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يعرض هذا التقرير نتائج الدراسة االستقصائية الدولية للرجال واملساواة بني الجنسني يف فلسطني والتي أجريت يف أربعة بلدان هي: 
مرص ولبنان واملغرب وفلسطني.

1.1 - خلفية عن الرجال واملساواة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
يف  والفتيات  النساء  وظروف  حقوق  تجاه  املدين  املجتمع  مستوى  وعىل  السياسات  مجال  يف  كبرياً  اهتامماً  األخرية  السنوات  شهدت 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. مع ذلك، كان هناك تدٍن ملحوظ يف مستوى األبحاث حول مواقف الرجال ومامرساتهم من 
حيث عالقاتهم مع الرشكاء ووجهات نظرهم بشأن املساواة بني الجنسني.1 وكام يتّضح يف هذه الدراسة وغريها من الدراسات، فإّن 
ما يتحّكمون يف صنع القرارات املنزلية، والحياة اليومية للنساء والفتيات، وكذلك مجاالت السياسية والقيادة. وال يزال  الرجال كثرياً 

القليل نسبياً ما هو معروف بشكٍل ممنهج حول كيفية إدراك الرجال ملواقفهم ومامرساتهم بشأن هذه املسائل.

وقد تم تصميم الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وتنفيذها 
للمساعدة يف سد هذه الفجوة املعرفية. عىل وجه التحديد، تسعى الدراسة إىل تسليط الضوء عىل األسئلة التالية: أين يقع الرجال 
من حيث املساواة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟ كيف يتفاعل الرجال من جميع األعامر، والرجال األصغر 
سناً مقارنة بالرجال األكرب سناً، مع الجهود التدريجية والكبرية لتحسني واقع النساء والفتيات يف املنطقة؟ كيف تتأثر األفكار املتعلقة 
بالرجولة بالضغوط السياسية واالقتصادية، وبآثار الربيع العريب؟ باختصار، ماذا يعني أن تكون رجالً يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

يف عام 2017 وما بعده؟

َشِهَدت مكانة املرأة تقّدماً كبرياً وملحوظاً يف معظم أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا خالل العقدين املاضيني، ال سيّام بعد 
مؤمتر القاهرة الدويل للسكان والتنمية الذي عقد يف العام 1995. كام شِهدت املؤرشات الصحية هي األخرى تحسناً ملحوظاً يف كثري 
من البلدان، مبا يف ذلك العمر املتوقع للنساء ووفيات األمهات (فضالً عن وفيات األطفال دون سن الخامسة). وقد ارتفعت نسبة اإلملام 
بالقراءة والكتابة بني اإلناث بشكٍل كبري، ويف بعض أنحاء املنطقة تجاوزت النساء اآلن الرجال عىل مستوى االلتحاق واألداء يف التعليم 
الثانوي وما بعد الثانوي.2 وقد صادقت الغالبية العظمى من بلدان املنطقة عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 

كام ازدادت مشاركة املرأة يف الحياة السياسية ويف املشاركة االنتخابية والُحكم يف عدة بلدان منذ انطالق الثورات العربية.

غرَي أّن هذه املكاسب وغريها املثيل تقابلها عقبات ومعيقات هائلة. فعىل املتوسط   اإلقليمي مل تتجاوز مشاركة املرأة يف القوى العاملة 
(بشكل أسايس العمل يف القطاع الرسمي) يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا نسبة 25 يف املئة بعد، وهي نسبة من بني أدىن 
مستوى  تديّن  جانب  إىل  الرجال،  نظرائهّن  من  بكثري  أدىن   ً أجورا بأجر  العامالت  النساء  وتتقاىض  كام  العاملي.3  الجنوب  يف  املعدالت 
حصولهن عىل الشبكات واملوارد املالية بشكٍل ملحوظ. وال تزال النساء من الفئات الريفية والفقرية واملهّمشة ومن املهاجرين يعاننَي 
من قلّة املساواة يف الحصول عىل الخدمات الصحية والتعليمية وغريها من الخدمات واملؤسسات. ويف حني أكّدت كافة دساتري املنطقة 
والحريات  الحقوق  من  مزيداً  الرجل  تعطي  البلدان  معظم  يف  والعملية  النظرية  القوانني  مختلف  فإّن  الجنسني،  بني  املساواة  عىل 
أكرث من املرأة، وهو موقف ينعكس يف تحفظات العديد البلدان عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة استناداً إىل 
التفسريات املحافظة للرشيعة.4 وتظهر استطالعات الرأي أّن كال الجنسني يحمالن آراءاً أبوية بشأن أدوار املرأة وقدراتها «املرشوعة».5 
وال يزال العنف املبني عىل النوع االجتامعي منترشاً عىل نطاق واسع، حيث تكشف البحوث عن معدالت كبرية ومتزايدة من التحرش 
الجنيس يف األماكن العامة وأماكن العمل واملدارس، باإلضافة إىل ارتفاع معدل انتشار العنف املنزيل والعنف ضد الرشيك الحميم. 

إن اآلثار املستمرة للنزاعات املسلحة يف أجزاء مختلفة من املنطقة وما يرتتب عليها من هجرات تزيد من تعرّض رفاه املرأة للخطر.

املتحدة  هيئة األمم  التقرير أيضاً، راجع  هذا  يف  املتعلقة بالنوع االجتامعي الواردة  ومختلف املصطلحات  املتعلقة باملساواة بني الجنسني  املتحدة  لتعاريف األمم  1   بالنسبة 
املعنية باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة). (2014). تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف الربمجة اإلمنائية. نيويورك: هيئة األمم املتحدة للمرأة

2   البنك الدويل. (2008). الطريق غري املستخَدمة: إصالح التعليم يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. تقرير التنمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. واشنطن العاصمة: 
مجموعة البنك الدويل.

3   جونغ، وآخرون. (2016). ضد الرياح واملد والجزر: استعراض حالة املرأة واملساواة بني الجنسني يف املنطقة العربية بعد 20 عاماً من اعتامد إعالن ومنهاج عمل بيجني. نيويورك: 
مركز املرأة يف لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا).

4   تتحّفظ بعض الدول العربية عىل العديد من أحكام اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ومن بينها املادة 2 (بشأن التمييز ضد املرأة). املادة 9 (حقوق 
الجنسية)؛ املادة 15 (املساواة يف القانون)؛ املادة 16 (املساواة يف الزواج والعالقات األرسية).

5   مسح القيم العاملية. (2014-2010). املوجة 6: الرزمة الرسمية، العدد.20150418 مدريد: جمعية مسح القيم العاملية.
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يف ضوء هذه الحقائق، ال تزال عالقات النوع االجتامعي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا موضوعاً للنقاش املحتدم، ال سيام يف ظل 
االضطرابات والرصاعات السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي َعَصفت باملنطقة خالل السنوات األخرية. غري أّن النوع االجتامعي، 
يف املنطقة، يتّسم ببعض املالمح النسويّة الواضحة. فاألغلبية الساحقة من البحوث األكادميية والسياسات  وكام هو معروف تقليدياً 
والربامج الحكومية وتدخالت املجتمع املدين تركّز جميعها عىل املرأة. وقد بحثت القليل من الدراسات يف وجهات نظر الرجال نحو 
املساواة بني الجنسني، وكيف تتأثر منظوراتهم حول النوع االجتامعي بالنزاعات واالضطرابات االجتامعية يف املنطقة، وما هي السبل 
املمكنة املؤدية إىل املواقف واملامرسات املنصفة حول النوع االجتامعي بالنسبة للرجال يف السياق الحايل للمنطقة . كام ويوجد القليل 
فقط من البيانات حول أثر التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية عىل وجهة نظر الرجال تجاه مكانتهم يف أرسهم ومجتمعاتهم 
املحلية، وحول كيفية تشكيل هذه القوى لهويّات الرجال وعالقاتهم مع اآلخرين، وعن كيفية اختالف هذه القضايا بني األجيال. وتؤثر 
عىل حياة ورفاه النساء والفتيات، كام يتضح من املعدالت الكبرية للعنف املبني عىل النوع  مبارشاً  هذه املواقف واملامرسات تأثرياً 

االجتامعي، من بني تحديات أخرى.

