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Ëó≤J

 øي�سعى م اEن�ساناk, والتي   âاأول�س �سل�سلة   øم Êالثا اA كتاب¬  qللقر الõيتƒنة   õمرك Ω qيقد

 ∫ÓتMال â– الفل�سطيني Öتلفة ملعاناة ال�سعîامل Öانƒ÷لى اY Aƒلها لت�سلي§ ال†سÓN

الö�EاFيلي. 

يتناو∫ ògا الكتاÜ ”معاناة املراأة الفل�سطينية –â الMتÓ∫ الö�EاFيلي“, وي�ستعر�¢ 

كال�ستهدا±  مباöTة  ها  tس�Á ‡ا  بëقها,   ∫ÓتMال ògا  يرتكبها  التي   äالنتهاكا  Rاأبر

 øرمها مëوم�سادرة الأرا�سي, اأو ‡ا ي ∫Rاملنا Ωدgو ,Öيòوالتع ö�د بالقتل والأ qاملتعم

 kÓس†a اòg ;ال�سليمة Mقƒقها الأ�سا�سية كالتعليº والرYاية ال�سëية وا◊ياة الBمنة والبيÄة 

 Aاƒيها, �سNها اأو ابنها اأو اأLوR لىY §¨رقة �سƒيا¿ كMالأ øدامها ‘ الكثري مîا�ست øY

.kمطاردا Ωاأ kاأ�سريا Ωاأ kاأكا¿ مقاوما

 ,kمياƒتم™ يقا�سي ي› ‘ âNة والأLوõوال Ωنها الأƒك ÖانL ¤Eواملراأة الفل�سطينية ا

اأي†ساk املربية واملقاومة واملمر�سة  ب�سبÖ اMتÓ∫ ل يراYي Nلقاk اأو Yرaاk اأو قانƒناa ;kهي 

 .Aد والعطاƒلى ال�سمY kماõY Ìواأك iƒواأق ÖسلUاملعاناة اأ ºMر øم êرîواملعلمة, التي ت

 êوR فل مري†¢, وWواأر�¢ م�سادرة, و ,Ωمهدو ∫õياتها ال�سعبة, بني منM äمياƒو‘ ي

 ¢Uني –رM ,د والأملƒال�سم äراgR ¢�ت¨ر , mةöUاfi kiوقر m¿سهيد, ومدT Üاأ�سري, و اأ

داFماY kلى امل�ساركة ‘ ا◊ياة ال�سيا�سية وا◊ركة الن†سالية, اL ¤EانÖ م�ساركتها الأ�سا�سية 

aيها ÈY الÎبية, Ã�ساركة ميدانية واقعية aاYلة وبارRة. 

املعاناة  نقل  Yلى   ,“ kن�ساناEا  âاأول�س” �سل�سلة   ‘ Zري√  مثل   ,Üالكتا ògا   ¢Uرëوي

املƒاد  ببع†¢   kم�ستعينا  ,≥qKƒم  
q
منهéي  

q
Yلمي اWEار   ‘ Öوالقل العقل   ÖWاîي  Üƒباأ�سل

 Öالفل�سطيني ب�سب Öما يعاني¬ ال�سع Ìاأك Çالقار ¤Eا Ü qر, تقرƒسUق�س�¢ و øمة مYالدا

الMتÓ∫ الö�EاFيلي, ‘ وقâ يناد… aي¬ العا⁄ اأLم™ بëقƒ¥ الEن�سا¿ وUسيانة كرامت¬ 

وMريت¬, وMق¬ ‘ العي�¢ ب�سΩÓ ‘ بيت¬ واأر�س¬, ولكن¬ يn�سtº اPBان¬ Yما يëدç لEÓن�سا¿ 

الفل�سطيني.

5 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



7 ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

م≥óمة

تعي�¢  اأ¿   1948 �سنة   òمن الفل�سطينية  املراأة  Yلى  الö�EاFيلي   ∫ÓتMال aر�¢ 

Mياة flتلفة øY بقية الن�ساòg ‘ Aا العا⁄, �سƒاƒa A¥ اأر�¢ aل�سطني اأN ΩارLها ‘ 

دو∫ ال�ستاëa ;äرمها مø اأب�س§ Mقƒقها ‘ ا◊ياة والأمø وMرية التنقل والرYاية 

لة  qمfi ,ليهاY äدƒري التي تعZ kاaروX ¢�ة تعيÄLل ¤Eلها ا qƒMو ,ºية والتعليëال�س

باأYباA وم�سDƒولياä تفW ¥ƒاقتها وقدرتها Yلى الMتما∫.

 ÖانƒL كل   âالW  ∫ÓتMÓل ال�سلبية   äرياKالتاأ  ¿Eا  ∫ƒالق املبال¨ة   øم ولي�¢ 

Mياة املراأة الفل�سطينية, ال�سî�سية والLتماYية والقت�سادية وال�سيا�سية, ‡ا Lعل 

Mياة òg√ املراأة ‰LPƒاa kريداfl kتلفاøY k �سƒا√, ‰LPƒاk اأTسدU qسعƒبة واأكÌ ق�ساوة, 
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8ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

 qقها بن†سالها �سدƒقM øتم™ مéل�ستعادة ما �سلب¬ امل ,Aي¬ �سعيها, كبقية الن�ساa êõامت

املëتل.

اEل اأ¿ تل∂ ال¶رو± كلها ⁄ تك�ÁõY öة املراأة الفل�سطينية, و⁄ تتمكø مø النيل 

مU øسمƒدgا, بل Yلى العك�¢; aقد NرâL مø رºM تل∂ الBلΩ امراأة Zري بقية 

 .äلƒوالبط  Èالع  º¶Yاأ ا÷ميل  وUسgÈا  امل�öقة  ƒÃاقفها   äر qسط� امراأة   ,Aالن�سا

ة و‡ر�سة  nم pانب¬ مربية ومقاوL ¤Eوابنة, وا kتاNة واأLوRو kل اأماLل∞ الرN âقفƒa

وYاملة ومعلمة, وبقيâ مø بعد ال�سهداA راYية ل�سDƒو¿ اأ�ºgö واأبناFهº, تõر´ ‘ 

ة وال�سمƒد والكرامة; ليفƒ¥ دور املراأة بòل∂ ن�سبة الن�س∞  qõالع øم kيداõها مFاأبنا

بكامل¬,  ‹تم™   Aبنا  øY م�سDƒولة   ¿ƒولتك الفل�سطيني,  املéتم™   ‘ ت�سكلها  التي 

 .¬Fال¬ ون�ساLبر

 õالتي ي�سعى مرك ,kن�ساناEا âسل�سلة اأول�س� øم Êالثا Üالكتا ƒg Üا الكتاògو

 â– ن�سا¿ الفل�سطينيEمعاناة ال øY رة متكاملةƒسU Ëتقد ¤Eلها اÓN øنة مƒيتõال

منهéي  Yلمي  اWEار   ‘  Öوالقل العقل   ÖWاîي  Üƒباأ�سل الö�EاFيلي,   ∫ÓتMال

 .≥qKƒم

 Öمعاناة املراأة الفل�سطينية ب�سب øY ةòتلفة نبîل¬ املƒس�a ‘ Üا الكتاòg Ω qويقد

ال�سî�سية  Mياتها,   ÖانƒL كاaة   âالW التي  املعاناة   √òg الö�EاFيلي;   ∫ÓتMال

Ω مõLƒاøY k تاريï امل�ساركة ال�سيا�سية  uية والقت�سادية. كما يقدYتماLلية والFوالعا

للمراأة الفل�سطينية. 
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9 ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

∫ÓàM’G AóH òæe äCGóH IÉfÉ©e

تركنا اأنا وRوLي قريتنا كابر… قبل وقYƒها 

م�سينا  واMد.  بنهار  ال�سهيƒنية   äالع�سابا بيد 

 ¢†Á ⁄ي�سي .... وFلى الطري≤ الرY äاYل�سا

اأòNوا  الطري≤.  اليهƒد  Yلينا  قط™  Mتى   âوق

‹gƒراتي وMتى اأقرا• اأÊP, وكل ما كا¿ معنا 

 ™aندا ìÓاأ… قطعة �س مø نقƒد. ⁄ يكø معنا 

وال�سبيا¿  الرLا∫  اأòNوا  اأنف�سنا...   øY بها 

 ¿ƒيرق�س اليهƒد  كا¿  RوLي...   ºو�سمنه

 ‹ قا∫   ;ºبعباراته وي�ستفõوننا  الطري≤  Yلى 

ل∂   ö†Mاأ اأ¿  بƒد…  كا¿  تبكي,  ”ل   ºgدMاأ

وLدت¬  وYندما  قتلنا√“...  اأننا  لƒل   ∂LوR

 øسة ‘ راأ�س¬ مUساUلى الأر�¢ برY كا¿ ملقى

اÿل∞. دaعL âثت¬ اE¤ ال¶ل, وgPبâ اأناد… 

 øيك  ⁄ دaن¬.   ‘  ÊدYت�سا كي  M�سني“   Ωاأ”
 Ωو”اأ اأنا  ëaملنا√   kاÈق ل¬  اأMفر  اأ¿  با�ستطاYتي 

ودaنqا√  املقÈة   ¤Eا N�سبي   ìƒل Yلى  M�سني“ 

معها  اأNتي  اأòNتني  والدت¬...   Èق Mاaة  Yلى 

اE¤ �سƒرية. لكنني Mتى اليΩƒ ل اأRا∫ اأaكر aي¬, 

واأ�ساأ∫ نف�سي: gل دaنت¬ بطريقة Uسëيëة?.

Tسهادة اأمينة fiمد مƒ�سى مø قرية كابر… 

Nafez Nazzal, The Palestinian Exodus from Galilee 1948 (Beirut: The 
Institute for Palestine Studies, 1978), p. 61.w
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11 ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

»æ«£س�∏Ødا ™ªàéŸا ‘ ICاôŸا :ً’hCا

مÓيني  ö�Yة  ƒMا›   2007 �سنة  نهاية   ‘ العا⁄   ‘ الفل�سطينيني  Yدد  بل≠ 

اأربعة  ƒMا›  اأ…  التاريîية,  aل�سطني   ‘  ºمنه  %48  ºيقي ن�سمة,  األ∞  و340 

مÓيني و955 األ∞ ن�سمة; يتƒYRƒ¿ اƒM ¤Eا› KÓKة مÓيني و771 األ∞ ن�سمة ‘ 

ال†سفة ال¨ربية وقطا´ õZة, وƒMا› مليƒ¿ و184 األ∞ ‘ الأرا�سي الفل�سطينية 

.
املëتلة �سنة 11948

ل املراأة الفل�سطينية نƒë ن�س∞ املéتم™ الفل�سطيني ‘ aل�سطني التاريîية  qوت�سك

ودو∫ ال�ستاa ,äمقابل كل 100 مø الEناç, ‘ ال†سفة ال¨ربية وقطا´ õZة Yلى 

بن�سبة  تoعر±  التي  الن�سبة,   √òg  Üوتقار  ,
2
الòكƒر  øم  103 يLƒد  املثا∫,  �سبيل 
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دو∫  و‘   )103.6(  1948 �سنة  املëتلة  الأرا�سي   ‘ املƒLƒدة   Öالن�س ا÷ن�¢, 

تRƒ´ الÄLÓني الأ�سا�سية; �سƒرية )102.3( ولبنا¿ )M 98.5�سÖ اME�ساFياä �سنة 

M ‘ ,)2005ني ⁄ تتaƒر اME�ساFية Mديثة لن�سبة ا÷ن�¢ بني الÄLÓني الفل�سطينيني 

الفل�سطينية ‘  باملراأة  املتعلقة   äياFسا�MEال  øم للمõيد  ا÷دو∫  )ان¶ر  الأرد¿   ‘

 .)Aƒéالأرا�سي الفل�سطينية و‘ دو∫ الل

 ,Aƒéالل دو∫   ‘ اأو  التاريîية  aل�سطني  داNل  الفل�سطيني,  املéتم™   ¬Lاƒوي

Yلى  اأق�سى  Yن∞  aاأ…  للمعاناة.   ºgريZ  øم Yر�سة   Ìاأك اأaراد√  Œعل   äباƒسعU

ا◊ياة,  مناMي  كاaة  ”ت¨ل¨ل ‘   …òال الö�EاFيلي,   ∫ÓتMكال  ∫ÓتMا  øم املراأة 

 ÖانL  ¤Eا والثقاaية,  والLتماYية  القت�سادية   ¥ƒقëلل  äانتهاكا  øوت†سم

 ,Yakın Ertürk اEرتƒر∑  ياكني  Tسهادة   Öس�ëب وال�سيا�سية“,  املدنية   ¥ƒا◊ق

 qالعن∞ �سد  ∫ƒM دةëاملت لÓأ·  التاب™  الEن�سا¿   ¥ƒقM ¢�سة ‘ ‹لUاÿا املقررة 

 .
3
املراأة واأ�سباب¬ وƒYاقب¬

 äاƒق اأيد…  Yلى  �سقطƒا   øيòال  Aال�سهدا Yدد   ¤Eا  kÓمث الTEسارة  تكفي  وgنا 

 åيM ,2008/5/29 تىMانتفا�سة الأق�سى ‘ 2000/9/28 و Aبد òمن ∫ÓتMال

 âتقلYا كما   .
4
امراأة و163   kÓفW  842  ºبينه  ,AسهداT و803  اBل±  ب`اأربعة   nر uدoق

60 األ∞ aل�سطيني, ما يõا∫ ƒMا› 11 األ∞  النتفا�سة ƒMا›   Aبد  òيل“ منFاö�Eا”
املر�سى, ‘ Xرو±   äاÄوم kÓفW 355اأ�سرية و  98  ºبينه الق†سبا¿,  منهN ºل∞ 

.
5
اYتقا∫ Uسعبة ولاEن�سانية

ب�سفتها  املعاناة,   Öقل  ‘ Mا�öة  ògا  كل   ‘ الفل�سطينية  املراأة   âكان ولقد 
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13 ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe13

Yلى  مل†سايقتها   ºلهFو�سا تتعدد 

اأgòNا   ” وال�سƒرة  الأRمنة.  مر 

 ‘ ال¨ربية,  ال†سفة  اˆ,   Ωرا  ‘

 ¢Tير اö�EاFيلي  ÷ند…   1988/4/8
 ÜƒسU  ´ƒللدم  kÓم�سي  kاPاPر بيد√ 

امراأة aل�سطينية.

¿ƒير برنارد بي�سƒت�س

.1988/4/8 ,Bernard Bisson 

بامراأة  “�س∂  اö�EاFيلية  WöTية 

بòل∂  متعدية  éMابها,   øم aل�سطينية 

 Üاé◊ا رمõية  وYلى  Tسî�سها  Yلى 

الدينية. 

واأäòN ال�سƒرة ‘ ال†سفة ال¨ربية 

Lدار  �سد   äراgالت¶ا  iدMEا  ∫ÓN

العن�ö…, والتي LرÓN ìلها  الف�سل 

 ¢UساUبالر الفل�سطينيني   äاö�Y  kاأي†سا

املطاWي ال�öاFيلي.

 .2004/9/21 ,Ü ± اأ

A
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الكثري مø الأMيا¿ مø يق™ Yلى   ‘ âوكان ,âNاأو الأ اأو البنة  الõوLة  اأو   Ωالأ

 êواRاأ øاأو م ,AسهداTو iö�اأ øم kاö�بني قFال¨ا øY kسا�ƒY وليةDƒل امل�س tاتقها –مY

م�سابني اأو YاWلني øY العمل ‘ Xرو± قا�سية ل ترºM, ترتف™ aيها ن�سÖ الفقر 

والبطالة ب�سبÖ املمار�ساä الö�EاFيلية امل�ستمرة, واأبرgRا �سيا�سة الÓZE¥ واملعاناة 

Yند ا◊ƒاõL ونقا• التفتي�¢ واملعابر وكòل∂ ا÷دار الفاUسل, Mيa åر�سY âلى 

 ¢Uرa  øم  Aون�سا  äتياa  âرمMيلة, وëم�ست  kالباZ بل   kداL سعبةU kداƒقي  äÓالتنق

.øلتهFاYو øية اأقاربهDاأو العمل اأو رو ºالتعلي

اأما ‘ دو∫ اللa ,AƒéتعاÊ الن�ساA الفل�سطينياä مø البيÄة الLتماYية والقت�سادية 

ال�سعبة ملîيماä الÄLÓني, NاUسة ‘ لبنا¿; Mيå ترتف™ ن�سÖ البطالة والفقر وتقل 

aرU¢ العمل واÿدماä. وتõداد م�سDƒولية املراأة لت�سمل العمل وتاأمني امل�öو±, 

مÎاaقة م™ قيامها بالأYما∫ املنõلية والÎبية, بالE�ساaة اE¤ دورgا الWƒني ‘ ا◊فا® 

الأرا�سي   ‘ äالفل�سطينيا  Aالن�سا  âولي�س لأولدgا.  ونقلها  الWƒنية  الهƒية  Yلى 

 øم õالتميي øنا∑ مg Üالعر ¿ƒالفل�سطيني Êيعا PEا ;kالM سل†aتلة �سنة 1948 باأëامل

.
6
äياƒة امل�ستaلى كاY يليةFاö�Eال äقبل ال�سلطا

ملكانتها   ∫ÓتMال قبل   øم م�ستهدaة  كƒنها   ÖانL  ¤Eا الفل�سطينية  واملراأة 

اأ�سا�سي   Öس�Y نهاEاa  ,äياƒاملعن  ™aد ورƒال�سم الأ�سا�سية ودورgا ‘  الLتماYية 

‘ معركة رFي�سية للƒLƒد الفل�سطيني ‘ وL¬ الMتÓ∫ الö�EاFيلي التƒ�سعي, وgي 

املعركة الدZƒÁراaية داNل اأرا�سي aل�سطني التاريîية, التي ‚âë املراأة الفل�سطينية 

التي   äباƒال�سع الرºZ مø كل  ل�سا◊ها Yلى   kkاëLانها راõمي  AبقاEا  ‘ Ωƒالي Mتى 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



15 ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe15

ال¨ربية  ال†سفة   ‘ الفل�سطينية  املراأة  N�سƒبة  معد∫  بل≠   2006 �سنة  aفي  –ياgا. 

 äلكل امراأة بني الفل�سطينيا kداƒلƒو3.68 م ,
7
وقطا´ õZة 4.6 مƒلƒداk لكل امراأة

, مقابل 
8
‘ اأرا�سي 1948 بë�سÖ تقديراä ا÷هاR املركõ… لMEÓ�ساA الفل�سطيني

 ¿Eاa اÿ�سƒبة   äمعدل لرتفا´  ونتيéة   .
”اö�EاFيل“9 امراأة ‘  لكل   kداƒلƒم  2.8

املéتم™ الفل�سطيني يعدq ‹تمعاa kتياM ,kيå اE¿ 45.5% مø الفل�سطينيني ‘ ال†سفة 

aما   kاماY  65  ºgمارYاأ تبل≠   %3 مقابل   ,kاماY  15  øY  ºgمارYاأ  qتقل والقطا´ 

.
10

¥ƒa

Yلى  الفل�سطينية  باملراأة  متعلقة  flتارة  دZƒÁراaية   äاöTDƒم ا÷دو∫   Ωويقد

والأرد¿,  و”اö�EاFيل“,  õZة,  وقطا´  ال¨ربية  )ال†سفة  اEقامتها   øاأماك  ±ÓتNا

 äمعاéالت بني  املƒLƒدة  الفƒار¥  تبدو  ا÷دو∫   ∫ÓN  øوم ولبنا¿(.  و�سƒرية, 

ال¨ربية  ال†سفة   ‘ للمراأة  الكلي  اÿ�سƒبة  معد∫  يرتف™  Mني  aفي  الفل�سطينية; 

 ‘  äاÄLÓال بني   kن�سبيا منîف†¢   ƒهa  ,1948 �سنة  املëتلة  والأرا�سي  والقطا´ 

�سƒرية ولبنا¿. كما اأ¿ البنية الهرمية للمéتم™ الفل�سطيني ت¨دو اأقل Tسباباk, وترتف™ 

 Üار ا◊رKBا ¤Eد اƒل∂ يعP ‘ الأ�سا�سي Öلبنا¿, وال�سب äاÄLن�سبة الأرامل بني ل

الأgلية اللبنانية, والتي كانâ املîيماä اMEدi �سëاياgا. 

 ∫ÓN الأرا�سي الفل�سطينية متقاربة ‘ Ωاÿا êواõال äمعدل âني بقيM ‘و

, aاE¿ ن�سبة العنƒ�سة بني 
12

)2000/9/28 ‘ äانتفا�سة الأق�سى )التي بداأ äاƒسن�

الن�ساA بداأä ‘ ال�سنƒاä الأNرية ‘ الرتفا´ ب�سبÖ ا◊�سار الö�EاFيلي املفرو�¢ 

Rاوéالن�سبة ل تت √òg ¬يa âكان …òال âقƒفي الa ,ديةÎوالأو�سا´ املعي�سية امل
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 ,kالياM %33 `ال Rاوéنها تتEاa ,2000 قبل �سنة âريLاأ äدرا�سا Öس�ëال` 5% ب

 Aالن�سا  øالكثري م  ∑Îا يògو ,
13%39.3  ¤Eا  äالتقديرا بل وت�سل بë�سÖ بع†¢ 

 qøلأنف�سه املادية  املƒارد  وتاأمني  ا◊ياة   ÖYوم�سا ∫ÓتMال وMيداä ‘ مƒاLهة 

, ‘ بيÄة تعطي الأولƒية للرLل ‘ العمل وا◊ياة العامة.  qøلهgواأ

 ‘  øي�سارك  äالفل�سطينيا  Aالن�سا

الف�سل  بéدار  املنددة   äراgالت¶ا

 äال�سلطا تبني¬   …òال  …ö�العن

ال¨ربية,  ال†سفة   ‘ الö�EاFيلية 

 .ºاأرا�سيه  øالعديد م ¬Fلبنا  äسادرUو

aل�سطينية  اEمراأة  الأو¤  ال�سƒرة  و‘ 

ت�سيY íلى Lند… اö�EاFيلي ‘ م¶اgرة 

دقة,   âبي قرية   ‘  2004/3/11  ‘

WöTة   øم اأaراد  الثانية  ال�سƒرة  و‘ 

 iدMEا  “¿ƒملëي” الö�EاFيلية  ا◊دود 

املت¶اgراä العéاÓN õF∫ ت¶اgرة ‘ 

البلدة نف�سها ‘ 2004/3/7. 
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öTDƒŸG
 á«Hô¨dG áØ°†dG

IõZ ´É£bh

 á∏àëŸG Ú£°ù∏a

“π«FGöSEG” 1948
¿OQC’GájQƒ°S¿لبنا

ن�سبة ا÷ن�¢ )Pكر لكل 100 

اأنثى(

103
)2007(

103.6-
102.3

)2005(
98.5

% kاماY 15 øاأقل م çناE45.339.7ن�سبة ال
41.4

)2000(

32.6
)2003(

32.0

% Ìاأكa kاماY 65 çناE3.43.6ن�سبة ال
4.3

)2000(

4.3
)2003(

5.8

---73.278.1العمر املتƒق™ Yند الƒلدة 

معد∫ اÿ�سƒبة الكلي

)مƒلƒد لكل امراأة(
4.63.68

4.6
)2000(

2.42.3

-3.32.51معد∫ الõيادة الطبيعية %
2.0

)2002(
-

متƒ�س§ ºéM الأ�öة )aرد لكل 

اأ�öة(

5.8
)2007(

5.09
6.2

)2000(
4.93.8

ا◊الة الõواLية

57.860.850.853.347.9متõوLة

êوõ33.631.237.440.840.5⁄ تت

7.06.22.64.29.6اأرملة
1.21.78.81.72.0مطلقة

-0.4منف�سلة
0.4

)2000(
--

112006 áæ°ùd áeÉbE’G ¿Éµe Ö°ùM äÉ«æ«£°ù∏Ø∏d á«aGôZƒÁódG äGöTDƒŸG ¢†©Ñd ¢üî∏e :∫hóL

wمMÓ¶ة: العÓمة )-( تعني Zري متaƒر.
w
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Kاf»اً: M≥و¥ اôŸاIC اØd∏�س£»æ»ة ‘ VسوA اd≥اfو¿ 

اh ‹hódا’ØJاbاä اdhód»ة

العاملي   Ωƒبالي اPBار/ مار�¢, الMتفا∫   øم øالثام  Ωƒتم™ الدو› ‘ يéتاد املYا

 …òال  âقƒال aفي  اNBر;  معنى   Ωƒالي aلهòا  الفل�سطينية  للمراأة  بالن�سبة  اأما  للمراأة, 

والثقا‘  الفرد…  ال�سعيد  Yلى   øgرƒوتط  øاتهRا‚Eا  Rباأبر العا⁄   Aن�سا aي¬  –تفي 

اأ…  ال�سيا�سية, ت¨طي معاناة òg√ املراأة ‘ Xلq الMتY ∫Óلى  والعلمي وامل�ساركة 

TسيA اNBر.

بها ‘  يëoتnفى  يΩƒ, واأ¿  اأ¿ ت�سا¿ ‘ كل   Öéاملراأة ي  ¥ƒقM ¿باأ اÁEاننا  وم™ 

كل ◊¶ة; aاòg ¿Eا اليƒg Ωƒ الò… تلتفa âي¬ و�ساFل الΩÓYE اأكÌ اE¤ املراأة. وgنا 
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 ¥ƒالدولية ◊ق املƒاKي≤  بكفالت¬  تناد…  ما  للقل≤, بني  الهاFلة واملثرية  الفƒéة  تبدو 

 ,äالفل�سطينيا Aالن�سا iدMEا äكرP املراأة الفل�سطينية. وقد ¥ƒقM ن�سا¿, وبنيEال

 åëتب …òال âقƒاملراأة العاملي, اأن¬ ”‘ ال Ωƒي øY ,ل�سطينيةa يفةëل�س åديM ‘

بالتëديد  õZة   Aن�سا  ¿Eاa املراأة,  بƒاق™   ¢�ƒللنه Lديدة   äلياBا  øY العا⁄   Aن�سا aي¬ 

اأUسبøë بëاLة اE¤ اأدواä تقليدية وقدÁة للتكي∞ م™ Xرو± ا◊�سار, وانقطا´ 

 øية مaسا�Eا äاYسا� ¤Eا êتاëا بالطب™ يògارد املالية. وƒي, وقلة املFالتيار الكهربا

 .
العمل املنõ›, وامل�سDƒولية الXƒيفية“14

 Aى ‘ م�ست�سفى ال�سفاMا÷ر ºمها بني ق�سƒيى دردونة التي تق†سي يëي Ωاأ √ògو

 øيى ابëفلها يW iƒار/ مار�¢ �سPBا øم øالثام ∫ƒلM ™لها, ل يهمها مõة وبني منõ¨ب

الت�س™ �سنƒاä, الò… يعي�¢ Yلى املëلƒ∫ امل¨ò… بعد اأ¿ Zريä القòاF∞ الö�EاFيلية 

 ´ƒمة والدمMاأنها تعي�¢ بعني الر ¤Eفا∫ اWل�ستة اأ Ωوت�سري الأ .A…Èه¬ الLمعا⁄ و

 ºتركه ¤Eت†سطر ا øيòم�سة, الÿفالها اWند بقية اأY ±ƒÿني القل≤ واYيى, وëند يY

‘ منõلها املëاP… للëدود ال�öقية لقطا´ õZة, MيN åطر املäƒ املتéدد, بفعل 

القòاF∞ والLتياMاä الö�EاFيلية. واL ¤EانÖ يëيى يرقد Wفل اNBر Lريí ا�سم¬ 

Yند   øريNBا KÓKة   âترك بينما  ال�س¨ار  اأWفالها   øم KÓKة  ومعها  اأم¬  تراaق¬  Yلي, 

ال�öقية  ا◊دود   øم  Üبالقر  ∫õاملن  ‘ ºgفردÃ  ºكهÎت اأ¿  تîا±  اEنها   PEا اأgلها; 

للقطا´, وتقƒ∫ باأ¿ الأΩ الفل�سطينية ”تناΩ بعيƒ¿ يق¶ة, وتعي�¢ بقلÖ مكلΩƒ ينت¶ر 

ا◊�öة ‘ اأ… ◊¶ة“15.

 ‘ åëار/ مار�¢( ك¨ري√, تبPBا øم øالثام( Ωƒا اليòg âق†سa ,رƒسTاY ¿ƒY Ωاأما اأ
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 Öر ل¬ ب�سبaƒيرقد ‘ امل�ست�سفى دو¿ اأ¿ يت …òمد الfi لبنها Aدوا øY äال�سيدليا

ني اEل �سÓمة  qل يهم ,øëن Ωƒر± ‘ اأ… يYل اأ qâب” :∫ƒالها يقM ¿ا◊�سار, ول�سا

 iö�ة اأKÓرة لثƒسU ملM iƒس� Êمد ال�سعيدMاأ Ωل∂ اأ“ ⁄ iرNهة اأL øابني“. وم

 äاƒاأرب™ �سن òمن ¿ƒاملعتقل ,ÖسهيUو Ωواأكر ¢�ƒY اgاأولد ºg ,¿ل∞ الق†سباN

 :âسهر, وقالTاأ ‘ �سƒé¿ الMتÓ∫, وgي ‡نYƒة مø روDيتهº منƒM òا› Kمانية 

.
”Yندما ت�ستا¥ املراأة الفل�سطينية لأولدgا ل “ل∂ اEل روDيتهº ‘ ال�سƒرة“16

ومø اأو¤ ا◊قƒ¥ التي يكفلها الن¶اΩ العاملي لكل اEن�سا¿, رkÓL كا¿ اأو امراأة, 

اأولk الÓYE¿ العاملي ◊قƒ¥ الEن�سا¿,  ما يعر± با◊قƒ¥ الأ�سا�سية, وقد ت†سمنها 

 ‘ ñرDƒل∞ )د-3( املnدة 217 اأëأ· املتÓقرار ا÷معية العامة ل ÖLƒÃ مدoتYا …òال

 ‘ âسع�ƒي≤ دولية تKاƒوم äدة اتفاقياY ¬1948. وتلت Èالأو∫/ دي�سم ¿ƒ10 كان

مƒاد√ ومبادF¬, كالعهد الدو› اÿاU¢ با◊قƒ¥ املدنية وال�سيا�سية, والعهد الدو› 

 Öيòالتع مناg†سة  واتفاقية  والثقاaية,  والLتماYية  القت�سادية   ¥ƒبا◊ق  ¢Uاÿا

وZري√ مö� øوÜ املعاملة اأو العقƒبة القا�سية اأو الÓاEن�سانية اأو املهينة. 

