ص �ملحتلة نتيجة �صيا�صات �حل�صار 

و�الإغالق، �إىل �إلقاء �ملزيد من �لعبء على �ملر�أة �لفل�صطينية، ففي �أحيان ال ي�صتطيع �لزوج 

توفري �لقوت �لالزم لبيته، ويف �أحيان �أخرى ت�صطر �ملر�أة لرتك بيتها و�لبحث عن عمل، 

قد مُتتهن فيه كر�متها؛ من �أجل توفري لقمة �لعي�ص لها والأبنائها. 

�إن �صعي �الحتالل �لد�ئم لتهجري وت�صتيت �لعائالت �لفل�صطينية �أّثر �صلباً على �ملر�أة، 

كما  و�أقاربها،  باأهلها  �اللتئام  باإمكانها  يعد  ومل  و�لت�صتت،  �لغربة  �آالم  تعاين  فرتكها 

�الأعباء  زيادة  �إىل  �أدى  بالهدم  �لفل�صطينية  للمنازل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتهد�ف  �أن 

�الجتماعية و�لنف�صية للمر�أة، ويف كثري من �الأحيان ��صطرت للبحث عن عمل بعد هدم 

منزلها، كما �رتفعت وترية �مل�صاكل �لزوجية.

وتتكرر �حلو�دث �ملاأ�صاوية �لتي تتعر�ص لها �ملر�أة �لفل�صطينية بفعل جر�ئم �الحتالل 

�ملتكررة، و�صوف تتناول �لدر��صة �لتي بني �أيدينا �جلر�ئم �لتي ترتكبها قو�ت �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي �صّد �ملر�أة �لفل�صطينية، و�لتي و�إن حاولنا ح�رشها، فلن ن�صتطيع؛ فهي �أكرث 

من �أن تعد وحت�صى. 

اعتداءات الحتالل الإ�سرائيلي على املراأة
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التمهيد

التمهيد

حقوق املراأة يف القانون الدويل الإن�ساين

كفل �لقانون �لدويل �الإن�صاين )International Humanitarian Law )IHL حقوق 

يف  مقد�صاً  حقاً  �ل�رش�ع  حاالت  يف  �ملر�أة  حماية  وتعد  و�حلرب،  �ل�صلم  حاالت  يف  �ملر�أة 

�لقانون �لدويل �الإن�صاين، باعتبارها جزء�ً من �ملدنيني �ملحميني، ويتج�صد ذلك من خالل 

حلقوق  �لعاملي  �الإعالن  منها  �لدولية،  و�ملعاهد�ت  و�التفاقيات  �لقو�نني  من  جمموعة 

و�تفاقية   ،Universal Declaration of Human Rights )UDHR(  1948 �الإن�صان 

للق�صاء  �لدولية  و�التفاقية   ،Fourth Geneva Convention  1949 �لر�بعة  جنيف 

 International Convention on the  1965 �لعن�رشي  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination، و�لعهد �خلا�ص باحلقوق 

 ،International Covenant on Civil and Political Rights 1966 ملدنية و�ل�صيا�صية�

و�لبوتوكوالن �الإ�صافيان 1977. وتوفر تلك �ملعاهد�ت �حلماية للمدنيني، ومنهم �ملر�أة، 

وتلزم قو�نينها جميع �لقوى �ملت�صارعة �صو�ء كانو� م�صدقني عليها �أم ال.

كما �أ�صدرت �الأمم �ملتحدة �لعديد من �التفاقيات و�لقر�ر�ت �خلا�صة بحماية حقوق 

�لتمييز �صّد  �أ�صكال  �لق�صاء على جميع  �تفاقية  �أهمها:  �ل�صلم و�حلرب،  �ملر�أة يف حاالت 

 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination )ملر�أة )�صيد�و�

)Against Women )CEDAW، و�لقر�ر 1325، و�لقر�ر 1888، و�لقر�ر 2122.

“اإ�رشائيل” والقانون الدويل الإن�شاين:

مبا  �لغربية،  �ل�صفة  �حتاللها  بحكم  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  على  يتوجب 

�الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  �حرت�م  غزة،  وقطاع  �لقد�ص  من  �ل�رشقي  �جلزء  فيها 

�حلالة  على  �نطباقها  بحكم   ،1949 ل�صنة  �لر�بعة  جنيف  معاهدة  وخ�صو�صاً 

من  �لعديد  على  م�صادقتها  �إىل  �إ�صافًة  عليها،  “�إ�رش�ئيل”  وتوقيع  �لفل�صطينية 

�لعن�رشي  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  للق�صاء  �لدولية  كاالتفاقية  �لدولية  �التفاقيات 

ل�صنة 1965، و�لعهد �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية ل�صنة 1966، و�لعهد �لدويل 
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اعتداءات الحتالل الإ�سرائيلي على املراأة

 International  1966 ل�صنة  و�لثقافية  و�الجتماعية  �القت�صادية  باحلقوق  �خلا�ص 

 Covenant on Economic, Social and Cultural Rights، و�تفاقية حقوق �لطفل

Convention on the Rights of the Child ل�صنة 1989. 

كما يقع على “�إ�رش�ئيل” �لتز�مات مبوجب �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز 

�صّد �ملر�أة )�صيد�و(، يف حماية �لن�صاء �لفل�صطينيات من �لعنف، �صو�ء من �مل�صتوطنني، �أم 

جنود �الحتالل، وقد و�ّصحت �للجنة �ملوكلة بر�صد �المتثال التفاقية �صيد�و �أن “�لعنف 

�ملر�أة بحقوق �الإن�صان، و�حلريات  �لذي ينال من متتع  �أ�صا�ص نوع �جلن�ص،  �لقائم على 

حلقوق  حمددة  �تفاقيات  مبقت�صى  �أو  �لعمومي،  �لدويل  �لقانون  مبوجب  �الأ�صا�صية 

�الإن�صان، ويبطل متتعها بتلك �حلقوق و�حلريات” ُيعد متييز�ً يف �إطار معنى �ملادة 1 من 

1
�التفاقية.

�أما فيما يتعلق باتفاقية جنيف �لر�بعة، فقد قدمت “�إ�رش�ئيل” حججاً قانونية بدعوى 

�حتالل  قوة  نف�صها  “�إ�رش�ئيل”  ترى  ال  �إذ  �لفل�صطينيني؛  �ملدنيني  على  �نطباقها  عدم 

“�إ�رش�ئيل”  جلاأت  فقد  وعليه  �لر�بعة،  جنيف  �تفاقية  ن�ّص  يف  جاء  �لذي  �ملفهوم  باملعنى 

 وقامت بتطوير نظرية �صاحب 
2
لتقدمي مبر�ت تف�صريية فقهية مبنية على وهم وفر�غ،

 لتعزيز حججها بعدم �المتثال التفاقية جنيف �لر�بعة.
3
�حلق �لغائب؛

حول   2010 عام  تقرير  امل�شتوطنات:  ظّل  يف  الن�شاء  اأ�شوات  و�الجتماعي،  �لقانوين  لالإر�صاد  �ملر�أة  مركز   
1

انتهاكات حقوق الإن�شان �شّد الن�شاء الفل�شطينيات حتت الحتالل )ر�م �هلل: مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين 

و�الجتماعي، 2010(، �ص 22، �نظر:

http://www.wclac.org/files/library/18/10/phe3cmz3xj1si2cf4gdbd3.pdf  

و�لرد  �ملدنيني،  حماية  ب�صاأن  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  �أحكام  تطبيق  من  للتهرب  �الإ�رش�ئيلية  �حلجج  حول   
2

عليها، �نظر: �الأمم �ملتحدة، �جلمعية �لعامة، م�صاألة �نتهاك حقـوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لعربية �ملحتلة، مبا فيها 

حاالت  �الإن�صان:  حقوق  م�صائل  �الأعمال،  جدول  من  )ج(   119 �لبند  و�خلم�صون،  �ل�صاد�صة  �لدورة  فل�صطني، 

حقوق �الإن�صان و�لتقـارير �ملقدمة من �ملقررين و�ملمثلني �خلا�صني، A/56/440، 2001/10/4، يف:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/565/47/PDF/N0156547.pdf?   

OpenElement

�أمالك  1950، و�صادرت مبوجبه  “�إ�رش�ئيل” �صنة  �أمالك �لغائبني �لذي �صنّته  ت�صتند تلك �لنظرية على قانون   
3

�لفل�صطينيني �لذين مل يكونو� يف منازلهم قبيل حرب �صنة 1967، وفو�صت حار�ص �أمالك �لغائبني �الإ�رش�ئيلي 

�لت�رشف باأمالكهم بالبيع و�الإيجار، وغري ذلك. �نظر:

عدنان �أبو عامر، ال�شيا�شة ال�شهيونية جتاه مدينة القد�س )�لريا�ص: جملة �لبيان، 2009(، �ص 63-58.   
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�إال �أن تلك �الدعاء�ت �الإ�رش�ئيلية مل تلَق �أي دعم من �ملجتمع �لدويل، فقد �أعرب �ملوؤمتر 

�لدويل لالأطر�ف �ملتعاقدة على �تفاقية جنيف �لر�بعة �ملنعقد �صنة 2001، عن قلقه �لبالغ 

�إز�ء تدهور �حلالة �الإن�صانية، و�أكد من جديد �نطباق �تفاقية جنيف �لر�بعة على �الأر��صي 

�لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص، كما جدد على �رشورة �الحرت�م 

�لكامل لالتفاقية يف تلك �ملناطق. 

)International Court of Justice )ICJ يف ر�أيها  كما �أكدت حمكمة �لعدل �لدولية 

�الأر��صي  على  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  �نطباق   ،2004/8/9 يف  �تخذته  �لذي  �ال�صت�صاري 

�لفل�صطينية �ملحتلة، حيث ورد يف �لفقرة 101 من �لقر�ر �أن �تفاقية جنيف �لر�بعة قابلة 

4
للتطبيق على �أي بلد حمتل، ويف حالة نز�ع.

�نطباق  عدم  حول  �الإ�رش�ئيلية  �الدعاء�ت  كل  �لدولية  �لعدل  حمكمة  قر�ر  ونفى 

�لقانون �لدويل �الإن�صاين على �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، وهكذ� فاإن �متثال 

�أحادية  �أ�صا�ص �ختياري لتف�صري�ت  �لر�بعة لي�ص مبنياً على  “�إ�رش�ئيل” التفاقية جنيف 
�جلانب.

�الأمم �ملتحدة، �جلمعية �لعامة، فتوى حمكمة �لعدل �لدولية ب�صاأن �الآثار �لقانونية �لنا�صئة عن ت�صييد جد�ر   
4

�الأعمال  �الأعمال،  جدول  من   5 �لبند  �لعا�رشة،  �لطارئة  �ال�صتثنائية  �لدورة  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف 

 ،A/ES-10/273 �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص  وبقية  �ملحتلة  �ل�رشقية  �لقد�ص  يف  �لقانونية  غري  �الإ�رش�ئيلية 

2004/7/13، �ص 50، �نظر:

https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf  

التمهيد
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 الفل�سطينية املحتلة �سنة 1967
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�لعتد�ء�ت �لإ�شر�ئيلية �ملبا�شرة على حياة �ملر�أة

 العتداءات الإ�صرائيلية املبا�صرة على حياة املراأة

1967 �صنة  املحتلة  الفل�صطينية  الأرا�صي  يف 

املـراأة علـى  الإ�ســرائيـلي  الحتـالل  اعتـداء  الأول:   املبحث 

          الفل�سطينية بالقتل 1967–2019:

يف  فل�صطني  �أر�ص  من  تبقى  ملا  �حتاللها  منذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  د�أبت 

1967، بانتهاك �حلق يف �حلياة الأبناء �ل�صعب �لفل�صطيني كافة، ومنهم  حزير�ن/ يونيو 

�ملر�أة، يف خمالفة و��صحة للقو�نني �لدولية �خلا�صة بحقوق �الإن�صان، �لتي �أكدت �أن �حلق 

مثل �الأخرى،  �حلقوق  باقي  ملمار�صة  �الأ�صا�ص  وهو  �إن�صان  لكل  مالزم  حّق  �حلياه   يف 

من �تفاقية جنيف 
�ملادة 3 من �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان ل�صنة 1948، و�ملادة 32 

و�ل�صيا�صية �ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  من   6 و�ملادة   ،1949 ل�صنة   �لر�بعة 

�الأر��صي  يف  تطبيقها  عليها  ويتحتم  فيها،  طرفاً  “�إ�رش�ئيل”  ُتعد  �لتي   ،1966 ل�صنة 

�لفل�صطينية �ملحتلة. 

حزيران/ حرب  خالل  لال�شت�شهاد  الفل�شطينية  املراأة  تعّر�س   اأولً: 

   يونيو 1967: 

��صت�صهد عدد من �لن�صاء �لفل�صطينيات؛ ب�صبب ممار�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي خالل 

حرب حزير�ن/ يونيو 1967، �أو بعدها يف عمليات �لتدمري، وهدم �لبيوت، و�إخالء �لقرى، 

1967، توزعن  �صنة  �الحتالل  قتلهن  �مر�أة   122 �أ�صماء  توثيق  من  �لباحثة  متكنت  وقد 

على مناطق �ل�صفة �لغربية، وقطاع غزة، و�لقد�ص.

ن�صاء   106 �أن   ،1967 �صنة  �ل�صهيد�ت  تو�جد  الأماكن  �جلغر�يف  �لتوزيع  من  يت�صح 

��صت�صهدن يف مناطق �ل�صفة �لغربية مبا فيها �جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص، بر�صا�ص قو�ت 

1
قلقيلية، يف  �مر�أة   21 منهن  قاطنيها؛  روؤو�ص  على  �لبيوت  هدم  �أثناء  يف  �أو   �الحتالل، 

نوبا،  وبيت  )يالو،  �لفل�صطينية  �لقرى  وهدم  ترحيل  �أثناء  يف  ��صت�صهدن  �مر�أة  و24 

د.ت.(، للمو�صوعات،  �لعربية  �لد�ر  )بريوت:   1967 حرب  �شهداء  اأ�شماء  اخللود  �شجل  �لعارف،  عارف   
1 

�ص 58-11.
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�عتد�ء�ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي على �ملر�أة

�الأطفال و�لعجزة،  �لبيوت مع بع�ص  �أحد  ن�صاء م�صنات جتّمعن يف   5 وعمو��ص(، منهن 

ظناً منهم �أن �الحتالل �صي�صفق عليهم، ولكن جنود �الحتالل قامو� بقتلهم جميعاً.2 

�إ�صماعيل  ر�صمية  �حلاجة  وهي  �لقد�ص،  يف  �ملغاربة  حارة  يف  �مر�أة  ��صت�صهدت  كما 

�لطناجي، حينما هدم جنود �الحتالل بيتها فوق ر�أ�صها، دون �أن يهلوها الإخالئه، كما 

�أنقا�ص  حتت   1967/6/28–14 3 ن�صاء من قرية بيت نوبا، يف �لفرتة ما بني  ��صت�صهدت 

منازلهن.3

�أما يف قطاع غزة فقد مّت توثيق �أ�صماء 16 �مر�أة ��صت�صهدن �صنة 1967، 11 يف مدينة 

لالجئني.5 �ملغازي  خميم  يف  ن�صاء  و4  جباليا،4  مع�صكر  من  وو�حدة  وخميمها،   رفح 

وال بّد من �لتو�صيح �أنه مل يتم توثيق كامل للبيانات حول �ل�صهد�ء يف قطاع غزة يف حينه، 

وبالتايل قد يكون هناك �أ�صماء �أخرى لن�صاء ��صت�صهدن خالل تلك �لفرتة مل يتم ذكرهن.

�للو�تي  �لن�صاء  من  �أخرى  �أعد�د  ح�رش  �ل�صفوية  �لرو�ية  خالل  من  ن�صتطيع  وقد 

عائلة  من  �مر�أة  عند  كانت  �أنها  لبد  فاطمة  ذكرت  فمثالً؛   ،1967 �صنة  خالل  ��صت�صهدن 

�ملقيد يف خميم جباليا، وكانت تر�صع طفلها، وقد ت�صببت �لقذ�ئف �لتي �أطلقتها �ملدفعية 

�الإ�رش�ئيلية على �لبيت يف 1967/6/8، يف قطع ر�أ�ص �ملر�أة، �أما �لطفل فقد ��صتمر بالر�صاعة 

6
من �أمه.

بهدم  �الحتالل  جنود  قيام  خالل  من  �ل�صهيوين،  �الإجر�م  مدى  �صبق  مما  يت�صح 

�لبيوت فوق روؤو�ص قاطنيها، دون �صفقة �أو رحمة، خ�صو�صاً �أن �ملتو�جدين يف �لبيوت 

كانو� من �لفئات �ل�صعيفة كالن�صاء و�الأطفال.

�لدر��صات  1967 )بريوت: موؤ�ص�صة  الفل�شطينية لعام  ال�شنوي للق�شية  الكتاب  �لدجاين و�آخرون،  برهان   
2

�لفل�صطينية، 1969(، �ص 525.

عارف �لعارف، اأوراق عارف العارف: الدور الفل�شطينية التي هدمها الإ�رشائيليون 1967-1972 )بريوت:   
3

�لد�ر �لعربية للمو�صوعات، د.ت.(، �ص 472.

�صجل �خلالدين، موقع مركز �الإعالم و�ملعلومات �لفل�صطيني )وفا(، �نظر:  
4

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=mSsJQfa7197156186amSsJQf  

عارف �لعارف، �شجل اخللود اأ�شماء �شهداء حرب 1967، �ص 39-11.  
5

جامعة  ماج�صتري،  ر�صالة   ”،1987-1967 غزة  قطاع  يف  �ملو�طنني  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  “�النتهاكات  غنيم،  �آمنة   
6

�الأق�صى، غزة، 2009، �ص 100.
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�لعتد�ء�ت �لإ�شر�ئيلية �ملبا�شرة على حياة �ملر�أة

�أما بعد ��صتكمال قو�ت �الحتالل �صيطرتها على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وبد�ية 

�ملقاومة �صّد �الحتالل، فقد متكنت �لباحثة من توثيق �أ�صماء 24 �مر�أة ��صت�صهدن خالل 

�لفرتة 1968–1987، منهن 13 �مر�أة من �ل�صفة �لغربية، وو�حدة من �لقد�ص، و10 ن�صاء 

من قطاع غزة، ومن �ملتوقع �أن �لعديد من �لن�صاء �الأخريات ��صت�صهدن خالل تلك �لفرتة، 

ومل تن�رش �أ�صماوؤهن.7

ثانياً: ا�شت�شهاد املراأة الفل�شطينية 1968–1987:

�صاركت �ملر�أة �لفل�صطينية �صعبها �آماله و�آالمه، وت�صدت لغطر�صة �ملحتل، فان�صمت 

�إىل �ملظاهر�ت و�العت�صامات �لتي نددت ب�صيا�صة �ملحتل �الإ�رش�ئيلي، �لذي هاجم باآلته 

�ل�صعب  �أبناء  من  �لعديد  ال�صت�صهاد  �أدى  مما  و�العت�صامات؛  �ملظاهر�ت  تلك  �لع�صكرية 

جنود  يد  على  حتفها  تلقى  �ملر�أة  كانت  �أخرى  �أحيان  ويف  �لن�صاء،  ومنهم  �لفل�صطيني، 

ويف  �صده،  فعالية  �أو  م�صاركة  �أي  لها  يكون  �أن  دون  منزلها،  يف  قابعة  وهي  �الحتالل، 

حاالت �أخرى تعر�صت �ملر�أة للقتل دع�صاً ب�صيار�ت جنود �الحتالل و�مل�صتوطنني. ومن 

�الأمثلة على ��صت�صهاد �لن�صاء خالل تلك �لفرتة، ما يلي:

��صت�صهدت 5 فتيات يف جباليا وبيت حانون �صمال قطاع غزة، خالل �لتظاهر�ت �لعنيفة   •

�لتي �صملت قطاع غزة يف �أيار/ مايو 1968، منهن �لفتاة فدوى م�صعود �أبو غو�ص �لتي 

ذلك،  فرف�صت  �لعام،  �ل�صارع  يف  مرت��ص  �إز�لة  على  �إرغامها  �الحتالل  جنود  حاول 

وت�صدت جلنود �الحتالل حتى ��صت�صهدت.8

�خلبز،  وحتمل  �لفرن،  من  عائدة  �لبلح،  دير  مدينة  من  �لهي�صة  مرمي  �لفتاة  كانت   •

عن  �جلندي  الإبعاد  وتدخلت  �خلبز،  فاألقت  �صاباً،  ي�رشب  �صهيونياً  جندياً  ف�صاهدت 

�ل�صاب، فما كان من �جلنود �إال �أن �أطلقو� �لنار على مرمي وقتلوها يف 9.1969/1/21

�لعجرمي عمد�ً  قام بدع�ص فتاة فل�صطينية من عائلة  �إ�رش�ئيلياً  �أن جيباً ع�صكرياً  فمثالً ذكرت فاطمة �حللبي   
7

�أجرتها  و�أل�صقها باحلائط، حتى ��صت�صهدت، وقام و�لدها بدفنها �رش�ً، ومل يتم �الإبالغ عن �حلادثة. مقابلة 

�لباحثة مع فاطمة حلبي، �أ�صرية �صابقة، جمعية �الأ�صري�ت �لقد�مى- غزة، 2017/5/4.

�لعامة  �ل�صوؤون  �إد�رة  من�صور�ت  )دم�صق:  والعربي  العاملي  ال�شعيدين  على  املراأة  كفاح  �ل�صاعر،  وفيقة   
8

و�لتوجيه �ملعنوي جلي�ص �لتحرير �لفل�صطيني، 1973(، �ص 104.

عارف �لعارف، اأوراق عارف العارف: غزة نافذة على اجلحيم )بريوت: �لد�ر �لعربية للمو�صوعات، د.ت.(،   
9

�ص 732.
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�لتحرير  ملنظمة  تاأييد�ً  و�لقطاع؛  �ل�صفة  �صملت  مظاهر�ت  �ندلعت   1974/11/15 يف   •

�لفل�صطينية، و�أخذ جنود �الحتالل يطلقون �لنار على �ملتظاهرين؛ مما �أدى ال�صت�صهاد 

ق�صت  �لتي  �ل�صلعو�ص،  رباب  زميلتها  و�إ�صابة  جنني،  من  �حلور�ين  منتهى  �لطالبة 

نحبها بعد �أيام، متاأثرة بجر�حها �لتي �أ�صيبت بها يف �ملظاهرة.10

بيتار  �ل�صفة و�لقطاع؛ �حتجاجاً على قر�ر حركة  �ملظاهر�ت يف  عّمت   1976/3/25 يف   •

جي�ص  فهجم  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �ل�صالة   The Betar Movement  
11

�ليهودية

نابل�ص،  يف  ��صتيتة  متام  �ل�صيدة  بيت  �إىل  �صبي  وهرب  �ملتظاهرين،  على  �الحتالل 

منعهم،  متام  �ل�صيدة  حاولت  وحينما  �ل�صبي،  الأخذ  بيتها  �الحتالل  جنود  فاقتحم 

�لن�صاء  فاإن  وهكذ�   
�لفور.12 على  و��صت�صهدت  �الأر�ص،  على  فوقعت  بق�صوة،  دفعوها 

�لفل�صطينيات ي�صحني باأنف�صهن، يف �صبيل �إنقاذ �أبنائهن وجري�نهن من �لقتل، �أو �العتقال 

على يد �ملحتل، ويف �لوقت ذ�ته فاإن �لعدو ال يتورع عن �قتحام �لبيوت، وترويع �صكانها، 

و��صتهد�ف �ل�صبيان �ل�صغار، و�إيقاع �لرعب يف قلوبهم، وقتل �لفتيات و�لن�صاء.

على  �الحتالل  جي�ص  وهجم  عارمة،  مظاهر�ت  نابل�ص  �جتاحت   ،1976/5/16 يف   •

�ملتظاهرين، فلجاأت �لطالبة لينا �لنابل�صي �إىل بيت �إحدى �صديقاتها؛ لتحتمي فيه، فما 

كان من جنود �الحتالل �إال �أن �قتحمو� �ملنزل، و�أطلقو� �لنار عليها فا�صت�صهدت وهي 

 وهكذ� مل يتورع جنود �الحتالل عن قتل فتاة يف ريعان �صبابها، 
مبالب�ص �ملدر�صة.13

ويف و�صح �لنهار ومبالب�صها �ملدر�صية، دون �صفقة �أو رحمة، يف جترد تام من معاين 

�الإن�صانية.

�صهدت �صنة 1982، ��صت�صهاد عدد كبري من �لن�صاء يف �أثناء م�صاركتهن يف �ملظاهر�ت؛   •

�حتجاجاً على جر�ئم �ملحتل، منهن �ملو�طنة عزيزة عي�صى من قرية بيتني بر�م �هلل، �لتي 

مي�صون �لوحيدي، املراأة الفل�شطينية والحتالل )�لقد�ص: جمعية �لدر��صات �لعربية، 1986(، �ص 139.  
10

Vladimir Jabotinsky جابوتن�صكي  فالديري  �أ�ص�صها  �صهيونية،  �صبابية  حركة  بيتار: هي  حركة   
11 

�صنة 1923، وهي عادًة مرتبطة بحزب �لليكود Likud �الإ�رش�ئيلي. �نظر: ��صتري �صتاين �أ�صكنازي، “ع�صابات 

بيتار” )1913-1935(، جملة كر�شي، �لعدد 51، ني�صان/ �أبريل 1989، �ص 148-150. )باللغة �لعبية(

مي�صون �لوحيدي، املراأة الفل�شطينية والحتالل، �ص 140.  
12

مقابلة �أجر�ها حافظ �أبو �صب� مع مها، �أخت لينا �لنابل�صي، نابل�ص، 2016/5/18، �نظر:  
13

https://www.youtube.com/watch?v=PZ4Vo6s2uT0  
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 و�ملو�طنة �إح�صان 
14

��صت�صهدت يف 1982/4/8؛ نتيجة �إطالق جندي �إ�رش�ئيلي �لنار عليها،

 خليل �أبو در�ز من خان يون�ص، �لتي ��صت�صهدت خالل �ملظاهر�ت �لتي جرت يف �ملدينة

 
15

يف 1982/5/4.

يف 1983/7/27، �أطلقت قو�ت �الحتالل �لنار على �ملتظاهرين؛ مما �أدى ال�صت�صهاد �إلهام   •

 ويف حادثة م�صابهة ��صت�صهدت 
16

�أبو زعرور �إحدى طالبات جامعة �لنجاح �لوطنية.

�إ�صابتها بر�صا�صة يف ر�أ�صها،  �أبو �صتة من خميم خان يون�ص؛ نتيجة  �ل�صيدة �صفيقة 

17
�أطلقها جندي �إ�رش�ئيلي، يف 1985/9/2.

 بالتايل يكن �لقول �إن قو�ت �الحتالل ال تفّرق يف ��صتهد�فها �لفل�صطينيني بني رجل

�أو �مر�أة �أو طفل، فهي ت�صتهدف �لكل �لفل�صطيني دون ��صتثناء.

ثالثاً: ا�شت�شهاد املراأة الفل�شطينية 1987–1999:

من  فمنهن   ،1987 �حلجارة  �نتفا�صة  فرتة  خالل  �لن�صاء  ��صت�صهاد  �أ�صباب  تعددت 

�لغاز،  �أثر  من  ��صت�صهدت  من  ومنهن  و�مل�صتوطنني،  �الحتالل  جي�ص  �أيدي  على  ُقتلت 

 وقائمة 
18

و�أخريات ��صت�صهدن بعد �صماع �أخبار مفاجئة عن ��صت�صهاد قريب �أو عزيز.

قدمت  وقد  �لوطن،  وخميمات  وقرى  مدن  جميع  �صملت  طويلة،  �النتفا�صة  �صهيد�ت 

مدينة غزة �أكب عدد من �ل�صهيد�ت، بلغن 30 �صهيدة، بن�صبة 16.3%، وجاءت نابل�ص يف 

�لثالثة،  �ملرتبة  يف  جنني  وجاءت   ،%13.04 بن�صبة  �صهيدة،   24 وقدمت  �لثانية،  �ملرتبة 

 ،)1983 1982 )عّمان: د�ر �جلليل،  الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية للعام  غازي �ل�صعدي و�آخرون،   
14

�ص 166. 

غ�صان �ل�صامي، “دور �ملر�أة �لفل�صطينية �ملقاوم لالحتالل �الإ�رش�ئيلي يف قطاع غزة )1967-1994م(،” ر�صالة   
15

ماج�صتري، �جلامعة �الإ�صالمية، كلية �الآد�ب، ق�صم �لتاريخ، غزة، 2012، �ص 203.

�ملرجع نف�صه، �ص 143.  
16

مي�صون �لوحيدي، املراأة الفل�شطينية والحتالل، �ص 145.  
17

مثالً ��صت�صهدت �أم �ل�صهيد ر�بح ح�صني حامد من تبني، بعد �صماع خب ��صت�صهاد �بنها يف 1988/1/11، ومثلها   
18

جنمة �ل�صعبان من بيت �صاحور �لتي ��صت�صهدت يف 1990/11/2 بعد �غتيال �بنها. �نظر: مفيد جلغوم، “�حلركة 

كلية  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة  ماج�صتري،  ر�صالة   ”،1993-1948 �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لن�صائية 

�لدر��صات �لعليا، ق�صم �لتاريخ، �ل�صفة �لغربية، 2005، �ص 179، �نظر:

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_palestinian_feminine_movement_in_  

the_west_bank_1948-1993.pdf
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بن�صبة  �صهيد�ت،   4 فقدمت  �لقد�ص،  مدينة  �أما   ،%11.96 بن�صبة  �صهيدة،   22 وقدمت 

2.17% من �أعد�د �ل�صهيد�ت. 

�إحدى  يف  ��صت�صهدت  وقد  �حلجارة،  �نتفا�صة  �صهيد�ت  �أوىل  �صحادة  ز�هرة  تُعد 

��صت�صهدت  م�صابهة  حالة  ويف   
19

.1987/12/9 يف  غزة،  مدينة  يف  جرت  �لتي  �ملظاهر�ت 

�ملبح  لل�رشب  تعر�صها  نتيجة  1989/2/20؛  يف  �خلليل،  من  عوي�صات  عزّية  �ملو�طنة 

 ويف 1990/5/21؛ ��صت�صهدت ر�صمية عطا �هلل، من مدينة غزة؛ 
20

على يد جنود �الحتالل.

نتيجة قيام جنود �الحتالل ب�رشبها بالع�صا على ر�أ�صها، خالل حماولتها حماية �أطفالها 

21
من �عتد�ء جنود �الحتالل عليهم.

بجيباتهم  �لفل�صطينيات  �لن�صاء  بدع�ص  �الحتالل  جي�ص  يقوم  �أخرى  حاالت  ويف 

�أ�صمهان �ل�رشقاوي، من قرية  ��صت�صهدت  �أو رحمة؛ فمثالً  �أدنى �صفقة  �لع�صكرية دون 

�لزبابدة ق�صاء جنني، يف 1991/11/25؛ عندما دع�صها جيب لالحتالل، ويف 1992/4/14 

��صت�صهدت خ�رشة �إبر�هيم �أبو خ�صري، من بلدة �ل�صموع يف �خلليل، حني دع�صتها �صيارة 

22
جلي�ص �الحتالل.

�شهيدات جمزرة الأق�شى 1990:

�إثر حماولة �ل�صهاينة و�صع حجر �الأ�صا�ص 1990/10/8؛   حدثت جمزرة �الأق�صى يف 

ذلك، من  ملنعهم  �لقد�ص؛  �أهايل  فهّب  �الأق�صى،  �مل�صجد  �صاحة  يف  �ملزعوم،  �لثالث   للهيكل 

23
�صخ�صاً؛  وتدّخل جنود �الحتالل فاأطلقو� �لنار على �مل�صلني؛ مما �أ�صفر عن ��صت�صهاد 21 

بعد  و��صت�صهدت  �لقد�ص،  غرب  �صمال  �لقبية،  قرية  من  خمطوب،  زهر�ن  مرمي  منهم 

)1967-1994م(،” غزة  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �ملقاوم  �لفل�صطينية  �ملر�أة  “دور  �ل�صامي،  غ�صان   
19 

�ص 204.

مفيد جلغوم، “�حلركة �لن�صائية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية 1948-1993،” �ص 216.  
20

)1967-1994م(،” غزة  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �ملقاوم  �لفل�صطينية  �ملر�أة  “دور  �ل�صامي،  غ�صان   
21 

�ص 206.

مفيد جلغوم، “�حلركة �لن�صائية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية 1948-1993،” �ص 218-217.  
22

جو�د �حلمد، املجازر ال�شهيونية �شّد ال�شعب الفل�شطيني )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 2000(،   
23

�ص 80.
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 كما ��صت�صهدت جنالء �صعد �لدين �صيام من و�دي �جلوز 
24

�إ�صابتها بر�صا�صة يف �لر�أ�ص،

يف �لقد�ص؛ نتيجة �إ�صابتها بجلطة قلبية حادة؛ على خلفية ما �صاهدته من مناظر مفزعة، 

 
25

مبا يف ذلك ��صت�صهاد �أحد جري�نها �أمامها.

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بني   Oslo Accords  1993 �أو�صلو  �تفاق  توقيع  بعد 

وقد  �لن�صاء،  من  �لعديد  ��صت�صهدت  ذلك  ومع  ن�صبياً،  �الأمور  هد�أت  و“�إ�رش�ئيل”، 

��صتطاعت �لباحثة توثيق �أ�صماء 21 �صهيدة �صقطن خالل �ل�صنو�ت 1994–1999، منهن 

نور� فار�ص مو�صى �أبو �أ�صعد، من خميم دير �لبلح، ومتام �أحمد ح�صن نوّ�رة، من ر�م �هلل، 

27
 يف �أيلول/ �صبتمب 1996.

26
و��صت�صهدتا خالل هبّة �لنفق

رابعاً: ا�شت�شهاد املراأة الفل�شطينية 2000–2008:

 Ariel Sharon ندلعت �نتفا�صة �الأق�صى يف 2000/9/28؛ �إثر �قتحام �أريل �صارون�

باحات �مل�صجد �الأق�صى يف م�صهد ��صتفز�زي مل�صاعر �مل�صلمني؛ ف�صادت م�صاعر �لغ�صب 

�أرجاء فل�صطني، وعّمت �ملظاهر�ت، و�صقط ع�رش�ت �ل�صهد�ء و�جلرحى، يف  و�الحتجاج 

�أثناء حماوالت �الحتالل قمع �ملتظاهرين.28 

�جتاح �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ل�صفة �لغربية يف 2002/3/29، و�أعاد �حتاللها يف عملية 

�أطلق عليها ��صم “�ل�صور �لو�قي Defensive Shield”، ور�فق ذلك فر�ص �حل�صار على 

يف  �الحتالل  قو�ت  توغلت  كما  �هلل،  ر�م  يف  عرفات  يا�رش  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �إقامة  مقر 

قتالً،  فيها  و�أعملت  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  و�ملخيمات  �ملدن  معظم 

توفيق �لو�عي، مو�شوعة �شهداء احلركة الإ�شالمية )�لقاهرة: د�ر �لتوزيع و�لن�رش �الإ�صالمية، 2006(، ج 2،   
24

�ص 236.

جو�د �حلمد، املجازر ال�شهيونية �شّد ال�شعب الفل�شطيني، �ص 157.  
25

�ندلعت هبَّة �لنفق �إثر �إعالن �صلطات �الحتالل �ل�رشوع بفتح نفق جماور للم�صجد �الأق�صى، قرب باب �لغو�منة   
26

يف 1996/9/23؛ فحدثت �صد�مات عنيفة، �أ�صفرت عن ��صت�صهاد 63 فل�صطينياً، بو�قع 30 �صهيد�ً من قطاع غزة، 

 :1996 اأيلول  اأحداث  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  �نظر:  و�لقد�ص.  �لغربية  �ل�صفة  من  �صهيد�ً  و33 

درا�شة توثيقية حتليلية )غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 1999(، �ص 61-55.

جو�د �حلمد، املجازر ال�شهيونية �شّد ال�شعب الفل�شطيني، �ص 107–112.  
27

مركز  )بريوت:   )5( �إن�صاناً  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  الإ�رشائيلية  املجازر  علي،  يا�رش   
28

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 73-72.
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�أحياء  عن  و�الت�صاالت  و�لكهرباء،  �ملاء،  قطع  �إىل  �إ�صافة  للبيوت،  وتدمري�ً  وق�صفاً، 

 وكانت �أب�صع �ملجازر تلك �لتي �رتكبت يف جنني ونابل�ص.
29

كثرية،

جمزرتي نابل�س وجنني �شنة 2002: 

�لفرتة  ب�صعة يف جنني ونابل�ص خالل  �الإ�رش�ئيلي جمازر  �الحتالل  �صلطات  �رتكبت 

من  �صهيد�ً   380 �صخ�ص؛   500 قر�بة  وقتلت  �لعائالت،  �آالف  ف�رشدت   ،2002/4/21–3

�لوقت نف�صه منعت �صيار�ت  نابل�ص، ويف  �صهيد�ً من مدينة  خميم ومدينة جنني، و120 

30
�الإ�صعاف من نقل �جلرحى، وُتركو� ينزفون حتى �ملوت.

 
31

ومل ت�صمح قو�ت �الحتالل خلدمات �الإغاثة �لطبية دخول خميم جنني طو�ل 11 يوماً.

ويعد ذلك �نتهاكاً خطري�ً حلقوق �الإن�صان، خ�صو�صاً �ملادتان 16 و17 من �تفاقية جنيف 

�لر�بعة �للتان تن�صان على: “�ل�صماح بتنقل �جلرحى �أو �ملر�صى من �ملناطق �ملحا�رشة، 

و�إدخال �جل�صم �لطبي لتلك �ملناطق”.

�صيبت وظلت تنزف ليومني 
ُ
ومن �صحايا تلك �ل�صيا�صة �ل�صيدة مرمي �لو�صاحي �لتي �أ

�أدى  مما  منزلها؛  �إىل  �لو�صول  �الإ�صعاف  �صيار�ت  �الحتالل  جنود  منع  ب�صبب  كاملني؛ 

32
ال�صت�صهادها يف 2002/4/8.

�ملجال  �إتاحة  دون  �ملنازل،  �أبو�ب  لفتح  �ملتفجر�ت  �الحتالل  قو�ت  ��صتخدمت  كما 

باب  تفجري  بعد  �لد�صوقي،  عفاف  �ملو�طنة  با�صت�صهاد  ت�صبب  مما  بفتحها؛  ل�صاكنيها 

مر�د  �أبو  �أ�صماء  �ل�صيدة  ��صتخدم  قد  �الحتالل  جي�ص  وكان  لفتحه،  قادمة  وهي  منزلها 

درعاً ب�رشياً لتقود جنوده �إىل منزل �لد�صوقي، و�أكدت �ل�صيدة �أ�صماء �أن جنود �الحتالل 

 :2002 عام  خالل  الفل�شطيني  املواطن  حقوق  حالة  �ملظامل”،  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
29

التقرير ال�شنوي الثامن )ر�م �هلل: ديو�ن �ملظامل، 2002(، �ص 43.

زينب عودة، تقرير خا�س عن النتهاكات الإ�رشائيلية �شّد القطاع ال�شحي الفل�شطيني منذ 2000/9/29   
30

حتى 2002/9/29 )غزة: وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 2002(، �ص 3.

ونابل�ص،”  جنني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  جي�ص  �نتهاكات  �لعامل  �أنظار  عن  “بعيد�ً  �لدولية،  �لعفو  منظمة   
31

2002/11/4، �ص 64.

غ�صان نز�ل، خميم جنني اأ�شطورة هزت العامل )عّمان: غ�صان نز�ل، 2002(، �ص 68-67.  
32
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��صتخدموها؛ لتنادي على جارتها بفتح �لباب، ومن ثم مل يهلوها �لوقت لذلك، بل فجرو� 

33
�لباب دون �صابق �إنذ�ر.

ن�صاء،   7 بينهم  نابل�ص،  مدينة  يف  �لفل�صطينيني  ع�رش�ت  �لقتل  عمليات  طالت  كما 

��صت�صهدن وهّن يف بيوتهن، منهن �ل�صقيقتان ر�صا وزها فايز فريتح، �للتان ��صت�صهدتا 

�الأنقا�ص،  حتت  �ملر�أتان  وبقيت  ب�صاروخ،  �إ�صابته  نتيجة  عليهما  منزلهما  �نهيار  بعد 

34
حتى مّت �نت�صال جثتيهما بعد �أ�صبوعني من ��صت�صهادهما.

جمازر الحتالل الإ�رشائيلي يف غزة:

بارتكاب  �الحتالل  قو�ت  قامت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الحتالل  جر�ئم  مع  بالتز�من 

جمزرة ومنها  �الأ�صخا�ص،  ع�رش�ت  �صحيتها  ر�ح  غزة،  قطاع  يف  وح�صية   جمازر 

�الحتالل  قو�ت  ق�صف  نتيجة  2002/7/22؛  يف  ن�صاء   4 ��صت�صهدت  حيث  �لدرج،  حي 

)حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  يف  �لقيادي  �غتيال  بهدف  مكتظة؛  �صكنية  منطقة 

35
�صالح �صحادة.

تعد �صنة 2002 من �ل�صنو�ت �الأكرث دموية بالن�صبة لل�صعب �لفل�صطيني، حيث �قرتفت 

�حلرب”،  “جر�ئم  �صمن  ت�صنف  �لتي  �جلر�ئم  من  �لعديد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت 

و“جر�ئم �صّد �الإن�صانية”، وقد بلغ عدد �صهيد�ت �صنة 2002، 124 �صهيدة، ��صت�صهدن 

خالل �جتياح �ملدن و�لقرى و�ملخيمات �لفل�صطينية، �أو �إطالق �لنار �لع�صو�ئي، �أو �إعاقة 

فوق �صيدة  و78  عاماً،   18 �لـ  دون  فتاة   46 منهن  للعالج،  �مل�صت�صفيات  �إىل   و�صولهن 

�لـ 18 عاماً، توّزعن على مدن �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

 
36

قتلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ما ال يقل عن 26 �مر�أة فل�صطينية يف �صنة 2003،

 2003/6/11 يف  ��صت�صهدتا  �للتان  دلول،  حممود  وماجدة  دلول،  حممود  �صامية  منهن 

ونابل�ص،”  جنني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  جي�ص  �نتهاكات  �لعامل  �أنظار  عن  “بعيد�ً  �لدولية،  �لعفو  منظمة   
33

2002/11/4، �ص 12.

�ملرجع نف�صه، �ص 39.  
34

2002/7/22 )�للجنة �لعربية  تقرير خا�س بالق�شف الإ�رشائيلي حلي الدرج يف غزة بتاريخ  �أجنيال جاف،   
35

حلقوق �الإن�صان ومركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 2002(، �ص 13.

زينب عودة، تقرير خا�س عن النتهاكات الإ�رشائيلية �شّد القطاع ال�شحي الفل�شطيني منذ 2000/9/29   
36

حتى 2002/9/29، �ص 30.
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حينما ق�صفت قو�ت �الحتالل �صيارة مدنية يف حي �ل�صجاعية؛ بهدف �غتيال �ثنان من 

 دون مر�عاة ملبد�أ �لتمييز بني �ملدنيني و�ملقاتلني.
37

قادة �ملقاومة،

و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �ملو�طنني  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لعمليات  تو��صلت 

�ملحتل،  �أذى  من  �لن�صاء  َت�ْصلَْم  ومل  و�ملمتلكات،  �ملنازل  وهدم  �لقتل  عمليات  وتو��صلت 

بو�قع �ل�صهيد�ت  وتوزعت  2004؛  �صنة  خالل  فل�صطينية  �مر�أة   32 ��صت�صهدت   فقد 

7 �صهيد�ت من مدن �ل�صفة �لغربية، و25 �صهيدة من قطاع غزة، منهن �لفتاة �إ�صالم ماهر 

دويد�ر، �لتي ��صت�صهدت يف 2004/10/4؛ نتيجة �إ�صابتها بر�صا�صة يف �صدرها، يف �أثناء 

38
قيامها باإعد�د �خلبز مع و�لدتها د�خل منزلها يف خميم جباليا.

�حلرب،  جر�ئم  �أب�صع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �قرتفت   2005 �صنة  وخالل 

�مر�أة وفتاة؛   14 �أدى ال�صت�صهاد  �لفل�صطيني؛ مما  �ل�صعب  و�النتهاكات �جل�صيمة �صّد 

يف  قاتلة  بر�صا�صة  �إ�صابتها  نتيجة  ��صت�صهدت  �لتي  ذيب،  �إياد  نور�ن  �لفتاة  منهن 

رفح  مدر�صة  جتاه  ع�صو�ئي  ب�صكل  �لنار  �الحتالل  جنود  �أطلق  عندما   2005/1/31
39

�البتد�ئية.

غزة قطاع  ملناطق  و�الجتياح  �لتوغل  عمليات  خالل  �الحتالل  قو�ت   تعمدت 

�الحتالل  جر�ئم  �أ�صفرت  وقد  �لفل�صطينيني،  �ل�صحايا  من  قدر  �أكب  �إيقاع   ،2006 �صنة 

خالل �صنة 2006، عن ��صت�صهاد 59 �مر�أة كّن �آمنات يف بيوتهن، �أو ت�صادف وجودهن يف 

مكان �حلادث.

ومن �الأدلة على ��صتهتار �الحتالل �لو��صح بحياة �لفل�صطينيني ما وقع يف 2006/6/9 

ت�صطاف  كانت  فل�صطينية  عائلة  با�صتهد�ف  �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  �لبو�رج  قامت  حني 

على �صاطئ بحر �ل�صود�نية بغزة؛ مما �أدى ال�صت�صهاد 7 �أفر�د من عائلة غالية، وهم �أب 

40
وزوجته و�أوالده �خلم�صة.

 :2003 عام  خالل  الفل�شطيني  املواطن  حقوق  حالة  �ملظامل”،  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
37

التقرير ال�شنوي التا�شع )ر�م �هلل: ديو�ن �ملظامل، 2003(، �ص 45.

م�صطفى �ل�صو�ف، �شهداء اأيام الغ�شب )فل�صطني: مكتب �جليل لل�صحافة، 2004(، �ص 196–197.  
38

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، تقرير اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة خالل   
39

العام 2005 )غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2006(، �ص 30.

Human Rights Watch, Indiscriminate Fire )Geneva: Human Rights Watch, 2007(, pp. 72–74.  40
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�الحتالل قو�ت  قتلت  فقد  �الآمنة،  �لعائالت  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  �ملجازر   وتو�لت 

منهن  9 �مر�أة،   15 بينهم   ،2006/11/8–1 بني  ما  �لفرتة  يف  حانون  بيت  يف  �صخ�صاً   82 
41

من عائلة �لعثامنة ��صت�صهدن يف يوم و�حد )2006/11/8(.

�أما خالل �صنة 2007 فقد ��صت�صهدت 4 ن�صاء، خالل توغل �الحتالل يف �ملدن و�لقرى 

نتيجة  ��صت�صهدت  �لتي  جنني،  من  برجي�ص  ناجي  ب�رشى  �لطالبة  منهن   
42

�لفل�صطينية،

تلقيها �إ�صابة مبا�رشة يف �لر�أ�ص يف 2007/4/21، بينما كانت تدر�ص يف غرفتها ��صتعد�د�ً 

 
43

لالمتحانات.

مّت  ،2008 �صنة  نهاية  غزة،  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �صبقت  �لتي  �لفرتة   خالل 

وفاء  �ملو�طنة  منهن  ملنازلهن،  �الإ�رش�ئيلي  �لق�صف  خالل  �مر�أة   18 ��صت�صهاد  توثيق 

�صاكر �لدغمة من خان يون�ص، �لتي ��صت�صهدت يف 2008/5/7 عندما و�صع جنود �الحتالل 

�لذي كانت خلفه مبا�رشة؛ مما  �لباب،  بتفجري  �أ�صفل باب منزلها، وقامو�  نا�صفة  عبوة 

��صت�صهدن  �للو�تي  �حل�صار  ل�صهيد�ت  باالإ�صافة  هذ�   
44

�لفور، على  ال�صت�صهادها  �أدى 

نتيجة حرمان �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لهن من �ل�صفر لتلقي �لعالج.

وهكذ� مل ت�صلم �ملر�أة �لفل�صطينية، حتى وهي يف بيتها، من بط�ص �ملحتل �ل�صهيوين، 

�لذي حّول �أمنها �إىل خوف، و�صعادتها �إىل �صقاء.

خام�شاً: �شهيدات العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة 2009/2008:

�ل�صعب  بحق  جماعية  و�إبادة  حرب  جر�ئم  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �قرتفت 

2008/12/27 من  يوماً،   23 ملدة  ��صتمر  �لذي  �لعدو�ن  خالل  غزة  قطاع  يف   �لفل�صطيني 

��صت�صهاد  عن  و�لتدمري  و�لق�صف  �الجتياح  عمليات  و�أ�صفرت   .2009/1/18 وحتى 

Ibid., p. 57.  41

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2007 )غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان،   
42

2008(، �ص 27.

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال، انتهاكات الحتالل للحق يف احلياة عام 2007 )�حلركة �لعاملية للدفاع   
43

عن �الأطفال، 2007(، �ص 17.

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �لتقرير �الأ�صبوعي حول �النتهاكات �ل�صهيونية يف �الأر��صي �لفل�صطينيــة   
44

https://www.pchrgaza.org/ar/?cat=47 :ملحتلــة )4/30-2008/5/7(، �ص 13، �نظر�
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 �صمنهن 115 �مر�أة فوق �لـ 18 عاماً. كما بلغ عدد �جلرحى 
45

�صهيدة،
1,455؛ منهم 217 

46
�لفل�صطينيني نحو 5,300 �صخ�ص، من بينهم نحو 830 �مر�أة.

فل�صطينية، 
 
�مر�أة  13 ��صت�صهدت  فقد  �لن�صاء،  �ملقرتفة بحق  لتو�صيح مدى �جلرية 

2009/1/5؛  يوم  ��صت�صهد  كما   
47

،2008 �صنة  من  فقط  �الأخرية  �خلم�صة  �الأيام  خالل 

،2009/1/6 يوم  و�صهد  عاماً.   82–20 بني  ما  �أعمارهن  تر�وحت  فل�صطينية،   17 

بني �أعمارهن  تر�وحت  �صهيدة،   22 �إىل  و�صل  و�حد،  يوم  يف  �ل�صهيد�ت  من  عدد   �أكب؛ 

�لـ 19–65 عاماً.

وّثقت موؤ�ص�صات حقوقية �قرت�ف �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عدة جر�ئم �إطالق نار على 

�صالمة  ريا  ومنهن  ��صت�صهادهن،  عن  �أ�صفر  مما  �لبي�صاء،  �لر�يات  يرفعن  وهّن  ن�صاء، 

2009/1/4، حني خرجتا مع  ��صت�صهدتا يف  �أبو حجاج، وقد  �أبو حجاج، و�بنتها ماجدة 

ر�ية  حتمل  كانت  ماجدة  �أن  من  وبالرغم  �لق�صف،  ال�صتد�د  نتيجة  �لبيت  من  عائلتهما 

هامدتان جثتان  �ملر�أتان  وبقيت  ر�صا�صاتهم،  �أطلقو�  �الحتالل  جنود  �أن  �إال   بي�صاء، 

من  �الإ�صعاف  �صيار�ت  �الحتالل  قو�ت  منع  ب�صبب  دفنهما؛  يتم  �أن  قبل  يوماً،   16 مدة 

نقلهما للم�صفى.48 

يف  حامالً  وكانت  �لد�ية  تز�ل  مثل  حو�مل،  وهّن  �لن�صاء  من  �لعديد  ُقتلت  كما 

�لزيتون  حي  يف  عائلتها  ملنزل  �الحتالل  ق�صف  خالل  و��صت�صهدت  �خلام�ص،  �ل�صهر 

2009/1/9، وكانت حامالً يف  2009/1/6، و�صمية �صعد من جباليا، و��صت�صهدت يف  يف 
�لتا�صع.49 �ل�صهر 

-2008/12/27 الحتالل  قوات  ارتكبتها  التي  الب�شعة  ال�شهيونية  املجزرة  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة   
45

2009/1/19 )وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 2009(، �ص 1.

اآثار احل�شار واملجزرة ال�شهيونية على الو�شع ال�شحي )غزة: وز�رة  �أبو مر�د،  �صمري ر��صي وتي�صري   
46

�ل�صحة �لفل�صطينية، 2009(، �ص 37.

 :2008 عام  خالل  الفل�شطيني  املواطن  حقوق  حالة  �ملظامل”،  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
47

التقرير ال�شنوي الرابع ع�رش )ر�م �هلل: ديو�ن �ملظامل، 2008(، �ص 21.

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، مدنيون م�شتهدفون: تقرير حول العدوان ال�شامل الذي �شنته قوات   
48

�ملركز  )غزة:   2009/1/18-2008/12/27 بني  الفرتة  خالل  غزة  قطاع  على  الإ�رشائيلي  احلربي  الحتالل 

�لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2009(، �ص 72–73.

�ملرجع نف�صه، �ص 68.  
49
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وهكذ� يتبني ��صت�صهاد �لعديد من �لن�صاء وهّن يف منازلهن، �أو خالل �صعيهن للفر�ر 

يحتمني  كّن  فيما  �صقطن  ن�صاء  �أي�صاً  بينهن  �أمناً،  �أكرث  مناطق  �إىل  �صكناهن  مناطق  من 

�ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  مد�ر�ص  د�خل 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine )�الأونرو�(  �الأدنى 

ال�صتقبال  مالجئ  حتويلها  مّت  �لتي   ،Refugees in the Near East )UNRWA(

�لعائالت، �لتي �أفقدها �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي ماأو�ها.

ا�شتهداف مراكز الإيواء �شنة 2009:

دليالً   2009/1/6 يف  �لقطاع  �صمال  الهيا  بيت  يف  �لفاخورة  مدر�صة  ��صتهد�ف  يُعد 

كانت  �لتي  �ملدر�صة  ق�صف  �أ�صفر  وقد  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �إجر�م  على  و��صحاً 

 عن 
50

،White Phosphorus Bombs توؤوي مئات �مل�رشدين، بقنابل �لف�صفور �الأبي�ص

52
 بينهم 6 ن�صاء.

51
��صت�صهاد 43 �صخ�صاً،

ا�شت�شهاد عائالت باأكملها:

�رتكب جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أب�صع �أنو�ع �ملجازر؛ با�صتهد�فه منازل �ملو�طنني 

6 و7 من  �لر�بعة، و�ملادتني  �تفاقية جنيف  27 من  للمادة  بقاطنيها، يف خمالفة و��صحة 

�الأول  �لبوتوكول  من   51 و�ملادة  و�ل�صيا�صية،  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد 

�الإ�صايف التفاقية جنيف 1977، �لتي جُتّرم ��صتهد�ف �ملدنيني. 

منهم: عائلة،   40 من  باأكرث  منازلها  �أنقا�ص  حتت  ُقتلت  �لتي  �لعائالت  ُقّدرت   وقد 

عائلة �ل�صموين �لتي فقدت 41 فرد�ً منها، مّت قتلهم ب�صكل متعمد بعد جتميعهم، و�إطالق 

8 ن�صاء ��صت�صهدن   بينهم 
53

�لنار عليهم ب�صكل مبا�رش، وق�صف �ملنزل فوق روؤو�صهم،

�أبي�ص،  كثيفاً  دخاناً  وتولد  باالأك�صجني،  �ت�صالها  لدى  وحترتق  ت�صتعل  كيميائية  مادة  �الأبي�ص:  �لف�صفور   
50

ي�صتخدمه �لع�صكريون كمادة متويه لتغطية حتركات �جلي�ص، ويكن ��صتخد�مه �أي�صاً ك�صالح حارق؛ الإحر�ق 

�لعدو �أو �إخر�جه من مكمنه. �نظر:

Human Rights Watch, Rain of Fire )Geneva: Human Rights Watch, 2009(, p. 9.  

�صمري ر��صي وتي�صري �أبو مر�د، اآثار احل�شار واملجزرة ال�شهيونية على الو�شع ال�شحي، �ص 42.  
51

قائمة �ل�صهد�ء �لذين �صقطو� يف عملية �لر�صا�ص �مل�صبوب، مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 2009، �ص 55-52،   
52

http://www.mezan.org/uploads/files/10716.pdf :نظر�

�صمري ر��صي وتي�صري �أبو مر�د، اآثار احل�شار واملجزرة ال�شهيونية على الو�شع ال�شحي، �ص 42.  
53
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غزة قطاع  يف  �حلقائق  لتق�صي  �ملتحدة  �الأمم  بعثة  �أكدت  وقد   .2009/1/5 يف   جميعاً، 

United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict، �أن قو�ت �الحتالل 

خالل هجومها، كانت تدرك �أن عدو�نها �صي�صبب خ�صائر مفرطة يف حياة �ملدنيني، و�أن 

54
ذلك �صّكل بحد ذ�ته جرية حرب.

بعد �نتهاء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، ��صت�صهدت 4 ن�صاء؛ نتيجة �إطالق �لنار 

��صت�صهدت �لتي  �أبو عاي�ص،  �صليم  هيام  ُعرف منهن:  �ل�صكنية؛  �الأحياء   �لع�صو�ئي على 

يف 2009/7/2، عندما �أطلقت قو�ت �الحتالل ثالث قذ�ئف جتاه قرية و�دي غزة، �صقطت 

55
�إحد�ها يف منزلها، وت�صببت مبقتلها على �لفور.

ويف �صنة 2010، ��صت�صهدت �صيدتان وطفلتان بر�صا�ص قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

�إ�صابتها  نتيجة  و��صت�صهدت  �صعيد،  �أبو  يو�صف  نعمة  �إحد�هن  و�مل�صتوطنني، 

�حلدودي �ل�رشيط  على  �ملتمركزة  �الحتالل  دبابات  �أطلقتها  مدفعية،  قذيفة   ب�صظايا 

 
56

�رشق قطاع غزة.

جر�ء  رحمة،  �أبو  جو�هر  هّن:  ن�صاء،   3 ��صت�صهدت  فقد   ،2011 �صنة  خالل  �أما 

�ملتظاهرين �صّد  �الإ�رش�ئيلي على  �الحتالل  �أطلقته قو�ت  �لذي  �ل�صام  �لغاز  ��صتن�صاقها 

جد�ر �لف�صل و�ل�صم، يف قرية بلعني غربي ر�م �هلل، وجناح حرب قديح، و�بنتها ن�صال 

 
57

�إبر�هيم قديح؛ نتيجة ق�صف �الحتالل منزلهما يف خان يون�ص.

�شاد�شاً: ا�شت�شهاد املراأة خالل عدوان �شنة 2012 على قطاع غزة:

بني ما  غزة  قطاع  على  وح�صياً  عدو�ناً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت   �صنت 

طفالً،   33 بينهم  فل�صطينياً؛  مو�طناً   157 ��صت�صهاد  عن  �أ�صفر   ،2012/11/21–14

ريت�صارد غولد�صتون، تقرير بعثة �الأمم �ملتحدة لتق�صي �حلقائق يف غزة، جمل�ص حقوق �الإن�صان، �الأمم �ملتحدة،   
54

رقم �لوثيقة: )A/HRC/12/48 )ADVANCE 1، 2009/9/23، فقرة 9.

�ملكتب �الإعالمي حلركة حما�ص، انتهاكات يف ال�شفة وح�شار يف غزة، 2010، �ص 14-10.  
55

موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان، تقرير حول �شيا�شة دولة الحتالل الإ�رشائيلي باإن�شاء املناطق العازلة   
56

الربية والبحرية يف قطاع غزة )موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان(، 2010، �ص 6.

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2011 )غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان،   
57

2012(، �ص 36.
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بينهم فل�صطيني؛  مو�طن   1,000 و�إ�صابة  فتاة،  و11  �مر�أة،   13 بو�قع  �أنثى،   و24 

 
58

274 طفالً، و162 �مر�أة.

حني   ،2012/11/18 يف  حدث  ما   ،2012 عدو�ن  خالل  �لن�صاء  قتل  جر�ئم  �أبرز  ومن 

بالكامل  �أدى النهياره  �ملكون من ثالثة طو�بق؛ مما  �لدلو  ق�صف �الحتالل منزل عائلة 

59
على روؤو�ص �صكانه، و�أ�صفر عن ��صت�صهاد 12 �صخ�صاً، بينهم 4 ن�صاء.

�شابعاً: ا�شت�شهاد املراأة خالل عدوان �شنة 2014 على قطاع غزة:

�لقتل  جر�ئم  من  �ملزيد   ،2014 �صنة  خالل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �قرتفت 

�لعمد، و�نتهاك �حلق يف �حلياة �صّد �لفل�صطينيني، وقد بلغت ذروة �جلر�ئم حينما �صنّت 

51 يوماً، وكان �لهجوم �الأعنف  قو�ت �الحتالل عدو�ناً وح�صياً على قطاع غزة ��صتمر 

وهو  وممتلكاتهم،  �لفل�صطينيني  �ملدنيني  �صّد  دموية،  و�الأكرث  و�الأ�رش�ص،  و�الأو�صع 

وقد  �لفل�صطينيني.  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  و�النتهاكات  �جلر�ئم  من  طويلة  ل�صل�صلة  ��صتمر�ر 

 
60

،2014/8/26–7/7 �لفرتة  خالل  �صخ�صاً،   2,322 ��صت�صهاد  عن   2014 عدو�ن  �أ�صفر 

منهم 510 �صهيدة، بن�صبة 22% من جمموع �ل�صهد�ء، وكان توزيعهن بو�قع 295 �مر�أة، 

و215 فتاة. 

تعمد �الحتالل ��صتهد�ف �لبيوت �ل�صكنية �الآمنة، حيث �ُصّجل عدد 145 عائلة، فقدت 

 كما بلغ عدد �ملجازر �ملرتكبة �صّد �لعائالت يف 
61

�أكرث، يف �عتد�ء و�حد، �أو  �أفردها  3 من 

ومن ذلك ق�صفت طائر�ت �الحتالل 
بيوتها ودورها �ل�صكنية ما جمموعه 91 جمزرة.62 

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �لتقرير �الأ�صبوعي حول �النتهاكات �ل�صهيونية يف �الأر��صي �لفل�صطينية   
58

https://www.pchrgaza.org/ar/?cat=47 :ملحتلة )14–2012/11/21(، �نظر�

وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، تقرير مف�شل عن العدوان الإ�رشائيلي عام 2012، �ص 1.  
59

وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، العدوان ال�شهيوين على قطاع غزة عام 2014، �ص 26-25.  
60

مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، تقرير خا�س 28 اآب/ اأغ�شط�س 2014، 2014/10/3،   
61

�ص 10.

�ل�صحة  وز�رة  )غزة:    2014 لعام  ال�شنوي  التقرير  �لفل�صطينية ،  �ل�صحة  وز�رة  �ل�صحية،  �ملعلومات  مركز   
62

�لفل�صطينية، 2015(،   �ص 28-27.
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عمارة �لد�يل، يف خان يون�ص يف 2014/7/29؛ مما �أدى النهيارها، و��صت�صهاد 33 �صخ�صاً 

من �صكان �لعمارة، بينهم 7 ن�صاء.63

�شهيدات حوامل يف عدوان �شنة 2014:

نتيجة هجمات  للموت و�الإ�صابة؛  �ملختلفة، كّن عر�صة  بظروفهن  �لن�صاء جميعاً  �إن 

 2014 عدو�ن  خالل  ��صت�صهدن  �للو�تي  �حلو�مل  �لن�صاء  عدد  بلغ  وقد  �لغادرة.  �لعدو 

ال�صت�صهاد توثيقها  مّت  �لتي  �حلاالت  �صمن  ومن  حامل.  �مر�أة   23 غزة  قطاع   على 

�لن�صاء �حلو�مل:

�ل�صجاعية، وكانت حامل بتو�أمني يف �صهرها  (، من حي  عاماً  24( هالة �صبحي عياد   •
�ل�صاد�ص، وقد ��صت�صهدت وتو�أميها، يف 64.2014/7/20

2014/7/22، يف  (، من بلدة بيت حانون، ��صت�صهدت يف  �صهى نعيم �أخرو�ت )23 عاماً  •

من  �لتا�صع  �ل�صهر  نهاية  يف  كانت  حيث  والدتها،  �نتظار  يف  �لعائلة  كانت  �لذي  �لوقت 

جر�حة  بعمل  فقامو�  و�لدته،  ��صت�صهاد  بعد  �جلنني  �إنقاذ  �الأطباء  حاول  وقد  �حلمل، 

65
قي�رشية لالأم، �إال �أن �جلنني كان متوفياً.

�إن ��صت�صهاد �ملر�أة �حلامل ُيعد جرية م�صاعفة، فقد مّت �إزهاق روحني �أو �أكرث، يف غري 

مباالة من �ملحتل �ل�صهيوين، �لذي ي�صعى فقط الإر�قة دماء �لفل�صطينيني، فدولة �الحتالل 

ترى يف كل مولود عدو�ً يجب قتله، وال تر�عي �أدنى مبادئ �الإن�صانية، �أو �لقو�نني �لدولية 

حلقوق �الإن�صان.

ا�شتهداف مراكز الإيواء �شنة 2014:

مد�ر�ص  فيها  مبا  �إيو�ء،  ملر�كز  ��صتهد�ف  حاالت   8 �الإن�صان  حقوق  منظمات  وثَّقت 

ُت�صتخدم  باأنها  �الحتالل  لقو�ت  معروفة  �ملد�ر�ص  تلك  باأن  علماً  �الأونرو�،  لوكالة  تابعة 

مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة )بت�صيلم(، ر�ية �صود�ء: عن �ملعاين �الأخالقية   
63

و�لق�صائية ل�صيا�صة �العتد�ء على �لبيوت �ل�صكنية يف قطاع غزة يف �صيف 2014، كانون �الأول/ دي�صمب 2015، 

�ص 17-20، �نظر:

https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/201501_black_flag_arb.pdf  

�أ�صماء �ل�صائم، اأرواح مووؤودة )غزة: وز�رة �الإعالم �لفل�صطينية، 2015(، �ص 122، �نظر:  
64

http://gmo.ps/ar/upload/uploads/files/Minfo-ff064fc8.pdf  

�ملرجع نف�صه، �ص 44.  
65
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تلك  باإحد�ثيات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �الأونرو�  وكالة  زودت  �أن  و�صبق  �إيو�ء،  كمر�كز 

 وكانت �أبرز حاالت �العتد�ء على مر�كز �الإيو�ء، ق�صف مدر�صة بيت حانون يف 
66

�ملر�كز.

67
2014/7/24؛ مما �أ�صفر عن ��صت�صهاد 16 مو�طناً، بينهم 4 ن�صاء، و5 فتيات.