االهتامم بالحقائق  إّن فهم الرجولة وآراء الرجال بشأن املساواة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يتطلب أيضاً 
الخاصة بالرجال فيام يتعلّق بالنوع االجتامعي عىل وجه الخصوص. وتعد معّدالت البطالة بني الشباب6 يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا من بني أعىل املعّدالت يف العامل، حيث تزيد النسبة عن 20 يف املئة بالنسبة للشباب يف العديد من البلدان، وتزيد 
بشكل أكرب يف أوساط الشابات.7 وبالنسبة للشباب يف املنطقة، فإن الضغط االجتامعي لتحقيق منوذج «املعيل» للرجال هو مصدر دائم 
للتوتر. ويف منطقة يتعترب فيها عمل الرجل رشطاً مسبقاً للزواج يف كثري من األحيان، كثرياً ما يُنظر إىل البطالة والفقر عىل أنهام منافيان 
للرجولة. وعىل الرغم من أن بعض النساء هن معيالت ألرسهن - معظمهن من خالل العمل يف القطاع غري الرسمي - فإن الكثريات وال 
سيام الشابات يفتقرن إىل فرص العمل يف القطاع الرسمي، مام يسهم يف تقييد حركتهن البدنية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية. 
االجتامعية  املؤسسات  عن  وانفصاالً  وتهميشاً،  واسعاً،  إحباطاً  وطنية،  استقصائية  دراسات  ذلك  يف  مبا  عديدة،  دراسات  وجدت  وقد 

والسياسية، وهو ما يؤثّر بشكٍل عميق عىل الشبان والشابات عىل حٍد سواء.8

هذا وتؤدي الرصاعات املستمرة ونتائجها يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل خلق تحديات بارزة لفئات معينة من الرجال 
ولعالقات النوع االجتامعي. وتشكل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا موطناً لنحو نصف املرشدين داخلياً يف العامل و57.5 يف املئة 
من مجموع الالجئني يف العامل.9 ويشمل ذلك الالجئني الفلسطينيني الذين رشّدوا من ديارهم نتيجة واحٍد من أطول حاالت االحتالل 
يف التاريخ الحديث. بني عامي 2000 و 2015، ارتفع عدد النزاعات املسلحة واألزمات العنيفة يف املنطقة ككل من أربع إىل 11 نزاعاً 
وأزمة. وكمثال عىل تأثري هذه الرصاعات عىل الحياة اليومية، تقلص االقتصاد السوري مبا يقدر بنحو 40 يف املئة منذ اندالع الحرب يف 
عام 2011، مام أثر عىل قدرة الشباب عىل إيجاد عمل قانوين. ويعيش ثالثة من كل أربعة أشخاص يف سوريا تحت خط الفقر اآلن.10

باختصار، ومن أجل النهوض بتمكني املرأة يف املنطقة وتقديم رؤية أكرث دقة للرجال يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، تقّدم الدراسة 
وبيانات رضورية عن الرجال والرجولة واملساواة بني الجنسني يف املنطقة  االستقصائية الدولية للرجال واملساواة بني الجنسني أفكاراً 
العربية. وتتناول هذه الدراسة أربعة بلدان اختريت بشكل جزيئ لتعكس تنوع املنطقة، وتشمل مناطق مترضرة من النزاعات. وعىل 
الرغم من محدودية نطاقها الجغرايف، تقدم الدراسة االستقصائية الدولية للرجال واملساواة بني الجنسني مقتطفات رئيسية عن تنوع 

الرجال والنساء وعالقات النوع االجتامعي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

6   يشري مصطلح «الشباب» هنا إىل التعريف الذي تستخدمه منظمة العمل الدولية كأفراد ترتاوح أعامرهم بني 15 و 25 سنة.
7   لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا). (2016). السياسة االجتامعية موجز 8: البطالة بني الشابات يف املنطقة العربية: األسباب والتدخالت. بريوت: 

األمم املتحدة.
8   برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، واملكتب اإلقليمي للدول العربية. (2016). تقرير التنمية البرشية العربية: الشباب وآفاق التنمية البرشية يف واقع متغري. نيويورك: مكتب األمم 

املتحدة اإلمنايئ واملكتب االقليمي للدول العربية.
9   مكتب األمم املتحدة اإلمنايئ واملكتب االقليمي للدول العربية، تقرير التنمية البرشية العربية، 2016.

10   خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية (2015) (3RP). نظرة عامة محدثة: خطة االستجابة لسوريا لعام 2015 والخطة اإلقليمية لالجئني والصمود 2015-2015. مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.



7

1.2 حول الدراسة االستقصائية الدولية للرجال واملساواة بني الجنسني
قامت منظمة بروموندو واملركز الدويل لبحوث املرأة بإطالق الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف 
عام 2008. وتعّد الدراسة متعددة األقطار مثرة سنوات من العمل والجهد الرامي إىل بناء قاعدة أدلة آلليات التغيري يف املؤسسات 
والسياسات العامة، وذلك يف سبيل تعزيز املساواة بني الجنسني عىل نحو أفضل وزيادة الوعي بني واضعي السياسات ومخططي الربامج 
برضورة إرشاك الرجال يف والصحة، والتنمية، واملسائل املتعلقة باملساواة بني الجنسني. وتشمل الدراسة استبياناً للرجال والنساء يحتوي 
عىل أسئلة رئيسية وأسئلة جديدة تم تكييفها حسَب البلد أو املنطقة، بحيث تتضمن قضايا رئيسية وناشئة حول املساواة بني الجنسني، 

والعالقات بني الجنسني، ومتكني املرأة حسَب السياق املختلف لكل بلد.

منذ العام 2017، تم إجراء الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني ودراسات أخرى مستوحاة منها يف أكرث 
من 30 بلداً. واستخدمت هذه الدراسة كأساس للدراسات االستقصائية لألرس التي نّفذها برنامج رشكاء من أجل الوقاية (P4P، الربنامج 
األمم  أجهزة  أجرتها  التي  الدراسات  من  العديد  جانب  إىل  املرأة)،  ضد  العنف  إنهاء  يف  الرجال  إرشاك  بشأن  املتحدة  لألمم  املشرتك 
املتحدة املختلفة حول الرجال، والنوع االجتامعي، والعنف املبني عىل النوع االجتامعي. وقد استلهمت فكرة الدراسة االستقصائية 
من الدراسة االستقصائية للمساواة بني الجنسني وجودة الحياة التي أجريت يف  الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني جزئياً 
النوع  بعالقات  الصلة  ذات  الرئيسية  القضايا  تتناول  أسئلة  ليشمل  االستقصائية  الدراسة  استبيان  صمم  وقد  عام 2006.  يف  الرنويج 
االجتامعي، مع الرتكيز عىل الرجال والنساء عىل مستوى عالقات الرشاكة الحميمة بني الجنسني املختلفني، فضالً عن أوجه الضعف 