ògا   øY وMقƒقها  باملراأة  املتعلقة  الدولية   äناÓYEوال  äالتفاقيا  êرîت و⁄ 

املòكƒرة   ¥ƒا◊ق Yلى   kتاأكيدا مع¶مها   ‘ âكانa الEن�سا¿,   ¥ƒق◊ Ωالعا الWEار 

اأÓY√, م™ الت�سديد Yلى YدƒL ΩاR التمييõ بني املراأة والرLل ‘ املéالä املîتلفة 

 Aاتفاقية الق†سا äالتفاقيا √òg سهرTاأ øاية. ومYاأو ر äدماN اأو ºمل اأو تعليY øم

Yلى Lمي™ اأTسكا∫ التمييõ �سدq املراأة, والÓYE¿ العاملي ب�ساأ¿ الق†ساY Aلى العن∞ 

 äالتفاقيا بع†¢   âنيY كما  املراأة.   qسد�  õالتميي Yلى   Aالق†سا  ¿ÓYEوا املراأة,   qسد�
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 »µjôeC’G  ΩÓYE’G  ô¶æj ∞«c

?á«æ«£°ù∏ØdG  ICGôŸG  IÉfÉ©Ÿ

 õÁر∑ تاƒيƒيفة النيëسU يWريقة تعاW kدرا�سة تتناو∫ –ديدا ‘

The New York Times, اMEدi اأTسهر ال�سë∞ الأمريكية, 

 èFالنتا äهرXاملراأة الفل�سطينية, اأ ¥ƒقM äانتهاكا ´ƒس�ƒم™ م

اأ¿ ال�سëيفة تعمد �سمø �سيا�سة منهéية لت¨ييÖ تفاUسيل املعاناة 

الناŒة øY الMتÓ∫ الö�EاFيلي. aمø اأUسل 80 تقريراk اأUسدرتها 

 äمن¶ما çÓK )2000 Èسبتم� /∫ƒانتفا�سة الأق�سى )اأيل Aبد òمن

)من¶مة  املëتلة  الأرا�سي   ‘ الEن�سا¿   ¥ƒقëب تعنى  رFي�سية 

الEن�سا¿   ¥ƒقM مراقبة  ومن¶مة   ,Amnesty الدولية   ƒالعف

 âقام  ,)B'Tselem  ºوبت�سيل  ,Human  Rights  Watch
مقالني  بن�سبة   âYRƒت aق§,  Yنها   äمقال اأرب™   ö�بن ال�سëيفة 

 øY ومقالني  الفل�سطينية,   ¥ƒقëلل الö�EاFيلية   äالنتهاكا  øY

 ƒg 80 `ي™ التقارير الRƒني اأ¿ تM ‘ ,“الفل�سطينية äالنتهاكا”
 øY §قa يلية و4 تقاريرFاö�Eال äالنتهاكا øY kاق™ 76 تقريراƒب

”النتهاكاä الفل�سطينية“. 

Patrick O’Connor and Rachel Roberts, “The New York 
Times Marginalizes Palestinian Women and Palestinian 
Rights,” The Electronic Intifada website, 17/11/2006, 
see: http:\\electronicintifada.net/v2/article6061.shtml 
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بعدƒL ΩاR التمييõ بني املراأة والرLل ‘ ‹الfi äددة كالعمل والتعليº وامل�ساركة 

والتفاقية   ,ºالتعلي ‹ا∫   ‘  õالتميي Ãكاëaة  اÿاUسة  التفاقية   âكانa ال�سيا�سية; 

رقº 100 اÿاUسة Ã�ساواة العما∫ والعامäÓ ‘ الأLر لدi ت�ساو… قيمة العمل, 

والتفاقية املتعلقة با◊قƒ¥ ال�سيا�سية للمراأة. 

معاناة  اأ¿   ,√ÓYاأ املòكƒرة   äتفاقياÓل التعر�¢   ‘ الأ�سا�سية  الTEسكالية  ولعل 

بينها   õالتميي  Öب�سب  ¥ƒا◊ق √òg مثل øرمانها مM ‘ øالفل�سطينية ل تكم املراأة 

 Öب�سب بل   ,äالتفاقيا  √òg º¶مع Yليها   âبني التي  الفر�سية  الرLل, وgي  وبني 

املراأة والرLل,  الEن�سا¿ بني   ¥ƒانتهاك¬ ◊ق  ‘ õيÁ ⁄ …òال  ,∫ÓتMال äار�سا‡

 øوالأم وا◊رية  ا◊ياة   ‘ ا◊≤  aيها  Ãا  كاaة;  املراأة   ¥ƒقM ‡ار�سات¬   âانتهكa

ال�سî�سي, وا◊≤ ‘ اأ¿ تكƒ¿ ‘ ماأمø مø التعòيÖ اأو املعاملة اأو العقƒبة القا�سية 

اأو الÓاEن�سانية اأو املهينة, وا◊≤q ‘ اأYلى م�ستiƒ ‡كø مø ال�سëة البدنية, وا◊≤ 

 .ºالعمل و‘ التعل ‘

ومø �سمø ا◊قƒ¥ التي يكفلها الÓYE¿ العاملي ◊قƒ¥ الEن�سا¿ اأي†ساk, وتنتهكها 

للمëاa¶ة   m±كا xمعي�سي  iƒم�ست  ‘”  ¢�îسT لكل   q≥◊ا الö�EاFيلية,   äاملمار�سا

 øوامل�سك وامللب�¢  الت¨òية  Pل∂   øويت†سم ولأ�öت¬,  ل¬  والرaاgية  ال�سëة  Yلى 

والعناية الطبية وكòل∂ اÿدماä الLتماYية الRÓمة, ول¬ ا◊≤q ‘ تاأمني معي�ست¬ 

البطالة واملر�¢ والعõé والÎمل وال�سيNƒîة, وZري Pل∂ مa øقدا¿   äالM ‘

 ‘ q≥◊لة اƒمة والطفƒأمÓرادت¬“, واأ¿ ”لEا øY ةLارN ±ة ل¶روéل العي�¢ نتيFو�سا

م�ساYدة ورYاية NاUستني“ )املادة 25(, واأ¿ ”الأ�öة gي الMƒدة الطبيعية الأ�سا�سية 
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 Rƒé16(, واأن¬ ل ي للمéتم™, ولها q≥M التمت™ بëماية املéتم™ والدولة“ )املادة 

 ºتهÓمرا�س اأو   ºم�سكنه اأو   ºgö�اأ اأو  اÿاUسة  الأaراد  Mياة   ‘ التع�سفي  التدNل 

 ΩدY øام�سة والتا�سعة مÿلي¬ املادتا¿ اY q¢�ل∂ ما تنòك ¥ƒا◊ق øاملادة 12(. وم(

ƒLاR التعر�¢ لأ… اEن�سا¿ بالتعòيÖ اأو العقƒباä اأو املعامäÓ القا�سية اأو الMƒ�سية 

اأو نفي¬   √õéM اأو اEن�سا¿  اأ…  اأو التي –§ مø الكرامة, واأن¬ ل يRƒé القب†¢ Yلى 

تع�سفاk, وما تكفل¬ املادة 13 لكل aرد مM” øرية التنقل واNتيار fiل اEقامت¬ داNل 

Mدود كل دولة“, و”Mق¬ ‘ م¨ادرة اأية بÓد Ãا ‘ Pل∂ بلد√ كما يë≤ ل¬ العƒدة 

اEلي¬“. بالE�ساaة اE¤ ”اأن¬ ل يM Rƒéرما¿ Tسî�¢ مL øن�سيت¬ تع�سفاk اأو اEنكار Mق¬ 

‘ ت¨يريgا“)املادة 15(. 

 âكانa ,سيلة لكل امراأةUاأ ¥ƒقM لأنها ,Üا◊ر øمR ‘ ¥ƒا◊ق √òg ل qول تعط

 øمR  ‘ واملدنيني  والأWفا∫   Aالن�سا  ¥ƒقM Mماية   ¢Uƒس�îب الدولية   äالتفاقيا

 âاملدنيني ‘ وق ¢UاîسTماية الأM ¿ني∞ الرابعة ب�ساأL ا اتفاقيةgRواأبر ,Üا◊ر

 ‘ والأWفا∫   Aالن�سا Mماية  ب�ساأ¿   ¿ÓYEوال  ,1949/8/21  ‘ املDƒرNة   Üا◊ر

املتëدة  لÓأ·  العامة  ا÷معية   øY ال�سادر  امل�سلëة   äاYاõوالن  Çارƒالط  äالM

 AتداYال  íيöUو  íوا�س ب�سكل  الأو¤  مادت¬  –¶ر   …òوال  ;1974/12/14  ‘

 Ωاõالت ÜƒLكد مادت¬ الثالثة وDƒني تM ‘ ,∫فاWوالأ Aسة الن�ساUاNلى املدنيني وY

 iرNن�سا¿ الأEال ¥ƒقM äني∞ واتفاقياL äلتفاقيا kبقاW ليهاY ÖتÎا يÃ ∫الدو

املتعلقة بالنõاYاä امل�سلëة, وما تتيë¬ مø �سماناä مهمة ◊ماية الن�ساA والأWفا∫. 

 Aالن�سا Öنéكل ما ‘ و�سعها لت ∫òلى الدو∫ املعنية اأ¿ ”تبY ¬نف�س ¿ÓYEال ÖLƒوي

wوالأWفا∫ ويäÓ ا◊رÜ“ )املادة 4(, وتعتL Èمي™ اأTسكا∫ القم™ واملعاملة القا�سية 
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والÓاEن�سانية للن�ساA والأWفا∫ ”اأYمالk اLEرامية“ )املادة 5(. 

وتDƒكد اتفاقية Lني∞ الرابعة Yلى q≥M الرYاية وا◊ماية للن�ساN ,AاUسة املر�سى 

وا◊ƒامل, aتن�¢Y qلى اأ¿ يكƒ¿ ا÷رMى واملر�سى وكòل∂ العõéة وا◊ƒامل مƒ�س™ 

 äملياY مايةMو ΩاÎMا ÜƒLلى وY كدDƒسني )املادة 16(, وتUاN ΩاÎMماية واM

نقل ا÷رMى واملر�سى املدنيني والعõéة والن�ساA النفا�¢ )املادة 21(, وتDƒكد املادة 

Y 27لى q≥M الÎMاΩ لÓأTسîاU¢ املëميني ÖLƒÃ التفاقية ‘ Lمي™ الأƒMا∫, 

 .ºgوتقاليد ºاداتهYالدينية و ºgدFقاYلية وFالعا ºقهƒقMو ºهaöTو ºسهUاîسTلأ”
 qسد� ¢UاN ب�سكل ºمايتهMن�سانية, وEمعاملة ا äمي™ الأوقاL ‘ ºمعاملته Öéوي

Lمي™ اأYما∫ العن∞ اأو التهديد, و�سدq ال�سباÜ وa†سƒ∫ ا÷ماgري“, وتDƒكد Yلى 

 qسد� �سيqما  ول   ,øهaöT Yلى   AتداYا اأ…   qسد� ب�سفة NاUسة   Aالن�سا وM ÜƒLماية 

 .øت∂ ◊رمتهg …واأ Üت�ساZال

 ºما �سيت ƒgكلها, و øيك ⁄ ¿Eا ,√ÓYرة اأƒكòامل ¥ƒا◊ق º¶يل“ معFاö�Eوتنته∂ ”ا

 ∫ÓتMد الƒنL ¢UساUرa .الدرا�سة √òg øالقادمة م ∫ƒتناول¬ بالتف�سيل ‘ الف�س

 ¥ÓZEال äملياYقها ‘ ا◊ياة. وM ΩÎëا, و⁄ يgريZ øY املراأة الفل�سطينية õيÁ ⁄

وا◊�سار Wالتها ‘ Mالä ال�سëة اأو املر�¢ Yلى ال�سƒاA, وaاقمâ مø معاناتها, 

وMرمتها ‘ اأMيا¿ Yدة مø التعليº اأو العمل, ومنعتها مø م¨ادرة بÓدgا اأو العƒدة 

اEليها, وMرمتها ‘ اأMيا¿ اأNرi مM øقها ‘ بطاقة ƒgية aل�سطينية اأو الEقامة م™ 

YاFلتها. كما اأ¿ Yملياä الYتقا∫ التع�سفية اE¿ ⁄ تنلها وتنته∂ Mقها ‘ ا◊رية, 

Wالâ اأMد اأبناFها اأو اƒNEانها اأو والدgا اأو RوLها. وYملياg äدΩ املناR∫ وLر± 
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الأرا�سي وتدمري املõروYاM äرمتها مø العي�¢ ‘ بيÄة اBمنة اأو �سليمة, وMرمتها 

كربqة اأ�öة مø البيÄة الأ�öية ال�سليمة, واأ�ساâa اE¤ م�سDƒوليتها اأYباL Aديدة. 

و�س™   øY Yليها  ملقاة  قانƒنية  م�سDƒولية  اأية  م�ستمر  ب�سكل  ”اö�EاFيل“  وتنكر 

 …òوال Pل∂,  Yلى  الدو›  الLEما´   ºZر املëتلة,  الأرا�سي  الEن�سا¿ ‘   ¥ƒقM

÷نة   äاأكد  åيM الدو›,  واملéتم™  ا◊قƒقية   äاملن¶ما  kوتكرارا  kمرارا اأكدت¬ 

و�س™   ‘ ”Mتى  اأن¬:   2003 �سنة   ‘ والثقاaية  والLتماYية  القت�سادية   ¥ƒا◊ق

الن`õا´ امل�سلí, يÖé اÎMاM Ωقƒ¥ الEن�سا¿ الأ�سا�سية, واE¿ ا◊قƒ¥ القت�سادية 

 ÖLƒÃ لةƒن�سا¿, مكفEال ¥ƒاملعايري الدنيا ◊ق øم Aõéية, كaية والثقاYتماLوال

.
القانƒ¿ الدو› العر‘, كما اأنها fiددة ‘ القانƒ¿ الEن�ساÊ الدو›“17
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ملقاة  Lريëة  aل�سطينية  امراأة 

ترك†¢  Mني   ‘ الأر�¢  Yلى 

 AتماMÓل  äرياNالأ  Aالن�سا

 äالدبابا مدaعية   ∞Fاòق  øم

 qøليهY  âلقWاأ التي  الö�EاFيلية 

Tسما›   ¿ƒانM  âبي مدينة   ‘

قطا´ õZة ‘ 2006/11/3.

 .2006/11/3 ,RÎروي

Yلى   ºéيه اö�EاFيلي  بƒلي�سي   Öكل

 Ωاëالقت ∫ÓN ربايعة iö�الفل�سطينية ي

 º◊ âبي  Üقر العبادية  لقرية  الö�EاFيلي 

 .2007/3/21  ‘ ال¨ربية  ال†سفة   ‘

ا÷نƒد   ≥aيرا الö�EاFيلي   Öالكل وكا¿ 

 øY  åëالب  ∫ÓN  ∫Rاملنا اأMد   Ωاëلقت

 iö�لى يY iتدYبع†¢ املقاومني, لكن¬ ا

 Öس�ëب gنا∑  تƒاLدgا  Uساد±  التي 

اأMد ال�سهƒد.

.2007/3/21 ,RÎروي
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Kاãdاً: اóàYاAاä ا’Y ∫ÓàM∏≈ اôŸاIC اØd∏�س£»æ»ة

اE¿ مø اأبرR النتهاكاä الö�EاFيلية بë≤ املراأة الفل�سطينية, انتها∑ Mقها ‘ ا◊ياة 

واملعاملة الEن�سانية. وògا ما �سنتناول¬ ‘ ògا الف�سل مÓN ø∫ ت�سلي§ ال†سY Aƒلى 

.äالفل�سطينيا Aالن�سا øم äوالأ�سريا äاëوا÷ري äال�سهيدا

:äÉëjô÷Gh äGó«¡°ûdG .1

Mياة  ا◊ياة,   ‘ الفل�سطينيني   q≥◊ الö�EاFيلي   ∫ÓتMال  äانتهاكا  pøت�ستث  ⁄

 øالكثري م ‘ öTاملبا ¬aر�سة ل�ستهداYمات¬ وéية لهëس� âكانa ;املراأة الفل�سطينية

 Aبد  òمن  äاAتداYال تل∂  نتيéة  ا�ست�سهد¿  الÓتي   Aالن�سا Yدد  بل≠  وقد  الأMيا¿. 

, ‘ Mني 
18

انتفا�سة الأق�سى ‘ 2000/9/28 وMتى T 163 ,2008/5/29سهيدة
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 ƒتقرير ملن¶مة العف Öس�ëى. وبMا÷ر ´ƒم› øم Aية لن�سبة الن�ساFسا�MEر اaاƒتت ⁄

الدولية a ,Amnesty InternationalاE¿ الن�ساA الفل�سطينياä الÓتي ا�ست�سهد¿ 

اأو   øلهRمنا  ‘  qøgو  äاAتداYال  √òله  øتعر�س اö�EاFيلية,   äاAتداYبا  ÍسUاأ اأو 

بالقرÜ منها, اأو ‘ اأKناA تنقلهø بني املد¿ والقرi. كما Pكر التقرير اأن¬ ‘ بع†¢ 

ا◊الä لقيâ الن�ساM Aتفهâ– ø اأنقا�¢ مناRلهø, التي دمرgا ا÷ي�¢ الö�EاFيلي 

 ∫ƒالف�س داNل   ∫ÓتMال  äاƒق يد  Yلى   äتياa Yدة   âقتل كما   ,øو�سهDرو  ¥ƒa

 .
19

الدرا�سية

ونفY âدة تقارير دولية, منها تقارير الأ· املتëدة اÿاUسة بëالة املراأة الفل�سطينية 

Yي¬ قƒاä الMتÓ∫ الö�EاFيلي مø اأ¿ Lنƒدgا ل  sالدولية, ما تد ƒوتقارير من¶مة العف

, بë�سT Öسهادة املراقبني  qºالنار يت ¥ÓWEا ¿Eا åيM ,املدنيني الفل�سطينيني ¿ƒaي�ستهد

 äاRاõدو¿ اأ… ا�ستف øية ومFاƒس�Yرة وƒرة متهƒب�س ,ÖانLفيني الأëالدوليني وال�س

 .
20

م�سبقة, Yلى مناW≤ �سكنية مكت¶ة, الأمر الò… ينطب≤ اأي†ساY kلى ال¨اراä ا÷ƒية

الدولية,   ƒالعف تقرير ملن¶مة  اأوردgا  التي   äال�سهادا  øة مYƒا ‹مòg äواأكد

رZدة   : kÓمث( الدرا�سة  مقاYد  Yلى  اأو  املدر�سة  Wري≤  Yلى   äتياa ا�ستهدا±  منها 

 Aن�سا  øY  äسهاداT وكòل∂  الهم�¢(,  واÁEا¿   ΩراBا ورانيا  flيمر  وZدير   ö�Yالأ

ووالدتها  اÁEا¿,  ال�سهيدة  وابنتها   ƒéM �سRƒا¿  مثل   ,øلهRمنا  ‘  øgو  øaا�ستهد

 øيö�الع äاP …ا امليناوõيريEسل م™ ا�M ما äبني تل∂ ال�سهادا øدة الطفلة(. ومL(

ربيعاk, والطالبة ‘ Lامعة النéاì بنابل�¢, Mيå روY äمتها التي كانâ برaقتها 

Yلى aöTة املنõ∫ تفاUسيل ا◊ادKة: 
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Mلبي  نƒا∫  الفل�سطينية  ال�سهيدة  والدة 

م™  نƒا∫   äوا�ست�سهد الأNري.  الƒدا´  تƒدYها 

Yليهما  النار   ∫ÓتMال Lنƒد   íتa Yندما  ابنها 

ÓN∫ اأMد تÓZƒتهº ‘ قرية رLيÖ ‘ ال†سفة 

ال¨ربية ‘ 2006/1/15.

.2006/1/15 ,RÎروي

م™  Yثامنة,   Aسنا� الفل�سطينية  ال�سهيدة  Lثة 

ابنتيها ال�س¨ريتني رÁا واBلLÓK ‘ Aة م�سفى بلدة 

 Aسنا� äة. وا�ست�سهدõZ ´سما∫ قطاT ¿ƒانM âبي

الö�EاFيلية   äÓZƒالت اأMد   ∫ÓN Wفلتيها  م™ 

2006/11/8. وا�ست�سهد ‘ ògا  البلدة ‘   ‘

 ∫Bا  øم  kرداa  11  ºبينه aل�سطيني,   18  AتداYال

 .øريNB40 ا øم Ìاأك ìرLثامنة, وY

.2006/11/8 ,Ü ± اأ
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 LيÖ ‘ اأ�سفل الطري≤ 
r
لقد Tساgدنا دورية للéي�¢ مDƒلفة مø �سيارتnي

 òنا∑ منg دةƒLƒم ÖيL سيارة�  âوكان ,øيö�ن Tسار´  التقاW™ م™  Yند 

Îaة, L ºKاäA �سيارة Kانية; وYندgا NرL êند… مø �سيارة ا÷يÖ واأWل≤ 

 ÖWمر تتناو∫  ال�aöة  Mاaة  Yند  تق∞  اEيريõا   âوكان الأYلى.   ‘ النار 

الرUساUسة   âلNود .iö�الي بيدgا  الكƒكاكƒل; وكانâ “�س∂ بكاأ�سها 

”يد…“,  قاFلة  الأر�¢  Yلى   äƒهa قلبها.   âقÎNوا  ö�الأي ر�س¨ها   ÈY

 .
21

وتaƒيY âلى الفƒر

اأما Mكمâ املÓ◊ة )Y 17اماk( ووالدتها ن�öا وابنة Yمها �ساملية, aقد ا�ست�سهد¿ 

 ∫ÓتMال äاƒق øتهaندما ا�ستهدY ,ةõZ بي مدينةƒنL “لنيéY ïسيT” ‘ منطقة 

Nم�سة  منها  كل   ∫ƒW ƒaلPية  ب�س¶ايا  fi�سƒة  قنابل  )وgي   “âسيTÓa”  ∞Fاòبق

�سنتيمÎاä, وي�سل Yددgا اN ¤Eم�سة اBل± Tس¶ية(. واأUسيÖ بالهP Ωƒéات¬ Lدة 

 çÓالث äال�سهيدا åثL âقõ“و .ìروéلة بFراد العاaاأ øرا¿ مNBنا¿ اKوا âكمM

ا÷ثM ‘ .åني  الت�öيí وUسƒر   äÓéس�  Öس�ëب ال�س¶ايا,   √òg øم  äاö�بالع

ºYR ا÷نƒد الö�EاFيليƒ¿ ‘ البداية اأنهº كانƒا يردو¿ Yلى اÓWE¥ نار مø املنطقة, 

P ºKكروا ‘ اليΩƒ التا› اأ¿ الق�س∞ كا¿ Nطاأ واأنهº �سيفتƒë¿ –قيقاk, ولكòg øا 

.
22

⁄ يتqº بë�سÖ تقرير املن¶مة

 øم  ,Aالن�سا ا�ست�سهاد  اأو   äساباUEا  çادƒM  øY دقيقة   äياFسا�MEا تتƒاaر  ول 

 øلك ,AتداYسابة اأو و�سيلة الUEية الYƒة العمرية اأو مكا¿ ال�ستهدا± اأو نÄالف åيM

بني  الفÎة  ت¨طي  الفل�سطينية,  املراأة   äماƒومعل  ΩÓYEا  õمرك ن�göا  اME�ساFية  Kمة 

الفÎة  تل∂  ا�ست�سهد¿ ‘  الÓتي   çناEال اأ¿  تòكر  و2005/2/28,   2000/9/29w
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õZة,  قطا´   ‘ و%53.3  ال¨ربية  ال†سفة   ‘  %46.7 بƒاق™   ≥Wاملنا Yلى   øYRƒت

 øم  %23.9(  kاماY  18  øم اأقل   %33.2 كالتا›:  العمرية   äاÄالف Yلى   øYRƒوت

الفÄة  õZة(, و%46.7 ‘  قطا´   äسهيداT  øم ال¨ربية و%43.9  ال†سفة   äسهيداT

 øم Èة(, و20.1% اأكõZ ´50% ‘ ال†سفة ال¨ربية و43% ‘ قطا( kاماY 50-18

 .
23

Y 50اماk )26.1% ‘ ال†سفة ال¨ربية و13.2% ‘ قطا´ õZة(

 ´ƒم›  øم  %49 اأ¿  الME�ساFية   äكرòa الUEسابة,  مكا¿   ¢Uƒس�îب اأما 

 ‘ äال�سهيدا  øم  %44.9(  øgسد�L Aاëاأن ا�ستهداaهL ‘ øمي™   q”  äال�سهيدا

ال†سفة ال¨ربية و53.7% مø ال�سهيداä ‘ قطا´ õZة(, مقابل 20.5% ا�ست�سهد¿ 

نتيéة اUEسابتهø ‘ الراأ�¢ والرقبة )13.8% ‘ ال†سفة ال¨ربية و28.1% ‘ قطا´ 

قطا´   ‘ و%7.4  ال¨ربية  ال†سفة   ‘  %8.7(  øوالبط ال�سدر   ‘ و%8.1  õZة(, 

 .
24

õZة(

 “Ωالأرقا ب`”مقابر  يعر±  aيما   õéت–  ∫ÓتMال  äاƒق اأ¿   ¤Eا الTEسارة  وŒدر 

Y ¿òملياä مقاومة ا�ست�سهادية, دو¿ مراYاة  sتي نفÓال äال�سهيدا  Aالن�سا Lثامني 

تõا∫  ما  الÓتي   äال�سهيدا  AلDƒg بني   øوم  .øويهP مل�ساYر  اأو   äاƒالأم ◊رمة 

LثامينهY øند قƒاä الMتÓ∫: اBياä الأNر�¢, وداريø اأبY ƒي�سة, ووaاA اEدري�¢, 

.
25

وgناد… Lراداä, وgبة �öاZمة
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:äGÒ°SC’G .2

اأبناA ال�سعÖ الفل�سطيني ‘ اأر�س¬, كا¿   âالW التي äاAتداYكما ‘ كل ال 

للمراأة الفل�سطينية ن�سيÖ مø الYتقالä التي كانM â�سيلتها ƒMا› 700 األ∞ 

.
aل�سطيني Y 40 ∫ÓNاماk منò اMتÓ∫ ال†سفة والقطا´ �سنة 261967

وت�سري املعطياä والME�ساFياä املتaƒرة لدi داFرة الME�ساA ‘ وRارة TسDƒو¿ 

 Ìاأك  âتقلYا الö�EاFيلي   ∫ÓتMال  äاƒق اأ¿   ¤Eا الفل�سطينية   øرريëوامل  iö�الأ

 øم  ,2007 �سنة  نهاية  وMتى   1967 �سنة   òمن aل�سطينية  امراأة  اBل±  ö�Yة   øم

 ¿ƒéس� ‘ øانتفا�سة الأق�سى, وبقي منه ∫ÓN øتقلYا› 700 امراأة اƒM øبينه

 øمنه  ;)2007 �سنة  نهاية   äياFسا�MEا  Öس�ëب( اأ�سرية   97 الö�EاFيلي   ∫ÓتMال

واأرب™   ,1948 �سنة  املëتلة  والأرا�سي  والقد�¢  ال¨ربية  ال†سفة   øم اأ�سرية   93
دو¿  اYتقا∫,  Xرو±  اأ�سƒاأ   ‘  ∫ÓتMال  øgõéتëي õZة,  قطا´   øم  äاأ�سريا

اأ¿  كما  الأ�سا�سية,   øقهƒقM  øرمهëوي اÿاUسة,   øاتهLتياMوا  øن�سه÷ مراYاة 

 Ëمر د.   ÖFالنا  äالأ�سريا  Rاأبر  øوم  .
27

äاöUقا  øgو  øتقالهYا  q”  qøمنه ت�سعة 

 øامراأة م اأو∫  بòل∂   ¿ƒلتك  ,2007/11/12  ‘ ∫ÓتMال اYتقلها  التي   ,íسالU

.
28

يتqº اYتقالها الفل�سطيني  الت�öيعي  اأY†ساA املéل�¢ 

 kساUƒن�س •Îبكرامة, وي�س iö�لى معاملة الأY ‹الدو ¿ƒالقان q¢�ني ينM ‘و

اأبرgRا   äاتفاقيا Yدة   ‘  ,Aالن�سا  øم  äأ�سرياÓل بالن�سبة  NاUسة  بòل∂,  وا�سëة 

 ¥ƒبا◊ق  ¢Uاÿا الدو›  والعهد   ,Öيòالتع مناg†سة  واتفاقية  Lني∞,   äاتفاقيا

وتعامل   ¥ƒا◊ق  √òg تنته∂  تõا∫  وما   âكان ”اö�EاFيل“   ¿Eاa وال�سيا�سية;  املدنية 
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 ¿ƒيعتقل  ¿ƒيليFاö�Eا Lنƒد 

 õLاM Yلى  aل�سطينية  امراأة 

نابل�¢  مدينة   ¤Eا املDƒد…  ارة  qƒM

‘ ال†سفة ال¨ربية.