جرائم قتل ذوي الإعاقة:

ذوي  �أي�صاً  ��صتهدفت  لكنها  بيوتهن،  يف  �لن�صاء  بقتل  �الحتالل  قو�ت  تكتِف  مل 

�الحتياجات �خلا�صة، حيث ق�صفت �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية يف 2014/7/12 مبنى جمعية 

�مر�أتني  ال�صت�صهاد  �أدى  مما  غزة؛  �صمال  الهيا  بيت  منطقة  يف  للرعاية،  فل�صطني  مبة 

�إ�صافًة الإ�صابة �أبو �صعدة، وعال ح�صن و�صاحي،  �الإعاقة هما: �صها م�صباح   من ذو�ت 

68
3 �أخريات بجروح خطرية، ُنقلن على �أثرها �إىل �لعناية �ملركزة.

يتبني مما �صبق حجم �لكارثة �الإن�صانية �لتي حلّت بالعائالت �لفل�صطينية وخ�صو�صاً 

و��صتهد�ف  �ل�صكنية،  �ملناطق  ق�صف  من  �لوح�صية،  �الحتالل  ممار�صات  جر�ء  �لن�صاء، 

ذوي  رعاية  و�أماكن  �الإيو�ء،  مر�كز  ��صتهد�ف  عن  ناهيك  بيوتهن،  يف  �الآمنات  �لن�صاء 

�آمن، فحيثما ذهبت �لن�صاء للبحث عن ماأوى  �الإعاقة، وهكذ� مل يعد مكان يف قطاع غزة 

�آمن وجدن �ملوت و�لدمار.

ثامناً: ا�شت�شهاد املراأة الفل�شطينية 2015–2019:

 ،2015 �صنة  خالل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  �ل�رش�صة  �الإ�رش�ئيلية  �لهجمة  ��صتمرت 

�مر�أة   14 �لفرتة   وقد قتل �الحتالل خالل هذه 
69

�لقد�ص، �نتفا�صة  �ندالع  مع  خ�صو�صاً 

 Amnesty International, Amnesty International Report 2014/15: The State of the World’s Human  66

Rights (London: Amnesty International publication, 2015), p. 198, https://www.amnesty.org/

 download/Documents/POL1000012015ENGLISH.PDF; Applied Research Institute - Jerusalem

 (ARIJ), ARIJ Daily Report, Israeli Violations’ Activities in the oPt, POICA, 3/8/2014, p. 3,

http://poica.org/upload/Image/daily_report_2014_images/August%202014/august0314.pdf

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2014 )غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان،   
67

2015(، �ص 36.

�ملرجع نف�صه، �ص 43.  
68

�نتفا�صة �لقد�ص: �ندلعت يف بد�ية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، و�صميت “ثورة �ل�صكاكني”، وقد متيزت بقيام   
69

و�لفتيات  �لن�صاء  وم�صاركة  �الحتالل،  وجنود  �ل�صهاينة  للم�صتوطنني  متكررة  طعن  بعمليات  �لفل�صطينيني 

�لفل�صطينيات فيها. �نظر: �ندالع �النتفا�صة �لثالثة... ثورة �ل�صكاكني، موقع �جلزيرة.نت، 2015/10/10، يف: 

 https://www.aljazeera.net
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�لفتاة  منهن  �لع�صكرية،  �حلو�جز  على  �أو  بيوتهن  يف  ��صت�صهدن  فل�صطينية،  وفتاة 

��صت�صهدت على حاجز و�صط مدينة �خلليل، بعدما حاول جنود  �لتي  �له�صلمون  هديل 

�الحتالل �إجبار �لفتاة على �خل�صوع لعمليات تفتي�ص مهينة وخلع نقابها لكنها رف�صت، 

فقتلوها بدم بارد، ولقبت بـ“�صهيدة �لنقاب”. وقد �أكدت منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي( 

Amnesty International “�أنها مل ت�صكل يف �أي وقت من �الأوقات تهديد�ً كافياً للجنود، 
70

ي�صمح لهم باأن ي�صتخدمو� �لقوة �ملميتة �ملتعمدة �صدها”.

�ملو�طنة تعر�صت  حيث  �مل�صتوطنني،  �إرهاب  من  �لفل�صطينية  �ملر�أة  ت�صلم   ومل 

�إىل  رهام دو�ب�صة وعائلتها للحرق على يد جمموعة م�صتوطنني ت�صللو� يف جنح �لظالم 

قرية دوما ق�صاء نابل�ص، وحرقو� منزل دو�ب�صة يف 2015/7/31؛ مما �أدى ال�صت�صهادها 

وزوجها وطفلها �لر�صيع، ومل ينُج من �ملحرقة �صوى طفلها �أحمد �صعيد دو�ب�صة ليظل 

71
�صاهد�ً على �جلرية �لتي �رتكبها �الحتالل بحق عائلته.

ويف �صنة 2016 مّت توثيق ��صت�صهاد 12 �مر�أة وفتاة فل�صطينية، منهن �ملقد�صية فدوى 

�أحمد �أبو طري، �لتي ��صت�صهدت يف 8 �آذ�ر/ مار�ص و�لعامل يحتفل بيوم �ملر�أة �لعاملي؛ نتيجة 

�الأق�صى، وُمنعت  �مل�صجد  لل�صالة يف  �لنار عليها خالل توجهها  �الحتالل  �إطالق قو�ت 

72
طو�قم �الإ�صعاف من عالجها، حتى لفظت �أنفا�صها �الأخرية.

كما ��صت�صهدت 8 فل�صطينيات على يد قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�مل�صتوطنني خالل 

�صنة 2017، منهن فاطمة عفيف حجيجي، �لتي قتلها �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف منطقة باب 

20 ر�صا�صة، ومز�عم �الحتالل  �أن �خرتقت ج�صدها نحو  �لعمود يف مدينة �لقد�ص بعد 

كما يف كل مرة، “حماولتها تنفيذ عملية طعن”.73

 Amnesty International, Public Statement, Israel/OPT: Evidence indicates West Bank killing  70

 was extrajudicial execution, Index: MDE 15/2529/2015, 25/9/2015,

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1525292015ENGLISH.pdf  

�نظر:  ،2018/1/4  ،48 عرب  موقع  بتفا�صيلها،  حا�رشة  �جلرية  دو�ب�صة:  عائلة  حرقو�  يحيى،  حاج  �صياء   
71 

https://www.arab48.co

 �أ�صيل �جلندي، فدوى �أبو طري.. �صهيدة �لقد�ص يف يوم �ملر�أة، �جلزيرة.نت، 2017/3/8.
72

 حممود �ل�صعدي، �ل�صهيدة �لفل�صطينية فاطمة حجيجي... رحلت م�رشبة عن �لطعام، �صحيفة العربي اجلديد، 
73

 https://www.alaraby.co.uk/society :لندن، 2017/5/9، �نظر
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ويف �صنة 2018 ��صتهدف �الحتالل �ال�رش�ئيلي بالقتل 4 فل�صطينيات، منهن �مل�صعفة 

رز�ن �أ�رشف �لنجار �لتي قتلها �الحتالل يف 2018/6/1، يف �أثناء قيامها بدورها �الإن�صاين 

 يف حني 
�إ�صعاف �مل�صابني �رشق خان يون�ص، يف �جلمعة �لعا�رشة مل�صري�ت �لعودة.74 يف 

قتل �مل�صتوطنون يف 13 ت�رشين �الأول/ �أكتوبر عائ�صة �لر�بي جر�ء �إ�صابتها بحجر �ألقاه 

م�صتوطنون �صوب مركبة زوجها بالقرب من حاجز زعرتة جنوب نابل�ص.75

�لقتل  عمليات  �أبرز  من  وكان  فل�صطينية،   12 �الحتالل  قتل   2019 �صنة  وخالل 

 ،2019/5/5–4 يومي  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  خالل  �صيد�ت،   4 ��صت�صهاد 

�صبا، خالل ق�صف �أبو عر�ر �لتي ��صت�صهدت وجنينها وطفلتها   منهن فل�صطني �صالح 

�الحتالل حلي �لزيتون �رشق غزة.76 

ويف 2019/11/11 �صّن �الحتالل عدو�ناً �آخر على قطاع غزة، بد�أه بق�صف منزل �لقيادي 

 يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي بهاء �أبو �لعطا؛ مما �أدى ال�صت�صهاده وزوجته �أ�صماء حممد

ويف  نيام.  وهم  ملنزلهم  �الحتالل  ق�صف  خالل   4 �لـ  �أطفالهما  �أُ�صيب  كما  �لعطا،  �أبو 

�أ�صخا�ص   7 �إىل  �إ�صافة  �ل�صو�ركة  عائلة  من  �أخريتان  �مر�أتان  ��صتُ�صهدت  �لتايل  �ليوم 

�إىل   وت�صاف تلك �جلرية 
من عائلتهما؛ نتيجة ق�صف �الحتالل منزلهم يف دير �لبلح.77

�صل�صلة جر�ئم �حلرب �لتي يقرتفها �الحتالل بحق مو�طنني �آمنني يف بيوتهم.

واحلـواجز  احل�شـار  نتيجـة  الفل�شـطـينية  املـراأة  ا�شـت�شـهاد   تا�شعاً: 

         الع�شـكرية:

يف  ومعاناتهم  �لفل�صطينيني،  حركة  تقييد  يف  �الإ�رش�ئيلية  و�حلو�جز  �حل�صار  �أ�صهم 

�الإجر�ء�ت  من  �لفل�صطينيون  عانى  وقد  حلياتهم.  �لالزم  �لعالج  على  �حل�صول  �صبيل 

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي 2018 )غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2019(،   
74

�ص 36.

�لتفا�صيل �لكاملة جلرية ��صت�صهاد عائ�صة �لر�بي، وكالة �صو� �الإخبارية، 2018/10/14، �نظر:  
75

 https://palsawa.com  

�إ�صابة بعدو�ن �الحتالل على غزة، وكالة  4 �صيد�ت، وجنينني، ور�صيعتني، وطفل، و154  بينهم  27 �صهيد�ً   76

https://shehabnews.com/post/47781/27 :صهاب لالأنباء، 2019/5/6، �نظر�

�لفل�صطينية  �الأنباء و�ملعلومات  2019، وكالة  �لثاين  �العتد�ء�ت و�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية خالل �صهر ت�رشين   
77

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=BRTEtBa27696964053aBRTEtB :وفا(، �نظر(
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�الإ�رش�ئيلية، �لتي متثلت يف عدم منح �لت�صاريح �لالزمة للعالج، �أو منعهم من �لو�صول 

�لفل�صطينية،  �ملناطق  كافة  يف  �ملنت�رشة  �لع�صكرية  �حلو�جز  خالل  من  للم�صت�صفيات، 

وكانت �ملر�أة �لفل�صطينية من �أكرث �لفئات ت�رشر�ً. حيث كان يتم �حتجازها على �ملعابر 

و�حلو�جز يف حاالت تكون فيها يف و�صع �صحي �صعب. 

��صت�صهدن على  �للو�تي  �لن�صاء  �لفل�صطينية، بلغ عدد  �ل�صحة  �إح�صائية لوز�رة  ويف 

�حلو�جز حتى 2005/8/14، 47 �مر�أة، ب�صبب منع قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صيار�ت 

�لع�صكرية،  �حلو�جز  على  مرورهن  �إعاقة  �أو  �مل�صت�صفيات،  �إىل  نقلهن  من  �الإ�صعاف 

 بالرغم من �صوء و�صعهن �ل�صحي.78 ومع ت�صديد �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة،

،2010 �صنة  نهاية  وحتى   ،2007 �صنة  منت�صف  منذ  �حل�صار  �صهد�ء  �إجمايل   بلغ 

377 �صهيد�ً، منهم 147 �صهيدة من �الإناث، بن�صبة 39% من �إجمايل عدد �ل�صهد�ء، وكان 

توزيع �ل�صهيد�ت بو�قع 33 �صهيدة �صنة 2007، و81 �صهيدة �صنة 2008، و33 �صهيدة 

�أو  �لطبي،  �لعالج  لتلقي  �لقطاع  مغادرة  من  حرمانهن  جر�ء  ��صت�صهدن   
79

2009؛ �صنة 

نتيجة نق�ص �الأدوية ب�صبب �الإغالق، كما �أدى �إغالق معب رفح �حلدودي من حزير�ن/ 

7 �صيد�ت؛ نتيجة  22 �صخ�صاً، بينهم  �أكرث من  �إىل وفاة   ،2007 �أغ�صط�ص  �آب/  �إىل  يونيو 

�حلو�جز  بفعل  ��صت�صهدن  �لالتي  �لن�صاء  ومن  �ملعب.  على  �ل�صحي  و�صعهن  تدهور 

و�حل�صار:

2002/5/29 على حاجز �أبو هويل،  غالية �أحمد �صلح: من مدينة رفح، و��صت�صهدت يف   •

�إعاقة جنود  �لذي كان يف�صل حمافظات �صمال وو�صط قطاع غزة عن جنوبها، جر�ء 

 
80

�الحتالل مرورها �إىل �مل�صت�صفى، بالرغم من �إ�صابتها بنوبة قلبية حادة.

يف  و��صت�صهدت  نابل�ص،  يف  �ملاء  بيت  عني  خميم  �صكان  من  �صاحلي:  حممد  جنو�ن   •

�لكر�مة  معب  عب  �ملرور  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  منعتها  بعدما   ،2003/3/2

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3026 :ملر�صى و�حلو�جز �لع�صكرية، وكالة وفا، �نظر�  
78

مركز �ملعلومات �ل�صحية، وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، عامان ون�شف يف مواجهة املوت )غزة: وز�رة �ل�صحة   
79

�لفل�صطينية، 2010(، �ص 2.

توا�شل  الحتالل  قوات  الإن�شانية  الكرامة  وامتهان  الع�شكرية  احلواجز  �الإن�صان،  حلقوق  �مليز�ن  مركز   
80

فر�س ح�شارها الداخلي على حمافظات غزة، للفرتة من 1 يناير اإىل 25 يوليو 2002، 2002/7/25، �ص 20.
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�حلدودي مع �الأردن؛ للتوجه للعالج يف �إحدى �مل�صت�صفيات �الأردنية، وكانت تعاين من 

81
�رشطان �لرئة.

�صلطات  منعت  وقد  �لليمفاوية؛  �لغدة  �رشطان  من  تعاين  وكانت  دالل  �أبو  كرية   •

يف  للعالج  غزة  قطاع  مغادرة  �أجل  من  ت�رشيحاً  منحها  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  �الحتالل 

82
م�صت�صفى مبدينة نابل�ص، حتى ��صت�صهدت يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2008.

وكان   ،2011 �صنة  بال�رشطان  �إ�صابتها  �كت�صفت  �لبرية،  من  ر�رش�ص  �أمري  �أماين   •

و�صعها خطري�ً جد�ً، وقد حاولت مر�ر�ً وتكر�ر�ً �حل�صول على مو�فقة من �الحتالل 

�ملر�ص  �أمنية، وقد تطّور  ذر�ئع  �ملانع دوماً  لكن دون جدوى. وكان  للعالج،  بال�صفر 

�ملر�ص،  �إثر  على   ،2014 �صنة  وتوفيت  �لفقري،  و�لعمود  �لكبد  �إىل  و�صل  حتى  معها 

83
ومنْع �الحتالل �صفرها.

هدى دروي�ص من بلدة �لعي�صاوية، توفيت يف 2015/10/19 نتيجة منعها من �لعبور من   •

�لذي  �ملدّمع  بالغاز  �ختناقها  بعد  �مل�صت�صفى،  �إىل  للو�صول  �إ�رش�ئيلي  حاجز ع�صكري 

84
�ألقته قو�ت �الحتالل على منازل �ملو�طنني يف �لبلدة.

خطري�ً  �نتهاكاً  �لالزم  �لعالج  تلقي  من  �لفل�صطينيني  ومنع  �حل�صار  �إجر�ء�ت  تعد 

جنيف  �تفاقية  من   56 �ملادة  فر�صت  فقد  �الإن�صاين،  �لدويل  و�لقانون  �الإن�صان،  حلقوق 

لل�صعب  جيد  �صحي  م�صتوى  ب�صمان  تق�صي  �لتز�مات  �الحتالل  دولة  على  �لر�بعة 

�أ�صكال  �خلا�صع لالحتالل، كما يعد �الإغالق �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على قطاع غزة �أحد 

33 من �التفاقية ذ�تها، كونه يت�صبب مبعاناة  �لعقاب �جلماعي �ملحظورة مبوجب �ملادة 

كبرية لل�صكان �ملدنيني يف قطاع غزة. 

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �لتقرير �الأ�صبوعي حول �النتهاكات �ل�صهيونية يف �الأر��صي �لفل�صطينيــة   
81

https://www.pchrgaza.org/ar/?cat=47 :ملحتلــة )2/27-2003/3/5(، �نظر�

منظمة �لعفو �لدولية، “تقرير منظمة �لعفو �لدولية لعام 2009 حالة حقوق �الإن�صان يف �لعامل،” �ص 77.  
82

كفاح جبيل، �صديقة �أماين، �لبرية، 2016/12/18.
 
مقابلة �أجرتها �لباحثة مع  

83

�نظر:   ،2019/10/21 �الإلكرتونية،  �لوطن  دنيا  �صحيفة  �لقد�ص،  حو�جز  على  �صهيدة  �أول  دروي�ص..  هدى   
84

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/21/796950.html
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املـراأة علـى  الإ�ســرائيـليـة  العتــداءات  الثاين:   املبحث 

والإ�ســـابـة باجلــرح  الفـل�ســـــطـيـنـية        

:2014–1967     

د�أبت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �العتد�ء على �لفل�صطينيني، بالقتل، �أو �جلرح 

�لعقاب  ل�صيا�صة  تطبيقاً  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أبناء  من  �أحد  بني  متييز  دون  و�الإ�صابة، 

�جلماعي �لتي تنتهجها �صّد �لفل�صطينيني.

اأولً: تعر�س املراأة الفل�شطينية للجرح والإ�شابة 1967–1987:

ت�صبب  �لذي  �الأمر  �الحتالل،  قو�ت  يد  على  لالإ�صابة  �لفل�صطينية  �ملر�أة  تعر�صت 

باإعاقتها يف �أحيان كثرية، وعدم مقدرتها على ممار�صة مهام حياتها �ليومية. ومن ذلك:

غزة،  من  فتيات   3 �عتقال  على  �حتجاجاً  غزة؛  قطاع  �ملظاهر�ت  عّمت   1969/2/2 يف   •

و�لر�صا�ص؛  �ملياه  بخر�طيم  تفريقهن  �جلنود  وحاول  �ملد�ر�ص،  طالبات  فيها  ��صرتك 

مما �أ�صفر عن �إ�صابة 70 فتاة، ُك�رشت �أذرع 3 منهن.85 

كانت فاطمة �جلعبي ت�صارك يف م�صرية �نطلقت من �للجنة �لدولية  يف 1980/7/22،   •

 International Committee of the Red Cross )ICRC( �الأحمر  لل�صليب 

�لق�رشية،  �لتغذية  نتيجة  �جلعبي؛  علي  �أخيها  ��صت�صهاد  على  �حتجاجاً  بالقد�ص، 

عن  �مل�رشبني  �ملعتقلني  �صّد  �ل�صحر�وي،  نفحة  �صجن  �إد�رة  متار�صها  كانت  �لتي 

وكانت  الإجها�صها،  �أدى  مما  ظهرها؛  على  بع�صاه  ب�رشبها  جندي  وقام   
86

�لطعام،

حامالً يف �ل�صهر �لثامن.87

برهان �لدجاين و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية لعام 1969 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات   
85

�لفل�صطينية، 1972(، �ص 407.

يف 1980/7/14، �أعلن �أ�رشى �صجن نفحة �ل�صحر�وي �الإ�رش�ب، �لذي ��صتمر مدة 32 يوماً، ��صتعملت خالله   
86

�إد�رة �ل�صجن �أ�صلوب �الإطعام �لق�رشي لالأ�رشى بو��صطة �أنابيب بال�صتيكية، ُتدفع �إىل معدة �الأ�صري من خالل 

احلياة اجلديدة، ر�م �هلل،  �أدى ال�صت�صهاد ر��صم حالوة، وعلي �جلعبي. �نظر: �صحيفة  فتحة �الأنف، مما 

2017/4/17، �ص 8.

ريوند� طويل، �شجينات الوطن ال�شجني )عكا: موؤ�ص�صة �لثقافة �لفل�صطينية، د�ر �الأ�صو�ر، 1988(، �ص 166.  
87
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عمت �ملظاهر�ت �الأر��صي �لفل�صطينية؛ �حتجاجاً على �العتد�ء �الإجر�مي على �مل�صجد   •

 فقامت قو�ت �الحتالل باإطالق �لنار على �ملتظاهرين دون 
88

�الأق�صى يف 1982/4/11،

و�صبحة  جر�د�ت،  �حلميد  عبد  ريحانة  منهن   
89

�مر�أة؛  66 جرح  �إىل  �أدى  مما  متييز، 

يف  نارية  بعيار�ت  �صيبت 
ُ
�أ و�لثانية:  عينها،  يف  �صيبت 

ُ
�أ �الأوىل:  جر�د�ت،  �لرحمن  عبد 

�ل�صاقني، خالل مهاجمة �الحتالل للمظاهر�ت �لتي �جتاحت مدينة �خلليل.90

يف �صنة 1983 تعر�صت �ملئات من طالبات �ملد�ر�ص �لثانوية يف �ل�صفة �لغربية �إىل عملية   •

وطولكرم، ونابل�ص، و�خلليل، و�لقد�ص، وخالل  جنني،  ت�صمم جماعية، عمت مناطق 

وقد   
91

ت�صمم، حالة   1,000 عن  يزيد  ما  �مل�صت�صفيات  حما�رش  �صجلت  �أ�صابيع،  ثالثة 

�مل�صابات، وهي  �لفحو�صات �ملخبية وجود مادة كيماوية �صامة يف دم  نتائج  �أثبتت 

 وذكرت بع�ص �ملر�جع 
92

،Aziridine عبارة عن �أحد م�صتقات مادة �الأزيريدين �ل�صامة

�أن نرث تلك �ملو�د كان بهدف �إحد�ث عقم لدى �لطالبات.93 

�أّثرت على �صحة  للفتيات يف مد�ر�صهن جرية خطرية، فقد  ��صتهد�ف �الحتالل  �إن 

�الإجنابية  �لقوة  على  �أثر�ً  لذلك  يكون  وقد  جانبية،  �آثار�ً  لهن  و�صببت  �لفتيات،  مئات 

للفتيات الحقاً، مما يعني �لعمل على �إفناء �ملجتمع �لفل�صطيني.

قام جندي )�إ�رش�ئيلي( يدعي �أالن جودمان Alan Goodman يف 1982/4/11 باإطالق �لر�صا�ص على �مل�صلني   
88

يف �مل�صجد �الأق�صى، وقتل �ثنني منهم. �نظر: �أحمد �لعلمي، اأيام دامية يف امل�شجد الأق�شى )فل�صطني: موؤ�ص�صة 

�لبيادر �ل�صحفية، 1984(، �ص 37.

مي�صون �لوحيدي، املراأة الفل�شطينية والحتالل، �ص 95.  
89

�أحمد �لعلمي، اأيام دامية يف امل�شجد الأق�شى، �ص 80.  
90

مي�صون �لوحيدي، املراأة الفل�شطينية والحتالل، �ص 148.  
91

جملة  تتكرر”،  هل  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �جلماعي  �لت�صمم  “حو�دث  �صلهب،  �لعزيز  وعبد  �صالح  �جلو�د   عبد 
92

�شامد القت�شادي، �لعدد 63-64، 1986، �ص 279-276.

 عبلة �لدجاين، املراأة الفل�شطينية والطفل الفل�شطيني يف مواجهة الغزوة ال�شهيونية )�لقاهرة: د�ر �مل�صتقبل 
93

�جلديد، 1992(، �ص 87.
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ثانياً: تعر�س املراأة الفل�شطينية للجرح والإ�شابة 1987–2000:

�صجلت   ،1987 �لفل�صطينية �الأوىل يف كانون �الأول/ دي�صمب  مع �نطالقة �النتفا�صة 

منهن   
94

عليهن؛ �الحتالل  قو�ت  �عتد�ء  نتيجة  فل�صطينية؛  �صيدة   44 �إ�صابة   1987 �صنة 

رنا مو�صى �صالح، وحنان عادل م�صي�ص، ولطيفة �أبو �ملعاطي، ورفعة �بر�هيم �مل�رشي، 

حالة وو�صفت  جباليا،  خميم  يف  �ملظاهر�ت  خالل  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص   و�أ�صنب 

95
رنا باخلطرية.

اإجها�س الن�شاء خالل انتفا�شة �شنة 1987:

�صّد  خمتلفة  فتك  �أ�صلحة  �النتفا�صة  خالل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  ��صتخدمت 

�لفل�صطينيات، منها �لقنابل �ل�صامة، �لتي توؤدي لقتل �الأجنة يف بطون �أمهاتهم؛ مما �أدى 

الإجها�ص �لعديد من �لن�صاء، �إ�صافة الإجها�ص �أخريات نتيجة �ل�رشب �ملبح.

�الأوىل  �لثالثة  �الأ�صهر  خالل  �الحتالل  جنود  �أجه�صهن  �للو�تي  �لن�صاء  عدد  بلغ 

 
96

لالنتفا�صة 80 �صيدة، وت�صاعف �لعدد حتى و�صل يف �ل�صتة �أ�صهر �الأوىل �إىل 154 �مر�أة،

 فمثالً 
97

وتز�يد �لعدد ب�صكل جنوين حتى و�صل �إىل 7,400 �مر�أة مع نهاية �صنة 1994،

�ل�صفاء بغزة، وم�صت�صفى نا�رش �إىل م�صت�صفى  �أُدخل   ،1989 �الأول/ دي�صمب   يف كانون 

 98
بخان يون�ص 44 �صيدة، تعر�صن لالإجها�ص؛ ب�صبب ��صتن�صاق �لغاز �مل�صيل للدموع.

وجنينها،  �ملر�أة  ال�صت�صهاد  �لغاز  لقنابل  �الحتالل  �إطالق  �أدى  �أخرى  حاالت  ويف 

يف  وجنينها،  ��صت�صهدت  �لتي  يون�ص،  خان  من  فار�ص  وجد�ن  �ل�صيدة  مع  حدث  مثلما 

 ويف 1999/1/26، تعر�صت �ملو�طنة منال �لك�صو�ين، من �صكان بيت حنينا 
99

.1988/1/10

د.ت(، و�الأبحاث،  للدر��صات  جنني  موؤ�ص�صة  )عّمان:  النتفا�شة  يوميات  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة   
94 

�ملجلد 1، �ص 309-288.

�أكرم �أبو �صمرة، املراأة الفل�شطينية در�س يف النتفا�شة )قرطاج: مطبعة تون�ص، 1989(، �ص 288.  
95

،1988  ،74 �لعدد  القت�شادي،  �شامد  جملة  �النتفا�صة،”  يف  �لفل�صطينية  �ملر�أة  “دور  يا�صني،  �لقادر  عبد   
96 

�ص 130–133.

مفيد جلغوم، “�حلركة �لن�صائية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية 1948-1993،” �ص 172.  
97

�الإعالم �ملوحد مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، انتفا�شة حتى جالء الحتالل، �صل�صلة فل�صطني �لثورة )17(   
98

)نيقو�صيا: موؤ�ص�صة بي�صان، 1990(، �ص 288–290.

غ�صان حمد�ن، النتفا�شة املباركة وقائع واأبعاد )�لكويت: مكتبة �لفالح، 1989(، �ص 176.  
99
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�أثناء قيام  �إ�رش�ئيلي على �رشبها ببندقيته، يف  �أقدم جندي  يف �لقد�ص لالإجها�ص، عندما 

100
جر�فات �الحتالل بهدم منزل عائلتها بحجة عدم �لرتخي�ص.

�إجها�صهن  �لن�صاء �حلو�مل، وحاول  ��صتهد�ف  �أن �الحتالل تعّمد  يت�صح مما �صبق 

بال�رشب، �أو با�صتخد�م قنابل �لغاز �ل�صام؛ �الأمر �لذي يوؤكد �أن �ل�صهاينة يرعبهم �لتفوق 

�لديوجر�يف �لفل�صطيني؛ لذلك ي�صتهدفون �الأجنة يف بطون �أمهاتهم.

ثالثاً: تعر�س املراأة الفل�شطينية للجرح والإ�شابة 2000–2008:

�صنب 
ُ
بلغ عدد جريحات �نتفا�صة �الأق�صى خالل �لفرتة 2000–2003؛ 302 جريحة، �أ

 
101

باإ�صابات خمتلفة نتيجة �لق�صف، �أو �قتحام �لبيوت، �أو خالل �ملو�جهات و�ملظاهر�ت.

�صفاء  وهي  �لب�رش  نعمة  �إحد�هن  فقدت  �أن  لدرجة  خطرية  بع�صهن  �إ�صابات  وكانت 

 ،2000 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  ب�رشبها  �الحتالل  جنود  قام  �لتي  �لهندي،  تي�صري 

على ر�أ�صها باأعقاب بنادقهم، وذلك بعد �أن رف�صت طلبهم باإز�لة �خلمار عن وجهها.102 

ويف حالة �أخرى �أُ�صيبت �ملو�طنة ر�ئدة فريتخ بال�صلل؛ عندما قُ�صف منزلها، يف نابل�ص، 

خالل �جتياح قو�ت �الحتالل للمدينة يف 103.2002/4/3

ومل ت�صلم �ملر�أة من �أذى �ملحتل وهي توؤدي عبادتها، ففي 2005/3/20، �أطلقت قو�ت 

�الحتالل قنابل غاز �جتاه جمموعة من �لن�صاء �لفل�صطينيات، �للو�تي توجهن الأد�ء �صالة 

نابل�ص،  �ملو�طنة منال �صامل مو�صى، من  �أدى الإ�صابة  �الأق�صى؛ مما  �مل�صجد  �جلمعة يف 

بقنبلة غاز يف وجهها، تركت جروحاً وت�صوهات عميقة فيه.104

�ملظامل،  ديو�ن  �هلل:  )ر�م   1999 لعام  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل”،  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
100

1999(، �ص 16.

جملة  �الإ�رش�ئيلية،”  �النتهاكات  ظّل  يف  �الإن�صاين  �لدويل  و�لقانون  �لفل�صطينية  “�ملر�أة  ح�صنية،  �إ�صالح   
101

البحوث القانونية والقت�شادية، �ملجلد 2، 2003/4/5، �ص 525.

�صحيفة الأيام، ر�م �هلل، 2000/11/7، �ص 1.  
102

ونابل�ص،”  جنني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  جي�ص  �نتهاكات  �لعامل  �أنظار  عن  “بعيد�ً  �لدولية،  �لعفو  منظمة   
103

2002/11/4، �ص 40. 

�الإن�صان حلقوق  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  حول  �الأ�صبوعي  �لتقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
104 

https://www.pchrgaza.org/ar/?cat=47 :18-2005/3/27(، �نظر(
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اإ�شابة الن�شاء خالل تظاهرة بيت حانون �شنة 2006:

كنّ يف م�صرية �إىل بيت حانون  �مر�أة،  نحو 300   ،2006/11/3 ��صتهدف �الحتالل يف 

�صمال قطاع غزة؛ يف حماولة لفك �حل�صار عن 70 من �أبنائهن، كانت �صلطات �الحتالل 

عن يقل  ال  ما  وجرح  منهن،  �ثنتني  مقتل  �إىل  �أدى  مما  �لن�رش؛  م�صجد  يف   حتا�رشهم 

60 �إمر�أة �أخرى.105

�الحتالل  ��صتخد�م  غزة،  قطاع  يف  �حلقائق  لتق�صي  �ملتحدة  �الأمم  بعثة  �أكدت  وقد 

يف  زيادة  �إىل  �أدت  غزة،  قطاع  يف  �أخرى  �أماكن  ويف  حانون،  بيت  يف  ماألوفة  غري  �أ�صلحة 

عدد حاالت برت �الأطر�ف، ورّجحت �لبعثة �أن ذلك �ل�صالح هو قذيفة متفجرة من معدن 

ومن   
106

.”Dense Inert Metal Explosive (DIME( “د�مي  ت�صمى  كثيف  خامل 

 �لن�صاء �للو�تي تعر�صن لالإعاقة؛ نتيجة ��صتهد�ف قو�ت �الحتالل لهن، خالل �ملظاهرة:

�صيبت بر�صا�صة متفجرة يف رجلها، وك�رش يف عظمة 
ُ
ر�صا �صميح يو�صف �أبو هربيد، �أ

�لعظم  يف  وق�رش  �لع�صالت،  يف  وتهتك  �لقدم،  يف  �لرئي�صي  �ل�رشيان  يف  وقطع  �ل�صاق، 

حركة  يف  حمدودية  من  تعاين  ز�لت  وما  د�ئمة،  �إعاقة  عنه  نتج  �لذي  �الأمر  )3�صم(؛ 

�لركبة.107

رابعاً: تعر�س املراأة الفل�شطينية للجرح والإ�شابة 2008–2014:

�ل�صعب  �صّد  ب�صعة  جمازر  بارتكاب  �لفرتة،  تلك  خالل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قام 

و�إ�صابة  ��صت�صهاد  يف  ت�صبب  مما  غزة،  قطاع  على  �ملتكرر  عدو�نه  خالل  �لفل�صطيني، 

�ملئات من �لن�صاء. 

و�صل �لعدد �الإجمايل للجرحى �لفل�صطينيني يف قطاع غزة خالل عدو�ن 2009/2008 

�إىل 5,303، منهم 1,283 من �الإناث، بينهن 860 فوق �لـ 18 عاماً، و423 دون �لـ 18عاماً. 

بني  تر�وحت  خمتلفة،  باإعاقات  �صخ�ص   600 �إ�صابة  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  عن  نتج  كما 

بيت حانون: هبة ن�صائية تنقذ مقاومني حو�رشو� يف م�صجد، الأيام، 2006/11/4، �نظر:  
105

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=288237fy42476415Y288237f  

جون دوغارد، تقرير �ملقرر �خلا�ص �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة عام 1967،   
106

جمل�ص حقوق �الإن�صان، �الأمم �ملتحدة، رقم �لوثيقة: A/HRC/4/17، 2007/1/29، �ص 7.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع ر�صا �أبو هربيد، جريحة، �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، 2017/2/11.  
107



41

�لعتد�ء�ت �لإ�شر�ئيلية �ملبا�شرة على حياة �ملر�أة

�إعاقة حركية، ناجمة عن برت �أحد �الأطر�ف �لعلوية، �أو �ل�صفلية، �أو كليهما، وفقد�ن �ل�صمع 

 
108

�صيبت باإعاقات مزدوجة.
ُ
�أو �لب�رش، �إ�صافة لعدة حاالت �أ

�لن�صاء  حاالت  بع�ص  توثيق  من  �لباحثة  متكنت  وقد  �الإعاقة،  من  �ملر�أة  ت�صلم  مل 

وفاء  منهن  د�ئمة،  �إعاقات  مع  �لعي�ص  عليهن  �الحتالل  فر�ص  �للو�تي  و�لفتيات 

جّر�ء   ،2009/1/10 يف  �صيبت 
ُ
�أ �لتي  غزة،  قطاع  �صمال  الهيا،  بيت  بلدة  من  �لر�صيع 

�صاقها  برت  �إىل  �أدى  مما  جتاهها،  �صاروخني  �إ�رش�ئيلية  ��صتطالع  طائرة  �إطالق 

�أ�صيبت  كما 
 109

ج�صدها. �أنحاء  يف  متعددة  بجر�ح  و�إ�صابتها  �لركبة،  �أعلى  من  �ليمنى 

وُقتل  �ليمنى،  يدها  وبرتت  �لي�رشى،  ويدها  ر�أ�صها  يف  خطرية  بجر�ح  �الأ�صقر  جنود 

م�رشوع مدر�صة   ،2009/1/17 يف  �الحتالل  ��صتهدف  عندما  وحممد؛  بالل   طفالها 

بقذ�ئف  عائلتها،  مع  فيها  حتتمي  كانت  �لتي  �الأونرو�،  لوكالة  �لتابعة  الهيا،  بيت 

وال  طبيعي،  ب�صكل  �لي�رشى  يدها  ��صتخد�م  ت�صتطيع  ال  فاأ�صبحت  �الأبي�ص،  �لف�صفور 

باالأ�صياء  �لقيام  �أو  �ل�صغري،  �بنها  حمل  �أو  مبفردها،  مالب�صها  �رتد�ء  على  تقوى 

110
�لروتينية �لعادية يف �حلياة �ليومية.

�الأبي�ص،  بالف�صفور  لالإ�صابة  للجرحى، تعر�صهم  �الأطباء خالل معاينتهم  �أكد  وقد 

 111
و�أكدو� �أن �نعكا�صات ذلك �لغاز �صتظهر على �ملدى �لبعيد يف �صكل �أمر��ص �رشطانية،

لقنابل  �الحتالل  ��صتخد�م  و�ملحلية،  �لدولية  �الإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات  �أكدت  كما 

 Human ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  منها  غزة،  قطاع  يف  �الأبي�ص،  �لف�صفور 

112
�الأبي�ص، �لف�صفور  ��صتخد�م  فيها  مّت  حاالت  �صّت  يف  حققت  �لتي   ،Rights Watch 

غزة قطاع  يف  املعوقني  على  الإ�رشائيلية  العتداءات  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
108 

)غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2014(، �ص 10. 

�ملرجع نف�صه، �ص 11.  
109

بالنوع  املت�شلة  والتبعات  الآثار  حول  تقرير  الن�شاء:  بعيون  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
110

 ،)2009 �الإن�صان،  �لفل�صطيني حلقوق  �ملركز  الر�شا�س امل�شبوب )غزة:  الجتماعي املرتتبة على عملية 

�ص 53-52.

�صمري ر��صي وتي�صري �أبو مر�د، اآثار احل�شار واملجزرة ال�شهيونية على الو�شع ال�شحي، �ص 46.  
111

Human Rights Watch, Rain of Fire, p. 33.  112
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�ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - وبت�صيلم 

 B’Tselem—The Israeli Information Center for Human Rights in the

 وقد ت�صبب �الأمر 
114

 و�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان.
113

،Occupied Territories

يف حاالت كثرية �إىل �إجها�ص �لن�صاء �أو والدة �أجنة م�صوهة. ومن �لن�صاء �لالتي تعر�صن 

لتلك �جلرية �ملوؤملة؛ �أم عبد �هلل �لنخالة، حيث تعر�صت يف بد�ية حملها لقذ�ئف �لف�صفور، 

�أن  �الأطباء  �أخبها  وقد  �أي�رش،  بطني  له  يوجد  ال  حيث  �لقلب،  مكتمل  غري  طفالً  فولدت 

115
�ل�صبب �لرئي�صي لذلك، ��صتن�صاقها غاز�ت �صامة خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة.

و�ملو�ثيق  �الإن�صاين،  �لدويل  للقانون  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �نتهاك  �صبق  مما  يتبني 

�لدولية �لتي حترم ��صتخد�م �لف�صفور �الأبي�ص يف مناطق ماأهولة بال�صكان، �الأمر �لذي 

يرتك �أثره �ل�صلبي �لبعيد �ملدى على �صحة �ل�صكان.

جريحات العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة �شنة 2012:

وقد  غزة،  قطاع  على  جمدد�ً  بالعدو�ن   2012/11/14 يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قام 

�أ�صفر عن  �ل�صهد�ء، كما  �أرو�ح ع�رش�ت  �أيام، ح�صد خاللها  �لعدو�ن ثمانية  ��صتمر ذلك 

 
116

392 �مر�أة وفتاة، بن�صبة 28.02% من عدد �جلرحى. 1,399 مو�طناً، بينهم  �إ�صابة 

�صيبت عندما �أطلقت طائر�ت 
ُ
ومن �لن�صاء �للو�تي �أ�صنب يف �لعدو�ن؛ �آمنة حجازي، حيث �أ

زوجها  ومقتل  بالكامل،  لتدمريه  �أدى  مما  جباليا؛  يف  منزلها  جتاه  �صاروخاً  �الحتالل 

وطفليها، �أما هي فقد تعر�صت الإ�صابة خطرة يف �لر�أ�ص، جعلتها ال تقوى على �لتحكم يف 

حركاتها، وال ت�صتطيع �مل�صي ب�صكل جيد، وعلى �لرغم من ذلك، كان لز�ماً عليها �العتناء 

 
117

باأطفالها �ل�صتة �لذين بقو� على قيد �حلياة، بعد ذلك �لعدو�ن.

مركز بت�صيلم، خطوط عامة للتحقيق يف عمليات قوات الحتالل بالقطاع، 2009، �ص 5. )باللغة �لعبية(  
113

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، مدنيون م�شتهدفون، �ص 76.  
114

�آثار �حلرب على غزة ال ز�لت تظهر، وكالة �صما �الإخبارية، 2006/9/24، �نظر:  
115

https://samanews.ps/ar/post/51283  

مركز �ملعلومات �ل�صحية، وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، �صهد�ء وجرحى �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة   
116

عام 2012، �ص 5. 

“ما نفع �ملنزل �جلديد دون �أن �أرى �أطفايل فيه؟،” �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2013/8/14، �نظر:  117

https://pchrgaza.org/ar/?p=7425  
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�أماين  منهن  �لن�صاء،  من  عدد  باإعاقة   2012 �صنة  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  ت�صبّب  كما 

لفقد�نها  �أدى  مما  منزلها؛  �الإ�رش�ئيلية  �حلربية  �لطائر�ت  ق�صفت  �لتي  �لن�صا�رشة، 

ثالثة  و�أ�صيب  �أوالدها،  من  �ثنان  ��صت�صهد  كما  وجهها،  يف  حروق  جّر�ء  ب�رشها، 

118
�آخرون.

يت�صح مما �صبق، ب�صاعة �جلرية �لتي �قرتفها �الحتالل �صّد تلك �ملر�أة، فقد ت�صبب 

يف فقد�نها نعمة �لب�رش، وقتل �ثنني من �أبنائها، و�إ�صابة �لباقني، ويف �لوقت نف�صه، دمر 

و�أملها  بح�رشتها  دوماً  تعي�ص  �أن  ذلك  على  وترتب  ق�رشياً،  مهّجرة  فاأ�صبحت  منزلها، 

ومعاناتها، وتعّد حالة �أماين، جت�صيد�ً ملعاناة �ملر�أة �لفل�صطينية ب�صبب �الحتالل وعدو�نه 

�مل�صتمر على �ل�صعب �لفل�صطيني. 

جريحات خالل العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة �شنة 2014:

ال يكن ح�رش فد�حة �خل�صائر، و�ملعاناة �الإن�صانية، �لتي حلقت بالن�صاء �لفل�صطينيات 

خالل 51 يوماً من �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، �لذي ��صتمر خالل �لفرتة 2014/8/28-7/7.

وقد بلغ عدد جرحى �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة 10,896 جريحاً وجريحة، 

�ل�صحة  لوز�رة  ووفقاً   
119

�ل�صاعة. يف  جرحى   9 مبعدل  �أي  يومياً؛  حاالت   207 مبعدل 

للم�صت�صفيات،  �ال�صتيعابية  �لطاقة  من  بكثري  �أكب  �الإ�صابات  عدد  كان  فقد  �لفل�صطينية 

مّت  ت�صتغل فوق طاقتها، حيث  �لعمليات يف م�صت�صفيات قطاع غزة، كانت  �أن غرف  كما 

120 وكان 
�إجر�ء عمليات لكثري من �ملر�صى على �أر�صيات غرف �لعمليات يف �مل�صت�صفيات.

عدد �جلريحات خالل ذلك �لعدو�ن 3,364 جريحة، بن�صبة 31.6% من �لعدد �الإجمايل، 

 و1,250 فتاة دون �صّن �لـ 18. 
121

كان منهن 2,114 �صيدة وفتاة فوق �صّن �لـ 18،

موؤ�ص�صة �حلق، ومركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، ومركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، وطاقم �صوؤون   
118

�ملر�أة، وجمعية �لثقافة و�لفكر �حلر، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، موؤ�ص�صة 

�حلق، ر�م �هلل، 2014، �ص 26، �نظر:

http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/occupation-  

consequences-report.pdf

مركز �ملعلومات �ل�صحية، وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية ، التقرير ال�شنوي لعام 2014، �ص 8-7.  
119

وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، تقرير مف�شل حول �شهداء وجرحى العدوان الإ�رشائيلي عام 2014، �ص 12.  
120

�صناء �أبو دقة وختام �ل�صحار، واقع املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل )غزة: وز�رة �صوؤون �ملر�أة، 2014(،   
121

�ص 15.
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 بلغ عدد �الإعاقات �لناجتة عن عدو�ن 2014، 568 �صخ�صاً، بن�صبة 5.2% من �إجمايل

�إعاقات د�ئمة، و348  220 من هذه �الإعاقات هي  �أن  �إىل  �جلرحى. وت�صري �الإح�صائيات 

19.9% من  �إعاقة، بن�صبة   113  وكان ن�صيب �لن�صاء من هذه �الإعاقات 
122

كانت موؤقتة.

وفقد  �ملعقدة،  و�لك�صور  و�ل�صلل،  �لبرت،  بني  ما  �الإ�صابات  وتنوعت   
123

�الإجمايل. �لعدد 

�لن�صاء �لالتي ت�صبب �الحتالل مبعاناتهن مع �الإعاقة؛  �لب�رش بالكامل. ومن  �أو  �ل�صمع 

�إ�رش�ء �لنملة، وهي �أم لطفلني ت�صكن حي �لتنور يف �ملنطقة �ل�رشقية من مدينة رفح، وتدل 

�لفل�صطينية،  �ملر�أة  وتعانيها  عانتها  �لتي  و�ملعاناة  �ملاأ�صاة  عمق  على  �لنملة  �إ�رش�ء  حالة 

نتيجة �عتد�ء�ت �الحتالل �ملتكررة على �ل�صعب �لفل�صطيني.

ق�صف  �صوت  �صمعنا  وقالت:   ،2014/8/1 يوم  �صباح  يف  لها  حدث  ما  �إ�رش�ء  روت 

عنيف، و�أ�صو�ت قذ�ئف تقرتب من منزلنا، وفجاأة بد�أت تتعاىل �أ�صو�ت �جلري�ن يحثّون 

يف  حدث  كما  �الإ�رش�ئيلية  للمجازر  تفادياً  �ملنطقة،  من  �لهروب  على  �لبع�ص  بع�صهم 

�ل�صجاعية وخز�عة، �صعرت باخلوف وترددت كثري�ً باخلروج من منزيل، وحني ر�أيت 

وفجاأة  �لبقاء يف �ملنزل، بالفعل خرجنا من بيتنا...  �لنا�ص يخرجون من بيوتهم خ�صينا 

�صمعت �صوت �نفجار�ت، و�صعرت بنف�صي �أطري يف �لهو�ء، و�أ�صقط على �الأر�ص، حاولت 

من  برتتا  �أنهما  �أدركت  حينها  قدماي،  �أجد  فلم  نظرت  �أ�صتطع،  مل  لكنني  �أنه�ص،  �أن 

�الأعلى... .

لتكمل  وتعود  متحرك”،  كر�صي  رهينة  “�أ�صبحت  وتقول:  نف�صها  �إىل  �إ�رش�ء  تنظر 

�بني  فيه  نقل  �لذي  �ليوم  نف�ص  “يف  �مل�صت�صفيات:  و�آالم عا�صتها يف  ف�صول رحلة عذ�ب 

وزوجي مل�صت�صفى نا�رش، كان موعد حتويلي �إىل �مل�صت�صفى �الأهلي يف �خلليل... ر�أيتهم 

�ليمنى،  �صاقه  وبرتت  معاقاً،  زوجي  �أ�صبح  �أنا،  كما  و�حدة،  �مل�صيبة  وكانت  للحظات 

و�بني �رشيف �بن �لثالثة �أعو�م، برتت �صاقه، وفقد �إحدى عينيه.. �رشنا عائلة معاقني”. 

و�أ�صافت: “ويف م�صت�صفى �خلليل �أخبين �الأطباء �أن �جلنني �لذي �أحمله يف بطني “مفتت” 

خ�رشته هو �الآخر... بعد ثالثة �أيام من وجودي يف م�صت�صفى �خلليل، ُنقل �بني وزوجي 

و�أوالدي،  زوجي  عن  بعيد�ً  باخلليل،  عالجي  و��صتمر  بالقد�ص،  �ملقا�صد  م�صت�صفى  �إىل 

ومل �أَر �بني �رشيف حتى خروجه من �مل�صت�صفى بعد ثالثة �صهور”.

وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، تقرير مف�شل حول �شهداء وجرحى العدوان الإ�رشائيلي عام 2014، �ص 11.  
122

وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، تقرير الإعاقات الناجتة عن العدوان على قطاع غزة عام 2014، �ص 5.  
123
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�صيبت فيه �إ�رش�ء، �أ�صيبت �صهد �أخت زوجها بجروح وحروق 
ُ
يف �لوقت نف�صه �لذي �أ

يف يدها ووجهها وقدمها، كما �أ�صيبت ب�صظية يف �الأذن، �أفقدتها �ل�صمع وجعلتها تعاين 

124
من حالة نف�صية �صعبة.

�مر�أة  �الحتالل،  �عتد�ء�ت  نتيجة  �لفل�صطينية؛  �ملر�أة  معاناة  �إ�رش�ء  ج�صدت  وهكذ� 

فقدت �صاقيها، و�أ�صبحت معوقة ت�صري على كر�صي متحرك، بعد �أن كانت �صابة مفعمة 

�أ�صبحو� معوقني؛ زوجها فقد �صاقه، وطفلها  باحليوية، و�أفر�د عائلتها �ل�صغرية �أي�صاً 

�ملر�أة ما تبقى من عمرها، يف ح�رشة و�أمل على  �ل�صغري فقد �صاقه وعينه، �صتعي�ص تلك 

نف�صها وعلى عائلتها.

جريحات خالل ا�شتهداف مركز الإيواء يف عدوان �شنة 2014:

ق�صفت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي خالل عدو�نها على قطاع غزة 8 مر�كز �إيو�ء، جلاأ 

�إليها �آالف �لفل�صطينيني �لذين فرو� من منازلهم، هرباً من �لق�صف و�لدمار. ومن حاالت 

�لتابعة حانون،  بيت  مدر�صة  يف  �الإيو�ء  مركز  ��صتهد�ف  �الإيو�ء،  مر�كز  على   �العتد�ء 

لوكالة �الأونرو� يف 2014/7/24 بقذ�ئف مدفعية؛ مما �أدى ال�صت�صهاد 4 �صيد�ت، و�إ�صابة 

125 منهن �صفاء فايز حمد�ن؛ وهي �أم الأربعة �أطفال، وت�صبب �لق�صف 
31 �صيدة �أخرى،

رجلها  وبرت  �لي�رشى،  يدها  يف  �ل�صبابة  �أ�صبع  وبرت  �ليمنى،  يدها  يف  ب�صلل  باإ�صابتها 

�لوقت  ويف  �لفقري،  �لعمود  يف  ب�صظية  حمد�ن،  منذر  ندى  طفلتها  و�أُ�صيبت  �لي�رشى، 

حليمة وحماتها،  ج�صمها،  يف  ب�صظايا  حمد�ن،  حممود  د�رين  �صلفتها،  �صيبت 
ُ
�أ  نف�صه 

�ملعلومات مركز  يف  �صظية  و��صتقرت  ر�أ�صها،  جمجمة  يف  بك�رش  �صيبت 
ُ
�أ  �صعيد حمد�ن، 

يف ب�صلل  �إ�صابتها  �صيُ�صبب  ذلك  الأن  �ل�صظية؛  �إز�لة  �الأطباء  رف�ص  وقد  �لر�أ�ص،   يف 

126
�أطر�فها �الأربعة.

�لعائالت  فيها  �حتمت  �لتي  �الإيو�ء،  مر�كز  على  �لهمجي  �الحتالل  عدو�ن  �أّثر 

�لفل�صطينية، بال�صلب على �لن�صاء �مل�صابات، منهن �ل�صيدة �صفاء، �لتي �صبب لها �لعدو�ن 

الأربعة  و�أم  زوجة  �أنها  خ�صو�صاً  �لبيتية،  و�جباتها  ممار�صتها  على  و�أثر  يدها،  �صلل 

�أطفال، يتطلبون منها �لرعاية و�الهتمام د�ئماً.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع �إ�رش�ء �لنملة، جريحة، مركز �صوؤون �ملر�أة بغزة، 2017/2/9.  
124

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2014، �ص 36.  
125

�ملرجع نف�صه.  
126
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اإجها�س الن�شاء نتيجة العدوان الإ�رشائيلي �شنة 2014:

قتل  فقد  �لقاتلة،  وقنابله  �الحتالل  بط�ص  من  �أمهاتها  بطون  يف  �الأجنة  ت�صلم  مل 

بيوتها،  يف  �آمنة  كانت  فل�صطينية  لعائالت  �جلماعية  �الإبادة  جمازر  خالل  �الحتالل 

�لعديد من �الأجنة، وذكرت وكيل وز�رة �صوؤون �ملر�أة �أمرية هارون، يف ت�رشيح �صحفي، 

�الأم  ُقتلت  كثرية  حاالت  ويف   127
�لعدو�ن، خالل  لالإجها�ص  تعر�صن  �صيد�ت   610 �أن 

تو�أمني  بطنها  يف  حتمل  كانت  �لتي  عياد،  �صبحي  هالة  �ل�صيدة  مع  حدث  كما  وجنينها، 

غزة �رشق  �ل�صجاعية  بحي  جمزرة  يف  وجنينيها  �الحتالل  قتلها  �ل�صاد�ص،  �ل�صهر   يف 

يف 2014/7/20.

بينما جنت مي�رشة حممد �أبو ما�صي من �ملوت باأعجوبة، من جمزرة �رتكبها جي�ص 

2014/8/2، ولكن ُقدِّر لها �أن تفقد جنينها  �الحتالل �صدّ عائلتها يف خميم �لن�صري�ت يف 

ذ� �لثمانية �صهور، كما �أنها فقدت حظها يف �الإجناب مرة �أخرى؛ بعدما تعر�صت لعملية 

128
�إجها�ص جنينها �ل�صهيد، وعملية �أخرى مّت على �إثرها ��صتئ�صال �لرحم.

�ل�صفة  يف  �لن�صاء  من  �لكثري  تعر�صت  غزة؛  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  مع  بالتز�من 

ناريان  �ملو�طنة  �صيبت 
ُ
�أ فمثالً  �ملظاهر�ت،  يف  ��صتهد�فهن  نتيجة  لالإ�صابة،  �لغربية 

عظمة �أ�صفل  يف  لك�رش  �أدى  �لركبة؛  فوق  ناري  بعيار   2014/11/12 يف  متيمي   حممود 

�صالح،  �لنبي  قرية  يف  للجد�ر،  �ملناه�صة  �الأ�صبوعية  �ملظاهر�ت  خالل  �لي�رشى،  �لفخذ 

129
�صمال غرب مدينة ر�م �هلل.

بكافة  �لفل�صطينية  �ملر�أة  �إيذ�ء  يو��صل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  �صبق  مما  يتبني 

�لو�صائل، خ�صو�صاً �العتد�ء �ملبا�رش على حياتها، و�لت�صبب باالأذى �جل�صدي و�لنف�صي 

قلبت  لها،  د�ئمة  باإعاقات  �لت�صبب  �أخرى  �أحيان  ويف  باإ�صابتها،  �لت�صبب  خالل  من  لها، 

حياتها ر�أ�صاً على عقب، و�أ�صاعت فر�صتها يف حياة �صوية كباقي ن�صاء �لعامل.

مركز �صوؤون �ملر�أة، ثقوب يف رداء العدالة )غزة: مركز �صوؤون �ملر�أة، 2015(، �ص 305.  
127

�أ�صماء �ل�صائم، اأرواح مووؤودة، �ص 121.   
128

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �لتقرير �الأ�صبوعي حول �النتهاكات �ل�صهيونية يف �الأر��صي �لفل�صطينيــة   
129

https://www.pchrgaza.org/ar/?cat=47 :ملحتلــة )6-2014/11/12(، �نظر�
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اعتداء الحتالل الإ�رشائيلي على الن�شاء باجلرح والإ�شابة 2015–2019:

و�الإ�صابة  لال�صطهاد  �لفل�صطينية  �ملر�أة  وتعر�صت  �إال  �ل�صنو�ت  من  �صنة  تخُل  مل 

�لنار  �إطالق  �الحتالل  تعّمد جنود  �أمثلة ذلك  �الإ�رش�ئيلي، ومن  �الحتالل  يد قو�ت  على 

�الأول/ كانون  يف  �الحتالل  جنود  قام  فمثالً؛  خطرية،  �إ�صابات  و�إ�صابتهن  �لن�صاء   على 

دي�صمب 2015 باإطالق �لنار جتاه عبلة �لعدم )45 عاماً( من �خلليل، مما �أدى الإ�صابتها 

بر�صا�صة يف عينها �ليمنى فقدت على �إثرها عينها، ور�صا�صة �أخرى بر�أ�صها �خرتقت 

�الحتالل  جنود  يكتِف  ومل  �جلمجمة،  من  �الأين  �جلزء  �إثرها  على  فقدت  �جلمجمة، 

لك�صور �صعبه يف  �أدى  ر�أ�صها ووجهها، مما  �أ�صلحتهم على  باأكو�ع  بذلك، بل �رشبوها 

يف  بالغة  و�إ�صابة  �ل�صم،  حا�صة  بعدها  فقدت  �الأنف  يف  وك�صور  و�ل�صفلي،  �لعلوي  �لفك 

�الأذن، كذلك �أ�صيبت بخلع يف �لكتف �الأي�رش جعلها ال ت�صتطيع �أن ت�صتعمل يدها �لي�رشى، 

ملدة  و�مل�صي  قدميها  على  �لوقوف  ت�صتطع  مل  لها،  تعر�صت  �لتي  �الإ�صابات  كرثة  ومن 

تنفيذ عملية طعن،  تلفيق تهمة حماولة  مّت  �الحتالل على جر�ئمه   ولتغطية 
130

�صهرين.

وحكم عليها بال�صجن 3 �أعو�م وغر�مة مالية.

وخالل م�صري�ت �لعودة �لتي �نطلقت يف 2018/3/30 وّثق �ملركز �لفل�صطيني حلقوق 

�لتي  عاماً(،   38( قديح  عليان  نزيهة  منهن   
131

فل�صطينية، �مر�أة   391 �إ�صابة  �الإن�صان 

بتوزيع  قيامها  خالل  �صاقها،  برت  �إىل  �أدت  �إ�رش�ئيلي  قنا�ص  �أطلقها  بر�صا�صة  �أ�صيبت 

132
�ملياه على �ملتظاهرين يف خميم �لعودة �رشق خز�عة.

ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019، �عتدى جندي �إ�رش�ئيلي على �ملقد�صية رينا دربا�ص، 

�بنها  �عتقال  منع  خالل  �أنفها،  عظام  وحتطم  جمجمتها  يف  بك�رش  باإ�صابتها  وت�صبب 

133
�لقا�رش.

�الأ�صرية �جلريحة عبلة �لعدم تروي حماولة �إعد�مها و�لتنكيل بها، دنيا �لوطن، 2017/1/25، �نظر:  
130

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/25/1012428.html  

�إ�صابة )46( مدنياً فل�صطينياً منهم )19( طفالً، و4 ن�صاء �إحد�هن م�صعفة، وم�صعف �آخر باعتد�ء�ت �الحتالل   
131

�الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  �حل�صار،  وك�رش  �لعودة  مل�صرية   83 �لـ  �جلمعة  يف  �مل�صاركني  على 

https://www.pchrgaza.org/ar/?p=18071 :2019/12/6، �نظر

�ملركز  �ملبتورة،  �الأطر�ف  مع  تكيف  حماوالت  و�صهيب..  نزيهة  غزة،  يف  �ملبتورة  و�الأحالم  نف�صه؛  �ملرجع   
132

https://pchrgaza.org/ar/?p=16314 :لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2018/11/27، �نظر�

�الحتالل يك�رش جمجمة مقد�صية حاولت تخلي�ص ولدها من �العتقال، عرب 48، 2019/12/24.  
133
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�لفل�صطينية قد ز�دت حدتها  �ملر�أة  �الإ�رش�ئيلية على  �أن �العتد�ء�ت  يت�صح مما �صبق 

نتيجة  �لفل�صطينيات،  مئات  �إجها�ص  �صهدت  �لتي   ،1987 �صنة  �نتفا�صة  �ندالع  منذ 

�إطالق قنابل �لغاز عليهن، �إ�صافة الإ�صابة �أخريات بالر�صا�ص �حلي. �أما خالل �نتفا�صة 

للمدن  �مل�صتمرة  �الجتياحات  خالل  من  �العتد�ء�ت  وترية  ز�دت  فقد   ،2000 �الأق�صى 

على  �ملتكررة  �العتد�ء�ت  نتيجة  خطورة  �الأمر  وز�د  �لفل�صطينية،  و�ملخيمات  و�لقرى 

قطاع غزة، �لتي �أ�صفرت عن ��صت�صهاد و�إ�صابة مئات �لفل�صطينيات. 

امل�شتوطنني اعتداءات  نتيجة  الفل�شطينية  املراأة  اإ�شابة   خام�شاً: 

           ال�شهاينة:

ليمار�صه  �متد  بل  فح�صب،  �ل�صهاينة  �جلنود  على  �الإ�رش�ئيلي  �العتد�ء  يقت�رش  مل 

�مل�صتوطنون، �لذين �صلبو� �أر�صاً لي�صت ملكهم، و�أقامو� عليها م�صتوطناتهم، ومل يكفهم 

�أنو�ع �جلر�ئم من قتل، وجرح،  �إيذ�ء �ملو�طنني �لفل�صطينيني، ب�صتى  �إىل  ذلك، بل عمدو� 

للت�صييق  و�ملمتلكات؛  و�ملز�رع،  �حلقول،  يف  تخريب  و�أعمال  �أ�صجار،  وقلع  ومد�همة، 

على �ل�صكان �الأ�صليني ودفعهم للرحيل.

للقانون  �نتهاكاً   ،1967 �ملحتلة �صنة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �مل�صتوطنني يف  �إقامة  تعد 

�لتي   ،1949 ل�صنة  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  من   6/49 �ملادة  خ�صو�صاً  �الإن�صاين،  �لدويل 

حتظر على �صلطة �الحتالل نقل �صكانها �إىل �الأر��صي �لتي حتتلها.

وعلى �لرغم من ذلك ي�صتمر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �إن�صاء �ملزيد من �مل�صتوطنات على 

�لغربية  �ل�صفة  �مل�صتوطنات يف  بلغ عدد  1967، وقد  �ملحتلة �صنة  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

198 م�صتوطنة حتى �صنة 2019، �إ�صافة �إىل 220 بوؤرة ��صتيطانية، يقطنها نحو 824 �ألف 

 ويدل ذلك على �صعي 
134

م�صتوطن، منهم 318 �ألفاً يف �جلزء �ل�رشقي من مدينة �لقد�ص.

�الحتالل لفر�ص �صيا�صة �الأمر �لو�قع، و�رشقة �ملزيد من �الأر��صي �لفل�صطينية، و�إحالل 

�ل�صكان  �لفل�صطينيني  مكان  �لعامل  بقاع  كل  من  قدمو�  �لذين  �ل�صهاينة  �مل�صتوطنني 

�الأ�صليني للبالد.

�لتو�صع �الإ�رش�ئيلي، مركز �جلزيرة للدر��صات،  �لفل�صطينية وخماطر  �ل�صلطة  �ل�صفة �لغربية: بني �نح�صار   
134

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/05/190520083222871.html 2019/5/15، �نظر: 
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�رشب،  من  �لفل�صطينيات  �لن�صاء  على  �مل�صتوطنني  �عتد�ء�ت  �أ�صكال  تنوعت  وقد 

�لفارغة،  و�لزجاجات  و�لكلور،  و�ملياه،  و�لرمل،  بالنفايات،  ور�صق  باحلجارة،  ورمي 

�حلارة  �ملياه  و�صكب  �ملنازل،  و�قتحام  �ملياه،  �آبار  وت�صميم  وخطف،  دع�ص  وحماوالت 

135
على �لوجوه، وقطع �الأ�صجار �ملثمرة، و�إطالق �لنار...�إلخ.

اعتداءات امل�شتوطنني على الن�شاء الفل�شطينيات 1967–2019:

غزة، وقطاع  �لقد�ص  من  �ل�رشقي  �جلزء  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  �حتالل   منذ 

�صنة 1967، و�مل�صتوطنون يار�صون �لعربدة و�الإجر�م، �صّد �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني. 

وت�صاعفت   ،2000 و�صنة   ،1987 �صنة  �نتفا�صتي  خالل  �العتد�ء  حاالت  ز�دت  وقد 

�أنف�صهم  على  يطلقون  ممن  خ�صو�صاً  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  كبري  ب�صكل  �العتد�ء�ت 

ع�صابات “دفع �لثمن Tag Mehir (price tag) Organization”. وقد ��صتطاعت �لباحثة 

توثيق بع�ص حاالت �عتد�ء �مل�صتوطنني �ل�صهاينة على �لن�صاء �لفل�صطينيات، ومنها:

وبد�أو�  �الأهايل  على  ودخلو�  �جللزون،  خميم   1978/11/20 يف  �مل�صتوطنون  هاجم   •

ب�رشبهم، وكان بينهم �لفتاة �نت�صار ح�صن، �لتي �رُشبت �إىل �أن تورمت رجالها.136 

من  عربيات  فتيات  على  بال�رشب  �ل�صهاينة،  �مل�صتوطنون  �عتدى   1981/4/14 ويف 

�خلليل دون �صبب يذكر.137

�أطلق �مل�صتوطنون �لنار يف �أيار/ مايو 1988 على عائ�صة عبد �هلل عبية من قرية يا�صوف   •

بنابل�ص، فاأ�صابوها بر�صا�صة يف معدتها، كما �أطلقو� �لنار على �لفتاة �أمية كر�ري من 

فندقوميا بجنني، و�أ�صابوها بطلقة حية يف ذر�عها.138

2010 حول  اأ�شوات الن�شاء يف ظّل امل�شتوطنات: تقرير عام  مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي،   
135

انتهاكات حقوق الإن�شان �شّد الن�شاء الفل�شطينيات حتت الحتالل، �ص 21.

 مفيد جلغوم، “�حلركة �لن�صائية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية 1948-1993،” �ص 229.
136

�لعربية  �ملوؤ�ص�صة  )بريوت:   1981 لعام  الفل�شطينية  للق�شية  ال�شنوي  الكتاب  و�آخرون،  �لزرو  نو�ف   
137

للدر��صات و�لن�رش، 1982(، �ص 202.