املتعلقة بالنوع االجتامعي بني الرجال والنساء.11

تشمل املوضوعات املحددة ما ييل:
استخدام العنف املبني عىل النوع االجتامعي واملواقف تجاهه.• 
املامرسات الصحية واملتعلقة بالصحة، مبا يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية.• 
اتخاذ القرارات املنزلية وتقسيم العمل.• 
مشاركة الرجال يف تقديم الرعاية، والرجال كآباء.• 
مواقف الرجال والنساء بشأن سياسات النوع االجتامعي والسياسات األخرى ذات الصلة.• 
تقارير الرجال عن الجنس التباديل والجنس مقابل املال.• 
تقارير الرجال عن السلوك اإلجرامي والجنوح وتجارب األطفال يف العنف.• 
السعادة وجودة الحياة.• 

تشمل األسئلة البحثية الشاملة التي ألهمت فكرة الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني:

يف ضوء املكاسب والتحديات التي تواجه حقوق املرأة ومتكينها يف املنطقة، ما هي مواقف الرجال ومامرساتهم فيام يتعلق بالنساء؟ • 
زيادة  إىل  تدعو  التي  والسياسات  الرسائل  الرجال  يستوعب  وهل  ومامرساتها؟  املرأة  مبواقف  املواقف  هذه  مقارنة  ميكن  كيف 

إنصاف الفتيات والنساء عىل مستوى التعليم والدخل والعمل واملشاركة السياسية والصحة؟
كيف تنظر النساء إىل استجابة الرجال للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وحقوقها؟ ما هي الحواجز املتبقية أمام متكني املرأة؟• 
األطفال •  رعاية  يف  الرجال  مشاركة  مستوى  هو  ما  الشخصية؟  وعالقاتهم  بصحتهم  املتعلقة  ومامرساتهم  الرجال  مواقف  هي  ما 

واألنشطة املنزلية األخرى؟ كيف تقارن بني الرعاية التي يقوم بها الرجل وتلك التي تقوم بها املرأة؟
ما مدى استخدام الرجال لعنف الرشيك الحميم وغريه من أشكال العنف، مبا يف ذلك التحرش الجنيس يف الشوارع وأماكن العمل؟ • 

االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  بشأن  القامئة  القوانني  حول  الرجال  نظر  وجهة  ما  العنف؟  بهذا  املرتبطة  العوامل  هي  ما 
والسياسات األخرى الرامية إىل تعزيز املساواة بني الجنسني؟

ھل تتحسن حياة الرجال عندما يتبّنون فكرة املساواة بین الجنسین وميارسون سلوكيات رجولة قامئة عىل املزيد من اإلنصاف • 
واملرونة والالعنف؟

11   يف حني أن استبيان الدراسة االستقصائية يهدف أساساً إىل تقييم عالقات الرشاكة الحميمة بني الرجال والنساء، فإنه يسأل أيضاً عن العالقات املثلية بني الجنسني إذا سمحت 
السياقات املحلية بذلك، ويسأل عن املواقف تجاه األقليات الجنسانية، وفهم رهاب املثلية كعنرص رئييس يف فهم كيفية بناء الرجولة كنرص مجتمعي. يف بعض البيئات، أدرجت 

دراسات كيفية منفصلة أو «متداخلة» للرتكيز عىل واقع األقليات الجنسانية.
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بني  والعالقات  االجتامعي  النوع  عالقات  تجاه  االجتامعي  البناء  نهج  من  االستقصائية  للدراسة  النظري  أو  املفاهيمي  اإلطار  ينبثق 
واملؤسسات  األرس  يف  تعزيزها  يتم  االجتامعي  بالنوع  املتعلّقة  واملامرسات  واملواقف  القواعد  أّن  عىل  النهج  هذا  ويقوم  الجنسني. 
االجتامعية ووسائل اإلعالم والقوانني والسياسات الوطنية، وهي مرّسخة يف أذهان الفتيات والفتيان والنساء والرجال. وتسرتشد الدراسة 
االستقصائية أيضاً بنهج دورة الحياة، وعىل الفكرة القائلة بأّن معايري النوع االجتامعي مستمدة من تجارب الطفولة وتتطور عىل مدى 
الحياة من خالل التفاعل مع البنى والعالقات االجتامعية الرئيسية. وبناًء عىل ذلك، تم وضع إطار مفاهيمي للدراسة لتقييم العالقات 
املتغريات  متعددة  التحاليل  وتنظر  الحياتية.  والنتائج  الحالية  العالقات  ومامرسات  العالقة،  وعوامل  الطفولة  وتجارب  املواقف،  بني 

وثنائية املتغريات إىل هذه البنى والهكيليات التي يتم استكشافها بشكل أكرب يف البحوث الكيفية املرافقة.

تشمل أسئلة املساواة بني الجنسني املستخدمة تلك املوجودة يف مقياس الرجال املهتمني باملساواة بني الجنسني GEM Scale12، الذي 
يقيّم معتقدات الرجال والنساء نحو مجموعة من املعايري املنصفة وغري املنصفة (انظر الفصل 2 للمزيد من التفاصيل). وقد تم تطوير 
مقياس املساواة بني الجنسني بواسطة بروموندو ومجلس السكان، وبات اآلن يستخَدم عىل نطاق واسع وتم تكييفه ليناسب السياقات 

الثقافية املحددة. كام أصبح هذا املقياس يستخَدم عىل الصعيد العاملي كأداة للتقييم السكاين والتقييم العام.

املواضيع  بني  ومن  ممكن.  حد  أقىص  إىل  املحلية  والقضايا  السياقات  ليالئم  بالكامل  االستقصائية  الدراسة  استبيان  تكييف  ويجري 
اإلضافية التي تم تضمينها يف نسخة الدراسة الفلسطينية اآلثار املحددة للرصاع.

1.3 تطبيق استبيان الدراسة االستقصائية وتصميم املسح
تم اختيار أسئلة استبيان الدراسة االستقصائية بواسطة أدوات موّحدة متعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي، واملواقف تجاه 
النوع االجتامعي، وتجارب الطفولة، والقضايا املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية (HIV) والصحة الجنسية واإلنجابية. ويستند 
االستبيان بشكل جزيئ إىل الدراسة االستقصائية الرنويجية للمساواة بني الجنسني ونوعية الحياة. ويف أكرث من 30 دراسة استقصائية 
دولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني حتى اآلن، تم استخدام أجهزة يدوية لجمع البيانات كلام أمكن ذلك. وعند وجود بعض 
وأجريت  كام  لوجه.  وجهاً  بيانات  جامعي  خالل  ومن  الورقي  االستبيان  استخدام  تم  املحلية،  الظروف  أو  املوارد  بسبب  املعيقات 
لحساسية األسئلة االستقصائية. وقد استند قرار استخدام هذه الطريقة إىل توافر املعرفة حول  تدريبات مكثّفة ملوظّفي العّد، نظراً 
كيفية استخدام أجهزة االستقصاءات اليدوية يف البلد، واإلملام بالتكنولوجيا من جانب الرشيك املنفذ، والظروف املحلية. ويف فلسطني، 

القى جمع البيانات إلكرتونياً شكوكاً من قبل املستجيبني، وهو ما هّدد سالمة النتائج وَوَضَع موظفي العد يف خطر.

وعقب تصميم دراسات منظمة الصحة العاملية متعددة األقطار بشأن العنف ضد املرأة، تجري الدراسة االستقصائية الدولية بشأن 
املالية  الظروف  تسمح  وحسبام  بلد.  كل  يف  األقل  عىل  رئيسيتني  حرضيتني  منطقتني  يف  عامة  بصفة  الجنسني  بني  واملساواة  الرجال 
الرجال  بشأن  الدولية  االستقصائية  الدراسة  وتتبع  هذا  الوطنية.  التمثيلية  العينات  يف  الريفية  املناطق  إدراج  يجري  فإنّه  والرشوط، 
مشارك.  بلد  أو  منطقة  أو  مدينة  كل  يف  ومتثييل،  وعشوايئ،  طبقي،  بشكل  األرس،  ملسوح  املوّحدة  اإلجراءات  الجنسني  بني  واملساواة 
يحتوي االستبيان عىل ما يقرب من 250 عنرصاً، وتستغرق اإلجابة عليه حوايل ساعة من الزمن، أو أكرث بقليل أحياناً. ويف حالة الدراسة 
االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني، تم اختبار أدوات املسح مسبقاً وتکییفھا يف جمیع البلدان األربعة ملراعاة 
الظروف املحلیة، فضالً عن احتیاجات صناع السیاسات وأصحاب األعامل. بالنسبة لنسخة الدراسة االستقصائية الفلسطينية، فقد متت 

املوافقة عىل بروتوكوالت الدراسة من قبل مجلس املراجعة املؤسسية يف جامعة بريزيت.