.2004/9/9 ,Ü ± اأ

وgي   ö�الأ  ‘ Œربتها   íسبيU �سمر  الأ�سرية  ترو… 

Mامل, ºK ◊¶اä و�سعها, وال�سعƒباä التي مرä بها, 

 øم  Êالثا ال�سهر   ∫ÓN اYتقلها   ∫ÓتMال اأ¿  مƒ�سëة 

بالLEها�¢ كاMEدi و�ساFل  Mملها, وا�ستîدΩ تهديدgا 

 äا�ستمر التي   Üاƒéال�ست Îaة   ∫ÓN �سدgا   Öيòالتع

 18 ملدة   ,âال�سي  Aسي� امل�سكƒبية  معتقل   ‘  kماƒي  66
الƒلدة وتقرر مYƒد  اليΩƒ. وMني Mا¿ مYƒد  �ساYة ‘ 

العملية القي�öية, نoقلâ �سمر اE¤ امل�ست�سفى مقيدة الأيد… 

قيƒد   iƒس� تoف∂  و⁄  م�سددة,  تراaقها Mرا�سة  والأرLل 

يديها ملدة ن�س∞ �ساYة ‘ اأKناA اLEراA العملية.

.2008/2/9 ,Ωƒالي …ö�امل
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 øو–رمه Uسعبة,  Xرو±   ‘  øgõéو–ت وقا�سية,  مهينة  معاملة   äالأ�سريا  Aالن�سا

 ‘ øقهM øالكا‘, وم Aاò¨ال øية ال�سليمة ومëاية ال�سYالر øيا¿ مMالأ ÖلZاأ ‘

M†سانة اأولدøg اأو Mتى روDيتهø. بالE�ساaة اE¤ اأ�ساليÖ التëقي≤ والتعòيÖ, والتي 

 q¢�ما ين ±Óîا∫, بLانني رéققني اأو �سfi لى يدY kياناMاأ ºتها, تتƒق�س ÖانL ¤Eا

 äاناéس� Aن�سا ¤Eا øليهY öTا± املباöTEكيل الƒت ÜƒLو øالدو› م ¿ƒلي¬ القانY

دو¿ الMتكا∑ بهø مø قبل ال�سéانني الòكƒر, وYدƒL ΩاR تفتي�سهø اEل مø قبل 

.äالبال¨ا Aالن�سا øY äاöUالقا äسل الفتيا�a ورةö�امراأة, و

 øو–رمه Uسعبة,  Xرو±   ‘  øgõéو–ت وقا�سية,  مهينة  معاملة   äالأ�سريا  Aالن�سا

 Öتطل aل�سطينية  امراأة 

 ¥ÓWEا اö�EاFيليني  Lنƒد   øم

 åوالثال  Êالثا( ابنيها   ìاö�

‘ ال�سƒرة( ‘ مدينة اÿليل 

‘ ال†سفة ال¨ربية. 

.2004/4/19 ,RÎروي
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وPكر تقرير لÓأ· املتëدة اأ¿ ال�سéيناä الفل�سطينياä ‘ ال�سƒé¿ الö�EاFيلية 

 â¨اأبل كما   ,
29

وا◊ب�¢ التëقي≤  مرMلتي   ∫ÓN  øgسد�  ¬Lƒامل للعن∞   øيتعر�س

 äÈLoامل اأƒ◊ا äيناéال�س iدMEدة اأ¿ اëس™ املراأة ‘ الأ· املت�ƒسة لUاÿنة اéالل

Yلى   âبö�و العينني  مع�سƒبة  Uس¨ري  كر�سي  Yلى   øاليدي مقيدة   ¢�ƒا÷ل Yلى 

 .
30

øتهqö�اأ ¤Eا äاWƒمرب øgو øéال�س ‘ øو�سع äيناéهها, واأ¿ بع†¢ ال�سLو

وPكر Uسندو¥ الأ· املتëدة الE‰اFي للمراأة, اأ¿ KماÊ اأ�سرياa äل�سطينياƒM äامل 

برYاية   øله  ìƒم�سم Zري  امراأة   31 gنا∑  واأ¿   ,øéبال�س  øgدƒLو  AناKاأ  øع nس� nو

 äادaاأ Aن�سا ÊماK ¿لية, واأFالعا äياراõال øم øرمM äيناéس� âواأ¿ �س ;øفالهWاأ

 .
31

الت�سîي�ساä الطبية باأنهø يعانني مø م�ساكل نف�سية Mادة

 ∫ÓN äالفل�سطينيا  Aالن�سا الدولية øY تعر�¢   ƒالعف كما –دç تقرير ملن¶مة 

اأو اللكº, واأن¬ ”q تقييدøg بكرا�سي ‘ و�س™ Zري  اأو ال�سف™   Üö†لل øابهƒéا�ست

Lهâ اEليهø تهديداä, واأ¿ املëققني الòكƒر Lل�سƒا Yلى م�ساaة قريبة  oوو ,íمري

 Aورا øم íا�سƒسعر¿ باأ¿ الق�سد الTو ,øgساد�Lاأ ºgساد�Lاأ âولم�س øمنه kداL

Pل∂ ƒg تƒîيفهø واTEسعارøg با◊رê. كما تعر�سâ املعتقäÓ لتهديداä بتدمري 

, واUEسدار اأMكاƒW Ωيلة بال�سY øéليهø, واEلقاA القب†¢ Yلى اأaراد  qøتهÓFاY ∫Rمنا

 .
32

YاÓFتهø, ل �سيqما امل�سنƒ¿ والأولد ال�س¨ار ‘ الأ�öة

لكø قاFمة النتهاكاä الö�EاFيلية الطƒيلة بq≥ë الأ�سرياä ل تتƒق∞ Yند ògا 

, a�سƒرة معاناة الفل�سطينياä ‘ ال�سƒé¿ الö�EاFيلية gي Uسƒرة قلq ن¶ريgا  qا◊د

‘ �سƒé¿ العا⁄ كل¬; واأTسكا∫ التعòيÖ واملعاملة القا�سية ت�سمل اأ�ساليÖ التفتي�¢ 
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 kÓلل¨ر± لي ÅLاملفا Ωاëوالقت ,Üت�ساZا÷ن�سي, والتهديد بال ¢Tرëالعار…, والت

 øوو�سعه ,ÖبيÓ÷طية الراأ�¢( واZي≤ املناديل )اأõ“ر, وƒكòانني الéقبل ال�س øم

.
33

äالأوقا ÖلZاأ ‘ äياراõال øم øقة م™ منعهaاÎسعبة مU يةëسU ±روX ‘

وت†سا± اòg ¤E√ القاFمة النتهاكاä بq≥ë الأ�سرياä ا◊ƒامل, والÓتي يفر�¢ 

الMتY ∫Óليهø قيƒداk قا�سية Îa ∫ÓNة ا◊مل وYند الƒ�س™ اأو Yند قدوΩ املƒلƒد, 

 ¿ƒلى اأ¿ يكY انني الدوليةƒالق q¢�ني تنM ‘ .اأو الطفل Ωة الأëسU يYدو¿ اأ¿ يرا

لÓأ�سرياä ا◊ƒامل و�س™N lاU¢, ومراYاة ل¶روaهø ال�سëية والرYاية الطبية التي 

يëتøé اEليها. 

 øY  äاداaEا  ,iö�الأ بRƒارة   Aسا�MEال داFرة  مدير  aروانة,   öUالنا Yبد  وينقل 

 ¿ƒéل �سNلدة داƒاأ¿ ال ¤Eيها اa ¿öTاأ ,øéل ال�سNدا øgاليدƒم øو�سع äاأ�سريا

الMتÓ∫ قهرية وUسعبة لل¨اية, وتفتقر للëدq الأدنى مø الرYاية الطبية; Mيå تنقل 

 â–املعاناة, و ºسعبة تفاقU ±روX ‘ امل�ست�سفى ¤Eا øéال�س øامل مƒ◊ا äالأ�سريا

املعدنية,  بالأUسفاد  والأرLل  الأيد…   äÓمكب م�سددة,  واأمنية  Y�سكرية  Mرا�سة 

 ,äل¨ر± العمليا øلهƒNتى ◊¶ة دM ,kسل ا◊ديدية اأي†سا�Óة بال�سqö�د¿ ‘ الأqويقي

.34
øانبهéب ±ƒقƒر والƒامل با◊†سƒ◊ا äÓFلعا ìلدة دو¿ ال�سماƒال ºتت åيM

وترو… الأ�سرية املëررة اأميمة الZBا التي ⁄ تكø تعر± اأنها Mامل Yند اYتقالها 

Œ øYربتها: 

نقلâ اE¤ �سøé املéد∫ وبقيg âنا∑ و⁄ اأكø اأYر± اأنني Mامل اEل 

بعدما MدâK معي اBلΩ وgPبâ اE¤ امل�ست�سفى وقالƒا › gنا∑ اEنني Mامل, 
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مقيدة   âكن  øéبال�س للƒلدة   âبgP Yندما  Tسهƒر  ب†سعة  وبعد   ºK  øوم

الأيد… والأرLل, واÎY�سâ الطبيبة Yلى تقييد…, وبعد Lد∫ كبري بني 

الطبيبة واEدارة ال�سøé وال�سéانني املراaقني, ”q∂a q اأرLلي وربطâ يدا… 

بال�öير. بالE�ساaة اE¤ املعاناة النف�سية Mيå ل يLƒد اأMد مø اأgلي معي, 

 ,ºهZÓبEبا ƒg Ωƒمر ليقMالأ Öاأ¿ تبل≠ ال�سلي âس†aر øéدارة ال�سEكما اأ¿ ا

 kقاaفلتي معي �سنتني وW âنني, وبقيM الطفلة  âاأ‚ب وبعد flا�¢ Y�سري 

 ¤Eا  1995 اأواNر   ‘ الأMمر   Öال�سلي اأgòNا   ºK الö�EاFيلي,   ¿ƒللقان

 .
35

øéاأنا ‘ ال�س âيما بقيa ,ليgاأ

تقييدgا  يoعاد   åيM ;لدةƒال بعد مرMلة  اE¤ ما  الأ�سرية ا◊امل  وت�ستمر معاناة 

بال�سÓ�سل ‘ ال�öير الò… ترقد Yلي¬, ويعامل مƒلƒدgا ا÷ديد كاأ�سري, ل كطفل 

 ÖليMو AاòZقة وFاa يةëسU نايةYة وMرا øسة, مUاN ايةYري رaƒت ¤Eا êتاëر�سي™ ي

ومطاYيö� ºورية وZريgا. aيëتDƒg õéلA املƒاليد م™ اأمهاتهX ‘ ºرو± الYتقا∫ 

اأنƒا´  لأق�سى   ¿ƒويتعر�س الطفƒلة,   ¥ƒقM اأب�س§   øم  ¿ƒرمëوي نف�سها,  املõرية 

 øسهTر qºويت øهaرZ ºëقتoوت øقمعoندما يY ºالقهر وا◊رما¿ التي تتعر�¢ لها اأمهاته

 Ωوانعدا ال�ساNنة  امليا√  وندرة   äاö�◊ا بالE�ساaة لنت�سار  الباردة,  امليا√  اأو   Rبال¨ا

التهƒية, ‡ا يعر�¢ الأWفا∫ للمر�¢ ‘ ZياÜ الرYاية ال�سëية. و‘ اأMيا¿ كثرية 

تقدΩ اEدارة ال�سY øéلى م�سادرة MاLياتهº اÿاUسة واألعابهº القليلة التي يدNلها 

لهº ال�سليÖ الأMمر, و‘ اأMيا¿ اأNرi تعاقÖ الأ�سرياY äلى بكاDƒg AلA الأWفا∫ 

.36
ºهNاöUو
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 ,∫ÓتMال ¿ƒéس� ‘ äالفل�سطينيا äوق¬ الأ�سرياòكل ما ت øم ºZلى الرY øولك

اEل اأ¿ ògا الأمر ⁄ ينل مõY øمهø واöUEارY øgلى التëد…, و‘ ògا الWEار Œدر 

الTEسارة اE¤ املƒق∞ ال�سلÖ الò… �سéلت¬ ا◊ركة الن�سƒية الأ�سرية ‘ �سنة 1996, 

 Aالبقا øسل†aابا, وW ¥ر اتفاKEا øنهY Aوõéامل êراaE40 اأ�سرية ال ƒëن âس†aندما رY

‘ ال�سøé م™ الöUEار Yلى الaEراê ا÷ماYي Yنهø, وقد ا�ستطعø ‘ النهاية اأ¿ 

.
يفر�سø مƒقفهø ليتº الaEراL øY êمي™ الأ�سرياä ‘ بداية �سنة 371997
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 âسة كانTرة والفرƒéمه äيها بدa äõéتMانة التي اõنõت�سابي; الZر باNBند… اL

مبللة ومت�سîة, واملاZ Aري متaƒر, وYندما Wلبâ املاA قاΩ اأMد ا÷نƒد بالتبƒ∫ ‘ قنينة 

واأتاÊ بها ل�öبها; الطعاΩ كا¿ �سيÄاk ويتطاير Yلي¬ الòباÜ; التهƒية رديÄة وال�سبابي∂ 

مك�öة, لي�¢ gنا∑ ƒaرة [باMة[ واملراMي†¢ بعيدة Z øYرaة التƒقي∞.

 :∫ƒتق ,kاأي†سا ¿ƒت�سيY øéقي≤ معها ‘ �سëر�¢ التي ” التNا¿ الأÁEالأ�سرية ا 

 ¤Eا ÖgPكل و⁄ اأBو⁄ ا ÜöTسلة, ⁄ اأUاƒمت Ωملدة 3 اأيا âابK قة بكر�سيƒKƒم âكن”
.“Âو⁄ اأ Ωا◊ما

 äوالأ�سريا العاملي  املراأة   Ωƒلي ال�سنƒية   iكرòال  ‘ Yمرو,   ƒاأب  Ωاأكر

املراأة,   ΩÓYEوا  äماƒمعل  õمرك تنتهي,  ل  معاناة   äالفل�سطينيا

.2008/3/8

ô°SC’G áHôŒ øY äGOÉ¡°T

 øيö�ت ‘ äö�اد التي اأƒY الأ�سرية مها 

اNBر Yلى  مثا∫   2004  ΩاY  Èمaƒن  /Êالثا

 äالفل�سطينيا  äالأ�سريا ل¬  تتعر�¢  ما   iمد

 :∫ƒتق الYتقا∫;   øم الأو¤   äاYال�سا  ‘

ار√, ركلني اأMد  qƒM ∞قيƒت ¤Eا ‹ƒسUند وY

 Êددgمي, وa øم Ωل¬ و�سا∫ الدLد برƒا÷ن
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 ICاôŸا  ≈∏Y  ¬Jسا�Qا‡h  ∫ÓàM’ا  ÒKCاJ QاH©اً: 

اØd∏�س£»æ»ة ‘ اædواM« ا’ªàLاY»ة hا’üàbسادjة

تعي�¢ املراأة الفل�سطينية ‘ الأرا�سي املëتلة Mياة اNتلطa âيها Uسعƒباä ا◊ياة 

�سيا�سة  ت�سمل  والتي  ا÷اFرة,   ∫ÓتMال äار�سا‡ AراL عاناتهاÃ اgDباوYواأ اليƒمية 

مناR∫, وم�سادرة   Ωدgالتعليمية, و للعملية  اU ¥ÓZEسارمة, ومن™ ƒŒ∫, وتعطيل 

 º¶مع ت�ستهد± ‘   äاراZم�ستمرة, و  äماégو ,äاYروõم , وŒري∞  m¢�اأرا

وا◊ياتية  املدنية  ال�سDƒو¿  تفاUسيل  بكل   ºكëوتت ال�سكنية,   ≥Wاملنا الأMيا¿ 

للفل�سطينيني ‘ الأرا�سي املëتلة, بòريعة اأنها ”ق†سايا اأمنية“!.
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:ácô◊G ájôM ≈∏Y á°VhôØŸG Oƒ«≤dGh QÉ°ü◊G .1

الأNرية   äاƒال�سن  ‘  ∫ÓتMال  äاƒق  äادR

الفل�سطينيني   äÓتنق Yلى  املفرو�سة  القيƒد   øم

‘ الأرا�سي  املëتلة, بëيU åسار وUس∞ ”وWني 

ق�ساوة   øم للعبارة  ما  بكل  ينطب≤  كبري“   øéس�

ال†سفة  الفل�سطيني  داNل   Öال�سع Yلى  املعنى 

ونقا•   õLاƒ◊ا  ÖانL  ¤Eاa õZة.  وقطا´  ال¨ربية 

ال†سفة   ‘  560 ال`  Yددgا   ¥ƒيف التي  التفتي�¢ 

املDƒدية مø قطا´  الرFي�سية  املعابر   ¥ÓZEوا  ال¨ربية, 

الÓZE¥ ومن™   Ωون¶ا ,ºFسب¬ داT ب�سكل  واEلي¬  õZة 

 Aبنا ∫ÓتMال äسلطا� âتابع ,íوالت�ساري ∫ƒéالت

Mتى  ال¨ربية,  ال†سفة   ‘  …ö�العن الف�سل  Lدار 

العد∫  ملëكمة  ال�ست�سار…  القرار  Uسدور  بعد 

الدولية, والò… ين�¢Y qلى YدΩ قانƒنية ògا ا÷دار, 

 äانتهاكا  øم Lديد  م�ستمر  كانتها∑  اEيا√   kم†سيفا

الö�EاFيليني ◊قƒ¥ ال�سعÖ الفل�سطيني. 

Mرما¿  ‹رد  لي�¢  ògا   ¥ÓZEال  Ωن¶ا وZدا 

اأgمية   øم  ºZالر Yلى  وا◊رية,  التنقل   q≥M  øم

 ¥ƒقM øرما¿ مM ¤Eا تعدP iل∂  بل   , q≥◊ا ògا 

Yلى  املفرو�سة  ال�ساملة  القيƒد   ¿Eا

وقاFمة  متنا�سبة  Zري  الفل�سطينيني  تنقل 

Yلى  مفرو�سة  aهي   –  õالتميي Yلى 

 ¿ƒل�سطينيa  ºلأنه الفل�سطينيني  Lمي™ 

الö�EاFيليني  امل�ستWƒنني  Yلى  ولي�¢ 

قانƒنية ‘  ب�سƒرة Zري   ¿ƒيعي�س  øيòال

 äاأ¿ ال�سلطا ºZتلة. ورëالأرا�سي امل

التدابري   √òg اأ¿   ºYõت الö�EاFيلية 

اأمø الö�EاFيليني,  تoفر�¢ داFماk ◊ماية 

الأرا�سي  داNل  املفرو�سة  القيƒد   ¿Eاa

معينني   kراداaاأ ت�ستهد±  ل  املëتلة 

وgي   .kطراN  ¿ƒي�سكل  ºاأنه يoعتقد 

بالتا›  وا�سعة وتفر�¢ بÓ “ييõ, وgي 

 kسديداT  kسلبيا�  kرياKتاأ وتKDƒر  قانƒنية.  Zري 

 øيòيني الفل�سطينيني الÓم ìلى اأرواY

 .ΩرL …ا اأƒيرتكب ⁄

اö�EاFيل  الدولية,   ƒالعف من¶مة 

 AÖY øملëيت Aتلة: الن�ساëوالأرا�سي امل

 ,…ƒالت�سل§ الأب Ωون¶ا ∫ÓتMا´ والõ`الن

,MDE 15/016/2005 يقةKƒال  ºرق

.2005/3/31

العمل,   ‘  q≥◊ا ت�سمل   ;iرNاأ gƒLرية  اEن�سانية 

 .ºالعل و–�سيل  الطبية,  الرYاية  Yلى   ∫ƒوا◊�س

ل¨ربي  والLتماYية  القت�سادية  اللéنة  تقرير   qدYو

 ,õLاƒ◊وا )ا÷دار,  الö�EاFيلي   ¥ÓZEال  Ωن¶ا اB�سيا 

الفقر   Üاأ�سبا  øم kاأ�سا�سيا  kا( �سبباgريZو ,íوالت�ساري

 ;
38

والأRمة الEن�سانية ‘ الأر�¢ الفل�سطينية املëتلة

املتëدة للëقƒ¥ القت�سادية  اأTسارä ÷نة الأ·  كما 

 ¤Eا  2003  ƒماي اأيار/   ‘ والثقاaية  والLتماYية 

امل�ستهéنة  املعي�سية  ”الأو�سا´  بال≠  بقل≤  تتاب™  اأنها 

 ¿ƒيعان  øيòال املëتلة,  الأرا�سي   ‘ للفل�سطينيني 

 øم Yلي¬   ÖتÎي وما   ∫ÓتMال ا�ستمرار  نتيéة   –
 õLاƒ◊وا ,∫ƒاملط ∫ƒéالت تدابري الÓZE¥, وM¶ر 

 øم  – الأمنية  التفتي�¢  ونقا•  الطر¥,  Yلى  املقامة 

والLتماYية  القت�سادية   ºقهƒقëب  ºلتمتعه انتها∑ 

 ºمالهYاأ  ¤Eا  ∫ƒسUƒال” وبîاUسة  والثقاaية“, 

ال�سëية  والرYاية   Aاملا Yلى   ∫ƒوا◊�س  ,ºواأرا�سيه

ن�سبة  اأ¿  بالòكر  ا÷دير   øوم  .39“Aاò¨وال  ºوالتعلي

الن�ساA الÓتي �سقطT øسهيداY äلى املعابر, مø ‹مل 

الن�ساA الÓتي ا�ست�سهد¿ بعد اندل´ انتفا�سة الأق�سى 

 .
40%18.1 â¨2005/2/28, بل ïتى تاريMو w
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العمل,   ‘  q≥◊ا ت�سمل   ;iرNاأ gƒLرية  اEن�سانية 

 .ºالعل و–�سيل  الطبية,  الرYاية  Yلى   ∫ƒوا◊�س

ل¨ربي  والLتماYية  القت�سادية  اللéنة  تقرير   qدYو

 ,õLاƒ◊وا )ا÷دار,  الö�EاFيلي   ¥ÓZEال  Ωن¶ا اB�سيا 

الفقر   Üاأ�سبا  øم kاأ�سا�سيا  kا( �سبباgريZو ,íوالت�ساري

 ;
38

والأRمة الEن�سانية ‘ الأر�¢ الفل�سطينية املëتلة

املتëدة للëقƒ¥ القت�سادية  اأTسارä ÷نة الأ·  كما 

 ¤Eا  2003  ƒماي اأيار/   ‘ والثقاaية  والLتماYية 

امل�ستهéنة  املعي�سية  ”الأو�سا´  بال≠  بقل≤  تتاب™  اأنها 

 ¿ƒيعان  øيòال املëتلة,  الأرا�سي   ‘ للفل�سطينيني 

 øم Yلي¬   ÖتÎي وما   ∫ÓتMال ا�ستمرار  نتيéة   –
 õLاƒ◊وا ,∫ƒاملط ∫ƒéالت تدابري الÓZE¥, وM¶ر 

 øم  – الأمنية  التفتي�¢  ونقا•  الطر¥,  Yلى  املقامة 

والLتماYية  القت�سادية   ºقهƒقëب  ºلتمتعه انتها∑ 

 ºمالهYاأ  ¤Eا  ∫ƒسUƒال” وبîاUسة  والثقاaية“, 

ال�سëية  والرYاية   Aاملا Yلى   ∫ƒوا◊�س  ,ºواأرا�سيه

ن�سبة  اأ¿  بالòكر  ا÷دير   øوم  .39“Aاò¨وال  ºوالتعلي

الن�ساA الÓتي �سقطT øسهيداY äلى املعابر, مø ‹مل 

الن�ساA الÓتي ا�ست�سهد¿ بعد اندل´ انتفا�سة الأق�سى 

 .
40%18.1 â¨2005/2/28, بل ïتى تاريMوw
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اأوراقها  –مل  aل�سطينية  اEمراأة 

من¬   kالبةW الö�EاFيلي  للéند…  وتريها 

Yلى  وPل∂  بالعبƒر,  لها   íي�سم اأ¿ 

اأMد نقا• التفتي�¢ ‘ مدينة اÿليل ‘ 

ال†سفة ال¨ربية.

.2004/10/12  ,Ü ± اأ

اŒا√  يëدد  اö�EاFيلي  Lند… 

Yبƒر  –او∫  aل�سطينية  �سيدة  �سري 

مدينة   Üقر Y�سكر…   õLاM

نابل�¢.

ت�سƒير AÓY بدارنة, 2003/9/2.
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وPكر املقرر اÿاU¢ املعني بëالة Mقƒ¥ الEن�سا¿ ‘ الأرا�سي الفل�سطينية, التي 

املراأة,   ¥ƒقM ¿ينتهكا الMتÓ∫ وا÷دار  باأ¿   ,1967 �سنة   òيل“ منFاö�Eا” –تلها 

واأ¿ الن�ساA الفل�سطينياä يتعر�سø ب�سƒرة روتينية اE¤ امل†سايقة والتƒîي∞, واE�ساAة 

 øويتعر�س ,øgö�اأ Ωل∫ اأماPEÓل øكما يتعر�س ,äاباƒند نقا• التفتي�¢ والبY املعاملة

 øالعديد م ت†سطر  . وب�سبP Öل∂, 
41

وامل�ستWƒنني ا÷نƒد  قبل   øا÷ن�سي م للعن∞ 

 äÓFالعا øان™ العديد م“ åيM ; qøملهY العا› اأو øتر∑ تعليمه ¤Eا Aوالن�سا äالفتيا

اأو  التفتي�¢  نقا•  Yند  النت¶ار  املتمثلة ‘  املهينة  للتéربة   øيتعر�س بناتها  تر∑   ‘

اأو  الö�EاFيليني,  ا÷نƒد   ¢Tرëلت  øاأو تعر�سه  ,øوتفتي�سه العبƒر  نقا•   õLاƒM

 .
42

Üارéالت √òg يلة لتفاد… مثلƒW äاaلل�سري م�سا øgا�سطرار

:á∏FÉ©dG .2

الأ�سا�سية  والراYية  واملربية   Ωالأ aهي  ا∫,  qعaو رFي�¢  دور  العاFلة  داNل  للمراأة 

 ºgPÓوالأولد, وم êوõاية وا◊نا¿ للYا م�سدر الرòg ¥ƒa يgلية, وõو¿ املنDƒلل�س

العاWفي. ولهòا, aاE¿ املراأة Œد نف�سها لTسعƒرياk م�سDƒولة øY اأ… Nلل ‘ العاFلة, 

ل نف�سها W ¥ƒaاقتها لأLل  qل اأ¿ –مEا, ول “ل∂ اgرادaاأ  øلأ… م Üاأو اأ… م�سا

الت¨لY Öلي¬; ومg øنا كانâ ملعاناة املراأة الفل�سطينية الأΩ وربة املنõ∫ اأYباA م†ساYفة 

 øنا �سمg تناولها ºو�سيت .∫ÓتMال äار�سا‡ Öلي, ب�سبFوالعا ‹õلى ال�سعيد املنY

العنƒانني التاليني:

 äÓFسمل العاT âت�ستي -

äاYروõري∞ الأرا�سي واملŒو ∫Rاملنا Ωدg -w
w
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:äÓFÉ©dG πª°T â«à°ûJ .CG

ä ‡ار�ساä الMتÓ∫ و�سيا�ست¬ املعتمدة ‘ الÓZE¥ الداºF اE¤ ت�ستيT âسمل  qاأد

ق�سرية  مهمة   ‘  øالديƒال اأMد  م¨ادرة  ‹رد   íي�سب  åيM  ,äÓFالعا  øم العديد 

اPE اE¿ �سيا�سة aتí املعابر واÓZEقها   ,Üسا�M ∞ل¬ األ Öس�ëي kاأمرا ت�ستدYي ال�سفر, 

تتب™ لأƒgاA �سلطاä الMتÓ∫, كما اأ¿ Wلباq⁄ ä ال�سمل ل –¶ى باملƒاaقة ‘ الكثري 

مø الأMيا¿.