ب�صري �لبغوثي، قمع �شعب �شهادات ميدانية م�شفوعة بالق�شم )عّمان، د�ر �جلليل، 1990(، �ص 174.  
138



50

�عتد�ء�ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي على �ملر�أة

�لفاخوري، وزوجها العتد�ء جمموعة  حممد  ديا  �ل�صيدة  1993/6/11، تعر�صت  يف   •
من �مل�صتوطنني عليهما، عندما كانا ي�صري�ن يف �ل�صارع �لرئي�صي يف مدينة �خلليل؛ مما 

�أدى الإجها�صها، وقد كانت حامالً ب�صهرها �خلام�ص بتو�أمني ذكرين.139

�أثناء  يف  نابل�ص،  يف  بورين  قرية  من  ن�صاء  على  م�صتوطنون  �عتدى   ،2000/11/13 يف   •
�لزين  حفيظة  �حلاجة  �إ�صابة  عن  �أ�صفر  مما  �لقرية؛  حقول  يف  �لزيتون  ثمار  قطفهن 

بك�رشين يف جمجمة ر�أ�صها؛ ب�صبب �رشبها بق�صيب حديدي على ر�أ�صها، كما �أ�صيبت 

3 ن�صاء �أخريات بجروح ور�صو�ص.140

يف 2002/7/28، �أطلق م�صتوطن �لنار، على �لفتاة نيفني عو�ص جمجوم من �خلليل؛ مما   •
�أدى الإ�صابتها �إ�صابة قاتلة يف �لعني �ليمنى، ثم �رشعان ما ��صت�صهدت.141

�عتدى م�صتوطنون باأدو�ت حادة وق�صبان حديدية يف 2008/6/8، على �ملو�طنة متام   •
خليل �لنو�جعة وزوجها، من خربة �صو�صيا جنوب �خلليل، مما �أدى الإ�صابتها بجروح 

عميقة يف وجهها ور�أ�صها.142 

�عتدى م�صتوطنون يف 2010/5/24، على عدد من �لن�صاء يف حي �صلو�ن بالقد�ص؛ مما   •
�أدى �إىل �إجها�ص �ملو�طنة ريهام �أ�صامة �لرجبي ب�صبب �إ�صابة �جلنني يف ر�أ�صه.143

يف 2014/11/23، �قتحمت م�صتوِطنة منزل �ملو�طنة نعمة �أبو هدو�ن يف �لقد�ص، وقامت   •
باالعتد�ء عليها يف �أثناء نومها، ور�صها بغاز �لفلفل �حلار؛ مما �أدى الإ�صابتها بحروق 

�صديدة يف وجهها ورقبتها.144

جملة   ”،1993 �لعام  �أهايل منطقة �خلليل خالل  �مل�صتوطنني وممار�صاتهم بحق  “�عتد�ء�ت  موؤ�ص�صة �حلق،   
139

الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ملجلد 5، �لعدد 17، 1994، �ص 17-16.

 ،2001 مركز بت�صيلم، �ل�صكوت عالمة �لر�صى: �صيا�صة عدم تطبيق �لقانون على �مل�صتوطنني، �آذ�ر/ مار�ص   
140

�ص 20، �نظر: https://www.btselem.org/arabic/press_releases/20010322 )باللغة �لعبية(

�إ�صماعيل �الأ�صقر وموؤمن ب�صي�صو، املراأة الفل�شطينية يف دائرة ال�شتهداف ال�شهيوين )غزة: �ملركز �لعربي   
141

للبحوث و�لدر��صات، 2004(، �ص 64.

�ملرجع نف�صه، �ص 10.  
142

�الإن�صان حلقوق  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  حول  �الأ�صبوعي  �لتقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
143 

https://www.pchrgaza.org/ar/?cat=47 :24-2010/5/30(، �نظر(

�الإن�صان حلقوق  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  حول  �الأ�صبوعي  �لتقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
144 

https://www.pchrgaza.org/ar/?cat=47 :20-2014/11/28(، �نظر(
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�عتدى م�صتوطنون يف �آذ�ر/ مار�ص 2019 بال�رشب على �ل�صيدة �عتد�ل قعقور وجنلها   •

يف  ور�صو�ص  بجروح  �الأم  الإ�صابة  �أدى  مما  باخلليل؛  رميدة  تل  منطقة  من  �إليا�ص، 

�أنحاء ج�صمها، و�إ�صابة �بنها بجروح يف ر�أ�صه.145

تلك بع�ص �لنماذج �لتي تظهر �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني �ملتكررة على �لن�صاء وعائالتهن، 

و�لتي ُتظهر طبيعة �ل�صخ�صية �ل�صهيونية �الإجر�مية، �لتي ال تتورع عن قتل، وجرح، 

هجمات  ت�صببها  �لتي  �الأ�رش�ر  تقت�رش  وال  و�الأطفال،  و�لفتيات،  �لن�صاء،  و�إيذ�ء 

مالية  خ�صائر  �لفل�صطيني  �ملو�طن  تكبد  بل  فقط،  �جل�صدية  �الأ�رش�ر  على  �مل�صتوطنني، 

و�قت�صادية كبرية. وُتعد تلك �الأفعال جزء�ً من �الإرهاب �لذي يار�صه �مل�صتوطنون على 

وقد  �الحتالل،  جنود  وم�صمع  مر�أى  على  �العتد�ء�ت  تلك  تتم  ما  وغالباً  �لفل�صطينيني، 

تنوعت �عتد�ء�تهم بني قتل، و�رشب، ودع�ص.

�شهادات دولية توؤكد تواطوؤ الحتالل مع امل�شتوطنني:

بالن�صبة  �ل�صائعة  �لقاعدة  هو  �لعقاب،  من  �الإفالت  �أن  �لدولية  �لعفو  منظمة  �أكدت 

للجنود و�مل�صتوطنني �ل�صهاينة، �لذين �رتكبو� �نتهاكات ج�صيمة �صّد �لفل�صطينيني، مبا 

يف ذلك �أعمال �لقتل، و�العتد�ء�ت �جل�صدية، و�العتد�ء�ت على �ملمتلكات، ومل يتم �صوى 

146
عدد قليل من �لتحقيقات، وكان معظمها يغلق ب�صبب عدم كفاية �الأدلة.

و�أكد مبعوث �الأمم �ملتحدة �خلا�ص بحقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 

�لطرف عن عنف  �الإ�رش�ئيلي تغ�ص  �أن قو�ت �الحتالل   ،John Dugard جون دوغارد 

�مل�صتوطنني، بل ت�صاركهم �أحياناً يف م�صايقة �لفل�صطينيني و�إهانتهم، و�أكد �أنه كان �صاهد�ً 

147
بنف�صه على ذلك �ل�صلوك من جانب قو�ت �الحتالل يف �خلليل.

�صّد  �لعنيفة  �ملمار�صات  ملنع  تتدخل  ال  �الحتالل  �صلطات  �أن  بت�صيلم  مركز  �أكد  كما 

عقابهم،  �أو  �مل�صتوطنني  لردع  �ملطلوبة  �الإجر�ء�ت  باتخاذ  تقوم  ال  و�أنها  �لفل�صطينيني، 

م�صتوطنون يعتدون على �صيدة فل�صطينية وجنلها يف �خلليل، �صحيفة القد�س العربي، لندن، 2019/3/23،   
145

 https://www.alquds.co.uk/ :نظر�

منظمة �لعفو �لدولية، “تقرير منظمة �لعفو �لدولية لعام 2009 حالة حقوق �الإن�صان يف �لعامل،” �ص 75.  
146

جون دوغارد، تقرير �ملقرر �خلا�ص �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة عام 1967،   
147

�ص 10.
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 و�أن �أغلب �مللفات �لتي تتعلق باإجر�م �مل�صتوطنني تغلق، ب�صبب عدم وجود “�أدله كافية ”،

�أو بحجة �أن “�جلاين غري معروف”.148 

تلك بع�ص �لنماذج �لتي تو�صح م�صاعر �لغيظ و�لكر�هية، �لتي يرتجمها �مل�صتوطنون، 

�مل�صتوطنني على  �عتد�ء�ت  �لفل�صطينيني. ومل تقت�رش  �أعمال عدو�نية ووح�صية �صّد  يف 

�لن�صاء باإحد�ث �الإ�صابات فقط، بل جتاوزتها �إىل �العتد�ء على �ملنازل، وتخريب �الأر��صي، 

�مل�صتوطنون قتل  �إىل حاالت كثرية تعّمد فيها  باالإ�صافة  �ملزروعات و�ملو��صي،  و�رشقة 

�ملر�أة �لفل�صطينية، دع�صاً ب�صيار�تهم، �أو من خالل �إطالق �لنار �ملبا�رش عليها.

مركز بت�صيلم، �ل�صكوت عالمة �لر�صى، �آذ�ر/ مار�ص 2001، �ص 35.  
148
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امتهان الحتالل الإ�صرائيلي لكرامة املراأة 

الفل�صطينية وتعذيبها

�سـجون يف  الفل�ســطينية  الـمراأة  معاناة  الأول:   املبحث 

          الحتالل 1967–2019:

تعر�صت �لكثري من �لن�صاء �لفل�صطينيات لالعتقال يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

�العت�صامات  يف  م�صاركتهن  �أو  �مل�صلح،  ن�صالهن  �أو  �ل�صيا�صي،  �نتمائهن  خلفية  على 

و�ملظاهر�ت؛ �حتجاجاً على �صيا�صة �الحتالل �الإجر�مية، ويف �أحيان �أخرى ُتعتقل �ملر�أة، 

ملجرد �صبهة �أن لها ن�صاطاً ما.

اأولً: اعتقال املراأة الفل�شطينية 1967–2019:

�الأ�صرية،  �لن�صوية  �حلركة  تاريخ  يف  قا�صية  �صنو�ت   1969–1967 �صنو�ت  تعد 

�ل�صجون،  �لكفاح بالدفاع عن ذ�تهن د�خل  �لتجربة �العتقالية. وبد�أ  خ�صو�صاً يف بد�ية 

 وقد �صهدت 
1
من خمططات تدمري وحتطيم �لنف�صية، وباالإر�دة �لوطنية لدى �الأ�صري�ت.

 منهن ع�صام عبد 
2
�صنة 1969 �عتقال عدد كبري من �لفل�صطينيات، بلغ عددهن 162 �مر�أة،

 
3
�لهادي و�بنتها فيحاء، وقد �أبعدتا بعد �صهر ون�صف من �العتقال.

وقد �لفل�صطينيات،  و�لفتيات  للن�صاء  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �عتقال  من  �صنة  تخُل   مل 

ً �أحكاما بحقهن  �صدرت  وفتاة،  �مر�أة   950 1985؛  �صنة  حتى  �ملعتقالت  عدد   بلغ 

 وو�صل عدد حاالت �العتقال يف �صفوف �لفل�صطينيات، خالل �النتفا�صة �الأوىل 
4
خمتلفة.

 وخالل �نتفا�صة �الأق�صى �صنة 2000، �عتقل �الحتالل 
5
�صنة 1987، نحو 2,000 معتقلة.

،)2004 �لعربي،  �الإعالم  مركز  )�لقاهرة:  ال�شهيوين  العتقال  غياهب  يف  املن�شيون  �لهيجا،  �أبو  �إبر�هيم   
1 

�ص 242.

مي�صون �لوحيدي، املراأة الفل�شطينية والحتالل، �ص 211–218.  
2

وفيقة �ل�صاعر، كفاح املراأة على ال�شعيدين العاملي والعربي، �ص 106–107.  
3

لال�صتعالمات، �لعامة  �لهيئة  روؤية،  جملة  �ل�صيا�صية،”  و�مل�صاركة  �لفل�صطينية  “�ملر�أة  �إ�صماعيل،  �الأمل  دنيا   
4 

ر�م �هلل، �لعدد 5، 2001، �ص 90.

عبلة �لدجاين، املراأة الفل�شطينية والطفل الفل�شطيني يف مواجهة الغزوة ال�شهيونية، �ص 74.  
5
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عانت  وقد   
6
�صنو�ت، �أو  �صهور�ً،  �أو  �أياماً،  �الأ�رش  لتجربة  خ�صعن  �مر�أة،   1,500 قر�بة 

تدمري  على  تعمل  �لتي  �لقمعية،  �الحتالل  �إجر�ء�ت  من  �لفرتة  تلك  خالل  �الأ�صري�ت 

7
�ل�صخ�صية، و�حلالة �لنف�صية لالأ�صرية.

�الحتالل  قو�ت  �عتقلت  �لفل�صطينية،  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  لوز�رة  ووفقاً 

منهن  بقي   ،2007 نهاية  حتى   1967 منذ  فل�صطينية،  �مر�أة  �آالف   10 نحو  �الإ�رش�ئيلي 

يف  �لنائب  �الأ�صري�ت:  �أبرز  ومن   
8

.2007 نهاية  حتى  �أ�صرية،   97 �الحتالل  �صجون  يف 

2007/11/12؛  يف  �الحتالل  �عتقلها  �لتي  �صالح،  مرمي  �لدكتورة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

9
لتكون بذلك �أول �مر�أة من �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي يتم �عتقالها.

ومنذ منت�صف �صنة 2009، بد�أت �أعد�د �الأ�صري�ت بالرت�جع، فبلغ عددهن 36 �أ�صرية، 

ر �صلّمته  بعد �أن �أفرج �الحتالل عن 20 �أ�صرية يف 2009/10/1، مقابل �رشيط فيديو م�صوَّ

 
10

،Gilad Shalit �صاليط  جلعاد  لديها  �الأ�صري  �جلندي  يخ�ص  لالحتالل  حما�ص  حركة 

بعد  جديد،  من  �الأ�صري�ت  عدد  �نخف�ص  ثم   
11

،2010 �صنة  خالل  �لعدد  ذلك  و��صتقر 

“�صفقة  عملية تبادل �الأ�رشى بني حركة حما�ص وحكومة �الحتالل، �لتي ُعرفت با�صم 

وفاء �الأحر�ر”، و�أ�صفرت عن �إطالق �رش�ح 1,000 �أ�صري، و27 �أ�صرية فل�صطينية.

مل �أ�صري�ت،   9 �إىل  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيات  �الأ�صري�ت  عدد  تقلّ�ص   وبذلك 

�أ�صري�ت،   6 باعتقال  15؛  �إىل  �لعدد  �رتفع  ثم  �الأوىل،  �ملرحلة  يف  �لتبادل  �صفقة  ت�صملهن 

�ملركز  الإ�رشائيلية )غزة:  ال�شجون  الفل�شطينيون يف غياهب  الأ�رشى  �الإن�صان،  �لفل�صطيني حلقوق  �ملركز   
6

�لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2004(، �ص 2.

 Julie Granerud, ”Belonging to Palestine, A study of the means and measures of Palestinian  7

 women’s belonging to their state and nation,“ 10th Semester Master Thesis, Global Refugee

studies, 2013, p. 67.

http://wonews.net :عبد �لنا�رش فرو�نة، در��صة �صاملة عن �الأ�صري�ت، وكالة �أخبار �ملر�أة، 2007/9/23، �نظر  
8

�صل�صلة الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
9 

�أول�صت �إن�صاناً؟ )2( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 34.

 2009 لعام  الفل�شطينيني  والأ�رشى  الأ�شريات  حقوق  انتهاكات  تقرير  �الأ�صري،  لرعاية  �ل�صمري  موؤ�ص�صة   
10

)موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري، 2009(، �ص 23.

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2010 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
11

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 92.
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فرج عن 5 منهن خالل فرتة وجيزة، لي�صل عدد �الأ�صري�ت حتى تاريخ 2011/12/18، 
ُ
�أ

 6 �أ�صري�ت، مّت �الإفر�ج عن   10 �إىل  �لتبادل،  �لنهائية من �صفقة  �إمتام �ملرحلة  وهو موعد 

 منهن، و�أبقى �الحتالل 4 �أ�صري�ت فل�صطينيات رهن �العتقال، و�حدة من �الأر��صي �ملحتلة

1967، وهي �صلوى ح�صان، من �خلليل، وكانت قد �عتُقلت على حاجز عت�صيون  �صنة 

 
12

قرب مدينة بيت حلم، يف 2011/10/19، وحكم عليها بال�صجن 21 �صهر�ً.

كما رف�ص �الحتالل �أن تت�صمن �صفقة وفاء �الأحر�ر 3 �أ�صري�ت من �الأر��صي �ملحتلة 

بال�صجن 2002، وُحكم عليها  �صنة  �عتُقلت  قد  لينا جربوين، وكانت  1948، هّن:   �صنة 

�أعو�م،   6 بال�صجن  عليها  وُحكم   ،2006 �صنة  �عتقلت  �لتي  قا�صم  وورود  عاماً،   17
13

وخديجة �أبو عيا�ص، و�عتُقلت �صنة 2009، وُحكم عليها بال�صجن 3 �أعو�م.

 كان بينهن 
14

قامت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي باعتقال 30 فتاة، خالل �صنة 2012،

يف  �عتقالها  �الحتالل  �أعاد  �لتي  �صلبي،  هناء  �الأحر�ر  وفاء  �صفقة  يف  �ملحررة  �الأ�صرية 

لالعتقال  رف�صاً  �لطعام  عن  �ملفتوح  �إ�رش�بها  �صلبي  هناء  فاأعلنت   ،2012/2/16

ويف   
16

�الإن�صانية. بالكر�مة  و�حلاّطة  �ملهينة،  و�ملعاملة  للتعذيب،  وتعر�صها   
15

�الإد�ري،

2012/3/29 �أوقفت هناء �صلبي �إ�رش�بها عن �لطعام، �لذي ��صتمر 43 يوماً؛ بعد تو�صلها 

�إىل قطاع  �تفاق مع م�صلحة �صجون �الحتالل، يق�صي باالإفر�ج عنها، ونقلها ق�رش�ً  �إىل 

 
17

غزة ملدة 3 �أعو�م.

�الأ�صرية �صلوى ح�صان حني تغيب �الأم يف �صجون �الحتالل، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2013/2/14، �نظر:  
12

https://palinfo.com/40535  

موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان، �لن�رشة �ل�صهرية 11/20-2011/12/20، �ص 2.  
13

موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري، تقرير انتهاكات حقوق الأ�شريات والأ�رشى لعام 2012 )موؤ�ص�صة �ل�صمري   
14

لرعاية �الأ�صري، 2012(، �ص 16.

�العتقال �الإد�ري: هو �أمر �عتقال بال حجة قانونية م�صبقة، ودون تهمة حمددة، ويعود تاريخ �لعمل فيه �إىل   
15

�الإ�رش�ئيلي،  1945، وورثته �صلطات �الحتالل  �لطو�رئ �صنة  فرتة �الحتالل �لبيطاين عندما فر�صت حالة 

الأ�رشى  جتارب  مو�شوعة  �الأ�صرية،  �حلركة  ل�صوؤون  جهاد  �أبو  مركز  �نظر:  �ليوم.  �إىل  به  تعمل  ز�لت  وما 

الفل�شطينيني والعرب )�لقد�ص: جامعة �لقد�ص، 2014(، ج 1، �ص 68.

 Julie Granerud, ”Belonging to Palestine, A study of the means and measures of Palestinian  16

women’s belonging to their state and nation,“, p. 54.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع هناء �صلبي، �أ�صرية مبعدة، جامعة �الإ�رش�ء بغزة، 2016/12/31.  
17
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�أ�صري�ت   10 �صجونها  يف  حتتجز  �الحتالل  �صلطات  كانت   2013 �صنة  مطلع  ويف 

 ،2014 �أما خالل �صنة   
18

�أ�صرية يف نهاية �ل�صنة.  16 �إىل  فل�صطينيات، وو�صل ذلك �لعدد 

ن�صبة  �أعلى  �لقد�ص  مدينة  و�صهدت   
19

فل�صطينية. �مر�أة   112 �الحتالل  �عتقل  فقد 

�الحتالل  �أعاد  كما   
20

مقد�صية، وفتاة  �مر�أة   66 �عتقال  مّت  حيث  �لن�صاء،  بني  �عتقاالت 

�لبرية،  من  �لطويل،  ب�رشى  هما:  �الأحر�ر،  وفاء  �صفقة  يف  حتررتا  �أ�صريتني  �عتقال 

 وهكذ� يت�صح �أن �الحتالل ال يحرتم �التفاقات �لتي يوقعها، 
21

وهنية نا�رش من ر�م �هلل.

وهذ� طبْع فيه فقد ُجبل على �لغ�ص و�خلد�ع ونق�ص �لعهود. 

خالل �صنة 2015، �عتقل �الحتالل 106 �أ�صري�ت �أغلبيتهـن مـن مدينـة �لقـد�ص، يثلن 

خمتلف �لقطاعات �الجتماعية لل�صعب �لفل�صطيني، فقد �صملن �أمهات، ونو�باً، وطبيبات، 

�مر�أة وفتاة فل�صطينية   164  يف حني �عتقل �الحتالل 
22

وطالبات جامعيات، وقا�رش�ت.

23
خالل �صنة 2016، بينهن 79 �أ�صرية مقد�صية.

خالل لفل�صطينيات  �عتقال  حالة   170 للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز   ور�صد 

�لنائبة �صمرية عبد �هلل حاليقة  �لت�رشيعي، هن:  �ملجل�ص  نائبات يف   3 2017، منهن  �صنة 

24
 من �خلليل، و�لنائبة خالدة كنعان جر�ر من �لبرية، و�لنائبة جهاد �أبو زنيد من �لقد�ص.

�ملقد�صيات عدد  بلغ  وقد  �ملقد�صيات،  �لن�صاء  �عتقال  من  �الحتالل  قو�ت  �صّعدت   كما 

)موؤ�ص�صة �ل�صمري   2013 تقرير انتهاك حقوق الأ�رشى واملعتقلني لعام  موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري،   
18

لرعاية �الأ�صري، 2013(، �ص 19.

�ملظامل،  ديو�ن  �هلل:  )ر�م   2014 لعام  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل”،  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
19

2014(، �ص 42.

�أ�رشى فل�صطني: �لقد�ص �صهدت �أعلى ن�صبة �عتقاالت خالل 2014، موقع مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى،   
20

https://www.asrapal.net/?attachment_id=10953 :2015/1/6، �نظر

�الحتالل يعيد �عتقال �الأ�صرية هنية نا�رش، دنيا �لوطن، 2014/12/10، �نظر:  
21

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/12/10/631289.html  

 2015 الأ�شريات والأ�رشى يف �شجون الحتالل  انتهاكات حقوق  تقرير  �الأ�صري،  لرعاية  �ل�صمري  موؤ�ص�صة   
22

)موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري، 2015(، �ص 82.

 2016 الأ�شريات والأ�رشى يف �شجون الحتالل  انتهاكات حقوق  تقرير  �الأ�صري،  لرعاية  �ل�صمري  موؤ�ص�صة   
23

)موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري، 2016(، �ص 34.

14 حالة �عتقال لنو�ب �لت�رشيعي خالل 2017 بينهم 3 نائبات، مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى، 2018/1/14،   24

https://www.asrapal.net/?attachment_id=18435 :نظر�
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�الأ�صري�ت 2018، و�صل عدد   ومع نهاية �صنة 
25

88 مقد�صية. �عتقلهن �الحتالل   �للو�تي 

�لد�مون �صجني  بني  �الأ�صري�ت  وتوزعت  �أ�صرية،   57 �إىل  �الحتالل  �صجون   د�خل 

26
.Hasharon Prison وه�صارون Damoun Prison

 
27

�أما خالل �صنة 2019، بلغ عدد �الأ�صري�ت حتى تاريخ 2019/12/12 نحو 50 �أ�صرية،

�أيام من �الإفر�ج  �أقل من ثالثة  �آخرهن كانت �ل�صحفية ب�رشى �لطويل �لتي �عتقلت بعد 

�أن  �لعائلة  هذه  حارماً   
28

�الإد�ري، لالعتقال  حتويلها  ومّت  �لطويل،  جمال  و�لدها  عن 

�لبرية، وحّولها  �لتايل، �عتقل �الحتالل �صذى ح�صن من  �ليوم  تفرح ويلتم �صملها. ويف 

4، هّن: �الأ�صرية �إىل   �إىل �العتقال �الإد�ري ملدة ثالثة �أ�صهر، لريتفع عدد �ملعتقالت �إد�رياً 

�آالء �لب�صري من قلقيلية، و�الأ�صرية �رشوق �لبدن من بيت حلم، و�الأ�صرية ب�رشى �لطويل 

 
29

من ر�م �هلل، و�صذى ح�صن.

ثانياً: امتهان كرامة املراأة يف اأثناء عملية العتقال:

كر�متهن  من  للنيل  حماولة  يف  �العتقال،  عملية  خالل  لالمتهان  �الأ�صري�ت  تعر�صت 

�أغلب  ذكرت  وقد  معنوياتهم،  و�صحق  �الأهايل،  نفو�ص  يف  �لرعب  وزرع  و�إرهابهن، 

جنود  من  كبرية  قوة  حت�رش  كانت  �أنه  معهن،  �لباحثة  تو��صلت  �للو�تي  �الأ�صري�ت 

�الحتالل ليالً، وحتا�رش منزل �الأ�صرية، ثم تعبث مبحتويات �ملنزل، وفيما بعد تقاد يف 

�أحد �جليبات �لع�صكرية، مع�صوبة �لعينني �إىل مع�صكر �العتقال. 

�العتقال،  عملية  �أثناء  يف  لالمتهان  تعر�صن  كيف  �الأ�صري�ت  من  �لكثري  روت  وقد 

يف �الأربعة  �أطفالها  بني  من  �الحتالل  قو�ت  �نتزعتها  �لتي  �ل�صعدي،  قاهرة   فذكرت 

ه�صام يعقوب و�آخرون، التقرير ال�شنوي حال القد�س 2017 )موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 2018(، �ص 8، �نظر:  
25

https://alquds-city.com/items/1043  

 2018 الأ�شريات والأ�رشى يف �شجون الحتالل  انتهاكات حقوق  تقرير  �الأ�صري،  لرعاية  �ل�صمري  موؤ�ص�صة   
26

)موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري، 2018(، �ص 40.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع منتهى �لطويل، و�لدة ب�رشى �لطويل، �لبرية، 2019/12/22.  
27

�الأ�صري�ت �لفل�صطينيات رهن �العتقال يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وكالة وفا، �نظر:  
28

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3799  

3 �أ�صهر �عتقال �إد�ري لالأ�صرية �صذى ح�صن، عرب 48، 2019/12/17.  29
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�أيار/ مايو 2002، �أنها تعر�صت لل�رشب باأعقاب �لبنادق، و�أن �جلنود �صتموها، ووجهو� 

30
لها �إهانات بذيئة وقذرة.

ليل  منت�صف  بيتها  �قتحمو�  �الحتالل  جنود  �أن  �حللو�ين  هنادي  �ملقد�صية  وذكرت 

2017/9/17، وعبثو� مبحتوياته، ثم قامو� باقتيادها خارج بيتها وهي مكبلة باالأ�صفاد 

  
31

من يديها وقدميها وبطريقة مهينة �أمام جري�نها.

و�لركل،  �ملوؤمل،  و�لتنكيل  لالإذالل،  يتعر�صن  �الأ�صري�ت  �أن  �لدر��صات  و�أكدت 

�إىل مر�كز  �إىل مركز �العتقال، ومن هناك حتى �لو�صول  و�ل�رشب، و�لب�صق يف �لطريق 

�لتحقيق، حيث ي�صتغرق �الأمر يف �لعادة ما بني ثماين �صاعات �إىل ثالثة �أيام، ت�صل بعدها 

32
�الأ�صرية �إىل ق�صم �لتحقيق منهكة متاماً، حيث تبد�أ رحلة �لعذ�ب.

�إىل  �ل�صجن  من  �أو  الآخر،  �صجن  من  �لتنقل  خالل  �الأ�صرية  معاناة  ذلك  �إىل  ي�صاف 

 وقد مرت جميع �الأ�صري�ت بتلك �لتجربة، ومنهن مرمي �صالح 
33

�ملحكمة بعربة �لبو�صطة.

�أن  خ�صو�صاً  للغاية،  ومتعب  ومهني،  �صيء،  �لبو�صطة  بو��صطة  �لتنقل  �إن  قالت:  �لتي 

�الأ�صرية تكون مكبلة �ليدين و�لقدمني لفرتة طويلة ت�صل �إىل 12 �صاعة، كما �أكدت تعمد 

�أغلب �الأحيان كانت  �جلنود ترك كلب معها يف �لعربة، ال يف�صلها عنه �صوى �صبك، ويف 

34
ُترتك وحدها بالعربة برفقة �لكلب �صاعات عديدة؛ مما �صبب لها �صغطاً نف�صياً �صديد�ً.

التعذيب يف اأقبية التحقيق:

تتعر�ص �الأ�صري�ت فور و�صولهن �إىل مر�كز �لتحقيق، للتعذيب �جل�صدي و�لنف�صي، 

�لنوم  من  و�حلرمان  و�ل�صبح،  كال�رشب،  �لتعذيب  �أ�صاليب  كافة  �صدهن  مُتار�ص  حيث 

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع قاهرة �ل�صعدي، �أ�صرية حمررة، جنني، 2016/12/30.  
30

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع هنادي حلو�ين، مر�بطة يف �الأق�صى، �لقد�ص، 2018/2/26.  
31

بانة �صغري، “�لتعذيب يف �إ�رش�ئيل على �صوء �صيا�صة �الإفالت من �مل�صاءلة �لقانونية،” يف جملة عن التعذيب،   
32

�ملركز �لقانوين حلقوق �الأقلية �لعربية يف �إ�رش�ئيل - عد�لة، و�أطباء حلقوق �الإن�صان، ومركز �مليز�ن حلقوق 

https://www.adalah.org/ar/content/view/9567 :الإن�صان، 2012، �ص 52، �نظر�

�لبو�صطة: هي �صيارة ع�صكرية م�صفحة خم�ص�صة لنقل �الأ�رشى من معتقل الآخر �أو �إىل �ملحاكم، �أو �إىل عيادة   
33

�ل�صجن، وال توجد فيها �صبابيك، �إال فتحة مبقا�ص 30*70 يف �أعلى جانبيها لدخول �لهو�ء. �نظر: مركز �أبو جهاد 

ل�صوؤون �حلركة �الأ�صرية، مو�شوعة جتارب الأ�رشى الفل�شطينيني والعرب، �جلزء 1، �ص 66-65.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مرمي �صالح، وزيرة �صابقة، ر�م �هلل، 2017/1/7.  
34
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�خلا�صة،  و�حتياجاتهن  جلن�صهن  مر�عاة  دون  و�لرتهيب،  و�لرتويع،  طويلة،  ل�صاعات 

وت�صتمر عمليات �لرتهيب بحقهن بعد �نتهاء فرتة �لتحقيق، و�نتقالهن �إىل غرف �لتوقيف.

كر�متهن  و�نتهاك  وتعذيبهن،  �لفل�صطينيات،  �لن�صاء  باحتجازها  “�إ�رش�ئيل”  تنتهك 

5 من �الإعالن �لعاملي حلقوق  �إذ تن�ص �ملادة  �الإن�صانية قو�عد �لقانون �لدويل �الإن�صاين؛ 

�الإن�صان ل�صنة 1948 على �أنه: “ال ُيعّر�ص �أي �إن�صان للتعذيب، وال للعقوبات �أو �ملعامالت 

�خلا�ص  �لدويل  �لعهد  من   7 �ملادة  وتن�ص  بالكر�مة”،  �حلاّطة  �أو  �لوح�صية،  �أو  �لقا�صية 

باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية ل�صنة 1966، على �أنه: “ال يجوز �إخ�صاع �أحد للتعذيب، وال 

للمعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية، �أو �لال �إن�صانية، �أو �حلاّطة بالكر�مة”.

اأ�شاليب التعذيب يف اأقبية التحقيق:

ت�صّمن �لتعذيب يف �أقبية �لتحقيق، معظم �أنو�ع �لعنف و�لتعذيب �جل�صدي، و�لنف�صي، 

ومن �أ�صاليب �لتعذيب �لتي متار�ص �صّد �الأ�صري�ت خالل �لتحقيق: 

1. ال�رشب والعتداء:

�أثناء  يف  ووح�صي،  همجي  ب�صكل  �الأ�صرية  �رشب  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملحقق  يتو�َن  مل 

�للو�تي  �الأ�صري�ت  ومن  ح�رشها.  ي�صعب  كثرية  ذلك  على  و�ل�صو�هد  ��صتجو�بها، 

تعر�صن لل�رشب؛ فاطمة عبد �ل�صالم �لكتوت، �لتي تعر�صت لل�رشب و�الأذى �ل�صديد يف 

�أثناء �عتقالها يف �صجن غزة �ملركزي �صنة 1972، وقام �ملحققون باإدخالها �إىل غرفة فيها 

من  حياتها  طيلة  تعاين  ظلت  وقد  تعرتف،  حتى  باأنيابها،  بطنها  بتمزيق  فقامت  كالب، 

و�صعاد �أبو �ل�صعود، �لتي �رُشبت �رشباً مبحاً يف  �أثر ذلك حتى توفيت بال�رشطان.35 

�أثناء �لتحقيق معها، �لذي ��صتمر �أربعة �أ�صهر ون�صف، وُو�صع غطاٌء �صميٌك على وجهها، 

ر�أ�صها باحلائط، و�صّد �صعرها، كما �رُشبت  �أن تختنق، وتعر�صت ل�رشب  حتى كادت 

باالأحذية على ر�أ�صها، وجميع �أنحاء ج�صمها، حتى �أ�صيبت مبغ�ص كلوي، ��صتوؤ�صلت 

على �إثره �إحدى كليتيها، وبعد خروجها من �ل�صجن ح�صل عندها �نف�صال يف �ل�صبكية، 

وفقدت عينها.36

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع رحاب �ل�صاملي، �أ�صرية �صابقة، جمعية �الأ�صري�ت �لقد�مى بغزة، 2017/5/4.  
35

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع خديجة �حل�صيني، �بنة �صعاد �أبو �ل�صعود، �لقاهرة، 2016/12/30.  
36
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2. التعرية:

للنيل من  �الأ�صري�ت  �ل�صجون، تعرية  يتبعها �الحتالل يف  �لتي  �لقذرة  �الأ�صاليب  من 

كر�متهن. وقد رف�صت �لكثري من �الأ�صري�ت �خل�صوع للتعرية، كون ذلك يتم على مر�أى 

من جنود �الحتالل، ومن خالل كامري�تهم �ملثبتة يف �ملكان، ولكنهن كّن يجبن على ذلك 

بال�رشب. 

قام بانتز�ع مالب�صها،  �إ�رش�ئيلياً  �أن جندياً  �الأ�صرية �ملحررة هناء �صلبي  وقد ذكرت 

وهي مكبلة �ليدين و�لقدمني، كما قامو� ب�رشبها حينما قاومت ذلك، ما ت�صبب باإ�صابتها 

بكدمات يف ج�صمها.37

وال  مهينة،  وبطريقة  عارياً،  تفتي�صاً  تفتي�صها  جرى  �أنه  �ل�صعدي  قاهرة  وذكرت 

�أجبتها  قد  كلب،  معها  �إ�رش�ئيلية  �صجانة  �أن  ذكرت  فقد  �لب�ص،  وفاء  �أما   
�أخالقية.38

على �لتعرية، وحاول �لكلب �لهجوم عليها، فكانت �أمام خيارين: �لتعرية، �أو �لتعر�ص 

�لكلب.39 لهجوم 

3. ال�شبح، وعدم النوم:

باالإ�صافة  ل�صاعات طويلة،  �لفل�صطينية  لالأ�صرية  �ل�صبح  �أ�صلوب  �ملحققون  ��صتخدم 

منذ  �الأ�صري�ت  من  �لعديد  تعر�صت  وقد  �أي�صاً.  طويلة  ل�صاعات  �لنوم  من  حرمانها  �إىل 

�لتي ��صتمر �لتحقيق معها يف �مل�صكوبية 
 
1967 وحتى 2014 لل�صبح، ومنهن �صمر �صبيح

 �صهرين كاملني، وخالل �لتحقيق �لذي كان ي�صتمر من �ل�صاعة �ل�صاد�صة �صباحاً، لغاية

40
�لـ 12 بعد منت�صف �لليل، تكون م�صبوحة على كر�صي، دون مر�عاة كونها �مر�أة حامل.

�الأ�صري�ت  �صبح  من  �الإ�رش�ئيلي،  �ملحقق  �إن�صاين  �أو  �أخالقي  و�زع  �أي  ينع  مل  كما 

�هلل، ر�م  يف  منزلها  من  �الحتالل  �عتقلها  �لتي  جبيل،  كفاح  ومنهن   �ملري�صات، 

مكبلة  ُترتك  فكانت  �لتحقيق،  �أثناء  يف  �ملو�صعي  لل�صبح  تعر�صت  وقد   ،2013/8/1 يف 

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع هناء �صلبي، 2016/12/31.  
37

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع قاهرة �ل�صعدي، 2016/12/30.  
38

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع وفاء �لب�ص، �أ�صرية حمررة، غزة، 2017/1/22.  
39

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع �صمر �صبيح، �أ�صرية حمررة، غزة، 2017/2/6.  
40
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�ليدين، ور�ء ظهرها، مربوطة بالكر�صي؛ مما �صبب لها �الأمل �ل�صديد، و�نحبا�ص �لدم يف 

41
�ل�رش�يني.

حقوقهن  �نتهاك  من  ُيعانني  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  يف  �الأ�صري�ت  �أن  يوؤكد  وهذ� 

�الإن�صانية، كما ُيعانني من �حتجازهن يف ظروف قا�صية، وُيعد ذلك منافياً ل�رشط �الحرت�م 

�خلا�ص بالن�صاء، �لذي ن�صت عليه �ملادة 76 من �تفاقية جنيف �لر�بعة.

4. التهديد بالغت�شاب:

كان  لذلك  بـ“�ل�رشف”؛  �لفل�صطيني  �ملجتمع  �هتمام  مقد�ر  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو  عرف 

ي�صغط على �الأ�صري�ت من خالل �لتهديد باالعتد�ء �جلن�صي عليهن النتز�ع �العرت�فات 

منهن، وجعلهن ي�صعرن بالقهر و�الإذالل.

ذكرت �الأ�صرية قاهرة �ل�صعدي �أن �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية هددتها، يف �أثناء �لتحقيق، 

�الأ�صرية مع  ذ�ته  �الأمر  وتكرر   
42

وتعرتف. ملطالبهم  ت�صتجب  مل  �إذ�   باالغت�صاب 

وهددها  �لغرفة،  و�أغلق  ليالً،  �صجاناً  عليها  �أدخلو�  �أنهم  ذلك  من  و�الأكرث  �لب�ص،  وفاء 

43
باالغت�صاب �إذ� مل تعرتف.

�رشفهن،  على  باالعتد�ء  �لفل�صطينيات  لالأ�صري�ت  �ل�صهاينة  �ملحققني  تهديد  ُيعد 

خمالفة و��صحة التفاقية جنيف �لر�بعة �لتي ت�صمنت بنود�ً خا�صة حلماية �لن�صاء، من 

�نتهاكات معينة كاالغت�صاب و�لتعديات �جلن�صية، فقد ن�صت �ملادة 27 من �تفاقية جنيف 

�لر�بعة ل�صنة 1949، على �أنه: “يجب حماية �لن�صاء ب�صفة خا�صة �صّد �أي �عتد�ء على 

�رشفهن، ال �صيّما �صّد �الغت�صاب، و�الإكر�ه على �لدعارة، و�أي هتك حلرمتهن”.

5. ال�شغط النف�شي:

تعر�صت �الأ�صري�ت �لفل�صطينيات لل�صغط �لنف�صي، من خالل �لتهديد بتدمري منازلهن، 

وحرمانهن من �أطفالهن، و�عتقال �أفر�د عائالتهن، و�رشبهم، وتعذيب �الأ�رشى �أمامهن، 

 2010 تقرير انتهاكات حقوق الأ�شريات والأ�رشى الفل�شطينيني لعام  موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان،   
41

)موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان، 2010(، �ص 47.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع قاهرة �ل�صعدي، 2016/12/30.  
42

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع وفاء �لب�ص، 2017/1/22.  
43
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�أو على م�صمع منهن، و�لزّج بهن يف زنازين قذرة، و�صيقة، و�صيئة �الإ�صاءة و�لتهوية. 

ومن ذلك: ذكرت لطفية �حلو�ري عن �عتقالها �صنة 1969: “فور �عتقايل مبا�رشة قامو� 

بن�صف بيت �أ�رشتي، ومل �أكن �أعلم، وطو�ل فرت�ت �لتحقيق كانو� يهددون بن�صفه، بعدما 

قذفو� بي يف زنز�نة �أعطوين مياهاً قذرة، ف�رشبت حتى �رتويت، وبعدها �أطلقو� جمموعة 

مرة  �صها  �أما   
44

م�صتحيلة”. �لنوم  �أمنية  جتعل  ب�صورة  زنز�نتي  �أمام  تنبح  �لكالب  من 

فقد هددها �ملحققون باعتقال �أهلها، و�إبقائها يف �ل�صجن حتى تتعفن، كما كانو� ير�صلون 

م�صتوطناً �صهيونياً لها، كان يهددها باأنه �صيذبحها، وي�صبها باألفاظ بذيئة، لدرجة �أنها 

45
كانت تخ�صى �خلروج للفورة حتى ال تر�ه.

وقد ذكرت هنادي �حللو�ين �أنها خ�صعت للتحقيق خم�ص مر�ت خالل مدة 13 يوماً، 

�عتقالها،  �أثناء  يف  للتعذيب  تعر�صت  و�أنها  لالأ�صرية،  �لنف�صية  �حلالة  لتدمري  حماولة  يف 

حيث ُو�ِصعت خم�ص �صاعات يف غرفة بها مكيف درجته منخف�صة جد�ً، لدرجة �صعرت 

46
�أن عظامها تكاد تتجمد و�أنها على و�صك �الإغماء عليها.

تعذيب الأ�شريات احلوامل:

�لن�صاء على  �العتد�ء  من  �إن�صانية  �أو  �أخالقية  �عتبار�ت  �أي  �ملحققني  تردع   مل 

�لتي  غزة،  من  �حللبي  عمر  �أمال  ذلك:  على  ومثال  باإجها�صهن.  و�لت�صبب  �حلو�مل، 

�عتُقلت �صنة 1969، وكانت حامالً، وقد �أجه�صت من �صدة �ل�رشب و�لتعذيب �لذي نالها 

على �أيدي �ملحققني �ل�صهاينة، وقد قالت �أختها فاطمة حول تلك �حلادثة: “جاءين �ملحقق، 

وظهرها  بطنها  على  ب�رشبها  فقام  فل�صطيني،  الأنه  �أختي؛  جنني  يقتل  �صوف  يل:  وقال 

47
ب�صدة، حتى �أ�صقطت، ومل يقومو� باإ�صعافها”.

باقتحام  �ملجند�ت  وقامت  �الأول،  �ل�صهر  يف  حامل  وهي  �لزق  فاطمة  �عتُقلت  كما 

زنز�نتها، وجررنها على �الأر�ص، وحاولن �أن يفر�صن عليها تناول حبوب بهدف �إ�صقاط 

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع لطفية �حلو�ري، �أ�صرية �صابقة، ر�م �هلل، 2017/4/15.  
44

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع �صها مرة، �أ�صرية �صابقة، �لبرية، 2017/4/19.  
45

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع هنادي حلو�ين، 2018/2/26.  
46

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع فاطمة �حللبي، �أ�صرية �صابقة، جمعية �الأ�صري�ت �لقد�مى بغزة، 2017/5/4.  
47
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�جلنني، كما مّت و�صعها يف زنز�نة عفنة، تتناثر يف �أر�صيتها �الأو�صاخ، و�لقاذور�ت، ومياه 

48
�ل�رشف �ل�صحي، مدة 21 يوماً من �لتحقيق و�لتعذيب.

ثالثاً: الظروف املعي�شية ال�شيئة لالأ�شريات يف �شجون الحتالل:

معي�صية  �أو�صاع  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  د�خل  �لفل�صطينيات  �الأ�صري�ت  تعاين 

ماأ�صاوية، حيث �ملكان غري �ملالئم لعي�ص �الإن�صان، و�القتحام �مل�صتمر لغرف �الأ�صري�ت، 

و�لعبث باأغر��صهن �ل�صخ�صية، وال تختلف �لزنز�نة �لتي تو�صع بها �لفتاة، عن �لزنز�نة 

مظلم  لون  ذ�ت  خ�صنة،  جدر�نها  للغاية،  �صيقة  قذرة  فهي  �ل�صاب،  فيها  ي�صجن  �لتي 

ر�ئحة كريهة،  لالأ�صرية رقيقة جد�ً، ومتعفنة، وتفوح منها  ُتعطى  �لتي  و�لفر�صة  قامت، 

وترف�ص �صلطات �الحتالل �ل�صماح للمر�قبني بالدخول �إىل تلك �ملن�صاآت، وال حتى ملمثلي 

49
�ل�صليب �الأحمر �لدويل.

على:  تن�ص  �لتي  �لر�بعة،  جنيف  �تفاقية  من   85 �ملادة  بذلك  “�إ�رش�ئيل”  وتنتهك 

�إيو�ء  ل�صمان  و�ملمكنة؛  �لالزمة  �لتد�بري  جميع  تتخذ  �أن  �حلاجزة  �لدولة  و�جب  “من 
�ل�رشوط  كل  فيها  تتوفر  �أماكن  �أو  مبان  يف  �عتقالهم،  بدء  منذ  �ملحميني  �الأ�صخا�ص 

�ل�صحية و�صمانات �ل�صالمة وتكفل �حلماية �لفعالة من ق�صوة �ملناخ و�آثار �حلرب”. 

تتعر�ص �لتي  �ملعاناة  حجم  على  �صاطع  منوذج  ذياب  ربيحة  �الأ�صرية   و�صهادة 

�لق�صبان  ور�ء  ربيحة  عا�صت  فقد  �الحتالل،  زنازين  يف  �لفل�صطينيات  �الأ�صري�ت  لها 

ليلها  15 يوماً، ال تعرف  بها يف زنز�نة �صيقة  وُزّج  �أعو�م كاملة بدون حماكمة،  ثالثة 

50
من نهارها، وكانت �لتهوئة رديئة، و�الإ�صاءة معدومة.

من  ُيعاننَي  �مل�صكوبية،  �صجن  يف  �الأ�صري�ت  �أن  �ل�صعدي  قاهرة  �الأ�صرية  وذكرت 

رطوبة  وذ�ت  �إ�صاءة،  دون  �الأر�ص،  حتت  �لزنازين  حيث  ماأ�صاوية،  �صحية  ظروف 

51
عالية، وتنت�رش فيها �ل�رش��صري، و�حل�رش�ت، و�لقو�ر�ص.

عبد �لنا�رش فرو�نة، الأ�رشى الفل�شطينيون اآلم واآمال )�لقاهرة: جامعة �لدول �لعربية، 2015(، �ص 100.  
48

بانة �صغري، “�لتعذيب يف �إ�رش�ئيل على �صوء �صيا�صة �الإفالت من �مل�صاءلة �لقانونية،” �ص 52.   
49

ريوند� طويل، �شجينات الوطن ال�شجني، �ص 65–66.  
50

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع قاهرة �ل�صعدي، 2016/12/30.  
51
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يت�صح مما �صبق �أن �الحتالل يتعمد �إبقاء �الأ�صري�ت يف �صجون غري مالئمة �صحياً، وال 

تليق بحياة �لب�رش، لكي يقّو�ص عزيتهن، وي�صعف معنوياتهن، ويعر�صهن لالإ�صابة 

�لتي توؤثر عليهن ج�صدياً، حتى بعد خروجهن من �ل�صجن، كما  بالعديد من �الأمر��ص، 

عانني من �نتهاكات �أخرى د�خل �ل�صجون، �أبرزها:

1. الإهمال الطبي لالأ�شريات:

تعاين �الأ�صري�ت يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من ظروف �صحية �صعبة جد�ً، فال 

�حتياجاتهن �خلا�صة  �ل�صحية، وال تر�عي  �لرعاية  �ل�صجون حقهن يف  حترتم م�صلحة 

53
 و92.

52
كن�صاء، كما ن�صت �تفاقية جنيف �لر�بعة يف �ملادتني 91،

و�لتعامل  �ملر�صية،  باحلاالت  �ل�صجون  �إد�رة  �هتمام  عدم  من  �الأ�صري�ت  عانت  كما 

عانت  لذلك  ونوعاً؛  كّماً  �لطعام  وجبات  �صوء  �إىل  �إ�صافة  مباالة،  وال  با�صتهتار،  معها 

 ومن �الأ�صري�ت 
54

�الأ�صري�ت من فقر �لدم، و�أمر��ص �صوء �لتغذية، وغريها من �الأمر��ص.

�للو�تي عانني من ذلك: 

�لطبي  �لعالج  تقدمي  يتم  ومل  �العتقال،  حلظة  يدها  �الحتالل  جنود  ك�رش  مرة:  �صها   •

�صديدة،  معاناة  ذلك  نتيجة  عانت  وقد  عامني،  مك�صورة  يدها  وبقيت  لها،  �لالزم 

�أ�صرية  �أي  معها  يكن  ومل  �العتقال،  يف  لوحدها  �أ�صهر  ت�صعة  ق�صت  �أنها  خ�صو�صاً 

ت�صاعدها، �أو تخفف عنها، فعانت مر�رة �الأمل، و�حلرمان، و�لوحدة، وحني خرجت من 

�ل�صجن ذهبت �إىل طبيب ليُجبّ�ص لها يدها، وبعد �صهر مّت ك�رشها مرة �أخرى، وُجبِّ�صت 

55
ثانية، وما ز�لت حتى تاريخ كتابة هذ� �لبحث تعاين من يدها.

طبيب  عليها  ي�رشف  منا�صبة،  عيادة  معتقل  كل  يف  “ُتوفر  على:  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  من   91 �ملادة  تن�ص   
52

موؤهل، ويح�صل فيها �ملعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك على نظام غذ�ئي منا�صب....”. 

�الأقل  على  و�حدة  مرة  للمعتقلني  طبية  فحو�ص  “جترى  على:  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  من   92 �ملادة  تن�ص   
53

�صهرياً....”. ر�جع �تفاقية جنيف �لر�بعة.

 2010 تقرير انتهاكات حقوق الأ�شريات والأ�رشى الفل�شطينيني لعام  موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان،   
54

)موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان، 2010(، �ص 85.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع �صها مرة، 2017/4/19.  
55



67

 امتهان كرامة املراأة الفل�سطينية وتعذيبها

ن�رشين عبد �هلل �أبو كميل: من غزة، وهي معتقلة منذ �صنة 2015، وتعاين من �صعف يف   •

ع�صلة �لقلب، وت�صتكي من رع�صة يف �الأطر�ف، ووجود مياه على �لرئتني، وهي بحاجة 

56
لعملية يف ع�صب �ليد.

�إ�صابتها بحروق �صديدة نتيجة  �عتقلت بعد  �لقد�ص، وكانت قد  �إ�رش�ء جعابي�ص: من   •

�مل�صت�صفى  يف  ومكثت  �لزعيم،  حاجز  قرب  عليها  �لنار  �إطالق  بعد  �صيارتها  ��صتعال 

�أ�صهر، قبل نقلها �إىل �صجن �ل�صارون Sharon Prison، وهي تعاين من حروق  ثالثة 

من  ثمانية  برت  مّت  كما  و�ل�صدر،  و�لظهر،  و�ليدين،  �لوجه،  منطقة  يف   %60 بن�صبة 

�صديدة،  بالتهابات  يديها  �إ�صابة  بعد  جر�حية  عمليات  �إجر�ء  �إىل  وحتتاج  �أ�صابعها، 

57
وتخ�صى �إذ� مل ُيقدم لها �لعالج �ملنا�صب �أن يتم برتها.

وهكذ� تدخل �الأ�صرية �ل�صجن، �صحيحة معافاة، ال تعاين من �أمر��ص، وتخرج بعد 

�نق�صاء حمكوميتها، وقد �أ�صيبت باالأمر��ص؛ نتيجة �لظروف �ملاأ�صاوية يف �ل�صجن، وعدم 

�ملنا�صب  �لعالج  �إىل  يحتجن  مري�صات  �أ�صري�ت  هناك  تز�ل  وما  �ل�صحية.  �لرعاية  توفر 

�لذي يفتقرن �إليه يف �صجون �الحتالل؛ لذلك ال بّد من �ل�صعي �جلاد و�حلثيث خ�صو�صاً 

من منظمات حقوق �الإن�صان و�ملر�كز �لن�صوية نحو �إطالق �رش�حهن. 

2. احلرمان من الزيارة:

�لفل�صطينيات من  �الأ�صري�ت  �إىل حرمان  �أغلب �الأحيان،  عمدت �صلطات �الحتالل، يف 

مما  �الأحمر؛  �ل�صليب  مندوبي  �أو  �ملحامني،  زيارة  �أو  لهن،  عائالتهن  زيارة  يف  حقهن 

�صبّب �ملعاناة لهن. ومنذ �صنة 1996 ح�رشت �صلطات �الحتالل �مل�صموح لهم بالزيارة، 

�لعائلة  من  فقط  �ثنني  �أو  لو�حد  �إال  ي�صمح  وال   
58

فقط، �الأوىل  �لدرجة  من  �الأقارب  يف 

بالزيارة، ويف حالة عجز �أي منهما عن �لزيارة، فال ُي�صمح بتغيري ذلك �ل�صخ�ص، وبالتايل 

يفقد �الأ�صري حقه يف �لزيارة.59

�الأ�رشى،  �إعالم  مكتب  موقع  �الحتالل،  �صجون  يف  �خلام�ص  عامها  تدخل  كميل  �أبو  ن�رشين  �الأ�صرية   
56

 http://asramedia.ps :2019/10/16، �نظر

14 حالة �عتقال لنو�ب �لت�رشيعي خالل 2017 بينهم 3 نائبات، مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى، 2018/1/14.  57

حم�صن حممد �صالح ومرمي عيتاين )حمرر�ن(، معاناة الأ�شري الفل�شطيني يف �شجون الحتالل الإ�رشائيلي،   
58

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً )4( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 68.

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2014، �ص 51.  
59



68

�عتد�ء�ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي على �ملر�أة

ُتفر�ص عليهن، خالل زيارة ذويهن، حيث  �لتي  �الإجر�ء�ت  �الأ�صري�ت من  و��صتكت 

ُينعن من م�صافحة �الأهل، وتتم �لزيارة من خلف جد�ر زجاجي، و�حلديث من خالل 

ب�صكل  باإلغائها  تقوم  �لتي  �ل�صجن،  �إد�رة  مز�ج  وفق  �لزيارة  تتم  ما  وغالباً  �لهاتف، 

لفرت�ت  ُمنعن  �أ�صري�ت  وهناك  كعقاب،  �لزيارة  من  �الأ�صري�ت  مبنع  تقوم  �أو  مفاجئ، 

طويلة من زيارة �الأهل �أو حُرِمنَ منها، كوفاء �لب�ص  �لتي مل ُي�صمح لعائلتها بزيارتها منذ 

2005، ب�صبب رف�ص �صلطات �الحتالل منحهم ت�صاريح عبور �الأر��صي  �عتقالها �صنة 

وفاء. ومبا �أن �لزيار�ت ال ت�صمح �إال الأقارب �لدرجة  �ملحتلة �صنة 1948، حيث حُتتجز 

60
�الأوىل، فاإن �الأ�صرية وفاء مل تلتقِ �إال باملحامية، ومندوبة �ل�صليب �الأحمر.

فنجدها  �ل�صجون،  يف  �ملوجودة  �لعائالت  بني  �لتفريق  �الحتالل  �صلطات  تتعمد  كما 

�أو  تفرق بني �ملر�أة وزوجها �الأ�صري، ومتنعها من لقائه، كما متنع لقاء �الأ�صرية بو�لدها 

�صقيقها �الأ�صري، وقد طالبت �الأ�صري�ت مر�ر�ً بزيارة �أزو�جهن �ملعتقلني يف �صجون �أخرى، 

�إال �أن �إد�رة �ل�صجون كانت ترف�ص طلبهن، وال ت�صمح لهن بالزيار�ت �لد�خلية. ومنهن:

 ،2010/7/15 يف  تغريد  �صقيقتها  مع  �الحتالل  �عتقلها  �لتي  غلمة:  �أبو  لنان  �الأ�صرية   •

لنان يف �صجن  �حتُجزت  �ل�صقيقتني عن بع�صهما، حيث  �ل�صجن بف�صل  �إد�رة  وقامت 

ه�صارون، يف حني �حتُجزت تغريد يف �صجن �لد�مون؛ مما دفع �الأ�صرية لنان �إىل �إعالن 

 
61

�إ�رش�ب مفتوح عن �لطعام.

ب�رشى �لطويل: تقدمت عند �عتقالها �صنة 2011، بثالثة طلبات ملقابلة و�لدها، �ملعتقل   •

تاأتي  �الإجابة  وكانت  �لطويل،  جمال  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  �الحتالل،  �صجون  يف 

د�ئماً بالرف�ص.62

 82 للمادة  �نتهاكاً  يعد  �لو�حدة،  �لعائلة  �أفر�د  بني  �اللتقاء  �الحتالل  �صلطات  منع  �إن 

“ُيجمع �أفر�د �لعائلة �لو�حدة، وبخا�صة �لو�لد�ن  من �تفاقية جنيف �لر�بعة �لتي تن�ص: 

�لفقرة  يف  نف�صها  �ملادة  وت�صيف  �العتقال”،  مدة  طو�ل  و�حد  معتقل  يف  معاً  و�الأطفال، 

�أفر�د �لعائلة �ملعتقلون كلما �أمكن يف �ملبنى نف�صه، ويخ�ص�ص لهم مكان  “يجمع  �لثالثة: 

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع وفاء �لب�ص، 2017/1/22.  
60

لنان مو�صى �أبو غلمة، موقع موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان، 2011/10/20.  
61

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع ب�رشى �لطويل، �صحفية و�أ�صرية حمررة، �لبرية، 2016/12/22.  
62
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حياة  يف  للمعي�صة  �لالزمة  �لت�صهيالت  توفري  ويجب  �ملعتقلني،  بقية  عن  منف�صل  �إقامة 

عائلية”.

3. اأ�شريات حوامل و�شعن يف ال�شجون:

و�نتهاكات  �خلا�ص،  لو�صعهن  نظر�ً  م�صاعفة؛  معاناة  �حلو�مل  �الأ�صري�ت  تعاين 

يف  تدخل  �لتي  �الأ�صرية  على  �الحتالل  فر�ص  فقد  بحقهن.  �مل�صتمرة  �الحتالل  �صلطات 

و�الأرجل،  �الأيدي  مكبلة  �مل�صت�صفى،  �إىل  نقلها  يتم  حيث  قا�صية،  قيود�ً  �ملخا�ص  مرحلة 

فرتة  خالل  �لوالدة  �رشير  على  بال�صال�صل  مكبلة  وتبقى  �ملجند�ت،  من  بعدد  وحماطة 

�لو�صع، وال يتم فّك �لقيود �إال قبل دقائق معدودة من �لوالدة، دون �أن ي�صمح الأي من 

63
�أفر�د �لعائلة بح�صور �صاعة �لوالدة.

ت�صتمر معاناة �الأ�صرية �إىل ما بعد مرحلة �لوالدة؛ حيث يعاد تقييدها بال�صال�صل يف 

�ل�رشير �لذي ترقد عليه، وُيعامل مولودها �جلديد كاأ�صري، ويتم حجز �ملو�ليد مع �أمهاتهم 

يف ظروف �عتقال مزرية، ويحرمون من �أب�صط حقوق �لطفولة، ويتعر�صون للقهر �لذي 

تتعر�ص له �أمهاتهم، عندما يقمعن د�خل غرفهن، �إ�صافًة النت�صار �حل�رش�ت، وندرة �ملياه 

64
�ل�صاخنة، و�نعد�م �لتهوئة؛ وهو ما يعر�ص �الأطفال لالأمر��ص يف غياب �لرعاية �ل�صحية.

�لتي  �لدولية،  �لقو�نني  تتعار�ص مع  �الأ�صري�ت �حلو�مل  �نتهاكات �الحتالل �صّد  �إن 

�لطبية  و�لرعاية  �ل�صحية،  للظروف  مر�عاًة  خا�ص؛  و�صع  لهن  يكون  �أن  على  تن�ص 

76 من �لبوتوكول �الإ�صايف التفاقية جنيف �لر�بعة  �لتي يحتجن لها، خ�صو�صاً �ملادة 

ل�صنة 1977.

�لباحثة توثيق  �ل�صجون، وقد ��صتطاعت  �لعديد من �الأ�صري�ت �لالتي �أجننب يف  هناك 

�آخرهن كانت  �ل�صجن،  يف  وجودهن  �أثناء  يف  و�صعن   
65

حو�مل، �أ�صري�ت   8  �أ�صماء 

ي�صمح �أن  دون   ،2008/1/17 يف  مقيدة  وهي  يو�صف  �بنها  ولدت  �لتي  �لزق   فاطمة 

عبد �لنا�رش فرو�نة، الأ�رشى الفل�شطينيون اآلم واآمال، �ص 98.  
63

حم�صن حممد �صالح، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �ص 39.  
64

غامن،  ومنال  طه،  ومرفت  �الأغا،  و�أميمة  تايه،  و�صميحة  �لكرد،  وعائ�صة  �ل�صالية،  ماجدة  هّن:  �الأ�صري�ت   
65

�إيان  �أعدتها �لكاتبة يف:  و�صمر �صبيح، وفاطمة �لزق. للمزيد �نظر �لن�ص �الأ�صلي لر�صالة �ملاج�صتري �لتي 

 ”،2014-1967 عام  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ملر�أة  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  “�عتد�ء�ت  �خلري،  �أبو 

ر�صالة ماج�صتري، �جلامعة �الإ�صالمية، كلية �الآد�ب، ق�صم �لتاريخ، غزة، 2017، �ص 147-145.
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�الأ�رشى وز�رة  مندوب  �أو  للمحامي،  ي�صمح  مل  كما  باحل�صور،  و�لدتها  �أو   لزوجها، 

و��صتمرت �مل�صت�صفى،  تغادر  �أن  قبل  تقييدها  مّت  والدتها  وفور  �أي�صاً،   باحل�صور 

66
ثالثة �أيام مقيدة، وال ُتفك قيودها �إال يف موعد �الإر�صاع.

حامل،  وهي  يعتقلونها  فهم  �لفل�صطينية،  �ملر�أة  �صّد  �ملحتلني  �إجر�م  يت�صح  وهكذ� 

يكبلونها  �لوالدة  وعند  و�لنف�صي،  �جل�صدي  �لتعذيب  �أنو�ع  �صتى  �صدها  ويار�صون 

بالقيود! وهي يف و�صع �صعب، ال حُت�صد عليه، تتجمع كل �آالم �لدنيا عليها، ال تفكر �إال 

ينتزع  حني  �أخرى،  مرة  �الإ�رش�ئيلي  �الإجر�م  ويبز  ب�صالم.  تلد  �أن  هو  و�حد  �صيء  يف 

�الحتالل �لطفل من ح�صن �أمه؛ لتزد�د رحلة �صقاء �الأم، وتظل فري�صة لقلقها على طفلها 

�لذي مل يعرف طو�ل عامني �صوى �أمه و�الأ�صري�ت من حولها.

الإقامة الفل�سطينية، وفر�س  املراأة  اإبعاد  الثاين:   املبحث 

    اجلربية عليها، واإهانتها:

�صّد  �الإبعاد  �صيا�صة  �تباع  �إىل   1967 �صنة  منذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �صعت 

�لن�صاء، ومنعهن  �لبارزة، يف حماولة منها لو�أد �لروح �لوطنية يف  �لن�صوية  �ل�صخ�صيات 

من �مل�صاركة يف �لعمل �لوطني، ويف �أحيان �أخرى كان يتم �إبعاد �لن�صاء �ملقد�صيات بحجج 

و�هية؛ بهدف تفريغ �لقد�ص من �أهلها، ومنع جمع �صمل �لعائالت �لفل�صطينية.

اأولً: خمالفة الإبعاد للقانون الدويل:

ن�صت  �إذ  �الإن�صاين؛  �لدويل  للقانون  فا�صحاً،  وخرقاً  خطري�ً،  �نتهاكاً  �الإبعاد  يثل 

�ملادة 49 من �تفاقية جنيف �لر�بعة ل�صنة 1949 على: “ُيحظر �لنقل �جلبي، �أو �لفردي 

�أو  �الحتالل  دولة  �أر��صي  �إىل  �ملحتلة  �الأر��صي  من  نفيهم  �أو  �ملحميني،  لالأ�صخا�ص 

عدّ نظام روما  �أياً كانت دو�عيه”. كما  �أو غري حمتلة  �أخرى حمتلة  �أي دولة  �أر��صي  �إىل 

 International Criminal Court للمحكمة �جلنائية �لدولية Rome Statute الأ�صا�صي�

د�خل  �صو�ء  جميعهم،  �أو  �ملحتلة  �الأر��صي  �صكان  من  جزء  �إبعاد   ،1998 ل�صنة   )ICC(

�أر��صيهم �أم خارجها، على �أيدي قوة �الحتالل، جرية حرب.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع فاطمة �لزق، �أ�صرية حمررة، غزة، 2017/5/16.  
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قانونية،  وغري  حمظورة،  ممار�صة  هو  �لدويل،  للقانون  وفقاً  �الإبعاد،  فاإن  بالتايل 

�صّد  جر�ئم  و�لدو�فع،  �لظروف  كانت  �أياً  ممار�صته  وتعد  ملمار�صته،  �للجوء  يجوز  وال 

�الإن�صانية، وجر�ئم حرب ت�صتوجب �ملالحقة، و�ملحاكمة �لدولية.

ثانياً: اإبعاد املراأة الفل�شطينية 1967–2019:

من  باأكملها  عائالت  �إبعاد  �صيا�صة  �الأوىل،  �صنو�ته  خالل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �تبع 

قيامهم  ��صتُبه  �أو  �ملحتل،  �صّد  �ملقاومة  �أعمال  يف  ��صرتكو�  �أقارب  لهم  ممن  غزة،  قطاع 

بذلك، كما قام باإبعاد �أي �صخ�ص كان ي�صتبه �أن له عالقة باملقاومة؛ ذكر�ً كان �أو �أنثى، 

مما يعني �إبعاد عدد من �لن�صاء و�لفتيات �لفل�صطينيات، بذر�ئع خمتلفة.

�إىل  �لفل�صطينية  �لعائالت  من  عدد  باإبعاد   ،1967 �صنة  �الحتالل  �صلطات  قامت  وقد 

مدينة �لقنطرة �مل�رشية، بلغ عددهم 120 رجالً، و56 �صيدة وطفالً، ومّت نقل �لفوج عب 

قناة �ل�صوي�ص، بو��صطة قاربني بعثت بهما هيئة قناة �ل�صوي�ص، باالتفاق مع هيئة �لرقابة 

 
67

�الإد�رية.

�صّعد �الحتالل من �صيا�صته يف �إبعاد �لن�صاء خالل �صنة 1968، وقد ��صتطاعت �لباحثة 

)مديرة  �لهادي  عبد  تودد  �حلاجة  وكانت   .1968 �صنة  بعدن 
ُ
�أ �مر�أة،   18 �أ�صماء  توثيق 

بعدت يف 1968/1/22؛ بتهمة 
ُ
مدر�صة بنات جنني( �أوىل �ملبعد�ت عن �أر�ص �لوطن، حيث �أ

يتم  �أن  قبل  و�حد�ً  �أ�صبوعاً  �ل�صجن  �أودعت  وقد   
68

باالأمو�ل، و�إمد�دهم  �لفد�ئيني،  �إيو�ء 

69
�إبعادها �إىل �الأردن.