12   بولريويتز، جويل، وغاري بركر. (2008). «قياس املواقف تجاه معايري النوع االجتامعي بني الشباب يف الربازيل: التنمية والتقييم النفيس ملقياس املساواة بني الجنسني». الرجال 
..10.1177/1097184X06298778 :والرجولة، املجلد. 10، رقم. 3.، معرف رقمي
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ويف ما يتعلّق بنسخة الدراسة االستقصائية الفلسطينية، أجرت مؤسسة بروموندو بدءاً من عام 2015 مشاورات استمرّت ملّدة سنة مع 
العديد من رشكاء األبحاث يف املنطقة، وكذلك مع أوساط املجتمع املدين وموظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة يف فلسطني، ونظرائهم 
الحكوميني. وتَِبَع هذه العملية مراجعة للبحوث والدراسات االستقصائية القامئة بشأن القضايا املتعلقة بالرجولة واملساواة بني الجنسني 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا و الخاصة بسياقات معيّنة. وأدت عملية املراجعة والتشاور هذه إىل تكييف أسئلة الدراسة 

االستقصائية القامئة وإنشاء وحدات جديدة خاصة باإلقليم بشأن ما ييل:

قوانني وسياسات النوع االجتامعي؛• 
املرأة يف الحياة العامة؛• 
العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف األماكن العامة (ويعرف أيضاً بالتحرش / االعتداء الجنيس يف املساحات العامة)؛• 
الرشف والقتل عىل خلفية الرشف؛• 
الرجال والزواج؛• 
الرجال والهجرة؛• 
الرجال وآثار االحتالل الفصل الثاين؛• 



الفصل الثاين
منهجية الدراسة
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2.1 ملحة عامة
شملت الدراسة االستقصائية الفلسطينية عينة من 2399 مستجيب، منهم 1200 رجل و1199 امرأة، وميثلون سكان املناطق الحرضية 

والريفية ومخيامت الالجئني. وتراوحت الفئة العمرية التي متت مقابلتها بني 18 و59 سنة.

ملحة عامة عن جمع البيانات يف عيّنة الدراسة االستقصائية الفلسطينية1

حجم العينة، الرجال: 1200
معدل االستجابة، الرجال (%) ~ 100

حجم العينة، النساء: 1199
معدل االستجابة، النساء (%): ~ 100

مجموع العينة: 2399
الفئة العمرية: 18-59 سنة

املوقع/التمثيل الجغرايف: عينة عشوائية ممثلة ملختلف مناطق الوطن وتتوافق مع إطار جمع العينات التابع للجهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني. متثّل العينة مختلف مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الرشقية.

رشيك البحث الكمي داخل البلد: معهد دراسات املرأة ومركز دراسات التنمية، جامعة بريزيت.

عملية تطبيق االستبيان (تسليم باليد / ورقة): استبيان ورقي.

رشيك البحث الكيفي داخل البلد: معهد دراسات املرأة، جامعة بريزيت.

تصميم البحث الكيفي وتركيزه: شملت املقابالت الفردية: 10 رجال «أكرث إنصافاً» و 12 امرأة «أكرث متكيناً» و 12 أسري سيايس محرر، 
من بينهم رجال ونساء.

مناقشات مجموعات بؤرية مع طلبة جامعيني (مجموعتان) وأرسى سياسيني محررين من الرجال (مجموعة واحدة).  أُجريت أيضاً 
ومتّت عملية جمع البيانات الكيفية يف القدس والضفة الغربية.

2.2 تفاصيل الدراسة االستقصائية
األساليب واإلجراءات

متت ترجمة أدوات الدراسة االستقصائية التي تّم تكييفها إىل اللهجات العربية املحلية قبل جمع البيانات بشكل كامل، وتم اختبارها 
بشكل تجريبي عىل املستجيبني من مختلف الفئات االجتامعية والدميوغرافية. كام تم االنتهاء من جمع البيانات بني أبريل 2016 ومارس 
2.2017 هذا وأجريت االستبيانات وجهاً لوجه باستخدام االستبيانات الورقية. ونظراً للطابع الحساس لألسئلة، وكذلك وفقاً إلجراءات الدراسة 
االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني، فقد متّت مقابلة املستجيبات النساء من خالل جامعات بيانات نساء،كام متّت 
مقابلة املستجيبني الرجال من خالل جامعي بيانات رجال. وتم تشكيل فريق استشاري اسرتاتيجي يف فلسطني مكّون من ممثلني عن 

األوساط األكادميية واملجتمع املدين والحكومة ووكاالت األمم املتحدة، واستعرضوا التصميم العام للبحث ونتائجه.

1   تم تضمني تفاصيل الخصائص االجتامعية الدميوغرافية وامليزات األخرى للعينة يف الفصول القادمة.
2   تم جمع البيانات الفلسطينية يف أكتوبر - ديسمرب 2016
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البحث الكيفي
قاَم فريق البحث الُقطري بوضع خطط البحث الكيفي الخاّصة به، وهي مزيٌج من مناقشات املجموعات البؤرية واملقابالت الفردية 
املعّمقة. واستخدمت مناقشات املجموعات البؤرية لتعميم نتائج الدراسة، فيام استُخدمت املقابالت الفردية لتحديد النساء «األكرث 
متكيناً» و»الرجال األكرث إنصافاً» والتحّري عنهم، أي الرجال والنساء الذين أظهرت مسارات حياتهم اختالفاً عن معايري النوع االجتامعي 
التوّجه  شّجعت  التي  الظروف  أو  العوامل  تحليل  بهدف  للمستجيبني  الشخيص  التاريخ  مقابالت  تحليل  وجرى  الثقايف.  محيطهم  يف 
سياسيني  أرسى  مع  معّمقة  مقابالت  الفرعية  املجموعات  إحدى  شملت  فلسطني،  ويف  الجنسني.  بني  املساواة  تحقيق  نحو  الفردي 
مفيدة عن العالقات بني الجنسني والرجولية يف سياق الرصاع. وجرى تصميم  محررين، حيث وفرت ظروف حياتهم الخاصة أفكاراً 
العنرص الكيفي للدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني عىل نحو يراعي املتغرّيات املحلية األوسع، ماّم سمح 
باستيعاب الخصائص املحلية بشكل أفضل. باإلضافة إىل ذلك، استَخدمت فلسطني معايريها الخاصة الختيار املشاركني الكيفيني، بهدف 

االستفادة من التنوع بأفضل ما ميكن وفقاً للموقع الحرضي / الريفي والعمر والجنس والدخل واالختالفات الدينية والعرقية.