وتòg ‘ RÈا املéا∫ معاناة اأgا› قطا´ õZة, Mيå املمر الMƒيد للعا⁄ اÿارLي 

ƒg معÈ رía, والò… اأقدمâ ال�سلطاä الö�EاFيلية ÓN∫ ال�سنƒاä الأNرية Yلى 

اÓZEق¬ ‘ مع¶º الأوقاä, ومنعâ بالتا› دƒN∫ وNروê اأكÌ مø مليƒ¿ ون�س∞ 

 √òg مثل  وتفر�¢  والعما∫.   ÜÓالط  ºيهa  øÃ القطا´,   ‘  ¿ƒيعي�س aل�سطيني 

 øاملراأة م Ωر o– åيM ,∫فاWاأ øلديه ø‡ سةUاN ,Aلى الن�ساY Èاأك kداƒقي äال�سيا�سا

م¨ادرة YاFلتها لõيارة اأgلها اأو اأقاربها, اPEا كانâ تقيº ‘ مكا¿ flتل∞ øY املكا¿ 

 kÓيƒW çƒاملك øلتها, اأو مFاY ¤Eدة اƒالع øم øاأل تتمك øم kاaƒN ,¬يa ¿ƒيقيم …òال

Yلى ا◊دود, وما يتب™ Pل∂ مø نفقاä اE�ساaية, اòNBيø بعني الYتبار ن�سÖ الفقر 

 .∫ÓتMال äار�سا‡ kبها اأي†سا Öوالبطالة العالية, التي تت�سب

كما تòg ‘ RÈا املéا∫ معاناة aل�سطينيي الأرا�سي املëتلة �سنة 1948 وöTقي 

القد�¢, Mيå اأUسدر الكني�سâ الö�EاFيلي ‘ “Rƒ/ يƒليƒ 2003, قانƒناÁ kن™ Lم™ 

Tسمل YاäÓF املƒاWنني الö�EاFيليني املتõوLني مa øل�سطينيي الأرا�سي املëتلة �سنة 

 äسلطا� “ار�س¬   âكان ما  بòل∂   kاîمر�س  ,
43

õZة( وقطا´  ال¨ربية  )ال†سفة   1967
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القد�¢  �سكا¿  اأMد   øم  äاƒسن�  çÓK  òمن  âLوõت التي  نابل�¢,  ابنة  �سمرية,   ∫ƒتق

ال�öقية, و⁄ تتمكø مø ا◊�سY ∫ƒلى ت�öيL íم™ ال�سمل, a�سكنâ م™ RوLها ‘ القد�¢ 

ب�سƒرة Zري قانƒنية: 

 .kاëيö�ت اأمل∂  ل  لأنني  العمل   øم  øاأ“ك  ⁄  âLوõت اأ¿   òمن  øلك �سة,  uدر oم اأYمل   âكن”
 kكثريا اأNا±  الأMيا¿   ÖلZاأ و‘   .AسيT اأ…  aعل  ول  مكا¿  اأ…   ¤Eا  Üاgòال اأ�ستطي™  ول 

مني   âلبWو لل�Wöة  دورية   âaسادU اPEا  اأنني   øم اأN�سى  لأنني   ∫õ`املن م¨ادرة   øم Mتى 

مƒLƒدا¿  لأنهما   kاأبدا  q…والد Rيارة  اأ�ستطي™  ول   .Êوتطرد Yلي  القب†¢  a�ستلقي  اأوراقي, 

Rيارتي  ي�ستطيعا¿  ول  منها,   êروÿوا القد�¢   ¤Eا  ∫ƒNالد اأ�ستطي™  ول  نابل�¢,   ‘

لعاFلتي  م�ستاقة  لكنني  RوLي,  م™   kداL �سعيدة  واEنني   .kاأي†سا  kاëيö�ت  ¿Óمëي ل  لأنهما 

Yمر…“. بقية  gكòا  اأYي�¢  اأ¿  Yلي   Öت oك اPEا  Yما   ∫Aواأت�سا بالMƒدة;  واأTسعر  وللعمل 

الن`õا´   AÖY øملëيت  Aالن�سا املëتلة:  اö�EاFيل والأرا�سي  الدولية,   ƒالعف من¶مة 

,MDE 15/016/2005 يقةKƒال ºرق ,…ƒالت�سل§ الأب Ωون¶ا ∫ÓتMوال

.2005/3/31

 øعaيد äالفل�سطينيا Aالن�سا øة مYƒم›

اMEدi بƒاباL äدار الف�سل العن�Y …öلى 

معÈ قلنديا املDƒد… اE¤ القد�¢, قرÜ مدينة 

ت¶اgرة   ∫ÓN ال¨ربية,  ال†سفة   ‘ اˆ   Ωرا

Ãنا�سبة اليΩƒ العاملي للمراأة.

.2007/3/8  ,Ü ± اأ 
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بكثري,   ∫ƒWاأ مدة   òمن ر�سمية  Zري  وب�سƒرة   ,2002 مطل™   òمن  kر�سميا  ∫ÓتMال

. وقد اأدòg iا القانƒ¿ اE¤ من™ ⁄T qسمل اBل± 
44

M�سÖ تقرير ملن¶مة العفƒ الدولية

 .
45

العاø‡ äÓF تنطب≤ Yليهòg º√ ا◊الة

وترو… ن¶مية Uسفد… )Y 31اماk مø البلدة القدÁة ‘ القد�¢( اأنها تعرY âaلى 

 ‘ âمكث åيM ,2001 ا ‘ �سنةLوõة, وتõZ يارتها ملدينةR ∫ÓN ºيgبراEها اLوR

القطا´ مدة TسهريY ºK øادä لõيارة YاFلتها ‘ القد�¢, لتبداأ بعد Pل∂ معاناتها, 

 ºK اأTسهر,  Nم�سة  ملدة  القطا´   ¤Eا العƒدة   øم الö�EاFيلية   äال�سلطا منعتها  Mني 

امل�ساكل  بع†¢   âانYو الأو∫,  بطفلها  ن¶مية   âملM وYندما  لها.   âëسم�

لتëقي≤   kاأي†سا  âسع†N  åيM  ,êÓللع القد�¢   ¤Eا  Üاgòلل  äا�سطر ال�سëية, 

القد�¢,   ‘ اأgلها  Yند   åلتمك الö�EاFيلية,   äابراîامل قبل   øم  äاناgEوا  ÖسعU

 ,øالقطا´ ب�سهري ¤Eدتها اƒY ها ‘ القطا´. وبعدLوR ¤Eد اƒتع ºK ,ني ولدتها◊

 òلة: ”منFنها قاY äÈY م�سكلتها التي äتكرر åيM ,لهاgيارة اأõن¶مية ب âقام

القطا´,   ¤Eا بالعƒدة   ‹  ìال�سما الö�EاFيلية   äابراîامل  ¢†aتر اأTسهر  وKÓKة   ΩاY

 ¤Eا  êتاMاأ  äدY اPEوا العƒدة,   øم øاأ“ك اأNرê ل  ماأ�ساتي, كلما  تتكرر  وgكòا 

 äسارTا“. واأgديدéلت ¿ƒانM âبي õLاM لىY kÓكام kماƒقامة, والنت¶ار يEديد الŒ

 òية والد√ منDرو øم øيتمك ⁄ )äاƒم�¢ �سنN( رƒفلها الأو∫ من�سW ¿اأ ¤Eن¶مية ا

YاΩ ون�س∞ العاΩ تقريباk, اأما fiمد الò… يبل≠ مø العمر Yاماk تقريباa kلº يرn والد√ بعد; 

Mيå منعâ قƒاä الMتÓ∫ ن¶مية مø التنقل بòراF™ اأمنية. كما اأ¿ وRارة الداNلية 

 õاأ¿ مرك الثاfi Êمد ‘ بطاقة ƒgيتها, بéëة  ت�سéيل Wفلها   âس†aيلية رFاö�Eال

Mwياة العاFلة ƒg ‘ قطا´ õZة. ووUسفâ ن¶مية و�س™ YاFلتها باأن¬ م�ستâ, واأنها 
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كال�سéينة ‘ وWنها الƒاMد; Mيå ل تتمكø مø التƒاUسل م™ RوLها اأو اأ¿ يعي�سا 

 .
46

äÓFمثل باقي العا kمعا

و‘ Mني اNتارä ن¶مية –مل م�سقة ال�سفر الداºF والنت¶ار والتعنâ الö�EاFيلي 

Yند الgòاÜ والعƒدة, م™ اMتما∫ اأنها قد تبقى اأMياناk ‘ انت¶ار ƒWيل, قد ل تاأتي 

 øاأنف�سه øرمMو ,øgواأولد øهLواRم™ اأ Aالبقا ¿ÎNا äرياNاأ Aن�سا ¿Eاa ,¬نهايت

, �سعاد, وgي مL øنني, وت�سكõZ ‘ øة  kÓمث AلDƒg øوم .øلهgيارة اأR øبالتا› م

م™ RوLها وWفلها ابø الثçÓ �سنƒاä; والتي ⁄ تتمكø مR øيارة YاFلتها ƒWا∫ 

.
47

äاƒاأرب™ �سن

اأرا�سي  داNل   øم aل�سطينيني  رLا∫   øم  äاLوõاملت  äالفل�سطينيا  Aالن�سا اأما 

 ‘ øلكÁ Óa ,øتهÓFاY سملT ™م÷ øلباتهW âس†aتي رÓ1948 اأو القد�¢, وال

”Zري  ب�سƒرة   øهLواRاأ م™  العي�¢  اEل  التفك∂,   øم  øتهÓFاY Yلى  ا◊فا®  �سبيل 

والتنقل   êروÿا  øم  qø
qيتمك ول   “øلهRمنا  äاأ�سريا”  øëي�سب وبالتا›  قانƒنية“. 

اأو قطا´  ال¨ربية  ال†سفة   ‘ øقهWمنا ¤Eا , ويطرد¿  qøليهY ¢†يقب بëرية, Mتى ل 

 .
48

øفالهWواأ øهLواRاأ øY øة, وبالتا› ينف�سلõZ

 øY kÓWاY êوõكا¿ ال äالM ‘ ¬اأن  ¤Eا وت�سري بع†¢ الدرا�ساä الLتماYية 

وgي  ت�ستéد,  وYاFلية  اLتماYية  اأRمة   ¿Eاa اأ�öت¬,  اYEالة  Yلى  قادر  Zري  اأو  العمل 

 kل≤ �س¨طاîا يògو ...ºتهÓFاY الةYEلى اY رƒكòة الö�قدرة معيلي الأ ΩدY مةRاأ”
اأي†ساM kدوR çيادة ‘ م�ستiƒ العن∞  اأدوار ا÷ن�سني“; ويÎتY Öلي¬  gاY kÓFلى 

الن�ساFي   õللمرك تقرير  Pكر  وقد   .
49

العاFلة وداNل  الفل�سطيني  املéتم™  داNل 
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‹مYƒة مø الن�ساA الفل�سطينياä يبكني ا�ست�سهاد 

 )äاƒسن�  ö�Y(  Öدي نƒرا¿  الفل�سطينية  الطفلة 

õZة.  قطا´  Lنƒبي   íaر  ºيfl  ‘ ت�سييعها   ∫ÓN

 …òال ال�öاFيلي   ¢UساUبالر نƒرا¿   äوا�ست�سهد

ا�ستهدaها بينما كانâ ‘ باMة مدر�ستها. 

.2005/1/31 ,RÎروي

ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

امراأة aل�سطينية –او∫ من™ ا÷نƒد الö�EاFيليني 

ال†سفة   ‘ اÿليل  مدينة   ‘ ابنها  اYتقا∫   øم

ال¨ربية.

.2006/3/8 ,RÎروي 

‹مYƒة مø الن�ساA الفل�سطينياä يبكني ا�ست�سهاد 

 )äاƒسن�  ö�Y(  Öدي نƒرا¿  الفل�سطينية  الطفلة 

õZة.  قطا´  Lنƒبي   íaر  ºيfl  ‘ ت�سييعها   ∫ÓN

 …òال ال�öاFيلي   ¢UساUبالر نƒرا¿   äوا�ست�سهد

.2005

A
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الرLا∫,  تنقل  Yلى  اأكöU Ìامة  قيƒد  aر�¢  م™  اأن¬  والEرTساد  القانƒنية  للم�ساYدة 

 äثاMبا “øلية التي –ميهõ`املن øنقتهöT” øم êروÿا ¤Eا Aالن�سا øت†سطر العديد م

”ògا   .∫õ`املن الòكƒر ‘   øهLواRاأ يبقى  øY وXاF∞ لYEالة YاÓFتهM ‘ ,øني 

داNل   äقاÓالع با�ستقرار   qلîي ا÷ن�سني  لأدوار  املتعمد  وZري  الفéاFي   ÜÓالنق

اE¤ الƒ�ساFل  العاFلة, وي†س™ الن�ساA ‘ مƒق∞ Nطر“; Mيå يلéاأ رLا∫ Yديدو¿ 

 ‘ ºب�ساأ¿ و�سعه الأما¿   Ωبعد ي�سعرو¿   PEا العاFلة,  �سيطرتهY ºلى  لتاأكيد  العنيفة 

 iرNاأ . ومL øهة 
50

العõé وقلة ا◊يلة العاFلة, ويë�سƒ¿ بالMEبا• LراA م�ساYر 

 âëسبUاأ âالة البيYEلأ¿ ا ;∫õلى املنY øر�¢ �سيطرتهa اولةfi ¤Eا Aاأ بع†¢ الن�ساéتل

يبديø نYƒاk مY øدΩ الÎMاΩ والتقدير لل¶رو± ال�ستثناFية  م�سDƒوليتهø, كما قد 

التي يعي�سها الõوê, وƒg ما قد يDƒد… اE¤ م�ساكل اLتماYية مø نƒ´ اNBر.

:äÉYhQõŸGh »°VGQC’G ∞jôŒh ∫RÉæŸG Ωóg .Ü

و”‡لكتها  الفل�سطينية,  للمراأة  الرFي�سي   õا◊ي يõا∫,  وما   ∫õاملن كا¿  لطاملا 

ال�س¨رية“ التي –رY ¢Uلى رYايتها Yلى الرºZ مø كل ما يƒاL¬ الأ�ö الفل�سطينية 

Lي�¢  Áار�سها  التي   ∫Rاملنا  Ωدg  äلعمليا كا¿  لòل∂   .ÖسعU معي�سي  واق™   øم

 Öلى ال�سعY يYا÷ما Üالعقا Öاأ�سالي øم Üƒيلي با�ستمرار, كاأ�سلFاö�Eال ∫ÓتMال

الفل�سطيني, تاأKري �سلبي اأTسد Yلى املراأة الفل�سطينية.

وتقΩƒ �سلطاä الMتY ∫Óادة بعملياä الهدΩ دو¿ اأ… –òير م�سب≤, وZالباk ما 

تكƒ¿ ‘ الليل; Mيå ل تتعدi املهلة املمنMƒة لأUسëاÜ املناR∫ مل¨ادرتها ب†س™ 

 âلéكما �س ,øلهRمنا qøم¨ادرته ∫ÓN øMرL Aلن�سا äالM âلéولقد �س .≥Fدقا
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.
51

Mالä لن�ساg Aدمâ مناRلهƒa ø¥ روDو�سهø وا�ست�سهد¿ مL øراP Aل∂

وترو… منا∫ ƒY�¢, وgي مø العامäÓ ‘ ‹ا∫ اEرTساد وتاأgيل الن�ساA الÓتي 

 åالثال ´ƒالأ�سب ‘ ºلهõمن Ωبهد ∫ÓتMال äسلطا� âكي∞ قام ,äباƒسعU øهLاƒي

مT øسهر اأيار/ مايƒ 2004, ‘ واMدة مø اأكÈ مLƒاä الهدΩ التي نفgòا ا÷ي�¢ 

 ‘ ∫õ`من  200 Mينها ƒMا›  ر  uم oد  åيM ;ةõZ قطا´  رL íaنƒبي  الö�EاFيلي ‘ 

 :øري قابلة لل�سكZ علتهاL ∫Rاملنا øل مKار بعدد ‡اö�اأ âو◊ق ,Ωة اأياKÓK ¿ƒس†Z

‘ Uسبيëة يΩƒ التدمري, كنâ اأYمل ‘ مدينة õZة, وكانâ والدتي البال¨ة 

مø العمر Y 65اماk ‘ املن`õ∫ م™ Tسقيقتي وكòل∂ قريبتنا البال¨ة مø العمر 85 

 øالهات∞ اأنه ÈY تني والدتيÈNواأ .∫õ`تعي�¢ ‘ املن kاأي†سا âوالتي كان ,kاماY

 Ωاأما املن`õ∫ لأ¿ Lراaة ا÷ي�¢ الö�EاFيلي كانâ تق∞   øم êروÿا øل ي�ستطع

 Üö†ة تaا÷را äوبداأ .kداL طرN الأمامي Üالبا øم êروÿة, واöTمبا ∫õ`املن

النهاية  اMEداƒéa çة ‘ ا÷دار اÿلفي و‘  اأMد ا÷ريا¿  املن`õ∫.... وMاو∫ 

ا�ستطعø ال�سعƒد اN ¤Eارê املن`õ∫ مø اÿل∞; و⁄ تتمكN øالتي مa øعل Pل∂, 

 .
52

وا�سطروا اE¤ �سëبها. وكانŒ âربة مرYبة

 øم الأق�سى  انتفا�سة  اندل´   âتل التي   äاƒال�سن  ‘ ”اö�EاFيل“   äد qسعUو

Yملياg äدΩ املناN ,∫RاUسة م™ ما راa≤ بناA ا÷دار الفاUسل مg øدΩ وم�سادرة 

 øم  Ìاأك  ‘ ,ºFÓامل  øبال�سك املعني  املتëدة,  لÓأ·   ¢Uاÿا املقرر  وTسدد  اأرا�¢. 

 Aبالن�سا متنا�سبة  Zري  ب�سƒرة   kiPاأ  øم  ∫Rاملنا  Ωدg  äملياY تلëق¬  ما  Yلى  مرة 

Yلى  والنف�سي  القت�ساد…   AÖللع Rيادة   øم اEلي¬  تDƒد…  وما  وامل�سنني,  والأWفا∫ 

اEدارة   øY الرFي�سية  امل�سDƒولية   øليهY تق™  تõا∫  ما   åيM  ,äالفل�سطينيا  Aالن�سا

.
53

TسDƒو¿ الأ�öة املعي�سية ورYاية اأaراد الأ�öة
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 ¤Eا الفل�سطيني   Aسا�MEÓل  …õاملرك  Rا÷ها  øY Uسادر  اME�ساFي  تقرير  وي�سري 

وƒLد 29 األ∞ و 314 اأ�öة تعي�¢ ‘ م�ساكø تعر�سâ لهدΩ كلي اأو FõLي Yلى 

األ∞   15 منها   ,2006/6/15 Mتى   2000/9/28  øم الفÎة   ∫ÓN  ∫ÓتMال يد 

.
54

و267 اأ�öة ‘ ال†سفة ال¨ربية, و14 األ∞ و47 اأ�öة ‘ قطا´ õZة

وب�سبÖ الفقر والأو�سا´ املعي�سية ال�سعبة, ت†سطر العاäÓF التي aقدä مناRلها 

YاFلة   AاƒيEل  kياaكا  kاõيM  ¿ƒلكÁ ل  Yادة   øيòال  ,Aالأقربا م™  للعي�¢  النتقا∫   ¤Eا

 ,∫õاملن داNل   ∫ƒWالأ  âقƒال يق†سني   øم  øg  Aالن�سا اأ¿  Ãا   ,kددا› وgنا   .iرNاأ

aاEنهø الأكÌ تاأKراÃ kا يت�سبÖ ب¬ العي�¢ ‘ Mيõ اأTسîاU¢ اNBريø مø اYREاê و�سي≤ 

املعي�سية  التفاUسيل   ‘ العملية  امل�ساكل   ¤Eا اE�ساaة  للî�سUƒسية,  وaقدا¿  نف�سي, 

اليƒمية.

 ‘ وارتفا´  وبطالة  aقر   øم  øgالرا الƒ�س™   ,∫Rاملنا  Ωدg اأRمة   øم  ºيفاق و‡ا 

املتكررة.   ¥ÓZEال  äملياYو الö�EاFيلي  ا◊�سار   AراL  ,Aوالبنا املعي�سة  تكالي∞ 

 454  êتاëني �ستM ‘ ¬اأن  ¤Eا الفل�سطيني   Aسا�MEÓل …õاملرك  Rتقرير ا÷ها وي�سري 

Lديدة  �سكنية   äداMو  Aبنا  ¤Eا املëتلة  الفل�سطينية  الأر�¢   ‘ اأ�öة  و697  األ∞ 

اأ�a öق§ �ستكƒ¿ قادرة Yلى  األ∞ و909   117  ¿Eاa ,املقبلة ö�الع äاƒال�سن ∫ÓN

.
55

–قي≤ Pل∂

اأما بî�سUƒ¢ م�سادرة الأرا�سي وŒري∞ املõروYاa ,äاE¿ املراأة الفل�سطينية ‘ 

 ¤Eا تق∞  اأ�سا�سي,  الõراYة كم�سدر Yي�¢  تعتمد Yلى  التي  الفل�سطينية   äتمعاéامل

LانR ÖوLها ‘ الõراYة, وgي لòل∂ تتاأKر معنƒياk اL ¤Eانa Öقدا¿ YاFلتها مل�سدر 
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 âبي قرية   øم Yرار  �سعاد  ال�سيدة 

اأنقا�¢  ƒaري∂ قرÜ نابل�¢, تبكي Yلى 

منY ∫õاFلتها وgي –ت†سU øسƒرة Tسقيقها 

 ∫ÓتMال  äاƒق  âقام اأ¿  بعد  ال�سهيد 

بهدΩ منõ∫ العاFلة.

ت�سƒير AÓY بدارنة, 2004/7/7.

تبقى  ما  اأو  متعلقاتها,  Œم™  aل�سطينية  امراأة 

منها, مø اأنقا�¢ منõلها املدمر ‘ flيN ºا¿ يƒن�¢ 

دمر  وقد   .2004/9/25  ‘ õZة  قطا´  Lنƒبي 

القطا´   ‘ kلõمن  35  øم  Ìاأك الö�EاFيلي  ا÷ي�¢ 

 Ωƒبي لMÓتفا∫  العÈية  الدولة   äا�ستعداد  øسم�

 .)Yum Kippur( ¿ال¨فرا

.2005/1/19 ,Ü ± اأ
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ا�¢ مø مركõ الEرTساد والدºY القانÊƒ للمراأة  qسمT دية ƒمها اأب ä qÈYي�سها الأ�سا�سي. وY

 Ö◊ا øم Èقة اأكÓا بعgياEسفة اUقة املراأة الفل�سطينية بالأر�¢, واÓY øY ,ل�سطنيa ‘

.
56

والتعل≤ وا◊ياة, اPE اأ¿ الأر�¢ والأTسéار gي املا�سي وا÷òور والهƒية

 ºاأرا�سيه ¤Eا ∫ƒسUƒال øني الفل�سطينيني مYارõل± املBا ∫ÓتMال äو“ن™ �سلطا

ومõروYاتهN ,ºاUسة بعد بناA ا÷دار, Yلى الرºZ مø قƒ∫ ا◊كƒمة الö�EاFيلية باأ¿ 

ا÷دار لø يKDƒر Yلى ملكية الأرا�سي, ول Yلى اEمكانية وUسƒ∫ ال�سكا¿ اE¤ م�سادر 

ال¨ربية  ال†سفة  اأرا�سي   Öس�Nاأ  øم 
2
º230 ك  ø``م اأكث``ر  رRقهº. و“â م�سادرة 

 .
57

اEن�ساA ا÷دار ال¨ربية( لأLل  بال†سفة  الõراYية  15% مL øمي™ الأرا�سي   ƒëن(

كما Mا∫ ت�سييد ا÷دار بني الفل�سطينيني والUƒسƒ∫ اE¤ 95% مø مƒاردºg املاFية, 

الõراYة  Yلى  تعتمد  aل�سطينية  اأ�öة  اBل±  �سبعة   øم  Ìاأك لòل∂,  نتيéة   ,äقدaو

 .
58

م�سدر رRقها

القيƒد   Öب�سب  Aبالن�سا  ≥ëيل  …òال ال†öر   ¤Eا الدو›  العمل   Öتقرير ملكت  ¬qونب

املتعددة التي يفر�سها الMتY ∫Óلى الEنتاê الõراYي مM ø�سY ∫ƒلى املاA وتدمري 

للمõروYاä ومن™ للUƒسƒ∫ اE¤ الأرا�سي, Mيå ت�سكل الن�ساZ Aالبية القiƒ العاملة 

 ∫ƒسUƒال øم ∫ÓتMمنعها ال ;AلDƒg iدMEا )kاماY 72( سدTرية مرgR .
59

‘ الõراYة

اE¤ اأر�سها التي õYلها م�سار Lدار الف�سل العن�ö… ‘ ال†سفة ال¨ربية, U ºKسدر اأمر 

بقط™ الأTسéار املõروYة gنا∑ بéëة اأ¿ اأر�سها تق™ بالقرÜ مø منõ∫ وRير الدaا´ 

 ,kعلياa äر qياتها دمM ¿رية اأgR äسعر�a ,Shaul Mofaz Rاaƒو∫ مDساوT يليFاö�Eال

 :∫ƒل∂ بالقP øY äÈYو
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OÉØMC’G AÉª°SCÉHh ... ácQÉÑe :¿ƒàjõdG QÉé°TCG

ة ‘ مÓمí وLهها الداÄaة,  qƒر√ بقƒس†M ≥qKو øمõال q¿اأ íيëسU

واأKقل Pاكرتها بالكثري مø الأ⁄, لكY øلقa ºقدا¿ الأر�¢ واأTسéار 

الõيتƒ¿ بالن�سبة لها aا¥ ‹رد اMتéاgRا Nل∞ ا÷دار ليتمثل ب�سƒرة 

اأكÌ ق�سƒة, قالâ ا÷دة: ”Mتى بعد م�سادرة الأر�¢ وبناA ا÷دار, 

كنا ن�ست�سدر ت�ساريí مرور لÓأر�¢ ÓN∫ املƒ�سمني املا�سيني “كنا 

مø قط∞ الõيتòg ,¿ƒا ⁄ يعéبهº“, وتق�سد م�ستWƒني م�ستعمرة 

”بيâ اBري¬“ املقامة Yلى اأرا�سي قريتها. 

القرية,   Aسما� Zطى  دNا¿  Yلى  ا�ستيق¶نا  اأTسهر,  �سبعة  ”قبل 
 :äا قلبي معها“. وا�ستطردƒرقMليها, واأY اÃ ¢�ا الأرƒرقMلقد اأ

بثƒبي  النار   AفاWEا اأMاو∫  نف�سي gنا∑,   äدLر± كي∞ وYاأ  ⁄”
وبطرMة راأ�سي, كانâ روMي ت¨ادرÊ م™ كل Z�سø يa ,¥Îëقد 

 .“Ìي واأكFى اأبناYيتها كما اأرYر ,äناƒيتõال √òg ™م äÈك

ا÷دة  قاومتها   äدمعا íيف†س تتëدç كا¿  Yينيها وgي  بري≤ 

 kسبا†Z اgسد�L ركةM ¬يما تنطقa نةƒaمكابرة, لتطلقها تنهيدة مد

Yندما تƒîنها الكلماa ,äقد –ƒلâ بني ليلة و�سëاgا, مø مالكة 

 ‘ kÓسUاأ العمل   øY لنيWالعا اأMفادgا  Yلى  Yالة   ¤Eا وما∫  اأر�¢ 

 Aبد òمن ¿ƒل الأو�سا´ القت�سادية ال�سعبة التي يعي�سها الفل�سطينيX

بناA ا÷دار. 

 ¤Eمن¬ ا Üعها للهروaلى ا÷دة, دY n¢� pرoa …òاق™ ا÷ديد الƒال

Yا⁄ Lديد اأوLدت¬ لنف�سها ولأMفادgا الثKÓة ö�Y الòيø ⁄ يعي�سƒا 

Tستلة   ö�Y ةKÓK  ∫õاملن  ∫ƒM ناg  âYرR” قبل   øم  ¿ƒيتõال  ºس�ƒم

Rيتƒ¿, واأWلقY âلى كل واMدة منها ا�سº اأMد اأMفاد…, وال�سنة, 

 âنة“ قالƒيتõا قيمة الƒaيعر ΩRل ...äناƒيتõيها الa اأو∫ �سنة تثمر

ا÷دة, وقد ر�سمŒ âاYيد وLهها ابت�سامة باgتة.

مƒق™ gيÄة الPEاYة الÈيطانية )بي بي �سي(, 2007/11/28. 58w
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aل�سطينية  �سيدة  ƒYدة,  fiفXƒة 

 ¿ƒيتR رةéسT øقرية �سا⁄, –ت†س øم

 ¿ƒيليFاö�Eا  ¿ƒنWƒم�ست  Ωقا اأ¿  بعد 

يقطنÃ ¿ƒ�ستWƒنة مقامة Yلى اأرا�سي 

القرية بقط™ اأTسéار الõيتƒ¿, وƒg ما 

اYتادوا Yلى القياΩ ب¬ اأكÌ مø مرة, 

‘ Mني تعتÈ اأTسéار الõيتƒ¿ م�سدر 

رR¥ ملع¶Y ºاäÓF القرية. 