�لباحثة  ��صتطاعت  وقد  �لفل�صطينيات،  للن�صاء  �إبعاد  موجة  �أكب   1969 �صنة  �صهدت 

معلمة  وهي  طه،  �صفيق  عبلة  منهن:  �ل�صنة،  تلك  خالل  �أبعدن  �مر�أة،   28 �أ�صماء  توثيق 

 من �لقد�ص، �أبعدت يف 1969/2/5، وذلك بعد �أن �عتقلها �الحتالل، وحكم عليها بال�صجن

�ل�صفة  خارج  �إىل  وزوجها،  نفيها  على  و�فقت  �أن  بعد  �إال  �رش�حها  يطلق  ومل  �أعو�م،   4

�الإرهاب  �أنو�ع  ل�صتى  �ل�صجن  يف  وتعر�صت  حامالً،  كانت  �أنها  خ�صو�صاً  �لغربية، 

برهان �لدجاين و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية لعام 1969، �ص 391.  
67

برهان �لدجاين و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية لعام 1968 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات   
68

�لفل�صطينية، 1971(، �ص 524.

ان: مطابع �لر�أي، 1993(، �ص 35. لبيب قد�صية، اإبعاد الفل�شطينيني عن وطنهم 1967-1993 )عمَّ  
69
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�أر�ص  على  مهنتها  مز�ولة  من  وُمنعت  �أهلها،  من  عبلة  ُحرمت  وبالتايل   
70

و�لتعذيب؛

وطنها، يف �أ�صلوب يتنافى مع �أب�صط قو�عد �لعد�لة، و�الإن�صانية، و�لرحمة.

من دقة  �أبو  مرمي  منهن   ،1970 �صنة  خالل  �مر�أة   12 �الحتالل  �صلطات   �أبعدت 

1971، فقد �أما خالل �صنة   
71

.1970 �إىل �الأردن منت�صف �صنة  �أُبعدت   خان يون�ص، �لتي 

�إ�صافة   
73

غزة، قطاع  من  و4   
72

�لغربية، �ل�صفة  من  و5  �الأردن،  �إىل  �صيد�ت   9 �إبعاد  مّت 

مع  �صيناء  يف  �ل�صحر�وي 
 
زنيمة �أبو  �صجن  �إىل  �إبعادهن  متّ  �للو�تي  �لن�صاء  ع�رش�ت  �إىل 

عائالتهن.

1. اإبعاد الن�شاء اإىل �شجن اأبو زنيمة ال�شحراوي:

معتقل �إىل  غزة  من  عائلة   34  ،1971 �صنة  بد�ية  مع  �الحتالل  �صلطات   �أبعدت 

�أن  بحجة  و�الأطفال؛  �لن�صاء  من  �أكرثهم  وكان   
74

�صيناء، يف  �ل�صحر�وي  زنيمة  �أبو 

�أفر�د عائالتهم كانو� مطلوبني لقو�ت �الحتالل، ومنهم عائلة قائد قو�ت �لتحرير  بع�ص 

و�أخته  �ل�صعود،  �أبو  �صعاد  وو�لدته 
 
و�لده وهم 

 
�حل�صيني؛ زياد  غزة،  قطاع  يف  �ل�صعبية 

ود�د  وذكرت  جدوع،  عدنان  وعائلة  دهمان،  حممد  وعائلة   
75

�حل�صيني، خالدة 

�أخيها وزوجة  دهمان(،  �لهادي  عبد  )�أمية  �أمها  �أبعد  �الحتالل  �أن  )دهمان(   �ملدهون 

��صت�صهاد  بعد  �إال  بالعودة  لهن  ُي�صمح  ومل  زنيمة،  �أبو  �إىل  بناتها  مع  دهمان(  )�صميحة 

بيوتهن  عن  بعيد�ً  �لق�رشي  �الإبعاد  يف  �صهور  ثالثة  ق�صني  �أن  بعد  وذلك  حممد،  �أخيها 
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وعائالتهن.

ريوند� طويل، �شجينات الوطن ال�شجني، �ص 60-53.  
70

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع مرمي �أبو دقة، �أ�صرية حمررة، جمعية �لدر��صات �لن�صوية بغزة، 2017/5/16.   
71

مي�صون �لوحيدي، املراأة الفل�شطينية والحتالل، �ص 117-116.  
72

منظمة  �الأبحاث،  مركز  )بريوت:  1967-1971م  بالدهم  عن  املبعدون  الفل�شطينيون  �لعارف،  عارف   
73

�لتحرير �لفل�صطينية(، �ص 339. 

برهان �لدجاين و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية لعام 1971 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات   
74

�لفل�صطينية، 1975(، �ص 108.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع خديجة �حل�صيني، 2016/12/30.  
75

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع ود�د �ملدهون، �أخت �ل�صهيد حممد دهمان، غزة، 2017/5/5.  
76
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�لغبار،  ماأ�صاوية، حيث  �ل�صحر�وي، فكانت  �ل�صجن  �الأهايل يف ذلك  �أو�صاع  �أما عن 

بع�ص  يف  و�ملاء  �لطعام  نق�ص  �إىل  �إ�صافة  ليالً،  �لقار�ص  و�لبد  نهار�ً،  �ملحرقة  و�ل�صم�ص 

باالأ�صالك �ل�صائكة، ويتوىل جنود �الحتالل حر��صته،   وكان �ملعتقل حماطاً 
77

�الأحيان،

�إليهم  ت�صل  وال  �لكتب،  �قتناء  �أو  �ملذياع،  �صماع  �أو  منه،  باخلروج  الأحد  ُي�صمح  وال 

�ل�صحف، وبقيت �لعائالت بني �لقذ�رة و�خلر�ئب عاماً، حتى �إغالق �ملعتقل؛ ب�صبب تدخل 

78
ق�صم حقوق �الإن�صان يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية.

�لعقاب �جلماعي،  من  �لفل�صطينية نوعاً  �لعائالت  تلك �صّد  تعد ممار�صات �الحتالل 

�لذي يثل �نتهاكاً �صافر�ً للقانون �لدويل �الإن�صاين، وخ�صو�صاً �تفاقية جنيف �لر�بعة؛ �إذ 

ن�صت �ملادة 33 منها على �أنه: “ال يجوز معاقبة �أي �صخ�ص حممي على خمالفة مل يقرتفها 

هو �صخ�صياً، وحتظر �لعقوبات �جلماعية، وباملثل جميع تد�بري �لتهديد و�الإرهاب”.

يف فمثالً  حمكومياتهن،  ق�صاء  بعد  �الأ�صري�ت  �إبعاد  يتعمد  �الحتالل  كان   كما 

�عتقال بعد  غزة،  قطاع  �إىل  �خلليل،  من  عرقوب  �أبو  خديجة  �الحتالل  �أبعد   1974  �صنة 

�إىل غزة(  )جيفار�  �الأ�صود  حممد  زوجة  �الأ�صود  ود�د  �أبعد  كما   
79

�أ�صهر، ثالثة   د�م 

 وكانت قد �عتقلت قبل �إبعادها �أربع مر�ت خالل �صنتي 1972–1973، تعر�صت 
80

لبنان.

فاطمة �الحتالل  �صلطات  �أبعدت   ،1978/2/25 ويف   
81

�لتعذيب. �أنو�ع  ل�صتى   خاللها 

82
عمر �حللبي من غزة �إىل �الأردن، بعد ق�صائها 6 �أعو�م يف �ل�صجن.

2. اإبعاد الأ�شريات الفل�شطينيات بعد ا�شتداد مر�شهن:

عملت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �إبعاد �الأ�صري�ت �للو�تي ��صتد بهن �ملر�ص؛ 

م�صوؤولية  �أي  حتمل  لعدم  حماولة  يف  تعذيبهن؛  و�صدة  �لقا�صية،  �ل�صجن  ظروف  نتيجة 

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع خديجة �حل�صيني، 2016/12/30.  
77

“�لعمل �لفد�ئي يف قطاع غزة )1967-1973(،” ر�صالة ماج�صتري، �جلامعة �الإ�صالمية، كلية  زكريا �ل�صنو�ر،   
78

�الآد�ب، ق�صم �لتاريخ، غزة، 2003، �ص 331-330.

مركز �أبو جهاد ل�صوؤون �حلركة �الأ�صرية، مو�شوعة جتارب الأ�رشى الفل�شطينيني والعرب، �ص 330.  
79

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع مرمي �أبو دقة، 2017/5/16.   
80

مي�صون �لوحيدي، املراأة الفل�شطينية والحتالل، �ص 117.  
81

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع فاطمة �حللبي، 2017/5/4.  
82
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�أُبعدن بعد ��صتد�د مر�صهن؛ لطفية �حلو�ري  قانونية جتاههن. ومن �الأ�صري�ت �للو�تي 

بعدت 
ُ
بعدت يف 1975/2/25، بعد ق�صاء 6 �أعو�م يف �ل�صجن، وفاطمة برناوي، �لتي �أ

ُ
�لتي �أ

يف 1977/11/10، بعد ق�صاء 10 �أعو�م يف �ل�صجن، وهالة �لطاهر، �لتي �عتقلت �صنة 1970 

بعدت يف 1978/2/11، بعد ق�صائها 8 �أعو�م من حكمها 
ُ
وحكم عليها بال�صجن 20 عاماً، و�أ

83
و��صتد�د مر�صها.

3. اإبعاد اأ�شريات حمررات يف �شفقة التبادل �شنة 1979:

�صفقة يف  فل�صطينية،  �أ�صرية   12 عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �إفر�ج   عقب 

�ليوم  يف  �لوطن،  خارج  �أ�صري�ت   6 بعدت 
ُ
�أ  ،1979/3/14 يف  )�لليطاين(،  �لنور�ص  تبادل 

حطت  طائرة  منت  على  �خلارج،  �إىل  �إبعادهن  مّت  حيث  �رش�حهن،  فيه  طلق 
ُ
�أ �لذي  نف�صه 

عودة،  ر�صمية  هن:  و�الأ�صري�ت  و�الأردن.  لبنان  ثم  ليبيا،  �إىل  ومنه   
84

جنيف، مطار  يف 

�صامل، حنا  �صمعان  وفريال  بنورة،  وعفيفة  �لريفي،  عي�صى  وعايدة  عودة،   وعائ�صة 

85
وعليا �أبو دية.

4. اأ�شريات اأُبعدن بعد الإفراج عنهن يف �شفقة التبادل �شنة 1983:

 ،1967 �أ�صري�ت من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة   3 �أبعد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

و�الحتالل،  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  بني  متت  �لتي  �الأ�رشى  تبادل  عملية  يف 

عنهن.  فيه  �أُفرج  �لذي  نف�صه  �ليوم  يف  �الأردن،  �إىل  جميعاً  �أُبعدن  وقد   ،1983/11/24 يف 

 
86

و�الأ�صري�ت هنّ: ناديا خياط، وعطاف يو�صف، وحنان �م�صيح، وثالثتهن من ر�م �هلل.

5. اإبعاد املراأة الفل�شطينية 1987–1989:

مار�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صيا�صة �الإبعاد �صّد �لفل�صطينيني و�لفل�صطينيات جمدد�ً 

خالل �نتفا�صة 1987؛ يف حماولة منه الإفر�غ �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، 

من �لقياد�ت �لوطنية �لفاعلة؛ بهدف و�أد �النتفا�صة.

مي�صون �لوحيدي، املراأة الفل�شطينية والحتالل، �ص 118-117.  
83

�ملرجع نف�صه.  
84

�نظر �لن�ص �الأ�صلي لر�صالة �ملاج�صتري �لتي �أعدتها �لكاتبة: �إيان �أبو �خلري، “�عتد�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   
85

على �ملر�أة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة عام 1967-2014،” �ص 164-163.

طاقم �صوؤون �ملر�أة، اأ�شوات اخرتقت اجلدران )طاقم �صوؤون �ملر�أة، 2014(، �ص 393-65.  
86
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�خلياط فتحية  �ل�صيدة  باإبعاد  قر�ر�ً  �إ�صد�ره  �ل�صاأن  بهذ�  �الحتالل  ممار�صات   ومن 

�لدكتور  �الإ�صالمي يف فل�صطني  �لقد�ص؛ الأنها زوجة موؤ�ص�ص حركة �جلهاد  عن مدينتها 

 
87

فتحي �ل�صقاقي، وقد �صبق ذلك �إبعاد زوجها، فتحي �ل�صقاقي، �إىل �صورية �صنة 1988.

خمالفة  بحجة  �لفل�صطينيات؛  �ملو�طنات  �إبعاد  يف  ت�صاعد�ً   1989 �صنة  �صهدت 

�لقو�نني، �أو عدم حمل بطاقات �صخ�صية، كما كان عدم وجود جمع �ل�صمل حجة كافية 

�أهلها ووطنها، وقد يت�صبب �الأمر يف ف�صلها عن زوجها  لدى �الحتالل الإبعاد �ملر�أة عن 

1989/5/3 لد�خلية �الحتالل  �أبنائها. مثلما حدث مع مرمي �صليمان، �لتي توجهت يف  �أو 

لتجديد �إقامتها، �إال �أن �صلطات �الحتالل نقلتها ب�صيارة ع�صكرية، �إىل �حلدود �الأردنية، 

88
تاركة طفالً مل يتجاوز �ل�صنتني من عمره عند و�لده يف �لقرية.

يتبني مما �صبق �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ال يحرتم �أي �أعر�ف دولية �أو �إن�صانية؛ من 

خالل قيامه باإبعاد ن�صاء، وحرمانهن من �أزو�جهن و�أطفالهن، وتدمري حياتهن �الأ�رشية، 

وكذلك حرمان �الأطفال من �لنمو بني �أح�صان �أمهاتهم. 

6. اإبعاد الن�شاء كورقة �شغط:

كو�صيلة  �لفل�صطينيات  �لن�صاء  باإبعاد  كثرية،  �أحيان  يف  �الحتالل  �صلطات  تقوم 

،1989/8/31 يف  �الحتالل  �صلطات  �أبعدت  فقد  �أبنائهن،  �أو  �أزو�جهن  على   �صغط 

لالحتالل، مطلوب  زوجها  �أن  بحجة  �للد�دوة؛  �إنعام  �الأوىل:  �هلل،  ر�م  من   �صيدتني 

و�لثانية: ختام ماجد �صالح، �لتي �صاوم �الحتالل زوجها باملو�فقة على جمع �ل�صمل لها، 

 
89

�رشط �أن ي�صي لهم باأ�صماء عنا�رش �ملقاومة، وحينما رف�ص، متّ �إبعاد زوجته لالأردن.

�إىل قطاع غزة، يف  �صلطات �الحتالل �نت�صار �لعجوري من مدينة نابل�ص  �أبعدت  كما 

2002/9/4، بدعوى تنفيذ �صقيقها علي �لعجوري عملية فد�ئية. وكانت �صلطات �الحتالل 

قد �عتقلت �نت�صار يف 2002/6/6، وحولتها لالعتقال �الإد�ري ملدة �صتة �أ�صهر، ثم قررت 

90
�إبعادها �إىل قطاع غزة، ملدة عامني.

“خ�صو�صية �لقد�ص يف حياة �ل�صهيد فتحي �ل�صقاقي،” بحث مقدم للموؤمتر �خلام�ص لكلية  ريا�ص ح�صي�ص،   
87

�الآد�ب “�لقد�ص تاريخاً وثقافة،” �جلامعة �الإ�صالمية، غزة، 2011، �ص 1114. 

لبيب قد�صية، اإبعاد الفل�شطينيني عن وطنهم 1967-1993، �ص 38.  
88

�ملرجع نف�صه.  
89

�أ�صامة �لعي�صى، الطريق اإىل عمانوئيل )فل�صطني: د�ر �لبيان للن�رش، 2003(، �ص 23-22.  
90
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�لق�صام  كتائب  يف  �لقائد  زوجة  حامد،  �أ�صماء  باإبعاد  �الحتالل  �صلطات  قامت  �أي�صاً 

�غتياله يف  ف�صلها  بعد  زوجها،  على  لل�صغط  حماولة  يف  �الأردن؛  �إىل  حامد،   �إبر�هيم 

بها  و�اللتحاق  �ل�صفر  من  �أطفالها  ينع  �أ�صهر،  ثالثة  �الحتالل  ��صتمر  وقد  �عتقاله،  �أو 

2003/2/2، وفور �الإفر�ج عنها بعد  يف �الأردن. وكانت �صلطات �الحتالل قد �عتقلتها يف 

91
ع�رشة �صهور من �العتقال، ت�صلمت �أمر�ً باالإبعاد.

يت�صح مما �صبق مدى �لظلم �لذي �أوقعه �الحتالل بتلك �ملر�أة؛ حيث بقيت ثالثة �صهور 

حتى  �لق�رشي،  �ملنفى  مر�رة  تتجرع  �أطفال،  �أو  زوج  �أو  �أهل  دون  �ملنفى،  يف  لوحدها 

�أبيهم �لذي يقبع يف �صجون  �أبنائها، وبقو� معها يف �ملنفى بعيد�ً عن  ��صتطاعت �حت�صان 

�الحتالل.

7. حماولة اإبعاد الأ�شرية نورا اله�شلمون:

�له�صلمون،  نور�  �الأ�صرية  باإبعاد  قر�ر�ً   ،2008/5/26 يف  �الحتالل  حمكمة  �أ�صدرت 

�لتي �عتُقلت �إد�رياً منذ 2006/9/17 و�أوالدها �ل�صتة، من �خلليل �إىل �الأردن. ويف �لوقت 

�الإد�ري، ويف حال  �له�صلمون، رهن �العتقال  �الأ�صري حممد  �إبقاء زوجها  نف�صه، قررت 

رف�صت �الأ�صرية �الإبعاد تبقى يف �ل�صجن، بدون �صقف حكم )�أي توقيف مفتوح(. وقد 

رف�صت �الأ�صرية �الإبعاد، وخا�صت �إ�رش�باً عن �لطعام، مدة 27 يوماً، حتى متكنت من 

92
نيل �حلرية، يف 2008/8/21.

�لعزية  يف  مثاٌل  �أنها  و�صمودها،  بت�صحيتها  �لفل�صطينية،  �ملر�أة  �أثبتت  وهكذ� 

من  بالرغم  عنها،  �لتنازل  وعدم  �مل�رشوعة،  حقوقها  نيل  على  قادرة  و�أنها  و�الإ�رش�ر، 

ق�صوة وجبوت �ملحتل.

 ،2009 الفل�شطينيني لعام  الأ�شريات والأ�رشى  انتهاكات حقوق  تقرير  �الأ�صري،  لرعاية  �ل�صمري  موؤ�ص�صة   
91

)موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري، 2009(، �ص 103.

�الإفر�ج عن �الأ�صرية نور� �له�صلمون، �صبكة �الإ�رش�ء و�ملعر�ج، 2008/9/1، �نظر:  
92

 http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=460  
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8. اإبعاد الأ�شرية �شريين ال�شيخ خليل اإىل غزة: 

�هلل،  ر�م  مبدينة  منزلها  من  خليل،  �ل�صيخ  �صريين  �الأ�صرية  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت 

�صلطات  قامت  عنها  �الإفر�ج  وبعد  �أعو�م،  �صتة  بال�صجن  عليها  وُحكم   ،2003/7/13 يف 

 
93

�الحتالل باإبعادها عن عائلتها يف �ل�صفة �لغربية، �إىل قطاع غزة.

9. اإبعاد اأ�شريات حمررات �شمن تبادل وفاء الأحرار �شنة 2011:

فرحتهم  �لفل�صطينيني  و�الأ�صري�ت  �الأ�رشى  على  كعادتها  �الحتالل  �صلطات  تنّغ�ص 

هزيتها،  على  للتغطية  و�الأ�صري�ت  �الأ�رشى  بع�ص  �إبعاد  با�صرت�ط  فتقوم  باحلرية، 

معاناة  �ملبعدة  �ملر�أة  وتعاين  و�الأ�صري�ت.  �الأ�رشى  مئات  �رش�ح  �إطالق  على  و�إجبارها 

ً بعيد� �لغربة  يف  للعي�ص  و��صطر�رها  و�أهلها،  وطنها  من  حرمانها  ب�صبب   م�صاعفة؛ 

عن عائلتها.

مدينتها من  �لتميمي  �أحالم  �ملحررة  �الأ�صرية  باإبعاد  �الحتالل  �صلطات  قامت   فمثالً 

�أريحا مدينتها  من  طر�بني  مرمي  �الأ�صرية  باإبعاد  قامت  كما   94
�الأردن، �إىل  �هلل   ر�م 

�لقد�ص من  ِمنى،  �جلو�د  عبد  �آمنة  �الأ�صرية  �إبعاد  تقرر  نف�صه  �لوقت  ويف  �صورية،   �إىل 

95
�إىل تركيا.

10. اإبعاد هناء �شلبي اإىل قطاع غزة:

بال�صفة  جنني  )من  �صلبي  هناء  �الأ�صرية   ،2012/4/1 يف  �الحتالل  �صلطات  �أبعدت 

��صتمر �لذي  �لطعام،  عن  �إ�رش�بها  بعد  وذلك  �أعو�م؛  ثالثة  ملدة  غزة  قطاع  �إىل   �لغربية( 

وفاء  �صفقة  يف  عنها  فرج 
ُ
�أ قد  هناء  وكانت  �الإد�ري.  �عتقالها  على  �حتجاجاً  يوماً؛   43

96
�الأحر�ر يف دفعتها �الأوىل، يوم 2011/11/18، و�أعاد �الحتالل �عتقالها يف 2012/2/16.

 https://paltoday.ps/ :الأ�صرية �ملحررة �صريين �ل�صيخ، وكالة فل�صطني �الإخبارية، 2009/4/13، �نظر�  
93

�أحالم �لتميمي، موقع ن�صاء من �أجل فل�صطني، �نظر:   
94

ht tp: / /www.womenfpal .com/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88-  

D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1

عبد �لنا�رش فرو�نة، �آمنة منى، موقع فل�صطني خلف �لق�صبان، 2011/10/17، �نظر:  
95

http://www.palestinebehindbars.org  

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع هناء �صلبي، 2016/12/31.  
96
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11. حماولة اإبعاد النائب خالدة جرار:

�قتحمت قو�ت �الحتالل منزل �لنائب خالدة جر�ر، و�صلمتها قر�ر�ً باالإبعاد من مكان 

�صكنها يف مدينة ر�م �هلل، �إىل مدينة �أريحا، ملدة �صتة �صهور قابلة للتمديد، على �أن ُينفذ �الأمر 

 
97

خارجها. بالتنقل  �رشيانه،  فرتة  طو�ل  لها  ُي�صمح  وال   ،2014/8/31 تاريخ  من  �بتد�ًء 

98
وقد رف�صت �لنائب جر�ر تنفيذ قر�ر �الإبعاد، و�عت�صمت يف �صاحة �ملجل�ص �لت�رشيعي.

12. اإبعاد املواطنات املقد�شيات عن امل�شجد الأق�شى 2012–2019:

خ�صو�صاً  �الأق�صى،  �مل�صجد  عن  �ملقد�صيات  �لن�صاء  باإبعاد  �الحتالل  �صلطات  قامت 

�ملر�بطات و�ملعلمات منهن، ملدد ترت�وح بني �صتة �أ�صهر وعام.

قام �الحتالل باإبعاد �لعديد من �ملقد�صيات ممن �أطلق عليهن �لقائمة �ل�صود�ء، ت�صم 

ما يقارب 70 مر�بطة مقد�صية مبعدة وممنوعة من دخول �الأق�صى، و�أ�صمتها �ملر�بطات 

�ل�صيد�وي،  �لذهبية” و�صمت كل من هنادي �حللو�ين، وزينة عمرو، وعايدة  “�لقائمة 
توحدت  �للو�تي  �ملر�بطات  من  وغريهن  �له�صلمون،  طارق  و�أم  خوي�ص،  وخديجة 

99
عز�ئمهن حلماية �الأق�صى.

�إن �تباع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صيا�صة �الإبعاد �صّد �لن�صاء �ملقد�صيات، هو ��صتمر�ٌر 

�رتباط  �أي  ومنع  �لقد�ص،  مدينة  لتهويد  حماولة  يف  �مل�صتمرة؛  �النتهاكات  من  ل�صل�صلة 

��صتمر�ر  مع  بالف�صل،  باءت  تلك  �ملحاوالت  جميع  لكن  �الأق�صى،  بامل�صجد  للمقد�صيني 

�ندالع  ذلك  على  دليل  وخري  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �لقد�ص  عن  �مل�صتميت  �ملقد�صيني  دفاع 

�نتفا�صة �لقد�ص.

 2014 اأغ�شط�س  اآب/  الإ�رشائيلي  الحتالل  ممار�شات  ن�رشة  �الأ�رشة،  �إنعا�ص  جلمعية  �ل�صحفي  �الأر�صيف   
97

)�لبرية: جمعية �إنعا�ص �الأ�رشة(، �ص 1.

،)2015 �الأ�صري،  �ل�صمري لرعاية  2015 )موؤ�ص�صة  ال�شنوي لعام  التقرير  �الأ�صري،  �ل�صمري لرعاية   موؤ�ص�صة 
98 

�ص 105.

�نظر �لن�ص �الأ�صلي لر�صالة �ملاج�صتري �لتي �أعدتها �لكاتبة: �إيان �أبو �خلري، “�عتد�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   
99

على �ملر�أة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة عام 1967-2014،” �ص 173-172.
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ثالثاً: فر�س الإقامة اجلربية على املراأة الفل�شطينية 1967–2019:

على  �جلبية،  �الإقامة  عقوبة  فر�ص  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  جلاأت 

من  ومنعها  حريتها،  من  للحد  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  يف  �لن�صطة  �لن�صوية  �ل�صخ�صيات 

�لقيام باأي ن�صاط �صيا�صي، �أو ثقايف، �أو جماهريي.

يعد فر�ص �الإقامة �جلبية خرقاً للقانون �لدويل �الإن�صاين، خ�صو�صاً �الإعالن �لعاملي 

“لكل فرد �حلق يف �حلياة،  3 منه على:  �ملادة  �لذي تن�ص   ،1948 حلقوق �الإن�صان ل�صنة 

على: نف�صه  �الإعالن  من   1/13 �ملادة  ن�صت  كما  �صخ�صه”،  على  �الأمان  ويف   و�حلرية، 

“لكل فرد حقٌّ يف حرية �لتنقل، ويف �ختيار حمل �إقامته د�خل حدود �لدولة”. 

1. فر�س الإقامة اجلربية على الن�شاء 1968–1979:

�الحتالل  يار�صه  �لذي  �لقمع  �أ�صاليب  من  �آخر  �أ�صلوب  �جلبية  �الإقامة  فر�ص  يعد 

�الحتالل  فر�ص   ،1968 �صنة  بد�ية  يف  فمثالً:  �لفل�صطينية،  �ملر�أة  �صّد  �الإ�رش�ئيلي 

 منهن: غادة عبد �لهادي، 
100

�الإ�رش�ئيلي �الإقامة �جلبية على 8 �صيد�ت من مدينة نابل�ص،

بتهمة  �ملحاكمة  �إىل  وُقّدمن  قبل،  من  �عتقلن  قد  وكّن  �لوزين،  و�صهام  �لنابل�صي،  ورندة 

101
دعم �ملقاومة �لفل�صطينية.

نابل�ص،  �صيد�ت  من  جمموعة  على  �جلبية،  �الإقامة  �الحتالل  فر�ص   ،1969 �صنة  يف 

�ليومي  �لوجود  �إثبات  عليهن  وكان  �لعطعوط،  ونائلة  قناديلو،  يعي�ص  عهود  منهن: 

�آب/ ويف   
102

�ملدينة. �رشطة  مركز  يف  م�صاًء  �ل�صابعة  حتى  �صباحاً،  �ل�صابعة   من 

�أغ�صط�ص 1970، �أ�صدرت �صلطات �الحتالل �أو�مر �إقامة جبية �صّد 3 ن�صاء مقد�صيات، 

هن: حياة عبد �حلميد عبيدو، ونفوذ م�صطفى �ملفت�ص، و�صعاد �أبو ميالة، وكان يتوجب 

103
عليهن �إثبات وجودهن، يف مركز �رشطة �مل�صكوبية يومياً.

حنان �لبكري، “�الأو�صاع �لقانونية للمر�أة �لفل�صطينية،” جملة �شامد القت�شادي، �لعدد 62، 1986، �ص 87.  
100

وفيقة �ل�صاعر، كفاح املراأة على ال�شعيدين العاملي والعربي، �ص 104.  
101

فيحاء عبد �لهادي، اأدوار املراأة الفل�شطينية منذ منت�شف ال�شتينات حتى عام 1982: امل�شاهمة ال�شيا�شية   
102

للمراأة الفل�شطينية 1965-1982 )ر�م �هلل: مركز �ملر�أة لالأبحاث و�لتوثيق، 2015(، �ص 422.

غ�صان عبد �هلل وتريز �صابيال، نظرة على اأوامر الإقامة اجلربية املناطق املحتلة )�لقد�ص: جمعية �لدر��صات   
103

�لعربية، 1983(، �ص 81.
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ويف �صنة 1973، فر�صت �الإقامة �جلبية على خديجة �أبو عرقوب ملدة 7 �أعو�م؛ وذلك 

 ويف �ل�صنة 
104

على �إثر �العت�صام �لذي جرى يف م�صجد �ل�صنية، يف �لبلدة �لقدية باخلليل.

�لن�صائي  �لببري، رئي�صة جمعية �الحتاد  �الإقامة �جلبية على ي�رشى  نف�صها فر�صت 

من  منعت   1975 �صنة  ويف   ،1974 �صنة  �أو�خر  حتى  �الأمر  و��صتمر  غزة،  يف 
 
�لفل�صطيني

 
105

مغادرة �لبالد.

�أما ربيحة ذياب فقد تعر�صت لالإقامة �جلبية مر�ت عدة، بلغت جمتمعة ما يقارب 

�أعاق  مما  19عاماً؛  مدة  ذلك  و��صتمر  لبنان،  يف  للدر��صة  �ل�صفر  من  ومنعت  �أعو�م،   10

ح�صولها على �ل�صهادة �جلامعية، لكنها ��صتطاعت �حل�صول على درجة �لبكالوريو�ص 

 
106

يف علم �الجتماع، من جامعة بريزيت �صنة 1999.

�لن�صاء  ع�رش�ت  على  �جلبية  �الإقامة  فر�ص  قد  �الحتالل  �أن  �صبق،  مما  يت�صح 

بني  �جلبية  �الإقامة  �أو�مر  تنوعت  وقد  �لتنقل،  يف  حقهن  بذلك  متجاهالً  �لفل�صطينيات، 

كان  كما  �ل�صفر،  من  و�ملنع  �ملدينة،  مغادرة  عدم  �أو  مغادرته،  وعدم  �لبيت  يف  �ملكوث 

وكانت  �ملكان،  يف  �لتو�جد  الإثبات  يومياً؛  �ل�رشطة  مركز  �إىل  �لذهاب  �ملر�أة  على  يتوجب 

تتعر�ص لل�صجن �إذ� خالفت �أمر �العتقال �لبيتي.

2. اأ�شريات اأُفرج عنهن �شنة 1979 وُو�شعن قيد الإقامة اجلربية:

فرج عنهن، يف �صفقة �لتبادل 
ُ
�أ عمدت �صلطات �الحتالل �إىل و�صع �الأ�صري�ت �للو�تي 

�صنة 1979، حتت �الإقامة �جلبية؛ بهدف �لت�صييق عليهن، وزيادة معاناتهن، و�إف�صاد 

فرحة حتررهن من �صجون �الحتالل. وهن: مرمي �ل�صخ�صري، �لتي ُحرمت من �ل�صفر يف 

بعثة تعليمية ملو��صلة در��صتها يف فرن�صا، و�إيان �ل�صمادي من نابل�ص، و�إيان �خلطيب 

نابل�ص؛  �الإقامة �جلبية يف  ُفر�ص عليها  �لتي  و�بت�صام غر�يبة من جنني، 
 
بيت حلم، من 

�لتي مل  من بيت حلم،  حيث كانت تدر�ص يف جامعة �لنجاح �لوطنية، و�صامية م�صطفى 

تتمكن من مو��صلة عملها يف م�صت�صفى �ملقا�صد �خلريية يف �لقد�ص نتيجة فر�ص �الإقامة 

 
107

�جلبية عليها.

طاقم �صوؤون �ملر�أة، اأ�شوات اخرتقت اجلدران، �ص 98–99.  
104

�إ�صالح جاد، ن�شاء على تقاطع طرق )ر�م �هلل: �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية لدر��صة �لديقر�طية، 2008(، �ص 66.  
105

�إمتياز زعرب، وجوه ن�شائية معا�رشة )غزة: �ملوؤلف، 2013(، �ص 104.   
106

غ�صان عبد �هلل وتريز �صابيال، نظرة على اأوامر الإقامة اجلربية املناطق املحتلة، �ص 105-92.  
107
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من �لقد�ص بعد �عتقال 
 
ويف �ل�صنة نف�صها، مّت فر�ص �الإقامة �جلبية على زهرية كمال

 وب�صبب 
108

د�م �صتة �أ�صهر، وظلت تتجدد �صّت مر�ت على �لتو�يل، يف كل مرة �صتة �أ�صهر،

20 عاماً، ال ت�صتطيع  �أو�مر �الإقامة �جلبية، ومنعها من �ل�صفر، ظلت زهرية كمال مدة 

109
��صتكمال �إجر�ء�ت تخرجها من جامعة �لقاهرة.

3. فر�س الإقامة اجلربية على الن�شاء 1980–2000:

�لن�صاء  من  �لعديد  على  �جلبية  �الإقامة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  فر�صت 

�لن�صيطات �جتماعياً، و�صيا�صياً، وثقافياً، خالل تلك �لفرتة، وكان منهن:

�إنعا�ص �الأ�رشة يف �لبرية، ُفر�صت عليها �الإقامة  رئي�صة جمعية 
 
�صميحة �صالمة خليل:  •

تقدمت بطلب   ،1981 �صنة  لها عدة مر�ت متتالية. ويف  1980، وُجددت  �صنة  �جلبية 

لل�صماح لها مبر�فقة زوجها �ملري�ص للعالج يف �الأردن، �إال �أن �صلطات �الحتالل رف�صت 

طلبها، كما رف�صت طلباً �آخر تقدمت به لل�صفر �إىل �الأردن لروؤية �أوالدها، �لذين متنعهم 

�صلطات �الحتالل من دخول �ل�صفة �لغربية. وقد ��صتمر فر�ص �الإقامة �جلبية عليها 

110
عامني ون�صف.

�جلبية،  �الإقامة  �أمر  �نتهاء  من  �صاعات  �أو  يوم  قبل  �ملر�أة  �عتقال  يتم  كان  ما  وكثري�ً   

1981 ملدة  مثلما حدث مع ليلى فائق مرعي �لتي فر�صت عليها �الإقامة �جلبية �صنة 

111
15 �صهر�ً، وقد �عتقلت قبل �أ�صبوع من �نتهاء �الإقامة ملدة 35 يوماً.

لو�حظ �جلعبي: �عتقلت �صنة 1976 وحكم عليها بال�صجن 4 �أعو�م؛ بتهمة �النتماء �إىل   •

1984/1/15، ُفر�صت �الإقامة  �لفل�صطينية، و�لتخطيط لعملية ع�صكرية، ويف  �ملنظمات 

�جلبية عليها ملدة عام و�حد قابل للتجديد، وكان يُحظر عليها مغادرة مدينة �خلليل؛ 

112
وبذلك حُرمت من متابعة در��صتها يف جامعة بريزيت.

غازي �ل�صعدي و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية للعام 1982، �ص 196.  
108

فيحاء عبد �لهادي، اأدوار املراأة الفل�شطينية منذ منت�شف ال�شتينات حتى عام 1982: امل�شاهمة ال�شيا�شية   
109

للمراأة الفل�شطينية 1965-1982، �ص 434.

حنان �لبكري، “�الأو�صاع �لقانونية للمر�أة �لفل�صطينية،” �ص 87.  
110

غ�صان عبد �هلل وتريز �صابيال، نظرة على اأوامر الإقامة اجلربية املناطق املحتلة، �ص 97.  
111

�ملرجع نف�صه، �ص 129.  
112
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ملدة  ،1986 �صنة  �جلبية  �الإقامة  عليها  ُفر�صت  نابل�ص،  من  معلمة  �للبدي:  فدوى   • 

�صتة �أ�صهر، ومّت جتديدها ل�صتة �أ�صهر �أخرى، ثم ُف�صلت من مديرية �لرتبية و�لتعليم يف 

حزير�ن/ يونيو 1987؛ التهامها بن�صاطات حتري�صية لطالبات �ملد�ر�ص، وحثّهم على 

113
�ملظاهر�ت.

يف  �جلبية  �الإقامة  عليها  ُفر�صت  نابل�ص،  يف  بالطة  خميم  من  خروب:  عمر  �أ�صماء   •

�ل�صبيبة،  حركة  ويف  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة  يف  �لن�صاط  بتهمة  عام،  ملدة   1987/6/11
114

ويف �حتاد جلان �ملر�أة للعمل �الجتماعي.

رنا حامت �صنان: من مدينة جنني، وع�صو يف جمل�ص �لطلبة بجامعة بريزيت، ُحكم عليها   •

يف  وحتديد�ً  �لعقوبة،  مدة  �نتهاء  من  �أ�صبوع  وقبل  �أ�صهر،  �صتة  ملدة  �جلبية  باالإقامة 

115
1988/4/12، مّت �عتقالها وُحكم عليها بال�صجن �صتة �أ�صهر، خلرقها �أمر �الإقامة.

�جلبية �الإقامة  عليها  وفر�ص  مر�ت،  عدة  �الحتالل  �عتقلها  ن�صار:  م�صتكلم  مها   • 
116

�صنة 1990؛ ب�صبب ن�صاطها �لطالبي و�ل�صيا�صي.

عامني  ملدة  �جلبية  �الإقامة  �الحتالل  عليها  فر�ص  غزة،  من  �ل�صاملي:  �أحمد  رحاب   •

ون�صف، وذلك بعد خروجها من �ل�صجن يف 1991/3/13، حيث كانت مُتنع من مغادرة 

117
بيتها، �أو زيارة �إخوتها وعائلتها.

�الحتالل  �صلطات  عليها  فر�صت   ،1998 �صنة  �ل�صجن  من  خروجها  بعد  مرة:  �صها   •

�أعو�م،   10 ذلك  ��صتمر  �ل�صفر، وقد  �هلل، ومّت منعها من  ر�م  �الإقامة �جلبية يف مدينة 

زوجها  عائلة  لزيارة  و�أوالدها  هي  �الأردن  �إىل  بال�صفر   ،2008 �صنة  لها  �صُمح  حتى 

118
هناك.

�صحر خليفة و�أخريات، �شوؤون املراأة )نابل�ص: مركز �صوؤون �ملر�أة، 1994(، �ص 90.  
113

�أكرم �أبو �صمرة، املراأة الفل�شطينية در�س يف النتفا�شة، �ص 86.  
114

�ملرجع نف�صه، �ص 79.  
115

�إمتياز زعرب، وجوه ن�شائية معا�رشة، �ص 316.  
116

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع رحاب �ل�صاملي، 2017/5/4.  
117

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع �صها مرة، 2017/4/19.  
118
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�جلبية،  �الإقامة  عليهن  �الحتالل  فر�ص  �للو�تي  �لن�صاء  �أغلب  �أن  �صبق  مما  يتبني 

ن�صاطهن  ولهن  �جلامعات،  طلبة  جمال�ص  يف  ع�صو�ت  فمنهن  �ملجتمع،  يف  ن�صيطات  كّن 

ُحّب  فيهن  وزرعن  طالباتهن،  يف  �أّثرن  معلمات  كّن  وبع�صهن  و�ل�صيا�صي،  �الجتماعي 

�لوطن، و�أخريات كّن �أ�صري�ت حمرر�ت �أ�رّش �لعدو �أن ُيبقيهن حبي�صات بيوتهن، بعد �أن 

ق�صني حمكومياتهن يف �صجونه.

4. فر�س الإقامة اجلربية على املراأة الفل�شطينية 2000–2019:

2000–2019، مبا  �لفرتة  �الإقامة �جلبية خالل  فُر�صت عليهن  �للو�تي  �لن�صاء  من 

حملته من زخم �ملقاومة، متمثلة يف �نتفا�صة �الأق�صى 2000، ثم �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي 

يف  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  �لت�صدي  يف  غزة  قطاع  ب�صالة  ثم   ،2005 �صنة  غزة  قطاع  من 

�ل�صنو�ت 2009/2008، و2012، و2014، و�نتفا�صة �لقد�ص 2015:

نفي�صة �لديك: من قرية كفر نعمة مبحافظة ر�م �هلل، وهي نا�صطة ن�صوية وجمتمعية،   •

عملت بالزر�عة و�خلياطة، ويف �ملجال �الإعالمي، وقامت بتاأ�صي�ص جمعية حتتوي على 

مركز ملحو �الأمية. �عتقلها �الحتالل مرتني �صنة 2000، وُحكم عليها باالإقامة �جلبية 

119
6 �أعو�م.

2001، ملدة عامني،  فاطمة حممد �لنقيب: فر�ص عليها �الحتالل �الإقامة �جلبية �صنة   •

مُنعت خاللها من مغادرة مدينة ر�م �هلل. ومل تتمكن خاللها من زيارة �أهلها يف نابل�ص؛ 

من  ُمنعت  كما  �هلل.  ر�م  مدينة  حدود  جتاوزت  �إذ�  باعتقالها  �الحتالل  تهديد  ب�صبب 

�ل�صفر الأد�ء فري�صة �حلج �صنة 2011. ويف �صنة 2012 حاولت �ل�صفر الأد�ء �لعمرة، لكن 

 يت�صح من ذلك ��صتهانة �الحتالل بكل �لقو�نني 
120

�صلطات �الحتالل �أرجعتها جمدد�ً.

وجعلها  و�لعمرة(،  )�حلج  ديني  و�جب  �أد�ء  من  �صيدة  ينع  حيث  و�ل�رش�ئع،  �لدولية 

تعاين دون �صبب مقنع.

�إعالم  مركز  �هلل:  )ر�م  الحتالل  و�شندان  الداخلية  الأو�شاع  مطرقة  بني  الفل�شطينية  املراأة  رحال،  عمر   
119

حقوق �الإن�صان و�لديقر�طية �صم�ص، 2010(، �ص 29.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع فاطمة �لنقيب، زوجة �ل�صهيد ح�صنني رمانة، �لبرية، 2016/12/19.  
120
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�الإقامة �جلبية عليها يف مدينة ر�م �هلل، يف  �أبو غلمة: فر�صت �صلطات �الحتالل  وفاء   •

2006/1/27؛ ملنعها و�أطفالها من زيارة زوجها عاهد �أبو غلمة، ع�صو �للجنة �ملركزية 
121

�لعامة للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، �ملعتقل يف �صجن �أريحا.

�عتقال  بعد  �صهور،  ثالثة  ملدة  �إد�رياً   2006 �صنة  �الحتالل  �عتقلها  �لرياوي:  عبلة   •

�إطالق  وبعد  فل�صطني.  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  �صعد�ت،  �أحمد  زوجها 

�رش�حها، فر�ص �الحتالل �الإقامة �جلبية عليها، ومبوجب ذلك �لقر�ر، ُحرمت عبلة، 

من مغادرة مدينة ر�م �هلل �إىل �أي مدينة �أخرى يف �ل�صفة �لغربية؛ كما ُمنعت من زيارة 

 
122

زوجها يف �صجن �أريحا.

عن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  على  �جلبية  �الإقامة  �الحتالل  فر�ص  �صالح:  مرمي   •

�ل�صفر  من  ومنعها  �صالح،  مرمي  �لدكتورة  حلما�ص(  )�لتابعة  و�لتغيري  �الإ�صالح  كتلة 

�ململكة  �إىل  �ل�صفر  ت�صتطع  مل  ذلك  ونتيجة   ،2007 �صنة  منذ  �لغربية  �ل�صفة  ومغادرة 

 
123

�لعربية �ل�صعودية الأد�ء فري�صة �حلج، �أو �ل�صفر �إىل �الأردن لزيارة �بنتها هناك.

باحلب�ص  �أمر�ً  �صدها  و�أ�صدر   ،2010/8/26 يف  �الحتالل  �عتقلها  رموز:  �أبو  �صعاد   •

�ملو�طنني  من  وجمموعة  ت�صديها  ب�صبب  �لقد�ص؛  مدينتها  يف  �أ�صبوعني  ملدة  �ملنزيل 

 
124

�ملقد�صيني، العتد�ء�ت �مل�صتوطنني.

�أثناء  18 يوماً، يف  2013/2/3 ملدة  فتحية خنفر: من جنني، �عتقلتها قو�ت �الحتالل يف   •

زيارتها البنها �ملعتقل يف �صجن �لنقب ر�مي خنفر؛ بتهمة تهريب �رش�ئح هو�تف خلوية 

رهط  يف  �لعتايقة  �لكرمي  عبد  منزل  يف  �جلبية،  �الإقامة  عليها  فُر�صت  ثم  لالأ�رشى، 

�لفل�صطينية  �ملبادرة  �ل�صعبية،  للجبهة  �لعام  �الأمني  زوجة  على  �جلبية  �الإقامة  تفر�ص  �الحتالل  �صلطات   
121

لتعميق �حلو�ر �لعاملي و�لديقر�طية )مفتاح(، 2005/9/23، �نظر:

http://miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=3802&CategoryId=4  

موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري، التقرير ال�شنوي لعام 2008 )موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري، 2008(،   
122

�ص 51.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع مرمي �صالح، 2017/1/7.  
123

�حلكم على �لنا�صطة �ملقد�صية �صعاد �أبو رموز، مركز معلومات و�دي حلوة، 2013/4/15، �نظر:  
124

http://www.silwanic.net/index.php/article/news/37147/ar  
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�الأحد و�الأربعاء  �لتوقيع يومي  يتوجب عليها  �لذي كفلها مع زوجها، وكان  بالنقب، 

 و��صتمر �الأمر قر�بة 9 �أ�صهر.
125

لدى �أقرب مركز �رشطة.

�نت�صار �حلاج: من بلدة بيت �صري� غرب ر�م �هلل، �عتُقلت بعد زيارتها البنها �الأ�صري يف   •

مدة  �جلبية  �الإقامة  عليها  وُفر�صت  عنها،  فرج 
ُ
�أ ثم  �حلاج،  يعقوب  ع�صقالن  �صجن 

4 �أ�صهر، يف مدينة رهط بالنقب، يف منزل �ل�صيخ �أحمد �لن�صا�رشة )�أبو نز�ل(، يف �أيار/ 
126

مايو 2013.

�الإعالم يف جامعة  �أ�صتاذة  �الإقامة �جلبية على  �أمر  �لبغوثي: فر�ص �الحتالل  ود�د   •

بريزيت ود�د �لبغوثي. وكانت �صلطات �الحتالل قد �عتقلت �لبغوثي يف 2019/9/1، 

�ألف �صيكل )نحو   40 طلق �رش�حها ب�رشط دفع غر�مة 
ُ
�أ 16 يوماً من �العتقال،  وبعد 

11 �ألف دوالر(، و�إجبارها على مغادرة بلدتها كوبر، �لتي تقع �صمال ر�م �هلل، و�الإقامة 
127

يف منطقة م�صنفة ج، ومنعها من ��صتخد�م و�صائل �لتو��صل �الجتماعي.

يتبني مما �صبق، �أن �صلطات �الحتالل فر�صت �الإقامة �جلبية على �لن�صاء، وكان لها 

�أ�صكال متعددة كعدم �خلروج من �لبيت، �أو عدم مغادرة �ملدينة، �أو �ملنع من �ل�صفر. وقد 

تغرّي �صكل �الإقامة �جلبية، يف �الآونة �الأخرية، حيث �ُصمح الأحد �لفل�صطينيني من �صكان 

�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، بكفالة من ُتفر�ص عليها �الإقامة �جلبية، و��صت�صافتها يف 

بيته، فتكون �ملر�أة مقيّدة بعدم �خلروج، وتكون مقيدة بزي حمت�صم طول فرتة �الإقامة، 

كما حُترم من �أقاربها ومعارفها، �لذين لن ي�صتطيعو� زيارتها، بعك�ص لو كانت يف بيتها، 

ومدينتها. 

 2013 مايو  اأيار/  الإ�رشائيلي  الحتالل  ممار�شات  ن�رشة  �الأ�رشة،  �إنعا�ص  جلمعية  �ل�صحفي  �الأر�صيف   
125

)�لبرية: جمعية �إنعا�ص �الأ�رشة(، �ص 68-67. 

�ملرجع نف�صه، �ص 62.  
126

�الحتالل يطلق �رش�ح ود�د �لبغوثي.. �إقامة يف �لر�م وال في�صبوك، وكالة �صما، 2019/9/17.  
127
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معاناة املراأة ب�سبب احل�سار واحلواجز الع�سكرية

معاناة املراأة ب�صبب احل�صار واحلواجز الع�صكرية يف 

الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة �صنة 1967

التعـليـميـة النـواحـي  علـى  احل�ســـار  اأثـر  الأول:   املبحث 

          والجتماعية للمراأة الفل�سطينية:

ح�صار  خالل  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �لت�صييق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يار�ص 

�ملو�طنني من �خلروج  �لتجول عليها، ومنع  �لفل�صطينية وعزلها، وفر�ص حظر  �ملناطق 

�لغذ�ء  نق�ص  عنه  نتج  �لذي  �الأمر  �حتياجاتهم؛  وتلبية  �أعمالهم،  ملمار�صة  بيوتهم  من 

و�لدو�ء، وتدهور �لتعليم و�القت�صاد، وت�صكل �لقيود �لتي يفر�صها �الحتالل على تنقل 

12 من �لعهد �لدويل  �لر�بعة، و�ملادة  27 من �تفاقية جنيف  �لفل�صطينيني، �نتهاكاً للمادة 

�خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية، �للتني تكفالن حرية �لتنقل.

منذ �صنة 1990، فر�صت �صلطات �الحتالل عزالً للفل�صطينيني؛ من خالل تخ�صي�ص 

�ل�صهيونية ببع�صها، وُينع  �مل�صتوطنات  للم�صتوطنات، وطرق �رشيعة، تربط  ممر�ت 

500 كم من �لطرق، ُحظر   وت�صري �لتقدير�ت �أن ما طوله 
1
�لفل�صطينيون من �ملرور بها.

�لفل�صطينيني،  معاناة  يف  ت�صبب  ما   
2
�لغربية؛ �ل�صفة  يف  ��صتخد�مها  �لفل�صطينيني  على 

حيث ي�صطرون ال�صتخد�م طرق طويلة ووعرة، وغري موؤهلة لل�صري عليها، كما �أن نقاط 

وي�صحبها  �لفل�صطينيني،  حركة  من  حتّد  �لتي  �حلو�جز،  من  وغريها  �لكثرية،  �لتفتي�ص 

3
نق�ص عام لالأمن، جعل �ملناطق �لفل�صطينية منف�صلة وغري متالم�صة.

 Frances Remillard, Is Israel an Apartheid State? Summary of an International Legal Study  1

)USA: Israeli Committee Against House Demolitions ICAHD, 2010(, p. 6.

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حقوق  بحالة  �ملعني  �خلا�ص  �ملقرر  تقرير  دوغارد،  جون   
2 

عام 1967، �ص 17.

 Suheir Azzouni, Palestinian Authority an Israeli Occupied Territories )Resource Center for  3

Palestinian Residency and Refugee Rights-BADIL, 2006), pp. 2–3.
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90

اأولً: اإن�شاء جدار الف�شل وال�شم والتو�شع:

بد�أت �صلطات �الحتالل باإن�صاء جد�ر �لف�صل و�ل�صم و�لتو�صع �صنة 2002، و��صتمرت 

بناء �جلد�ر،  2004، بعدم �رشعية  �صنة  �لدولية  �لعدل  بالرغم من قر�ر حمكمة  بنائه  يف 

متجاهلة بذلك �لقر�ر�ت �لدولية، ومت�رشفة كدولة فوق �لقانون؛ الأن �ملجتمع �لدويل مل 

يتخذ �أي �إجر�ء�ت لردعها، وحما�صبتها على �نتهاكاتها حلقوق �الإن�صان �لفل�صطيني.

�إن �إن�صاء �جلد�ر يقتطع �الأر��صي �لفل�صطينية، حيث �إن 85% من م�صار �جلد�ر، ير 

د�خل �أر��صي �ل�صفة �لغربية، ويعزل 9.4% من �أر��صيها، مبا فيها �جلزء �ل�رشقي من 

�لقد�ص، وينع �ملو�طنني من �لو�صول �إىل �أر��صيهم، و�حل�صول على �خلدمات �الأ�صا�صية 

 
4
مثل: �لتعليم، و�ل�صحة، وحتى �ملياه.

ثانياً: احل�شار الإ�رشائيلي لقطاع غزة �شنة 2007:

�أغلق   ،2007 �صنة  غزة  يف  �حلكم  وتوليها  باالنتخابات،  حما�ص  حركة  فوز  بعد 

�الحتالل كافة معابر قطاع غزة �لتي تربطه بالعامل �خلارجي،5 وما ز�لت جميعها مغلقة 

�صالوم( )كريم  �صامل  �أبو  كرم  معب  با�صتثناء   ،)2019( �لبحث  هذ�  كتابة  تاريخ   حتى 

�الأعياد  وب�صبب  �أمنية،  بحجج  �ملتكرر  لالإغالق  يتعر�ص  �لذي   ،Kerem Shalom

�ليهودية. �أما معب بيت حانون )�إيريز( Erez Crossing فمغلق منذ �صنة 2000، وُينع 

�إىل  �أو   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �ملرور عبه  �صكان قطاع غزة من 

�لقد�ص؛ با�صتثناء بع�ص �حلاالت �الإن�صانية.6

التعليمية احلياة  على  الع�شكرية  واحلواجز  احل�شار  اأثر   ثالثاً: 

      للمراأة الفل�شطينية:

�أدى فر�ص �حل�صار �الإ�رش�ئيلي على �ملناطق �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، �إىل �إيجاد 

عقبات و�صعوبات يف طريق ح�صول �ملر�أة �لفل�صطينية على �لتعليم. 

منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حقوق  بحالة  �ملعني  �خلا�ص  �ملقرر  تقرير  فولك،  ريت�صارد   
4

عام 1967، جمل�ص حقوق �الإن�صان، �الأمم �ملتحدة، رقم �لوثيقة: A/HRC/25/67، 2014/1/12، �ص 7. 

ومعب  �صوفا،  ومعب  )كارين(،  �ملنطار  ومعب  )�إيريز(،  حانون  بيت  ومعب  رفح،  معب  هي:  �لقطاع  معابر   
5

�ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  �نظر:  �صالوم(.  )كريم  �صامل  �أبو  كرم  ومعب  عوز(،  )ناحل  �ل�صجاعية 

�الإن�صانية )�أوت�صا(، تقرير اأيلول/ �شبتمرب 2014، 2014/10/29، �ص 2.

Legal Centre for freedom of Movement )Gisha(, Gaza Closure Defined, Gisha, 2010, p. 1.  
6
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1. معاناة طالبات ال�شفة الغربية نتيجة امل�شايقات على احلواجز:

كما  �لتفتي�ص،  نقاط  على  و�لتخويف  للم�صايقة،  روتينية  ب�صورة  �لن�صاء  تتعر�ص 

يتعر�صن لالإذالل، و�لعنف �جلن�صي من جنود �الحتالل، و�مل�صتوطنني �ل�صهاينة؛7 لذلك 

ت�صطر �لعديد من �لفتيات و�لن�صاء �إىل ترك تعليمهن �لعايل، �إذ متانع �لكثري من �لعائالت، 

ترك بناتها يتعر�صن لتلك �حلالة �ملهينة، �أو معاناة �ل�صري م�صافات طويلة لتفادي �ملرور 

عب �حلو�جز.8

يف  برطعة،  مدر�صة  ومعلمات  لطالبات  با�صتمر�ر  �الحتالل  جنود  يتعر�ص  فمثالً 

حمافظة جنني، حيث يقومون بحجزهن لعدة �صاعات، و�لتعر�ص لهن بكلمات نابية، ثم 

9
يتم منعهن من �لو�صول ملدر�صتهن.

�الحتالل  جنود  العتد�ء�ت  �خلليل،  يف  قرطبة  مدر�صة  طالبات  تتعر�ص  كما 

�لو�صول  من  �لطالبات  منع  بني  �العتد�ء�ت  تلك  وتنّوعت  �مل�صتمرة.  و�مل�صتوطنني 

�لذعر و�خلوف  �ملدر�صة، و�لت�صبب بحالة من  �إ�صافة القتحام  �أو �رشبهن،  ملدر�صتهن، 

 ،2008 �مل�صتوطنني وزوجته يف حزير�ن/ يونيو  �أحد  �عتدى  للطالبات و�ملعلمات. فمثالً 

من  بالقرب  ت�صري  كانت  بينما  �رشباتي  و�ئل  �إ�صالم  �لطالبة  على  و�لركل،  بال�رشب 

10
منزلها.

�ملرور  �لطالبات  ال�صطر�ر  باملخاطر،  حمفوفة  للمدر�صة،  و�الإياب  �لذهاب  رحلة  �إن 

عب نقاط �الحتالل �لع�صكرية، و�صلوك طرق ي�صيطر عليها �مل�صتوطنون؛ مما يعر�صهن 

العتد�ء�تهم �مل�صتمرة.

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حقوق  بحالة  �ملعني  �خلا�ص  �ملقرر  تقرير  دوغارد،  جون   
7 

عام 1967، �ص 13.

حم�صن حممد �صالح، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �ص 73.  
8

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2012 )غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان،   
9

2013(، �ص 78.

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال، التقرير ال�شنوي لعام 2008 )�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال، 2008(،   
10

�ص 11.
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2. معاناة طالبات القد�س ب�شبب احلواجز واجلدار:

تعر�صت �ملد�ر�ص و�جلامعات �لفل�صطينية يف �لقد�ص للتدمري؛ نتيجة بناء جد�ر �لف�صل 

�نتظام على  �أثر  مما  �لثانوية؛  عناتا  مدر�صة  �صاحة  عب  �جلد�ر  ير  فمثالً   و�لتو�صع، 

و�لعيزرية،  دي�ص،  �أبو  مد�ر�ص  طالبات  عزل  يف  �جلد�ر  ت�صبب  وقد  فيها.  �لدر��صة 

�صمال  �إك�صا،  بيت  مد�ر�ص  وتعاين 
 
�لتعليمية، موؤ�ص�صاتهن  عن  �ل�رشقية  و�ل�صو�حرة 

 غرب �لقد�ص، من �إعاقة و�صول �ملعلمات و�لطالبات يف �لوقت �ملنا�صب، كما تعاين بع�ص

�صمال  �جليب،  منطقة  يف  �جلهالني،  عرب  مد�ر�ص  �إىل  و�صولهن  �إعاقة  من  �ملعلمات 

92 معلماً ومعلمة، ممن يقيمون يف تلك �ملناطق من   كما مل يعد باإمكان 
11

غربي �لقد�ص.

معلماً ومعلمة من �ل�صفة �لغربية،   85 �إىل منع نحو  �لو�صول �إىل مد�ر�صهم، باالإ�صافة 

 ب�صبب رف�ص �الحتالل منحهم �لت�صاريح �لالزمة 
12

من �لو�صول ملد�ر�صهم يف �لقد�ص؛

لدخول �لقد�ص، و�لتعر�ص لهم على �حلو�جز، و�عتقالهم؛ مما �أثر �صلباً على جودة �لتعليم 

13
.

 
يف �ملدينة

حيث  و�جلد�ر،  �حلو�جز  ب�صبب  �لطلبة؛  ملعاناة  و��صحاً  مثاالً  �لقد�ص  جامعة  وتعد 

�نخف�ص عدد �لطلبة يف فرع �جلامعة يف بيت حنينا بن�صبة 70%؛ ب�صبب متاعب �لو�صول، 

 
14

فقط، �ملقد�صية  �لهويات  حملة  من  فيها،  در��صتهم  يتابعون  �لذين  �لطلبة  كافة  وبات 

ويف بلدة �أبو دي�ص فقدت جامعة �لقد�ص، ثلث م�صاحة �أر��صيها، �لبالغة 60 فد�ناً )�لفد�ن 

(، من �أ�صل 210 �أفدنة؛ ب�صبب بناء �جلد�ر. وعندما تظاهر طلبة �جلامعة 
2
ي�صاوي 4,200م

5 )د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، منظمة  اأثر اجلدار على العملية التعليمية، �صل�صلة �أور�ق �لقد�ص  با�صم عريقات،   
11

�لتحرير �لفل�صطينية، 2012(، �ص 137.

مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، اأ�شواء على واقع الن�شاء والفتيات يف التعليم )�لقد�ص: مركز   
12

�ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، 2006(، �ص 7.

ديا �ل�صمان، التعليم يف القد�س املحتلة حتد و�شمود )فل�صطني: وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 2012(، �ص 9.  
13

مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، اأ�شواء على واقع الن�شاء والفتيات يف التعليم، �ص 8.  
14
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يف كانون �الأول/ دي�صمب 2003، �صّد �جلد�ر، فتحت قو�ت �الحتالل �لنار عليهم، فقتلت 

16
 و�عتقلت �أكرث من 60 طالب وطالبة.

15
طالبة،

عن  �ل�صادرة  �لعلمية  بال�صهادة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �عرت�ف  عدم  �أن  كما 

على  �مل�صاومة  �أجل  من  وذلك  �لقد�ص؛  د�خل  �لعمل  من  خريجيها  حرم  �لقد�ص،  جامعة 

 
17

تغيري ��صم �جلامعة و�إ�صقاط ��صم “�لقد�ص” منه.

تغيُّب  �إن  حيث  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  جتهيل  �إىل  ي�صعى  �الحتالل  �أن  ذلك  من  يت�صح 

�لدر��صي،  �لبنامج  من  جزء  �إهد�ر  �إىل  يوؤدي  �لتعليم،  قطاع  يف  �لعاملني  �ملوظفني 

وتاأخري حت�صيل �لطالب و�لطالبات. 

3. معاناة طالبات قطاع غزة ب�شبب احل�شار واحلواجز:

يف  و�حلق  و�لتنقل،  �حلركة  حرية  يف  �حلق  حرمانهن  من  غزة  قطاع  طالبات  عانت 

�أ�صبح  حتى  فل�صطني،  خارج  جامعات  �أم  �لغربية،  �ل�صفة  جامعات  يف  �صو�ء  �لتعليم، 

م�صتقبلهن �لتعليمي و�الأكاديي مهدد�ً ب�صبب ح�صار قطاع غزة.

اأ. حرمان طالبات قطاع غزة من التعليم يف جامعات ال�شفة الغربية:

فر�صت �صلطات �الحتالل ح�صار�ً �صامالً على قطاع غزة منذ �صنة 1996، ورف�صت 

�ل�صماح لطالب وطالبات �لقطاع �اللتحاق بجامعات �ل�صفة �لغربية، كما �أمرت برتحيل 

يف  �لطلبة  م�صاكن  ود�همت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملتو�جدين  و�لطالبات  �لطالب  جميع 

18
بريزيت، ور�م �هلل، و�عتقلت �لع�رش�ت منهم، ومّت طردهم �إىل قطاع غزة.

�لقد�ص،  بجامعة  �لطب  كلية  يف  تدر�ص  كانت  جباليا،  خميم  �صكان  من  �ل�رش�حتة:  �صليمان  هند  �ل�صهيدة   
15

و��صت�صهدت جر�ء ��صتن�صاقها كميات كبرية من �لغاز �لذي �أطلقه جنود �الحتالل على طلبة �جلامعة. �نظر:  

��صت�صهاد طالبة، �صحيفة القد�س، �لقد�ص، 2003/12/3، �ص 1.

)بريوت:  )8( �إن�صاناً  �أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�شفة  يف  العازل  اجلدار  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
16 

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 92.

�أور�ق  �صل�صلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  وانتهاكات  ممار�شات  القد�س  اأو�شاع  تقرير  �لقد�ص،  �صوؤون  د�ئرة   
17

�لقد�ص 11 )د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 2014(، �ص 33.

،)1996 �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  )غزة:  ال�شامل  الطوق  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
18 

�ص 7–8.
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ومبوجب ذلك ُحرم ما يزيد عن 1,200 طالب وطالبة، من �أبناء �لقطاع، من حقهم يف 

مو��صلة �لتعليم، و��صتكمال در��صتهم؛ مما �أدى �إىل �صياع �لعام �لدر��صي. فمثالً: �أعطت 

�إد�رة كلية ر�م �هلل للبنات مهلة لطالبات �لقطاع، لالنتظام يف �لدر��صة حتى 1996/2/29، 

19
و�إال �صيتم ف�صلهن، وقد �نتهت �ملدة دون �أن يتمّكّن من ذلك.

�لغربية  �ل�صفة  بني  �لتنقل  على  �لقيود  �الحتالل  �صلطات  �صددت   2000 �صنة  ومنذ 

يف جامعاتهم  �إىل  �لو�صول  من  و�لطالبات،  �لطالب  مئات  ُحرم  لذلك  غزة؛   وقطاع 

 
20

�ل�صفة �لغربية ال�صتكمال در��صتهم.

بالتعليم  �اللتحاق  من  متّكن  من  كل  وطرد  باحتجاز  �الحتالل  قام  الحق  وقت  ويف 

�الحتالل، �صلطات  قامت  �لتي  عز�م  جري�ص  برلنتي  �لطالبة  ومنهن  �لغربية،  �ل�صفة   يف 

يف  تو�جدها  �أن  بذريعة  �لع�صكرية؛  �حلو�جز  �أحد  على  باحتجازها   ،2009/10/28 يف 

�ل�صفة �لغربية غري قانوين، على �لرغم من �أنها مقيمة بال�صفة منذ �صنة 2006، ومنتظمة 

يف در��صتها بكلية �إد�رة �الأعمال يف جامعة بيت حلم، ومل يبَق على تخرجها �صوى �صهرين 

21
فقط، ثم مّت طردها �إىل قطاع غزة؛ مما هّدد م�صتقبلها �جلامعي.

قطاع  عن  �لغربية  �ل�صفة  فيف�صل  �لوطن،  �أو�صال  بتقطيع  �الحتالل  يقوم  وهكذ� 

غزة، وعن �لقد�ص، ويحرم �لفل�صطينيني من حقهم يف �لتنقل و�لتعليم، �لذي كفلته كافة 

ببع�صهم، �اللتقاء  من  ومنعهم  معاناتهم،  لزيادة  وذلك  �لدولية؛  و�لقو�نني   �ل�رش�ئع 

�أو تو��صل �لطلبة من كافة �أرجاء �لوطن مع بع�صهم �لبع�ص.