إطار وتصميم عملية جمع العينات
(عنقودية)  وجامعية  طبقية  عينات  جمع  منهجية  الجنسني  بني  واملساواة  الرجال  بشأن  الدولية  االستقصائية  الدراسة  استخَدمت 
ومتعددة املراحل. واختارت الدراسة ما بني 30 و60 وحدة معاينة أولية بشكل عشوايئ، وتم استخدام نصفها بغرض جمع العينات 
مع عدد  من املستجيبني الرجال، ونصفها اآلخر لجمع العينات من املستجيبات النساء. وجاء اختيار وحدة املعاينة األولية متناسباً 
السكان يف الوحدات اإلدارية الكربى (مثل األقاليم واملحافظات). وِضمن كل وحدة معاينة أولية، تم اختيار األرس وإجراء مقابالت مع 

املستجيبني بشكل عشوايئ. وتم اختيار أحجام العينات استناداً إىل املستويات املتوقعة لعدم االستجابة أو الرفض.

اعتبارات عرقية أو محلّية
الدراسة  اتبعت  وقد  فلسطني.  يف  الكيفية  واألبحاث  األرسّي  املسح  دراسة  بريزيت  جامعة  يف  العلمي  البحث  أخالقيات  لجنة  أقرّت 
إجراءات أخالقية معيارية بخصوص األبحاث املتعلقة بالعنف ضد الرشيك الحميم. وقام الباحثون بأخذ عينات من الرجال والنساء 
وتقسيمها إىل مجموعات مختلفة لتجنب مقابلة الرجال والنساء يف نفس املنزل. وتم إعالم جميع املستجيبني عن الغرض من هذه 
الدراسة  من  الخروج  يف  الحق  لهم  وأّن  طوعية  االستقصائية  الدراسة  يف  مشاركتهم  إّن  لهم  وقيل  كامل،  بشكل  وإجراءاتها  الدراسة 
االستقصائية متى شاءوا، أو رفض اإلجابة عىل أي أسئلة. وكانت املقابالت رسيّة للغاية. وقبل جمع البيانات، تلقى جامعوا البيانات 
كيفية  وحول  الرجولية،  والبحوث  االجتامعي،  النوع  مجال  يف  األخالقية  واالجراءات  والعنف  االجتامعي  النوع  قضايا  حول  تدريباً 
طرح األسئلة الحّساسة والتجاوب مع املستجيبني الذين ميّرون يف محنة. ويف حال طرح املستجيبني أسئلة حول التفكري االنتحاري، تم 

تزويدهم مبعلومات االتصال الخاّصة مبقدمي الخدمات املحليني القادرين عىل تقديم الرعاية والدعم لهم.

يف الدراسة الفلسطينية، تم حذف األسئلة املتعلقة باملواقف واملامرسات الجنسية، حيث يتفّهم رشكاء البحث الحساسيات الثقافية 
املحلية حول هذه املواضيع. وباملثل، فقد تم طرح األسئلة املتعلقة بالرتبية، وعنف الرشيك الحميم، ومامرسات الصحة اإلنجابية وصنع 

القرار عىل املستجيبني املتزوجني فقط.

القيود والتحّديات
عىل  الجنسني  بني  واملساواة  الرجال  بشأن  الدولية  االستقصائية  والدراسة  عام،  بشكل  النطاق  واسعة  االستقصائية  الدراسات  تواجه 
من القيود والتحديات الهاّمة. ومن أجل مناقشة كافة املوضوعات الرضورية يف هذه الدراسة بتفصيٍل كاٍف،  وجه الخصوص، عدداً 
كان استبيان الدراسة االستقصائية مستفيضاً (عادة ما كان يستغرق أكرث من ساعة). وواجهت ِفرَق البحث عدداً من التحديات نظراً 
لحساسية بعض األسئلة املتعلقة مبواضيع معينة، مثل العنف والحياة الجنسية. وتحسباً لهذه التحديات، فقد شملَت عملية تدريب 
جامعي البيانات مناقشات مطّولة حول موضوعات النوع االجتامعي، والعنف، والحياة الجنسية، وكيفية ضامن بيئة آمنة ومريحة 
لجميع املستجيبني. وعىل الرغم من أّن الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني قد َسبَقها سنوات من التحّري 
والبحث عن طرق الحد من التحيّز االجتامعي وتحقيق أقىص قدر من الراحة للرجال والنساء عند اإلجابة عىل األسئلة الحّساسة، إّال 

أّن مثل هذه التحديات ال بّد وأن تربز يف أيّة دراسات استقصائية حول هذه املواضيع.
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من جهة ثانية، أّدى الوضع السيايس يف فلسطني يف بعض الحاالت إىل خلق تحديات جسيمة أمام عملية جمع البيانات. فقد واجه 
خالل تحرّكاتهم، ال سيّام يف ظل إغالق قوات االحتالل اإلرسائييل بعض املدن خالل فرتة جمع البيانات،  امليدانيون قيوداً  العاملون 
مثل الخليل والقدس. وخالل عملية جمع البيانات أيضاً، هاجمت مجموعة من املستوطنني مواطنني فلسطينيني عىل الطرق الرئيسية 
يف القدس، ماّم أجرب الفريق عىل اتخاذ احتياطات أمنية إضافية. وباإلضافة إىل ذلك، ونتيجة للقيود املفروضة عىل الحركة، كان من 
املستحيل عىل الباحثني يف الضفة الغربية السفر إىل غزة، والعكس صحيح، مام ضاعف فرتة التدريب واستلزم نرش مرشفني ميدانيني 
إضافيني. ويف غزة، اعتقلت قّوات األمن التابعة للسلطات املحلية ثالثة باحثني ميدانيني واحتجزتهم لعدة ساعات، األمر الذي زاد من 

تعقيد عملية جمع البيانات.

تحليل البيانات
تقّدم الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني نتائج البحث الكمي، إىل جانب مالحظات موجزة ومقتبسات 
توضيحية من البحث الكيفي. وبالنسبة للبحث الكمي، يقّدم التقرير إحصاءات وصفية يف املقام األول باإلضافة إىل تحليل للمتغريات. 
وقد تّم تحليل البيانات باستخدام حزمةالربامج اإلحصائية الخاصة بالعلوم االجتامعية «SPSS» وبرنامج ستاتا (Stata)، وذلك لتوليد 
جداول وصفية وأرقام باستخدام اختبارات «يت» (T) واختبارات مربع «تيش» (chi)، والهدف من ذلك اختبار االرتباطات بني متغريات 
ما  يرد  مل  ما  الكاملة،  القطرية  العينة  باستخدام  التقرير  هذا  يف  الواردة  الجداول  يف  الواردة  النتائج  احتساب  وتم  املختلفة.  الفائدة 
يخالف ذلك. وعند اإلبالغ عن وجود اختالفات أو ارتباطات بخصوص نتيجة محّددة حسب العامل (مثل العمر أو الرثوة أو التحصيل 

.p <.05التعليمي أو غري ذلك من املتغريات)، فإنّها تكون دامئاً ذات داللة إحصائية عند قيمة

2.3 بناء املتغريات الرئيسية
مقياس الرجال املهتمني باملساواة بني الجنسني (GEM Scale): لقياس مواقف الرجال والنساء املتعلقة بالنوع االجتامعي من ناحية 
كميّة، طلبت الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني من املستجيبني املوافقة أو عدم املوافقة عىل مجموعة 
من العبارات املتعلّقة مبعايري النوع االجتامعي. وباستخدام اختبارات الصالحیة، تم استخدام اختیار فرعي من هذه العبارات لتكوين 
مقياس  مناذج  وقد تم التحقق من صالحية  إفريقيا.  وشامل  مبنطقة الرشق األوسط  مقیاس املساواة بني الجنسني خاص  منوذج من 
املساواة بني الجنسني واستخدامها عىل نطاق واسع يف الدراسات يف أكرث من 30 بلداً، مبا يف ذلك يف جميع تقارير الدراسة االستقصائية 
الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني السابقة (انظر القسم 1.2).3 يتضمن مقياس املساواة بني الجنسني العاملي الخاص مبنطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا 10 بنود:

دور املرأة األهم هو تدبري أمور املنزل وطهي الطعام لألرسة.• 
يجب أن يكون الرجل صاحب القرار النهايئ بخصوص القرارات يف املنزل.• 
هناك أوقات تستحق فيها املرأة الرضب.• 
لتكون رجالً، يجب أن تتّسم بالخشونة.• 
تغيري الحفاضات، واستحامم األطفال، وإطعامهم هي مسؤولية األم.• 
يجب عىل املرأة أن تتسامح مع العنف للحفاظ عىل متاسك األرسة.• 
ينبغي أن تتمتع املرأة املتزوجة بنفس الحق يف العمل خارج املنزل كام زوجها.• 
من واجب الرجل مامرسة الوصاية عىل قريباته النساء.• 
ينبغي أن تتمتع املرأة غري املتزوجة بنفس الحق يف العيش باستقاللية متاماً كام الرجال غري املتزوجني.• 
الفتيان مسؤولون عن سلوك أخواتهم، حتى لو كانوا أصغر منهّن سّناً.• 

ميكن للمستجيبني اختيار واحد من أربعة خيارات لجميع هذه البنود: أوافق بشّدة، أو أوافق، أو ال أوافق، أو ال أوافق بشّدة. وقد 

3   بولريويتز، جويل، وغاريربكر. (2008). ”قياس املواقف تجاه معايري النوع االجتامعي بني الشباب يف الربازيل: التنمية والتقييم النفيس ملقياس املساواة بني الجنسني. الرجال 
والرجولية، مجلد. 10،رقم. 3.،معرّف رقمي 1177/1097184X06298778؛حرره سكوت، وآخرون. (2013). ”تقييم معايري النوع االجتامعي غري املنصفة والعنف املبني عىل النوع 

االجتامعي يف جنوب السودان: نهج بحثي قائم عىل املشاركة املجتمعية. الرصاع والصحة“. مجلد 7،رقم. 4.،معرّف رقمي: 10.1186/1752-1505-7-4.
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النوع  بخصوص  إجحافاً  األكرث  الستجابة  صفر  الرقم  يعكس  حيث   ،3 إىل  صفر  من  صحيحة  أرقام  األربعة  الخيارات  هذه  أعطيت 
االجتامعي، وميثل الرقم 3 االستجابة األكرث إنصافاً بخصوص النوع االجتامعي. إّن نتيجة مقياس املساواة بني الجنسني يف هذا التقرير 
هي متوسط حساب استجابات األشخاص الذين جرت معهم مقابالت عىل مقياس من صفر إىل 3، ويشمل البنود الـعرشة الواردة أعاله.

مقياس  الجنسني  بني  واملساواة  الرجال  بشأن  الدولية  االستقصائية  الدراسة  استخدمت  االكتئاب،  أعراض  لقياس  االكتئاب:  مقياس 
.CES-D Scale4 ويشمل هذا املقياس 20 ِعبارة متعلّقة بأعراض االكتئاب، وجميعها تم استخدامها يف مقاييس أطول وجرى التحقق 
من صحتها يف السابق. ومن األمثلة عىل هذه العبارات: «اعتقدت أّن حيايت كانت فاشلة» و «كنت أشعر باألرق أثناء النوم»، إىل 
جانب 18 عبارة أخرى. وأجاب املستجيبون عاّم إذا كانوا قد تعرضوا لهذه األعراض «نادراً» أو «أحياناً» أو «بعض الوقت» أو «معظم 
الوقت أو كلّه» خالل األسبوع السابق للدراسة االستقصائية. وتعكس معظم هذه العبارات أعراض االكتئاب، يف حني يعكس بعضها 
اآلخر غياب أعراض االكتئاب. أعطيت كل واحدة من هذه العبارات العرشين درجة صحيحة من صفر إىل 3، حيث يعكس الرقم صفر 
أقل مستوى اكتئاب، يف حني يعكس الرقم 3 أعىل مستوى اكتئاب. ووفقاً لحساب املعايري الدولية فإّن أّي مستجيب يحصل عىل درجة 

إجاملية مبقدار 16 نقطة أو أعىل فإنّه يلبّي معيار االكتئاب، أي أنّه يعاين من االكتئاب.

(DHS) مؤرش الرثوة: اتبعت الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني منهجية املسح الدميوغرايف والصحي
لبناء وتطبيق مؤرش الرثوة يف كافّة املواقع. وَشِمَل ذلك سؤال املستجيبني عاّم إذا كانت أرسهم متتلك مجموعة من األصول واملمتلكات 
من عدمها، مبا يف ذلك األرايض الصالحة للزراعة، واملاشية، واألجهزة، والسيارات، وغريها الكثري. وقد تم بناء هذا املؤرش باستخدام 
تحليل العوامل يف مجموعة بيانات النساء والرجال مجتمعة (بحيث تم التعامل مع أَرس النساء والرجال بنفس معيار الرثوة)، وبشكل 
يراعي الفوارق يف ديناميكيات الرثوة يف البيئات الحرضية والريفية. كام وتّم تقسيم املستجيبني إىل طبقات متساوية ورشائح خامسية 
استناداً إىل نتائج العوامل الخاّصة بهم. ويف حني أّن حساب مؤرش الرثوة مل يشمل إيرادات الدخل التي أبلغ عنها املستجيبون، فإّن بعض 
التحليالت املتعلقة باإليرادات املبلغ عنها تم إدراجها أيضاً يف الفصول القطرية. ميكنكم االطالع عىل آليّة حساب مؤرش الرثوة بشكل 

.www.dhsprogram.com عىل االنرتنت من خالل الرابط (DHS) كامل من وحدة االستبيان التابعة للمسح الدميوغرايف والصحي

العنف ضد الرشيك الحميم: سعت الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني إىل قياس مدى ارتكاب الرجال 
للعنف ضد الرشيك الحميم وتجارب النساء يف هذا املجال، باستخدام مجموعة أسئلة قياسية. وقاست هذه األسئلة أربعة أنواع من 
العنف ضد الرشيك الحميم: العاطفية، واالقتصادية، والجسدية، والجنسية. وتساءل كل سؤال عن عدد مرات تعرّض املستجيب لنوع 
معنّي من أنواع العنف - إن ُوجدت - خالل حياته. وإذا أبلغ املستجيب عن تعرّضه للعنف يف أي وقت مىض، فإنّه يتلّقى سؤال متابعة 
لتحديد ما إذا كان هذا الفعل قد حدث خالل السنة املاضية. وقد ُحِسبت معدالت االنتشار بإضافة عدد من املستجيبني الذين أبلغوا 
أو ما يرادفها بالعربية،بسبب  عن واحد أو أكرث من أنواع العنف ذات الصلة. ومل تستَخِدم أسئلة هذا القسم كلمة «عنف» مطلقاً 
الطبيعة املتحّولة والشخصية لهذا املصطلح. ويف قياس عنف الرشيك الحميم، اتبعت أسئلة الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 
واملساواة بني الجنسني ونهجها التوجيهات التي وضعتها منظمة الصحة العاملية ومنظّمة «باث».5 وشمل االستبيان أيضاً مجموعة أصغر 
من األسئلة للتحقق من ارتكاب املرأة للعنف ضد الرشيك الحميم. ويتضمن التقرير معلومات مفصلة عن نتائج الدراسة االستقصائية 
املتعلقة بالعنف ضد الرشيك الحميم. ونظراً للحساسیات الثقافیة املحلیة،عرّفت الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة 

بني الجنسني يف فلسطني الرشیك الحميم عىل أنّه الزوج أو الزوجة.