.ت�سƒير AÓY بدارنة, 2005/11/27.
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يريدو¿   ¿Bوال بها,   Ωتماgال  øم  øاأ“ك و⁄   êب�سيا اأر�سي  اأMا•  ا÷ي�¢ 

 íيö�ت  ¤Eا بëاLة  اEنني  ا÷ي�¢   ‹ قا∫   kاأول رRقي.  وم�سدر  اأTسéار…  قط™ 

Yلي   kلباW  Ωاأقد ولكي  Yلي¬,   ∫ƒا◊�س  Öال�سع  øوم اأر�سي,   ¤Eا  ¬Lƒللت

 ¤Eا وgPابي  الö�EاFيلية,   ºكيدومي م�ستWƒنة   ‘ ا÷ي�¢  قاYدة   ¤Eا  Üاgòال

الت�öيa íهa ‹ ƒق§,  واPEا M�سلY âلى  ينطY …ƒلى Uسعƒبة وNطر.  gنا∑ 

مل�ساYدتي,   ¢UاîسTاأ  ¤Eا  êتاMواأ بنف�سي  بالأر�¢  العناية  اأ�ستطي™  ل  لكنني 

 Ωتماgال  øم  øاأ“ك  ⁄ لòا   ,íيö�ت Yلى   ∫ƒا◊�س ي�ستطي™  اNBر  اأMد  ل   øلك

قط∞   ‘ Zري…  اأر�¢   ‘ اأYمل  اأ¿  Yلي   ¿Bوال تòبل,  واأTسéار…  باأر�سي, 

 ºيلي, لكنهFاö�Eا´ الaير الدRƒب iPول اأ◊≤ اأ… اأ ,RƒéY واأنا امراأة .¿ƒيتõال

.
60

اأ◊قƒا بي اأT kiPسديداk, لقد دمروا Mياتي

:áë°üdG .3

 .∫ÓتMال äار�سا‡ Aا qرL øي qية الأمرëية ال�سMالنا øاملراأة الفل�سطينية م âانY

تعòر  وي�سمل   ΩاY الأو∫  رFي�سيني;  Yنƒانني   øسم� املعاناة   √òg تاأWري   øكÁو

اEليها,  املراأة   ∫ƒسUر وòتع الRÓمة, وكòل∂  ال�سëية  الطبية والرYاية   ≥aاملرا تاأمني 

 ,kسديا�L ة املراأةëسU لىY AباYيادة الأRنها∑ وEالفقر وال äانعكا�سا kوي�سمل اأي†سا

نف�سية  Yلى   ¢Tو–ر وتفتي�¢  M�سار   øم  ∫ÓتMال  äار�سا‡  äانعكا�سا وكòل∂ 

 øل∂ مP ™معاناة املراأة الفل�سطينية ا◊امل, وما يتب ƒهa ,Êاملراأة الفل�سطينية. اأما الثا

ال�سëة الE‚ابية للمراأة, وYملية الƒلدة و�سÓمة املƒلƒد. 

 ¤Eدة اYامل�سا Ëدة ل�سنة 2006, املتعل≤ بتقدëأ· املتÓل Ωكر تقرير الأمني العاPو

ال�سعÖ الفل�سطيني, اأ¿ اÓZE¥ الأرا�سي املتƒاUسل ‘ قطا´ õZة وال†سفة ال¨ربية, 

 iƒبامل�ست العمل  الفل�سطيني Yلى  ال�سëة   Ωقدرة ن¶ا øم qسلT ,بينهما التنقل  ومن™ 
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 äاباîما�¢ ‘ النتM Rƒa òمن âمة املالية, والتي تفاقمRكما اأ¿ الأ .
61

Üƒاملطل

ال�سëة  من¶مة   äسارTاأ كما  تهدد,  الفل�سطينية,  ا◊كƒمة  Yلى  ا◊�سار  وت�سديد 

العاملية, بتƒقي∞ اÿدماä ال�سëية التي تقدΩ اZ ¤Eالبية ال�سعÖ الفل�سطيني, Ãا aي¬ 

 .
62

Aالن�سا

لYÓتماد   ,êÓالع  øم معينة  اأنƒا´   ¤Eا  ¿ƒLتاëي  øيòال  ¿ƒالفل�سطيني وا�سطر 

 ºg AلDƒg Rاأبر .iرNيل“ اأو الدو∫ الأFاö�Eاأو ”ا ö�دة ‘ مƒLƒامل äلى امل�ست�سفياY

مر�سى ال�Wöا¿ ‘ قطا´ õZة, ول �سيqما الن�ساA الÓتي يعانني مWö� øا¿ الثد…. 

 ,äالفل�سطينيا Aاة بني الن�ساaƒلل Êي�سي الثاFالر Öا¿ الثد… ال�سبWö� ل qوي�سك

 ‘ Aالن�سا  øاأقل بكثري م العرY Üادة   Aالن�سا انت�سار√ بني  ن�سبة  اأ¿   øم ºZالر Yلى 

ال¨رÜ. لكY øدد الaƒياä بهòا املر�¢ بني الن�ساA الفل�سطينياä ‘ اRدياد; اPE ت�سري 

التقديراä اE¤ اأ¿ �سبعة مø بني ö�Yة ن�ساa Aل�سطينياä م�ساباä ب¬ يتaƒني. وتo¶هر 

 q” تيÓال äالفل�سطينيا Aالن�سا øاأ¿ 60% م اME�ساFياä وRارة ال�سëة الفل�سطينية 

 ö�انت اأ¿  بعد  متاأNر,   âقƒب  øي�سهîت�س  q” õZة,  قطا´   ‘ باملر�¢   øي�سهîت�س

 ö�قد انت Ωرƒكا¿ ال qøاأ¿ ن�سبة 42.2% منه åيM ;ا÷�سد ‘ iرNاأ øاأماك ¤Eا Ωرƒال

 AاõLاأ ¤Eا ö�قد انت Ωرƒكا¿ ال øي�¢, و17% منهîند الت�سY يا اللمفاويةÓÿا ¤Eا

.
63

ºا÷�س øم iرNاأ

ندرة   ¤Eا الثد…,  ب�Wöا¿   äياaƒال ن�سبة  ارتفا´   ¤Eا الرFي�سي   Öال�سب ويعƒد   

وƒLد اBلä الت�سîي�¢ بالأTسعة, ‡ا يéعل مø ال�سعÖ اكت�سا± الƒرΩ باكراk وبالتا› 

األ∞ ن�سمة,  , الò… يبل≠ Yدد �سكان¬  مليƒ¿ و400  kÓة مثõZ ´في قطاa .¬LÓY
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kÉLhR äó≤ah áæHÉH âbRQ

مي�سƒ¿ ا◊اي∂ )Y 23اماk( اأ‚بâ ابنتها aداY Aلى اأMد ƒMاõL الMتa .∫ÓداA كتبâ لها ا◊ياة, لكنها 

aقدä اأباgا ‘ يΩƒ ولدتها; و–كي مي�سƒ¿ معاناتها Yند الƒلدة, ‘ ماأ�ساة تتكرر يƒمياk ل يت¨ري aيها 

�سiƒ وL¬ ال†سëية:

باأ⁄  اأTسعر  واEنني  للƒلدة,   øك‡  âوق  ´ö�باأ امل�ست�سفى   ¤Eا  Üاgòلل م†سطرة  اEنني  للéنƒد  قلنا   

Tسديد. و‘ البداية رa†سƒا, W ºKلبƒا مني اأ¿ اأك�س∞ øY بطني, Mتى يروا باأنني اأقƒ∫ ا◊قيقة. وبعد 

 äاÄال�سيارة وبعد ب†سعة م بنا   âانطلقa .لنا باملرور ال�ساYة, �سمƒëا  كل ògا الò… ا�ست¨ر¥ ƒMا› 

اأماΩ ال�سيارة. aتƒقفâ ال�سيارة   øتية مBا مø الأمتار �سمعW âلقاä نارية. وكانg âنا∑ نريا¿ كثيفة 

 øم …ƒالعل  Aõ÷رت¬ واéنM ‘ ÖسيUاأ لقد  القيادة;  اأUسيÖ وانëنى Yلى éYلة  باأ¿ RوLي   âوراأي

 ÖسيUالأمامي, اأ Öمقعد الراك ‘ kال�ساL ¿كا …òي الLوR ب�سدة. كما اأ¿ والد ±õ`سد√, وكا¿ ين�L

 âواأم�سك ال�سيارة   øم اÿلفي   Aõ÷ا الأر�¢ ‘  Yلى   âل�سLو .kاأي†سا مL ø�سم¬   …ƒالعل  Aõ÷ا  ‘

 øكتفي ب�س¶ية وبقطعة م ‘ âسبUoماية, واأëراأ�سي لل ¥ƒa ب�¢ الطفلÓلى مY …ƒبا◊قيبة التي –ت

 ¤Eا âKدëتa ,¿ƒل∂ �ساد ال�سكP وبعد ≥Fم�¢ دقاN ‹اƒM النار ¥ÓWEا Ωدا .ºطëة املòaالنا êاLR

اأ¿ الƒ�س™ Nطري وكنN âاFفة واRدادYö� äة   âاأدركa ,بنيéمنهما ⁄ ي kاأيا  øي ووالد√, لكLوR

 ÊƒLرNد واأƒاأتى ا÷نa ,íسيUاأ äوبداأ Aبالبكا âه�سLما. اأÓيEسد اTاأ âëسبUالطل≤( واأ( äالتقل�سا

 ±õاأن مø ال�سيارة. واأÈLوY Êلى نõ´ كل مÓب�سي لكي يفë�سºK .Êƒ تركY Êƒلى الأر�¢ واأنا 

مø ا÷روì واأYاÊ مø اBلΩ املîا�¢. WلبT âسيÄاk اأZطي ب¬ L�سد…, لكنهº ⁄ يعطT ÊƒسيÄاk. وMتى 

ògا اليΩƒ, اأTسعر باéÿل وال¨†سÖ مP øل∂. كòل∂ ëa�سƒا RوLي ووالد√ وقالƒا اEنهº �سي†سطرو¿ 

لنقل¬ اE¤ امل�ست�سفى ‘ اö�EاFيل. ºK ا�ستدƒYا �سيارة اE�سعا± مø نابل�¢ لأLلي. 

وتكمل مي�سƒ¿ ما Lرi بعد اأ¿ وUسلâ �سيارة الE�سعا± واأòNتها اE¤ امل�ست�سفى: ”ولدW äفلتي ‘ 

 ºها, لأنهLوR لةFاY ¤Eدة اƒلدة, ⁄ ت�ستط™ العƒمعاناتها اأنها بعد ال øيد مõو‡ا ي .“Aداa اأ�سميتهاa .امل�سعد

.ºاة ابنهaلى وY نهاƒمƒيل

 ∫ÓتMا´ والõ`الن AÖY øملëيت Aتلة: الن�ساëيل والأرا�سي املFاö�Eالدولية, ا ƒمن¶مة العف

.2005/3/31 , MDE 15/016/2005 يقةKƒال  ºرق ,…ƒالت�سل§ الأب Ωون¶ا
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ل تLƒد اEل çÓK اBلä, اKنتا¿ منها ‘ مراكW õبية NاUسة, وتكل∞ ال�سƒرة 30 

دولراk اأمريكياk, وƒg مبل≠ كبري قيا�ساk بالأو�سا´ املÎدية ‘ قطا´ õZة ون�سبة الفقر 

 .
العالية Mيå تبل≠ ن�سبة الأ�ö التي تعي�¢ –N â§ الفقر الWƒني ƒMا› 64%80

 øتتمك øا¿ الثد… لWö�املراأة الفل�سطينية امل�سابة بa ;¢�ي�¢ املرîت�س q” ∫اM ‘و

”اö�EاFيل“.  اأو   ö�اأو م اEل ‘ الأرد¿  مø ا◊�سY ∫ƒلى العêÓ املطلÜƒ بالأTسعة 

 ¿PEا ¤Eا êتاëة, يõZ ¿سة ل�سكاUاN ,êÓال�سفر لتلقي الع ¿Eاa ,اòg ¤Eة اaسا�Eوبال

 ‘ òNيلي ل ياأFاö�Eاأ¿ ا◊�سار ال PEا ,kالباZ ى nعطoل ي ƒgيلية, وFاö�Eال äال�سلطا øم

.
65

Yني الYتبار املر�سى اأو الن�ساA اأو الأWفا∫, ول يهم¬ Mياة اأو مäƒ املر�سى

وبë�سÖ بياناä ا÷هاR املركõ… لMEÓ�ساA الفل�سطيني ومن¶مة العمل الدولية, 

 ∫ƒسUو Ωاأما التنقل W øYري≤ تدابري الY ¥ÓZEقبة رFي�سية  aقد Tسكل تقييد Mرية 

تدابري   ¤Eا  ö�الأ  øم  %52.5  äسارTاأ  åيM ال�سëية,   äدماîلل الفل�سطينيني 

 ‘ ö�الأ øالتفتي�¢ الع�سكرية, و16% م اE¤ نقا•   ö�الأ øو53.6% م ,¥ÓZEال

 .
66

ال†سفة ال¨ربية اE¤ ا÷دار, بUƒسفها Yقباä اأماΩ ا◊�سY ∫ƒلى اÿدماä ال�سëية

 ≥Wاملنا  ‘ Mدة   Ìاأك  íت�سب  ∫ƒسUƒال م�سكلة  اأ¿   ¤Eا الأونروا  تقارير   äسارTواأ

 øY ¢�التفتي بنقا•  املعõولة   iالقر  ‘ äداƒLƒامل  Aللن�سا بالن�سبة  الريفية, NاUسة 

. كما و–òg ∫ƒ√ القيƒد دو¿ وUسƒ∫ الكƒادر 
67

äيها امل�ست�سفياa دLƒاملد¿ التي ت

 .äلداƒبينها ال øلة, ومéسعا± امل�ستع�Eال äالM ¤Eالطبية ا

‡ا  الE�سعا±;   äسيارا� مرور  الأMيا¿   øم الكثري   ‘ الö�EاFيلي  ا÷ي�¢  وÁن™ 

ي†سطرgا اE¤ �سلƒ– ∑ƒيW äÓر¥ ƒWيلة, الأمر الò… يت�سبÖ ‘ املõيد مø التاأNر. 
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كما اأن¬ Zالباk ما يتعني نقل املر�سى مø �سيارة اE�سعا± Yند اأMد Lانبي نقطة التفتي�¢ 

 .
68

اE¤ �سيارة اأNرY iند ا÷انÖ الNBر

 äراKسد املتاأTاأ øس™, م�ƒلة الMند مرY سةUاN ,املراأة الفل�سطينية ا◊امل âوكان

بهò√ ال�سيا�سة, Mيå كانâ الكثري مø الن�ساA الفل�سطينياä ي†سطرر¿ للƒ�س™ Yلى 

 ΩأÓبة, لƒية والطبية املطلëاية ال�سYة والرaالن¶ا äماƒة تفتقد لأدنى مقÄبي ‘ õLاƒ◊ا

واملƒلƒد Yلى ال�سƒاA. واأTسار تقرير ”م�ساألة الفل�سطينياä ا◊ƒامل الÓتي يلد¿ Yند 

نقا• التفتي�¢ الö�EاFيلية“, الò… رaعت¬ املفƒ�سية ال�سامية ◊قƒ¥ الEن�سا¿ ‘ الأ· 

املتëدة بتاريï 2007/2/23, اE¤ اأ¿ الفÎة T 2006 - 2000سهدä ت�سéيل M 69الة 

مM øالä الن�ساA الفل�سطينياä ا◊ƒامل, الÓتي ولد¿ Yند نقا• التفتي�¢ الö�EاFيلية, 

.
69

وaقاk لبياناä مركõ املعلƒماä ال�سëية التاب™ لRƒارة ال�سëة الفل�سطينية

 Ωلعد التفتي�¢,  نقا•  Yند   kوليدا  35  ‘ƒت  ,√ÓYاأ املòكƒرة   äا◊ال بني   øوم

M�سƒ∫ الأمهاY äلى الرYاية العاLلة الRÓمة ◊التهø, وتaƒيN âم�¢ ن�ساY Aند 

 øة تعر�سهéند نقا• التفتي�¢, نتيY ìروéامل بƒM Aن�سا âس� âسيبUلدة. كما اأƒال

.
70

لل†Üö واÓWE¥ النريا¿ وال¨اRاä ال�سامة مø قبل ا÷نƒد الö�EاFيليني

 Aالن�سا ø10% م ƒëة لنقا• التفتي�¢, تتعر�¢ نéاأن¬ نتي ¤Eات¬ اP سار التقريرTواأ

ا◊ƒامل الÓتي كø يرÍZ ‘ الƒلدة بامل�ست�سفى لÓنت¶ار مدة تÎاوì بني �ساYتني 

 Ìاأك ¤Eا ø6% منه ƒëن êية, و–تاëال�س ≥aاملرا ¤Eا ∫ƒسUƒقبل ال äاYواأرب™ �سا

الأق�سى,  انتفا�سة  قبل  اأن¬  Mني   ‘  ;≥aاملرا تل∂   ¤Eا  ∫ƒسUƒلل  äاYسا� اأرب™   øم

كا¿ معد∫ الفÎة الõمنية الRÓمة للUƒسƒ∫ اE¤ املراa≤ ال�سëية يÎاوì بني 30-15 
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 Aالن�سا øدد كبري مY تيارNا ¤Eامل�ساكل ا √òg هة مثلLاƒم øسية م�ÿا äدقيقة. واأد

 ∫õاملن الƒ�س™ ‘   äالM äادR  åيM ,∫õاملن الƒلدة ‘  ا◊ƒامل   äالفل�سطينيا

.
بن�سبة 71%8.2

 ≥Wواملنا  iالقر  ‘ qøي�سك الÓتي   Aالن�سا Yند  امل�سكلة   √òg øاملعاناة م  qوت�ستد

 iسة ‘ قرUاN ,يلةëالليل م�ست ‘ íوت�سب äاYلة �ساMت�ست¨ر¥ الر åيM ,الريفية

ال†سفة ال¨ربية التي يëاgöUا Lدار الف�سل العن�ö…. وقرية õYو¿ Yتمة ‘ قلقيلية 

gا  qد– aيما   ,äهاL  çÓK  øم ا÷دار  يëاgöUا   åيM  ;iالقر  √òg  iدMEا gي 

اö�EاFيلية,   äناWƒوم�ست التفاaية  Wر¥   ö†Nالأ  q§îلل املëاPية  الرابعة  ا÷هة   øم

 ,∫ÓتMد الƒنL ليهاY ديدية ي�سيطرM ابةƒيد ل�سكا¿ القرية بMƒتاركة املتنف�¢ ال

 .kAم�سا ال�ساد�سة  والن�س∞ UسباMاk وMتى  ال�ساد�سة   øم با◊ركة gÈYا   ¿ƒëوي�سم

Yلى   øهFاأقربا Yند   âاملبي  ¤Eا ا◊ƒامل  القرية   Aن�سا  ∫ÓتMال  äاAراLEا وت†سطر 

ال†سفة الأNرi مø ا÷دار م™ اقÎاÜ مYƒد الƒلدة; N�سية Mلƒل¬ ليkÓ وqøg داNل 

قراøg املعõولة التي تفتقر مل�ست�سفياä مgDƒلة, ºK اE¤ امل�سارYة بالعƒدة باملƒلƒد بعد 

 ¤Eا ºدة بابنهƒد للعƒلƒل املgلأ ∫ÓتMها الëنÁ ,§قa ةYمهلة 48 �سا ∫ÓN ¬و�سع

القرية واME†سار الأورا¥ الثبƒتية الRÓمة لEدراê ا�سم¬ Yلى قاFمة ال�سكا¿, واEل aاEن¬ 

اأNرياä لتîاP قرار   Aالتع�س∞ ن�سا القرية. ‘ Mني دòg ™aا   ∫ƒNد øم Ωرëoسي�

.
72kددا› Üا‚Eال Ωبعد

ومø بني الق�س�¢ املDƒملة التي Tسهدتها ƒMاõL الMتÓ∫, ما Lرi لرويدة ناLي 

الراTسد, مø قرية الƒ÷ة بق†ساA بيº◊ â, التي MملƒÃ âلƒدgا بعد رMلة ƒW êÓYيلة 
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مø العقa .ºفي ال�سهر ال�ساب™ مM øملها, اأUسابâ رويدة اBلΩ الƒلدة, aاUسطëبها 

RوLها اE¤ امل�ست�سفى, اEل اأ¿ Lنƒد الMتY ∫Óلى MاõL الƒ÷ة الع�سكر… رa†سƒا 

ال�سماì لهما باملرور, و⁄ تفلfi íاولä الõوê باEقناYهº بعك�¢ Pل∂. وبعد Îaة 

 ¤Eا مƒY øدتهما اE¤ منõلهº, كرر الõوfi êاولت¬ لEي�سا∫ RوLت¬ ووليدgا املنت¶ر 

امل�ست�سفى مرة اأNرW øY iري≤ ا◊اõL نف�س¬ كƒن¬ ال�سبيل الMƒيد للمرور, اEل اأ¿ 

يكg øنا∑   ºلa  ,∫ÓتMد الƒنL ∞قƒم øت¨ري م اE�ساaية مø ا÷دا∫ ⁄  دقيقة   20

مناU¢ اأماΩ الõوLني �سiƒ �سلW ∑ƒري≤ ترابية وYرة وقòرة Lداk ا�ستمرä ملدة �ساYة 

 ¿Rو ƒgو ,kراماL 1,416 ¬نRو êداN ننيL Ωالأ âون�س∞. و‘ الطري≤, و�سع

 øبة, ولكƒا تلقى العناية املطلPEا Aسة كبرية ل¬ ‘ البقاUرa øسم†oاأ¿ ت øاملمك øكا¿ م

 äAف†سة, وباîرارة منM ةLودر kداL سعبةU الةM ‘ امل�ست�سفى ¤Eسل اUا÷نني و

.
73

fiاولä الأWباA لEنقاP√ بالف�سل, Mيå تƒ‘ بعد �ساYة مø دƒNل¬ امل�ست�سفى

 äا�سطر åيM ,Ωاأƒابنتيها الت )kاماY 25( ºملي�¢ قا�س äقدa ,سبيهةT و‘ معاناة

للƒ�س™ ‘ �سيارة الE�سعا± بعد اأ¿ اأNرgا ا÷نƒد الö�EاFيليY ¿ƒلى ا◊اõL ملدة تõيد 

 .
74

øY ال�ساYة

 PEا  .√ÓYاأ املòكƒرة  ت�سب¬  برواية   ö�تîاأ¿ ت  øم Èاأك اTستية, aمعاناتها  اأما رول 

كانâ رول ‘ ال�سهر الثامø مM øملها, لكنها اأM�سâ باBلΩ املîا�¢ Yند ƒMا› 

 kÓقب Lهõاgا  كانا  التي  ا◊قيبة   ÓمMو داود  RوLها   â¶اأيقa  ,kاMسباU اÿام�سة 

 15  øم  Ìاأك ت�ست¨ر¥  ل  رMلة   ‘ نابل�¢,   ‘ رaيديا  م�ست�سفى  وق�سدا  للƒلدة, 

دقيقة ‘ الأƒMا∫ العادية.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



67 ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe67

 ∞°üfh áYÉ°ùH ≥FÉbO ¢ùªÿG á∏MQ

!“á≤«bO øjô°ûY πÑb â∏°Uh ∂fCG ƒd”

Lي�¢   ò qنف Yندما  ال�ساب™  Mملها  Tسهر   ‘  âكان اÿليل;  مدينة   ‘ قفي�سة  ملكة   øت�سك

 ºK النار,   ¥ÓWEا  âسمع�” نار.   ¥ÓWEوا  Ωƒég بهاMساU كثيفة   äاAتداYا الö�EاFيلي   ∫ÓتMال

�سمعâ اأUسƒاä قòاF∞ الهليكƒبÎ تنها∫ Yلينا, وYندgا تƒق∞ قلبي“, قالâ ملكة وgي –او∫ 

وUس∞ اللë¶اä تل∂. ”بداأä اأنºK ,±õ انهرY äند Yتبة الباM .“ÜاولY âاFلتها WلÖ �سيارة 

تاأNر   ¤Eا  iاأد اÿليل  �سكا¿  Yلى  املفرو�¢   ∫ƒéالت M¶ر   øلك امل�ست�سفى,   ¤Eا لتقلqها  اE�سعا± 

 öUاأ ,AباWقبل امل�سعفني والأ øملكة م ¢�ëa ºاأ¿ يت øم kة. وبدلYا› ال�ساƒM ±سعا�Eال ∫ƒسUو

 .kسها اأول�ëa لىY ¿يلياFاö�Eنديا¿ اL

كا¿ Yليهº اLتياR اأربعة نقا• تفتي�¢ للUƒسƒ∫ اE¤ امل�ست�سفى. وYلى ƒW∫ الطري≤ كا¿ Yلى 

�سيارة الE�سعا± التƒق∞ Yند كل MاõL: يفتí ا÷نƒد اأبƒاÜ الE�سعا± Yلى م�öاYيها, ين¶رو¿ 

�ساYة  امل�ست�سفى   ¤Eا  ≥Fدقا اÿم�¢  ا�ست¨رقâ رMلة   .ÖMال�سا واE¤ وLهها  امل�ستلقية  املراأة   ¤Eا

ون�س∞ ال�ساYة. كا¿ الƒلد Mينها قد aار¥ ا◊ياة. 

‘ امل�ست�سفى, ن¶ر الطبيÖ اEليها وقا∫: ” اB�س∞ ... aق§ لƒ اأن∂ وUسلâ قبل ö�Yيø دقيقة 

 .“√PنقاEا øا مqا “كنqلكن

Phyllis Bennis, “Palestinian Women Suffer under Occupation,” Progressive 

Media Project, 8/3/2001.
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ات�سل داود بالهÓ∫ الأMمر ‘ نابل�¢ وWلÖ اEر�سا∫ �سيارة اE�سعا±, aاأÈNو√ 

لكن¬   ,∫ÓتMال Lنƒد   õLاƒM  Öب�سب  ºقريته  ∫ƒNد ي�ستطي™  ل  الE�سعا±  اأ¿ 

 øولك .kت¬ م�سياLوRو ƒg √اأ¿ يق�سد ”بيƒa âري∂“, Yلى   õLاM ندY ºقيهÓسي�

Yند وUسƒلهما اg ¤Eنا∑, منعهما Lنƒد الMتÓ∫ مø املرور, كما اأYا¥ MاõL اNBر 

 äا�سطرa املîا�¢  رول   AاLو ملÓقاتهما,   âLرN التي  الE�سعا±  �سيارة  Wري≤ 

للMõ∞ اU ¤Eسîرة قريبة لÓ�ستتار بها, وولدN äلفها, وöUاNها ÓÁأ املكا¿. اEل 

اأ¿ Lنƒد الMتÓ∫ ⁄ يلتفتƒا ل�Nöاتها, ول ل�Nöاä داود الX …òلq يكرر Yلى 

م�سامعهº اأنها ولدä, واE‰ا Wلبƒا من¬ اYEادتها اM ¤Eيå ي�ستطيعƒ¿ روDيتها. وبعد 

 âالبن” :∫ƒتق âاملرة كان √òg ولكنها ,kرول ‹ددا âNöU ,âال�سم øم ≥Fدقا

ماتâ... البنâ ماتY .“âندgا �سمí الMتÓ∫ لداود با�ستدYاA �سيارة اأLرة اأقلت¬ 

اE¤ امل�ست�سفى, ولكø الأوا¿ كا¿ قد aاä. مƒلƒدة رول وداود ⁄ –يا ‘ òg√ الدنيا 

 øا ”مريا“, لكgƒنا∑; اأرادوا اأ¿ ي�سمg âومات õLلى ا◊اY äلد oقليلة... و ≥Fل دقاEا

.75
ا�سمها الò… اNتارو√ لها ⁄ ي�ستعمل اEل مرة واMدة Yلى Tساgد قgÈا ال�س¨ري

ما  يƒن�¢ aريو…  �سكا¿ مدينة Nا¿   øالأ�سطل م الفل�سطيني fiمد   øWاƒامل اأما 

Mدç م™ RوLت¬ منى الأ�سطل, التي اأ⁄q بها املîا�¢ ‘ اأKناA اMتéاgRا مع¬ لعدة 

اأياY Ωلى معÈ رía الò… يف�سل قطا´ õZة øY م�ö, مƒ�سëاk اأن¬ ”q ا�ستدYاA �سيارة 

 ¤Eا ال�سيارة   ∫ƒسUو قبل   âاأ‚ب لكنها   ,íaر م�ست�سفى   ¤Eا RوLت¬  لنقل  اE�سعا± 

ما  Yلى  اMتéاLية  مƒلƒد√ ‘ Nطƒة  ”معY “Èلى   ºا�س  ¥ÓWEا aقرر  امل�ست�سفى, 

 .
76

õLاƒ◊لى املعابر واY معاناة øم ¿ƒيتكبد√ الفل�سطيني
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معدودة,  معاناة  وق�س�¢  قليلة  اأمثلة  ‹رد   ,√ÓYاأ املòكƒرة  الق�س�¢  وتبقى 

 åيM ,kمياƒي  äالفل�سطينيا  Aالن�سا  øم العديد  من¬   Êتعا  kاأملا  Ìاأك واق™  U øYسƒرة 

اأUسبY âëملية الƒلدة gاƒN ¢�L± مø مfi äƒتمل, بدلk مø اأ¿ تكƒ¿ م�سدر 

aرì بانت¶ار مƒلƒد Lديد. 