ب. حرمان طالبات قطاع غزة من ال�شفر للدرا�شة يف اخلارج:

عمل �الحتالل منذ �صنة 1967، على �إفقار �لتعليم يف قطاع غزة، فحتى �إن�صاء �جلامعة 

يرغب  من  على  يتوجب  كان  لذلك  جامعة؛  �أّي  �لقطاع  يف  يكن  مل   1978 �صنة  �الإ�صالمية 

�إىل �خلارج، ونتيجة حلرمان طالب  �أو  �إىل �ل�صفة �لغربية،  باإكمال تعليمه �لعايل، �ل�صفر 

�ملرجع نف�صه، �ص 8.  
19

ح�صن غنام، “�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �صّد طلبة وموؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل،” جملة روؤية، غزة، �لهيئة �لعامة   
20

لال�صتعالمات، �لعدد 12، عدد خا�ص، �أيلول/ �صبتمب 2001، �ص 80–81. 

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، ممنوعون من التعليم: تقرير يتناول اأثر احل�شار واإغالق املعابر على   
21

طلبة اجلامعات خارج قطاع غزة )غزة: �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2009(، �ص 8–9.
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وطالبات قطاع غزة من �لدر��صة يف جامعات �ل�صفة �لغربية، مل يكن �أمامهم �صوى �ل�صفر 

عب معب رفح �لبي �إىل م�رش، و�إىل دول �أخرى.

عب �ل�صفر  من  �لغزيني  متنع  �الحتالل  و�صلطات   ،2007 يونيو  حزير�ن/   ومنذ 

�لعليا  �لدر��صات  وطالبات  طلبة  يعاين  لذلك   
22

�حلاالت؛ بع�ص  با�صتثناء  رفح،  معب 

و�حلركة �لتنقل  حّق  حرمانهم  من  �خلارج،  يف  يدر�صون  �لذين  غزة،  قطاع  �أبناء   من 

�لطالبات  ومن  و�الأكاديي.  �لعلمي  م�صتقبلهم  يهدد  �لذي  �الأمر  جلامعاتهم؛  و�ل�صفر 

�للو�تي عانني ب�صبب �إغالق معب رفح:

غادة جمدي �أبو جزر: من �صكان خان يون�ص، وهي طالبة ماج�صتري يف معهد �لبحوث   •

و�لدر��صات، �لتابع جلامعة �لدول �لعربية يف �لقاهرة، �أنهت �ل�صنة �الأوىل من در��صتها، 

ويف 2007/2/8، قدمت �إىل قطاع غزة لزيارة �أهلها، ومنعت بعد ذلك، من �لعودة الإكمال 

تعليمها.23

مل  �لقاهرة،  يف  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لتابع  �لبحوث  معهد  يف  طالبة  �لغنيمي:  زينب   •

�لدكتور�ه �خلا�صة بها يف �حلقوق؛ وذلك ب�صبب  �ل�صفر، ومناق�صة ر�صالة  تتمكن من 

�لدكتور�ه،  �حل�صار و�إغالق معب رفح، وبالتايل فقدت فر�صة �حل�صول على درجة 

24
و�صاع عليها تعب خم�صة �أعو�م.

�إن حرمان �لطالبات من حقهن يف �لتعليم، يثل �نتهاكاً �صافر�ً للمادة 26 من �الإعالن 

�القت�صادية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  من   13 و�ملادة  �الإن�صان،  حلقوق  �لعاملي 

�الحتالل  �أن  على  يدل  وهذ�  �لتعليم.  يف  فرد  كل  حّق  على  تن�ّصان  �للتني  و�الجتماعية، 

�الإ�رش�ئيلي ال يعري مو�ثيق حقوق �الإن�صان، �أي �أهمية، فكان يتعمد �لت�صييق على �لن�صاء 

�ملناطق  على  �حل�صار  فر�ص  خالل  من  �لتعليم،  يف  حقهن  وحرمانهن  �لفل�صطينيات، 

B’Tselem—The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories,  22 

The Gaza Strip is one big Prison, p. 2, https://www.btselem.org/download/200705_gaza_

insert_eng.pdf

)غزة: اخلارج  يف  التعليم  من  القطاع  طلبة  حرمان  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
23 

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2008(، �ص 60.

بغزة،  �لقانونية  و�ال�صت�صار�ت  �الأبحاث  مركز  �صابقة،  �أ�صرية  �لغنيمي،  زينب  مع  �لباحثة  �أجرتها  مقابلة   
24
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��صتثناء  وعدم  للخارج،  �ل�صفر  من  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  وحرمان  �لفل�صطينية، 

طالب �لعلم من تلك �الإجر�ء�ت �لقمعية.

رابعاً: اأثر احل�شار على الناحية الجتماعية للمراأة الفل�شطينية:

�لتو��صل بني فئات  تقييد  �لفل�صطينية يف  �الأر��صي  �الإ�رش�ئيلي على  �أ�صهم �حل�صار 

يحرم  وبذلك  زوجها،  �أو  و�أهلها،  �ملر�أة  بني  �لتفريق  على  فعمل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

�الحتالل �ملر�أة �لفل�صطينية من ممار�صة حقها يف حياة �أ�رشية طبيعية.

1. منع جمع �شمل العائالت الفل�شطينية:

�أن  ور�أت   ،1967/6/26 يف  لل�صكان  �إح�صاًء  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أجرت 

يف للفل�صطينيني  �لهوية  بطاقات  الإعطاء  �الأ�صا�صي  �حلكم  هي  �الإح�صاء  ذلك   جد�ول 

خارج  كانو�  َمن  �أما  غزة،  وقطاع  �لقد�ص  من  �ل�رشقي  �جلزء  فيها  مبا  �لغربية،  �ل�صفة 

25
�لبالد يف تلك �لفرتة، فقد فقدو� حقهم يف �الإقامة يف �لبالد.

�أم  عمل،  يف  �صو�ء  �لفرتة  تلك  يف  �لبالد  خارج  كانو�  �لذين  �لفل�صطينيني  فاإن  وبذلك 

در��صة، �أم زيارة، مل ي�صملهم �الإح�صاء، ومل يح�صلو� على بطاقة هوية، وفقدو� حقهم يف 

�الإقامة يف �الأر��صي �لفل�صطينية؛ مما �أدى ملعاناة كبرية لالأ�رش �لفل�صطينية �لتي ُحرم �أحد 

�أفر�دها �أو �أكرث من هويته �لفل�صطينية؛ وكانت تلك �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية؛ بهدف �إبعاد 

�أكب عدد من �لفل�صطينيني عن �أر�صهم، ومنع تو��صلهم مع �أهلهم.

من  تزوجت  �إذ�  خ�صو�صاً  �ل�صيا�صة،  تلك  من  ت�رشر�ً  �لفئات  �أكرث  �لن�صاء  كانت 

�صلطات  فاإن  �الإقامة،  من  ُحرمت  َمن  هي  كانت  �لعك�ص  �أو  �الإقامة،  من  ُحرم  فل�صطيني 

�لزوجة  ُتبعد  �لعائالت، ومنع جمع �صملهم، ويف حاالت كثرية  �الحتالل تتعمد ت�صتيت 

عن زوجها، و�الأم عن �أوالدها، و�ل�صو�هد على ذلك كثرية، منها:

�أبو مو�صى، و�أطفالها �خلم�صة  1969/8/20 فاطمة حممد  �أبعدت �صلطات �الحتالل يف   •
من مدينة خان يون�ص، �إىل خارج �لوطن.

26
يف 1969/8/26، �أبعدت زوجة جنيب م�صطفى �أحمد، و�أطفالها �ل�صبعة من جنني.  •

مركز  ان:  )عمَّ الفل�شطيني  ال�شعب  م�شتقبل  على  واأثره  اليهودي  ال�شتيطان  و�آخرون،  خمادمة  ذياب   
25

در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 2006(، �ص 119.

مي�صون �لوحيدي، املراأة الفل�شطينية والحتالل، �ص 115.  
26
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�أرغم �الحتالل لينا عبد �لروؤوف �إبر�هيم على �لعي�ص مع �أحد �أطفالها يف �الأردن، بينما   •
بقي طفلها �الأكب مع و�لده يف جنني بال�صفة �لغربية؛ نتيجة منع �الحتالل منحها جمع 

�صمل ي�صمح لها بالبقاء يف �ل�صفة �لغربية. وكانت لينا قد تزوجت �صنة 1997، و�أجنبت 

طفلها �الأول يزيد �صنة 1998، ويف �صنة 2003 �أجنبت طفلها �لثاين عبادة، وحني �أ�صبح 

�لطفل يزيد يف �صّن �ملدر�صة �أر�صلته �إىل و�لده يف �ل�صفة للعي�ص و�لدر��صة؛ الأن �لقانون 

�الأردين ال ي�صمح الأبناء �ل�صفة بالدر��صة يف مد�ر�ص حكومية، وهكذ� �نق�صمت �لعائلة، 

27
�الأب و�البن �لكبري يف �ل�صفة و�الأم و�لطفل �ل�صغري يف �الأردن.

على  �لفل�صطينيني  �الأزو�ج  من  كبرية  �أعد�د�ً  �أجب  قد  �الحتالل  �أن  �صبق  مما  يتبني 

�ل�صمل،  جمع  منحهم  عدم  نتيجة  قانونية،  غري  بطريقة  �لعي�ص  �أو  منف�صلني  �لعي�ص 

حتى  �لبالد  خارج  �لهجرة  �أو  و�لطرد،  �ل�صجن  �أو  �لغر�مات،  ملخاطر  �لتعر�ص  وبالتايل 

يت�صنى لهم �لعي�ص معاً.

2. منع جمع �شمل العائالت املقد�شية:

�لقد�ص،  يف  �لفل�صطينيون  منها  يعاين  �لتي  �خلطرية  �مل�صكالت  من  �ل�صمل  جمع  يعد 

�ل�صمل”  “جمع  يتقدما بطلب  �أن  �لقد�ص،  �الإقامة يف  يريد�ن  يتوجب على كل زوجني  �إذ 

�إىل د�خلية �الحتالل، وهو �أمر مطلوب، حتى و�إن كان �أحد �لزوجني مقد�صياً، لكنه يقيم 

جمع  على  �لرد  فرتة  وي�صتغرق  �ملدينة،  حدود  خارج  �أو  �لغربية،  �ل�صفة  يف  ما  ل�صبب 

28
�ل�صمل فرتة ترت�وح بني عام، وثالثة �أعو�م.

ً 35 عاما 25 عاماً من �لن�صاء، �أو   ومن يلك حّق تقدمي �لطلب هنَّ فقط من جتاوزن 

�الأمني،  و�ل�صلوك  �الإقامة،  مركز  حيث  من  للتدقيق  تخ�صع  �لفئة  وتلك  �لرجال،  من 

قبول  يتم  حتى  عامني،  ملدة  �لقد�ص  بلدية  حدود  د�خل  �أقامو�  قد  يكونو�  �أن  وُي�صرتط 

طلبهم، كما ُيطلب منهم ع�رش�ت �لوثائق و�الإثباتات �لالزمة من �صهاد�ت �لتاأمني �لوطني، 

وفاتورة مياه وكهرباء، و�رشيبة �الأمالك “�الأرنونا Arnona tax” ، و�صهاد�ت �مليالد، 

�إىل ق�صمني: �الأب و�البن �لكبري يف �ل�صفة �لغربية و�الأم و�البن  �إ�رش�ئيل تق�صم عائلة جالمنة  مركز بت�صيلم،   
27

https://www.btselem.org/node/201400 :ل�صغري يف �الأردن، 2007/12/6، �نظر�

حممود �خلطيب، “�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص عملية تطهري عرقي،” جملة املجتمع، �لعدد 1260، �ص 35.  
28
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�لزفاف،  يوم  من  و�صور  �لرو�تب،  وق�صيمة  �صحية،  و�صهاد�ت  �ملد�ر�ص،  و�صهاد�ت 

29
وعقد زو�ج �إ�رش�ئيلي، وغريها من �الإجر�ء�ت �ملعقدة.

من  �صل�صلة  يف  تدخل  فاإنها  لزوجها،  �صمل  جمع  بطلب  �ملقد�صية  �ملر�أة  تتقدم  وحني 

�أبو�ب  على  طويلة  الأوقات  و�النتظار  و�لتاأجيل،  �ملماطلة  يف  تتمثل  �ملهينة،  �الإجر�ء�ت 

 
30

د�خلية �الحتالل، ويف حاالت كثرية يتم رف�ص �لطلب.

ويف بع�ص �الأحيان تلجاأ �لن�صاء �لفل�صطينيات ملحامني يهود مل�صاعدتهن يف �حل�صول 

على جمع �صمل، مما يعر�صهن لال�صتغالل �ملادي، �إذ يطالبهن �ملحامون �ليهود مببالغ 

�صيدة  تقدمت  �ملثال:  �صبيل  على  �ل�صمل.  جمع  على  ح�صولهن  �صمان  دون  كبرية، 

مقد�صية بطلب جمع �صمل زوجها �لذي يحمل هوية فل�صطينية، ودفعت للمحامية مبلغ 

50 �ألف �صيكل، �أي ما يعادل 13 �ألف دوالر �أمريكي، وبعد عامني مل حت�صل �صوى على 
31

ت�رشيح �إقامة.

�إن �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتعلقة مبنع جمع �ل�صمل، وقو�نني �الحتالل �لعن�رشية، 

جعلت تو�جد �أحد �لزوجني يف بيته غري قانوين، و�أجبت �لكثري من �الأزو�ج �لفل�صطينيني 

يتحقق  وبذلك  �لقد�ص،  عن  بعيد�ً  �صوياً  �لهجرة  �أو  بع�صهم،  عن  منف�صلني  �لعي�ص  على 

�لهادئ” بـ“�لتهجري  يعرف  فيما  �الأ�صليني،  �أهلها  من  �ملدينة  تفريغ  يف  �الحتالل   هدف 

�أو “�ل�صامت”.

3. امتناع املقد�شيات عن الزواج من فل�شطينيي ال�شفة اأو القطاع:

من  �لكثري  رف�ص  �إىل  �لفل�صطينيني،  �الأزو�ج  حياة  على  �الإ�رش�ئيلية  �لتعقيد�ت  �أدت 

غزة؛  قطاع  �أو  �لغربية،  �ل�صفة  مدن  بقية  من  بفل�صطينيني  �الرتباط  �ملقد�صيات  �لن�صاء 

�إىل جتارب  بذلك  �لزو�ج، م�صتندة  �ملر�أة يف حالة  لها  تتعر�ص  قد  �لتي  �ملعاناة  الإدر�كهن 

 Office for the Defense of the Individual )Homked( and B’Tselem, Forbidden Families: Family  29

Unification and Registration in East Jerusalem (Homked and B’Tselem, 2004), p. 9.

 Women center for legal )WCLAC(, The occupation Divides the lives of fragmented Palestinian  30

Families )Women center for legal, 2013(, p. 47.

من  اأفرادها  اأحد  اأو  تعاين  التي  الأ�رش  تواجه  التي  والتحديات  �لآثار  فا�صة،  �أبو  وو�صيم  �ملجيد  عبد  �أين   
31

م�شكلة يف الإقامة يف الأرا�شي الفل�شطينية )�لبرية: مركز �ملر�أة �لفل�صطينية لالأبحاث و�لتوثيق، و�ليون�صكو، 

2010(، �ص 29.
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�لتي  �لعزيز حممود حبابة،  �إيان عبد   منهن: 
32

�لتجربة، �أخريات �صبقنها يف تلك  ن�صاء 

من  بالزو�ج  بناتها  �أو  الأبنائها،  ت�صمح  �أال  قررت  �ملقد�صي،  زوجها  عائلة  �أن  ذكرت 

وزوجها  معاناتها  بعد  وذلك  �لتو��صل،  �صعوبة  ب�صبب  �لغربية؛  �ل�صفة  من  �أ�صخا�ص 

هوية حتمل  �مر�أة  كونها  �ل�صمل،  جمع  مبنع  �خلا�صة  �الحتالل  �إجر�ء�ت   ب�صبب 

من  متزوجة  مقد�صية  �ألف   35 من  �أكرث  هناك  �أن  بالذكر  و�جلدير   
33

�لغربية. �ل�صفة 

�إجر�ء�ت  ينتظرن  زلن  ما  مقد�صية،  بطاقة  يحملون  ال  ممن  �لغربية،  �ل�صفة  فل�صطينيي 

34
جمع �ل�صمل الأزو�جهن.

�لهوية،  بفقد�ن  كالتهديد  �ل�صغوط  من  للعديد  تتعر�ص  �ملقد�صية  �ملر�أة  فاإن  وهكذ� 

�الإجر�ء�ت  ب�صبب  �ل�صحي؛  �لتاأمني  من  و�حلرمان  �ل�صمل،  جمع  من  و�حلرمان 

وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أهلهم  مع  �ملقد�صيني  تو��صل  ملنع  ت�صعى  �لتي  �الإ�رش�ئيلية 

�لزو�ج من فل�صطينيي �ملقد�صيني عن  �إحجام  �إىل  �أدى ذلك   غزة، و�لت�صييق عليهم، وقد 

�ل�صفة �لغربية �أو قطاع غزة.

4. �شحب الإقامة املقد�شية:

قام �الحتالل باإلغاء �آالف �الإقامات لل�صكان �لفل�صطينيني يف �لقد�ص منذ �صنة 1967، 

بلغ  وقد  �ملقد�صيني،  بع�ص  هويات  �الحتالل  وي�صادر  �إال  �ل�صنو�ت  من  �صنة  تخُل  ومل 

�ألف   15 عن  يزيد  ما   ،2017 �صنة  نهاية  وحتى   1967 �صنة  منذ  �إقامتهم  فقدو�  من  عدد 

 ومل تكن �ملر�أة مبناأى عن ذلك، �إذ تعر�صت للطرد و�صحب �إقامتها.
35

فل�صطيني،

كما ��صتخدمت �صلطات �الحتالل �صحب ت�صاريح �الإقامة كجزء من عقاب جماعي، 

قيام  ذلك  على  ومثال  �الحتالل.  �صّد  �أعمال  يف  �صاركو�  �لذين  �الأ�صخا�ص  عائالت  �صّد 

�الحتالل باإلغاء ت�رشيح �الإقامة للمو�طنة ناديا �أبو جمل، و�إبعادها عن مدينة �لقد�ص �إىل 

موؤ�ص�صة �حلق و�آخرون، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، �ص 125.  
32

�ملرجع نف�صه، �ص 78.  
33

�ملر�أة �ملقد�صية يف د�ئرة �ال�صتهد�ف، �لهيئة �لعاملية للدفاع عن �لقد�ص، 2010/11/10، �نظر:  
34

http://www.al-quds.ps/prt/index.php?option=full&cid=1&nid=3603  

ليلى �لعود�ت )حمررة(، “�لن�صاء �لفل�صطينيات حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لطويل: �أثر �لعنف �لذي يار�صه   
35

�الحتالل على �لن�صاء،” موقع ر�بطة �لن�صاء �لدولية لل�صالم و�حلرية، 2017، �ص 19، �نظر:

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2017/11/PALESTINE-AR-WEB-2.pdf  
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�أطفالها  بلدة �ل�صو�حرة �ل�رشقية �لتي عزلها �جلد�ر خارج �لقد�ص، وبالتايل ف�صلها عن 

�لثالثة �لذين ال ي�صتطيعون �لعي�ص مع �أمهم حر�صاً على حقهم يف �الإقامة بالقد�ص، بالتايل 

تعي�ص �الأم حالة نف�صية �صعبة بعيد�ً عن �أبنائها، بينما يعي�ص �الأبناء حالة فقد�ن للحنان، 

عقب  جمل،  �أبو  غ�صان  لعائلة  عقاباً  �الإجر�ء  بذلك  قامت  قد  �الحتالل  �صلطات  وكانت 

36
تنفيذه عملية يف كني�صاً �إ�رش�ئيلياً بالقد�ص يف 2014/11/18.

يعد ذلك �أ�صلوباً من �لعقاب �جلماعي �لذي يحظره �لقانون �لدويل، ويف �لوقت نف�صه 

خ�صو�صاً  �الإن�صاين،  �لدويل  للقانون  �نتهاكاً  �الإقامة  يف  حقه  من  �صخ�ص  حرمان  يُعد 

�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان، �لذي ن�صت �ملادة 15 منه �أنه: “ال يجوز حرمان �صخ�ص 

من جن�صيته تع�صفاً، �أو �إنكار حقه يف تغيريها”. 

5. منع ت�شجيل الأولد يف القد�س: 

ي�صعون  �لذين  �لو�لدين،  على  �لتعقيد�ت  من  �صل�صلة  �الحتالل  �صلطات  تفر�ص 

ال�صتخر�ج �صهادة ميالد للطفل، منها �إثبات �أن مركز �حلياة يف �لقد�ص. وعلى �لرغم من 

�أن ذلك �الإجر�ء ب�صيط، �إال �أنه قد ي�صتمر الأ�صهر طويلة �أو �أعو�م؛ ب�صبب مماطلة �صلطات 

37
�الحتالل �ملخت�صة.

�آالف   10 �لفل�صطينيني، وجود نحو  �ملو�ليد  �إعاقة �الحتالل ت�صجيل  وقد ترتب على 

طفل مقد�صي غري م�صجل؛ وذلك الأن �أحد �لو�لدين ال يحمل �لهوية �ملقد�صية، �أو �جلن�صية 

�أبو �صنينة، من حي  �أوالدهن: منال   ومن �لن�صاء �للو�تي عانني لت�صجيل 
38

�الإ�رش�ئيلية.

 ،2012/10/20 يف  بالقد�ص،  م�صت�صفى  يف  معتز،  طفلها  �أجنبت  �لقد�ص،  يف  جر�ح  �ل�صيخ 

ميالد  �صهادة  �إعطاءها  رف�صو�  ر�صمياً،  لت�صجيله  �الحتالل  لد�خلية  توجهت  وحني 

��صتطاعت  �لق�صاء،  �إىل  �للجوء  خالل  ومن  غزة،  يف  يعي�ص  زوجها  �أن  بحجة  للطفل؛ 

�حل�صول على �صهادة موؤقتة للطفل، بعد مرور 13 �صهر�ً من ميالده، وملدة عامني فقط، 

تبد�أ �رشيانها منذ ميالده، وقد �أبلغها �ملحامي �أنه يتوجب عليها �أال تغادر �لقد�ص، حتى 

39
ت�صمن له �حل�صول على بطاقة.

نادية �جلمل.. مقد�صية تختطف من بني �أطفالها، �جلزيرة.نت، 2017/1/22.  
36

Homked and B’Tselem, Forbidden Families, p. 14.  37

موؤ�ص�صة �حلق و�آخرون، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، �ص 116.  
38

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع �صعيب �أبو �صنينة، �أ�صري حمرر، موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية بغزة، 2017/1/13.  
39
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على  �لقلق  من  حالة  تعي�ص  �الأم  يجعل  هويتهم،  من  �ملقد�صيني  �الأطفال  حرمان  �إن 

�ل�صحي، �لتاأمني  �صمن  و�لعالج  �ل�صحية،  �لرعاية  من  حرمانهم  من  خوفاً   �أطفالها، 

�أو �لدر��صة يف �ملد�ر�ص �حلكومية.

الو�سع على  الفا�سـل  واجلدار  احل�سـار  اأثر  الثاين:   املبحث 

    الجتماعي للمراأة الفل�سطينية:

عمل �جلد�ر و�حل�صار �لذي فر�صه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �ملدن �لفل�صطينية على 

حرمان �ملر�أة من �لتمتع باحلقوق �الجتماعية �لتي كفلها �لقانون �لدويل.

اأولً: اأثر اجلدار على متتع الن�شاء بحقوقهن الجتماعية:

من  ومنعهن  حركتهن،  قيّد  حيث  �لفل�صطينيات،  �لن�صاء  حياة  على  �صلباً  �جلد�ر  �أّثر 

�الت�صال مع عائالتهن و�أقربائهن، وت�صري �الأرقام �إىل �أن 30.5% من �الأ�رش �لفل�صطينية، 

تاأثرت  كما  �الأقارب،  عن  �نف�صلت  باجلد�ر،  تاأثرت  �لتي  �لتجمعات  يف  �أفر�دها،  �أحد  �أو 

قدرة 87% من �الأ�رش �لتي تقيم د�خل �جلد�ر، يف جمال زيارة �الأهل، مقابل 35.1% من 

 يف حني �أن 21.4% من �الأ�رش يف �لقد�ص مّت ف�صلها عن 
40

�الأ�رش �لتي تقيم خارج �جلد�ر،

41
ذويها؛ مبا يف ذلك �الأب و�الأم و�البن و�البنة.

عمل �جلد�ر على قطع �أو��رش �لرو�بط �لعائلية من خالل ح�رش مناطق باأكملها خلف 

حيث  �جلد�ر،  يف  بو�بات  خالل  من  �إال  �إليها،  �لو�صول  من  �لفل�صطينيني  ومنع  �جلد�ر، 

�الإحباط؛  من  �لن�صاء  تعاين  ذلك  ونتيجة  �جلد�ر،  بعبور  فقط  �ملقيمني  لل�صكان  ُي�صمح 

ب�صبب �لعزلة عن عائالتهن، وحميطهن �الجتماعي، ومن �لن�صاء �لالتي حرمهن �الحتالل 

�لتو��صل �الجتماعي مع �أ�رشهن:

فاطمة عودة خلفة: من حي �خلاليلة يف منطقة �جليب بالقد�ص، ال ت�صتطيع عائلتها �أن   •

تزورها الأن �الحتالل ال ي�صمح �صوى لالأ�صخا�ص �ملقيمني يف �ملنطقة باملرور، فو�لد�ها 

ي�صتطيعون  ال  �جلد�ر  من  �الآخر  �جلانب  على  يعي�صون  �لذين  و�صقيقاتها  و�أ�صقاوؤها 

حم�صن حممد �صالح، اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �ص 48.  
40

 Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights – Badil, Displaced by the wall  41

)Badil, 2006(, p. 33.
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يف  منزلها  �إىل  ي�صلون  �جلد�ر،  بناء  قبل  �صابقاً،  كانو�  �أنهم  من  �لرغم  على  زيارتها، 

غ�صون خم�ص دقائق، كما �أنها ال ت�صتطيع زيارتهم؛ ب�صبب �ملعاناة على نقاط �لتفتي�ص، 

42
و�صعوبة �لتنقل؛ نتيجة عدم وجود مو��صالت على �جلهة �الأخرى من �جلد�ر.

تزوجت �لقد�ص،  غرب  �صمال  �إك�صا  بيت  قرية  من  حبابة:  حممود  �لعزيز  عبد  �إيان   • 

حيث  �لقد�ص،  هوية  يحمل  لكنه  �إك�صا،  بيت  من  حمد،  �ل�صالم  عبد  من   2008 �صنة 

تقطن عائلته على �جلهة �الأخرى من �جلد�ر، والأن �إيان حتمل هوية �ل�صفة، فاإنها ال 

ت�صتطيع دخول �لقد�ص لرتى زوجها، �أو زيارة عائلته، �إال عندما ياأتي هو �إىل منزلها، 

وذلك �أمر �صعب؛ الأن عمله وجميع عائلته يف �لقد�ص؛ مما ي�صعرها يف كثري من �الأحيان 

43
باالأمل و�ل�صغط �لنف�صي.

و�لبعد عن زوجها، و�حلرمان من  �لت�صتت  �ملر�أة حياة  �الحتالل على  وهكذ� فر�ص 

�لزيار�ت �الجتماعية؛ ب�صبب تقطيع �أو��رش �ملدن و�لقرى �لفل�صطينية باحلو�جز، و�إقامة 

�جلد�ر �لذي يخرتق �لقرى و�ملدن ويحا�رشها، وينع تو��صل �ل�صكان فيما بينهم، كما 

ينع و�صولهم �إىل �خلدمات �ل�رشورية من تعليم وعالج وغريهما.

ثانياً: اأثر ح�شار قطاع غزة على متتع الن�شاء بحقوقهن الجتماعية:

�ملناطق  و�إغالق  �حل�صار،  يف  �ملتعمدة  و�صيا�صته  �الحتالل،  ممار�صات  �أدت 

�لفل�صطينية، و�لف�صل �لتام بني قطاع غزة، و�ل�صفة �لغربية، و�لقد�ص، �إىل ت�صتيت �صمل 

حُترم  حيث  �ل�صيا�صة،  تلك  من  ت�رشر�ً  �لفئات  �أكرث  من  و�لن�صاء  �لفل�صطينية،  �لعائالت 

�لذي جعلها تعاين نتيجة  �الأمر  من مغادرة منطقتها، وزيارة عائلتها و�أهلها و�أقاربها؛ 

حرمانها من �لدفء �لعاطفي �لذي ينحه �الأهل. وقائمة �لن�صاء �للو�تي ُحرمن من �أهلهن 

وعائالتهن طويلة، منهن:

1976 للدر��صة يف م�رش، ثم منعها �الحتالل  زينب �لغنيمي: من رفح، �صافرت �صنة   •

 1991 �صنة  ويف  عائلتها.  بني  �لعي�ص  من  فُحرمت  �صابقة،  �أ�صرية  كونها  �لعودة؛  من 

�ملر�أة  مركز  �هلل:  )ر�م  التما�س  مناطق  من  الن�شاء  اأ�شوات  و�الجتماعي،  �لقانوين  لالإر�صاد  �ملر�أة  مركز   
42

لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، 2010(، �ص 35.

موؤ�ص�صة �حلق و�آخرون، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، �ص 79.  
43
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توفيت و�لدتها دون �أن تتمكن من ود�عها، �أو ح�صور جنازتها؛ مما ترك غ�ّصة و�أمل 

44
يف قلب زينب.

من  حرمت   ،1988 �صنة  زو�جها  منذ  �خلليل  يف  �صكنت  رفح،  من  مبارك:  �أحمد  ملي�ص   •

زيارة عائلتها منذ 2002، كما ُحرمت و�لدتها من زيارتها �أي�صاً، وتخ�صى �الأم �أن متوت 

�أن ير�ها، ومل تتمكن من ح�صور  قد مات دون  �أي�صاً  �بنتها. وكان و�لدها  قبل روؤية 

�أخيها؛ ب�صبب رف�ص �الحتالل منحها  �أن حت�رش زفاف  �أنها مل ت�صتطع  جنازته، كما 

45
ت�رشيحاً لزيارة قطاع غزة.

نبال جميل توفيق مغاري: من جنني، وت�صكن مع زوجها يف قطاع غزة منذ �صنة 1993،   •

مل تتمكن من �لتو��صل مع عائلتها منذ �صنة 2000. وخالل �صنة 2005، تدهورت �صحة 

�الأردن، وخل�صيتها من عدم ح�صولها على ت�رشيح  �لعالج يف  لتلقي  و�لدها، ف�صافر 

�إىل �الأردن، عب م�رش، يف رحلة طويلة و�صاقة، وحني  لزيارة جنني، �صافرت وحدها 

21 يوماً، يف  �أُغلق معب رفح، فعلقت يف �الأردن مدة  �أر�دت �لعودة �إىل عائلتها يف غزة، 

2005، تويف و�لدها، ومل تتمكن من ود�عه  �إىل جنني. ويف نهاية �صنة  حني عاد و�لدها 

�ل�رشطان، وحاولت طيلة  �أختها مبر�ص  2007، مر�صت  �صنة  �أو ح�صور عز�ئه. ويف 

عليه  �حل�صول  ت�صتطع  فلم  بجانبها،  لتكون  ت�رشيح  على  �حل�صول  �صهور  خم�صة 

مّت  ولكن  �أختها،  ود�ع  لها  يت�صنى  كي  �لدفن؛  بتاأخري  عائلتها  وقامت  وفاتها،  يوم  �إال 

46
تاأخريها على معب بيت حانون )�إيريز(، ومل تتمكن من ذلك.

�أب�صط �ملنا�صبات  لقد فر�ص �الحتالل �لقطيعة بني �صكان �لوطن �لو�حد، وجعل من 

�لعائلية �أمر�ً بالغ �ل�صعوبة، حيث منع �لتو��صل �أو �لزيار�ت، يف جترد تام من �أي م�صاعر 

�إن�صانية.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع زينب �لغنيمي، 2016/5/24.  
44

�صاأظل �أحاول جاهدة �أن �أرى �بنتي حتى �آخر يوم يف حياتي، �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2013/8/1،   
45

https://www.pchrgaza.org/ar/?p=7426 :نظر�

مركز بت�صيلم ومكتب �لدفاع عن �لفرد )هيموكيد(، ما ور�ء �لظلمات تبعات عزل “�إ�رش�ئيل” لقطاع غزة على   
46

�رشّية، 2014، �ص 21-22. )باللغة �لعبية(
ُ
حق �لفل�صطينيني يف حياة �أ
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ال�ســـحيـة النـواحــي  علــى  احل�ســـار  اأثــر  الثالث:   املبحث 

الفل�سطينية: للمراأة  والقت�سادية     

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �الحتالل  فر�صه  �لذي  و�الإغالق،  �حل�صار   �أدى 

�أزمات  و�أوجد  �لطبية،  �مل�صتلزمات  نق�ص  من  �لفل�صطينيني  معاناة  �إىل   ،1967 �صنة 

�قت�صادية، ظلو� يعانون منها على �ملدى �لبعيد.

اأولً: اأثر احل�شار على النواحي ال�شحية للمراأة الفل�شطينية:

�لفل�صطيني، يف  �أبناء �ل�صعب  �لفل�صطينية، كغريها من  �إىل معاناة �ملر�أة  �أدى �حل�صار 

�صبيل �حل�صول على �الأدوية �لالزمة للعالج، وقيّد قدرتها يف تلقي �خلدمات �ل�صحية.

1. نق�س الأدوية واملعدات الطبية:

لعالج  �لالزمة  �الأدوية  نق�ص  من   ،1967 �صنة  منذ  �لفل�صطينية  �مل�صت�صفيات  عانت 

يكن  مل  لذلك  �لع�رشين؛  �لقرن  من  و�لثمانينيات  �ل�صبعينيات  عقدي  خالل  �ملر�صى، 

 هناك قدرة على مو�جهة �الأمر��ص �ملعدية، مثلما حدث حينما تف�صى مر�ص �لكولري� يف

قطاع غزة �صنة 1975، و�أ�صاب 14 مو�طناً يف بد�يته، كما �أن نق�ص �الأدوية، دفع مر�صى 

�لدو�ء  توفر  لعدم   1983/2/12 يف  �ل�صحة  ملديرية  ب�صكوى  للتقدم  غزة،  قطاع  يف  �لقلب 

47
�لالزم لهم يف �مل�صت�صفيات �حلكومية.

�الأدوية،  يف  �صديد  نق�ص  من  �ل�صحية،  �لرعاية  ومر�كز  �مل�صت�صفيات  عانت  كما 

و�مل�صتلزمات �لطبية؛ ب�صبب عدم �ل�صماح للطو�قم �لطبية بحرية �حلركة، وعدم �ل�صماح 

�ملحافظات  بني  بالتحرك  �الأدوية  حتمل  �لتي  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة  ل�صيار�ت 

�لثاين/  ت�رشين  خالل  �خلليل  مدينة  على  �مل�صدد  �حل�صار  �أدى  فمثالً   
48

�لفل�صطينية.

�ل�صحية؛  ومر�كزها  �خلليل  م�صت�صفيات  يف  �لطو�رئ  حالة  �إعالن  �إىل   ،1998 نوفمب 

 49
ب�صبب نفاذ �الأدوية.

�آمنة غنيم، “�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية جتاه �ملو�طنني يف قطاع غزة 1967-1987،” �ص 259–261.  
47

�ملركز  )غزة:  الطبية  الطواقم  �شّد  الحتالل  انتهاكات  حول  تقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
48

�لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2007(، �ص 48.

�ملظامل،  ديو�ن  �هلل:  )ر�م   1998 لعام  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل”،  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
49

1998(، �ص 30.
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يف  �لنق�ص  كان   ،2007 �صنة  منذ  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ت�صديد  ومع 

كما   
50

،%40 من  �أكرث  �لن�صبة  وبلغت  حاد�ً،  �لطبية  و�مل�صتهلكات  �لدو�ئية  �الحتياطات 

دو�ء  �صنف   140 وغاب   ،%30 بن�صبة  �لقطاع  م�صت�صفيات  يف  �لدو�ء  خمزون  تر�جع 

 
51

�أ�صا�صي، من �أ�صل 500، كما غاب متاماً 469 من �أ�صل 959 �صنفاً من �للو�زم �لطبية.

وقد �صكل ذلك تهديد�ً خطري�ً على �صحة �ملر�صى، مَبن فيهم �لن�صاء و�الأطفال.

تز�من �لنق�ص �ل�صديد يف �الأدوية، مع تعطل �الأجهزة �ل�رشورية؛ لت�صخي�ص وعالج 

قطع  توفر  وعدم  �ل�صيانة،  �أعمال  توقف  ب�صبب  �لقطاع؛  م�صت�صفيات  كافة  يف  �ملر�ص، 

�لغيار �لالزمة لها بفعل �إغالق �ملعابر؛ مما �أدى �إىل تر�جع يف نوعية �خلدمات �ل�صحية، 

�ملركزة،  بالعناية  خا�صة  �أجهزة  �الأجهزة:  تلك  ومن  للمر�صى،  �مل�صايف  تقدمها  �لتي 

وعناية �لقلب، وعناية حديثي �لوالدة، و�أجهزة غ�صيل �لكلى، و�أجهزة �لت�صوير �لطبقي 

52
Computed Tomography Scan (CT) وغريها.

2. اأثر نق�س الأدوية على الن�شاء الفل�شطينيات:

ُيعدُّ نق�ص �الأدوية و�خلدمات �ل�صحية، من �مل�صاكل �الأ�صا�صية للن�صاء �لفل�صطينيات، 

 The United Nations )�ليوني�صف(  للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  �أكدت  فقد 

Children’s Fund (UNICEF) نق�ص �ملعد�ت �الأ�صا�صية �لالزمة ل�صحة �الأم و�لر�صيع 

�ملبكرة،  �لوالدة  �أن حاالت  �إىل  �أ�صارت  1967، كما  �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �الأر��صي  يف 

�ملقدمة لالأم، يف فرتة �حلمل و�لنفا�ص، قد  �ملو�ليد؛ ب�صبب نق�ص �خلدمات  ونق�ص وزن 

ب�صبب  غزة؛  قطاع  يف   %46 �لن�صبة  تلك  وبلغت  �لر�صع،  وفيات  من   %41 يف  ت�صببت 

53
�حل�صار، ونق�ص �ملو�د �لغذ�ئية.

 World Health Organization, Initial Health Assessment Report, Gaza Strip )World Health  
50

Organization, 2012), p. 6.

،2015 �أبريل  ني�صان/  املحتلة،  فل�شطني  يف  ال�شحية  الأو�شاع  حول  تقرير  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة   
51 

�ص 8– 9.

الأرا�شي  على  والجتماعية  القت�شادية  النعكا�شات  حول  تقرير  �الإد�رية،  و�لتنمية  �لتخطيط  وز�رة   
52

الفل�شطينية مبا فيها القد�س خالل عام 2009 )فل�صطني: وز�رة �لتخطيط، 2010(، �ص 36–37. 

حم�صن حممد �صالح، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �ص 70.  
53
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�لعائالت ل�رش�ئها من �صيدليات  �مل�صت�صفيات، ال�صطر�ر  �الأدوية يف  �أدى نق�ص  كما 

�لو�صع  نتيجة  �الأدوية؛  �رش�ء  من  �لن�صاء  تتمكن  مل  كثرية  حاالت  ويف  �مل�صفى،  خارج 

على  قادرة  تكن  مل  عائالتهن  �أن  �لن�صاء،  من   %49.9 �أقرت  وقد  �ل�صعب.  �القت�صادي 

ال  �أنها  ذكرت  �لتي  الهيا،  بيت  من  جميلة  �ل�صيدة  ومنهن   
54

�لطبية، �لتكاليف  حتمل 

�لدو�ء؛ لذلك  �أو  �أن تختار بني �رش�ء �خلبز و�لطعام،  ت�صتطيع �رش�ء �الأدوية؛ الأن عليها 

 
55

�ختارت �رش�ء �لطعام الأطفالها.

وهكذ� تهمل �ملر�أة �صحتها الأنها ال ت�صتطيع دفع ثمن �لدو�ء؛ ب�صبب ح�صار �الحتالل 

لقطاع غزة، �الأمر �لذي جعل �صكان �لقطاع يعانون من و�صع �قت�صادي �صعب، وبالتايل 

على �لن�صاء دوماً �أن ي�صّحني ب�صحتهن؛ الأجل �إطعام عائالتهن و�أطفالهن.

3. معاناة مري�شات الف�شل الكلوي:

تعاين مري�صات �لف�صل �لكلوي، يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، من �لنق�ص �مل�صتمر 

يف �الأدوية، في�صطر �لبع�ص منهن ل�رش�ئها من خارج �مل�صت�صفيات؛ �الأمر �لذي يرهقهّن 

�أدى  كما  �صحتهن.  على  �صلباً  يوؤثر  مما  �لدو�ء؛  �رش�ء  �لبع�ص  ي�صتطيع  ال  وقد  مادياً، 

�صبيل  يف  �لفل�صطينيات  �لن�صاء  معاناة  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  و�حلو�جز  �حل�صار 

�حل�صول على �لعالج �لالزم، ومنهن:

كلى،  غ�صيل  �إىل  حتتاج  جنني،  مبحافظة  فحمة،  قرية  �صكان  من  �لنو��رشة:  فتحية   •

ثالث مر�ت �أ�صبوعياً، منعها جنود �الحتالل من �لو�صول �إىل م�صت�صفى نابل�ص؛ لتلقي 

�لتقارير  على  و�أطلعتهم  للجنود،  �بنتها  توجهت  وعندما  بالعودة،  و�أمروها  �لعالج، 

�لطبية، طردوها وهددوها بال�صالح، و�نتظرت �ملري�صة خم�ص �صاعات، حتى تدّخلت 

56
منظمات حقوق �الإن�صان لل�صماح لها باملرور.

 Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, The Palestinian Women speak out: The Blockade  54

Threatens Every Aspect of our lives )Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, 9/12/2013(, p. 8.

 Lamis Abu Nahleh et al., Towards gender equality in Palestinian territories (Women’s Studies  55

Center, Birzeit University(, p. 34.

نبيل علقم و�رشيف كناعنة، احلواجز الع�شكرية الإ�رشائيلية: درا�شة حتليلية لدور احلواجز يف الإخ�شاع   
56

والقتالع )ر�م �هلل: مركز فل�صطني للدر��صات و�لن�رش، 2003(، �ص 302.
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�الحتالل �صلطات  منعتها  غزة،  غرب  �ل�صاطئ  خميم  من  كريزم:  عماد  يا�صمني   • 

�صنة 2005، �أكرث من ثالث مر�ت، من �لعالج يف �مل�صت�صفيات �الإ�رش�ئيلية، على �لرغم 

من �أنها بحاجة ما�صة للعالج، وكانت تعاين من ��صطر�بات، وف�صل كلوي، وت�صخم 

57
بالكلى.

خالل بال�رشطان  مري�صات   5 وفاة  يف  �لع�صكرية  و�حلو�جز  �حل�صار  ت�صبب   وقد 

�صنة 2002؛ ب�صبب منع جنود �الحتالل لهن من �جتياز �حلو�جز، و�إجر�ء عملية غ�صيل 

 
58

جنني، من  �مللح،  ح�صني  وناريان  نحالني،  قرية  من  �صكارنة،  �أحالم  وهنّ:  كلى، 

قرى  من  وجميعهن  �لرحمن،  عبد  وخامتة  قنديل،  وو�صفية  ح�صن،  علي  وعائ�صة 

 
59

حمافظة ر�م �هلل.

�نقطاع  الأن  خطري؛  ب�صكل  �لكلوي  �لف�صل  مري�صات  على  �لكهرباء  �نقطاع  �أّثر  كما 

�لكهرباء يف �أثناء قيام �الأطباء باإجر�ء غ�صيل �لكلى، يوؤدي �إىل جتلط �لدم، ويوؤثر ب�صكل 

�لكلى من  �لكهرباء يف خف�ص عدد جل�صات غ�صيل  �صبّب قطع  خطري على حياتهن، كما 

�لالتي  �لن�صاء  ومن   
60

و�حدة. جل�صة  �أو  جل�صتني  لت�صبح  �أ�صبوعية،  جل�صات  ثالث 

من  وهي  �مل�صهر�وي،  حممد  و�صام  �لكهرباء:  �نقطاع  ب�صبب  للخطر  حياتهن  تعر�صت 

�أ�صبوعياً، وقد عانت ب�صبب عجزها  �صكان مدينة غزة، حتتاج لغ�صيل كلى ثالث مر�ت 

�لعمل، و�الأخطر من ذلك  �الأجهزة عن  �ل�رشورية، وتوقف  �الأدوية  عن �حل�صول على 

�نقطاع �لتيار �لكهربائي يف �أثناء قيامها بعملية غ�صيل �لكلى، �لتي ت�صتغرق �أربع �صاعات 

�لكهربائي بتجلط دمها، وغيابها عن  �لتيار  �نقطاع  2006/8/8، وت�صبب  يف كل مرة، يف 

61
�لوعي، وعّر�ص حياتها للخطر.

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3026 :ملر�صى و�حلو�جز �لع�صكرية، وكالة وفا، �نظر�  
57

زينب عودة، تقرير خا�س عن النتهاكات الإ�رشائيلية �شّد القطاع ال�شحي الفل�شطيني منذ 2000/9/29   
58

حتى 2002/9/29، �ص 26-24. 

�لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �الإن�صان “ديو�ن �ملظامل”، التقرير ال�شنوي لعام 2002، �ص 39-38.   
59

�ملظامل،  ديو�ن  �هلل:  )ر�م  الكلوي  الف�شل  مر�شى  معاناة  �ملظامل”،  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
60

2003(، �ص 1.

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، تقرير حول انتهاكات الحتالل �شّد الطواقم الطبية، �ص 5.  
61
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عن  م�صوؤولة  حمتلة،  قوة  ب�صفتها  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �الإن�صاين،  �لدويل  للقانون  وفقاً 

ذلك  يف  مبا  �الأ�صا�صية،  �خلدمات  على  �الحتالل  حتت  �لو�قعني  �ملدنيني  ح�صول  �صمان 

�لكهرباء، و�لرعاية �ل�صحية، و�ملياه، وعدم قيامها بذلك ُيعد �نتهاكاً للقانون �لدويل.

4. معاناة مري�شات ال�رشطان:

عانت مري�صات �ل�رشطان، وخ�صو�صاً �رشطان �لثدي من نق�ص �الأدوية و�الأجهزة، 

ووفقاً الآخر �إح�صائية لوز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، بلغ عدد حاالت �ل�رشطان يف قطاع 

غزة 8,515 حالة مر�صية، بينهم 4,705 حاالت من �لن�صاء، �أي مبا ن�صبته 55.3% من 

�إجمايل �حلاالت �مل�صجلة يف قطاع غزة، كما �أ�صارت �لتقارير �ل�صادرة عن �الإد�رة �لعامة 

مر�صى  لعالج  �لالزمة  �الأدوية  يف  �لعجز  ن�صبة  متو�صط  �أن  لل�صيدلة بوز�رة �ل�صحة 

62
�ل�رشطان و�أمر��ص �لدم بلغ 58% على �متد�د �صنة 2018.

وت�صري �لتقدير�ت �أن 7 من بني 10 ن�صاء فل�صطينيات م�صابات به قد توفني، كما �أن 

60% من �لن�صاء �لالتي مّت ت�صخي�صهن باملر�ص يف قطاع غزة، مّت ت�صخي�صهن يف وقت 
63

متاأخر، بعد �أن �نت�رش �لورم �إىل �أماكن �أخرى يف �جل�صد.

�آالت  ندرة  �إىل  �لثدي،  ب�رشطان  �لوفيات  ن�صبة  الرتفاع  �لرئي�صي  �ل�صبب  ويعود 

كما  باكر�ً،  وعالجه  �لورم  �كت�صاف  �ل�صعب  من  يجعل  مما  باالأ�صعة؛  �لت�صخي�ص 

مثل: �لعام،  �صهور  معظم  �لكيماوية  �لعالجات  توفر  عدم  من  �ملري�صات   تعاين 

 ،Avastin و�أفا�صنت ،Xeloda �وزيلود ،Eloxtin و�إيلوك�صتني ،Taxotere تاك�صوتريي

�لن�صاء   ومن 
64

.Camptosar Navelbine، وكامبتو�صار  Gemzar، ونافلبني  وجميز�ر 

�للو�تي عانني ب�صبب نق�ص �الأدوية: 

 ،2006 �صنة  منذ  �لرحم  �رشطان  من  وتعاين  يون�ص،  خان  من  �صادق:  حممد  جنات   •

�أكدت �أنها مل حت�صل على �أي جرعة عالج كيماوي منذ 20 ني�صان/ �أبريل وحتى نهاية 

�آذ�ر/  غزة،  قطاع  يف  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  واقع  �الإن�صان،  حلقوق  �مليز�ن  مركز   
62

مار�ص 2019، �ص 36.

حم�صن حممد �صالح، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �ص 61.  
63

ال�رشطان يف  ال�شحة ملر�شى  واآمال واقع احلق يف  اآلم  ال�رشطان  مر�شى  �الإن�صان،  �مليز�ن حلقوق  مركز   
64

قطاع غزة، 2012، �ص 12.
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�أن �ملر�ص قد  �الأطباء  �أكد لها  وقد  �مل�صت�صفى،  2012؛ لعدم توفره يف  حزير�ن/ يونيو 

��صتفحل يف ج�صمها وال �أمل يف �ل�صفاء. 

�أن  �أكدت  2009، وقد  �أبو نامو�ص: تعاين من �رشطان �لثدي منذ �صنة  �نت�صار ح�صني   •

�مل�صكلة �لتي و�جهتها خالل عالجها، هي عدم توفر �الأدوية، و�رش�ء �لعديد منها على 

65
ح�صابها �خلا�ص.

5. حرمان الن�شاء الفل�شطينيات من العالج يف م�شت�شفيات القد�س:

تتمتع م�صت�صفيات �لقد�ص ب�صمعة ممتازة من ناحية �خلدمات �ل�صحية �لتي تقدمها، 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  مناطق  من  �ملر�صى  و�صول  �إعاقة  على  �الحتالل  عمل  وقد 

به �لعمل  بد�أ  �لذي  �لت�صاريح  نظام  ��صت�صد�ر  خالل  من  �لقد�ص،  م�صت�صفيات  �إىل   غزة، 

1994، و�لذي يوجب على كل فل�صطيني ال يلك حّق �الإقامة يف �لقد�ص، �حل�صول  �صنة 

66
على ت�رشيح للو�صول �إىل �لقد�ص، حتى بالن�صبة للحاالت �لطبية �مل�صتع�صية.

كما يرف�ص �الحتالل �ل�صماح ل�صيار�ت �الإ�صعاف �لفل�صطينية، باملرور �إىل م�صت�صفيات 

�إ�صعاف  �صيارة  من  �ملر�صى  ونقل  �حلو�جز،  على  �لتوقف  عليها  ويفر�ص  �لقد�ص، 

ويعّر�ص  �ملر�صى،  لدى  م�صاعفات  يف  يت�صبب  مما  �إ�رش�ئيلية؛  �أخرى  �إىل  فل�صطينية، 

ت�صتطيع  وال  �لقلب،  مر�ص  من  تعاين  �إك�صا،  بيت  من  ر�صاد،  كاأم   
67

للخطر. حياتهم 

�لو�صول �إىل طبيبها يف م�صت�صفى �ملطلع يف �لقد�ص؛ ب�صبب �إغالق �الحتالل نقطة �لتفتي�ص 

�إال �لذهاب �إىل م�صت�صفى �لهالل  �أمامها  2010، فلم يكن  �لتي تربط �لقرية بالقد�ص �صنة 

�الأطباء مل يكونو� على علم بحالتها، ف�صاءت �صحتها، ثم قام  �الأحمر يف ر�م �هلل، حيث 

طبيبها �ملعالج باإجر�ء تن�صيق مع �ل�صليب �الأحمر، ومّت نقلها ب�صيارة �الإ�صعاف �إىل حاجز 

 لقد تكبدت 
68

قلنديا، ومن هنالك نقلت �إىل �صيارة �إ�صعاف �أخرى �إىل �مل�صت�صفى يف �لقد�ص.

تلك �ملر�أة �مل�صقة و�لعناء يف �صبيل �حل�صول على �لعالج �لذي هو حّق لها.

�ملرجع نف�صه، �ص 13، و17.  
65

،2010/8/25  ،2010 يوليو  متوز/  خا�س  تقرير  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
66 

�ص 10.

وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، تقرير حول الأو�شاع ال�شحية لل�شكان لعام 2014 )وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية،   
67

2015(، �ص 9.

مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، اأ�شوات الن�شاء من مناطق التما�س، �ص 31.  
68
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6. منع الن�شاء يف ال�شفة الغربية من ال�شفر للعالج:

يف  �أو  �لقد�ص  يف  �لعالج  تلقي  من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملر�أة  �الحتالل  �صلطات  متنع 

�خلارج؛ الأ�صباب ي�صنفها �الحتالل باأنها �أمنية، بالرغم من �أن تلك �ملر�أة تكون يف حالة 

لتلقي  �ل�صفر  من  ُحرمن  �لالتي  �لن�صاء  ومن  �لعاجل.  للعالج  وبحاجة  �صعبة  �صحية 

�لعالج �لالزم، كفاح جبيل؛ من �لبرية، منعتها �صلطات �الحتالل من �لعالج يف �لقد�ص، 

حاولت  وقد  �أمنية،  بحجة  �الأردن  يف  للعالج  �ل�صفر  من  �الحتالل  �صلطات  منعتها  كما 

للعالج،  بال�صفر  لها  �ل�صماح   )2019( 2001، وحتى يومنا هذ�  �صنة  منذ  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً 

وقدمت �الأور�ق �لتي تثبت �إ�صابتها مبر�ص نادر “�لذئبة �حلمامية �جلهازية”، وهو من 

 �أمر��ص �ملناعة �لذ�تية و�لروماتيزم، كما قدمت �أور�قها ملركز �لدفاع عن �لفرد )هموكيد(

حدود بال  و�أطباء   Center for the Defence of the Individual )Hamoked( 

Médecins Sans Frontières؛ من �أجل �ل�صعي لدى �الحتالل لل�صماح لها بال�صفر للعالج 

 
69

لكن دون جدوى، وظلت تلك �ملر�أة تعاين، و�صاءت حالتها �ل�صحية يوماً بعد يوم.

7. منع الن�شاء يف قطاع غزة من ال�شفر للعالج:

�أدى �صوء �الأو�صاع �ل�صحية يف قطاع غزة، �إىل �صعي �ملر�صى للعالج يف م�صت�صفيات 

حيث  وم�رش،  و�الأردن،  و“�إ�رش�ئيل”،  و�لقد�ص،  �لغربية،  �ل�صفة  يف  غزة،  قطاع  خارج 

كان يلجاأ قر�بة 2,000–3,000 حالة �صنوياً من قطاع غزة، �إىل �مل�صت�صفيات �الإ�رش�ئيلية 

70
لتلقي �لعالج.

�مل�صتمر  �الإغالق  ب�صبب  �صعب؛  �أمر  هو  �خلارج  يف  للعالج  �ملري�صات  خروج  �إن 

للمعابر، ويف �أحيان كثرية ترف�ص �صلطات �الحتالل �إعطاء �لت�صاريح للمري�صات بحجج 

�أمنية و�هية؛ مما قد يت�صبب مبوتهن. ومن �لن�صاء �للو�تي عانني ب�صبب منعهن من �ل�صفر 

لتلقي �لعالج:

�مل�صت�صفيات  �إحدى  يف  �صابقاً  �لعالج  تلقت  حانون،  بيت  من  �أحمد:  �أحمد  �صباح   •

من  معاناتها  ب�صبب  �لعميقة؛  باالأ�صعة  �جلل�صات  لع�رش�ت  وخ�صعت  �الإ�رش�ئيلية، 

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع كفاح جبيل، مري�صة، 2017/12/18.  
69

عبد �هلل �حلور�ين، قطاع غزة 19 عاماً من الحتالل )�الأردن: د�ر �لكرمل للن�رش و�لتوزيع، 1986(، �ص 33.  
70



111

معاناة املراأة ب�سبب احل�سار واحلواجز الع�سكرية

ت�رشيحاً  منحها  �الحتالل  �صلطات  رف�صت  ذلك  من  �لرغم  وعلى  بالدماغ،  �رشطان 

للعالج يف 2005/6/29، وكذلك يف 2005/7/3؛ مما ت�صبب يف معاناتها، وزيادة �أملها.71

وحّولها   ،2014 �صنة  �لغدة  ب�رشطان  �إ�صابتها  �كت�صاف  مّت  غزة،  من  �لبنا:  �إيان   •

ثمانية  نحو  قدمت  �لوقت  ذلك  ومنذ  �خلليل،  يف  �الأهلي  �مل�صت�صفى  يف  للعالج  �لطبيب 

طلبات لالحتالل؛ كي ي�صمح لها بال�صفر �إىل �خلليل، دون جدوى؛ كونها زوجة �أ�صري 

حمرر ومبعد من بيت حلم �إىل غزة، ويف �إحدى �ملر�ت مّت ��صتدعاوؤها ملقابلة �ملخابر�ت 

�الإ�رش�ئيلية يف معب بيت حانون )�إيريز(، وتعر�صت هناك لالأ�صئلة �لكثرية و�الإجهاد، 

وبالرغم من حالتها �ملر�صية �حلرجة مل يتم �ل�صماح لها بال�صفر للعالج.72

للحق  خطري�ً  �نتهاكاً  ُيعد  للعالج  �ل�صفر  من  �ملري�صات  �لن�صاء  �الحتالل  منع  �إن 

�القت�صادية،  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  من   12 �ملادة  كفلته  �لذي  �ل�صحة،  يف 

و�الجتماعية، و�لثقافية، �لتي ن�صت على “�حلق يف �لتمتع باأعلى م�صتوى من �ل�صحة 

يكن بلوغه”.

8. اإعاقة و�شول الن�شاء الفل�شطينيات اإىل امل�شت�شفيات:

�حلو�جز  �أعاقت  كما  �ل�صحية،  للخدمات  �ملر�أة  و�صول  �صعوبة  �إىل  �حل�صار  �أدى 

مّت  �حلاالت  بع�ص  ويف  �لوالدة،  �أجل  من  للم�صايف؛  �حلو�مل  �لن�صاء  و�صول  �لع�صكرية 

منع �صيار�ت �الإ�صعاف و�الأطباء من �لو�صول ملنازلهن، وتقدمي �خلدمات �لطبية �لعاجلة 

لهن، فو�صعن مو�ليدهن على �حلو�جز، �أو د�خل �ملنازل، و�أحياناً على �لطرق �اللتفافية 

�لوعرة؛ ما ت�صبب يف �لكثري من حاالت �الإجها�ص، ووفاة �ملو�ليد، ويف �أحيان �أخرى وفاة 

�الأم ووليدها.

اأ. اإجها�س الن�شاء ب�شبب منعهن من الو�شول للم�شت�شفى:

�لتاأخري  2011، فقد ت�صبب  �لفل�صطينية �صنة  �ل�صحة  لتقرير �صادر عن وز�رة  وفقاً 

75 �صيدة حامل عند �حلو�جز �الإ�رش�ئيلية، كما ت�صبب يف  على نقاط �لتفتي�ص يف والدة 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3026 :ملر�صى و�حلو�جز �لع�صكرية، وكالة وفا، �نظر�  
71

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع �إيان �لبنا، مري�صة، غزة، 2017/7/24.  
72
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 وكانت �لفرتة 2000–2002 هي �الأق�صى، 
73

وفاة 45 جنيناً، خالل �لفرتة 2000–2010.

 ومن 
74

حيث �أجه�صت 25 �صيدة بعد �أن ُمنعن على �حلو�جز من �لتوجه للم�صت�صفيات.

�لو�صول  من  منعهن  ب�صبب  �أجه�صن؛  �أو  للخطر،  حياتهن  تعر�صت  �لالتي  �لن�صاء 

للم�صت�صفيات:

�ل�صهر  يف  حامالً  كانت  �أريحا،  ق�صاء  �جلفتلك،  منطقة  من  عودة:  بني  مرعي  حورية   •

�ل�صاد�ص، و�أجه�صت يف 2001/10/5؛ ب�صبب منع جنود �الحتالل توجهها مل�صت�صفى 

75
�لوالدة.

على  تقلّها  �لتي  �الإ�صعاف  �صيارة  �إعاقة  مّت   ،2005 �أبريل  ني�صان/  يف  �للحام:  �إبت�صام   •

�لذي يف�صل منطقة �ملو��صي عن خان يون�ص ملدة �صاعة، وكانت تعاين 
 
حاجز �لتفاح

من �أمل ونزيف حاد، ومل يكرتث جنود �الحتالل �ملتو�جدون على �حلاجز حلالتها، مما 

�أدى �إىل �إجها�صها.76

�لثاين/ ت�رشين  ويف  �لثاين،  �ل�صهر  يف  حامالً  كانت  �إك�صا،  بيت  من  )ح(:  �إيان   • 

جنود  �أوقف  �لطريق  ويف  �لقد�ص،  يف  �لطبيب  لزيارة  وزوجها  ذهبت   ،2009 نوفمب 

�ل�صيارة،  �لنزول من  �لهوية، طلبو� منها  �صيارتهما، وبعد تفح�ص بطاقات  �الحتالل 

و�حتجزوها على نقطة �لتفتي�ص مدة ثالث �صاعات، ثم �أمروها بالعودة �إىل بيت �إك�صا، 

دون مر�جعة �لطبيب الأنها ال حتمل هوية �لقد�ص؛ مما �أدى الإجها�صها.77 

�إنقاذ �جلنني، وجتنيب �ملر�أة �ملعاناة �لناجمة عن �الإجها�ص، لو حتلّى  كان باالإمكان 

يقفو�  ومل  �مل�صت�صفى،  �إىل  بالذهاب  للمر�أة  و�صمحو�  �الإن�صانية،  بروح  �الحتالل  جنود 

عائقاً يف طريقها.

انتفا�شة  خالل  واجلرحى  ال�شهداء  حول  تقرير  الفل�شطينية،  ال�شحة  وزارة  �ل�صحية،  �ملعلومات  مركز   
73

الأق�شى 2000/9/28 حتى 2010/12/31م )وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 2011(، �ص 1.

نبيل علقم و�رشيف كناعنة، احلواجز الع�شكرية الإ�رشائيلية: درا�شة حتليلية لدور احلواجز يف الإخ�شاع   
74

والقتالع، �ص 304.

�ملرجع نف�صه، �ص 29.  
75

�ملظامل،  ديو�ن  �هلل:  )ر�م   2005 لعام  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل”،  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
76

2005(، �ص 216.

مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، اأ�شوات الن�شاء من مناطق التما�س، �ص 33.  
77
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ب. ولدات على احلواجز، وولدات بيتية:

�لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �الحتالل  قو�ت  فر�صته  �لذي  �مل�صدد  �حل�صار  نتيجة 

ويف  �اللتفافية،  و�لطرق  �حلو�جز،  على  �لوالد�ت  حاالت  عدد  بلغ   ،1967 �صنة  �ملحتلة 

 ومن 
78

�لبيوت، خالل �لفرتة 2000–2005، 117 حالة، منها 14 حالة يف حمافظة �لقد�ص.

�لن�صاء �لالتي ��صطررن للوالدة على �حلو�جز:

تغريد عجوري: ��صطرت يف 2000/11/14، �إىل و�صع مولودها د�خل �صيارة تاك�صي   •

لها  �ل�صماح  �أن رف�ص جنود �الحتالل  �هلل، بعد  ر�م  بالقرب من  على حاجز ع�صكري 

بالدخول �إىل مدينة ر�م �هلل للوالدة يف �مل�صت�صفى.79

�صلمى �أبو م�صية: �أجنبت طفلة �أ�صمتها “حاجز”، وذلك بعد �أن منعتها قو�ت �الحتالل   •

يف 2002/2/6، من �ملرور عب حاجز �ملو��صي، و�لو�صول للم�صت�صفى يف خان يون�ص.80 

ويحق للمرء �أن يت�صاءل؟ ما ذنب بنت يف �أن يكون لها هذ� �ال�صم �ل�صادم “حاجز” بدالً 

من �الأ�صماء �جلميلة ككل �لفتيات؟ �ألي�ص �ل�صبب هو �الحتالل وممار�صاته؟!

وجاءها  رفح،  معب  على  �أيام،  عدة  �الأ�صطل  حممد  وزوجها  �حتُجزت  �الأ�صطل:  منى   •

م�صت�صفى  �إىل   ،2004/7/29 يف  م�رشية،  �إ�صعاف  ب�صيارة  وُنقلت  هناك،  �ملخا�ص 

�لعري�ص �مل�رشية، لكنها �أجنبت طفلها قبل �لو�صول للم�صت�صفى، فقرر زوجها �إطالق 

��صم “معب” على مولوده، يف خطوة �حتجاجية للتعبري عما يعانيه �لفل�صطينيون على 

�ملعابر و�حلو�جز.81

وهكذ� �أ�صبح يف قطاع غزة مولودة �ُصميت “حاجز” ومولود �ُصمي “معب”!  

،)2006 �ملر�أة،  �صوؤون  وز�رة  )�لبرية:  امل�شلح  والنزاع  الفل�شطينية  املراأة  �صحويل،  و�صامي  عا�صي  �أمني   
78 

�ص 11. 

�ملظامل،  ديو�ن  �هلل:  )ر�م   2000 لعام  ال�شنوي  التقرير  �ملظامل”،  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
79

2000(، �ص 30.

مركز �مليز�ن حلقوق �الن�صان، تقرير عن احل�شار الإ�رشائيلي، 2004.  
80

،2004/7/31 بريوت،  امل�شتقبل،  �صحيفة  “معب”،  مولودها  ت�صمي  رفح  معب  على  عالقة  فل�صطينية   
81 

�لعدد 1659، �ص 13. 
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�أنو�ر �لرفاعي: من بلدة عناتا بالقد�ص، ولدت طفلتها د�رين يف 2006/3/6، على معب   •

�لزيتون يف جد�ر �لعزل و�ل�صم �الإ�رش�ئيلي، حيث حال جنود �الحتالل دون مرورها 

عب �حلاجز �إىل �مل�صت�صفى، فولدت طفلتها على �حلاجز.82 

جنود  منعها   ،2007/9/7 يف  �ملحتلة،  بالقد�ص  دي�ص  �أبو  بلدة  من  رومي:  �أبو  وديان   •

بلدة �أن  �عتبار  على  �لقد�ص،  يف  م�صت�صفى  �أقرب  �إىل  �حلاجز  عبور  من   �الحتالل 

مولودها  و�صعت  معاناة  وبعد  �لف�صل،  جد�ر  حدود  خارج  تقع  �صارت  دي�ص،  �أبو 

على �حلاجز.83

كفاح �صدر: من �خلليل، و�صعت مولودها على �أحد �حلو�جز �لع�صكرية يف 2008/1/7،   •

بعد عرقلة و�صولها �إىل �مل�صت�صفى، حيث �حتجزها جنود �الحتالل ملدة ن�صف �صاعة، 

بدعوى حاجتهم للتن�صيق �الأمني، ولكن ما لبثت �ل�صيدة �أن و�صعت مولودها، بجانب 

84
�حلاجز يف �أجو�ء ماطرة، و�صديدة �لبودة، كادت �أن تودي بحياة �لطفل.