أعامل الرعاية، العمل املنزيل، تقديم الرعاية: انبثقت األسئلة املتعلّقة بهذا املوضوع عن مجموعة متنوعة من الدراسات االستقصائية 
لألرس، مبا يف ذلك الدراسات االستقصائية الدميوغرافية والصحية ومسوح املساواة بني الجنسني املذكورة أعاله. وقد طُلَِب من املستجيبني 
رجاالً ونساًء اإلجابة عىل هذه األسئلة، وطُلب منهم وصف ما يقّدمونه من رعاية أو خدمة منزلية، إىل جانب أنشطة الرعاية التي 

يقوم بها الزوج / الزوجة، مع التنبيه عىل رضورة استثناء أيّة مساعدة َحَصَل عليها املستجيب أو زوجته\زوجها من أشخاص آخرين.

4   رادلوف، لينور (S. 1977). «مقياس CES-D Scale: مقياس االكتئاب الذايت لبحوث عاّمة السكان». القياس النفيس التطبيقي، املجلد. 1، رقم. 3، ص. 401-385، املعرّف 
الرقمي: 10.1177/014662167700100306

5   إلسربغ، ماري، ولوريهيس. (2005). البحث عن العنف ضد املرأة: دليل عميل للباحثني والنشطاء. واشنطن العاصمة: منظمة الصحة العاملية ومنظمة باث.
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النتائج الرئيسية

لقد تأثر واقع حياة الفلسطينيني، مبا يف ذلك العالقات • 
بني الجنسني وديناميكيات النوع االجتامعي، باالحتالل 
اإلطار  هو  االحتالل  وأصبح  أمده.  طاَل  الذي  اإلرسائييل 
السياسية  الحياة  عنارص  جميع  لتحليل  املركزي  البنيوي 
نتائج  فهم  ويجب  فلسطني.  يف  واالجتامعية  واالقتصادية 
بني  واملساواة  الرجال  بشأن  الدولية  االستقصائية  الدراسة 
الجنسني (IMAGES) يف فلسطني ضمن هذا اإلطار السياقي.

ال تزال اآلراء حول النوع االجتامعي غري املنِصفة شائعة • 
أكرث  آراًء  يتبّننَي  النساء  أّن  من  الرغم  عىل  فلسطني،  يف 
يف  حوايل 80  يتفق  املثال،  سبيل  فعىل  الرجال.  من  إنصافاً 
دور  أهم  أّن  عىل  النساء  من  املئة  يف  و60  الرجال  من  املئة 
تعليامً  األكرث  الرجال  أن  بَيْد  املنزل.  أمور  تدبري  هو  للمرأة 
واأليَرس مادياً – والذين شارَك آبائهم يف أعامل منزلية تعترب 
ال  أنّه  كام  إنصافاً.  أكرث  مواقف  يتخذون  ما  عادة   – أنثوية 
يوجد هناك فوارق يف املواقف املرتبطة بالنوع االجتامعي بني 

جيل الشباب والرجال األكرب سناً.
يف ذات الوقـت هنـاك العديـد مـن األدلّـة عـىل وجـود • 

آراء أكـرث إنصافاً.حـول النـوع االجتامعـي. فعـىل سـبيل 
املثـال، يوافـق نحـو ثالثـة أربـاع النسـاء ونصـف الرجال عىل 
أّن للمـرأة املتزوجـة نفـس الحـق الـذي يتمتـع بـه زوجهـا 
للعمـل خـارج املنـزل. ورَفَـَض معظـم املسـتجيبني مـن كىل 
الجنَسـنْي الفكـرة القائلـة بأن تعليـم الفتيان أكـرث أهمية من 
تعليـم الفتيـات يف حالـة شـّح املـوارد، وهو واحد مـن األدلة 
عـىل وجـود آراء منصفة حـول النوع االجتامعي يف فلسـطني. 
مـن الناحيـة العمليـة، يشـارك العديد من الرجـال يف األعامل 
املنزليـة ذات الطابـع األنثـوي، فضالً عن تقاسـم سـلطة صنع 
القـرار مـع النسـاء. ويعتقـد أقل مـن 20 يف املئة مـن الرجال 
والنسـاء أّن مشـاركة الرجـال يف رعايـة األطفـال أو يف األعامل 

املنزليـة أخـرى هـو أمٌر مشـني.
للجزء •  مقابلتهم  متت  الذين  الرجال  من  العديد  أقرَّ 

الكيفي من الدراسة (الذين تعرضوا لالعتقال السيايس 
لدى سلطات االحتالل اإلرسائييل) بقدرة املرأة االستثنائية 
أثناء  املنزل  يف  ثاليث  حّتى  أو  مزدوج  عبء  تحمل  عىل 
فرتة اعتقال الزوج. وكان لقدرة املرأة االستثنائية عىل تدبري 
شؤون املنزل ورعاية األطفال وكسب الدخل أن زاَد من احرتام 
الجديد  االحرتام  هذا  وشّجع  لهّن.  وتقديرهم  الرجال  هؤالء 
بعض الرجال عىل القيام مبهام منزلية تعترب ذات طابع أنثوي، 
مثل تغذية األطفال أو القيام بعمل حاّمم لألطفال أو تغيري 
أّدى  هذه،  السياسيني  املعتقلني  أَُرس  حاالت  ويف  الحفاضات. 
التقدير  من  مزيٍد  إىل  الزوج  غياب  أثناء  املرأة  أدوار  تغرّي 

مختلفة.  أدوار  أداء  عىل  املرأة  قدرات  يف  النظر  إعادة  وإىل 
املنزيل  العمل  تقييم  إعادة  إىل  ذلك  أّدى  نفسه،  الوقت  يف 
بالنسبة للرجل، وهو ما ينعكس يف رغبة العديد من األرسى 

املحررين يف تقاسم األعامل املنزلية مع النساء.
هناك توافٌق قوي بني الرجال والنساء عىل أن املساواة • 

ثالثة  ويتفق  فلسطني.  يف  بعُد  تتحقق  مل  الجنسني  بني 
أرباع الرجال وحوايل 87 يف املئة من النساء عىل القول بأنّنا 
«نحن الفلسطينيني بحاجة إىل بذل املزيد من الجهود لتعزيز 

املساواة بني املرأة والرجل“.
من •  املئة  و42  النساء  من  املئة  يف   59 حواَيل  يعتقد 

يف  أكرب  متثيل  لها  يكون  أن  ينبغي  املرأة  أّن  الرجال 
السلطة السياسية. عىل النقيض من ذلك فإن غالبية الرجال 
عاطفيات  «النساء  أن  عىل  يتفقون  سواء  حد  عىل  والنساء 

جداً كقياديّات».
النساء •  من  املئة  يف  و 22  الرجال  من  املئة  يف  أفاد 25 

للرضب  تعرّضن  أمهاتهم  أّن  عىل  آراءهم  املستطلعة 
طفولتهم.  خالل  الذكور  أقربائه  أحد  أو  الَزوج  يد  عىل 
للعنف  النساء  مع  مقارنة  الرجال  من  أكرب  عدد  تعرض  وقد 
واجه  كام  طفولتهم.  خالل  األرسة  أفراد  أحد  من  الجسدي 
العنف  أشكال  من  ها  وغري  املضايقات  من  مزيداً  الرجال 
املئة  يف   57 ّرصح  فقد  النساء.  واجهته  ماّم  أكرث  املدرسة  يف 
من الرجال أنّهم تعرضوا للمعاقبة الجسدية من قبل مدرّس 
يف  أشار 24  كام  النساء.  من  املئة  يف  مع 30  مقارنة  الفصل، 
املئة من الرجال إىل تعرّضهم للمضايقة داخل املدرسة، مقابل 