وت�سري بياناä وRارة ال�سëة الفل�سطينية اE¤ اأ¿ ZياÜ الرYاية الطبية الكاaية ‘ 

 .
77

Üا‚Eال qøس� ‘ äالفل�سطينيا للaƒياä بني   åالثال  Öال�سب اأKناA ا◊مل, كا¿ 

كما تراLعN âدماä الرYاية الأولية والثانƒية Yلى ال�سƒاN ,AاUسة واأ¿ ال¨البية 

 ‘  çد–  äلداƒال  øم  %80( واملƒاليد  الƒلدة  رYاية   äدماN  øم  iÈالك

 øY YاõLة  õZة(  وقطا´  ال¨ربية  ال†سفة   ‘ ال�ستة  ال�سëة  وRارة   äم�ست�سفيا

القياΩ باأYما∫ ال�سيانة العادية. وت†سطر العديد مø الن�ساA ا◊ƒامل, الÓتي يعانني 

 kن¶را  ,äامل�ست�سفيا  øم الأوا¿  قبل   êروÿا  ¤Eا للƒلدة,  م†ساYفاä لMقة   øم

.
78

øالعاملني والأماك لنق�¢ 

ل�سنة   Êن�ساEال بالعمل  املتعل≤  تقريرgا   ‘  UNICEF اليƒني�سي∞   äسارTواأ

2006, اE¤ نق�¢ ‘ املعداä الأ�سا�سية الRÓمة ل�سëة الأΩ والر�سي™ ‘ الأر�¢ 

 äالM اأ¿   ¤Eا  ≥Mل تقرير   ‘ Pاتها  املن¶مة   äسارTواأ  .
79

املëتلة الفل�سطينية 

 äدماÿية اYƒون ,ΩأÓية لëاليد املت�سلة با◊الة ال�سƒامل ¿Rلدة املبكرة ونق�¢ وƒال

 äياaو ø41% م ‘ âاليد, ت�سببƒة النفا�¢ وللمÎa ‘ äأمهاÓية املقدمة لëال�س

 Ìاأك Êيعا …òال ,
81

. وبل¨òg â√ الن�سبة ما يقارÜ 46% ‘ قطا´ õZة
80

الر�س™

 øY ال�سادر …ƒي�سري التقرير ال�سن åيM ,يةFاò¨اد الƒا◊�سار ونق�¢ امل øري√ مZ øم
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ب�سكل   äالفل�سطينيا  Aالن�سا Yند  الت¨òية,   Aƒو�س ال�سëية  امل�ساكل   øم  ºويفاق

البيÄة  تدƒgر   ,¢UاN ب�سكل  الر�س™  والأWفا∫   äواملر�سعا ا◊ƒامل  وYند   ,ΩاY

 ∫ÓتMÓتلة. ولëالأرا�سي الفل�سطينية امل ‘ ,kاYƒون kا qامليا√, كم kو–ديدا äدماÿوا

 Ωية, اأFارد املاƒامل øم�سادرة الكثري م åيM øم Aاƒل∂ �سP ‘ يلي دور كبريFاö�Eال

.äناWƒامل�ست äلفاfl ∫ÓN øم

ب�سكل   äالفل�سطينيا  Aالن�سا Yند  الت¨òية,   Aƒو�س ال�سëية  امل�ساكل   øم  ºويفاق

 ¿ƒقفƒي  ¿ƒيليFاö�Eا Lنƒد 

نقا•   iدMEا اE�سعا± Yلى  �سيارة 

 ‘ اÿليل  مدينة   ‘ التفتي�¢ 

املراأة   øم ¿ƒال¨ربية ويطلب ال†سفة 

التي بداNلها الLÎل.

.2007/3/12 ,Ü ± اأ

داFرة Uسëة وتنمية املراأة ‘ القطا´, وgي داFرة تابعة لRƒارة ال�سëة الفل�سطينية, 

اE¤ ارتفا´ ن�سبة انت�سار aقر الدΩ بني الن�ساA ‘ اأKناA ا◊مل وقبل الƒلدة ‘ القطا´; 

Mيå بل¨ƒM âا› 69% بني الن�ساA الÓتي Tسملهø برنامè الõياراä املنõلية التاب™ 

 Êكما تعا .
822006 القطا´ ‘ �سنة  لل�سكا¿, ‘  مل�öو´ Uسندو¥ الأ· املتëدة 

 øY ºLالنا  Ωالد الن�ساA الÄLÓاY ‘ qøg ø‡ äمر الE‚اÜ, مa øقر   åلK ‹اƒM

.
83

نق�¢ ا◊ديد
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 kةéنتيa .ند املراأة الفل�سطينيةY واملعاناة النف�سية •ƒ¨ال†س ¤Eا kسارة اأي†ساTEدر الŒ

لÓأRماä املتفاقمة بفعل الMتY ∫Óلى الƒاق™ الفل�سطيني ÓN∫ ال�سنƒاä الأNرية, 

 øالعديد م ا�ستنفاد  نتيéة   ,ö�والأ Aالن�سا انعداΩ الأمø املõمY øند   øر مƒسعT دqلƒت

الأ�ö الƒ�ساFل التي كانâ “كنها مø مƒاLهة ال�سعƒباä املRÓمة لتلبية اMتياLاتها 

التنقل, والتدƒgر القت�ساد…  للعن∞, والعõلة, والقيƒد Yلى  تõايد   øالأ�سا�سية, م

.
84

اÿطري

 ¤Eا  ,2001 �سنة  الفل�سطيني ‘   Aسا�MEÓل  …õاملرك  Rا÷ها ب¬   Ωقا  íم�س واأTسار 

 ,Aبكا äباƒد¿ بالتعر�¢ لنaقد اأ åëالب øسملهT تيÓال Aن�س∞ الن�سا øم Ìاأ¿ اأك

 ¤E46% ا äسارTيما اأa ,äƒا ينب¨ي“ بامل‡ Ìيفكر¿ ”اأك øباأنه øMqöU øلثهK ¿واأ

النهيار  ومعاناة   Öبال¨†س  øسا�سه�MEا  ¤Eا و%29  والMEبا•,  بالياأ�¢   øgرƒسعT

ال�سعبة,  الأو�سا´   √òg مثل  و‘  اأن¬   ¤Eا التقارير   øم العديد  وت�سري   .
85

الع�سبي

 ,øتهëسU ∫ماgEايد لõب�سكل مت äل�سطينياa Aدة ن�ساY ¬éايد, تتõسة الفقر املتUاN

اPE اEنهø, اREاA امل�ساÖY التي يƒاLهنها, ي�سعر¿ بالعøY õé اEيAÓ الأgمية ال†öورية 

 øتهÓFاY ‘ øريNBراد الaوالأ øفالهWلى العناية باأY ¿õسي, ويرك�îال�س øسعه�ƒل

 .
86

øباأنف�سه Ωتماgقبل ال

:º«∏©àdG .4

الö�EاFيلية   äباملمار�سا  kسلبا�   ,iرNالأ ا◊ياة  مناMي  مثل   ,ºالتعلي تاأqKر 

 øالتعليمية ‘ الكثري م äس�سا�Dƒاملدار�¢ وامل âاملتكررة, كما كان äقاÓZEوال

اYتقا∫   õملراك –ƒيلها   q” اأن¬  اأو  للتدمري  اأو   öTاملبا لÓ�ستهدا±  Yر�سة  wالأMيا¿ 
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الö�EاFيلي  ا÷ند…   iدëتت aل�سطينية  Wالبة 

ÓN∫ ت¶اgرة Yلى اMEدi نقا• التفتي�¢ ‘ مدينة 

اÿليل ‘ ال†سفة ال¨ربية. 

.2005/12/5 ,RÎروي

باليد  Tسهادتها  –مل  aل�سطينية  Wالبة 

الي�iö وWفلها الناºF ‘ يدgا اليمنى بعد 

 êرîفل التM AناKاأ ◊¶اä مø تîرLها, 

‘ Lامعة النéاì الWƒنية Ãدينة نابل�¢ ‘ 

ال†سفة ال¨ربية.

ت�سƒير AÓY بدارنة, 2007/6/9.
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وYلى  املراأة  Yلى  الأTسد  ال�سلبي  اأKرgا   õLاƒ◊وا التفتي�¢  لنقا•  وكا¿   .âقDƒم

لgEÓانة   kنباŒ  ,∫õاملن  ‘  Aللبقا ببناتها   ö�الأ  øم العديد   âعaد  åيM  ,äالفتيا

ا�سطرار   ¤Eا بالE�ساaة   ,õLاƒ◊ا Yلى  الطƒيلة  النت¶ار   äاYو�سا املتكررة 

 qøgö�اأ وم�ساYدة  العا›,   øتعليمه اأو  الثانƒية  املرMلة   ∑Îل  äالفتيا  øم العديد 

الفقر.  البطالة واRدياد  ارتفا´   qلX ‘ ,…ماد ∫ƒNتاأمني مد  ‘

ال†سفة   ‘  …ö�العن الف�سل  Lدار   Aبنا اكتما∫  اأ¿   ¤Eا  äالدرا�سا وت�سري 

 ‘ ,äالفتيا øم ºن�سفه ,ÖالW ∞األ  170 اE¤ اE◊ا¥ ال†öر ب`  ال¨ربية �سيDƒد… 

 .
87

مدر�سة  320

املòكƒر  الƒاق™   ¿Óعéي رFي�سيني  �سببني  الدولية   ƒالعف ملن¶مة  تقرير  وPكر 

 , kاأول الòكƒر;  الطلبة  Yلى  من¬   çناEال  äالطالبا Yلى  Uسعƒبة   Ìاأك  √ÓYاأ

الÓتي   äÓFالعا  ¿Eاa الفقر,  واRدياد  القت�ساد…  الƒ�س™  تدƒgر   Öب�سب aاEن¬ 

الأولƒية  تعطي  اأولد,  لعدة  ا÷امعي   ºالتعلي م�ساري∞  ت�سديد  ت�ستطي™  ل 

اYEالة   øم يتمكنƒا  اأ¿   ºمنه يoتƒق™  لأن¬  الòكƒر,   AأبناÓل ا÷امعي   ºالتعلي  ‘

NاUسة   ,äÓFالعا بع†¢  اأ¿   ƒهa  ,Êالثا  Öال�سب اأما   .¿ƒLوõيت Yندما   ºلتهFاY

 kبعيدا بالعي�¢  لبناتها   íت�سم ل  املëاa¶ة,  املéتم™   äاÄa اأو  الريفية   ≥Wاملنا  ‘

 Üاgòا∫ قرر¿ الM ‘ تملةëطار املNأÓل øتعر�سه øسى م�îاأو ت  ,∫õ`املن øY

نقطة  Yند   âاملبي  ¤Eا ال�سطرار  مثل  العامة,   äÓسUاƒامل  Ωداîوا�ست  kمياƒي

 √ògو  , kÓلي  ∫õ`املن  ¤Eا العƒدة   øم  øالتمك  ΩدYو اÓZEقها,  Mا∫   ‘ التفتي�¢ 

.88
الفل�سطينيني اBل±  Yند  MدوKها  يتكرر  اأمƒر  كلها 
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 äالفتيا  ¿Eاa Pل∂,   øم  qøيتمك Mني  املدر�سة,   ¤Eا  Üاgòال  ±Óîوب

والaÎي¬  التنمية   ¢Uرa  øم قليل  قدر  اEل   øله يتaƒر  ل   äال�س¨ريا  äالفل�سطينيا

يقل  التي  والأن�سطة  النƒاد…   ‘ البع†¢   øببع†سه  •ÓتNال اأو  وامل�ساركة, 

ت†سطر  كما  والEدارة;   õهيéالت  Aƒس�  øم منها  املƒLƒدة  القلة   Êوتعا تƒاLدgا, 

 .
89

القت�ساد…  AÖوالع الفقر   Öب�سب  kباكرا بناتها   èويõت  ¤Eا  ö�الأ  øم العديد 

واللتëا¥   ºالتعلي  Öن�س  ¿Eاa  ,äباƒال�سع  √òg كل   øم  ºZالر Yلى   øلك

 iƒاأق  âلX ºبالعل  íqبالت�سل ال�سديدة   äالفل�سطينيا اأ¿ رZبة   ¤Eا ت�سري  باملدار�¢ 

الن�ساA ‘ ال†سفة  مø ‡ار�ساä الMتM ;∫Óيå انîف†سâ معدلä الأمية بني 

 %10.2  ¤E2000, ا 15.9% ‘ �سنة   øم )Ìاأكa kاماY 15( ةõZ ´ال¨ربية وقطا

 ,
90

الòكƒر Yند  مثيÓتها   øم  Èاأك ت¶ل  اأنها   øم  ºZالر وYلى   .2006 �سنة   ‘

 ‘  %24.4 ب`   äر uدoق والتي  الÄLÓني,   äيماfl  ‘ مثيÓتها   øم اأقل  اأنها  اEل 

 ‘ الÄLÓني   äمعاŒو  äيماfl  ‘ و%20.7   ,
912000 �سنة  الأرد¿   äيماfl

اأ¿  كما   .
92

نف�سها ال�سنة   ‘ لبنا¿   äيماfl  ‘ و%29.5   ,2006 �سنة  �سƒرية 

معدلä اللتëا¥ بالتعليº لEÓناç ‘ ال†سفة ال¨ربية وقطا´ õZة ‘ املرMلتني 

 Ωالعا  ‘ التƒا›  Yلى  و%81.6   %90( مرتفعة   âلX والثانƒية,  الأ�سا�سية 

الÄLÓني  Yند  ÃثيÓتها   âرنƒق ما  اPEا  NاUسة   ,
93

)2007/2006 الدرا�سي 

 çناEÓل  ºبالتعلي اللتëا¥  معد∫  ر  qدoق  åيM  ;äال�ستا دو∫   ‘ الفل�سطينيني 

ر ‘ �سƒرية )24-7  qدo68%, وق 2000 ب`  )Y 24-6اماk( ‘ الأرد¿ ‘ �سنة 

ب`   )kاماY  17-7( نف�سها  ال�سنة   ‘ لبنا¿  و‘   ,%66.5 ب`   2006 ل�سنة   )kاماY

.
94%59.3w
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 :πª©dG .5

 Aالفل�سطيني اأ¿ ن�سبة الن�سا Aسا�MEÓل …õاملرك Rا÷ها øY ال�سادرة äاöTDƒت¶هر امل

 %14.5 â¨العاملة ‘ الأرا�سي الفل�سطينية بل iƒالق ‘ äامل�ساركا äالفل�سطينيا

 â¨ني بلM ‘ .%20.5 `ب øهaƒسفU ‘ ر معد∫ البطالة qدoنهاية �سنة 2006, وق ‘

 .
ر معد∫ البطالة بينهº ب` 95%24.2 qدoا∫ 67.7%, وقLن�سبة م�ساركة الر

العاملة   iƒالق  ‘ äالفل�سطينيا  Aالن�سا ال�ستاa ,äكانâ ن�سبة م�ساركة  اأما ‘ 

‘ الأرد¿ gي الأدنى, اPE بل¨â 12.9% �سنة 2000, م™ اأYلى معد∫ بطالة, ” تقدير√  

ب` M ‘ .%23.2ني بل¨â الن�سبة ‘ �سƒرية ‘ ال�سنة نف�سها Ã ,%18عد∫ بطالة بل≠ 

.
ر ب` 96%18.4 qدoعد∫ بطالة قÃ ,1999 الن�سبة 16.8% �سنة â¨18.3%. و‘ لبنا¿ بل

و‘ Mني اأ¿ معدلä الEناç العامäÓ منîف†سة تاريîياk ‘ املéتم™ الفل�سطيني 

من¶مة  تقرير   Öس�ëب  ,∫ÓتMال  Öب�سب  Ìاأك  âف†سîان اأنها  اEل   ,ΩاY ب�سكل 

. كما اأ¿ املراأة الفل�سطينية, 
97

العمل الدولية ب�ساأ¿ Mالة العما∫ ‘ ال†سفة والقطا´

 kتقليديا âLة العمل, درƒسهامها ال†سعي∞ ‘ ق�Eا øم Ωلي¬ الأرقاEما ت�سري ا ±Óîوب

Yلى القياΩ بدور اأ�سا�سي, Zري مدƒa´ الأLر, ‘ قطاYاä الõراYة اأو العمل البيتي 

اأو الE�سهاY ‘ Ωمل الأ�öة. وبë�سÖ تقرير من¶مة العمل الدولية, aقد اأدä القيƒد 

Rيادة   ¤Eا والقطا´  ال†سفة  العمل ‘   ¥ƒس� الMتY ∫Óلى  يفر�سها  التي  امل�ستمرة 

 kة –ديداÄالف √òg لىYل املراأة الفل�سطينية, وgلى كاY القت�ساد… والنف�سي AÖالع

, ب�سبÖ اRدياد  qري الن¶امي اأو ‘ العمل ا◊رZ العمل ¥ƒس� ‘ äÓالعام Aالن�سا øم

 .
98

øسا‘ ‡ك�Eا ∫ƒNاأ… مد ¤Eا äÓFة العاLاM ‹الفقر والبطالة, وبالتا
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و‘ Xلq الفقر وا◊اLة, aاE¿ الن�ساA الفل�سطينياä الÓتي ي†سطرر¿ اE¤ العمل, 

 ,äدة درا�ساY ¬ما اأكدت ƒgر, وƒLية الأMنا øسة مUاN ∫Ó¨ست�Óر�سة لY Ìاأك qøيك

تقرير  د  qواأك الب�öية.  التنمية  وتقارير  الدو›  البن∂   øY ال�سادر  الفقر  تقرير  منها 

 õالتميي õيõتع ¤Eا öTري مباZو öTب�سكل مبا iاأد ∫ÓتMملن¶مة العمل الدولية اأ¿ ال

.
99

بني ا÷ن�سني ‘ �سƒ¥ العمل الفل�سطيني

واأTسارä املن¶مة اE¤ اأ¿ اأ‰ا• Yمل الن�ساA والرLا∫ تتمايõ اM ¤Eدx بعيد ‘ ال†سفة 

ال¨ربية وقطا´ õZة, aعدد الن�ساA الÓتي يلتëقø بالتعليº اأكÈ مY øدد الرLا∫. وم™ 

Pل∂, ل –�سل Yلى العمالة اEل امراأة واMدة مø كل ö�Yة ن�ساY ‘ Aمر العمل. 

وaيما يتعل≤ بالأƒLر, aاE¿ اأƒLر العمل بال�ساYة التي تتلقاgا الن�ساA تفƒ¥ ما يتلقا√ 

الرLا∫ مø اأƒLر ‘ قطاYي الõراYة واÿدماä, بيد اأنها تقل øY اأƒLر الرLا∫ 

اأ¿ الأƒLر ل  . كما 
100

ºYارة, والفناد¥, واملطاéالت التƒëيلية, و‘  ال�سناYة   ‘

ناMية   øم NاUسة  املراأة,  Yمل   ‘  Öال�سع الƒاق™  الأMيا¿   øم الكثري   ‘ تعك�¢ 

�ساYاä العمل الE�ساaية وZري مدYƒaة الأLر ‘ الكثري مø الأMيا¿. 

وYلى الرºZ مø اأ¿ ن�سÖ التعليY ºند املراأة مرتفعة, وتكاد تكƒ¿ م�ساوية للرLل, 

اEل اأ¿ aرU¢ العمالة ت¶ل fiدودة بالن�سبة للن�ساÓa ,A ت�سكل املراأة �سiƒ ن�سبة %31.2 

مø املëامني, و21.4% مø ال�سëفيني, و11.7% مø الأWباM ‘ ,Aني تÎكõ بكثاaة 

. وي�ست¨ل ‘ الأYما∫ الõراYية 
101

äدماÿة واYراõا› ال› ‘ Aالن�سا øة العاملة مƒالق

 AلDƒgو ,
102

90% تقريباk مø الEناç ‘ الأ�ö التي تعتمد Yلى الõراYة كم�سدر رR¥ لها

.äاYروõري∞ املŒسادرة الأرا�سي و�Ã يلية املتعلقةFاö�Eال äباملمار�سا Ìر¿ اأكKيتاأ
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 Aالن�سا م�ساركة  ن�سبة   â¨بل aقد   ,1948 �سنة  املëتلة  الأرا�سي   ¢Uƒس�îاأما ب

 äالفل�سطينيا  Aالن�سا بني  الأYلى  وgي   ,%20.2 العاملة   iƒالق  ‘ äالفل�سطينيا

ر  qدoل∂, قòالأدنى ك ƒg م™ معد∫ بطالة ,iرNقامة الفل�سطينيني الأEا øمقارنة باأماك

, اEل اأن¬ يoعدq مرتفعاk اPEا ما قƒر¿ Ãعد∫ البطالة الLEما› 
ب` 16.9% �سنة 1032006

 Êالتي تعا ,õا يعك�¢ �سيا�سة التمييògو .
بني الن�ساA ‘ ”اö�EاFيل“ والبال≠ 104%9

 øباأقل م kالباZ øيعمل øيل“. كما اأنهFاö�Eا” ‘ øتي يعملÓال äالعربيا Aمنها الن�سا

.
105

ن�س∞ ا◊دq الأدنى القانÊƒ لÓأƒLر

Y qøادة بدو¿ 
oيل“ يكFاö�Eا” ‘ øتي يعملÓال Aاأ¿ الن�سا ¤Eي¬ اƒنا التنg درéوي

 AلDƒg البيةZ مر�سى. وتاأتي êواRاأ øاأو اأرامل اأو لديه äكر, اأو مطلقاòاأ… معيل ي

 ƒالبة ملن¶مة العفW …وترو .iالقر øاأقل م qدM ¤Eني واÄLÓال äيماfl øم Aالن�سا

الدولية Œ øYربة والدتها ‘ العمل ‘ امل�ستWƒناä الö�EاFيلية قاFلة:

 ‘ ¿Bنا... وتعمل والدتي الg âقƒال º¶مع kÓمY دéوالد… ل ي�ستطي™ اأ¿ ي

م�ستWƒنة اö�EاFيلية ‘ الõراYة. وYلينا اأ¿ نëاY ßaلى �öية ògا الأمر ‘ ‹تمعنا, 

 kناFاN ∂ونÈالنا�¢ يعتa ,kداL ةÄلي¬ ن¶رة �سيEين¶ر ا ¿Bال äناWƒلأ¿ العمل ‘ امل�ست

, لòا aهƒ ينطY …ƒلى Nطƒرة. وبالن�سبة اEلينا ògا معيÖ اأي†ساk; لقد كنا  kÓاأو متعام

‰ل∂ اأر�ساk مø قبل, لكø ‘ ال�سنƒاä القليلة املا�سية, Lر± ا÷ي�¢ الö�EاFيلي 

اأي†ساk من`õلنا. والB¿ ⁄ يب≤n لدينا Tسيa ,Aا�سطرä والدتي للعمل  اأر�سنا ودمروا 

 ∫õ`املن اأ�سري  نف�س¬  ما ‰ل∂.... والد… يéد  الòيø دمروا كل  الö�EاFيليني   iلد

مø دو¿ Yمل; وògا ما يéعل¬ تعي�ساL kداk وي�سبÖ تƒتراk ‘ البيâ.... والƒ�س™ 

 çدوM øم القل≤  وينتابنا   âقƒال كل   äملياYو  äماég ∑هناa  ,kداL ÖسعU

.
106

TسيA لها, واأYتقد اأنها gي اأي†ساk ت�سعر بالقل≤, لكنها ل تقP ∫ƒل∂
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 hCا  ó«¡س�∏d Ñjô≤cة  اØd∏�س£»æ»ة   ICاôŸا خام�ساً: 

ا’C�سÒ اhC اŸ£اQد

 øوالب  êوõوال  ñوالأ  Üالأ Yلى   ∫ÓتMال  äاAتداYا  ∑Îت اأ¿  الطبيعي   øم

والõوLة   âNوالأ  Ωالأ Mياة  Yلى  مدمرة   kاراKBا املMÓقة  اأو  الYتقا∫  اأو  بالقتل 

والبنة. لكø �سيا�سة الYتداAاòg ä√ ت¨دو اأكÌ اEيÓماk وق�سƒة Yلى Wر‘ العÓقة 

 kاأي†سا ت�ستهد±   åيëب  ;∫ÓتMال  äار�سا‡  øسم� ‡نهéة  �سيا�سة   íت�سب Yندما 

 .Aالن�سا kساUƒس�Nايا, وëال†س Aاأقربا

اأكدä تقارير الأ· املتëدة وتقارير املن¶ماä ا◊قƒقية والدولية اأ¿ ”اö�EاFيل“ 

 äاLوR( Aالن�سا øاملقاومني م äلقريبا ∫Rمنا Ωدg تقا∫ اأوYسيا�سة تهديد اأو ا� èتنته
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. كما 
107

äاaاÎYبا AدلEاأو ال ºاأنف�سه ºلى ت�سليY ºامهZرEل )äواأمها äاƒNواأ

ا�ستعما∫   øY  2008/4/13  ‘  kتقريرا �سي  بي  بي  الÈيطانية  الPEاYة  gيÄة   äö�ن

 iö�الأ Yلى  وال†س¨§  النف�سي   Öيòالتع لƒ�ساFل  الö�EاFيلي   ∫ÓتMال  äسلطا�

الأ�سري  بها  يد›   øلك NاÄWة,   kياناMاأ  ¿ƒتك  ,äاaاÎYبا  AدلEال Yلى   ºgبارLEل

 Öربة الطالŒ ت¬. واأورد التقريرLوR لى والدت¬ اأوY kاaƒN §¨ال†س â– الفل�سطيني

املقد�سي Zيå ن�Y 18( öاماk( الò… اYتقلت¬ قƒاä الMتÓ∫ اأرب™ مراä, وWلبâ من¬ 

الÎYا± بتهº ⁄ يرتكبها, لكø, وYلى Mدq قƒل¬: ”Yندما راأيâ والدتي مقيدة ‘ 

الõنõانة... ماPا اأقƒ∫? كنâ م�ستعداk لأ¿ اأقƒ∫ لهº اأ… TسيA كي يدgƒYا وTساأنها“. 

وترو… والدة Zيå اأنها ووالد√ اأÈNoا اأنهما Pاgبا¿ لروDية ولدgما Zيa ,åتLƒها 

 âدمîا�ست åيM ;تقالهماYا q” ¬اأن ∫ƒسUƒند الY §قa ة ليكت�سفاWö�ا∫ الLم™ ر

 .
108

اأم¬ كاأداة لل†س¨§ Yلى ابنها

 äسهاداT ¿Eاa ,äاملمار�سا √òg يلية الر�سمية مثلFاö�Eامل�سادر ال âني نفM ‘و

ال�سéناA وتقارير من¶ماM äقƒقية اأNرi اأكدتها, و�سمنها تقرير ”اللéنة العامة 

 ÜارŒ qâل�س äسهاداT øت†سم …òوال ,)PCATI( “يلFاö�Eا ‘ Öيòسة التع†gملنا

 √òg قريباتهº; وLمي™   ∫ÓN øم  iö�الأ Yلى  النف�سي  ال†س¨§   Ωداîا�ست aيها   q”

.
109

åيZ ™م iرL رة ‡اƒطN Ìتقرير ال` بي بي �سي اأك Öس�ëب âال�س äا◊ال

RوLة  من�سƒر,  Nالد  لعبري   ∫ÓتMال اYتقا∫   äا◊ال  √òg Yلى  الأمثلة   øوم

الE�سÓمي ‘  ا÷هاد  الع�سكر… ◊ركة   ìا÷نا القد�¢,  �öايا  قاFد  العبيد…,  وليد 

. وكòل∂ RوLة الأ�سري واFل M�سƒY øاد 
Lنني, والò… اZتيل ‘ 1102008/1/16

. واأ�سماfi Aمد اأبƒ الهيéا, RوLة الأ�سري ال�سيL ïما∫ 
111

wالتي اYتقلâ وgي Mامل
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اأبƒ الهيéا, التي اYتقلتها قƒاä الMتÓ∫ لل†س¨§ Yلى RوLها; MيY åر�¢ Yلي¬ 

.
112

¢†aرa ,¬تLوR øY êراaEالأرد¿ مقابل ال ¤Eبعاد اEÓسفقة لU ∫ÓتMال

اأو   Aال�سهدا اأو   iö�الأ  äقريبا Yلى   AتداYال  ‘  ∫ÓتMال �سيا�سة  وت�سمل 

املطارديø الYتقا∫ اأو التهديد ب¬, وgدΩ املناR∫. ولعل ما Yانت¬ ا◊اLة اأΩ من�سƒر 

 ∫ÓتMال ºgö�اأ Aة اأبناKÓهي والدة لثa ,ة الفل�سطينيةLوõوال Ωد معاناة الأ qس�éي ËöT

‘ �سƒéن¬, ºg: من�سƒر, وfiمد, ومهند الò… يق†سي Mكماk ب` 29 مDƒبداk و20 

RوLها   ÜياZ  øم من�سƒر   Ωاأ  âانY اأبناFها,   øéس�  ÖانL  ¤Eوا  .
113

اE�ساaية �سنة 

ÓW∫ اKEر ا�ست�سهاد√ Yلى اأMد ƒMاõL الMتÓ∫ ‘ اأKناƒY Aدت¬ مR øيارت¬ الأو¤ 

 øم  ¬aسعا�Eا اYEاقة   Öب�سب قلبية,  بنƒبة  اUEسابت¬  بعد   ,ö�الأ  ‘ مهند  لبن¬  والأNرية 

قبل الMتÓ∫. وكا¿ والد مهند قد انت¶ر تل∂ الõيارة منò اYتقا∫ ‚ل¬ قبل وaات¬ 

بثçÓ �سنƒاä, وتعر�¢ ÷لطة قلبية قبل الõيارة بعدة Tسهƒر, اKEر تبلي¨¬ بعدΩ وƒLد 

 äاƒلى يد قY Ωر للهدƒمن�س Ωلة اأFاY ∫õكما تعر�¢ من .
114

ت�öيí ل¬ بالõيارة Mينها

الMتÓ∫ بعد اYتقا∫ مهند بثKÓة Tسهƒر, و⁄ يقت�ö الهدM Ωينها Yلى املنõ∫, بل 

اأΩ من�سƒر وRوLها وبناتها   ∞qلîاب≤, ليƒW اأربعة  øنة مƒا∫ كامل العمارة املكW

 ∫ÓتMار �سيا�سة كا¿ يتبعها الWEا ‘ ∫õاملن Ωدg AاL وقد .
115

iدو¿ ماأو çÓالث

 äÓFاY qاأو �سد ا�ست�سهادية,   äملياY òتنفي ال†سالعني ‘  املقاومني   äÓFاY qسد�

.ºاأنف�سه ºلت�سلي ºليهY §¨لل†س Üƒبني“ كاأ�سلƒاملطل”

 AÓY والدة  كòل∂,   qøلهõمن  Ωدg م™  مYƒد  Yلى   qøك الÓتي   Aالن�سا بني   øوم

 ∫ÓتMال äاƒق âالأق�سى ‘ نابل�¢, التي ن�سف AسهداT ÖFسناقرة, القياد… ‘ كتا�
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 ‘ القياد…  والدة  بال�سƒر: 

التابعة  الأق�سى   AسهداT  ÖFكتا

 ¢�Îتع Yكƒبة  Yماد   íلفت

 ÖيL �سيارة  م�سرية  بé�سدgا 

 øم ملنعها  اö�EاFيلية  Y�سكرية 

تZƒل   ∫ÓN Wريقها  اEكما∫ 

مدينة   ‘ اö�EاFيلي  Y�سكر… 

 ‘ ال¨ربية  ال†سفة   ‘ نابل�¢ 

ال�سƒرة  وت¶هر   .2004/5/28
الö�EاFيليني  ا÷نƒد  الثانية 

 øم  iمراأ Yلى  يعتقلƒنها   ºgو

الأMمر   ∫Óاله رLا∫  اأMد 

ال�سƒر   ‘ اأما  الفل�سطيني. 

aتبدو  واÿام�سة  والرابعة  الثالثة 

 Üƒني ي�سM ‘ ∫تقاYملية الY

ا÷ند… الNBر gƒaة بندقيت¬ Œا√ 

امل�سƒر ملنع¬ مø الت�سƒير.
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والدة   .2004/9/23  Ωƒي éaر   äراéباملتف اأaراد  ö�Yة   øم املكƒنة  اأ�öتها   ∫õمن

 ∫õاملن Ωدg قبل”  :∫ƒانية“, وتقK …لة, ول ‘ اأMاأ… مر ‘” AÓY ºoلnت �سناقرة ⁄ 

اPEا   Ωسيهد�  âالبي باأ¿  للعاFلة  البيâ وتLƒي¬ تهديد   Ωاëاقت اYتاد ا÷ي�¢ وال�سابا∑ 

 PنقاEل اLاأ øنف�س¬ م ºلى ت�سليY ¬امZرEا ‘ kقاÓWEكر اaنف�س¬... ⁄ اأ AÓY ºي�سل ⁄

البيòg ...âا الثمø الò… مø املفرو�¢ اأ¿ يدaع¬ Tسعبنا. اأقدر ابني كثرياk وت†سëيت¬ 

بëيات¬ مø اأLل كفاMنا العاد∫. البيâ لي�¢ مهماk, املهº اأ¿ يبقى ال�سباÜ �ساملني, 

.
ويƒاUسلƒا fiاربة املëتلني“116

, aقد كانòg â√ الأY Ωلى  kÓيƒW Ω oساملني ⁄ تد� Üال�سبا Aببقا AÓY Ωل اأ¿ اأمنية اأEا

 ºيfl ‘ مدMا اأgولد âتالZالتي ا ,∫ÓتMال äاƒلى يد قY ديدةL د م™ معاناةYƒم

بWÓة ‘ نابل�¢ éaر يΩƒ 2008/1/18, وتركت¬ م†Löاk بدماF¬. وMني وUسلâ اأم¬ 

.
117

اEلي¬ اأZمي Yليها بعد اأ¿ اMت†سنت¬ وقبqلت¬

اأما اEنعاΩ ن¶مي كر�سìƒ, املXƒفة ‘ Lمعية اأمهاä ال�سهداa ,Aقد كانY âالقة 

م™ ö�Yاä اNBريø مø الفل�سطينيني Ãدينة العري�¢ امل�öية, ‘ انت¶ار اYEادة ت�س¨يل 

معÈ رía للعƒدة اE¤ اأ�öتها ‘ بيâ لgيا بقطا´ õZة, Mني TساgدY äلى TساTسة 

ògا  Uسدمة   ä qاأد وقد   ,)kاماY  18(  ìƒكر�س ابنها Mمõة  ا�ست�سهاد   ÈN ¿ƒيõالتلف

اÈÿ اE¤ نقلها اE¤ امل�ست�سفى, Mيå اأ�سقطL âنينها الò… كانâ –مل¬ ‘ ال�سهر 

ال�ساد�¢.