مريفت �أحمد �ل�صويكي: و�صعت مولودها ر�مز على حاجز �لزعيم �لع�صكري؛ نتيجة   •

وخالل  �مل�صت�صفى،  �إىل  �ملرور  من  مريفت  َتقّل  �لتي  �ل�صيارة  �ملجند�ت  �إحدى  منع 

�النتظار على �حلاجز ز�دت �آالم �ملخا�ص، ونزفت �ملر�أة، وو�صعت حملها يف �ل�صيارة، 

ويف 2012/1/20 ن�رش ن�صطاء �الإنرتنت فيديو يظهر �مر�أة فل�صطينية 
يف 85.2009/1/13 

 
ت�صع مولودها على حاجز قلنديا �لع�صكري �لفا�صل بني مدينتي ر�م �هلل و�لقد�ص.86

ومل يتم �ال�صتدالل على ��صمها.

�ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  �إ�رش�ئيلي،  حاجز  على  �أخرى  والدة  �لقد�ص،   - �الأر��صي  �أبحاث  مركز   
82

 http://poica.org/ :2008/8/1، �نظر ،POICA الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية�

نيللي �مل�رشي، �حلو�جز �الإ�رش�ئيلية رحلة عذ�ب، دنيا �لوطن، 2007/9/5، �نظر:  
83

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/09/25/105031.html  

�ملحتلــة �لفل�صطينيــة  �الأر��صي  يف  �ل�صهيونية  �النتهاكات  حول  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
84 

https://www.pchrgaza.org/ar/?cat=47 :3-9 يناير 2008(، �نظر(

مركز �أبحاث �الأر��صي – �لقد�ص، �لطفل ر�مز �ل�صويكي مولود �آخر يرى �لنور على حاجز �لزعيم �لع�صكري،   
85

.2009/11/11 ،POICA موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية

�مر�أة فل�صطينية تلد على حاجز قلنديا، وكالة فل�صطني �ليوم �الإخبارية، 2012/1/21، �نظر:  
86

https://paltoday.ps/ar/post/128301  
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ج. ولدة الن�شاء يف بيوتهن:

�لو�صول  على  قدرتهن  عدم  ب�صبب  �لبيوت؛  يف  مو�ليدهن  �لن�صاء  بع�ص  و�صعت 

للم�صت�صفيات؛ ب�صبب حظر �لتجول و�حل�صار، �لذي كان يفر�صه �الحتالل على مناطق 

�جتياح  خالل  �ملخا�ص،  فاجاأها  �لتي  �أحمد،  �حلاج  �صادي  زوجة  منهن:  �صكناهن، 

2004/5/11، ولكن جنود �الحتالل مل ي�صمحو� لها  حي �لزيتون جنوب مدينة غزة يف 

باأن تخرج للوالدة يف �مل�صت�صفى، مما ��صطر �لزوج لتوليد زوجته من خالل �لهاتف، 

87
حيث فتح خطاً هاتفياً مع �إحدى �ملمر�صات مب�صت�صفى �ل�صفاء.

�مر�أة   37 نحو  ��صطرت   ،2009/2008 غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  خالل 

على  �لقدرة  لعدم  �مل�صت�صفى؛  �إىل  طريقهن  يف  �أو  بيوتهن،  يف  �لوالدة  �إىل  و�صع،  حالة  يف 

8 ن�صاء مو�ليدهن، يف مر�كز �الإيو�ء، حتت رعاية  �لو�صول للم�صت�صفيات، كما و�صعت 

�ملو�ليد تويف؛ الأنه كان بحاجة  �لو�صع، و�أحد  �أخريات غري مدربات على عمليات  ن�صاء 

�لقدرة على  �أجنبت طفلها لعدم  �أن  �مر�أة بعد  �إحدى �حلاالت توفيت  الإنقاذ �رشيع، ويف 

88
نقلها فور�ً �إىل �مل�صت�صفى.

وخالل عدو�ن �صنة 2014 و�صعت نحو 18 �مر�أة حملها يف �ملنزل؛ ب�صبب عدم متكنهن 

 �إن عدم متكن �لن�صاء من 
89

من �لو�صول للم�صت�صفيات لتلقي �لرعاية �ل�صحية �لالزمة.

�لو�صول للم�صت�صفيات للوالدة؛ ب�صبب �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي، جعلهن عر�صة مل�صاكل ما 

بعد �لوالدة، من نزيف و�لتهابات وغريها، و�أّثر على �صحتهن �لنف�صية. 

د. وفيات املواليد ب�شبب احلواجز الع�شكرية:

�إىل  �لفل�صطينية،  و�لقرى  �ملدن  بني  �حلو�جز  على  �ملتمركزة  �الحتالل  قو�ت  عمدت 

�إعاقة و�صول �لن�صاء �للو�تي يف حالة خما�ص �إىل �مل�صت�صفيات للوالدة؛ �الأمر �لذي �أدى �إىل 

تعر�صهن للم�صاق و�ملخاطر، ووفاة مو�ليدهن، منهن:

خالد حلبي، وح�شية الحتالل )فل�صطني: مركز �الإعالم و�ملعلومات، 2003(، �ص 363.  
87

88 وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شنوي لعام 2009 )وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 2010(، �ص 5.

�ل�صعب  �لدولية لدعم  �لهيئة  موقع  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  �ملر�أة  و�صع  حقائق:  ورقة  �لدنف،  هبة   
89

https://icspr.ps/ar/?p=1550 :لفل�صطيني )ح�صد(، 2018/4/25، �نظر�
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�صمرية زعرب: من خان يون�ص، ُتويف جنينها يف �آب/ �أغ�صط�ص 2001، بعد رف�ص قو�ت   •

عدة،  حماوالت  وبعد  �مل�صت�صفى،  �إىل  للو�صول  �لتفاح؛  حاجز  عب  �إدخالها  �الحتالل 

دخلت 
ُ
�أ �أن يتم تفتي�صها، حيث  �أكرث من �صاعتني، �صمحو� لها باملرور �رشط  ��صتمرت 

�إليها �لكالب �ملدربة، وعندما و�صلت �إىل �مل�صت�صفى و�صعت طفالً ميتاً؛ نتيجة �لنزيف 

�حلاد �لذي تعر�صت له جر�ء �النتظار �لطويل و�ملعاناة.90

�صاعة  ملدة   ،2001/10/22 يف  وعرة،  طريق  يف  لل�صري  ��صطرت  �لر��صد:  ناجي  رويدة   •

ون�صف، وهي يف حالة و�صع، بعد �أن رف�ص جنود �الحتالل مرورها من حاجز �لوجلة 

�لع�صكري، جنوب غربي مدينة �لقد�ص؛ مما ت�صبب بفقدها مولودها �لذي �نتظرته بعد 

رحلة عالج طويلة من �لعقم.91

ملي�ص تي�صري قا�صم: يف �صاعات فجر يوم 2003/12/22، منع جنود �الحتالل �ملتو�جدون   •

نابل�ص، �صيارة �الإ�صعاف �لتي  على �حلاجز �لذي يف�صل قريتها دير بلوط عن مدينة 

تقلّها من �ملرور عب �حلاجز، و�أعاقوها ملدة تزيد عن �ل�صاعة؛ مما �أدى لو�صعها طفلتني 

ميتتني.92

�أيلول/ يف  �الحتالل  جنود  منعها  نابل�ص،  جنوب  ق�رشه  قرية  من  ريدة:  �أبو  نهيل   • 

�إىل  �لتوجه  �أجل  من  نابل�ص،  جنوب  حو�رة  حاجز  عب  �ملرور  من   ،2009 �صبتمب 

من  بالقرب  زوجها،  رعاية  حتت  وليدها  و�صعت  وقد  نابل�ص،  يف  �لوالدة  م�صت�صفى 

نقطة �لتفتي�ص، ولكنه تويف.93

كان من �ملمكن الأولئك �ملو�ليد �أن يعي�صو�، لو �ُصمح لالأمهات �لو�صول �إىل �مل�صت�صفيات 

و�صع  يف  �صعيفات،  لن�صاء  �الحتالل  ��صتهد�ف  تبير  يكن  وال  �ملنا�صب،  �لوقت  يف 

و�صولهن  تاأخري  وتعّمد  بال�صالح،  مدججني  جنود  على  خطورة  �أي  يثلن  ال  خما�ص، 

�أكب عدد من �ملو�ليد؛ الأن �لهاج�ص  �أرو�ح  �أنها حماولة متعمدة الإزهاق  �إال  للم�صت�صفى، 

زينب عودة، تقرير خا�س عن النتهاكات الإ�رشائيلية �شّد القطاع ال�شحي الفل�شطيني منذ 2000/9/29   
90

حتى 2002/9/29، �ص 30-29.

حم�صن حممد �صالح، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �ص 66–67.  
91

�ملرجع نف�صه، �ص 66.  
92

منظمة �لعفو �لدولية، “تقرير منظمة �لعفو �لدولية لعام 2009 حالة حقوق �الإن�صان يف �لعامل،” �ص 73.  
93
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�صوف ينمو  �الأنثى بو�صعها مولود�ً  �أن  �لديوجر�يف يوؤرقهم ويزعجهم، فهم يعلمون 

على ُحّب �لوطن، و�صيقوم بالت�صدي لهم، وطردهم من وطنه.

هـ. ا�شت�شهاد ن�شاء يف حالة خما�س:

مل ت�صتطع �ملر�أة يف حاالت كثرية �أن تتحمل �مل�صاق و�ل�صعوبات �لتي و�جهتها يف �أثناء 

حماوالتها �لو�صول �إىل �مل�صت�صفى، عب �حلو�جز �ملنت�رشة يف �ملدن و�لقرى �لفل�صطينية؛ 

مما �أدى لتدهور حالتها �ل�صحية، و�أ�صفر يف �لنهاية عن موتها، �أو موتها ومولودها معاً. 

ومن هذه �لن�صاء:

ليلى ح�صام �لبحريي: من قلقيلية؛ و��صت�صهدت نتيجة �إعاقة قو�ت �الحتالل �ملتمركزة   •

والدة  حالة  يف  وهي  تقلّها،  كانت  �لتي  �الإ�صعاف  �صيارة  �لع�صكرية،  �حلو�جز  عند 

م�صتعجلة، وبعد �صاعات طويلة من �النتظار، فارقت �حلياة فور و�صولها �مل�صت�صفى 

ومّت �إنقاذ �جلنني.94

رنا عادل �جليو�صي: من بلدة كور، ق�صاء طولكرم، ��صت�صهدت ومولودها بعد �أن منع   •

حاجز ع�صكري مقام على �ملدخل �ل�رشقي للمدينة، �صيارة �الإ�صعاف �لتي كانت تقلّها، 

من �لو�صول �إىل م�صت�صفى �لتوليد يف طولكرم.95

�نتظرت �الأم ت�صعة �صهور بفارغ �ل�صب، حتّملت فيها �آالم �حلمل يف �نتظار �أن تفرح 

يف  وت�صبب  �لفرحة،  تلك  من  حرمها  �الحتالل  ولكن  �صدرها،  �إىل  وت�صمه  مبولودها، 

وفاتها هي ووليدها، �أو ينجو وليدها، ولكن ُيكتب عليه �أن يحيا دون ح�صن �أمه.

9. اأثر اجلدار على الو�شع ال�شحي للن�شاء يف مدينة القد�س:

عزل  �إىل  �أدى  حيث  خطرية،  �صحية  م�صاكل  �لع�صكرية  و�حلو�جز  �جلد�ر  �َصبّب 

�ملر�فق  �أهم  عن  �صعفاط،  وخميم  عقب،  وكفر  عناتا،  كقرية  باأكملها  مقد�صية  جتمعات 

زينب عودة، تقرير خا�س عن النتهاكات الإ�رشائيلية �شّد القطاع ال�شحي الفل�شطيني منذ 2000/9/29   
94

حتى 2002/9/29، �ص 33.

،2002 عام  خالل  الفل�شطيني  املواطن  حقوق  حالة  �ملظامل”،  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة   
95 

�ص 38.
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 كما �أّثر �جلد�ر �صلباً على �صكان �لقرى �ملحيطة 
96

�ل�صحية �لتي تخدمهم يف مدينة �لقد�ص،

و�صولهم  دون  حال  حيث  و�لعيزرية،  وحزما،  �لبيد،  و�صاحية  بدّو،  مثل  بالقد�ص 

97
للخدمات �ل�صحية يف �ملدينة.

�الأحمر،  �خلان  �صكان  قدرة  على  خا�ص  ب�صكل  �أثّر  قد  �جلد�ر  �أن  �الأونرو�  و�أفادت 

مما  �ل�صحي؛  �الأونرو�  ومركز  �ملطلع،  م�صت�صفى  �إىل  �لو�صول  يف  و�أريحا،  �لقد�ص  بني 

�لتي  باأريحا،  �ل�صحي، و�مل�صت�صفيات �حلكومية  ��صطرهم ال�صتخد�م مركز عقبة جب 

 
98

تقدم خدمات �أقل جودة، وتكلفة �لو�صول �أعلى، وقو�ئم �النتظار �أطول.

يع�صن  �لالتي  للن�صاء  �أ�صا�صية  م�صاكل  �ل�صحية،  و�خلدمات  �الأدوية  نق�ص  ويعد 

هناك  �أن  �جلد�ر،  غرب  يع�صن  �للو�تي  �لن�صاء  ثلثا  �أقّرت  وقد  �لفا�صل،  �جلد�ر  غرب 

 كما �أكدن معاناتهن يف �صبيل �لو�صول �إىل
99

 نق�ص يف خدمات رعاية �لطفولة و�الأمومة،

�خلاليلة  حي  من  دية،  �أبو  ح�صني  جهاد  ذكرت  فمثالً:  للعالج،  �لعيادة  �أو  �مل�صت�صفى 

متوز/ يف  باإغماء  �صيبت 
ُ
�أ �بنها  زوجة  �أن  �لقد�ص،  غربي  �صمال  �جليب  قرية   يف 

�لو�صول الأجل  �ل�صديد،  �حلر  يف  كم   3 م�صافة  لل�صري  ��صطر�رها  ب�صبب  2009؛   يوليو 

من  �ملركبات  �الحتالل  ينع  حيث  طفلها،  لتطعيم  �لعيادة  �إىل  ومنها  �لتفتي�ص،  نقطة  �إىل 

 
100

�لتنقل هناك.

�إن �حل�صار و�الإغالق �لذي فر�صه �الحتالل على �الأر��صي �لفل�صطينية �صنة 1967، 

للعالج،  �لالزمة  �الأدوية  على  �حل�صول  �صبيل  يف  �لفل�صطينية  �ملر�أة  معاناة  �إىل  �أدى  قد 

�لو�صول  من  و�لفتيات  �لن�صاء  ُمنعت  حيث  �ل�صحية،  �خلدمات  تلقي  يف  قدرتها  وقيّد 

،2010/8/25  ،2010 يوليو  متوز/  خا�س  تقرير  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
96 

�ص 10.

�صوؤون  )د�ئرة   6 �لقد�ص  �أور�ق  �صل�صلة  ال�شحية،  اخلدمات  وواقع  الإ�رشائيلية  ال�شيا�شات  خما�ص،  �أمية   
97

�لقد�ص، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 2013(، �ص 78.

�لطو�رئ،  ند�ء  )�الأونرو�(،  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة   
98

2007/1/1، �ص 10، �نظر: 

https://www.unrwa.org/ar/resources/emergency-appeals/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%  

AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-2007

 Palestinian Central Bureau of Statistics )PCBS(, Results demographic and social separation  99

wall on the West Bank )PCBS, 2004(, pp. 47–49.

مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، اأ�شوات الن�شاء من مناطق التما�س، �ص 30.  
100
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�لكلوي  �لف�صل  مري�صات  خ�صو�صاً  �صلباً،  �صحتهن  فتاأثرت  للعالج،  �مل�صت�صفيات  �إىل 

�أو منع و�صولهن  �الأدوية،  نتيجة عدم توفر  �لعديد منهن؛  �للو�تي توفيت  و�ل�رشطان، 

�إىل �مل�صت�صفيات؛ ب�صبب  �لن�صاء �حلو�مل  �إىل منع و�صول  �إ�صافة  للم�صت�صفيات للعالج، 

الإجها�ص  �أدى  مما  �لفل�صطينية؛  و�لقرى  �ملدن  �أو�صال  تقطع  �لتي  �لع�صكرية  �حلو�جز 

�لعديد منهن، ويف �أحيان كثرية �أدى منع جنود �الحتالل �ملر�أة من �لو�صول �إىل �مل�صت�صفى 

يف �لوقت �ملنا�صب، �إىل و�صع مولودها على �لطرقات و�حلو�جز، �أو يف �لبيوت، يف ظروف 

�صحية غري مالئمة؛ مما عّر�ص حياة �الأم و�لطفل للخطر، ويف �أحيان �أخرى ��صت�صهدت 

ت�صبب  كما  �ملنا�صب،  �لوقت  يف  للم�صت�صفى  �لو�صول  من  منعها  ب�صبب  ووليدها؛  �الأم 

جتمعات  عزل  �إىل  �أدى  حيث  �لفل�صطينية،  �ملر�أة  �صحة  على  كارثية  نتائج  يف  �جلد�ر 

فل�صطينية باأكملها، عن �أهم �ملر�فق �ل�صحية.

ثانياً: التدهور القت�شادي نتيجة �شيا�شات الحتالل واأثره على املراأة:

�صعى �الحتالل �الإ�رش�ئيلي منذ �صنة 1967، �إىل �رشب �القت�صاد �لفل�صطيني؛ �الأمر 

�لفل�صطينيني، و�أ�صهم يف زيادة معاناة  �الأثر يف تدين م�صتوى معي�صة  �أكب  له  �لذي كان 

�ملر�أة �لفل�صطينية.

1. الأثر ال�شلبي جلدار ال�شم على الو�شع القت�شادي للمراأة:

�أّثر جد�ر �ل�صم و�لتو�صع �صلباً على �لقطاع �القت�صادي، خ�صو�صاً يف جمال �لزر�عة، 

و�صادرت �أر��صيهم،  �إىل  �لو�صول  من  �ملز�رعني  �آالف  �الحتالل  �صلطات  منعت   حيث 

من �أخ�صب �أر��صي �ل�صفة �لغربية الأجل �إن�صاء �جلد�ر، كما حال �جلد�ر بني  230 كم2 

�آالف  ذلك  نتيجة  وفقدت  �ملائية،  مو�ردهم  من   %95 �إىل  �لفل�صطينية  �لعائالت  و�صول 

 وقد �أثر ذلك ب�صكل مبا�رش على �ملر�أة، ومن �لن�صاء 
101

�الأ�رش �لفل�صطينية م�صدر رزقها.

�لالتي �أ�رّش �جلد�ر بهن، ومنع و�صولهن �إىل �أر��صيهم �لزر�عية:

زهرية مر�صد: منعها �الحتالل من �لو�صول �إىل �أر�صها ب�صبب �جلد�ر، ثم �صدر �أمر   •

لقطع م�صدر رزقها وتدمري  �أدى  �أمنية؛ مما  لذر�ئع  �ملوجودة هناك،  �الأ�صجار  بقطع 

حياتها.102

حم�صن حممد �صالح، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �ص 57.  
101

�ملرجع نف�صه.  
102
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�إدخال  من  �الحتالل  منعها  قلقيلية،  ق�صاء  عزون  قرية  من  ح�صن:  حممد  �صديقة   •

�لطبيب  �ملعد�ت �لالزمة للزر�عة و�حل�صاد، وعلف �حليو�نات دون تن�صيق، كما منع 

�لبيطري من �ملرور ملعاجلة �حليو�نات، ففي �إحدى �ملر�ت مر�صت �إحدى �ملاعز لديها 

�ملاعز  فاأ�صقطت  لعالجها  �لطبيب،  �إدخال  �الحتالل  �صلطات  ورف�صت  حامالً،  وكانت 

حملها؛ مما �صبب لها خ�صائر مالية.103

2. الن�شاء يف القد�س و�شع خا�س:

�إيجار  �إىل  �إ�صافة  �الحتالل،  يفر�صها  �لتي  �ل�رش�ئب  من  �لقد�ص  يف  �لن�صاء  تعاين 

دوالر،   1,200–800 بني  ما  لل�صقة  �ل�صهري  �الإيجار  يرت�وح  حيث  �ملرتفع،  �لبيوت 

وت�صل قيمة �رشيبة �الأرنونا 1,500–2,500 دوالر �صنوياً؛ مما ي�صتنزف �ملو�رد �ملالية 

لالأ�رشة �ملقد�صية، ويجعلها تعاين من �لفقر، خ�صو�صاً مع �رتفاع تكاليف �ملعي�صة؛ �الأمر 

�لذي جعل بع�ص �لعائالت تف�صل تزويج بناتها على تعليمهن؛ وذلك لتخفيف �لنفقات 

 
104

�الأ�رشية.

78% من  وك�صفت در��صة حديثة ملوؤ�ص�صة �لتاأمني �لوطني �لتابع لبلدية �لقد�ص باأن 

م�صتمر،  �رتفاع  يف  �لقد�ص  يف  �لبطالة  ون�صبة   
105

�لفقر، خط  حتت  يعي�صون  �ملقد�صيني 

كما �أن ن�صاء �لقد�ص ال يجدن فر�ص عمل جيدة لهن؛ �الأمر �لذي يجبهن على �ملكوث يف 

106
�ملنازل دون عمل.

كما تعاين �لن�صاء يف �لقد�ص من �لغر�مات �لتي يفر�صها �الحتالل، كغر�مة �لبناء بدون 

�لق�صايا �خلا�صة بهدم  �أمامها  ُتقدم  �لتي  �لتي تفر�صها �ملحكمة  �لغر�مات  �أو  ترخي�ص، 

�الأ�رشة،  �أغلب دخل  �لتي ت�صتنزف  �لقانونية،  �إىل تكاليف �ال�صت�صار�ت  �إ�صافة  �لبيوت، 

حلرمان  �لن�صاء  بع�ص  ي�صطر  مما  �لغالب؛  يف  قليالً  فيكون  �لدخل  من  �ملتبقي  �ملبلغ  �أما 

موؤ�ص�صة �حلق و�آخرون، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، �ص 57.  
103

�إ�صالح جاد، ن�شاء على تقاطع طرق، �ص 39.  
104

بلدية �الحتالل يف �لقد�ص: 78% من �ملقد�صيني يعي�صون حتت خط �لفقر، قناة روؤيا �لف�صائية، 2019/6/19،   
105

https://royanews.tv/news/184295 :نظر�

هبة �أ�صالن، “�لرجال و�لن�صاء يف �لقد�ص يو�جهون و�قعاً �قت�صادياً مرير�ً،” �صحيفة �شوت الن�شاء، طاقم   
106

�صوؤون �ملر�أة، ر�م �هلل، �لعدد 349، 2013/1/31، �ص 7. 
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�ل�صيا�صة؛ تلك  نتيجة  عانني  �لالتي  �لقد�ص  ن�صاء  ومن  �حلياة.  �رشوريات  من   �أنف�صهن 

�لتما�صاً  فقدمت  هدم،  �أمر  بيتها  �صّد  �صدر  �لب�صتان،  حي  من  وهي  �لر�صق،  عايدة 

وبلغ  حمكمة،  جل�صة  لكل  دوالر(   134( �صيكل   500 تدفع  �أن  عليها  وكان  للمحكمة، 

 جمموع �ملبالغ �لتي دفعتها 2,000 �صيكل )536 دوالر( كر�صوم قانونية دون فائدة. �أما

مي�صاء �لكرد من حي �ل�صيخ جر�ح، فكان و�صعها �ملايل ماأ�صاوياً، لرت�كم �لديون؛ ب�صبب 

107
ر�صوم �ملحكمة و�لغر�مات.

3. ح�شار قطاع غزة واأثره على تدهور القت�شاد الفل�شطيني:

�أنو�ع  �أخطر  من   ،2007 �صنة  منذ  غزة  قطاع  على  �ملفرو�ص  �ل�صامل  �حل�صار  يعد 

�إىل �نهيار �القت�صاد �لفل�صطيني يف  �أدى �حل�صار  �النتهاكات و�لعقوبات �جلماعية، وقد 

قطاع غزة، حيث �أغلقت قر�بة 40% من �أعمال غزة، و15% منها ركدت، كما �أ�صبح %80 

80% من �صكان قطاع غزة يف حاجة مل�صاعد�ت  �لعمل، و�أ�صبح  من عمالها عاطلني عن 

108
�إن�صانية.

فقر�ً،  �أكرث  �لفل�صطينيني  جعل  �إىل  غزة  قطاع  على  �ملتكرر  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أدى 

و�صلت  �الجتماعية  �لتنمية  لوز�رة  ووفقاً  �ل�صناعية.  و�ملن�صاآت  �ملمتلكات  تدمري  جر�ء 

�صكان  من   %70 �أن  كما   ،%75 غزة  قطاع  يف   2019 �صنة  خالل  و�لبطالة  �لفقر  ن�صبة 

  
109

�لقطاع غري �آمنني غذ�ئياً، و33.8 حتت خط �لفقر �ملدقع.

تاأثرت �لن�صاء �لفل�صطينيات �صلباً نتيجة تدهور �لو�صع �القت�صادي، حيث �إن فقد�ن 

فقلَّت  لالأ�رشة،  �لرئي�صي  �لدخل  على  �أّثر  قد  و�حلو�جز  �حل�صار  ب�صبب  للعمل؛  �ملعيل 

�مل�صاريف، وتر�كمت �لديون، و��صطرت �لكثري من �لن�صاء لبيع ممتلكاتهن �ل�صخ�صية؛ 

�ل�رشقية،  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينيات  �لن�صاء  على  �الأثر  در��صة  باالإكر�ه،  �مل�صاكن  �إخالء  و�آخرون،  روت  حنا   
107

مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، 2010، �ص 19.
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و�القت�صادية �الجتماعية  �للجنة  �أقرت  وقد   
110

عائالتهن، على  �الإنفاق  �أجل   من 

111
لالأمم �ملتحدة �أن م�صتوى �لفقر يف غزة عند �لن�صاء يف خميمات �لالجئني هو �الأعلى.

�أّثر �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي �صلباً على �صحة �ملر�أة، حيث �إن 45% من �لن�صاء �حلو�مل يف 

قطاع غزة يعانني من فقر �لدم )�الأنيميا Anemia(، وُيعزى ذلك �إىل �رتفاع ن�صبة �لفقر، 

 كما �أن 90% من �ملاء يف قطاع غزة غري �آمن لل�رشب، بدون 
112

وتدمري �الأ�صول �لزر�عية،

113
�ملعاجلة �لتي تعتمد على �لوقود و�لتجهيز�ت من �خلارج.

4. اأثر م�شادرة الأرا�شي واقتالع الأ�شجار على املراأة الفل�شطينية:

من �ملعروف �أن �الأ�رشة �لفل�صطينية تعتمد على �لزر�عة كم�صدر من م�صادر �لعي�ص 

�الأ�صا�صي، وتلعب �ملر�أة دور�ً بارز�ً يف ذلك، فهي تقف �إىل جانب زوجها يف فالحة �أر�صه 

�الأر��صي وجتريفها  �ملو��صي؛ وتت�صبب �صيا�صة �الحتالل مب�صادرة  وحرثها، ورعاية 

مبعاناة �ملر�أة �لفل�صطينية، ومن �لن�صاء �لالتي عانني من ذلك:

فاطمة �لزويدي: من بيت حانون �صمال قطاع غزة، دمر �الحتالل 5 دومنات )�لدومن   •

بها �عتنت  �لتي  �لبتقال  باأ�صجار  مزروعة  كانت  �أر�صها  من   )2
1,000م  ي�صاوي 

جيد�ً، وذكرت �أنها لو كانت تعلم �أن �لعدو �لغا�صب �صيدمر �أر�صها يف ذلك �ليوم، ملا 

غادرتها، حتى لو دفنوها فيها.114 

�الإعالمية هد�ية �صالح �صمعون،  �لن�صاء، موقع مدونة  ينتهك حقوق  �الإ�رش�ئيلي  هد�ية �صمعون، �حل�صار   
110

http://hedaya.blogspot.com/2012/12/blog-post_6.html :2012/12/6، �نظر
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ريت�صارد غولد�صتون، تقرير بعثة �الأمم �ملتحدة لتق�صي �حلقائق يف غزة، �ص 15.  
112

 The United Nations Country Team (UNCT) in the occupied Palestinian territory, Gaza in 2020  
113

A liveable place? )UNCT, 27/8/2012(, p. 13.

�الأر�ص،” فقد  معاناة  عن  يتحدثن  حانون  بيت  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لتجريف  �آالت  “�صحايا  �صاهني،  �صمر   
114 

جملة الغيداء، مركز �صوؤون �ملر�أة، غزة، �لعدد 5، 2001، �ص 13. 
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�لزيتون  �أ�صجار  بحرق  �مل�صتوطنون  قام  �هلل،  ر�م  ق�صاء  نظام  دير  من  ت:  ن�رشين   •

�خلا�صة بها، وبالتايل حرمت من م�صدر رزقها، حيث �إن عائلتها كانت تتمكن من بيع 

زيت �لزيتون، بقيمة 5 �آالف دينار �أردين )نحو7  �آالف دوالر( كل عام.115

�الأر��صي  على  يومية  �عتد�ء�ت  يار�صون  و�مل�صتوطنني  �الحتالل  جنود  �أن  يت�صح 

رزق  م�صدر  على  �صلباً  �أّثر  مما  �الأ�صجار؛  و�قتالع  و�لتخريب،  بالتجريف،  �لزر�عية 

�لعائلة، وخ�صو�صاً يف مو��صم جني �لزيتون، ويالحظ �أي�صاً ت�صاعد هذه �لهجمات من 

�صنة �إىل �أخرى.

5. اأثر انقطاع الكهرباء، ونق�س غاز الطهي على املراأة:

ق�صف  بعد  �لكهربائي،  للتيار  م�صتمر�ً  �نقطاعاً   ،2006 �صنة  منذ  غزة  قطاع  �صهد 

و�أ�صفر  غزة،  قطاع  يف  �لوحيدة  �لكهربائية  �لطاقة  توليد  حمطة  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

ذلك عن �نقطاع �لتيار �لكهربائي، و�إغر�ق قطاع غزة يف ظالم د�م�ص.

حمطة  �إ�صالحات  �إمتام  دون  غزة،  قطاع  على  �ملفرو�ص  و�الإغالق  �حل�صار  حال 

�لكهرباء؛ مما �أدى �إىل ح�صول قر�بة مليوين فل�صطيني، على كمية حمدودة من �لكهرباء، 

حيث يتم ف�صل �لتيار �لكهربائي عن مناطق و��صعة، ولفرت�ت طويلة، ت�صتمر يف بع�ص 

116
�الأحيان �إىل 12 �صاعة قطع متو��صلة.

�نعك�ص ذلك ب�صكل خطري على �لقدرة على توفري �ملياه لل�صكان، حيث تعمل م�صخات 

�ملياه على �لكهرباء؛ مما يعني توقف �صّخ �ملياه يف حالة عدم توفر �لكهرباء، وبالتايل فاإن 

�إمد�د�ت �ملياه يف غزة غري منتظمة، وعليه فقد �نخف�صت ح�صة �لفرد �ليومية من 90 لرت�ً، 

�إىل �أقل من 60 لرت�ً يومياً، بينما ن�صيب �لفرد كما تو�صي به منظمة �ل�صحة �لعاملية، يجب 

117
�أال يقل عن 150 لرت�ً يومياً.

2010 حول  اأ�شوات الن�شاء يف ظل امل�شتوطنات: تقرير عام  مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي،   
115

انتهاكات حقوق الإن�شان �شّد الن�شاء الفل�شطينيات حتت الحتالل، �ص 29.

اأمطار  عملية  غزة  قطاع  يف  الو�شع  عن  تقرير  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
116

ال�شيف 7-24 اآب/ اأغ�شط�س 2006، �ص 2.

الأرا�شي  على  والجتماعية  القت�شادية  النعكا�شات  حول  تقرير  �الإد�رية،  و�لتنمية  �لتخطيط  وز�رة   
117

الفل�شطينية مبا فيها القد�س خالل عام 2009، �ص 7.
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اأ. اأثر انقطاع الكهرباء على املراأة الفل�شطينية:

��صطرت �لن�صاء نتيجة �نقطاع �لتيار �لكهربائي �إىل ��صتخد�م و�صائل بديلة لالإنارة، 

كاملولد، وملبة �لكاز، و�ل�صمعة، و�ل�صمب، وغريها، وهي و�صائل غري �آمنة، عّر�صت حياة 

�لكثريين للخطر، وخ�صو�صاً �الأطفال، و�صببت يف بع�ص �الأحيان �حرت�ق �لبيت �أو �لوفاة.

ووفقاً ملركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، فقد تويف 32 �صخ�صاً حرقاً، �أو �ختناقاً؛ ب�صبب 

 هي زينات 
118

�أزمة �لكهرباء، بني �صنتي 2010–2018، بينهم 25 طفالً، و�صيدة و�حدة،

عليان �لعمور )43 عاماً(، من خان يون�ص، وتوفيت يف 2010/8/16، متاأثرة بجر�حها �لتي 

119
�صيبت بها، عندما كانت حتاول �إ�صعال ملبة كاز يف منزلها.

ُ
�أ

كما غرّي �نقطاع �لكهرباء جمرى حياة �لن�صاء، حيث تعمل �لن�صاء يف غزة، على جدولة 

حياتهن وفق �صاعات و�صل �لكهرباء، �لتي ال تتجاوز 6 �صاعات، �أو 8 �صاعات يف �أح�صن 

�ملر�أة  حترم  وقد  �ملنزلية،  بو�جباتهن  للقيام  �لتوقيت؛  ذلك  با�صتغالل  ويقمن  �الأحو�ل، 

�أطفال، �أجبتها  �أم الأربعة  �إيان عبد �حلي، وهي  نف�صها من �لنوم الأجل ذلك، ومنهن: 

�أزمة �لكهرباء على جدولة روتينها �ليومي، ح�صب �صاعات �لكهرباء، ففي بع�ص �الأحيان 

ت�صل �لكهرباء �إىل منزلها يف �صاعة متاأخرة من �لليل، مما ي�صطرها الإجناز و�جباتها يف 

ذلك �لوقت، ويكون عليها ت�صغيل �لغ�صالة �لتي يزعج �صوتها �أطفالها، ويحرمهم �لنوم 

�إىل خز�نات  �ملياه ب�صعوبة  يتم �صّخ  �ملياه، حيث  ندرة  �إىل معاناتها من  �إ�صافة  �لهنيء؛ 

�القت�صادي  �لعبء  ي�صاعف  مما  خا�صة؛  �رشكات  من  �ملياه  �رش�ء  �إىل  فت�صطر  �ملنزل، 

120
عليها وعلى عائلتها.

�صّل  �إىل  يوؤدي  الأنه  �لكهربائي؛  �لتيار  �نقطاع  ب�صبب  �الإعاقة؛  ذو�ت  تعاين  كما 

لت�صهيل حركاتهن  �لكهربائية؛  �لكر��صي  ي�صتخدمن  �لالتي  �لكامل، خ�صو�صاً  حياتهن 

وتنقالتهن، ويف حال قطع �لتيار �لكهربائي، يقفن عاجز�ت عن �حلركة، حيث ال توجد 

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، اأزمة الكهرباء يف قطاع غزة، 2018/10/23، �ص 1.  
118

�صحايا �نقطاع �لكهرباء، وكالة معا �الإخبارية، 2010/8/16، �نظر:  
119

http://maannews.net/Content.aspx?id=308511  
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بد�ئل ل�صحن �لبطاريات �مل�صتخدمة. فمثالً تعاين جمدولني �أحمد من عدم توفر �لكهرباء 

لت�صغيل �مل�صعد، عند ذهابها للعمل؛ لذلك ت�صطر لالنتظار عند �لبو�ب ل�صاعات، �أو يقوم 

121
زمالوؤها بحملها وهي على �لكر�صي.

ب. اأثر نق�س غاز الطهي على املراأة الفل�شطينية:

و�لطهي  �خلبز  يف  للوقود،  بديلة  م�صادر  على  �ملر�أة  العتماد  �لطهي  غاز  نق�ص  �أدى 

ومن  و�لتنف�صية.  �ل�صدرية،  باالأمر��ص  �لن�صاء  �إ�صابة  يف  زيادة  �صبّب  �لذي  كاحلطب، 

خميم  �صكان  من  وهي  �صبانة،  عمر  �أم  �لطهي؛  غاز  نق�ص  ب�صب  عانني؛  �لالتي  �لن�صاء 

�ل�صاطئ، و�لتي مل تقت�رش معاناتها على جمع �حلطب و�لف�صالت و�لبال�صتيك الإ�صعال 

مبر�ص  �أعو�م  �ل�صبعة  ذ�ت  طفلتها  باإ�صابة  �لنار،  من  �ملنبعث  �لدخان  ت�صبب  بل  �لنار، 

�إىل جهاز تبخرية يعمل  �لتي حتتاج  �لطفلة،  �لربو، فبد�أت معاناة جديدة يف رحلة عالج 

بالكهرباء؛ لي�صاعدها على �لتنف�ص، كما �أن �نقطاع �لكهرباء �مل�صتمر عّر�ص حياة �لطفلة 

122
للخطر؛ ب�صبب حاجتها �مل�صتمرة للجهاز.

ج. �شحايا بابور الكاز:

خِطر  وهو  �لطعام،  الإعد�د  �لبابور؛  ال�صتخد�م  �لغاز  �نقطاع  ب�صبب  �لن�صاء؛  جلاأت 

وت�صبب يف كثري من �الأحيان، بنتائج كارثية على �لن�صاء، منهن:

�أم حممد: من خميم �ل�صابورة يف رفح، تعر�ص وجهها و�صدرها حلروق من �لدرجة   •

�لطعام الأطفالها، ومنذ  �إعد�دها  �أثناء  �لكاز يف وجهها، يف  بابور  ��صتعل  �لثالثة، عندما 

ذلك �حلني وهي تتنقل من طبيب �إىل �آخر لتلقي �لعالج، كما �أنها دفعت �لكثري من �ملال 

 �أم حممد كانت 
على �لعالج و�لكريات؛ لتخفي �آثار �حلروق �لتي �صّوهت وجهها.123

خريات فقدن حياتهن؛ ب�صبب بابور �لكاز. 
ُ
�أح�صن حظاً من ن�صاء �أ

�خلا�صة،”  �الحتياجات  بذوي  تع�صف  تز�ل  ال  م�صكلة  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع  “��صتمر�ر  �لببار،  �إ�صالم   
121

جملة الغيداء، مركز �صوؤون �ملر�أة، غزة، �لعدد 51، 2015، �ص 10.

�ملوت،”  �لتوزيع مر�صى غزة يو�جهون �صبح  �لكهرباء و��صطر�ب جدول  �أزمة  “ب�صبب  �ملدهون،  نورهان   
122

جملة الغيداء، مركز �صوؤون �ملر�أة، غزة، �لعدد 51، �ص 9-8. 

غزة، �ملر�أة،  �صوؤون  مركز  الغيداء،  جملة  ن�صاء،”  �لبابور  �صحايا  ن�صاء  �لبابور  “�صحايا  خ�رش،  منى   
123 

�لعدد 27، 2009، �ص 16.
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عبري �الآغا: من خان يون�ص، فقدت حياتها، وهي جُتهز �حلليب لطفلها، وكانت عبري قد   •

�صيبت بحروق من �لدرجة �لثالثة، ومكثت يف م�صت�صفى �ل�صفاء بغزة، لتلقي �لعالج، 
ُ
�أ

لكن �لعجز �ملوجود يف �الأدوية، ب�صبب �حل�صار كان �صبباً بوفاتها.124

�أدى �حل�صار و�حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �إىل زيادة معاناة �لن�صاء �لفل�صطينيات، 

وغاز؛  وماء،  وكهرباء،  وتعليم،  عالج،  من  �الأ�صا�صية  �خلدمات  على  ح�صولهن  وتقييد 

مما �أّثر �صلباً على و�صعهن �ملعي�صي و�الإن�صاين.

�ملرجع نف�صه.  
124
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الفل�صطينية  العائالت  �صّد  الحتالل  انتهاكات  اأثر 

على املراأة يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة �صنة 1967 

واأثــره الفل�ســــطينية  العائـالت  ت�ســـتيـت  الأول:   املبحث 

          على املراأة:

من  �لفل�صطينية،  �لعائالت  وت�صتيت  ت�رشيد  �صيا�صة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مار�ص 

خالل �إجبارها على مغادرة �لبالد، �أو هدم منازلها وتركها يف �لعر�ء، وقد �أّثر ذلك تاأثري�ً 

مبا�رش�ً على �ملر�أة �لفل�صطينية باعتبارها ركناً �أ�صا�صياً يف �الأ�رشة.

 اأولً: ت�شـريـد العـائـالت الفـل�شــطيـنيـة خـالل العـدوان الإ�شــرائـيـلي

  �شـنة 1967:

حرب خالل  �صكانها  وت�رشيد  �ملنازل،  تدمري  �صيا�صة  �الحتالل  �صلطات   �تبعت 

�صنة 1967؛ يف حماولة لدفع �لفل�صطينيني للرحيل، و�لهجرة من �أر�صهم ووطنهم.

1. ت�رشيد الن�شاء يف القد�س:

فيها،  �ملنازل  بهدم   ،1967/6/7 يف  �لقد�ص  الحتالل  �الأول  �ليوم  منذ  �الحتالل  �رشع 

باأكملها  وحار�ت  منزل،  �آالف   5 �الحتالل  �أز�ل  حتى  �الأول،  �ل�صهر  ي�صي  يكد  ومل 

من تتكون  كانت  منها،  عائلة   135 ت�رشيد  مّت  �لتي  �ملغاربة  حارة  منها   
1
�لوجود،  عن 

�الحتالل  قو�ت  �أخلت  بيوتها،  ترك  �لعائالت  من  �لكثري  رف�صت  وحني   
2
�صخ�صاً.  650

�أدى  مما  للخروج؛  �لكايف  �لوقت  �ل�صكان  ُيهل  ومل  �حلي،  هدم  ومّت  بالقوة،  �ملنازل 

ال�صت�صهاد �لبع�ص، منهم �ل�صيدة ر�صمية �لطناجي �لتي ��صت�صهدت حتت �أنقا�ص منزلها 

3
يف 1967/6/13.

يف  ال�رشقية  القد�س  يف  احلقائق  تق�شي  مهمة  الأق�شى،  موؤ�ش�شة  واإغالق  القد�س  تهويد  د�غر،  فيوليت   
1

الن�شف الثاين من كانون اأول/ دي�شمرب 2008 )�للجنة �لعربية حلقوق �الإن�صان، 2009(، �ص 7.

برهان �لدجاين و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية لعام 1967، �ص 405.  
2

،1972-1967 الإ�رشائيليون  هدمها  التي  الفل�شطينية  الدور  العارف:  عارف  اأوراق  �لعارف،  عارف   
3 

�ص 472.
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كما متّ �إخالء 4 �آالف فل�صطيني من حي �ل�رشف )�حلي �ليهودي(، و�ملناطق �ملجاورة؛ 

نف�صه  �لوقت  ويف   
4
�لعرب، �ملو�طنون  منه  ُي�صتثنى  مو�ّصع،  يهودي  حي  بناء  �أجل  من 

�صادرت �صلطات �الحتالل ما يزيد عن مئة عقار ومنزل يف حميط �مل�صجد �الأق�صى، ومّت 

5
حتويلها لبوؤرة ��صتيطانية.

وقد عانت �ملر�أة �ملقد�صية �لت�رشيد، و�خلوف، و�لفرقة عن �الأوالد و�لزوج خالل حرب 

�الحتالل  جنود  �رتكبها  �لتي  �ملجازر  �أدت  فقد  طه؛  �صفيق  �صهيلة  ومنهن   ،1967 �صنة 

�صّد �لفل�صطينيني، و�ل�صائعات �لتي مّت ترويجها، �إىل ��صطر�ر �صهيلة حتت وقع �لق�صف 

 و�لدمار، للهجرة من �لقد�ص �إىل �أريحا، ومعها �أوالدها �ل�صبعة، وكان �أكبهم ال يتجاوز

�لـ 12 عاماً، ونتيجة �لرعب �لذي �أوجده �الإرهاب �الإ�رش�ئيلي، تفّرقت عن زوجها و�ثنني 

�إىل  �أي �صيء، وتعر�صت للخوف و�ملعاناة، وجلاأت  �أوالدها، وكانت ال تعرف عنهم  من 

جامع مع َمْن جلاأ من �لهاربني من بط�ص �الحتالل، ولكن الحقها �لق�صف و�لرتويع يف 

6
�أريحا، فعزمت على �لعودة جمدد�ً �إىل مدينتها �لقد�ص.

وجموع  �ملر�أة  تلك  الحق  قد  �الإ�رش�ئيلي،  و�الإرهاب  �لق�صف  �أن  �صبق  مما  يتبني 

�إىل  للرحيل  ودفعهم  نفو�صهم،  يف  و�خلوف  �لفزع  لِبَث  �إليه؛  جلاأو�  مكان  �أي  يف  �ل�صكان 

�صعب”، بال  “�أر�ص  �الحتالل  هدف  يتحقق  وبالتايل  �الأردن،  لنهر  �ل�رشقية   �ل�صفة 

�أو “�أر�ص �أكرث وعرب �أقل”.

املراأة على  ذلك  واأثر   ،1967 �شنة  الغربية  ال�شفة  يف  العائالت  ت�رشيد   .2 

              الفل�شطينية:

بلغ عدد �ملنازل �لتي هدمها �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية، خالل �لفرتة 1967–1970، 

 وقد نتج عن ذلك تهجري �آالف �لفل�صطينيني عن مدنهم 
7
4,588 منزالً يف �ل�صفة �لغربية،

�ملرجع نف�صه، �ص 194.  
4

يف ال�رشقية  القد�س  يف  احلقائق  تق�شي  مهمة  الأق�شى،  موؤ�ش�شة  واإغالق  القد�س  تهويد  د�غر،  فيوليت   
5 

الن�شف الثاين من كانون اأول/ دي�شمرب 2008، �ص 7.

فيحاء عبد �لهادي، اأدوار املراأة الفل�شطينية منذ منت�شف ال�شتينات حتى عام 1982: امل�شاهمة ال�شيا�شية   
6

للمراأة الفل�شطينية 1965-1982، �ص 118–120.

،1972-1967 الإ�رشائيليون  هدمها  التي  الفل�شطينية  الدور  العارف:  عارف  اأوراق  �لعارف،  عارف   
7 

�ص 853–855.
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وقر�هم، وتركهم يف �لعر�ء. وذكرت �الأونرو� �أن قر�بة 16 �ألف ن�صمة، كانو� دون ماأوى، 

يف بيوتهم  بتدمري  �الحتالل  جي�ص  قيام  ب�صبب  1967؛  يوليو  متوز/  منت�صف   حتى 

8
�ل�صفة �لغربية.

�لالجئني  من  �أغلبهم  فل�صطيني،  �ألف   650 نحو  فاإن  �ملُهجرين،  الأعد�د  بالن�صبة  �أما 

�لذين ُهجرو� من �أر��صيهم �صنة 1948، وعا�صو� يف خميمات �لالجئني يف مناطق �ل�صفة، 

مّت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ألفاً   250 منهم   
9

ثانية؛ مرة  تهجريهم  مّت  قد  و�لقد�ص،  وغزة، 

10
ترحيلهم خالل �لفرتة بني حزير�ن/ يونيو وكانون �الأول/ دي�صمب 1967.

�أريحا يف  �لالجئني  خميمات  يف  �ملقيمني  �ل�صكان  تهجري  على  �الحتالل   عمل 

�ل�صفة  �إىل  ن�صمة  �ألف   50 مّت طرد قر�بة  �ل�صلطان، و�لنويعمة، وعقبة جب( حيث  )عني 

 
11

،1967 �أو �ثنني بعد حرب �صنة  �أ�صبوع  �ل�رشقية )�الأردن(، ومتّ تفريغ �ل�صكان خالل 

�ملنطقة  تلك  من  ُطردو�  قد  �الأردن،  و�دي  غربي  �صكان  من   %88 �أن  در��صات  و�أكدت 

12
وعانو� مر�رة �لتهجري.

وعمو��ص  ويالو،  نوبا،  بيت  قرى  يف  بيتاً   1,464 �الحتالل  هدم  ذ�ته،  �لوقت  ويف 

كينان عامو�ص  ك�صف  وقد   
13

�لرحيل، على  �ل�صكان  يجب  حتى  �لقد�ص؛  غرب   �صمال 

Amos Kenan، وكان �صحفياً يف جي�ص �الحتالل، بالتف�صيل، تهجري �الحتالل ل�صكان 

بيت نوبا، فقال: “كانو� من �لن�صاء و�لرجال كبار �ل�صن غري �لقادرين على �مل�صي، وكانت 

وجوههم،  على  هائمني  كانو�  �صغار  و�صبية  �الأطفال،  يحملن  و�أمهات  يبكني،  �لن�صاء 

ذهبو�  طردناهم،  �لطريق...  على  بع�صهم  ومات  �رش�ب،  �أو  طعام  دون  �أيام  �أربعة  مدة 

للدر��صات  �لفل�صطيني  �ملركز  �هلل:  )ر�م  �لعز�وي  عزت  ترجمة  النفي،  و�شيا�شة  اإ�رشائيل  م�صاحلة،  نور   
8

�الإ�رش�ئيلية مد�ر، 2003(، �ص 199–200.

Frances Remillard, Is Israel an Apartheid State?, p. 4.  9

برهان �لدجاين و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية لعام 1967، �ص 506.  
10

نور م�صاحلة، اإ�رشائيل و�شيا�شة النفي، �ص 203–204.  
11

فيحاء عبد �لهادي، اأدوار املراأة الفل�شطينية منذ منت�شف ال�شتينات حتى عام 1982: امل�شاهمة ال�شيا�شية   
12

للمراأة الفل�شطينية 1965-1982، �ص 209.

،1972-1967 الإ�رشائيليون  هدمها  التي  الفل�شطينية  الدور  العارف:  عارف  اأوراق  �لعارف،  عارف   
13 

�ص 855-853.
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 وقد ��صت�صهدت 24 �مر�أة خالل هدم �الحتالل 
14

باجتاه �جلنوب مثل قطيع �أغنام �صال”،

15
�الإ�رش�ئيلي لقرى يالو، وبيت نوبا، وعمو��ص.

3. اأثر التهجري والت�رشيد على املراأة الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية:

عانت �ملر�أة �لفل�صطينية نتيجة ت�رشيدها، وفقد�ن منزلها، وت�صتيت �صملها و�أ�رشتها، 

�أبو عبلة؛ فقد  عبلة   ،1967 �الإ�رش�ئيلية �صنة  �للو�تي �رُشدن نتيجة �حلرب  �لن�صاء  ومن 

ذكرت �أن �الإذ�عة ومكب�ت �ل�صوت �الإ�رش�ئيلية طلبت من �أهل �لبلد �أن يغادروها، و�إال 

عتمة”  “عزون  قرية  �إىل  قلقيلية،  يف  بيتها  من  وعائلتها  رحلت  وبالتايل  وماتو�،  قُ�صفو� 

جنوب �رشقي قلقيلية، و��صطرت �أن تنام وعائلتها يف �لعر�ء، بال ماأوى �أو طعام، “مننا 

عاملنا  �لبيت  �صيء،  كل  فقدنا  قد  تقريباً  �أنف�صنا  وجدنا  عزون،  يف  �لزيتون  �صجر  حتت 

مدينة  حتى  �مل�صي،  يف  ��صتمرو�  بعدها  �لعر�ء”،  يف  و�أ�صبحنا  متاماً،  فقدناه  �ل�صغري 

وقد  �الأردن،  �إىل  �الأمن  و�نعد�م  و�لتهجري  �لت�صتت  من  حالة  يف  وهم  رحلو�  ثم  نابل�ص، 

16
�أ�صيبت عبلة، نتيجة ذلك بانهيار ع�صبي.

هكذ� يت�صح �أن �الحتالل حرم �ملر�أة من �لعي�ص باأمان يف وطنها، وفر�ص عليها �لهجرة 

و�لت�صتت، �إ�صافة �إىل تعر�صها للخوف و�لرعب خالل �للجوء، وتعّر�ص حياتها للخطر، 

لكر�مة  �متهاناً  �صّكل  ذلك  كل  �الأمان،  وفقد�ن  و�جلوع،  �الأمل  من  و�أطفالها  ومعاناتها 

�ملر�أة بعد �أن كانت ملكة متّوجة يف بيتها.

املـراأة على  ذلـك  واأثـر   ،1967 �شـنة  غـزة  قطـاع  يف  العـائـالت  ت�شـريد   .4 

            الفل�شطينية:

��صطرت معظم �لعائالت �لفل�صطينية يف قطاع غزة، للنزوح من بيوتها؛ نتيجة ل�صدة 

�لق�صف خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967، و�نتقلت للعي�ص يف �ملالجئ �لتي �أعدتها 

�إىل  منهم  �لعديد  فا�صطر  لل�صكان؛  تت�صع  مل  �ملالجئ  تلك  ولكن  �لغر�ص،  لذلك  �الأونرو� 

17
�لهرب ناحية �لبحر، وبع�صهم عاد بعد هدوء �الأو�صاع، و�لبع�ص �الآخر مل يعد.

نور م�صاحلة، اإ�رشائيل و�شيا�شة النفي، �ص 196–197.  
14

برهان �لدجاين و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية لعام 1967، �ص 525.  
15

فيحاء عبد �لهادي، اأدوار املراأة الفل�شطينية منذ منت�شف ال�شتينات حتى عام 1982: امل�شاهمة ال�شيا�شية   
16

للمراأة الفل�شطينية 1965-1982، �ص 84–110.

حممد �لفر�، خان يون�س ما�شيها وحا�رشها )عّمان: د�ر �لكرمل للن�رش و�لتوزيع، 1998(، �ص 268.  
17
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�أما بالن�صبة للبيوت �لتي هدمها �الحتالل خالل تلك �لفرتة، فذكر عارف �لعارف �أن 

 وبالتايل فاإن ن�صاء 
18

�الحتالل قد هدم 1,116 بيتاً يف قطاع غزة، خالل حرب �صنة 1967،

تلك �لبيوت �أ�صبحن م�رشد�ت مع عائالتهن.

 ووفقاً لالإح�صائيات، فقد كان ي�صكن يف قطاع غزة حتى �أيار/ مايو 1967، 385 �ألف

هناك �أن  ذلك  معنى  �ألفاً،   325 �إىل  �لعدد  ت�صاءل   ،1968 �صنة  نهاية  ومع   فل�صطيني، 

�لالتي  �لن�صاء  ومن   
19

�لثانية. للمرة  والجئني  م�رشدين  �أ�صبحو�  �صخ�ص،  �ألف   60

فرج زوجها  كان  فقد  �جلدي؛  حامد  فاطمة  �لفرتة،  تلك  خالل  وعائالتهن   ت�رشدن 

�إبر�هيم �لعكلوك يف م�رش خالل حرب �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967، وبالتايل ُحرم من �الإقامة 

ذلك  وخالل  م�رش،  ثم  �الأردن  �إىل  �لنزوح  �لثمانية  و�أطفالها  فاطمة  فا�صطرت  غزة،  يف 

وقد  تدري،  �أن  دون  �لعودة،  عدم  على  تن�ص  ورقة  على  تب�صم  �أن  �الحتالل  �أجبها 

�الأبناء �أما  وطنها،  �إىل  �لعودة  من  تتمكن  �أن  دون  م�رش،  يف  وزوجها  �ملر�أة  تلك   ماتت 

 وهكذ� عانت تلك 
20

فلم ي�صتطيعو� �لعودة �إال بعد قدوم �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994.

�ملر�أة مر�رة �لغربة و�لت�رشيد، وُدفنت خارج وطنها وم�صقط ر�أ�صها.

 ثانياً: تهجري وت�رشيد العائالت الفل�شطينية و�شيلة لعقاب املقاومني

     الفل�شطينيني:

�لفل�صطينية  �لعائالت  وطرد  تهجري  �أ�صلوب  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �تبعت 

�لذين كانو� يت�صدون لقو�ت  �لفل�صطينيني  �ملقاومني  �أماكن �صكناهم، و�صيلة لعقاب  من 

�الحتالل؛ وذلك بهدف �ل�صغط عليهم، وثنيهم عن طريق �ملقاومة، ومن ذلك:

1. ترحيل عائالت املقاومني 1967–1972:

قامت �صلطات �الحتالل باإبعاد بع�ص �لعائالت �لفل�صطينية �إىل منطقة �لقنطرة غرب، 

21
وطفالً، �صيدة  و56  رجالً،   120 من  تاألفت  �ل�صوي�ص،  قناة  على  م�رشية  مدينة   وهي 

�ل�رشقية  �ل�صفة  �إىل  �ل�صكان  بع�ص  بتهجري  �الحتالل  �صلطات  قامت   1968 �صنة  ويف 

،1972-1967 الإ�رشائيليون  هدمها  التي  الفل�شطينية  الدور  العارف:  عارف  اأوراق  �لعارف،  عارف   
18 

�ص 855-853.

Richard Lock and Antony Stewart, Bantustan Gaza (London: Zed Books), p. 8.  19

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع �أحالم فرج �لعكلوك، �بنة فاطمة �جلدي، غزة، 2017/7/12.  
20

برهان �لدجاين و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية لعام 1969، �ص 391.  
21
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�إىل غزة،  قطاع  من  عائلة  �آالف   6 ترحيل  مّت   1969 �صنة  �أو�خر  ويف   
22

�الأردن،  لنهر 

23
�لغربية. �ل�صفة 

ويف بد�ية �صنة 1971، مّت ترحيل ع�رش�ت �لعائالت، غالبيتهم من �لن�صاء و�الأطفال، �إىل 

�أفر�د عائالتهم كانو� مطلوبني   بحجة �أن بع�ص 
24

�أبو زنيمة يف �صحر�ء �صيناء؛ مع�صكر 

ل�رشطة �الحتالل، ومنهم عائلة قائد قو�ت �لتحرير �ل�صعبية زياد �حل�صيني، وقد عانو� 

و�ملناخية  �ملعي�صية  للظروف  �إ�صافة  �لوطن،  عن  و�لبعد  �لت�رشيد،  مر�رة  من  هناك 

25
�ل�صيئة.

و�لعري�ص  �لغربية  �ل�صفة  �إىل  الجئ   10,900 قر�بة  ترحيل  متّ  لالإح�صائيات  ووفقاً 

�ل�صاطئ،  خميم  من   3,546 جباليا،  من   5,554 �لتايل:  �لنحو  على  موزعني   ،1971 �صنة 

26
و1,800 من رفح.

فقد  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  يحظره  �لذي  �جلماعي  �لعقاب  و�صائل  من  ذلك  يعد 

ن�صت �ملادة 33 من �تفاقية جنيف �لر�بعة، على �أنه “ال يجوز معاقبة �أي �صخ�ص حممي 

على خمالفة مل يقرتفها هو �صخ�صياً، وحُتظر �لعقوبات �جلماعية، وباملثل جميع تد�بري 

�لتهديد �أو �الإرهاب”.

2. هدم البيوت وت�رشيد الن�شاء الفل�شطينيات 1968–1987:

م�صاعدة  �أو  �لطرق،  تو�صيع  بحجة  �لفل�صطينيني  منازل  بهدم  يقوم  �الحتالل  كان   

�أو�خر  يف  �الحتالل  قو�ت  قامت  ذلك:  ومثال  �الأ�صباب،  �إبد�ء  دون  و�أحياناً  �لفد�ئيني، 

�صمايل  حلحول  بلدة  يف  منزالً  ع�رشين  من  �أكرث  بن�صف   ،1969 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

�ملجاورة، �لبيوت  �أ�صحاب  بع�ص  و�تهام  �الحتالل،  جنود  �أحد  مقتل  �إثر   �خلليل؛ 

27
بالتعاون مع �لفد�ئيني و�إيو�ئهم.

وفيقة �ل�صاعر، كفاح املراأة على ال�شعيدين العاملي والعربي، �ص 105.  
22

�ملرجع نف�صه، �ص 171.  
23

برهان �لدجاين و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية لعام 1971، �ص 108.  
24

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع خديجة �حل�صيني، 2016/12/30.  
25

زكريا �ل�صنو�ر، “�لعمل �لفد�ئي يف قطاع غزة )1967-1973(،” �ص 339.  
26

برهان �لدجاين و�آخرون، الكتاب ال�شنوي للق�شية الفل�شطينية لعام 1969، �ص 400-393.  
27
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ل �صكانها؛ بحجة  خالل �صنة 1970، هدم �الحتالل بيوت �ملخيمات يف قطاع غزة ورحَّ

يف  تو�صيع �لطرق، حيث هُدم 60 منزالً يف �ملغازي، و450 منزالً يف �لبيج، و350 منزالً 

�لن�صري�ت، كما نتج عن �أعمال تو�صيع �لطرق يف خميمات قطاع غزة هدم 10 �آالف ماأوى 

28
ما بني �صنتي 1967–1984.

�لرئي�صي  �لهدف  يكن  مل  �صكناهم،  �أماكن  من  ونقلهم  �ملخيمات،  �صكان  تهجري  �إن 

�لتي كانت  �لفل�صطينية  �لق�صاء على �ملقاومة  �ل�صو�رع، و�إن�صاء �لطرق؛ بل  منه تو�صيع 

�إىل معاناة �ملر�أة  �أدى ذلك  �أ�صجار �حلم�صيات، وقد  �أزقة �ملخيمات، ومن بني  تنطلق من 

�لفل�صطينية وعائلتها، و�نتهاك حقها بالعي�ص بكر�مة يف بيتها.

�أن  ،1984 �صنة  �ملتحدة  �الأمم  عن  �صادر  تقرير  فذكر  �لغربية،  لل�صفة  بالن�صبة   �أما 

�ملمار�صات  ب�صبب  �الحتالل  �صلطة  حتت  م�صاعفة  معاناة  عانت  �لفل�صطينية  �ملر�أة 

م�صتوطنات  لبناء  كاملة  �أحياء  وهدم  �الإبعاد،  �صيا�صة  يف  �ملتمثلة  �صدها؛  �لتع�صفية 

بني  ما  �لفرتة  يف  وحدها،  �لغربية  �ل�صفة  يف  منزالً   1,346 هدم  مّت  حيث  مكانها،  جديدة 

�الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  وذكر   
29

.1982–1967 �صنتي 

1,387 بيتاً على �الأقل،  �أو �إغالق  �أن �صلطات �الحتالل قامت بهدم  يف �الأر��صي �ملحتلة، 

 
30

خالل �لفرتة 1967–1987.

3. تهجري وت�رشيد املراأة الفل�شطينية 1987–2000:

��صتخدمت �صلطات �الحتالل �صيا�صة هدم �ملنازل و�إغالقها من �أجل معاقبة عائالت 

بقذف  فرد  �تهام  �إثر  �لبيت  ُيهدم  كان  كما  �أنف�صهم،  لت�صليم  عليهم  لل�صغط  �ملقاومني؛ 

حجر، �أو �إلقاء زجاجات حارقة على جي�ص �الحتالل.

 Norman Masriyeh Hazboun, Israeli Resettlement for Palestinian Refugees in the West Bank and  28

Gaza Strip since 1967 )Palestinian Diaspora and Refugee Centre Shaml, 1996(, p. 21.

 Hamida Kazi, Palestinian Women and the National Liberation Movement: Asocial Perspective,  29

Women in the Middle East (London: Zed Books Ltd., 1987), p. 32.

مركز بت�صيلم، �شيا�شة هدم البيوت بهدف العقاب يف انتفا�شة الأق�شى، 2003، �ص 3. )باللغة �لعبية(  
30
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بد�ية  منذ  و�إغالقها  تدمريها،  مّت  �لتي  �ملنازل  عدد  بلغ  فقد  لالإح�صائيات،  ووفقاً 

مركز  �أح�صى  كما   
31

منزالً.  2,013  ،1991 يوليو  متوز/  وحتى   1987 �صنة  �النتفا�صة 

ويف   .1992 �صنة  من  �الأخرية  �ل�صتة  �الأ�صهر  يف  ملنازل  تدمري  عملية   16 للحقوق  غزة 

�الأ�صهر �لثالثة �الأوىل من �صنة 1993، دمر �الحتالل 67 منزالً؛ وذلك بحجة �لبحث عن 

مطلوبني. ويف 1993/4/20، تعر�ص 22 بيتاً يف حي �لتفاح يف مدينة غزة للتدمري؛ وبالتايل 

�أم فايز  �لالتي ُهدمت بيوتها، و�رُشدت،  �لن�صاء  �ملو�طنني م�رشدين. ومن  �أ�صبح مئات 

ياأخذن �صيئاً  �أن  �أخرجها ون�صوة �حلي جنود �الحتالل من بيوتهن، دون  �ل�رشفا؛ فقد 

معهن، وبعد 12 �صاعة عادت �إىل بيتها، لتجده متفحماً بكل �أثاثه وحمتوياته، ومل تتحمل 

كّد  من  ُبني  �لذي  �ملنزل  �صاع  فقد  �مل�صت�صفى،  �إىل  وُنقلت  عليها،  فاأغمي  �ل�صدمة  �ملر�أة 

وتعب �بنها يف �لغربة )�لعر�ق( مدة �صتة �أعو�م، حتى �ملال و�لذهب �للذ�ن كانت تدّخرهما 

لزو�ج �بنها، �حرتقا مع �الأثاث، وال ُيعرف �إذ� �حرتقا، �أم �أن جنود �الحتالل �رشقوهما، 

32
وبعد هدم �ملنزل مبحتوياته ت�صتتت �لعائلة عند �الأقارب و�الأ�صدقاء.

خالل  �لبيوت  �رشقة  جلر�ئم  �الحتالل  جنود  �قرت�ف  �أكدت  كثرية  �صو�هد  وهناك 

�الحتالل  جنود  �أن  �لدولية  �لعفو  منظمة  �أكدته  ما  منها  و�ملد�همة،  �القتحام  عمليات 

�لفل�صطينية �لتي  �ل�صقق  يتعمدون تدمري و�إتالف �ملمتلكات �ل�صخ�صية �ملوجودة د�خل 

33
يحتلونها، ويقومون بنهبها �أحياناً.

4. معاناة املراأة الفل�شطينية نتيجة هدم املنازل 2000–2019:

�الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  منذ  كامل،  ب�صكل  �الحتالل  دمرها  �لتي  �ملنازل  عدد  بلغ 

�ألف   70 ب�صكل كامل، كما دمر نحو  8,300 منزالً   ،2008 2000، حتى نهاية �صنة  �صنة 

 ويف �لفرتة ما بني 2008/1/1–2013/8/1، هدم �الحتالل 556 منزالً 
34

منزل ب�صكل جزئي.