ال�سديد   ¿õ◊وا الأ⁄  اYت�göا  بعدما   qادM بنõي∞  متاأKرة  Lنينها   äقدa  ΩنعاEا

Yلى aرا¥ ابنها الثاM ;Êيå �سبق¬ Tسقيق¬ اأيÜƒ الò… ا�ست�سهد ‘ الثالثة مY øمر√ 
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الفل�سطيني  ال�سهيد  والدة 

 )kاماY  16( éMاéMة   öUنا

 ‘ ت�سييع¬  قبيل  Lبين¬  تقبqل 

ال†سفة   ‘  º◊  âبي مدينة 

éMاéMة  وا�ست�سهد  ال¨ربية. 

 ∫ÓتMال äاƒق âëتa ندماY

رماة   øم ‹مYƒة  Yلى  النار 

 äستباكاTال  ∫ÓN ا◊éارة 

 ‘ تZƒلها  نتيéة   äرL التي 

 Èق مƒق™   ‘ ال¨ربية  ال†سفة 

اأMد الأماكø املقد�سة  راMيل, 

 âد ‘ بيƒند امل�سلمني واليهY

◊º, والتي ل Áكø اEل لليهƒد 

اEليها.   ∫ƒNالد

.2004/4/3 ,Ü ± اأ

 Aاأدا øدة مFاY âة التي كانõمM Ωاأ ∫ƒتق .kاماY 15 قبل

منا�س∂ العمرة اأ¿ ابنها كا¿ قد اأنهى اأوراق¬ لل�سفر معها 

دو¿  Mا∫  ال�سفر  تكالي∞  نق�¢   øولك العمرة,   Aلأدا

.
Pل∂ ليë�سل Yلى ما ƒg اأKمø, وƒg ”ال�سهادة“118

ناLي,   øمMالر Yبد  يƒ�س∞  fiمد  RوLة  وMكاية 

Uسƒر   Rاأبر  øم  qتعد Mميد,   ƒاأب  öUنا  Ωباأ املعروaة 

للتاأمل ‘   Aاملر  ™aيد  qدM ¤Eا الفل�سطينية,  املراأة  معاناة 

لها   öUنا  Ωاأa الMتما∫.  Yلى  املراأة  تل∂  قدرة   iمد

Yبد  ابنها   ∫ÓتMال  äاƒق �سلبتها  Pكƒر,   Aاأبنا ö�Yة 

 ‘  1995/5/13  ‘ نفòتها  اZتيا∫  Yملية   ‘  ,ºاملنع

القد�¢, aيما ZيÖq الMتÓ∫ �سبعة  الراT Ωسما∫  منطقة 

 kميعاL ºيارتهR øم ºوالديه kن¬, مانعاƒéس� ‘ øريNBا

 ö�ون  öUنا  :ºg ال�سبعة   Aوالأبنا اأمنية“,   Üل`”اأ�سبا

 äسدرU هاد, وقدLو ΩÓس�Eوا وöTي∞ وfiمد وبا�سل 

 ∫ƒس�a تنت¬  و⁄  مDƒبدة.   ΩكاMاأ  ºمنه اأربعة  اأو∫   q≥ëب

 ∫õمن Ωدg ∫ÓتMليها الY ادR بل , qا ا◊دòg ¤Eق�ستها ا

.
119

الأ�öة مرتني

معاناة  اأ¿  الق�س�¢   √òg للن¶ر ‘ كل  âaÓال  øوم

 øY  sø pه pنrثoت  ⁄ ها,  pم n¶ pY  øم  ºZالر Yلى   ,Aالن�سا  AلDƒg
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مرa ËرMاä )اأΩ ن†سا∫(, 

 âل�سطني, والتي قدمa Aن�ساN

 ‘  ,AسهداT اأولدgا   øم KÓKة 

õZة,   ‘ منõلها   ‘ Uسƒرة 

 äاëسTمر øسم� âكان åيM

لع†سƒية  Mما�¢  Mركة 

املéل�¢ الت�öيعي الفل�سطيني. 

 ‘  äاباîالنت  äرLو

اأواNر Tسهر كانƒ¿ الثاÊ/يناير 

2006, وكانa âيها اأΩ ن†سا∫ 
Kقة   øنل اللƒاتي   AلDƒg iدMEا

الناNبني.

.2005/12/8 ,RÎروي

مƒاLهة   ‘  øgدƒسمU  øم  ö�تك و⁄  الت†سëية, 

Yلى   kاëيöUو  kاëوا�س  kردا  qøهaö�ت ومثqل   .∫ÓتMال

�سيا�سة الMتòg ∫Ó√, باأنهø لø يكqø اأبداk ورقة �س¨§ 

م�سرية   øY  øهLواRاأ اأو   øهFاأبنا لثني  ا�ست¨Óلها   qºيت

 øاأنه  ÏبKاأ aقد  العك�¢,  Yلى  بل  وال�سمƒد,  املقاومة 

اأورا¥ رابëة ‘ الÎبية وال�سÈ والت†سëية. 

الرLل   Üدر رaيقة  الفل�سطينية  املراأة   âكان وكما 

ال�ستهدا±   ‘ رaيقت¬   âكان وا÷هاد,  ال�سمƒد   ‘

 ‘ القياد…  RوLة  ليلى  الأمثلة   √òg  øوم وال�سهادة. 

مع¬,   äا�ست�سهد التي  Tسëادة,   ìÓسU ¢�ماM ركةM

برaقة ابنتهما اÁEا¿ البال¨ة مø العمر Y 15اماõ› ‘ ,kرة 

 øم  ºلبهZاأ  Aال�سهدا  äاö�Y �سëيتها   ìرا اö�EاFيلية 

 kتدمريا  ∫Rمنا KÓKة  aيها   äرuم oود والأWفا∫,   Aالن�سا

 ⁄ åيëسيمة ب�L ارö�باأ iرNاأربعة اأ âسيبUواأ kÓكام

 ¬W ΩÓس�Eا  kاأي†سا تعد Uسا◊ة لل�سكø. ومòg ø√ الأمثلة 

RوLة املéاgد fiمد Yلي W¬, والتي ا�ست�سهدä وgي 

Mامل برaقة RوLها وابنتهما ƒNلة البال¨ة مø العمر 18 

 .
120

TسهراM kني ا�ستهدâa �سيارتهº قòيفة اö�EاFيلية

ولعل مø اأرو´ الأمثلة Œربة اأΩ ن†سا∫ aرMاä, التي 
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 åيM ;äياëت†س  øم املراأة   √òg قدمت¬  ما   pº
n¶ pع pل�سطني“ لa  Aن�ساN” ى  qت�سم  âبات

اد, و�سب≤ لMÓتÓ∫ اYتقا∫  nو nمد ون†سا∫ ورfi ;ºg ,AسهداT هاFاأبنا øة مKÓK §سق�

 ‘ برUساUسة  لUEÓسابة   øمDƒم ولدgا  تعر�¢  كما   ,Ωوو�سا  Ωسا�M وTسقيقي¬  ن†سا∫ 

ƒM�س¬ اأKناA ت�سدي¬ لأMد اLتياMاä قƒاä الMتÓ∫ ◊ي ال�سéاYية ‘ مدينة õZة.

 ºالفه وYلى   ,ö�الك Yلى  Y�سيqة  Xاgرة  بت†سëياتها   âل qسكT ن†سا∫   Ωاأ

 âكان املراأة   √òهa العا⁄,  ògا   ‘  äالأمها  øم  iÈالك لل¨البية  بالن�سبة   kاأي†سا

املطلƒبني  املقاومني  بيتها   ‘ تDƒو…   âكانa املقاومني,  بكل  اأمƒمتها  ت�ست�سعر 

منõلها,   ‘ ا�ست�سهد   …òال Yقل  Yماد  ال�سهيد   ºراأ�سه وYلى   ,∫ÓتMال  äاƒلق

اEليها.  اأن¬ لø يعƒد   ºي تعلgو Ωابنها املقاو الفيديƒ وgي تƒد´  وXهرöT ‘ äي§ 

هâ ر�سالة لكلq اأمهاä العا⁄, الÓتي ل يفهº مع¶مهø ما يدور ‘  qLن†سا∫ و Ωاأ

 :∫ƒا بالقgرYتل∂ الر�سالة م�سا ‘ âMöTها, وFي باأبناëي ت†سgاملراأة و √òg ¢�نف

اPEا   øوا�ستقرار, لك ΩÓو�س øباأم العي�¢   Öëنا, بل نFلأبنا äƒامل Öëل ن øëن”
 øëنa ,انناWاأو ƒëن ¢� qاملقد ÖLاƒلينا الY ¬ليÁ ننا نفعل ماEاa ∂لP ا�سطررنا ل¨ري

 ,ºسTتل ال¨اëا املòg øم øWƒا الòg ررëنريد اأ¿ ن øولك , mاأو تدمري mاة قتلƒg ل�سنا

ونعي�¢ ‘ اأر�سنا ‘ اأمmø و�سΩÓ, ونëاY ßaلى اأبناFنا, ونعي�¢ ‘ Mرية كبقية بÓد 

 ,∫ÓتMال â– ºلX øسعبها مT ¬ة ما يتعر�¢ لYللعا⁄ اأ¿ ب�سا íس�ƒالعا⁄“121; لت

بل≠ Mداk يدaعها للت†سëية باأبناFها ‘ �سبيل رòg ™aا ال¶لº, مKDƒرة اأبناT Aسعبها Yلى 

نف�سها وYلى اأبناFها.
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�ساد�ساً: اŸ�ساcQة اd�س»ا�س»ة ôª∏dاIC اØd∏�س£»æ»ة 

الثقيلة  ب¶Óل¬  لفل�سطني   ÊيطاÈال ال�ستعمار  قبل¬   øوم الö�EاFيلي   ∫ÓتMال األقى 

اأ¿   kتماfi ¿ي وال�سيا�سي, وكاYتماLلى واقع¬ الYالفل�سطيني, و Yلى كامل املéتم™ 

 øكثري م ‘ AاL ما ƒgال¶رو±, و √òتم™ بهéا املòg ∞ر املراأة التي ت�سكل ن�سKتتاأ

الأMيا¿ Yلى M�ساÜ املراأة واأو�ساYها النف�سية واملادية والLتماYية. وا�سطرä املراأة 

للƒقƒ± اL ¤EانÖ الرLل ملƒاLهة م�سريgما امل�سLƒa ,∑Îدä نف�سها م�ساركة ‘ 

مة  pقاو oى, ومMومداواة ا÷ر Aاò¨وم�ساندة للمقاومني بتاأمني ال ,äوامل�سريا äراgامل¶ا

نف�سها   øY الدaا´  �سبيل   ‘ وTسهيدة   ,∫ÓتMال  ¿ƒéس�  ‘ واأ�سرية   ,ìÓال�س –مل 

ووWنها وق†سية اأمتها, اL ¤EانÖ كƒنها اأماk ومربية ترYى الأبناA. و�سن�ستعر�¢ ‘ ògا 

 .∫ÓتMال â– ي مل�ساركة املراأة الفل�سطينية ‘ ا◊ياة ال�سيا�سيةîامل�سار التاري Aõ÷ا
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:1948 áæ°S áÑµf πÑb Ée .1

‘ N†سº ال�öا´ الWƒني لل�سعÖ الفل�سطيني, ومقاومت¬ امل�ستندة اE¤ ا÷ماgري 

الفل�سطينية  املراأة   âكان ال�سهيƒنية,  وا◊ركة   ÊيطاÈال ال�ستعمار   qسد� ال�سعبية 

öTيكة للرLل, RوLاk كا¿ اأو اأباk اأو اأNاa ;kباâY ما “تلك¬ مø م�ساmÆ لتاأمني البندقية, 

 øس†N  øوبع†سه  ,äماƒواملعل  Aاò¨وال  ìÓوال�س  äاملعدا تاأمني   ‘  kدورا  âولعب

مقاومة Yنيفة بéانÖ رLالهP ‘ øل∂ الƒقâ. ومنهø مø لب�سâ الõ… الع�سكر… 

معركة   ‘  äا�ست�سهد التي  õZا∫  aاWمة  مثل  امل�سلëة;  املقاومة  Yلى   âوتدرب

öT�سة  مقاومة  Zمار   øس†N الÓتي  القدÁة,  Mيفا   ‘  “Ωالق�سا  äاƒNو”اأ õYو¿, 

.
122

øالهLر Öانéب

بداية   òمن الفل�سطيني  الن†سا∫  رMلة   ‘ الفل�سطينية  املراأة  م�ساركة   äبداأ وقد 

 âسكلT ريية التيÿا äتلفة, بداأتها با÷معياfl äÓت�سكي ÈY ,الق†سية الفل�سطينية

النƒاة الأو¤ لنطÓقة املراأة الفل�سطينية نƒë الندماê ‘ ق†سايا ‹تمعها ا◊ياتية, 

لتتبلƒر aيما بعد, ونتيéة لل¶رو± ال�سيا�سية التي مرä بها aل�سطني, اE¤ بDƒر �سيا�سية, 

øY ä نف�سها ‘ Tسكل اYت�ساماä وم¶اgراä وYراF†¢ اMتéاê. ويòoكر ‘  qÈY

 ,1893 �سنة  العفƒلة   ‘ كا¿   ®ƒëمل ن�ساFي  �سيا�سي  ن�سا•  اأو∫  اأ¿  ال�سيا¥  ògا 

م�ستWƒنة   Aن�ساEا Yلى   kاLاéتMا م¶اgرة   ‘  äالفل�سطينيا  Aالن�سا  âLرN  åيM

 ∫ƒ– 1929 نقطة يهƒدية ‘ Pل∂ الƒقâ. وaيما بعد Tسكلâ معركة الÈا¥ �سنة 

‘ Mياة املراأة الفل�سطينية, اPE ا�ست�سهدä ت�س™ ن�ساA برUساU¢ ا÷ي�¢ الÈيطاÊ, ‡ا 

 âWاMاأ التي  اE¤ ت�سعيد ن†سالها لت¨يري الأو�سا´ القت�سادية وال�سيا�سية  دYا املراأة 
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بها; aن¶مL âهƒدgا, وYقدä اأو∫ مDƒ“ر ن�ساFي aل�سطيني ‘ مدينة القد�¢ ‘ 

 Åاأن�س كما   .äالعربيا  äال�سيدا ÷معية  التنفيòية  اللéنة  Yن¬   âانبثق نف�س¬,   Ωالعا

ال–اد الن�ساFي العربي ‘ القد�¢ واNBر ‘ نابل�¢, قامL âميعها باأدوار متعددة 

 äاLاéتMال Ëوتقد ,äراgمتمثلة ‘ امل¶ا ,kنياWوو kياaقاKو kياYتماLوا kاقت�ساديا

.
123

Üالعر Ωوا◊كا ∑ƒاملل ¤Eل اFر�سا∫ الر�ساEوا ,ÊيطاÈال�سامي ال Üاملندو ¤Eا

�سنة  ƒKرة   ‘ aاYلة  م�ساركة  الفل�سطينية  للمراأة  كا¿  اأن¬   ¤Eا الTEسارة  وŒدر 

 kية, دوراƒسهادتها ال�سفT ÈY ,ليلةM كيةR ةLكر ا◊اòعلى �سبيل املثا∫, تa ;1936

 ‘ ºK ,ìÓدور املراأة ‘ نقل ال�س ƒgيني, وƒالدور التم iيتعد ,Aللن�سا ±ƒري ماألZ

.
124

ìÓلى ال�سY Öالتدري

كما Tساركâ املراأة الفل�سطينية ‘ MرÜ �سنة a ,1948على �سبيل املثا∫, Tسكل 

 q¢†◊ا âلƒا¿“, تƒëرة الأقgR”  ºبا�س ياaا aرقة ن�ساFية �öية  الن�سƒة ‘   øدد مY

 øمعية ”الت†سامL âكما ت�سكل ,øيƒة والتمëويد املقاومني بالأ�سلõلى املقاومة وتY

.
125

الن�ساFي“ ‘ الفÎة نف�سها للقياΩ باأYما∫ التمري†¢ والE�سعا±

:1967h 1948 »àæ°S ÚH Ée .2

 Aƒيها ن�سa ≥aادية, تراY ريZ ديدةL ´اأو�سا  ä1948 ن�ساأ بëلƒ∫ نكبة �سنة 

‹تم™ الÄLÓني ‘ ال†سفة ال¨ربية وقطا´ õZة وال�ستاY äمƒماk, م™ انهيار كامل 

 ºياتهMو  ºقاتهÓY Yليها   Ωƒتق  âكان التي  الEنتاLية  اأو  القت�سادية   ºدتهYلقا

 Aوالن�سا الفل�سطيني,   Öال�سع  Aاأبنا  øم الÄLÓني  Yلى  aر�¢  ما   ƒgو النكبة,  قبل 
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 äوالعادا  ºوالقي  ºيgاملفا ت�ستYƒبها   ⁄  äكياƒسل� ‡ار�سة  NاUسة,  ب�سƒرة   ºمنه

للعمل,  املراأة  ا�سطرار  مثل  املد¿.   øم الفقرية   ≥Wواملنا  iالقر  ‘ التقليدية 

التي  واملعاناة,  وا◊رما¿  والفقر  البطالة  وم¶اgر   ,AأبناÓل الن�سبي   ∫Óوال�ستق

ال¶رو±   √òg  äدLاأو وقد  الYEانة.   ΩÓل�ست ƒWابري   ‘  ±ƒقƒلل املراأة   âعaد

للمراأة الفل�سطينية ‘ مرMلة ما بعد النكبة دوراk مهماk, واأ�سهمâ ب�سƒرة Yفƒية, 

‘ تاأLيè امل�ساYر الWƒنية وا◊فا® Yلى الهƒية وq≥M العƒدة, ن¶راk ل�سدة معاناتها 

والتي  وبنات¬,   ºيîامل  Aاأبنا Lمي™  تل∞  التي  الأو�س™  املعاناة  �سيا¥   ‘ وYمقها, 

Tسكلâ مدkÓN وا�سعاk لندaا´ اأبناA املîيº, وم�ساركتهº النYƒية والكمية الهاFلة 

يƒمنا   ¤Eا  1948 �سنة  النكبة  بعد  ما   òمن الفل�سطينية  الWƒنية  ا◊ركة   ±ƒسفU  ‘

.
126

ògا

 ¬aداgاأ ºgاأ øكا¿ م …òي الفل�سطيني الFو‘ �سنة 1964, تاأ�س�¢ ال–اد الن�سا

اقت�سادياk واLتماYياk وUسëياk, ورYاية املراأة العاملة, ورYاية  املراأة   iƒم�ست  ™aر”
بعد   1965 �سنة  الفل�سطينية  للمراأة   Ωالعا ال–اد  تاأ�س�¢   ºK والطفƒلة“,  الأمƒمة 

ال†سفة  اÿريية ‘   äا÷معيا بع†¢   ÖانL ¤Eا الفل�سطينية,  التëرير  من¶مة   Aن�ساEا

 äاP ن�ساFية  Mركة  تتبلƒر   ⁄  ,1967-1948 املرMلة  ƒWا∫  اأن¬  اEل  والقطا´. 

 ,äالفل�سطينيا  Aالن�سا اأو�سا•  ال�سعيد ا÷ماgري… ‘  Wاب™ وWني اLتماYي Yلى 

وXلq ن�سا• ال–اداä واملن¶ماä وا÷معياä اÿريية الن�سƒية مقت�öاY kلى اأYداد 

 ÜاõMالأ اWEار  اأو ‘  النîبƒية,   äاYتماLوال  äاAاللقا  ÈY Aالن�سا  øم fiدودة 

ال�سيا�سية الWƒنية والقƒمية والي�سارية اBنòا∑, NاUسة ‘ املناW≤ الفقرية مø املد¿, 

.
127

äيماîوامل iوالقرw
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امراأة aل�سطينية تبت�سº وgي تد› ب�سƒتها للمرة 

 âبي بلدة  انتîابي ‘   õياتها ‘ مركM ‘ ¤الأو

 ∫ÓN ,2005/1/27 ‘ ةõZ ´سما∫ قطاT ¿ƒانM

النتîاباä البلدية الأو¤ التي Œر… ‘ القطا´.

.2005/1/27 ,RÎروي

د. مرU Ëسالí, الناÖF ‘ املéل�¢ الت�öيعي, ووRيرة 

)Mكƒمة  العاöTة  الفل�سطينية  ا◊كƒمة   ‘ املراأة  TسDƒو¿ 

gنية(. و–مل Uسالí )Y 52اماT )kسهادة دكتƒرا√ ‘ ال�öيعة 

 ‘ øالدي ∫ƒسUة واأƒYة ‘ كلية الدPمية وتعمل اأ�ستاÓس�Eال

ناTسطة  اأنها  كما   ,Aاأبنا �سبعة  ولها  متõوLة  اˆ, وgي   Ωرا

 âëسTتر  åيM Mما�¢,  Mركة  م™   kو�سيا�سيا  kياYتماLا

 ø2006/1/25 �سم ‘ äرL يعية التيö�الت äاباîنتÓل

وت�سكيل  gRƒaا  بعد  تعيينها  و”   ìÓسUEوال الت¨يري  كتلة 

ا◊كƒمة, وRيرة ل�سDƒو¿ املراأة. 
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:1993h 1967 »àæ°S ÚH Ée .3

YقÁõg Öة õMيرا¿/ يƒنيƒ 1967, ت�ساYد ن�سا• املقاومة الفل�سطينية وaاYليتها 

 âبYƒوا�ست ,iرNية الأYتماLاملدنية وال äاWلى كل الن�ساY Öي�سي ت¨لFا¿ رƒكعن

 åيM ,Ωية العاملة ‘ الن�سا• العاƒالن�س öUالعنا º¶ل املقاومة الفل�سطينية معFسا�a

اند‹â تل∂ العناöU ‘ العمل ال�سيا�سي ÓY ÈYقتهø التن¶يمية م™ ògا الف�سيل اأو 

Pا∑. اEل اأ¿ م�ساركة املراأة الفل�سطينية ‘ م�سرية الن†سا∫ الفل�سطيني بكل اأTسكال¬ ‘ 

òg√ املرMلة بقيâ وا�سëة رºZ ن�سبيتها, Mيå ن�سطâ ‘ الكفاì امل�سلí, وYلى 

.
128

ال�سعيد الWƒني الLتماYي, و‘ العمل ال�ö… املن¶º ‘ ال†سفة والقطا´

الن†سا∫, ‘ تل∂ املرMلة,  الفل�سطينية ‘  املراأة  ومø بني الأمثلة Yلى م�ساركة 

 /Êالثا øيö�رة ‘ تéا قنبلة متفgدادYEا AناKاأ ‘ äالة, التي ا�ست�سهدõZ ƒسادية اأبT

 ,1967 Èمaƒن /Êالثا øيö�ت ‘ âتقلYمة برناو… التي اWاa 1968, وقبلها Èمaƒن

 iمد øéليها بال�سY ºكëمدينة القد�¢, لي ‘ ¿ƒسهيU بعد و�سعها قنبلة ‘ �سينما

.
129

ا◊ياة

 äاباîالنت  ¿ƒقان تعديل   äسهدT الفÎة  تل∂  اأ¿   ¤Eا الTEسارة  Œدر  كما 

 ;1976/4/12  ‘ الö�EاFيلي  الع�سكر…   ºا◊اك  øم بقرار   1955 ل�سنة   Êالأرد

 ºسمنه� øوم- ¥ƒa ماa kاماY 21 Mيå اأYطى ògا القرار ا◊≤q لكل Yربي يبل≠ 

الن�ساA- بالت�سƒيâ ‘ النتîاباä البلدية, وقد كا¿ gد± الMتÓ∫ مø اUEسدار 

ògا القرار العمل Yلى اEيéاد قيادة لل�سعÖ الفل�سطيني لفر�¢ Uسي¨ة MكP ºاتي 

 √òg ‘ ل اأ¿ م�ساركة املراأةEرير الفل�سطينية. اëنية ‘ من¶مة التWƒللقيادة ال kÓبدي
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 äاأد  åيM املîط§;  Pل∂  اaE�سا∫   ‘ الرLل  م�ساركة  م™   âاأ�سهم  äاباîالنت

 √òة. وكا¿ لهëسTمية املرƒنية والقWƒال iƒالق ºFاƒق º¶مع ìا‚ ¤Eا äاباîالنت

ال�سيا�سية,  العملية  الفل�سطينية وم�ساركتها ‘  املراأة  تõايد دور  العملية دورgا ‘ 

.
130

التي اأدä اE¤ اYتقا∫ املÄاä منهø وتعر�سهø لأMكاΩ قا�سية وƒWيلة

 ‘ �سيدة  اأو∫   âكان التي  Nالد,  ليلى  الفÎة  تل∂   ∫ÓN  Aالن�سا  Rاأبر  øوم

 1969 �سنة   ‘  âتطفNا Mني  WاFرة,  Nط∞   ‘ امل�ساركة  Yلى   Ω pقدoت  ïالتاري

.
131

WاFرة اأمريكية اE¤ دم�س≤, بهد± تنبي¬ العا⁄ للق†سية الفل�سطينية

ال�سهيد   ºا�س  âملM Yملية   1978/3/11  ‘  äقاد التي  امل¨ربي,  دل∫  اأما 

 øم kراëة مقاومني بö�Y øة مYƒالعملية م™ ‹م ∫ÓN âقد ت�سللa ,¿دواY ∫كما

نâ م™ رaاقها مø اMتéاM Rاaلة اö�EاFيلية  qك“ åيM ,Öل تل اأبيMاƒس� ¤Eلبنا¿ ا

Zري  ”اö�EاFيل“,   iلد  iö�باأ ركابها  مبادلة  بهد±   ,Öاأبي تل   ƒëن بها   äسار�

بعد  العملية   âاأنه  Ehud Barak بارا∑  اEيهƒد  بقيادة   ∫ÓتMة ÷ي�¢ ال qƒق  q¿اأ

دل∫   äوا�ست�سهد الö�EاFيليني,   ±ƒسفU  ‘ وا÷رMى  القتلى   øم Yدد   ´ƒوق

 Ωاأما , �سÖë بارا∑ Lثما¿ ال�سهيدة مT øسعرgا  mõfl mاقها. و‘ م�سهدaوبع†¢ ر

دل∫  Lثما¿   äõéتMا ”اö�EاFيل“  اأ¿  بالòكر  وLدير   .
132

øري qƒامل�س  äد�ساY

Yن¬   êراaال  øY  øتعل اأ¿  قبل   Ωالأرقا مقابر   ‘  kاماY KÓKني   øم  Ìلأك امل¨ربي 

النƒو…  ا◊م†¢   ¢�ëa  øلك  ,iö�أÓل تباد∫  Uسفقة   øسم�  2008/7/16  ‘

اأ¿  اNBر   ÖانL  øم اö�EاFيل   âونف ال�سفقة,   øسم� ا÷ثة  وƒLد  نفى   )DNA(

.)2008 تكƒ¿ ا÷ثة لديها, ‡ا تر∑ م�سري ا÷ثة Zام†ساM kتى الU( ¿Bسي∞ 
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وgنا∑ Yطا± داود Yليا¿, التي برäR قبيل اندل´ النتفا�سة الأو¤, Mني 

 ,1987/8/2 اYتقلتها قƒاä الMتÓ∫ مø منõلها ‘ بيº◊ â بعد منت�س∞ ليلة 

واUسطëبتها اE¤ معتقل امل�سكƒبية; MيM åققâ معها لأكÌ مø 40 يƒماk, بتهمة 

.
133

لتنفيY òملية aداFية التë†سري 

اأو¤  تنفgòا Yطا± ⁄ تكø �ستéعلها aق§  اأ¿   ¢�Îاملف øالتي كا¿ م العملية 

 òينف  øم اأو∫  بل  تنفيgòا,   ‘  ìاéالن لها  ر  qدoق  ƒل  äالفل�سطينيا  äال�ست�سهاديا

Yملية ا�ست�سهادية تفéريية ‘ aل�سطني. تعƒد Yطا± بòاكرتها اE¤ �سنني Wفƒلتها 

للéي�¢  ”كا¿   :∫ƒوتق ,º◊ âبي Aي�سة ‘ ق†ساgالد  ºيfl ‘ التي ق†ستها الأو¤ 

لقد  الأRقة...   ‘  ¿ƒلƒéيت Lنƒد√  كا¿   åيM  ºيîامل  ‘ مع�سكر  [الö�EاFيلي[ 
 kقاMل ∫ƒ– ‘ƒN ¿ل اأEا ,ºريقة م�سيهWو ºلبا�سه øوم ºgمن¶ر øا± مNاأ âكن

 Ü qطا± التدرY qºg íسبUماقي“. وم™ مرور ال�سنني اأYلد ‘ اأƒت ºليهY Öس†Z ¤Eا

Yند اأ… a�سيل, وƒg ما –ق≤ لMقاk, اE¤ اأ¿ التقâ ‘ �سنة øÃ 1986 اقتن™ بفكرة 

مقرq ا◊كƒمة   ¤Eا مل¨ƒمة  ب�سيارة   ∫ƒNالد ا�ست�سهادية, W øYري≤  تنفيgòا Yملية 

 qºتت  ⁄ اأنها  اEل  للعملية,  التîطي§  بالفعل   q”و وتفéري√,  القد�¢   ‘ الö�EاFيلية 

.
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ب�سبÖ اYتقا∫ Yطا± قبل املYƒد املëدد بفÎة ق�سرية

وم™ تفéر النتفا�سة الأو¤ ‘ 1987/12/8, تطƒر دور املراأة الفل�سطينية ‘ 

�سيا¥ تطƒر وات�سا´ امل�ساركة ا÷ماgريية ال�سعبية ‘ كل مناW≤ ال†سفة والقطا´, 

 ‘ يƒمية  ب�سƒرة   ¢�ƒوملم  Rبار M†سƒر   äيماîوامل  iالقر  ‘ لن�ساWها  وكا¿ 

.
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مقاومة الMتM ;∫Óيå اYتقلÓN â∫ تل∂ النتفا�سة اأكÌ مø 500 امراأة
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:á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG π«µ°ûJ ó©H á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûŸG .4

 Ωقيا بعد  العامة  ال�سيا�سية  ا◊ياة   ‘ الفل�سطينية  املراأة  م�ساركة   øم  ºZالر Yلى 

ال�سلطة الWƒنية الفل�سطينية �سنة 1994, وYملها ‘ املDƒ�س�ساä والRƒاراä التابعة 

 ∞FاXƒم�ساركة املراأة ‘ ال ¿Eا åيM .سعيفة� âل اأ¿ تل∂ امل�ساركة كانEلل�سلطة, ا

ا◊كƒمية بقيP âاW äاب™ gام�سي fiدود, واقت�Y äöلى وXاfi ∞Fدودة, مثل 

 Ìالقطا´ الأك ƒgو ,ºقطا´ التعلي ÖانL ¤Eابعة, اW دارية اأوEية اأو اòسكرترية تنفي�

. ومø اأUسل 340 
136

اأgمية, Mيå يعمل aي¬ 40% مø الن�ساA العامäÓ ‘ ا◊كƒمة

مدير YاΩ معني ‘ تل∂ املDƒ�س�ساM äتى منت�س∞ �سنة 2001, كانâ تLƒد 25 امراأة 

aق§ ‘ ògا املن�سL ,Öميعهø ‘ وRاراä ال�سDƒو¿ الLتماYية والتعليº وال�سëة, 

 PEا ,âوربة بي Ωالدور التقليد… للمراأة كاأ ¤Eا Üاأقر ,kماƒمY دماتيةN äاراRي وgو

.
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⁄ تتƒاLد اأ… امراأة ‘ من�سÖ مدير YاΩ ‘ وRاراä ال�سناYة والõراYة

 q≥◊الفل�سطيني املراأة ا Üاîالنت ¿ƒقان íقد منa ,يعيö�ل�¢ التéاأما بالن�سبة للم

‘ الTÎسيí والنتîاÜ, وقد Lرä النتîاباä الت�öيعية الأو¤ ‘ 1996/1/20, 

وLاäA م�ساركة املراأة aيها ب�سيA مø ا◊ما�سة, لتDƒكد وتد∫Y qلى ا◊اLة املفقƒدة 

 ºFاƒالق ‘ äÓéدد امل�سY ≠سن™ القرار ال�سيا�سي. وقد بلU ‘ Aم�ساركة الن�سا ¤Eا

امراأة مقابل 517 األ∞ و396 رLل, اأ… بن�سبة %49  النتîابية 495 األ∞ و839 

 åيM الن�سبة,  تل∂  يعك�¢   ⁄ الت�öيعي  للمéل�¢   äاëسTاملر Yدد   øلك  .Aللن�سا

ت�سل  و⁄   ,%3.7 بن�سبة  اأ…   ,kاëسTمر  672 اأUسل   øم aق§  امراأة   25  âëسTتر

 äاباîالنت اأما ‘   .
138 kباFنا  88 اأUسل   øم  Aن�سا �سN iƒم�¢  الت�öيعي  للمéل�¢ 
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ا÷مي™,  يناديها  اأ¿  لها   ƒلëي كما   ,Öالطي  Ωاأ  ∫ƒوتق

املراأة  TسDƒو¿  وRيرة   Öمن�س لتقلد  ترTسيëها   ÈN وق™  اأ¿ 

الفل�سطينية ⁄ يكø بالأمر ال�سهل: ”كا¿ مفاÄLاk › ولأaراد 

بني  ما  مت†ساربة  لد…  امل�ساYر  اأ¿  Tس∂  ل   ,kميعاL اأ�öتي 

 øالفل�سطيني م Öملا يتعر�¢ ل¬ ال�سع ¿õ◊وا ìر والفرîالف

اأو�سا´ Uسعبة“. بيد اأنها تابعâ القƒ∫: ”بالرºZ مP øل∂ 

وتاأديتها  ◊ملها  يaƒقنا  اأ¿  اˆ  ن�ساأ∫  Zالية,  الأمانة  تبقى 

Yلى اأكمل وL¬ كما يÖë اˆ وير�سى“.

.2007/3/19 ,∑ƒيرة تõ÷ق™ اƒم

πeCG ...∫ÓàM’Gh ÖYÉ°üŸG ºZQ

ΩÉ«°U óªfi πeCG

õZة  مƒاليد   øم  .ΩسياU fiمƒد   ïال�سي fiمد  اأمل  gي 

 ,º◊ âة ومقيمة ‘ بيLوõمت kالياM 1962/12/14; لكنها
 .Aلأربعة اأبنا Ωواأ

 âس¨لTمية, وÓس�Eال äستري ‘ الدرا�سا�Lلى ماY سلةUاM

من�سÖ وRيرة TسDƒو¿ املراأة ‘ Mكƒمة الMƒدة الWƒنية.

 ¿ƒéس�  øم  êروÿا  åديM �ساب≤  معتقل   êوõال

الMتN ∫Óليفة   ¿ƒéس� معتقل ‘  البكر  الƒلد   ;∫ÓتMال

لƒالد√; وgي ابنة ال�سيfi ïمد UسياΩ, اأMد مDƒ�س�سي ا÷امعة 

الE�سÓمية ‘ õZة والò… اأبعدت¬ �سلطاä الMتÓ∫ الö�EاFيلي 

 .øاليم ¤Eر ومنها اƒgõال êمر ¤Eا äمطل™ الت�سعينيا
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اLEما›   øم  Aالن�سا ن�سبة   âكان  ,2006/1/26  ‘  âريLاأ التي  الثانية  الت�öيعية 

 Ωلى تقدY kاöTDƒم äاباîم�ساركة املراأة ‘ تل∂ النت âوقد كان ,
املقYÎني 139%46

دورgا ال�سيا�سي, وYلى الYƒي ال�سيا�سي لدi بع†¢ الف�ساFل, التي كا¿ البع†¢ ين¶ر 

 äاباîتل∂ النت ‘ âسلUو åيM .رقلة دور املراأةY لىY لى اأنها قد تعملY ليهاEا

 ,íتa ركةM øمانية مK øبينه øم ,kباFسل 132 ناUاأ øيعي مö�ل�¢ التéامل ¤E17 امراأة ا

و�ستة مM øركة Mما�¢, وواMدة مø ا÷بهة ال�سعبية, واKنتا¿ مø قاFمتي الطري≤ 

.
140

الثالå وaل�سطني امل�ستقلة

 âسكلT ,2005 اأLريâ ‘ �سنة  التي  و‘ مراMل النتîاباä املëلية الأربعة 

 ø68.8% م  Aالن�سا امل�ساركة بني  ن�سبة   â¨امل�ساركني, وبل  ø48% م ن�سبة   Aالن�سا

 %71.5  â¨بل م�ساركة  ن�سبة  مقابل  النتîابية,   ºFاƒالق  ‘  äÓéامل�س  ´ƒم›

.
141

للòكƒر

:(≈°übC’G á°VÉØàfG) á«fÉãdG á°VÉØàf’G .5

دä قƒاä الMتÓ∫ اYتداAاتها  qسعU ,2000/9/28 ‘ ر انتفا�سة الأق�سى qéم™ تف

a�سنM âqمY äÓ�سكرية متكررة �سدq قطا´  ب�سƒرة وM�سية,  الفل�سطينيني   qسد�

 q≥ëب  äتيالZال �سيا�سة   âوا�ستاأنف اMتÓلها,   äادYاأ التي  ال¨ربية  وال†سفة  õZة 

قادة املقاومة والناTسطني aيها ب�سƒرة اأكöT Ìا�سة, وWالâ اYتداAاتها الÈية وا÷ƒية 

 Aدد الن�ساY ≠العمل, وبل øواأماك ∫ƒار´ وا◊قõوامل äواملدار�¢ وا÷امعا ∫Rاملنا

.
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الÓتي ا�ست�سهد¿ نتيéة تل∂ الYتداAاT 163 äسهيدة
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واأماòg Ωا الكº الهاFل مø الYتداAاä, ت�ساYدä املقاومة ال�سعبية الفل�سطينية, 

واأU äòNسƒراk اأكa ÌاYلية وتطƒراk وتن¶يماk, و“يòg äõ√ النتفا�سة بتõايد م�ساركة 

املراأة الفل�سطينية ‘ اأMداKها ‘ Lانبيها املدÊ والع�سكر….

Uسƒر كثرية برäR مÓN øلها املراأة الفل�سطينية ‘ òg√ النتفا�سة, مø اأبرgRا 

 ïد ‘ تاريsلîoلية تƒمة بطëمل ¤Eا اgداMEا âلƒ– ية التيFالن�سا äراgر الت¶اƒسU

الن†سا∫ الفل�سطيني, gي ت¶اgرة ن�ساA بيM âانƒ¿ الÓتي NرU øLسبيëة يΩƒ ا÷معة 

 ∫ÓتMال äاƒق âكان ,kل�سطينياa k70 مقاوما ƒëن øY ا◊�سار q∂2006/11/3 لف

.
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–اºgöU ‘ م�سéد الن�ö ‘ بلدة بيM âانT ¿ƒسما∫ öT¥ قطا´ õZة

باŒا√   øم qتقد Yندما   kاMÓس� يدgا   ‘ –مل   øمنه اأ…   øتك  ⁄ الن�سƒة   ∂Äاأول

اأWل≤   ∫ÓتMال اأ¿  اEل  يëاöUون¬,  واBليات¬   ∫ÓتMال Lنƒد  كا¿   …òال امل�سéد, 

لت�سق§ منهT øسهيدتا¿ و18   ,ΩÓYEل الFو�سا øم iلى مراأY ,ةaالنار بكثا  qøليهY

 âكان التي  ال�سنطي  الناL ÖFميلة  ال�سفلى.   øهaراWاأ  äÎب  øمنه KÓKة  Lريëة, 

Yلى راأ�¢ تل∂ الت¶اgرة Yلqقâ بعد اأياY Ωلى تل∂ الت¶اgرة بالقƒ∫: ”كانâ ا◊قيقة 

اأكÈ واأTسد ‡ا راأيتمY √ƒلى TساTساä الف†ساFياä... كنا م�qöاY äلى q∂a ا◊�سار 

 kديا– ∫ÓتMي¬ الa iق∞ راأƒنا“. مMل∂ اأرواP كلفنا ƒتى لM ا∫ املقاومةLر øY

كبرياk يÖé الردY qلي¬, a�سار´ اE¤ ا�ستهدا± منõ∫ الناFبة ال�سنطي ‘ 2006/11/7 

وMار�سيها  اأNيها,  RوLة  ا�ست�سهاد   øY انفéارgما  اأ�سفر   ,ƒ÷ا  øم ب�ساروNني 

.
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ال�سî�سيني اللòيø كانا بالقرÜ مø املنõ∫ الò… ⁄ تتƒاLد aي¬ ◊¶ة الق�س∞

التي  الع�سكرية,  العملية   ∫ÓN  øYƒتط قد   qøك  ¿ƒانM  âبي ن�سƒة  اأ¿  ويòكر 
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 ∫ÓتMال ينفgòا  كا¿ 

 ‘ البلدة   ‘ الö�EاFيلي 

اE�سعا±   ¤Eا الفÎة,  تل∂ 

ا÷رMى ونقلهº وLثامني 

 äامل�ست�سفيا  ¤Eا  Aال�سهدا

 iاأد اأ¿  بعد   ,øباأنف�سه

 ºاقƒالط  ∫ÓتMال من™ 

 ‘ Yملها   Aاأدا  øم الطبية 

ال�سƒار´   AÓامت  ¤Eا البلدة 

.145
بال�سهداA وا÷رMى

ن�göا  التي  ال�سƒرة 

املكتÖ الÓYEمي ◊ركة 

لÓ�ست�سهادية  Mما�¢ 

aاWمة  الفل�سطينية 

 øم  )kاماY  57( النéار 

قطا´   ‘ Lباليا  بلدة 

õZة ‘ 2006/11/23, 

YقÖ تنفيgòا لعمليتها 

KÓKة   ìر÷  äاأد التي 

Lنƒد اö�EاFيليني. 

Uسƒرة اأNرi برa äRيها املراأة الفل�سطينية òg ∫ÓN√ النتفا�سة, وgي Uسƒرتها 

اأ�öتها   q≥ëب وLراFم¬   ∫ÓتMال قهر   øم املتكررة  اليƒمية  امل�ساgد  دaعتها  وقد 

 äدLبعد اأ¿ و ,ºل∂ ال¶لP ™aاولة لرfi ‘ هاMية بروëالت†س ¤Eسعبها اTواأر�سها و

 øم âس�Äهها, وبعد اأ¿ يLا◊ياة ‘ و Üاƒاأب ∫ÓتMي¬ الa ≥لZاأ kنف�سها تعي�¢ واقعا

ت�سعى   kاMÓس� اEل L�سدgا  aلŒ ºد  الدو› وتقاY�س¬ M øYمايتها,  املéتم™   õéY

 ø qمY في∞ املاأ�ساةîت ‘ kسببا� ¿ƒية تكëتل∂ الت†س qية ب¬, لعلëلت¨يري املعادلة بالت†س

بقي مø ن�ساT Aسعبها ورLال¬.

 iدMEا  âكان  º◊  âبي  ‘ الدgي�سة   ºيfl ابنة  الأNر�¢,  fiمد   äياBا ال�سابة 

تف�سلها   âوكان الثانƒية,  درا�ستها   AنهاEا وTس∂  Yلى  Wالبة   äياBا  âكان  .AلDƒg

 /Rƒ“ سهرT ‘ Ωاأ¿ يقا  ¢�Îاملف øكا¿ م …òها الaاaR فلM øY §قa رƒسهT دةYw
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 kداYƒساد… مT طيبهاN øها مLواRها وLرîلى تY âم qاأنها قد اEل   ,2002  ƒليƒي

مø نƒ´ اNBر, وZادرä منõلها Uسباì يΩƒ ا÷معة 2002/3/29 اE¤ اأMد الأ�سƒا¥ 

مقتل   øY  äاأ�سفر ا�ست�سهادية  Yملية   äò qنف  åيM القد�¢,  مدينة  Zربي  الƒاقعة 

.äاö�سابة العUEوا rنيnيليFاö�Eا

:∫ƒتقa ,∫õاملن øي¬ ابنتها مa âLرN Ωƒر يNBا ìسباU äياBت�س∞ والدة ا

 Ωƒالن âaرY ينها قدY øتك ⁄ ¿Eادتها, واY ريZ لىY مبكرة äياBا â¶ا�ستيق

 Üكتا  øم لها   ö�تي ما  تقراأ   âل�سLو  ,íال�سب UسÓة   âqسلUو الليلة,   √òg  ‘

ما   ö†ëلت للمدر�سة  Pاgبة  اأنها  واأÈNتني  املدر�سية,  مÓب�سها   äوارتد اˆ, 

aاليΩƒ ا÷معة Yطلة ر�سمية ‘ Lمي™ مدار�¢  aا�ستƒقفتها;  aاتها مø درو�¢, 

الøWƒ. ولكنها اأÈNتني اأن¬ اأºg اأياM Ωياتها, aدäƒY اˆ اأ¿ يaƒقها وير�سى 

 âعaد Êينيها وكاأY ≥بري â¶Mتى لM ا÷ملة √òg اأكمل äنها... وما كدY

بها الأمل, ووgبتها النéاòg ‘ ì√ الكلماa ,äن¶رä اq‹E بابت�سامتها امل�öقة, 

Tسقيقتها  ت�ساMبها  اأمي, وNرâL م�Yöة  يا  اأريد√ من∂  ما  وقالòg :âا كل 

�سماì اE¤ املدر�سة.

وتكمل الأM Ωديثها بعد اأ¿ �سقطâ دمعة مY øينها:

 äوبداأ  âفîa بدونها,  العاöTة  ال�ساYة   Ωا“ م™   ìسما� Tسقيقتها   äادY

دقاä قلبي تت�سار´, aالأو�سا´ الأمنية Uسعبة Lداk, واملîيÁ ºكø اأ¿ يتعر�¢ 

ل  التي  الأ�سÄلة  ووابل   ,±ƒÿا  ¢�Lاg  ‘  âرقZو ◊¶ة,  اأ…   ‘  ΩاëقتÓل

تنتهي, اأيgP øبâ? وgل يعقل اأ¿ تكƒ¿ قد نفäò ما –لº ب¬ مø ال�ست�سهاد? 

ولكø كي∞? وNطيبها? ومÓب�¢ الفرì التي اأYدتها? واأÓMمها?.
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وبينما الأöU ‘ ΩاYها بني UسY äƒقلها الò… ينفي, ودقاä قلبها التي تDƒكد 

قيامها بعملية ا�ست�سهادية, واPE بƒ�ساFل الΩÓYE تعلøY ø تنفيò العملية, واأ¿ منفòتها 

 øول âبgP äياBاأ¿ ا âاأيقنa” :هاYƒاتها بدمÈY âتنقNوقد ا Ωتاة, وت†سي∞ الأa

تعƒد, واأUسبY âëرو�¢ aل�سطني, aقد كانâ م�سممة Yلى اأ¿ تنتقº لكل مY øي�سى 

aرì و�ساFد Yيد اللòيø ا�ست�سهدا اKEر ق�س∞ UساروNي ملنõلهما املéاور لنا“.

 âلMلها. رƒM ø‡ بةƒبfi تاةaقة, وƒالبة متفW ,سبابهاT ™مطل ‘ âلMر äياBا

 qبت¬, كاأنها تردMبها واأMاأ …òال Üال�سا ¤Eها اaاaR مها وليلةÓMاأ âلبي õهŒ يgو

 ,äالعمليا øم ´ƒا النòله ™aما الداg اأ¿ الياأ�¢ اأو الف�سل ‘ ا◊ياة AاYلى ادY ∂لòب

وتقƒ∫ اE¿ ا◊قيقة gي اأ¿ ق�سƒة ا÷رì وXلº الMتÓ∫ يLƒدا¿ واقعاk ي�سعÖ مع¬ 

تòو¥ Wعº ال�سعادة والنéاì ‘ ا◊ياة. òg√ الفكرة كانâ تراود اBياä با�ستمرار, 

كما ترو… والدتها, اPE كانâ تقƒ∫ ”ما aاFدة ا◊ياة اPEا كا¿ املäƒ يMÓقنا مø كل 

.146“äƒ‰ ¿لأنف�سنا قبل اأ ºل¬ قبل اأ¿ ياأتينا, وننتق Ögòسن� ?ÖانL
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خامتة

�سنة   ∫ÓتMال òالفل�سطينية من املراأة  اأو�سا´  بها   äالتي مر  äراƒالتط  äهرXاأ

1948 تõايد النتهاكاä ◊قƒ¥ املراأة الأ�سا�سية مø قبل �سلطاä الMتÓ∫, وتõايد 

 …òال�سيا¥ نف�س¬ ال ƒgواملعاناة التي تتعر�¢ لها, و äاAتداYد والƒوالقي •ƒ¨ال†س

.∫ÓتMال â– تم™ الفل�سطيني ككلéاأو�سا´ امل ºكM

وYلى الرºZ مø وƒLد اأ�سباÜ متعددة ل†سع∞ امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة, اEل اأ¿ 

الMتÓ∫ كا¿ UساÖM دور رFي�سي ‘ التاأKري Yلى دور املراأة الفل�سطينية, وم�ساركتها 

‘ ا◊ياة ال�سيا�سية والLتماYية. Mيå تركâ ‡ار�ساä الMتÓ∫ القمعية, وتقطيع¬ 

 øوم øتهƒبي øم êروîلل Aلى ا�ستعداد الن�ساY kراKالفل�سطينية, اأ iسا∫ املد¿ والقرUاأو
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العامة  ا◊ياة   ‘ وامل�ساركة  املëلية,   øتمعاته›

و‘ الأن�سطة ال�سيا�سية.

والبطالة  ال�سديد  الفقر  Mالة   âاأ�سهم كما 

التي يتعر�¢ لها املéتم™ الفل�سطيني, وا◊اLة 

 ∫ÓتMال qعدoي اأمƒر  الناŒة Yنهما, وgي  املادية 

 Aالن�سا  ™aد  ‘ بعيد,   xدM  ¤Eا Yنها   kولDƒم�س

 ; qøله kياYتماLلة اƒمقب øاق™ ⁄ تكƒللعمل ‘ م

Œارة  اأو   ,äƒالبي  ‘ اÿدمة  اأYما∫  كانت�سار 

الأمر  ògا   ºراك وقد   .Aالن�سا بني   äالب�سطا

معاناتها   øم وRاد  املراأة,  Yلى  اE�ساaية   AباYاأ

النف�سية  اأYباFها   øY  kÓس†a ا÷�سد…,  واEرgاقها 

 äمكاناEا  øم اأ�سع∞  كما  والLتماYية, 

م�ساركتها ‘ ا◊ياة ال�سيا�سية.

املراأة   ¿Eاa  ,¬qكل Pل∂   øم  ºZالر وYلى 

Yلى   kايداõمت  kاراöUEا  äهرXاأ الفل�سطينية 

 ;´Óالقت ¬Lد ‘ وƒقها وال�سمƒقëالتم�س∂ ب

 äادRالتي تقدمها, و äياëالت†س äادR åيM

 ÒNCG A»°T

ليلى   Ωاأ  âوقف امل¨ادرة,  اأردنا  Yندما 

Y äلى يدينا قاFلة:  qسدTيتنا, وëلت

اأ¿   Öéي  kاÄسيT  .kرياNاأ  kاÄسيT  äكرòت”
 ;äقاƒكل املع ºZكري¬ رPكري¬ ‘ كتاب∂. اòت

 ºZوالدمار, ور Aوالدما äƒوامل Üا◊ر ºZر

الرLا∫ قد يعار�سòg ¿ƒا; اPكر…  اأ¿ بع†¢ 

 øëن الثƒرة;   √òg م�ستقبل   Aالن�سا  øëن اأننا 

 √òبه الÁEا¿   ºونعلمه الأWفا∫  نربي   øم

يõداد   Ωƒي وكل  اأgلنا  يقتل   Ωƒي كل  الق†سية. 

Yدد ال�سهداA; واPEا ⁄ يفهº العا⁄ املعاناة التي 

يفهمƒا  لكي   kاأبدا ي�سلƒا   øل  ºنهEاa نعي�سها, 

للتمني,   kا qاأم  ™aيد  …òال  ™Lƒوال الأ⁄  معنى 

اأبناوgDا   íي�سب باأ¿  التمني,   ¿ƒيك ما  اأTسد 

.“AسهداTمقاومني و

Ingela Bendt and James Downing, We Shall 
Return :Women of Palestine (London: Zed 
Press ltd., 1982), p. 118.

 Èاأك kدورا Öتلع âëسبUواأ .∫ÓتMال qم�ساركتها ‘ ا◊ياة ال�سيا�سية والن†سا∫ �سد

 kساUƒس�N ,الن†سا∫ واملقاومة  äمية, و‹الƒالي ‘ Yدد متõايد مø ‹الä ا◊ياة 
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‘ Xلq ت�سديد الMتÓ∫ مø قب†ست¬ بالZتيالä والYتقالä وتقييد ا◊ركة Yلى 

 øاتقها مY لىY لقىoي اأ¿ تنه†¢ لتكY ¿ƒلى قدر ما  للمراأة   qبد الرLا∫, aكا¿ ل 

.äولياDƒم�س

تتعر�¢  ما  اأ¿  aل�سطني  املراأة ‘  لƒ�س™   Öمراق اأو  متاب™  اأ…  Yلى  يîفى  ول 

 äواملن¶ما äس�سا�Dƒامل العا⁄ كلÃ ,¬qا ‘ Pل∂   øوم�سم™ م iلى مراأY …رéل¬ ي

دو¿  العربي.  العا⁄   ‘ و�سعها  لتë�سني  والداYية  املراأة   ¥ƒقëب املنادية  الدولية 

 øل¬ م  ¢� qتتعر ‡ا  الفل�سطينية  للمراأة  اأ… مòg ø√ ا÷هاM äماية Yمليqة   Ω uتقد اأ¿ 

 øم امل�سل§  الأYمى   äƒامل �سي∞   øم الMتÓ∫, –فM ßياتها  يد  انتهاكاY äلى 

 õLاƒM لىY كرامتها ßالفل�سطيني, اأو –ف Öن≤ ال�سعY لىY ∫ÓتMال äاƒل قnب pق

 øيRناR تمةY ‘ اأو تن�سفها ,Ωƒي qريقها كلW ∫ÓتMوالقهر التي يقط™ بها ال ∫òال

 ºقها ‘ التعليƒقM §لى الأقل اأب�سY لها øسيتها, اأو ت†سم�Mوو ∫ÓتMال ¿ƒéس�

والرYاية ال�سëية.

اأماòg Ωا كل¬ يبقى بني DƒgلA مø يتعÖé مø ت†سëية املراأة الفل�سطينية باأبناFها 

‘ �سبيل ق†سيتها, اأو ي�ست¨رÜ من¶رgا وgي ت�سار∑ بفعالية ‘ املقاومة والن†سا∫... 

.?Öéللتع ƒYر يدNBد اأمر اgتل∂ امل�سا qنا∑ ‘ كلg ¢�األي
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