Naim Khaled, The Impact of the Palestinian Uprising of (1987– 1993) on the Peace Process:  31 

A Palestinian Perspective (Georgia: Clark Atlanta University, 2011), p. 87.

موؤ�ص�صة  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  غزة،”  يف  �لتفاح  حي  �الإ�رش�ئيليون  دمر  “كيف  �حل�رشي،  ربا   
32

�لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ص 134–137.

ونابل�ص،”  جنني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  جي�ص  �نتهاكات  �لعامل  �أنظار  عن  “بعيد�ً  �لدولية،  �لعفو  منظمة   
33

2002/11/4، �ص 62.

ريا كتانة، املراأة الفل�شطينية والقرار 1325 )ر�م �هلل: مفتاح، 2009(، �ص 12.  
34
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لبت�صيلم،  ووفقاً   
35

�لقد�ص. من  �ل�رشقي  �جلزء  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  كلي  ب�صكل 

هدم �الحتالل 1,504 منازل يف �ل�صفة �لغربية يف �لفرتة 2006–2019؛ ل�صالح م�صاريع 

 عد� عن تدمري مئات �ملنازل خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 
36

�لتو�صيع �ال�صتيطاين و�لتهويد.

على قطاع غزة، وقد �أ�صفر ذلك عن ت�رشيد �آالف �لفل�صطينيات ومنهن:

�أن �ملتظاهرين  �صنة 2000؛ بحجة  حنان عثمان جودة: دمر �الحتالل منزلها يف غزة   •

�لفل�صطينيني ر�صقو� مو�قع �الحتالل باحلجارة و�لزجاجات �حلارقة، وقد بكت �ملر�أة 

خ�صو�صاً  مقتنياته،  وجميع  �جلديد،  باأثاثه  �أطالالً  �أ�صبح  منزلها  ر�أت  عندما  بحرقة 

�أنها �نتقلت ملنزلها قبل �صهور فقط من �لتدمري، وذكرت �ملر�أة �أن حياتها وحياة �أ�رشتها 

قد �نتهت قبل �أن تبد�أ.37

�عتقال  من  �صهور  ثالثة  بعد  للهدم،  طولكرم  يف  منزلها  تعر�ص  �رشمي:  من�صور  �أم   •

ولدها مهند، يف 2002/5/8، وقد �أ�صاب �لهدم كامل �لعمارة، �ملكونة من �أربعة طو�بق، 

فاأ�صبحت �أم من�صور وعائلتها دون ماأوى.38

حنان عو�د: يف 2014/7/2، هدم جي�ص �الحتالل منزلها ببلدة �إذنا ق�صاء �خلليل؛ بحجة   •

�أن زوجها زياد عّو�د، م�صوؤول عن قتل �صابط يف �رشطة �الحتالل؛ مما �أدى لت�رشيدها 

و�أطفالها �ل�صتة.39

�أم نا�رش �أبو حميد: قامت �صلطات �الحتالل بهدم منزلها يف خميم �الأمعري بر�م �هلل،  • 

يف 2019/10/24 للمرة �خلام�صة على �لتو�يل؛ وهي �أم ل�صهيد وخم�صة �أ�رشى حمكومني 
موؤبد�ت.40

موؤ�ص�صة �حلق و�آخرون، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، �ص 31.  
35

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2014، �ص 89.  
36

حنان جودة، �أ�صبحت الجئة للمرة �لثانية، القد�س، �لعدد 11181، 2000/10/7، �ص 14.  
37

حم�صن حممد �صالح، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �ص 81.  
38

هدم منزل �الأ�صري زياد عو�د بالكامل، �صحيفة احلدث، ر�م �هلل، 2014/7/2، �نظر:  
39

 https://www.alhadath.ps/  

�الحتالل يهدم منزل عائلة �أبو حميد يف خميم �الأمعري، وكالة وفا، 2019/10/24، �نظر:  
40

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=570cVMa863941412961a570cVM  
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يعد هدم �ملنزل عقاباً جماعياً �صّد �لعائلة �لفل�صطينية، كما �أنه يعد جرية حرب، ولكن 

�أن هدم �ملنزل بهدف �لعقاب يفي باال�صتثناء �ملحدد يف �تفاقية  �صلطات �الحتالل تدعي 

جنيف �لر�بعة، �لتي حتظر على �لقوة �ملُحتلة هدم �الأمالك “�إال �إذ� كانت �لعمليات �حلربية 

�إذ  �أثبت خطاأ هذ� �الدعاء؛  ولكن �ل�صليب �الأحمر �لدويل، 
 41

تقت�صي حتماً هذ� �لتدمري”.

ُيعّرف م�صطلح “�لعمليات �حلربية” على �أنه “حركات، ومناور�ت، وعمليات �أخرى يتم 

�تخاذها من �لقو�ت �مل�صلحة لغر�ص �لقتال”، وباملقابل، فاإن عمليات �لهدم �لعقابية �لتي 

تقوم بها �صلطات �الحتالل يف �ملدن و�لقرى و�ملخيمات �لفل�صطينية، ال تتم �إطالقاً يف �إطار 

�لقتال، ولذلك ال يكن �لتعامل معها على �أنها “عمليات حربية” كما هو معنى �مل�صطلح 

42
يف �تفاقية جنيف.

الع�شكرية الجتياحات  خالل  الن�شاء  وت�رشيد  املنازل  تدمري   ثالثاً: 

     الإ�رشائيلية:

و�لقرى  للمدن  �جتياحاتها  خالل  �ل�صكنية  �ملنازل  تدمري  على  �الحتالل  قو�ت  د�أبت 

و�ملخيمات �لفل�صطينية، يف خمالفة �رشيحة للقانون �لدويل �الإن�صاين �لذي يحظر تدمري 

منازل وممتلكات �ملو�طنني؛ فقد ن�صت �ملادة 53 من �تفاقية جنيف �لر�بعة ل�صنة 1948، 

على �أنه “ُيحظر على �صلطة �الحتالل �أن تدمر �أي ممتلكات ثابتة �أو منقولة”. 

1. ت�رشيد الن�شاء يف خميم جنني �شنة 2002:

قُدّر عدد �لذين هُجّرو� من خميم جنني؛ ب�صبب عدو�ن �الحتالل على خميم ومدينة 

 كما دمر 
43

�آالف �صخ�ص،  5 �أكرث من  �أبريل �صنة 2002، ما يزيد عن  جنني، يف ني�صان/ 

عائلة؛   800 من  �أكرث  يوؤوي  وكان  بالكامل،  جنني  خميم  يف  �حلو��صني  حي  �الحتالل 

خالل  منازلهن  وُهدمت  �رُشدن،  �لالتي  �لن�صاء  ومن   
�حلي.44 �صكان  لت�رشيد  �أدى  مما 

�لعدو�ن؛ �أم �أحمد �أبو �لهيجا، �لتي ُدمر منزلها مبا فيه من �أثاث ومقتنيات خالل �لعدو�ن 

�ملعركة،  ��صتدت  “عندما  معاناتها:  و�صف  يف  حممد  �أم  وقالت  �ملخيم،  على  �الإ�رش�ئيلي 

�ملادة 53 من �تفاقية جنيف �لر�بعة.  
41

مركز بت�صيلم، �شيا�شة هدم البيوت بهدف العقاب يف انتفا�شة الأق�شى، 2003، �ص 10. )باللغة �لعبية(  
42

غ�صان نز�ل، خميم جنني اأ�شطورة هزت العامل، �ص 95.  
43

ونابل�ص،”  جنني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  جي�ص  �نتهاكات  �لعامل  �أنظار  عن  “بعيد�ً  �لدولية،  �لعفو  منظمة   
44

2002/11/4، �ص 7.
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خرجنا من �ملخيم، تركنا كل �صيء ور�ءنا، كان همي �لوحيد �أن �أحمي �أطفايل، وبعد �أن 

�لبيوت  �نتهت �ملعركة، وعدنا، مل ن�صدق ما �لذي نر�ه، وكاأن زلز�الً �رشب �ملخيم، كل 

مهدمة، مبا فيها بيتنا �لذي يوؤوينا”.45

2. ت�رشيد الن�شاء خالل العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة 2009/2008:

تدمري عن   2009/2008 �لعام  خالل  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن   �أ�صفر 

وحدة،   2,870 بلغت  �صكنية  بوحد�ت  �جل�صيم  �ل�رشر  و�أحلق  �صكنية،  وحدة   3,540
46

وت�رشيد �أكرث من 50 �ألف �صخ�ص.

�الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  ملكتب  تقرير  ويف 

 United Nations Office for the Coordination of �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�أكد   ،Huminitarian Affairs-occupied Palestinian territories )OCHA-oPt(

�صقق  يف  �إما  م�رشدين   ،2009 يوليو  متوز/  منت�صف  حتى  ظلو�  �صخ�ص،  �ألف   20 �أن 

منازلها  من  بالقرب  خيم  يف  تعي�ص  عائلة   100 هناك  و�أن  �الأقارب،  مع  �أو  م�صتاأجرة، 

 ومن 
47

�أقيمت �صمال غزة. �أحد �ملخيمات �لتي  40 عائلة تقريباً، تقيم يف  �أن  �ملدمرة، كما 

�لن�صاء �للو�تي �رّشدهن �لعدو�ن، منال �صوبري �لتي هربت وطفليها من بيتها، �إىل مدر�صة 

�لوكالة يف خميم �ل�صاطئ؛ من �أجل �حل�صول على ملجاأ، يوفر لها �الأمان يف �أثناء ق�صف 

�الحتالل لقطاع غزة، وبعد �نتهاء �لعدو�ن عادت �إىل منزلها فوجدته �أنقا�صاً، وبعد ذلك 

�أدنى مقومات �حلياة �ل�صحية،  خُ�ص�صت لها خيمة يف منطقة �لعطاطرة، ال تتوفر فيها 

ومما ز�د �الأمر �صوء�ً ��صطر�رها ال�صتعمال �أحد حّمامني توفر� يف �ملخيم �إحد�هما للن�صاء 

 وكذ� 
48

و�الآخر للرجال؛ مما �صبّب لها �صيقاً نف�صياً، وز�د �صعورها بالقلق من �مل�صتقبل،

�حلال بالن�صبة جلميع �لن�صاء �للو�تي ُكّن يف �ملنطقة.

 https://alresalah.ws :معركة جنني 2002، موقع �لر�صالة نت، 2014/4/14، �نظر  
45

فقدت كل �صيء تدمري �إ�رش�ئيل للممتلكات ب�صكل غري قانوين �أثناء عملية �لر�صا�ص �مل�صبوب، موقع هيومن   
46

ر�يت�ص ووت�ص، 2010/5/13، �ص 10–16، �نظر:

https://www.hrw.org/ar/video-photos/image/2010/05/13/200739  

اآب/  خا�س  تقرير  الإن�شانية  ال�شوؤون  مراقب  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
47

اأغ�شط�س 2009، 2009/9/17، �ص 13.

�ملرجع نف�صه، �ص 10.  
48
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 3. ت�رشيد الن�شاء وهدم منازلهن خالل العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة

            �شنة 2012:

�آالف  وتهجري  ت�رشيد  �إىل   2012 عدو�ن  خالل  �ل�صكنية  �ملباين  وتدمري  هدم  �أدى 

�لعائالت �لفل�صطينية، وقد بلغ عدد �ملنازل �لتي دمرت ب�صكل كلي 126 منزالً، وبالتايل 

جزئي،  ب�صكل  منزالً   160 تدمري  �إىل  �إ�صافة  فرد�ً،   1,229 قو�مها  عائلة،   216 �رُشدت 

49
يقطنها 329 عائلة، �صمت 1,779 فرد�ً.

�أّثر تهجري �لعائالت وت�رشيدها خالل �لعدو�ن على �لن�صاء ب�صكل خا�ص، حيث فقدن 

منازلهن وخ�صو�صيتهن، وحتطمت �صبكة عالقاتهن �الجتماعية. ومن �لن�صاء �للو�تي 

�لبيج  خميم  من  وهي  �ل�صماك،  عز�ت  �نت�صار  للت�رشيد،  وتعر�صن  بيوتهن،  هُدمت 

و�صط قطاع غزة، تويف زوجها �صنة 1999، تاركاً لها 4 �أطفال، عملت �الأم جاهدة لتوفري 

ويف  وتعبها،  َكدِّها  من  َبنَتْه  منزل  يف  �ل�صكن   2008 �صنة  يف  و��صتطاعت  الأبنائها،  منزل 

بيتها،  و�أثاث  منزلها  فقدت  وبالتايل  كلي،  ب�صكل  منزلها  �الحتالل  دمر   2012/11/21

ومالب�ص �أوالدها، و�صعرت �ملر�أة باالأمل ملا ح�صل ملنزلها، خ�صو�صاً �أنها مل تكمل �صد�د 

 وبالتايل �صاع �ملنزل، و�صاع معه كل �أمل للمر�أة باال�صتقر�ر و�الأمان.
50

�أق�صاطه،

4. ت�رشيد الن�شاء خالل عدوان �شنة 2014 على قطاع غزة:

2014 �إىل ت�رشيد ونزوح �أكب عدد من �لفل�صطينيني  �أدى �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �صنة 

�إىل  منهم  �لكثري  نزح  كما 
 
د�خلياً، �صخ�ص  �ألف   500 �رُشد  حيث   ،1967 �صنة  منذ 

�مل�صت�صفيات؛ العتقادهم �أنها مالجئ �آمنة من �لعدو�ن؛ مما �أوجد و�صعاً معقد�ً؛ نتيجة 

على  �صلباً  �أثر  ما  وهو  �صحية،  خدمات  ملنظومة  �لنازحني  وحاجة  �لعدو�ن،  مدة  طول 

51
�إد�رة �خلدمات �ل�صحية.

بعد �نتهاء �لعدو�ن، عاد غالبية �لنازحني �إىل منازلهم، ولكن ظّل ما يقارب 110 �آالف 

 ،2014 �أيلول/ �صبتمب  �أو�خر   ومع 
52

بالكامل. �صخ�ص دون ماأوى؛ بعد تدمري بيوتهم 

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2012، �ص 67-66.  
49

موؤ�ص�صة �حلق و�آخرون، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، �ص 34.  
50

خليل ح�صن ما�صي، تقرير خا�س “العدوان ال�شهيوين واإدارة القطاع ال�شحي” 2014 )غزة: وز�رة �ل�صحة   
51

�لفل�صطينية، 2015(، �ص 29.

منظمة �لعفو �لدولية، التقرير ال�شنوي لعام 2015/2014، 2015، �ص 60.  
52
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ظلّ نحو 62 �ألفاً يعي�صون يف 19 مدر�صة تابعة لالأونرو�، و75 مدر�صة حكومية، فيما كان 

 وكان �الحتالل قد دمر 31,974 منزالً، 
53

ما يرت�وح بني 40–50 �ألفاً مع عائالت م�صيفة.

خالل عدو�نه على قطاع غزة، بينها 8,377 منزالً ُدمر ب�صكل كلي، و23,597 منزالً دمر 

54
ب�صكل جزئي.

ووفقاً الأوت�صا، فاإن ما يقرب من 22,900 �مر�أة، ُدمرت منازلهن، و�أ�صبحن مهجر�ت 

يف ظروف قا�صية، لدى �لعائالت �مل�صيفة، �أو يف �صقق م�صتاأجرة، �أو يف �خليام و�مل�صاكن 

�ملوؤقتة، �أو فوق �أنقا�ص منازلهن �ملهدمة، وقد متثَّل �الأثر �ل�صلبي يف �نعد�م �خل�صو�صية، 

 ومن �لن�صاء �للو�تي �رُشدن خالل �لعدو�ن:
55

وزيادة �لتعر�ص للعنف.

مع  غزة،  مدينة  �رشق  �ل�صجاعية  حي  يف  منزلها  من  نزحت  �جلندي:  حممد  عو�طف   •

حتى  �ملنزل،  ومبالب�ص  حفاة،  �لق�صف،  وطاأة  حتت  فرو�  �لذين  �لعائالت،  ع�رش�ت 

و�صلت �إىل م�صت�صفى �ل�صفاء، وهناك وجدت باحات �مل�صت�صفى مكتظة مبئات �لعائالت، 

�لذين فرو� من �لق�صف، وبالتايل مل يكن هناك مت�صع لعائلتها، فلجاأت �إىل بيت �أختها 

وق�صت هناك 13 يوماً، ��صطرت بعدها حتت �صغط �الزدحام و�الإحر�ج، للذهاب �إىل 

مركز �إيو�ء يف مدر�صة تابعة لالأونرو�، ومل جتد مت�صعاً الأ�رشتها يف �لغرف، فا�صطرت 

وعائلتها لالإقامة يف ممر �ملدر�صة، وهناك كانت تنتظر طابور�ً طويالً حول �ملرحا�ص، 

لنحو �لوكالة  توفرهما  كانت  �للذين  و�لطعام  �ملياه  على  للح�صول  �آخر   وطابور�ً 

3,500 نازح يف �ملدر�صة.56

من  وتعاين  �لتا�صع،  �ل�صهر  يف  حامل  وكانت  �أطفال،  خلم�صة  �أم  وهي  �لنقلة:  حنان   •

�أو�صاع �صحية ونف�صية �صعبة؛ نتيجة �لعي�ص د�خل كرفان من �ل�صفيح، بعد تدمري 

�أنها تعي�ص حياة متوترة،  2014، ذكرت  �لزيتون، خالل عدو�ن �صنة  منزلها من حي 

اآب/  - يونيو  حزيران/  من  �شهري  تقرير  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
53 

اأغ�شط�س 2014، �ص 20، �نظر:

https://www.ochaopt.org/ar/content/monthly-humanitarian-bulletin-june-august-2014-0  

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، التقرير ال�شنوي لعام 2014، �ص 78.  
54

القتالية لالأعمال  الطويلة  الأثار  غزة:  قطاع  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
55 

عام 2014، كانون �الأول/ دي�صمب 2015، �ص 1.

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، ورقة حقائق حول الن�شاء والنزاع امل�شلح 2014، 2014/12/31، �ص 6.  
56
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وت�صعر ب�صيق يف �لنف�ص، وباالختناق، كما �أ�صابها �ل�صغط و�الآالم يف �ملفا�صل، ووجع 

حياتها  على  خطر�ً  ت�صكل  �لتي  و�لزو�حف  �حل�رش�ت  �نت�صار  �إىل  �إ�صافة  �الأ�صنان، 

و�أطفالها.57

�أو�صاعاً  يع�صن  وجعلهن  �لن�صاء،  �آالف  ت�رشيد  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ت�صبب  لقد 

ماأ�صاوية، خ�صو�صاً عندما ت�صطر �ملر�أة للعي�ص يف كرفان معدين، بديالً عن بيتها �لذي 

هدمه �الحتالل، ويزد�د �الأمر �صوء�ً بالن�صبة للن�صاء �حلو�مل �لالتي عانني؛ نتيجة �صوء 

�الأو�صاع �ل�صحية و�ملعي�صية د�خل �لكرفان.

واأثره الغربية  ال�شفة  يف  ج  واملنطقة  القد�س  يف  املنازل  هدم   رابعاً: 

      على املراأة:

�تبعت �صلطات �الحتالل منذ �صنة 1967، �صيا�صة هدم وت�رشيد �لعائالت �لفل�صطينية 

�أو  ترخي�ص،  دون  كالبناء  خمتلفة:  بذر�ئع  �لغربية،  �ل�صفة  يف   
58

ج و�ملنطقة  �لقد�ص،  يف 

بحجج �أمنية، �أو م�صادرة �الأر��صي ل�صالح بناء �مل�صتوطنات، �أو �صّق �لطرق، وغريها.

1. هدم املنازل يف القد�س واأثر ذلك على املراأة:

قامت �صلطات �الحتالل مب�صادرة �أكرث من ثلث م�صاحة �جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص؛ 

لبناء �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية، �لتي متثل 44% من م�صاحة �رشقي �لقد�ص، كما �صنفت 

وخ�ص�صت  عليها،  �لبناء  من  �ملقد�صيون  ُينع   
59

خ�رش�ء، مناطق  �الأر��صي  من   %40

غزة، �ملر�أة،  �صوؤون  مركز  الغيداء،  جملة  �آخر،”  نوع  من  تعذيب  حارة  و�صم�ص  “عقارب  حمادة،  �صباح   
57 

�لعدد 57، 2016، �ص 8.

�إىل ثالث مناطق، هي:  1995، مّت تق�صيم �ل�صفة �لغربية  1993، و�تفاق طابا �صنة  �أو�صلو �صنة  وفقاً التفاقات   
58

�ملدنية  لل�صلطة  خا�صعة  وهي  ب؛  و�ملنطقة  �لفل�صطينية.  و�الأمنية  �ملدنية  لل�صلطة  خا�صعة  وهي  �أ؛  �ملنطقة 

�لفل�صطينية وباقي �ل�صالحيات بيد �الحتالل. و�ملنطقة ج؛ وي�صيطر عليها �الحتالل ب�صكل كامل، ومتثل نحو 

62% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية. �نظر: 

 Internal Displacement Monitoring Centre )IDMC(, A Policy of Displacement and Dispossession  

amid Renewed Conflict )IDMC, October 2014(, p. 9.

ُي�صمح  ال  خ�رش�ء،  مناطق  �لعربية  �الأر��صي  من  و��صعة  م�صاحات  ت�صنيف  على  �الحتالل  �صلطات  عملت   
59

ملكيتها  حتويل  مّت  �صنو�ت  وبعد  بالغابات،  �الأر��صي  من  م�صاحات  زر�عة  مّت  وقد  فيها،  �لبناء  للمقد�صيني 

للموؤ�ص�صات �ال�صتيطانية، فتم بناء م�صتوطنة ريخ�ص �صعفاط Rekhs Shuafat على غابة �صعفاط، وم�صتوطنة 

ال�شنوي التقرير  �الإن�صان،  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  �نظر:  غنيم.  �أبو  جبل  غابة  على   Har Homa  هارحوما 

لعام 1998، �ص 23.
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�صلطات �الحتالل 12.5% فقط للبناء �لفل�صطيني، و�لباقي من م�صاحة �لقد�ص عبارة عن 

60
طرق ومناطق مغلقة �أمنياً.

 ووفقاً لتنظيمات بلدية �الحتالل يف �لقد�ص، فاإن م�صاحات �لبناء �ملخ�ص�صة للعرب،

من  �ل�رشقي  �جلزء  م�صاحة  هي  دومن،  �ألف   72 �أ�صل  من  دومن،  �آالف   9 عن  تزيد  ال 

 �لقد�ص، كما �أن �لبناء د�خل تلك �مل�صاحات يتطلب �حل�صول على تر�خي�ص قد ت�صتغرق

وال   
61

�لو�حد، للمرت  �أمريكي  دوالر   300 كلفة  ومبتو�صط  �لو�حدة،  لل�صقة  �أعو�م  ثالثة 

�لوقت ذ�ته، ما ال  150–300 ترخي�ص �صنوياً، لكنها تهدم يف  �لقد�ص �صوى  متنح بلدية 

يقل عن 150 منزالً.

مل ترتك حمدودية �لرت�خي�ص �أمام �ل�صكان بد�ً من �لبناء على �أر��صيهم دون �نتظار 

بدون  �لفل�صطينيني  منازل  ثلث  نحو  فاإن  وبالتايل  �الحتالل،  �صلطات  من  تر�خي�ص 

62
ترخي�ص، ومعظم �لذين بنو� ��صتحال ح�صولهم على ترخي�ص فيما بعد.

 2004 �صنة  منذ  �الحتالل  هدمها  �لتي  �ملنازل  عدد  بلغ  �الإح�صائيات،  الآخر  ووفقاً 

ن�صاء  �أغلبهم  �صخ�صاً   3,166 ت�رشيد  عنها  جنم  منزالً،   974 2019؛  �صنة  نهاية  وحتى 

و�أطفال. و�صهدت �صنة 2019 �رتفاعاً حاد�ً يف هدم �الحتالل ملنازل �ملقد�صيني، حيث هدم 

 وهناك بع�ص �لبيوت يهدمها �أ�صحابها باأيديهم؛ لعدم قدرتهم على حتمل 
63

165 منزالً.

�أعباء تكاليف �لهدم �لتي يفر�صها عليهم �الحتالل.

وقد ظلت حجة �لبناء دون ترخي�ص هي �ل�صيف �مل�صلّط على �أعناق �ملقد�صيني، ومن 

�لن�صاء �لالتي عانني من هدم منازلهن:

على  �حل�صول  �صو�مرة  �صليم  وزوجها  عربية  �ملو�طنة  حاولت  �صو�مرة:  عربية   •
ترخي�ص لبناء منزلهما دون جدوى، فقاما ببناء بيت، وبعد خم�صة �أعو�م على بنائه، 

وبالتحديد يف 1998/6/9، قام �الحتالل بهدمه، فاأعادت �لعائلة بناء �ملنزل على �لفور، 

حنا روت و�آخرون، �إخالء �مل�صاكن باالإكر�ه، در��صة �الأثر على �لن�صاء �لفل�صطينيات يف �لقد�ص �ل�رشقية، �ص 8.  
60

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2009 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
61

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 285.

IDMC, A Policy of Displacement and Dispossession amid Renewed Conflict, p. 10.  62

مركز بت�صيلم، معطيات حول هدم �لبيوت غري �ملرخ�صة يف �لقد�ص، 2019/12/12، �نظر:  
63

https://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics  
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بناء  �لعائلة  �أعادت  ثم  جمدد�ً،  �الحتالل  هدمه  �النتهاء  على  �ملنزل  �صارف  وعندما 

بناء  �لعائلة  �أعادت  ثم  تدمريه،  مّت  �لتايل  �ليوم  ويف   ،2001 �صنة  �إليه  و�نتقلت  �ملنزل 

مرة  تدمريه  مّت   ،2003/4/3 يف  عليه  �الأخرية  �للم�صات  ت�صع  كانت  وحني  �لبيت، 

هدم  عن  �الحتالل  ثني  يف  �الإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات  حماوالت  تفلح  ومل  �أخرى، 

64
�ملنزل، وبالتايل �رُشدت عربية وزوجها و�أوالدها �ل�صبعة.

�لعي�صاوية،  بلدة  �أر�ص متلكها يف  �لبناء على قطعة  با�رشت  �أبو رميلة:  حممد  ياقوت   •

مفت�صي  من  �أي  خاللها  ي�صل  مل  �أعو�م،  �أربعة  �لبناء  عملية  و��صتمرت   ،2006 �صنة 

بلدية �الحتالل يف �لقد�ص، وعندما كانت ت�صتعد و�أبناوؤها �لت�صعة لالنتقال للبيت، قامت 

عليها  بنت  �لتي  �الأر�ص  �أن  بحجة  �إنذ�ر؛  �صابق  دون  �ملنزل،  بهدم  �الحتالل  جر�فات 

عليها  فاأُغمي  �ملنظر،  �ملر�أة  تتحمل  مل  خ�رش�ء،  �أر��صٍ  �أنها  �الحتالل  بلدية  ت�صنفها 

�إىل �مل�صت�صفى، فقد ت�صبب هدم �ملنزل يف حتطيمها �قت�صادياً؛  وفقدت �لوعي، وُنقلت 

كونها َبنَتْه بكل �ملال �لذي وفّرته، �إ�صافة �إىل تر�كم �لديون عليها.65 

�أن �صلطات �الحتالل تنتظر حتى يقرتب �مل�صكن من �الكتمال، ثم  يت�صح مما �صبق 

تعمد �إىل تدمري �ملنزل؛ بهدف تكبيد �ل�صكان �أكب قدر من �خل�صائر، ومتنع فر�صتهم يف 

�لبناء جمدد�ً.

2. هدم املنازل يف املنطقة ج بال�شفة الغربية واأثر ذلك على املراأة:

�الحتالل  عليها  وي�صيطر  �لغربية،  �ل�صفة  م�صاحة  من   %62 نحو  ج  �ملنطقة  متثل 

�لتي   %30 للـ  بالن�صبة  �أما  �أر��صيها،  من  تقريباً   %70 �لبناء يف   ويحظر 
66

ب�صكل كامل،

متثل �الأر��صي �ملتبقية، فاإن �صل�صلة من �لقيود حتد ب�صورة كبرية من �إمكانية �حل�صول 

على ترخي�ص بناء، و�حلقيقة �أن �صلطات �الحتالل ال ت�صمح بالبناء بحرية �صوى يف �أقل 

�لبناء  �صوى  خيار  للفل�صطينيني  ُيرتك  ال  ذلك  ونتيجة  ج،  �ملنطقة  م�صاحة  من   %1 من 

منظمة �لعفو �لدولية، “ملف خا�ص �لعنف �صّد �ملر�أة،” 2004، �ص 26.  
64

موؤ�ص�صة �حلق و�آخرون، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، �ص 53.  
65

IDMC, A Policy of Displacement and Dispossession amid Renewed Conflict, p. 4.  66
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 ومن �الأمثلة على �لن�صاء �لتي هدم �الحتالل 
67

دون ترخي�ص، و�ملخاطرة بهدم مبانيهم.

بيوتهن، وفاء حممد �لكعابنة، �لتي �أقدم �الحتالل على هدم منزل عائلتها، يف بيت حنينا 

20 �صخ�صاً، ُجلّهم من �لن�صاء  �أدى لت�رشيد  2011/11/24؛ مما  �صمال غربي �لقد�ص، يف 

كافة،  �ملنزل  حمتويات  �إخر�ج  من  �لعائلة  تتمكن  �أن  دون  �ملنزل  ُدمر  وقد  و�الأطفال، 

�إن كانت حتت  ُيعرف  �آالف دوالر، ال   10 ُحلى ذهبية بقيمة  كما ت�صبب ذلك يف فقد�نها 

68
�الأنقا�ص، �أو �رشقها �لعمال و�جلنود.

يعد ذلك مثاالً و��صحاً على هدم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملنازل �لفل�صطينيني يف �ملنطقة ج 

و�لتي يهدف �الحتالل من خاللها �إىل ت�رشيد �لفل�صطينيني، و�إفقارهم، وح�رش تفكريهم 

يف كيفية �حلفاظ على م�صاكنهم من �لهدم.

3. تهجري وت�رشيد الن�شاء ب�شبب جدار الف�شل والتو�شع الإ�رشائيلي:

�الأر��صي  �ل�صكنية، وجتريف  �ملباين  عملت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على هدم 

على  �أن�صاأته  �لذي  و�لتو�صع،  و�لف�صل  �ل�صم  جد�ر  طريق  يف  عائقاً  تقع  �لتي  �لزر�عية، 

�أر��صي �ملو�طنني يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص.

�أيار/ حتى   ،2002 �صنة  �جلد�ر  بناء  بدء  منذ  ُهّجرت  �لتي  �الأ�رش  جمموع   بلغ 

مايو 2005، 2,448 �أ�رشة، وز�د عدد �الأ�رش �ملنكوبة؛ ب�صبب �جلد�ر حتى و�صل عددهم 

منت�صف �صنة 2008 �إىل 3,880 �أ�رشة، كما مّت تهجري 27,841 فرد�ً من �لتجمعات �لتي 

69
مّر بها جد�ر �ل�صم و�لتو�صع حتى نهاية حزير�ن/ يونيو 2008.

4. اأثر هدم املنزل على الو�شع القت�شادي للن�شاء:

وفقد�ن  �ملنازل،  هدم  نتيجة  �صلبي؛  ب�صكل  للعائالت  �القت�صادي  �لو�صع  تاأثر 

من  كثري�ً  فاإن  وبالتايل  �لن�صاء،  كاهل  على  �مللقاة  �القت�صادية  �الأعباء  وز�دت  �ملقتنيات، 

�لعائالت ��صطرت لال�صتد�نة، و�أحياناً �أخرى ��صطرت �لن�صاء لبيع حليهن �لذهبية؛ من 

ال�شفة  يف   C املنطقة  يف  الأمن  وانعدام  التهجري  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
67

الغربية، متوز/ يوليو 2011، �ص 10.

موؤ�ص�صة �حلق و�آخرون، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، �ص 33-32.  
68

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2008 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
69

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 254.
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�أجل �الإنفاق على �لبيت، ويف حاالت مل تتمكن �لعائلة من بيع �أ�صياء؛ الأنها ال متلك �صيئاً، 

كل  الأن  منه؛  لت�صتدين  �أحد�ً  �لعائلة  جتد  مل  �أخرى  �أحيان  ويف  �صيء،  كل  فقدت  �أن  بعد 

70
�ملحيطني يرون بظروف �قت�صادية �صعبة، �أو ب�صبب تر�كم �لديون عليها.

�أّثر �صلباً على �ملر�أة  �إن ��صتهد�ف �الحتالل لبيوت �لفل�صطينيني بالهدم و�الإخالء قد 

حمور  فهو  فيه،  للعي�ص  مكان  فقد�ن  من  بكثري  �أكرث  لها  بالن�صبة  فالبيت  �لفل�صطينية، 

و�مل�صدر  وقتها،  ُجّل  فيه  تق�صي  �لذي  عاملها  وهو  باالأمان،  و�صعورها  ��صتقر�رها 

مع  مزدحمة  ظروف  يف  للعي�ص  �ملنزل  فقد�ن  حالة  يف  �ملر�أة  وت�صطر  الأمنها،  �لرئي�صي 

عاتقها  على  ويقع  �خل�صو�صية،  بانعد�م  ت�صعر  وبالتايل  زوجها،  عائلة  �أو  عائلتها، 

�حتياجات  لتوفري  �الأكب،  �لعبء  عليها  ويكون  جديد،  من  �أ�رشتها  حياة  لرتميم  �لكفاح 

و��صطر�رهم  �ملنزل،  فقد�ن  بعد  �حلياة،  يف  �ال�صتمر�ر  لي�صتطيعو�  و�أبنائها،  زوجها 

حلياة �لت�رشد و�للجوء. 

املــراأة لأقــربـاء  الحـتــالل  ا�ســــتـهـداف  الثاين:   املبحث 

     الفل�سطينية واأثر ذلك عليها:

و�العتقال،  و�جلرح،  بالقتل،  �لفل�صطينيني  للمو�طنني  �الحتالل  ��صتهد�ف  �إن 

معي�صتها،  �صبل  على  و�أّثر  �لفل�صطينية،  �ملر�أة  على  �صلباً  �نعك�ص  و�ملطاردة،  و�لتعذيب، 

و�الإبنة،  و�لزوجة،  و�الأخت،  �الأم،  كونها  و�الجتماعي؛  �لنف�صي  و�صعها  على  �أّثر  كما 

و�لقريبة الأولئك �لرجال �لذين ��صتهدفهم �الحتالل.

للمــراأة الجـتـمـاعـي  الو�شــع  علـى  الحـتـالل  انـتـهـاكـات  اأثــر   اأولً: 

  الفل�شطينية:

من �ملعروف �أن �لرجل هو رّب �الأ�رشة و�مل�صوؤول �الأول عن تلبية �حتياجات �الأ�رشة 

و�الأوالد، وبغياب �لرجل؛ نتيجة �ال�صت�صهاد، �أو �العتقال، و�الإبعاد �لق�رشي، فاإن �ملر�أة 

وتوّفر  �أوالدها،  تربي  حتى  �حلياة  معرتك  وتخو�ص  �لرجل،  دور  تاأخذ  الأن  ت�صطر 

وز�دت  �الأوالد  كب  كلما  �صعوبة  �الأمر  ويزد�د  �حتياجاتهم،  وجميع  �لعي�ص،  لقمة  لهم 

متطلباتهم و�حتياجاتهم.

موؤ�ص�صة �حلق و�آخرون، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، �ص 53.  
70
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1. تغري يف اأدوار النوع الجتماعي:

�لفل�صطينية،  �ملر�أة  على  �صلباً  �نعك�صت  �لفل�صطينيني،  �صّد  �الحتالل  �إجر�ء�ت  �إن 

�أو جرحه، و�أن تتحمل  �أو �عتقاله  �أن تاأخذ دور �لرجل، بعد ��صت�صهاده  وفر�صت عليها 

م�صوؤولية �الأ�رشة كاملة. وقد �أفادت در��صة �إىل �رتفاع �أعد�د �الأ�رش �لتي تر�أ�صها �لن�صاء 

%7.7 من  �لن�صبة  �رتفعت  فقد  للدر��صة  ووفقاً   ،2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع   بعد 

�صنة 1995، �إىل 8.1% �صنة 2004، وكان ذلك ناجتاً عن �زدياد �أعد�د �ل�صهد�ء، و�عتقال 

71
�آالف �أرباب �الأ�رش �لرجال، وجرح �آالف �آخرين.

مع تز�يد �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، تز�يدت �أعد�د �لن�صاء �للو�تي �صكلن �لعائل �لوحيد 

من  يقارب  ما  فاإن   ،2017 ل�صنة  �لفل�صطيني  �الإح�صاء  د�ئرة  لتقرير  ووفقاً  لالأ�رشة، 

�ل�صفة  يف   %11.2 بو�قع  �ملعيل،  فقد�ن  بعد  لالأ�رشة  �ملعيالت  هّن  �لن�صاء،  من   %10.6
72

�لغربية، و9.5% يف قطاع غزة.

�الإن�صان حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  عن  �صادر  �إح�صائي  تقرير   �أكد 

خالل  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أن   ،Euro-Mediterranean Human Rights Monitor

�لدخل،  ��صتقر�ر  عدم  من  �الأر�مل  عانت  وقد  �أرملة،   800 خلّف   ،2009/2008 �لعام 

 ويف �لوقت نف�صه بلغ عدد �الأيتام 
73

و�ل�صعور �ملتتابع بالتهديد، و�رتفاع م�صتويات �لقلق،

�أطفالها  عن  م�صوؤولة  تكون  �أن  �الأم  على  وتوّجب   
74

يتيماً.  1,896 �لعدو�ن  ذلك  نتيجة 

وتوفر لهم �حتياجاتهم. وقائمة �لن�صاء �للو�تي ُفِر�َص عليهن حتمل �أعباء �الأ�رشة؛ نتيجة 

��صتهدف �الحتالل �أزو�جهن بالقتل، �أو �الأ�رش، �أو �جلرح كثرية، منهن:

منزل   ،2009/1/5 يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  ��صتهدفت  �ل�صموين:  م�صعودة   •

�صخ�صاً   41 ��صت�صهاد  عن  �أ�صفر  مما  غزة؛  مبدينة  �لزيتون  حي  يف  �ل�صموين  عائلة 

�أمني عا�صي و�صامي �صحويل، املراأة الفل�شطينية والنزاع امل�شلح، �ص 8.  
71

�جلهاز  �هلل:  )ر�م   2017 لعام  ال�شنوي  الإح�شائي  فل�شطني  كتاب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
72

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2018(، �ص 64.

 Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, The Palestinian Women speak out: The Blockade  73

Threatens Every Aspect of our lives, p. 6.

العدوان وجرحى  �شهداء  حول  مف�شل  تقرير  �لفل�صطينية ،  �ل�صحة  وز�رة  �ل�صحية،  �ملعلومات  مركز   
74 

)غزة: وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، �آب/ �أغ�صط�ص 2014(، �ص 9.
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هي  �أما  كامل،  ب�صكل  منزلها  تدمري  مّت  كما  م�صعودة،  زوج  بينهم  كان   
75

�لعائلة، من 

�صيبت بجر�ح يف �صدرها، ومكثت يف �مل�صت�صفى ع�رشة �أيام، وبعد خروجها من 
ُ
فقد �أ

�أن تو��صل حياتها بدون زوج، وبدون بيت، ويقع على عاتقها  �مل�صت�صفى كان عليها 

تربية ثالثة �أطفال، �أحدهم كان جنيناً يف بطنها حني ��صتُ�صهد �أبوه، وقد قالت م�صعودة: 

ُولد طفلي،  �أمل وال م�صتقبل، لقد فقدت كل �صيء... كنت حزينة عندما  “لي�ص عندي 
تذكرت زوجي، كان يعتني باالأطفال عند والدتي”.76

13 مرة منذ �أكرث من  �لذي خ�صع لالعتقال  �الأ�صري فالح ندى  �أم طاهر ندى: زوجة   • 

�صنة 1991، وُحكم عليه �صنة 2003 بال�صجن 14 عاماً، ُفر�ص عليها �أن تتوىل م�صوؤولية 

�لبيت، و�أوالدها �لت�صعة لوحدها؛ ب�صبب �العتقال �ملتكرر لزوجها، وقد زّوجت ثالثة 

من �أبنائها، دون وجود و�لدهم؛ لذلك فهي ت�صعر ب�صيء منقو�ص طو�ل �لوقت، وفر�غ 

ال يكتمل؛ ب�صبب عدم وجود �لزوج بني �أ�رشته.77

�أمرية �صالح �أبو ناب: تعر�ص زوجها عبد �لرحمن �صالح لالإ�صابة يف عينه �صنة 1987؛   •

�إ�صابته بالعمى يف عينه؛  �إطالق �الحتالل قنابل غاز جتاهه، وترتب على ذلك  نتيجة 

�لروؤية، وبالتايل  �لعني �الأخرى، فاأ�صبح عاجز�ً وال ي�صتطيع  و�أّثر ذلك فيما بعد على 

وو�لدهم،  �أطفال  ت�صعة  من  مكونة  عائلة  م�صوؤولية  وحدها  تتوىل  �أن  �أمرية  على  كان 

�لبيت  عن  تغيب  وكانت  كبائعة،  و�لعمل  �لفل�صطينية  �ملدن  بني  للتنقل  ��صطرت  حيث 

الأيام و�أ�صابيع؛ من �أجل حت�صيل لقمة �لعي�ص.78 

�لذكرية؛  �لعاملة  للقوى  بالن�صبة  �لدخل  وفقد�ن  �لبطالة،  يف  �حلادة  �لزيادة  �أدت  كما 

ب�صبب �حل�صار و�الإغالق، �إىل �ل�صغط على �لن�صاء، الإيجاد عمل ُيِدر دخالً؛ مما ��صطر 

�أو عامالت يف قطاعات غري منظمة؛ من  �إىل قبول وظائف مثل عامالت تنظيف،  �لن�صاء 

�أجل توفري لقمة �لعي�ص الأوالدهن، ومنهن؛ نبيلة عبد �هلل فيا�ص، �إذ بعد �أن منعت �صلطات 

كبرية  ن�صبة  عانت   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لعمل  من  �لقطاع  عمال  �الحتالل 

�صمري ر��صي وتي�صري �أبو مر�د، اآثار احل�شار واملجزرة ال�شهيونية على الو�شع ال�شحي، �ص 42.  
75

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، بعيون الن�شاء، �ص 48-46.  
76

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع مدللة ندى، زوجة فالح ندى، �لبرية، 2017/7/6.  
77

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع �صهيلة ح�صني، �بنة �أمرية �أبو ناب، غزة، 2017/2/10.  
78
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جب زوجها على ترك �لعمل، �إىل �لعمل 
ُ
من �لعمال من �لبطالة، فا�صطرت نبيلة بعد �أن �أ

79
كخياطة حتى ت�صتطيع �أن توفر �حتياجات �أ�رشتها.

تتحمل  �أن  عليها  وَفَر�َص  م�صاعفة،  معاناة  للمر�أة  �صبّب  �الأدو�ر  يف  �النقالب  ذلك 

�إذ�  م�صاعفة  �مل�صوؤولية  تلك  وتكون  �لرجل،  عاتق  على  تقع  غالباً  كانت  �لتي  �مل�صوؤولية 

كان هناك �أوالد، يتطلبون مزيد�ً من �الحتياجات، خ�صو�صاً كلما كبو�.

2. احلواجز واأثرها يف زيادة العبء على املراأة:

�ملبيت  �لرجال  من  �لكثري  تف�صيل  �إىل  �الأ�صخا�ص  حركة  على  �ملفرو�صة  �لقيود  �أدت 

�لوقت على �حلو�جز؛ مما  لالإذالل، وت�صييع  �أكرث؛ تفادياً  �أو  �أماكن عملهم، الأ�صبوع  يف 

 ومنهن:
80

فر�ص على �لن�صاء حتمل �مل�صوؤولية �لكاملة؛ نتيجة غياب �لزوج،

عمله  مكان  يف  للمبيت  زوجها  ي�صطر  �خلليل،  ق�صاء  �لعروب،  خميم  من  قنّام:  �إيان   •

يف مدينة ر�م �هلل ب�صبب �حلو�جز، �لتي تقّطع �ملدن �لفل�صطينية، وبالتايل فهو ال يرى 

�أو �أ�صبوعني، �أو �صهر، مما يفر�ص على �ملر�أة �أن  زوجته و�أوالده �إال مرة كل �أ�صبوع، 

تكون ربة �الأ�رشة، وتهتم بالبيت و�حتياجات �الأوالد، ويكون �الأمر �أكرث م�صقة على 

�ملر�أة �إذ� مر�ص �أحد �أوالدها ليالً.81

�ل�صيدة نعيمة: من منطقة كفر عقب بالقد�ص، زوجها رجل مقد�صي، لكنه يحمل هوية   •

باأنها  �لتي ي�صنفها �الحتالل  �لعيزرية،  ي�صكنون يف منطقة  �أهله  �لغربية؛ الأن  �ل�صفة 

على  �حل�صول  ي�صتطيع  وال  �أريحا،  يف  مز�رعاً  زوجها  ويعمل  �لقد�ص،  حدود  خارج 

م�صوؤولية  �ملر�أة  فتتحمل  الأ�صابيع،  �لعائلة  عن  يتغيب  لذلك  �لقد�ص؛  يف  �إقامة  ت�رشيح 

�لبيت و�الأبناء وقت غيابه.82

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع نبيلة �لباي�ص، جريحة، جباليا، 2017/2/12.  
79

حليمة �أبو �صلب، اأو�شاع املراأة الفل�شطينية يف القد�س، �صل�صلة �أور�ق �لقد�ص 2 )د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، منظمة   
80

�لتحرير �لفل�صطينية، 2010(، �ص 182. 

موؤ�ص�صة  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  �لفل�صطينية،”  �ملر�أة  �صد  �ل�صيا�صي  “�لعنف  �لهادي،  عبد  فيحاء   
81

�لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 55، 2003، �ص 98.

�ملقد�صيات  �لفل�صطينيات  تو�جهها  �لتي  و�الجتماعية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  “�لتحديات  زيد،  �أبو  هدى   
82

،2014 �هلل،  ر�م  بريزيت،  جامعة  ماج�صتري،  ر�صالة  �لفل�صطينية،”  �لوطنية  �ل�صلطة  مناطق  يف   �ملتزوجات 

�ص 68.
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3. حتّمل املراأة اأعباء البيت ب�شبب منع جمع �شمل العائالت الفل�شطينية:

ي�صطر �لكثري من �لرجال �لعي�ص بعيد�ً عن عائالتهم وزوجاتهم؛ ب�صبب منع �الحتالل 

�لقلق  حالة  تعي�ص  وجعلها  للمر�أة،  متز�يدة  �صغوطاً  �صبّب  مما  �ل�صمل؛  جمع  منحهم 

لزوجها  �صمل  جمع  على  �حل�صول  �صبيل  يف  كثري�ً،  �ملقد�صية  �ملر�أة  تعاين  كما  و�لتوتر، 

تهويدها،  حماولة  يف  �رش�صة  �صهيونية  لهجمة  تتعر�ص  �ملدينة  �أن  بحكم  وعائلتها، 

و�لت�صييق على �صكانها، ودفعهم للرحيل.

وقد تبني �أن �أكرث من 35 �ألف مقد�صية متزوجة من فل�صطينيي �ل�صفة �لغربية، ما زلن 

ينتظرن �إجر�ء�ت جمع �ل�صمل الأزو�جهن. وخالل �الأعو�م 2009–2019؛ مل يتم �إ�صد�ر 

 وبالتايل تقوم �ملر�أة 
83

�أي معاملة جمع �صمل للن�صاء �ملقد�صيات، وبقيت عائالتهن م�صتتة،

�ملقد�صية بقيادة �الأ�رشة، وتربية �الأوالد يف ظّل �لغياب �لق�رشي لزوجها.

من ناحية �أخرى، قد يعي�ص �لزوج )غري �حلا�صل على جمع �ل�صمل( يف مدينة �لقد�ص 

يلك ال  وبالتايل  �لقد�ص،  يف  �إقامة  ت�رشيح  على  ح�صوله  لعدم  قانوين؛  غري   ب�صكل 

بدور �ملقد�صية  �ملر�أة  لقيام  �أدى  مما  باالأمن؛  �ل�صعور  �أو  و�لعمل،  �لتحرك  على   �لقدرة 

84
كبري يف �إد�رة �صوؤون �الأ�رشة، و�تخاذ �لقر�ر.

ويف �أحيان كثرية، ت�صطر �ملر�أة �ملقد�صية �أن تخرج يومياً لعمل ب�صيط، و�أجرة زهيدة، 

يف  منهن  �لكثري  تعمل  كما  و�ملوؤ�ص�صات،  �مل�صت�صفيات،  وتنظيف  �مل�صانع،  يف  تعمل  كاأن 

85
جمال تقدمي �خلدمات للم�صنني يف بيوتهم؛ من �أجل �أن توفر قوتها وقوت �أوالدها.

بالقتل،  �ملتمثلة  باأكمله،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  �الحتالل  �نتهاكات  فاإن  وهكذ� 

و�جلرح، و�العتقال، و�حل�صار، وما ت�صبب به من فقر وبطالة، ومنع جمع �صمل �لعائالت، 

�أدت �إىل زيادة م�صوؤوليات �لن�صاء د�خل �الأ�رشة؛ مما �أدى النقالب �الأدو�ر بني �جلن�صني، 

وبالتايل �أ�صبحت �ملر�أة هي �ملعيل �الأ�صا�صي لالأ�رشة، و�مل�صوؤول �لرئي�صي عنها.

�نظر:   ،2019/3/7 �الإعالمية،  �ألف طلب معلق، �صبكة ر�ية   35 و�أكرث من  �أ�صري�ت منازلهن  ن�صاء  �ل�صمل..  مل   
83

https://www.raya.ps/news/1060512.html

�ملقد�صيات  �لفل�صطينيات  تو�جهها  �لتي  و�الجتماعية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  “�لتحديات  زيد،  �أبو  هدى   
84

�ملتزوجات يف مناطق �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية،” �ص 64.

�ملرجع نف�صه، �ص 81–82.  
85
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4. ا�شتخدام املراأة الفل�شطينية كورقة �شغط:

�ملجتمع  يف  �ل�صائدة  و�لتقاليد  �لعاد�ت  مبنظومة  �الحتالل  �صلطات  ��صتعانت 

�لفل�صطيني، و��صتغلت مفهوم �رشف �لعائلة؛ النتز�ع �ملعلومات من �ملعتقلني �لن�صيطني 

�أمامهم،  وتعذيبهن  �أخو�تهم،  �أو  زوجاتهم،  �أو  �أمهاتهم،  �عتقال  خالل  من  �صيا�صياً، 

و�لتهديد باغت�صابهن ما مل يف�صحو� عن �ملعلومات �ملتوفرة لديهم. ومن �لن�صاء �لالتي 

��صتخدمهن �الحتالل كورقة �صغط:

بهدف  1971/7/22؛  يف  �الحتالل  �عتقلها  نابل�ص،  من  ح�صان:  علي  �إبر�هيم  زغلولة   •

�ل�صغط على �بنها �ملطارد، ثم حكم عليها بال�صجن ع�رشة �صهور، وغر�مة مالية؛ الأنها 

رف�صت �لتعاون مع �الحتالل من �أجل �إلقاء �لقب�ص على �بنها.86

�أخت  كونها  1977؛  �صنة  �عتقلت  حلم،  بيت  يف  �لدهي�صة  خميم  من  �جلعفري:  فاطمة   •

�ملنا�صل علي �جلعبي، تاركة خلفها طفالً ال يتجاوز �ل�صهر من عمره. ومّت �لزّج بها 

�أيام متتالية، عانت خاللها  �لتحقيق معها خم�صة  �أحد زنازين �مل�صكوبية، و��صتمر  يف 

�آالماً �صديدة؛ ب�صبب تخرث �حلليب يف �صدرها، ثم نقلت من �مل�صكوبية �إىل �صجن غزة 

�ملركزي، وكانت تظن يف قر�رة نف�صها �أنها عائدة لبيتها و�أوالدها؛ الأنها مل تفعل �صيئاً 

يتوجب �العتقال.87

ر�صمية �ل�رش�حتة: �عتقلها �الحتالل �صنة 1980، بعد �عتقال زوجها حممد �ل�رش�حتة   •

21 يوماً، تعر�صت  �صجن غزة �ملركزي ملدة  �أ�صهر، وقد خ�صعت للتحقيق يف  باأربعة 

خاللها للتهديد، و�لتخويف، و�لرتهيب، كما ُزّج بها يف زنز�نة �صيقة، ومّت عر�صها على 

زوجها، و�دعى �ملحققون �أمامه �أنها قد �عرتفت عليه؛ يف حماولة لل�صغط عليه ليعرتف. 

ويف �صنة 1989 مّت �عتقالها جمدد�ً، وخالل ذلك �العتقال عذبوها عذ�باً �صديد�ً، ومزقو� 

�صعرها، و�رشبوها على ظهرها، وكانت حامالً، ويف �لوقت نف�صه �عتقلو� و�لدة زوجها 

�أعو�م، وقد تعمد �ملحتلون عر�صهم  �مل�صنّة، كما �عتقلو� �بنها منر وكان عمره ت�صعة 

عارف �لعارف، املعذبون يف ال�شجون الإ�رشائيلية من اأبناء فل�شطني 1967-1972 )بريوت: �لد�ر �لعربية   
86

للمو�صوعات، د.ت.(، �ص 327.

ريوند� طويل، �شجينات الوطن ال�شجني، �ص 163–165.  
87
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على �الأ�صري، حتى يرى �آثار �لتعذيب عليهم، يف حماولة لك�رش �إر�دة �الأ�صري، و�إ�صعاف 

معنوياته.88

ندى،  فالح  زوجها  �عتقال  بعد  وذلك   ،2003 �صنة  �الحتالل  �عتقلها  ندى:  طاهر  �أم   •

�ملحققون  مار�ص  وقد  �أم،  �أو  �أب  بدون  �أطفال  ت�صعة  خلفها  تاركًة  فقط،  ب�صاعتني 

�لباب،  �أروها زوجها من عقب  �لنف�صي، حيث  �لتعذيب  �أنو�ع  �أب�صع  �ل�صهاينة �صدها 

مقيدة  وهي  زوجها،  على  عر�صها  مّت  ثم  و�لتعذيب،  �ل�رشب  �آثار  وعليه  مقيّد  وهو 

�لتحقيق  ��صتمر  �إليه. وقد  �ملن�صوبة  بالتهم  لل�صغط عليه حتى يعرتف  وتبكي؛ وذلك 

�لرملة، وُحكم عليها بال�صجن ت�صعة �صهور؛  �إىل �صجن  معها �صتني يوماً، ثم متّ نقلها 

بتهمة روؤية �صخ�ص مطلوب ل�صلطات �الحتالل.89

هوؤالء هم �ملحتلون �لغا�صبون! يعتقلون �مر�أة، ويعذبونها، ويحكمون عليها بال�صجن؛   

ب�صبب روؤيتها لزوجها، وعدم �الإبالغ عنه؛ الأن �صلطات �الحتالل تطارده.هل يوجد 

قانون ينح لالحتالل �حلق �أن يحاكم �مر�أة ملجرد �أنها كانت على �ت�صال مع زوجها 

�ملطارد؟ وكيف يكن المر�أة �أن ُتبلّغ عن زوجها ل�صالح �الحتالل؟

منتهى �لطويل: �عتقلها �الحتالل �صنة 2010، ولُفقت لها تهمة “ع�صو يف جمعية غري   •

قانونية”؛ بهدف �ل�صغط على زوجها �لقيادي يف حركة حما�ص جمال �لطويل؛ ليرتك 

يف  عام  ق�صائها  وبعد  �العتقال،  خالل  لالمتهان  تعر�صت  وقد  �لبرية،  بلدية  رئا�صة 

�الإفر�ج  �الحتالل  ورف�ص   ،2011/7/2 يف  ب�رشى  �بنتها  �عتقال  مّت  �الحتالل،  �صجون 

90
عنها بالرغم من عدم وجود تهمة حمددة لها.

�لن�صاء  ي�صتهدف  �إذ  �أخالقية؛  معايري  �أي  يحرتم  ال  �الحتالل  �أن  �صبق  مما  تبني 

باالعتقال، ممن هّن قريبات الأحد رجال �ملقاومة؛ بهدف �ل�صغط على �أقربائهن �لرجال 

�صو�ء كانو� �أ�رشى �أم مطاردين.

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع ر�صمية �ل�رش�حتة، زوجة منر �ل�رش�حتة، غزة، 2017/2/18.  
88

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع مدللة ندى، 2017/7/6.  
89

مقابلة �أجرتها �لباحثة منتهى �لطويل، و�لدة ب�رشى �لطويل، 2016/12/22.  
90
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5. العنف الأ�رشي �شّد املراأة ب�شبب ممار�شات الحتالل:

�إن حالة �لعنف �صّد �لن�صاء �لفل�صطينيات تتفاقم جر�ء �صيا�صات �الحتالل �لقمعية �صّد 

�لفل�صطينيني، وقد �أثبتت �لدر��صات �أن عنف �الحتالل �ملوّجه �صّد �لرجال �لفل�صطينيني 

91
غالباً ما يتحول �إىل �أعمال عنف يرتكبها �لرجل �صّد �ملر�أة.

اأ. احلواجز واأثرها على العنف املجتمعي:

�أ�صهمت �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �لتي قيدت حركة �لفل�صطينيني ومنعتهم من 

لفرت�ت  بيته  يبقى يف  �أن  ُفر�ص عليه  �لذي  �لرجل  �ل�صغط على  تز�يد  �إىل  �لتنقل بحرية، 

طويلة، على عك�ص رغبته، �الأمر �لذي �نعك�ص يف �صورة عنف مار�صه �لرجل �صّد �ملر�أة.

وقد ��صطّر ذلك بع�ص �لن�صاء للخروج من منازلهن؛ للبحث عن عمل الإعالة �أ�رشهن، 

يف حني يبقى �لرجل يف �ملنزل؛ �الأمر �لذي �أخل با�صتقر�ر �لعالقات د�خل �لعائلة، وو�صع 

�لن�صاء يف موقف خطر، حيث يلجاأ بع�ص �لرجال �إىل �لو�صائل �لعنيفة، لتاأكيد �صيطرتهم، 

�إذ ي�صعرون بعدم �الأمان ب�صبب و�صعهم يف �لعائلة، ويح�صون باالإحباط جر�ء م�صاعر 

 مما �أّثر �صلباً على �لن�صاء �للو�تي �أ�صبحن �صحايا �لعنف �لعائلي، 
92

�لعجز وقلة �حليلة؛

نتيجة  ولكن  م�صتقل،  بيت  يف  �صعيدة  زوجية  حياة  تعي�ص  كانت  �لتي  �ص  �ص.  ومنهن؛ 

�حل�صار و�الإغالق َفَقَد زوجها عمله، وتغري �صيئاً ف�صيئاً نحو �الأ�صو�أ، و�أ�صبح ع�صبي 

93
�ملز�ج، �رشيع �لغ�صب و�النفعال، فكان ي�صتمها وي�رشبها، كما منعها من زيارة �أهلها.

ب. العدوان الإ�رشائيلي على املدن الفل�شطينية، ودوره يف زيادة العنف: 

�أكدت �لعديد من �لدر��صات �أن عنف �الحتالل �أدى �إىل زيادة �لعنف �ملجتمعي و�الأ�رشي 

�صّد �لن�صاء �لفل�صطينيات، وبالتايل فقدن �الأمن و�ل�صالمة يف حياتهن �ليومية.

ففي م�صح �أجرته �الأمم �ملتحدة بعد عدو�ن 2009/2008 على قطاع غزة، عّب معظم 

�مل�صتجوبني عن �زدياد �لعنف �صّد �ملر�أة، مقارنة مبا كان عليه قبل �لعدو�ن، كما ُعدَّت 

طاقم �صوؤون �ملر�أة، تقرير حول العنف �شّد الن�شاء يف �شياق ال�رشاع )ر�م �هلل: طاقم �صوؤون �ملر�أة، 2015(،   
91

�ص 6.

حم�صن حممد �صالح، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �ص 53.  
92

عو�طف �جلديلي، “�حل�صار يف قف�ص �التهام،” جملة الغيداء، مركز �صوؤون �ملر�أة، غزة، �لعدد 6، �ص 39-38.  
93
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 و�أكدت در��صة �أخرى �زدياد �لعنف بعد �لعدو�ن على 
94

�لن�صاء �مل�رشد�ت يف خطر �أكب.

غزة �صنة 2014، خ�صو�صاً عند �لن�صاء �مل�رشد�ت، وذكرت �أن 7.6% من �لن�صاء مررن 

�لنتائج  وبتعميم  ��صتثنائي،  ب�صكل  به  مررن  و%2.7  حينه،  يف  د�خلي  عنف  بتجربة 

جلميع �صكان قطاع غزة، تبني �أن 3,181 من بني 100 �ألف من �لن�صاء و�لفتيات يف غزة، 

95
ممن تزيد �أعمارهن عن 17 عاماً، قد مررن بتجربة عنف د�خلي خالل �صنة 2014.

ُفتحت خالل  �لتي  �الإيو�ء،  �لن�صاء و�لفتيات يف مر�كز  تعّر�ص  �أخرى  و�أكدت در��صة 

عدو�ن �صنة 2014 على قطاع غزة، الأ�صكال خمتلفة من �لعنف؛ نتيجة �الأجو�ء �مل�صحونة 

بالغ�صب، و�خلوف، و�لقلق، و�كتظاظ �لنا�ص بالعائالت من مناطق جغر�فية، وخلفيات 

�الإيو�ء،  مر�كز  يف  �لفتيات  �صّد  �ملمار�ص  �لعنف  �أن  �لدر��صة  و�أ�صارت  متنوعة.  ثقافية 

تر�وح بني �لعنف �للفظي، و�جل�صدي، و�جلن�صي، وغالباً ما يكون �لزوج هو من يار�ص 

�إىل  �إ�صافة  �جلميع،  �أمام  ومهينة  م�صيئة  باألفاظ  �لتلفظ  خالل  من  زوجته،  �صّد  �لعنف 

�ل�رش�خ و�لنظر�ت �لتي حتمل معنى �لغ�صب؛ مما ي�صع �لن�صاء يف حالة �رتباك، وخوف، 

96
وترقب، وقلق.

�لزوج عندما يرى زوجته وبناته  �لو�قع على  �لنف�صي  �ل�صغط  �إىل  ويكن عزو ذلك 

يف مكان خمتلط ومكتظ بال�صكان، وال يوجد لهم خ�صو�صية، فمن �لطبيعي �أن يخ�صى 

عليهن؛ �الأمر �لذي يرتجمه �لبع�ص على �صكل عنف �صّد �ملر�أة.

ج. البطالة ودورها يف العنف املجتمعي:

�صّد  �لعنف  وترية  تز�يد  �إىل  �أدى  و�الإغالق،  �حل�صار  ب�صبب  �لبطالة  ن�صبة  تز�يد  �إن 

�أ�رش  بني  �أكب  ب�صكل  منت�رشة  �الأ�رشي،  �لعنف  �أ�صكال  ومعظم  �لفل�صطينيات،  �لن�صاء 

�لطبقة �لفقرية، خ�صو�صاً تلك �لتي يعاين فيها �لزوج من �لبطالة، الأن عجزه عن تلبية 

�حتياجات �أ�رشته، ي�صعره بالتوتر و�لقلق، فيقدم على �لتعبري عن �لغ�صب و�الإحباط من 

اآب/  خا�س  تقرير  الإن�شانية  ال�شوؤون  مراقب  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
94

اأغ�شط�س 2009، 2009/9/17، �ص 12.

 Catherine Muller and Laila Barhoum, Violence Against women in the Gaza strip after Military  95

 Operation Protective Edge 2014 )Madrid and Johannesburg: Alianza por la Solidaridad and

ActionAid, 2015(, pp. 49–50.

دنيا �الأمل �إ�صماعيل و�آخرون، اأو�شاع وحقوق الن�شاء والفتيات النازحات اأثناء العدوان الإ�رشائيلي على   
96

قطاع غزة )غزة: جمعية �لثقافة و�لفكر �حلر، 2014(، �ص 10-9.
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 ومن جهة �أخرى فاإن �لبطالة و�لفقر، �أرغم �لرجال 
97

خالل ممار�صة �لعنف �صّد زوجته.

98
على ق�صاء وقت �أطول يف منازلهم؛ مما �أ�صهم يف �زدياد �لعنف �صّد �لن�صاء يف �لعائلة.

وقد �أ�صارت �لن�صاء �ملتزوجات �أنه عندما يفقد �أزو�جهن عملهم، ويعجزون عن �إعالة 

بالع�صبية،  �الأزو�ج  في�صعر  �ملال،  قلة  �صغط  حتت  ترزح  باأكملها  �لعائلة  فاإن  �أ�رشهم، 

وي�صلكون �صلوكاً عنيفاً؛ ب�صبب عجزهم عن �لوفاء مبتطلبات �أطفالهم، وبالتايل ي�صبّون 

99
جام غ�صبهم على زوجاتهم.

عينة  على   ،2013 �صنة  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أجر�ها  ميد�نية  در��صة  ذلك  و�أكد 

ذكرت  عاماً،   50-24 بني  �أعمارهن  تر�وحت  غزة،  قطاع  يف  �صيدة   1,100 من  ع�صو�ئية 

فرتة  يف  ز�د  قد  �الأ�رشة  د�خل  �لن�صاء  �صّد  �لعنف  معدل  �أّن  �ل�صيد�ت  من   %58.9
100

�حل�صار.

�الأ�صا�صية الأ�رشته، يجعله ييل  تلبية �الحتياجات  �الأ�رشة على  �إن عدم مقدرة رّب 

�إىل �لعنف، وتكون �ملر�أة، يف �لغالب، هي �صحية ذلك �لعنف، وبالتايل فاإن �لفقر و�نعد�م 

�الأمن �الأ�رشي، قد فاقم من معاناة �ملر�أة خ�صو�صاً يف قطاع غزة، ومعلوم �أن �صبب ذلك 

هو �حل�صار �لذي تفر�صه “�إ�رش�ئيل” على �لقطاع منذ �صنة 2007.

د. عنف الحتالل املبا�رش �شّد الرجل، واأثره على املراأة الفل�شطينية:

به �الحتالل  �لذي يقوم  �لعنف  �إىل وجود عالقة طردية بني  �لدر��صات  ت�صري بع�ص 

�صّد �لرجال، وما يار�صه �أولئك �لرجال يف بيوتهم �صّد ن�صائهن، حيث تتعر�ص بع�ص 

�لن�صاء لدرجة عالية من �لتوتر �لع�صبي، و�لعنف من �أزو�جهن �لذين تعر�صو� لل�رشب 

 ومن �الأمثلة على ذلك:
101

و�لتعذيب يف �ل�صجون.

رندة �صنيورة، احلق يف احلماية من العنف تقرير حول و�شعية املراأة الفل�شطينية بال�شتناد اإىل اتفاقية   
97

 ،)2001 الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شّد املراأة )�لقد�ص: مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، 

�ص 26.

منظمة �لعفو �لدولية، “�لن�صاء يتحملن عبء �لنز�ع و�الحتالل ونظام �لت�صلط �الأبوي،” 2005، �ص 26.  
98

 Geneva Centre for the Democratic and Security Armed Forces (DCAF), Palestinian Women and  99

Security, Why Palestinian women and girls do not feel Secure )Geneva Centre, 2002(, p. 29.

�الإن�صان،  حلقوق  متو�صطي  �الأورو  �ملر�صد  موقع  �حل�صار،  جر�ء  �الأعلى  �لفاتورة  يدفعن  غزة  ن�صاء   
100

https://euromedmonitor.org/ar/ :2013/11/18، �نظر

�أمني عا�صي و�صامي �صحويل، املراأة الفل�شطينية والنزاع امل�شلح، �ص 5.  
101
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ك. م: وهي �أم خلم�صة �أطفال، تعّر�ص زوجها لل�رشب �ل�صديد من �الحتالل، وقد �أّثر   •
ذلك ج�صدياً عليه، فاأ�صبح يعاين من مر�ص عقلي، جعله ي�رشبها هي و�أوالدها يومياً.

م. �أ: �عتقل �الحتالل زوجها مدة 80 يوماً، خرج بعدها يعاين من مر�ص نف�صي ي�صبه   •
�إثرها  على  يقوم  و�ل�رش�خ،  �لغ�صب  من  �صديدة  بنوبات  �إ�صابته  �صبّبت  �النف�صام، 

ب�رشبها �رشباً مبحاً، وتك�صري كل ما هو �أمامه الأتفه �الأ�صباب.102

هـ. تعر�س زوجة ال�شهيد للعنف النف�شي: 

تعاين �ملر�أة �لتي يقتل �الحتالل زوجها من تّدخل �أ�رشتها، �أو �أ�رشة �لزوج يف حياتها، 

�أم حممود، فبعد  نف�صياً عليها. منهن؛  �أمور عليها ال تقبلها؛ مما ي�صبب �صغطاً  وفر�ص 

��صت�صهاد زوجها يف عدو�ن 2014، �أجبها و�لد زوجها على �النتقال من �صقتها و�لعي�ص 

يف منزله؛ بحجة �أن �أبناءها �صغار وال ُيعتمد عليهم، حيث عا�صت هي و�أوالدها �ل�صبعة 

يف غرفة و�حدة، وعانت من ت�صلطه على حياتها، و�لتدخل يف خ�صو�صياتها، و�لتهديد 

103
بالطرد، وخطف �أبنائها.

عليها،  للت�صلط  عر�صة  �ملر�أة  يرتك  �الحتالل  عدو�ن  نتيجة  �لزوج؛  ��صت�صهاد  �إن 

و�لتدخل يف كل تفا�صيل حياتها، خ�صو�صاً من �أهل زوجها، وذلك ي�صكل نوعاً من �أنو�ع 

على  و�خلوف  �لنف�صية،  �ل�صغوط  من  ذلك  نتيجة  �ملر�أة  تعاين  حيث  �لنف�صي،  �لعنف 

م�صتقبلها وم�صتقبل �أوالدها.

ثانياً: اأثر ممار�شات الحتالل على ال�شحة النف�شية للمراأة:

�لنف�صية  �ل�صحة  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  وجر�ئمه  �الحتالل  ممار�صات  �أثرت 

�أو  لالحتالل  حمتمل  هجوم  من  خوفاً  و�خلوف،  �لقلق  من  تعاين  وجعلها  للمر�أة، 

�مل�صتوطنني، كما الزمها �ل�صعور باالأمل و�حل�رشة نتيجة فر�ق �أعز�ئها.

1. معاناة املراأة ل�شت�شهاد اأحد اأقربائها: 

للمر�أة دور كبري يف �ملجتمع �لفل�صطيني، خ�صو�صاً �إذ� كانت �أماً، �أو �أختاً، �أو زوجة، 

لها  ي�صبب  منهم،  �أي  ��صت�صهاد  فاإن  وبالتايل  متيناً،  �رتباطاً  عائلتها  باأفر�د  ترتبط  فهي 

هالة مناع، “�الحتالل و�لعنف �ملبا�رش وغري �ملبا�رش على �لن�صاء،” جملة الغيداء، مركز �صوؤون �ملر�أة، غزة،   
102

�لعدد 12، 2005، �ص 14. 

مركز �صوؤون �ملر�أة، اأ�شود لكل الف�شول ق�ش�س ن�شاء معّنفات )غزة: مركز �صوؤون �ملر�أة، 2017(، �ص 15.  
103
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�لثكلى  �لن�صاء  على  و�الأمثلة  م�صتمرة،  معاناة  يف  ويجعلها  و�الأ�صى،  باللوعة  �صعور�ً 

كثرية، منهن:

مرمي كنعان: من �صكان مدينة خان يون�ص، حرمها �الحتالل �أربعة من �أوالدها، �إبر�هيم   •
(، وقد ��صت�صهد بر�صا�صة يف ر�أ�صه، يف بد�ية �نتفا�صة �الأق�صى �صنة 2000،  )15 عاماً

�أطلق  الحق  وقت  ويف  باإجها�صها،  �خلب  وت�صبب  بتو�أمني،  حامالً  �آنذ�ك  �الأم  وكانت 

جنود �الحتالل �لنار على �بنها عادل )16 عاماً(، فاأ�صيب يف كبده ونقل �إىل �مل�صت�صفى، 

ثم فارق �حلياة.104

�أبو رميلة: ��صت�صهد زوجها عطية؛ نتيجة �إ�صابته بعيار ناري يف ر�أ�صه، وهو يف  هالة   •
بيته خالل �الجتياح �الإ�رش�ئيلي ملخيم جنني �صنة 2002، ومل ي�صمح �الحتالل لطو�قم 

�الإ�صعاف بنقل �جلرحى �أو جثث �ل�صهد�ء؛ لذلك بقيت جثة عطية �صبعة �أيام يف �ملنزل 

�ملعاناة  و�أطفالها  �لزوجة  تلك  تكبدت  وقد   
�لثالثة.105 و�أطفالها  �لزوجة  ناظري  �أمام 

و�الآالم وهم يعي�صون مع جثة �أبيهم �مل�صت�صهد �أكرث من �أ�صبوع، و�صط حالة من �لفزع 

و�لرعب، �لذي �صببه عدو�ن �الحتالل على خميم ومدينة جنني.

2009/1/4، يف حني  �أبنائها، يوم  �أبو حليمة: قتل �الحتالل زوجها وثالثة من  �صباح   •
نتيجة  ج�صيمة؛  وحروق  بجروح  نف�صها،  �صباح  �أ�صيبت  كما  �آخرون،  �أربعة  �أ�صيب 

��صتهد�ف �الحتالل منزلها يف غزة بقذ�ئف �لفو�صفور �الأبي�ص، وقد �صبّب ذلك معاناة 

بالفزع  ت�صعر  وجعلها  و�ل�صقاء،  �حلزن  لها  و�صبَّب  عائلتها،  من  وحرمانها  �صباح 

106
�لتام، وتخ�صى �لنوم يف منزلها.

�آمنة حجازي: ق�صفت طائر�ت �الحتالل منزلها يف 2012/11/19؛ مما �أدى �إىل تدمريه،   •
مّت  فقد  هي  �أما  و�صهيب.  حممد  وطفليها  حجازي،  خليل  فوؤ�د  زوجها  و��صت�صهاد 

على  �آمنة  تقوى  ال  ر�أ�صها،  يف  �خلطرية  �الإ�صابة  ونتيجة  �لركام،  حتت  من  �نت�صالها 

كان  ذلك  من  �لرغم  وعلى  جيد،  ب�صكل  �مل�صي  ت�صتطيع  ال  �أنها  كما  بحركتها،  �لتحكم 

انتفا�شة الأق�شى ق�ش�س دامية وحكايات ال�شهداء )عّمان: د�ر �جلليل للدر��صات(، ج 4، �ص 165.  104

ونابل�ص،”  جنني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  جي�ص  �نتهاكات  �لعامل  �أنظار  عن  “بعيد�ً  �لدولية،  �لعفو  منظمة   
105

2002/11/4، �ص 32.

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، بعيون الن�شاء، �ص 43.  
106
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107

عائلتها، عن  �لوحيدة  �مل�صوؤولة  فهي  �لثمانية،  �أبنائها  من  تبقى  مبا  �العتناء  عليها 

وهكذ� ت�صبب �الحتالل يف معاناة �ملر�أة، وذلك بفقد�نها �أعز�ئها، وتركها تلملم جر�حها، 

وحتاول �أن تقوم بو�جبها جتاه �أبنائها بعد فقد�ن �ملعيل.

يف  �ل�صجاعية  حلي  �الإ�رش�ئيلي  �لق�صف  خالل  منزلها  عن  نزحت  ��صليم:  فريال   •

طفليها عن  فريال  تفرقت  �لفارين،  بال�صكان  �ملكان  �زدحام  ومع   ،2014/7/20 

ال�صطحابهما،  عاماً(،   16( �صادي  �بنها  فرجع  )11عاماً(،  وفادي  )12عاماً(،  عال 

و�أخته،  �أخيه  به  تو�جد  �لذي  �ملكان  �صادي  و�صل  وعندما  �لنزوح،  �لباقون  وو��صل 

كال�صاعقة  �خلب  نزل  وقد  �صهد�ء،  �لثالثة  ف�صقط  �ملكان،  �الحتالل  طائر�ت  ق�صفت 

 �لتي خ�رشت ثالثة من �أطفالها دفعة و�حدة، وُتركت تعاين مر�رة �لفقد 
108

على �الأم،

و�حلرمان من �أطفالها.

وقد �أكدت در��صة �أجر�ها مركز �صوؤون �ملر�أة على جمموعة من �لن�صاء �لفاقد�ت �أحد�ً 

من �أ�رشهن، �أن فقد�ن �ملر�أة الأحد �أفر�د عائلتها، قد �أّثر ب�صكٍل �صلبي عليها، و�صبّب لها، 

يف كثري من �الأحيان، �الأمر��ص �ملزمنة، وفقد�ن �لوزن؛ نتيجة فقد�ن �ل�صهية، و�لتفكري، 

109
وعدم �لقدرة على �لنوم، وكثري�ت منهن د�ئمات �لبكاء حزناً على فر�ق �أعز�ئهن.

2. معاناة املراأة كقريبة الأ�شري اأو املطارد:

تتاأثر �ملر�أة �لفل�صطينية، خ�صو�صاً �إذ� كانت �أماً، �أو �أختاً، �أو زوجة، باالنتهاكات �لتي 

�العتد�ء  �ل�صلطات  تلك  تعمد  وقد  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  �صّد  �الحتالل  �صلطات  متار�صها 

على �ملر�أة، و�لت�صبب باأذ�ها، ومن �لن�صاء �لالتي عانني من �أ�رش �أقربائهن:

�أم نا�رش �أبو حميد: من خميم �الأمعري مبدينة ر�م �هلل، �غتال �الحتالل �بنها عبد �ملنعم   •

يف 1995/5/13، فيما غيّب �صبعة �آخرين يف �صجونه، مانعاً و�لديهم من زيارتهم جميعاً، 

وقد �صدرت �صّد �أربعة منهم �أحكاماً موؤبدة، ومل يقت�رش �الأمر عند ذلك �حلد، بل قام 

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �صهاد�ت �صخ�صية، 2013/8/14، �نظر:  
107

https://www.pchrgaza.org/ar/?p=7425  

مركز �صوؤون �ملر�أة، ثقوب يف رداء العدالة، �ص 304.  
108

الآثار النف�شية والجتماعية للن�شاء الفاقدات يف خميم جباليا ومنطقة بيت لهيا،  مركز �صوؤون �ملر�أة،   
109

درا�شة حالة )مركز �صوؤون �ملر�أة، 2008(، �ص 24–28.
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 وُتركت �الأم تعاين مر�رة فقد�ن �الأوالد، 
110

�الحتالل بهدم منزل �الأ�رشة عدة مر�ت،

و�لت�صتت، و�حلرمان من �ملاأوى.

منذ �بنها  �أ�رش  عن  �لناجمة  معاناتها  عن  حتدثت  غزة،  من  �أحمد:  �حلاج  ر�ئد  �أم   • 

�صنة 2004، وحرمانها خم�صة �أعو�م من زيارته، خالل �لفرتة 2007–2012، وحتى 

فجر�ً،  تخرج  �الأحيان  بع�ص  يف  كانت  بزيارته،  لها  ُي�صمح  كان  �لتي  �ل�صنو�ت  خالل 

“�أوالدكم  وتقطع �مل�صافات �لطويلة مع �أهايل �الأ�رشى، ثم يخرج عليهم جندي قائالً: 

ال يريدون روؤيتكم”، وقد تكرر ذلك معها مرتني، وكانت بعد كل زيارة البنها، تعود 

111
مري�صة؛ ب�صبب حزنها عليه.

3. العدوان الإ�رشائيلي املتكرر، واأثره على ال�شحة النف�شية للمراأة:

 ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �ملتكرر  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �إن 

و�لقلق،  �خلوف  من  يعانني  �لن�صاء  جعل  �لق�صف،  من  فيه  لالحتماء  ملجاأ  �أي  وفقد�ن 

وعدم �ل�صعور باالأمان، كما �أن خ�صارة �الأرو�ح، وتدمري �لبيوت، وغياب �آليات �حلماية، 

تركت �آثار�ً �صلبية على �لن�صاء، خ�صو�صاً �مل�رشد�ت و�ملعاقات من جر�ء �الإ�صابات، كما 

112
�أن عجز �لن�صاء من تاأدية �أدو�رهن �لعادية �أ�صهم �إىل حّد بعيد يف عذ�باتهن �لنف�صية.

كما تتج�صد �ملعاناة �لنف�صية للمر�أة يف تعر�صها لل�صدمة �إذ� ��صت�صهد �بنها، �أو زوجها، 

�أو و�لدها، �أو �أخوها، وبالتايل فاإن فقد�ن �أي منهم يجعلها يف حالة نف�صية مرتدية، �أما �إذ� 

�أ�صيب باإعاقة ف�صيعت�رش قلبها حزناً عليه، و�إذ� ُهدم بيتها، فت�صبح و�أطفالها بال ماأوى، 

�أو �أن يفقد معيلها م�صدر رزقه، فيزد�د �أملها �أملاً، وهناك من تتوقع �أن تكون و�حدة من 

113
�أولئك �لن�صاء، فتعاين يومياً من �لقلق و�خلوف، وتتوقع �الأ�صو�أ دوماً.

ن�صبة  زيادة   ،2009 �صنة  �صدرت  �لفل�صطينية  �ل�صحة  لوز�رة  در��صة  �أكدت  وقد 

 ،%34 �إىل  ت�صل  بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية،  و�ملجازر  �لعدو�ن  نتيجة  �لنف�صية؛  �ال�صطر�بات 

حم�صن حممد �صالح، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �ص 85.  
110

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع �أم ر�ئد �حلاج �أحمد، �أم �أ�صري، غزة، 2017/5/6.  
111

اآب/  خا�س  تقرير  الإن�شانية  ال�شوؤون  مراقب  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
112

اأغ�شط�س 2009، 2009/9/17، �ص 20.

“معاناة �ملر�أة �لفل�صطينية و�نتفا�صة �الأق�صى،” جملة اأمواج، برنامج غزة لل�صحة �لنف�صية،  هالة �ل�رش�ج،   
113

غزة، �لعدد 16، 2001/5/16، �ص 21.
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وزيادة حادة يف ن�صبة �الإ�صابة با�صطر�ب �ل�صدمة �لنف�صية، و�صلت �إىل 486%، وزيادة 

114
يف ن�صبة �الإ�صابة بال�رشع و�صلت �إىل %129.

�نعد�م  م�صادر  من  م�صدر�ً  تعّد  �لفل�صطينيني،  �صّد  �لقمعية  �الحتالل  �إجر�ء�ت  �إن 

�للو�تي  �لن�صاء  ومن  لهن،  د�ئماً  وقلقاً  توتر�ً  وت�صبب  �لن�صاء،  لدى  و�ال�صتقر�ر  �الأمن 

عانني نف�صياً ب�صبب �عتد�ء�ت �الحتالل:

�صهاد �صبح: فقدت �إحدى رجليها بفعل قذيفة �إ�رش�ئيلية، �أُطلقت على منزلها يف رفح   •

بيتها،  و�لتزمت  �إعاقتها،  من  �الأوىل  �الأ�صهر  يف  ب�صدمة  �أ�صيبت  وقد   ،2000 �صنة 

تاأهيل  لب�مج  خ�صعت  لكنها  قة،  ُمعوَّ �أ�صبحت  �أن  بعد  �لنف�صية،  حالتها  و�صاءت 

نف�صي مب�صاعدة و�لدها للخروج من حمنتها.115

م�صاعر  �إىل  �إ�صافة  تفكريها،  على  �صيطرت  قد  �لرعب  م�صاعر  �أن  ذكرت  مطر:  �صحر   •

�أنها  لدرجة  �لق�صف،  من  �خلوف  بها  بلغ  وقد  و�بنتها،  زوجها،  على  و�لقلق  �خلوف 

كانت ال جتروؤ على �خلروج من �لغرفة، �أو �لذهاب للمطبخ، �أو �أي مكان �آخر.116

�أم �صالح �لبط�ص: ��صت�صهد ع�رشون �صخ�صاً من �أقاربها خالل �ملجزرة �لتي �رتكبها   •

�صيئة،  نف�صية  بحالة  مّرت  �أنها  ذكرت   ،2014/7/12 يف  �لبط�ص  عائلة  �صّد  �الحتالل 

�صقف  يخرتق  �صاروخاً  �أن  تتخيل  فتارة  تالحقها،  و�ملوت  �خلوف  هو�ج�ص  وظلت 

�لغرفة �لتي تتو�جد فيها، وتارة �أخرى تتخيل �أن �ملنزل قد �نهار على من فيه، كما �أنها 

�لتي  �جلرية  هول  من  �لوقت  طو�ل  تبكي  جعلتها  �صديدة  �كتئاب  حاالت  من  عانت 

حلّت بعائلتها.117 

نتيجة  �صعبة  نف�صية  بحالة  مررن  قد  �لفل�صطينيات  �لن�صاء  جميع  �أن  �ملوؤكد  من 

�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة على �ل�صعب �لفل�صطيني، فكان �خلوف، و�لقلق، وعدم 

�صمري ر��صي وتي�صري �أبو مر�د، اآثار احل�شار واملجزرة ال�شهيونية على الو�شع ال�شحي، �ص 48.  
114

حممد �جلمل، “ذو �الإعاقة ذوو �الإعاقة فر�صان يتحدون و�قعهم،” جملة الغيداء، مركز �صوؤون �ملر�أة، غزة،   
115

�لعدد 42، 2014، �ص 13. 

مركز  )غزة:  غزة  على  �حلرب  �أثناء  �لن�صاء  لق�ص�ص  توثيقي  كتاب  واحلرب،  الن�شاء  �ملر�أة،  �صوؤون  مركز   
116

�صوؤون �ملر�أة، 2009(، �ص 13.

هالة حل�ص، “حرب غزة �ملفجعة تلقي بظاللها �ملاأ�صاوية على نف�صيات �لن�صاء،” جملة الغيداء، مركز �صوؤون   
117

�ملر�أة، غزة، �لعدد 49، 2014، �ص 39-38.
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�ل�صعور باالأمان هو �ل�صعور �ل�صائد، وكان �أكرث ما ي�صغل �ملر�أة يف تلك �الأوقات �لع�صيبة، 

هو خوفها على �أوالدها من �إمكانية �لتعر�ص الأذى، �أو �حتمال فقد�نهم؛ لذلك ظلت د�ئماً 

قلقة وخائفة، وي�صيطر على تفكريها كيفية حماية �أوالدها وعائلتها.

4. الطائرات “الزنانة” واأثرها النف�شي على املراأة يف قطاع غزة:

هناك و�صيلة عمد �الحتالل ن�رشها يف �صماء قطاع غزة، لزيادة معاناة �ل�صكان، وهي 

ت�صدر  الأنها  “�لزنانة”؛  ��صم  غزة  قطاع  �صكان  عليها  �أطلق  �لتي  طيار،  بدون  �لطائر�ت 

�أ�صو�تاً مزعجة، وت�صبب �صغطاً نف�صياً رهيباً للمو�طنني كافة.

وتقوم �لطائر�ت �لزنانة طو�ل �لوقت مبر�قبة �ل�صكان ونقل �صور حياتهم، وتنفيذ 

�لعمليات �لع�صكرية عن بعد؛ مما �صبّب حالة من �لتوتر و�ال�صطر�ب، و�لت�صتت �لذهني، 

وحاالت من �خلوف و�لذعر �ل�صديد؛ ب�صبب �رتباط �صوتها بعمليات قتل، وفقد�ن �الأهل، 

و�الأ�صدقاء، و�جلري�ن، كما �أن �صوتها يرتك �أثر�ً كبري�ً على مقدرة �لطالبات على �لرتكيز 

118
خالل �لعملية �لتعليمية، �صو�ء د�خل �لف�صل، �أم خالل حت�صري �لو�جبات �ملنزلية.

5. احلواجز الحتاللية، واأثرها على الو�شع النف�شي للمراأة الفل�شطينية:

باالأمن،  �لن�صاء  �صعور  �نعد�م  تر�صيخ  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �حلو�جز  �أ�صهمت 

�لتعر�ص لها على �حلاجز،  �إذ تخ�صى من  �لفل�صطينية،  د�ئماً على �ملر�أة  و�صكلت �صغطاً 

وهل �صت�صل �إىل وجهتها �أم حُتتجز، و�أي طريق �صت�صلك.

�أهد�فاً  يحقق  للحو�جز  �الحتالل  و�صع  �أن   ،2010 �صنة  �صدرت  در��صة  و�أكدت 

نف�صية، بقدر ما هي �جتماعية، �أو �صيا�صية، �أو �قت�صادية؛ فال�صعور بالنق�ص، و�متهان 

 
119

�لكر�مة، و�لقلق، و�خلوف، و�الإحباط، كلها �آثار تخلفها �حلو�جز على �لفل�صطينيني،

حيث يقوم جنود �الحتالل على �حلو�جز باإطالق قنابل �لغاز �ل�صام، و�مل�صيل للدموع، 

 Atef Abu Saif, ”Sleepless in Gaza Israeli drone war on the Gaza Strip,“ Roza Luxemburg  118

Stiftung, regional office Palestine, 2014, p. 53, http://www.rosa-luxemburg.com/wp-content/

  uploads/2014/02/Sleepless-in-Gaza-by-Atef-Abu-Saif-RLS-Palestine.pdf

ح�صني عو�ص، �الآثار �لنف�صية و�الجتماعية �لناجتة عن �حلو�جز �الحتاللية �الإ�رش�ئيلية، لدى عينة من طلبة   
119

جامعة �لقد�ص �ملفتوحة �ملارين عبها، تقرير ميد�ين، 2010، �نظر: 

https://acofps.com/storage/app/uploads/public/MTI/yOC/5wZ/MTIyOC5wZGYhYzdkNzVm  

YTRlMjYzMmIzYjFmMzZjNDc5OGVlOGM4NTg=.pdf



�عتد�ء�ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي على �ملر�أة

162

�أو قنابل �ل�صوت، �أو �رشب بع�ص �ملو�طنني، �أو تعريتهم، �أو �صلبهم �أمام �الآخرين؛ من 

120
�أجل �إ�صاعة �خلوف و�لفزع يف نفو�ص �ملو�طنني، خ�صو�صاً �لن�صاء.

�للو�تي يتعر�صن لالنتظار و�المتهان  �لطالبات  �لن�صاء، خ�صو�صاً  �لكثري من  �أكدت 

و�لطماأنينة  بالر�حة  و�ل�صعور  �لنف�صي،  �لهدوء  نعمة  من  ُحرمن  �أنهن  �حلو�جز،  على 

�لعلمي،  �لتح�صيل  يف  قدرتها  �لطالبة  توّظف  �أن  من  فبدالً  �لدر��صة،  يف  للرتكيز  �لالزمة 

121
ُت�صبّب �حلو�جز يف ت�صتت ذهنها، فال جتني �صوى �الأرق �لد�ئم، و�لقلق �مل�صتمر.

حّق  متلك  وال  مقد�صياً،  رجالً  تتزوج  �لتي  �لفل�صطينية،  �ملر�أة  لدى  �خلوف  ويتز�يد 

�إذ تعي�ص تلك �ملر�أة قلقاً، وتوتر �أع�صاب، وخوفاً من  �أو جمع �ل�صمل،  �الإقامة يف �لقد�ص 

 ومنهن �إيان ح، من قرية 
122

�مل�صتقبل على معي�صتها، وعلى ��صتمر�ر حياتها �الأ�رشية.

د�خل  للبقاء  م�صطرة  وهي  مقد�صي،  رجل  من  متزوجة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �إك�صا  بيت 

�ملنزل الأنها لي�ص لديها ت�رشيح �إقامة، و�إن مّت �صبطها، ف�صتتعر�ص مل�صاكل كبرية؛ لذلك 

فهي ال ت�صتطيع مغادرة �ملنزل لزيارة �أحد، �أو �لت�صوق، �أو �خلروج يف نزهة مع �لعائلة، 

�أحد؛ �الأمر �لذي �صّكل عبئاً  �أن جتل�ص على �ل�رشفة حتى ال ير�ها  �إنها ال ت�صتطيع  حتى 

123
نف�صياً عليها، فهي تعي�ص مبا ي�صبه �ل�صجن، وتعاين من �خلوف، و�لتوتر، و�لقلق.

هوية  يحمل  ال  فل�صطينياً  رجالً  تتزوج  �لتي  �ملقد�صية،  �ملر�أة  على  ينطبق  ذ�ته  �الأمر 

بعيد�ً  �لقد�ص  يف  �أبنائها  مع  تعي�ص  مقد�صية  �صيدة  ذكرت  فقد  �إقامة،  ت�رشيح  �أو  �لقد�ص 

�أحياناً  ي�صطرها  مما  و�لغربة؛  بالتوتر  ت�صعر  �أنها  �خلليل،  يف  ي�صكن  �لذي  زوجها  عن 

زوجته  على  �الأمان  وعدم  باالإحباط  ي�صعر  زوجها  و�أن  �أبنائها،  مع  �لعنف  ال�صتعمال 

124
و�أبنائه، وهم بعيدون عنه.

نبيل علقم و�رشيف كناعنة، احلواجز الع�شكرية الإ�رشائيلية: درا�شة حتليلية لدور احلواجز يف الإخ�شاع   
120

والقتالع، �ص 248.

الغيداء،  “�حلو�جز �ال�رش�ئيلية غ�صة جديدة يف �مل�صرية �لتعليمية لطالبات �جلنوب،” جملة  �صمر �لعبادلة،   
121

مركز �صوؤون �ملر�أة، غزة، �لعدد 6، 2002، �ص 23.

�ملقد�صيات  �لفل�صطينيات  تو�جهها  �لتي  و�الجتماعية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  “�لتحديات  زيد،  �أبو  هدى   
122

�ملتزوجات يف مناطق �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية،” �ص 64.

مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي، اأ�شوات الن�شاء من مناطق التما�س، �ص 28.  
123

اأفرادها من  اأحد  اأو  التي تعاين  الأ�رش  التي تواجه  �لآثار والتحديات  �أبو فا�صة،  �ملجيد وو�صيم  �أين عبد   
124

م�شكلة يف الإقامة يف الأرا�شي الفل�شطينية، �ص 43.
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و�لت�صتت  �الإقامة  م�صاكل  من  يعانني  �للو�تي  �ملقد�صيات  �لن�صاء  �أن  �صبق  مما  يتبني 

بالعزلة و�لغربة، وعدم  و�لياأ�ص، و�الإحباط، و�ل�صعور  بالقلق،  ي�صعرن دوماً  �الأ�رشي، 

�الأمان خ�صو�صاً خالل �لتنقل، مما يحّد من قدرتهن على �حلركة و�لتنقل؛ �الأمر �لذي 

يوؤثر نف�صياً عليهن، ويجعلهن ي�صعرن �أنهن يف �صجن كبري. كما �أن فر�ص �الحتالل للعزل 

و�لقيود على �الأر��صي �لفل�صطينية، �أدت �إىل �صغوط ومعاناة نف�صية خطرية عند �ملر�أة، 

وولدت لديها �صعور�ً بانعد�م �الأمن.

6. الأثر النف�شي حل�شار قطاع غزة على املراأة الفل�شطينية:

�أّثر �حل�صار ب�صكل كبري على �ل�صحة �لنف�صية للمر�أة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، فقد 

يف   ،%77 ن�صبتهن  بلغت  حيث  “�لع�صبيات”،  �لن�صاء  ن�صبة  �رتفاع  �لدر��صات  �أظهرت 

حني �أن ما ن�صبته 79% منهن َيِلن �إىل �خلوف و�لعزلة، وعدم �الأريحية د�خل �الأ�رشة، 

�حل�صار  ب�صبب  عانني  �لالتي  �لن�صاء  ومن   
125

�مل�صتقبل. من  و�لقلق  بال�صيق  و�ل�صعور 

من  رجل  من  متزوجة  غّزية  �مر�أة  وهي  ب�صي�صو،  حكمت  غزة؛  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي 

�ل�صفة  �أنحاء  يف  تنقلها  خالل  �لد�ئم،  �لقلق  من  حالة  تعي�ص  �أنها  ذكرت  �لغربية،  �ل�صفة 

�أن تقوم �صلطات  �لتنقل، وتخ�صى يف كل مرة  �لغربية؛ فهي بحكم عملها كمدربة د�ئمة 

126
�الحتالل باعتقالها، ونقلها ق�رش�ً �إىل قطاع غزة، و�إبعادها عن �أوالدها وزوجها.

يف  �أ�صهم  قد  �لفل�صطينية،  �ملناطق  باقي  يف  �أهلها  زيارة  من  �لغزية  �ملر�أة  حرمان  �إن 

و�لتوتر، و�لظلم، و�حلنني الأهلها،  بال�صيق،  للمر�أة، و�صعورها  �لنف�صي  �لو�صع  تردي 

�لقلق  من  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإقامة  حّق  متلك  ال  �لتي  �ملر�أة  تعاين  نف�صه  �لوقت  ويف 

و�خلوف من �أن تقوم �صلطات �الحتالل بالقب�ص عليها خالل تنقلها، وترحيلها ق�رش�ً �إىل 

قطاع غزة، وبالتايل حترم من عائلتها.

للمـراأة النف�شــية  ال�شـحة  علـى  ذلـك  واأثــر  وم�شـادرتـها،  املنـازل  هدم   .7 

            الفل�شطينية:

على  �صلبي  ب�صكل  �أّثر  باالإكر�ه،  �ملنازل  و�إخالء  هدم  �صيا�صة  �الحتالل  ممار�صة  �إن 

للعي�ص،  مكاناً  فقط  يعد  ال  للمر�أة  بالن�صبة  فاملنزل  �لفل�صطينية،  للمر�أة  �لنف�صية  �ل�صحة 

�صناء �أبو دقة وختام �ل�صحار، واقع املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل، �ص 32.  
125

موؤ�ص�صة �حلق و�آخرون، تقرير حول تاأثري �نتهاكات �الحتالل على �ملر�أة �لفل�صطينية، �ص 114.  
126
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ولكنه م�صدر �الأمان، وعاملها �خلا�ص �لذي تقوم فيه مبمار�صة ن�صاطها، وحتت�صن فيه 

و�صمانها  حياتها،  ومنط  خ�صو�صيتها،  على  يوؤثر  �ملنزل  وفقد�ن  �ل�صغرية،  عائلتها 

�الجتماعي، و�صحتها �لنف�صية و�جل�صدية.

ك�صفت �ملقابالت �لتي �أجر�ها مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي مع جمموعة 

من �لن�صاء �لالتي تعر�صت منازلهن للهدم، �أو �الخالء، �أو �لتهديد بذلك، عن وجود �أثر 

عاطفي هائل على �لن�صاء، �أدى �إىل �صعورهن بعدم �ال�صتقر�ر و�الأمان، و�نعك�ص ذلك على 

�صكل �أمر��ص نف�صية وج�صدية على حّد �صو�ء، حيث عانت �لن�صاء من �لقلق، و�الكتئاب، 

و�الأمل، و�ل�صعوبات يف عالقاتهن باأزو�جهن و�أوالدهن؛ نتيجة �حتمال �لتعر�ص لفقد�ن 

127
منازلهن.

بلدة �صلو�ن  �لب�صتان يف  1996 يف حي  �صنة  �أمر هدم منزلها  ت�صلمت  �صيدة  و�صفت 

�كتئاب  من  عانت  حيث  �ملنزل،  بهدم  �مل�صتمر  �لتهديد  جر�ء  �لنف�صية  معاناتها  بالقد�ص، 

مزمن، و�آالماً يف �ملعدة و�ل�صدر؛ مما جعلها تقدم على تناول �الأقر��ص �ملهدئة، لكن دون 

�أكد  جدوى، فا�صطرت للذهاب �إىل �لطبيب؛ للح�صول على دو�ء عن طريق �حلقن، لكنه 

128
لها �أنها �أعر��ص نف�صية؛ ب�صبب �حلزن، ولي�ص م�صكلة ج�صدية.

طويلة،  �صنو�ت  وجتهيزه  منزلها،  لبناء  زوجها  مع  عانت  �لتي  غزة،  من  ريهام  �أما 

ذكرت �أن ق�صف طائر�ت �الحتالل ملنزلها، كان فاجعة و�صدمة بالن�صبة لها، وما ز�لت 

على  و�لبكاء  �حلزن  د�ئمة  فهي  منزلها،  من  وز�وية  �صب  كل  على  قلبها  متالأ  �حل�رشة 

ذكرياتها يف �ملنزل؛ �الأمر �لذي �صبّب لها �أرقاً د�ئماً، وعدم مقدرة على �لنوم، كما ذكرت 

 
129

نف�صية، �أزمة  �أ�رشتها  �أفر�د  وجلميع  لها  �صببت  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت  �أ�صو�ت  �أن 

ف�صماع �صوت تلك �لطائر�ت يعني �ملوت و�لدمار.

�لن�صاء  على  و�لنف�صي  �القت�صادي  �لعبء  زيادة  �إىل  يوؤدي  �ملنزل  فقد�ن  �إن 

�لفل�صطينيات، وب�صبب �لفقر و�الأو�صاع �ملعي�صية �ل�صعبة، ت�صطر �لعائالت �لتي فقدت 

منازلها �إىل �النتقال للعي�ص مع �الأقارب، �لذين ال يلكون، عادة، مكاناً كافياً الإيو�ء عائلة 

حنا روت و�آخرون، �إخالء �مل�صاكن باالإكر�ه، در��صة �الأثر على �لن�صاء �لفل�صطينيات يف �لقد�ص �ل�رشقية، �ص 29.  
127

�ملرجع نف�صه.  
128

هالة حل�ص، “حرب غزة �ملفجعة تلقي بظاللها �ملاأ�صاوية على نف�صيات �لن�صاء،” �ص 38.   
129
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وهكذ�   
130

خل�صو�صيتها. وفقد�ن  للمر�أة،  نف�صياً  و�صيقاً  �إزعاجاً،  ي�صبب  مما  �أخرى؛ 

فاإن ��صطر�ر �ملر�أة للعي�ص يف ظروف مزدحمة، مع عائلة �لزوج، �أو مع عائلتها، يفقدها 

�خل�صو�صية، ويوؤثر �صلباً على نف�صيتها، ويجعلها ت�صعر غالباً بال�صيق و�حلرج.

8. معاناة املراأة النف�شية نتيجة اعتداءات امل�شتوطنني:

قيمت �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية بالقرب من منازلهن، من حالة 
ُ
عانت �لن�صاء �للو�تي �أ

نف�صية �صيئة، متمثلة بال�صعور بالفزع، و�لقلق، و�خلوف؛ ب�صب تعر�صهن وعائالتهن، 

با�صتمر�ر لهجمات �مل�صتوطنني. ومنهن:

رعب  يف  وعائلتها  عا�صت  �أنها  ذكرت  يون�ص،  خان  مو��صي  من  �لنجار:  حممد  �أم   •

م�صتمر؛ ب�صبب هجمات �مل�صتوطنني، حيث كانو� يقومون باقتحام �لبيوت وتك�صريها، 

�إىل  طريقهم  يف  وهم  �الأطفال،  على  �لكالب  ويطلقون  �ل�صكان،  على  �لنري�ن  ويطلقون 

�ملدر�صة، وذكرت �أنها و�أطفالها كانو� يق�صون �لليل ملت�صقني ببع�صهم �لبع�ص؛ خوفاً 

من هجوم حمتمل للم�صتوطنني على �ملنزل.131

�مل�صتوطنني  لهجوم  تعر�صت  �أنها  ذكرت  �خلليل،  ق�صاء  �خلري  �أم  قرية  من  ح:  رقية   •

د�ئماً  وتفكر  و�خلوف،  بالرعب  �ل�صعور  د�ئمة  وهي  �للحظة  تلك  ومنذ  حامل،  وهي 

باأطفالها، و�حتمال تعر�صهم لهجمات �مل�صتوطنني.132

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �ل�صهاينة  و�مل�صتوطنني  �الحتالل  �عتد�ء�ت  �أن  �خلال�صة 

تركت �آثار�ً نف�صية �صيئة على �ملر�أة باعتبارها �لعن�رش �الأ�صا�صي يف �الأ�رشة، ويقع على 

�ملنزل و�لزوج و�الأطفال، و�إذ� تعر�ص  �أ�رشتها، و�الهتمام ب�صوؤون  عاتقها ترميم حياة 

�أي منهم الأذى �أو �نتهاك، فاإنها تظل طو�ل �لوقت يف حالة نف�صية �صعبة، �أما �إذ� ُهدم بيتها 

فاإنها تعاين معاناة م�صاعفة.

حم�صن حممد �صالح، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �ص 55.  
130

هد�ية �صمعون، “ن�صاء �ملو��صي،” جملة الغيداء، مركز �صوؤون �ملر�أة، غزة، �لعدد 5، 2001، �ص 9–10.  
131

2010 حول  اأ�شوات الن�شاء يف ظّل امل�شتوطنات: تقرير عام  مركز �ملر�أة لالإر�صاد �لقانوين و�الجتماعي،   
132

انتهاكات حقوق الإن�شان �شّد الن�شاء الفل�شطينيات حتت الحتالل، �ص 27.
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9. املعاناة النف�شية لالأ�شرية:

عملت �صلطات �الحتالل على ��صطهاد �الأ�صرية من �لناحية �لنف�صية، وذلك من خالل 

تعذيبها وتهديدها بعائلتها و�رشفها، وك�صفت �ملقابالت �لتي �أجرتها موؤ�ص�صة �ل�صمري، 

�لدعم  �إىل  ما�صة  بحاجة  �أنهن  �ل�صابقات  �الأ�صري�ت  مع  لالإر�صاد،  �لفل�صطيني  و�ملركز 

133
�لنف�صي، خ�صو�صاً بعد �الأ�صابيع �الأوىل من �الإفر�ج عنهن.

�أن �ملحققني �ل�صهاينة  وفاء �لب�ص: ذكرت �أنها عانت نف�صياً د�خل �ل�صجن، خ�صو�صاً   •

زيارتها،  من  �أهلها  �الحتالل  منع  من  كثري�ً  عانت  كما  قبيحة،  باألفاظ  ينعتونها  كانو� 

وحتى عندما خرجت من �الأ�رش، عانت �أي�صاً من �لنظرة �ل�صلبية �ل�صيئة لها من بع�ص 

�لنا�ص؛ �الأمر �لذي �صبّب لها �لكثري من �الأمل �لنف�صي.134 

�ل�صجن؛ د�خل  عليها  وقع  �لذي  �ل�صديد  �لنف�صي  �ل�صغط  من  عانت  �ل�صعدي:  قاهرة   • 

�لذي  �الأمر  �أما  وتعذيبهم،  و�عتقالهم  عائلتها  �أفر�د  بجلب  لها،  �ملحققني  تهديد  ب�صبب 

�أن بعد  �الأربعة  �أطفالها  م�صري  تعرف  ال  كانت  �أنها  هو  كثري�ً  و�أتعبها  نف�صياً،   �أرهقها 

�صكنهم  منطقة  يف  �أقرباء  لهم  يكن  مل  �أنه  خ�صو�صاً  وزوجها،  �الحتالل  �عتقلها 

بجنني.135

وهكذ� تظهر معاناة �الأ�صري�ت نف�صياً، �صو�ء وهنَّ يف �صجون �الحتالل، �أم حتى بعد 

خروجهن من �ل�صجن؛ وذلك ب�صبب �لنظرة �ل�صلبية عند بع�ص �لنا�ص لالأ�صرية من ناحية، 

وخملفات �الأ�رش �لتي تركها �الحتالل على ج�صدها ونف�صيتها.

موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري، عائالت �الأ�رشى و�ملعتقلني وزيار�ت �ل�صجون، 2014/12/15.  
133

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع وفاء �لب�ص، 2017/1/22.  
134

مقابلة �أجرتها �لباحثة مع قاهرة �ل�صعدي، 2016/12/30.  
135
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عر�صت �لدر��صة �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �ملر�أة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 

�لنتائج  من  عدد  �إىل  �لباحثة  خلُ�صت  وقد   ،2019–1967 �لفرتة  خالل   ،1967 �صنة 

و�لتو�صيات يكن �إجمالها فيما يلي:

اأولً: النتائج:

�ملناطق  يف  �لفل�صطينية  �ملر�أة  �صّد  خطرية  �نتهاكات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مار�ص   .1

�رشيحة  خمالفة  يف  �إ�صابتها،  �أو  قتلها  خالل  من  1967؛  �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�ملو�ثيق  وجميع   ،1948 ل�صنة  �لر�بعة  جنيف  و�تفاقية  �لدويل،  �الإن�صاين  للقانون 

�لدولية �لتي تعنى بحقوق �الإن�صان.

به  يقوم  ما  �إز�ء  �الأحيان،  �أغلب  يف  وتو�طئها  بل  �الحتالل،  �صلطات  ت�صاهل  �إن   .2

�لن�صاء  فيهم  مبا  �لفل�صطينيني،  �ل�صكان  على  �عتد�ء�ت  من  �ل�صهاينة  �مل�صتوطنون 

و�لفتيات، �صبّب ��صتمر�ر و�ت�صاع تلك �العتد�ء�ت.

�صتى  �صدها  ومار�ص  �حلرية،  يف  حقها  و�نتهك  �لفل�صطينية،  �ملر�أة  �الحتالل  �عتقل   .3

�أحيان كثرية  �الإن�صانية، كما حرمها يف  �ل�صجون، و�نتهك كر�متها  �لتعذيب يف  �أنو�ع 

من �لزيارة، ومل يحرتم خ�صو�صيتها.

�لفل�صطينية منذ �صنة 1967؛ يف حماولة  �ملر�أة  �الإبعاد �صّد  مار�ص �الحتالل �صيا�صة   .4

ن�صاطها  من  للحد  عليها؛  �جلبية  �الإقامة  فر�ص  كما  �صكانها،  من  �الأر�ص  لتفريغ 

�الجتماعي، �أو �ل�صيا�صي، �أو �لثقايف.

�أدت �لقيود �ملتز�يدة �لتي يفر�صها �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على تنقل �لفل�صطينيني، �إىل   .5

معاناة �صديدة بالن�صبة للن�صاء �لفل�صطينيات، متثلت يف �إعاقة و�صولهن �إىل مد�ر�صهن 

وجامعاتهن، وح�صولهن على �لرعاية �لطبية، وغري ذلك من �أن�صطة �حلياة �ليومية.

1967، عن بع�صها �لبع�ص، �إىل  �أدى عزل �الحتالل �ملناطق �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة   .6

حرمان �ملر�أة من �لتمتع بحقوقها �الجتماعية، ومنعها من زيارة �الأهل و�الأ�صدقاء، 

ويف �أحيان �أخرى ت�صبب يف �نف�صالها عن زوجها.
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ت�صبّب جد�ر �ل�صم و�لف�صل و�لتو�صع �الإ�رش�ئيلي، يف حرمان �ملر�أة �لفل�صطينية من   .7

و�لتعليمية،  �ل�صحية،  �حلياة  تدهور  �إىل  �أدى  مما  و�لتنقل؛  �حلركة  حرية  يف  حقها 

و�القت�صادية، و�الجتماعية، �خلا�صة باملر�أة.

�آثار�ً  �الحتالل،  ينتهجها  �لتي  �ملعابر،  و�إغالق  �مل�صدد  �حل�صار  �صيا�صة  خلفت   .8

غزة،  قطاع  يف  خ�صو�صاً  �القت�صادية،  بحقوقهم  �لفل�صطينيني  متتع  على  كارثية 

�لقطاعات  خمتلف  �صملت  خانقة،  �قت�صادية  �أزمة  يعي�صون  �لفل�صطينيون  و�أ�صبح 

�القت�صادية، و�أّثرت �صلباً على �حلياة �ليومية للمر�أة.

�ملر�أة  باإيذ�ء  ت�صببت  قد  �لفل�صطينيني،  منازل  هدم  �صيا�صة  �الحتالل  �تباع  �إن   .9

�لفل�صطينية من جميع �لنو�حي؛ �القت�صادية، و�الجتماعية، و�لنف�صية، وحرمها من 

�ال�صتقر�ر، و�لعي�ص باأمان.

�أو  �العتقال،  �أو  بالقتل،  �لفل�صطيني  للرجل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتهد�ف  �إن   .10

�الإعاقة، �أدى �إىل حتّمل �ملر�أة �أعباء �الأ�رشة و�الأوالد لوحدها، و�صبّب �نقالباً يف �أدو�ر 

�لنوع �الجتماعي، و�صبب لها �صغطاً ج�صدياً، ونف�صياً، وعاطفياً.

�ل�صيا�صية،  �الأو�صاع  ب�صبب  �صتى؛  نف�صية  م�صاكل  �لفل�صطينية  �ملر�أة  تو�جه   .11

نتيجة  �لفل�صطيني؛  �ل�صعب  يعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  و�القت�صادية  و�الجتماعية، 

�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �الإن�صان �لفل�صطيني.

ثانياً: التو�شيات:

�صّد  ب�صعة  جر�ئم  �قرتفو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني،  �حلرب  جمرمي  حماكمة  �رشورة   .1

ذ�ت  �لدولية  �ملحاكم  يف  �صدهم  ق�صايا  تقدمي  خالل  من  وذلك  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

�ل�صاأن، ودعوة �ل�صلطة �لفل�صطينية لل�صعي �حلثيث يف هذ� �ملجال.

�أجل  من  �القت�صادية؛  و�ملوؤ�ص�صات  �لدولية  �الأكاديية  �ملوؤ�ص�صات  مع  �لتو��صل   .2

جر�ئمه  لوقف  عليه  لل�صغط  حماولة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  موؤ�ص�صات  مقاطعة 

�ملختلفة �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني.

بحقوق  �ملعنية  و�ملوؤ�ص�صات  �لدولية،  �لهيئات  يف  �لفل�صطينيون  ين�صط  �أن  �رشورة   .3

غزة،  قطاع  ح�صار  الإنهاء  �الحتالل،  حكومة  على  �ل�صغط  �أجل  من  �الإن�صان؛ 
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�لقد�ص، وتفكيك  �ل�رشقي من  فيها �جلزء  �لغربية، مبا  �ل�صفة  �ال�صتيطان يف  ووقف 

�مل�صتوطنات �لقائمة.

كدولة  “�إ�رش�ئيل”  على  �ل�صغط  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  ممار�صة  �رشورة   .4

ترتكبها  �لتي  �ملهينة،  �ملمار�صات  عن  و�لكّف  �لقانونية،  بو�جباتها  للوفاء  �حتالل؛ 

بحق �الأ�صري�ت �لفل�صطينيات.

و�لقرى  �ملدن  بني  �لفل�صطينيني  تنقل  وت�صهيل  �ملعابر،  لفتح  �الحتالل  على  �ل�صغط   .5

�أمام  �لفل�صطينية، يف �ل�صفة �لغربية، وقطاع غزة، و�لقد�ص، من خالل رفع �لق�صية 

�لفل�صطيني بال�صعب  حلقت  �لتي  �لكارثية  �لنتائج  فيها  ح  وُيو�صَّ �لدولية،   �ملحافل 

جر�ء �صيا�صات �الحتالل �الإجر�مية. 

جميع  �إز�لة  �أجل  من  �لدولية؛  �ملحافل  لدى  بالعمل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مطالبة   .6

�لفل�صطينية، يف  �لفل�صطينيني بني �ملدن و�لقرى  �لتي تعيق تنقل  �لع�صكرية  �حلو�جز 

�ل�صفة �لغربية، وقطاع غزة، و�لقد�ص، ومتنع تو��صلهم مع بع�صهم �لبع�ص، وتقيّد 

ح�صولهم على �خلدمات �لتعليمية و�ل�صحية وغريها.

ملو�جهة  �ملحتلة،  �الأر�ص  يف  للفل�صطينيني  �حلماية  بتاأمني  �لدويل  �ملجتمع  مطالبة   .7

�ل�صغط على �الحتالل لوقف  �لفل�صطينيني، وممار�صة  �الإ�رش�ئيلية �صّد  �ل�صيا�صات 

�صيا�صة هدم �ملنازل، خ�صو�صاً يف مدينة �لقد�ص.

�رشورة قيام �ملوؤ�ص�صات �لن�صوية بدورها يف توفري �آليات �لدعم �لنف�صي و�الجتماعي   .8

�لالزم للن�صاء �لفل�صطينيات، خ�صو�صاً �الأ�صري�ت �ملحرر�ت، و�لن�صاء �للو�تي فقدن 

�أحد �أفر�د عائالتهن.





171

فهر�ست

فهر�صت

)اأ(

�أبو جمل، غ�صان، 100

�أبو حميد، �أم نا�رش، 137، 158

�أبو دي�ص، 92، 114

�أبو زنيد، جهاد، 58

�أبو �ل�صعود، �صعاد، 61، 72

�أبو عرقوب، خديجة، 73، 80

�أبو �لعطا، بهاء، 33

�أبو غلمة، عاهد، 84

�تفاق �أو�صلو )1993(، 21

�تفاقية جنيف �لر�بعة، 11-9، 15، 22، 27، 

 ،89 ،73 ،70-68 ،66-65 ،63 ،48 ،35

167 ،138 ،134

�تفاقية حقوق �لطفل، 10

�التفاقية �لدولية للق�صاء على جميع �أ�صكال 

�لتمييز �لعن�رشي، 9

�لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  �تفاقية 

�صّد �ملر�أة )�صيد�و(، 10-9

 ،97  ،84  ،82-81  ،77-71  ،35 �الأردن، 

133-131 ،110 ،103

�أريحا، 78-77، 112، 118، 131-130، 149

�أطباء بال حدود، 110

�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان ل�صنة )1948(، 

100 ،95 ،79 ،61 ،15 ،9

�م�صيح، حنان، 74

�الأمم �ملتحدة، 9، 51، 135، 153

يف  �حلقائق  لتق�صي  �ملتحدة  �الأمم  بعثة   -

قطاع غزة، 28، 40

لالأمم  و�القت�صادية  �الجتماعية  �للجنة   -

�ملتحدة، 122

�ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   -

�الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية 

�لفل�صطينية �ملحتلة، 139، 141

للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  منظمة   -

)�ليوني�صف(، 105

وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة   -

�ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

 ،41  ،31-30  ،27 )�الأونرو�(،  �الأدنى 

141 ،132-131 ،118 ،45

 ،48  ،39  ،21  ،)2000( �الأق�صى  �نتفا�صة 

157 ،147 ،136 ،83 ،55 ،49

�النتفا�صة �الأوىل/ �نتفا�صة �حلجارة )1987(، 

136 ،74 ،55 ،49-48 ،38 ،20-19

�نتفا�صة �لقد�ص )2015(، 31، 78، 83

)ب(

�الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم 

�ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق 

137 ،135 ،51 ،42

�لب�ص، وفاء، 63-62، 68، 166

 ،112  ،109  ،102  ،92 )قرية(،  �إك�صا  بيت 

162

 ،45  ،40  ،31-30  ،25  ،17 حانون،  بيت 

122 ،110

بيت حنينا، 38، 92، 145

بيت الهيا، 27، 31، 41، 106

بيت حلم، 57، 59، 80، 111، 151



172

�عتد�ء�ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي على �ملر�أة

بيت نوبا )قرية(، 16-15، 132-131

�لبرية، 35، 59-58، 81، 110، 152

بريزيت، 93

)ت(

تركيا، 77

�لتميمي، �أحالم، 77

)ج(

�جلامعة �الإ�صالمية بغزة، 94

جامعة بيت حلم، 94

جامعة بريزيت، 82-80، 85

جامعة �لدول �لعربية يف �لقاهرة، 95

جامعة �لقاهرة، 81

جامعة �لقد�ص، 93-92

جامعة �لنجاح �لوطنية، 19، 80، 82

جباليا، 17، 26، 42، 134

جبيل، كفاح، 62، 110

�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، 74، 84

جر�ر، خالدة كنعان، 58، 78

�جلعبي، علي، 36، 151

يف  �لفل�صطيني  �لن�صائي  �الحتاد  جمعية 

غزة، 80

جمعية �إنعا�ص �الأ�رشة يف �لبرية، 81

جمعية مبة فل�صطني للرعاية، 31

جنيف، 74

 ،71  ،49  ،37  ،25  ،22  ،20-18 جنني، 

،103  ،97-96  ،91  ،84  ،82  ،80  ،77 

166 ،157 ،138 ،107-106

�جليب )قرية(، 92، 101، 118

)ح(

حارة �ملغاربة، 16، 129

حامد، �إبر�هيم، 76

حبابة، �إيان عبد �لعزيز حممود، 99، 102

حجازي، �آمنة، 42، 157

،15  ،)1967( يونيو  حزير�ن/   حرب 

133-129

حركة بيتار �ليهودية، 18

حركة �جلهاد �الإ�صالمي، 33، 75

حركة دفع �لثمن، 49

حركة �ل�صبيبة، 82

 ،23 )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة 

152 ،90 ،68 ،56

- كتائب عز �لدين �لق�صام، 76

- كتلة �الإ�صالح و�لتغيري، 84

�حل�صيني، زياد، 72، 134

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية، 56، 168

�حللبي، �أمال عمر، 64

�حللبي، فاطمة عمر، 64، 73

�حللو�ين، هنادي، 60، 64، 78

�حلو�ري، لطفية، 64، 74

حي �لب�صتان، 121، 164

حي �لتفاح، 136

حي �لتنور، 44

حي �حلو��صني، 138

حي �خلاليلة، 101، 118

حي �لدرج، 23

حي �لزيتون، 26، 33، 115، 141، 147

حي �صلو�ن، 50

حي �ل�صجاعية، 24، 30، 46، 141، 158

حي �ل�رشف/ �حلي �ليهودي، 130

حي �ل�صيخ جر�ح، 100، 121



173

فهر�ست

)خ(

�خلان �الأحمر، 118

خان يون�ص، 19، 25، 28، 30، 33، 38، 72، 

 ،124  ،116  ،113-112  ،108  ،96-95

165 ،157 ،126

خز�عة، 44، 47

�خلليل، 20، 32، 37، 44، 47، 51-49، 58-57، 

 ،111 ،104-103 ،91 ،81-80 ،76 ،73

165 ،162 ،149 ،137 ،134 ،114

خياط، ناديا، 74

)د(

دوغارد، جون، 51

دير �لبلح، 17، 33

)ذ(

ذياب، ربيحة، 65، 80

)ر(

،62  ،59-58  ،46  ،28  ،21  ،18 �هلل،   ر�م 

 ،94-93  ،85-82  ،78-77  ،75-74

 ،149 ،137 ،123 ،114-113 ،109 ،107

158

 ،125  ،103-102  ،44  ،34  ،24  ،16 رفح، 

160 ،134

رهط )�لنقب(، 85-84

)ز(

�لزق، فاطمة، 64، 69

)�س(

�صجن �أبو زنيمة )�صيناء(، 72، 134

�صجن �أريحا، 84

�صجن �لد�مون، 59، 68

�صجن �لرملة، 152

�صجن �ل�صارون، 67

�صجن ع�صقالن، 85

�صجن غزة �ملركزي، 61، 151

�صجن �مل�صكوبية، 62، 65

�صجن نفحة، 36

�صجن �لنقب، 84

�صجن ه�صارون، 59، 68

�صعد�ت، �أحمد، 84

�ل�صعدي، قاهرة، 59، 63-62، 65، 166

�ل�صو�حرة، 92، 100

�صورية، 75، 77

)�س(

�صارون، �أريل، 21

�صاطئ بحر �ل�صود�نية، 24

�صاليط، جلعاد، 56

�صحادة، �صالح، 23

�ل�صقاقي، فتحي، 75

�صلبي، هناء، 57، 62، 77

)�س(

�صالح، مرمي، 56، 60، 84

�صفقة �لتبادل )1979(، 74، 80

�صفقة �لتبادل )1983(، 74

�صفقة وفاء �الأحر�ر )2011(، 58-56، 77



174

�عتد�ء�ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي على �ملر�أة

)ط(

�لطناجي، ر�صمية �إ�صماعيل، 16، 129

طولكرم، 37، 117، 137

�لطويل، ب�رشى، 59-58، 68

�لطويل، جمال، 59، 68، 152

)ع(

عائلة �ل�صموين، 27، 147

عبد �هلل حاليقة، �صمرية، 58

 ،115  ،83  ،40  ،25  ،)2009/2008( عدو�ن 

153 ،147 ،139

عدو�ن )2012(، 29-28، 43-42، 83، 140

عدو�ن )2014(، 30-29، 46-43، 83، 115، 

156 ،154 ،141-140

�لعر�ق، 136

عرفات، يا�رش، 21

�لعري�ص، 113، 134

�لعطاطرة، 139

عمو��ص )قرية(، 16، 132-131

عناتا )قرية(، 114، 117

عياد، هالة �صبحي، 30، 46

�لعيزرية، 92، 118، 149

)غ(

 ،82  ،67  ،64  ،38  ،20-19 )مدينة(،  غزة 

147 ،141 ،137-136 ،115 ،107

�لغنيمي، زينب، 95، 102

)ف(

فرن�صا، 80

)ق(

 ،42  ،35  ،11  ،9 �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون 

 ،108  ،100  ،79  ،73  ،71-70  ،61  ،48

167 ،138 ،134

قلقيلية، 15، 59، 117، 120، 132

قلنديا، 109، 114

قناة �ل�صوي�ص، 71، 133

�لقنطرة )م�رش(، 71، 133

قو�ت �لتحرير �ل�صعبية، 72، 134

)ك(

كفر عقب )قرية(، 117

كينان، عامو�ص، 131

)ل(

لبنان، 74-73، 80

 ،65  ،36 �الأحمر،  لل�صليب  �لدولية  �للجنة 

169 ،138 ،109 ،68-67

ليبيا، 74

)م(

موؤ�ص�صة �ل�صمري، 166

 ،58  ،56 �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

84 ،78

�ملحكمة �جلنائية �لدولية، 70

حمكمة �لعدل �لدولية، 11، 90

خميم �الأمعري، 137، 158

خميم �لبيج، 135، 140

خميم بالطة، 82

خميم جباليا، 16، 24، 38



175

فهر�ست

خميم �جللزون، 49

خميم جنني، 22، 138، 157

خميم خان يون�ص، 19

خميم �لدهي�صة، 151

خميم دير �لبلح، 21

خميم رفح، 16

خميم �ل�صابورة، 125

خميم �ل�صاطئ، 107، 125، 134، 139

خميم �صعفاط، 117

خميم عقبة جب، 131

خميم �لعودة، 47

خميم عني بيت �ملاء، 34

خميم عني �ل�صلطان، 131

خميم �ملغازي، 16، 135

خميم �لن�صري�ت، 46، 135

خميم �لنويعمة، 131

مرة، �صها، 64، 66، 82

�الإن�صان،  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد 

155 ،147

مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات، 58

مركز �لدفاع عن �لفرد )هموكيد(، 110

مركز �صوؤون �ملر�أة، 158

مركز غزة للحقوق، 136

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 42، 47

�ملركز �لفل�صطيني لالإر�صاد، 166

و�الجتماعي،  �لقانوين  لالإر�صاد  �ملر�أة  مركز 

164

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 124

 ،39  ،37  ،32  ،21-20  ،18 �الأق�صى،  �مل�صجد 

130 ،78

م�صجد �ل�صنية، 80

م�صجد �لن�رش، 40

�مل�صكوبية، 79

م�صري�ت �لعودة )غزة(، 33، 47

م�رش، 95، 103-102، 110، 133

معب بيت حانون، 90، 103، 111

معب رفح، 34، 95، 103، 113

معب �لكر�مة، 34

معب كرم �أبو �صامل، 90

�ململكة �لعربية �ل�صعودية، 84

منطقة ج، 85، 142، 145-144

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 18، 21

منظمة �ل�صحة �لعاملية، 123

منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي(، 32، 51، 136

منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، 41

)ن(

 ،39  ،37  ،35-32  ،23-22  ،19-18 نابل�ص، 

 ،106  ،83-82  ،80-79  ،75  ،50-49

151 ،132 ،116

نحالني )قرية(، 107

نظام روما، 70

�لنقب، 85

نهر �الأردن، 130، 134

)هـ(

هبّة �لنفق )1996(، 21

)و(

و�دي �الأردن، 131

)ي(

يالو )قرية(، 15، 132-131

يو�صف، عطاف، 74





177

اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأوًل: الإ�سدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2016–2017، 2018.  .10

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2018–2019، 2020.  .11

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .12 

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .13

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .14

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .15

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .16

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .17

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .18



�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .19

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .20

حم�صن حممد �صالح، وربيع �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .21

الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.

حم�صن حممد �صالح، وربيع �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .22

الفل�شطينية ل�شنة 2017، 2018.

حم�صن حممد �صالح، وربيع �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .23

الفل�شطينية ل�شنة 2018، 2019.

حم�صن حممد �صالح، وربيع �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .24

الفل�شطينية ل�شنة 2019، 2020.

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

�أول�صت  �صل�صلة  منوذجاً،   48 فل�شطينيو  اإ�رشائيل:  عن�رشية  �إ�صماعيل،  عبا�ص   .25

�إن�صاناً؟ )1(، 2008.

الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .26

حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

معاناة الطفل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رشائيلي،  �أحمد �حليلة ومرمي عيتاين،   .27

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

الإ�رشائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  الأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .28

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

�أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  الإ�رشائيلية  املجازر  علي،  يا�رش   .29

�إن�صاناً؟ )5(، 2009.

مرمي عيتاين ومعني منّاع، معاناة الالجئ الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )6(،   .30

.2010

الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .31

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.
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�أول�صت  اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �صل�صلة  32. ح�صن �بحي�ص وخالد عايد، 

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�صل�صلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .33

�أول�صت �إن�صاناً؟ )9(، 2015.

حتت  الفل�شطيني  العامل  معاناة  عيد،  وو�ّصاح  وردة  �أبو  و�أمني  عيتاين  مرمي   .34

الحتالل الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

الحتالل  حتت  الفل�شطيني  املري�س  معاناة  دغل�ص،  وعاطف  عيتاين  فاطمة   .35

الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

الحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .36

الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

يف  الإ�رشائيلية  احلواجز  من  الفل�شطينيني  معاناة  د�ود،  وحممد  عيتاين  فاطمة   .37

ال�شفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.

�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .38

الإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأم  حياة  �رشيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .39

اأداة ح�شار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رشاع   .40

مع الحتالل الإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

الفل�شطينية  املفاو�شات  م�شار  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .41

 –  2007 )خريف  دم�شق  يف  العربية  والقمة  “اأنابولي�س”  بني  ما  الإ�رشائيلية 

ربيع 2008(، �صل�صلة تقريرمعلومات )4(، 2008.

ال�شيا�شية  الطبقة  يف  الف�شاد  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .42

الإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .43

تقرير  �صل�صلة  الإ�رشائيلية،  والنتهاكات  الفل�شطينية  احلاجة  بني  غزة  وقطاع 

معلومات )6(، 2008. 
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تقرير  �صل�صلة  وحما�س،  م�رش  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .44

معلومات )7(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة  .45 

)2008/12/27-2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب كادميا، �صل�صلة تقرير معلومات   .46

.2009 ،)9(

يف  الفل�شطينيني(  )طرد  الرتان�شفري  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .47

الفكر واملمار�شات الإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، امللف الأمني بني ال�شلطة الفل�شطينية   .48

واإ�رشائيل، �صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

الالجئون الفل�شطينيون يف العراق،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة،   .49

�صل�صلة تقرير معلومات )12(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأزمة خميم نهر البارد، �صل�صلة تقرير   .50

معلومات )13(، 2010.

يف  الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�س  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .51

ال�شفة الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.
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The Researcher Made a Number of Recommendations, including

There is a need to prosecute the Zionist war criminals, who have 
committed horrendous crimes against the Palestinian people, by bringing 
cases against them in competent international courts. In addition, putting 
pressure on the occupation to open the crossings and facilitate the 
movement of Palestinians between Palestinian cities and villages in the 
West Bank, Gaza Strip and Jerusalem.



192

Abstract

The Israeli Occupation Attacks on Women in the 1967 Occupied 

Palestinian Territories 1967–2019 

In June 1967, the Israeli occupation forces occupied the remaining 
Palestinian lands; the West Bank (including East Jerusalem) and the Gaza 
Strip. Since then, they have begun to violate the rights of Palestinians, 
including women and girls, through killing, detention, deportation, 
humiliation at checkpoints, the denial of access to education or medical 
treatment, the demolition of their homes, and targeting their families and 
relatives. In doing so, the Israeli occupation violates the most basic rules 
of international human rights law.

The importance of the study lies in making a comprehensive study 
of the Israeli attacks on Palestinian women in the Palestinian territories 
occupied in 1967, during the period 1967–2019.

The researcher has divided the study into an introduction, four chapters, 
and a conclusion:

The Introduction studies the rights of women in international 
humanitarian law, and the most important milestones in the history of the 
Palestine issue. The first chapter examines the direct Israeli attacks on 
the lives of Palestinian women. Chapter two examines the occupation’s 
torture and humiliation of Palestinian women. Chapter three deals with the 
suffering of Palestinian women due to the siege and military checkpoints, 
while the fourth chapter studies the occupation assaults on Palestinian 
families and its impact on women.

The Most Important Findings of the Study 

The Israeli occupation carried out serious violations against Palestinian 
women, in flagrant violation of international humanitarian law, the Fourth 
Geneva Convention of 1948, and all international conventions dealing 
with human rights. Zionist settlers attacked women, their property and 
families in clear collusion with the occupation authorities.