14 يف املئة من النساء.
جميع املستجيبني تقريباً يُساِوُرُهم القلق بشأن السالمة • 

يف  حوايل 70  فإّن  ذلك،  عىل  عالوة  األرسية.  أو  الشخصية 
بالقلق  يشعرون  الرجال  من  املئة  يف  و78  النساء  من  املئة 
إزاء عدم متكنهم من تزويد أرسهم برضورات الحياة اليومية. 
الذي  املستمر  التهديد  مع  املخاوف  هذه  تتزامن  ما  وعادة 

يفرضه االحتالل عىل العديد من جوانب الحياة يف فلسطني.
هناك فروق كبرية بني سلطة واستقاللية كل من الرجال • 

والنساء فيام يتعلق برتتيبات الزواج وتنظيمه. فقد أشار 
فيام  الفصل  القول  أصحاب  بأنّهم  الرجال  من  املئة  يف   44
يتعلّق برتتيبات زواجهم، مقارنة بنسبة 5 يف املئة فقط من 
من  املئة  يف  و39  الرجال  من  املئة  يف  نحو 25  وقال  النساء. 
النساء املستطلعة آراءهم أّن قرار زواجهم كان باملشاركة بني 
الزوج والزوجة. عالوة عىل ذلك، يعتقد ما نسبته 88 يف املئة 
من الرجال و82 يف املئة من النساء أّن الزواج ينبغي أن يكون 

يف نهاية املطاف قرار الزوجني وليس قرار األرسة.
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بالتعليم •  املرأة  التحاق  نسبة  يف  ملحوظ  ازدياد  هناك 
العمل  بسوق  التحاقها  وكذلك  فلسطني،  يف  العايل 
فإّن  ذلك  مع  السابقة.  بالعقود  مقارنة  األجر  مدفوع 
تقاسم العمل داخل األرسة الفلسطينية ال يزال منخفضاً 
ربط  ميكن  االجتامعي.  النوع  أساس  عىل  حاد  بشكل 
االحتالل  ظل  يف  واالقتصادي  السيايس  الوضع  بتدهور  ذلك 
مشاركتهّن  مستويات  ارتفاع  إىل  النساء  وأشارت  اإلرسائييل. 
يف جميع أنواع العمل املنزيل تقريباً، ولكّن الرجال يركّزون يف 
الغالب عىل األعامل خارج املنزل. َغرْيَ أّن الرجال الذين شارك 
الرجال  وكذلك  نسوّي،  طابع  ذات  منزلية  أعامل  يف  آبائهم 
املنزلية،  األعامل  هذه  يف  املشاركة  أهمية  عىل  تربّوا  الذين 
هم أكرث ميالً لإلسهام يف األعامل املنزلية داخل بيت الزوجية.

اليومية •  الرعاية  من  األكرب  بالجزء  النساء  تقوم  حني  يف 
املشاركة  يف  رغبتهم  عن  يعّربون  الرجال  فإن  لألطفال، 
بشكل أكرب. ومن النتائج املشجعة أن أكرث من 60 يف املئة 
من اآلباء يف العينة قالوا بأنهم تحدثوا مع أطفالهم عن أمور 
عاطفية  عالقة  إىل  يشري  ما  وهو  حياتهم،  يف  هامة  شخصية 

حميمة قد ال ترتبط دامئاً بالسلوك الرجويل.

و •  الرجال  من  املئة  يف   65) املستجيبني  أغلب  ّرصح 
أكرث  لشكألو  تعرضوا  بأنّهم  النساء)  من  املئة  يف   55
خالل  باالحتالل  املرتبطة  واملضايقة  العنف  أشكال  من 
السنوات الخمس املاضية. فقد كان الرجال أكرث عرضة من 
االحتالل  جنود  مضايقات  وكذلك  األرايض،  ملصادرة  النساء 
إىل  الوصول  وصعوبة  اإلصابة،  أو  واالعتقال  املستوطنني،  أو 
بسبب  التعليم  أو  العمل  فرص  وفقدان  الصحية،  الخدمات 
تعرّضهم  عن  املستجيبني  أغلب  وّرصح  أظهر  وقد  االحتالل. 

ألنواع معيّنة من العنف أو الصعوبات املرتبطة باالحتالل
بارتكابه •  املئة)  يف  رجال (17  خمسة  كل  من  واِحد  أقرَّ 

ما  وأبلغ  زوجته.  ضد  الجسدي  العنف  أنواع  من  نوعاً 
يف  العنف  لهذا  تعرضهن  عن  النساء  من  املئة  يف  نسبته 21 
أمهاتهم  تعرّضت  الذين  الرجال  وأظهَر  األوقات.  من  وقت 
يف  الجسدي  للعنف  تعرضوا  الذين  أو  أطفال  وهم  للعنف 
املنزل أثناء طفولتهم ميالً أكرب لإلبالغ عن ارتكاب سلوكيات 

عنيفة بحّق زوجاتهم وهم كِبار.
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َمن األشخاص الذين أُجريت عليهم الدراسة 
االستقصائية؟

و1,199 •  رجل   1,200 عىل  االستقصائية  الدراسة  أُجريت 
امرأة ترتاوح أعامرهم بني 18 و 59 عاماً، وميثّلون قطاع غزة 

والضفة الغربية، مبا فيها القدس الرشقية.
يف •  الشباب  السكان  للمستجيبني  العمري  التوزيع  يعكس 

يف   31 و  الرجال  من  املئة  يف  غزة32  وقطاع  الغربية  الضفة 
بني 18  أعامرهم  ترتاوح  آراءهم  املستطلعة  من النساء  املئة 

و 25 سنة.
يف •  و 19  الحرضية،  املناطق  من  هم  العينة  من  املئة  يف   68

املئة من املناطق الريفية، و 13 يف املئة من مخيامت الالجئني.
60 يف املئة من الرجال و 70 يف املئة من النساء هم متزّوجون • 

أو َسبََق لهم الزواج. إّن متوسط سن الزواج يف العينة هو 25 
سنة للرجال و 20 سنة للنساء.

35 يف املئة من الرجال و 36 يف املئة من النساء تلقوا بعض • 
التعليم العايل.

69 يف املئة من الرجال مقابل 11 يف املئة فقط من النساء يف • 
العينة يشغلون وظائف يف الوقت الحايل.

يقضون •  النساء  من  املئة  يف   30 و  الرجال  من  املئة  يف   54
معظم وقتهم خارج العمل، أو يبحثون عن عمل. وقد توقّف 
ما نسبته 28 يف املئة من الرجال و 14 يف املئة من النساء عن 

البحث عن عمل.
بَلَـَغ متوسـط الدخـل الشـهري لـألرسة يف العينـة حـوايل 710 • 

دوالراً أمريكيـاً (حسـب مـا ّرصح بـه الرجـال) و730 دوالراً 
مـن  بقليـل  أكـرث  أي  النسـاء)،  رصّحـت  (حسـبام  أمريكيـاً 
خـط الفقـر البالـغ حـوايل 620 دوالراً أمريكيـاً. ويُعتَرب حوايل 
نصـف املسـتجيبني فقراء وفقاً لإلحصـاءات واملعايري الوطنية. 
لتمكـني الدراسـة مـن اختبـار العوامـل املرتبطة بـرثاء األرسة، 
تـم تصنيـف املسـتجيبني حْسـب «مـؤرش الـرثوة» إىل ثـالث 
مجموعـات ذات حجـم متسـاوي، اسـتناداً إىل العديـد مـن 

عوامـل ثـراء األَرس املبلـغ عنهـا.
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الجدول 2.1 أ
الخصائص الكمية للعيّنة - الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) – فلسطني 2016

النساءالرجال
%رقم%رقم

نوع التجمع السكاين
82068.381968.3حرضّي

23019.223019.2قروي

15012.515012.5مخيامت الالئجني

الفئة الُعمريّة

18-2438532.037431.2

25-3438131.838031.7

35-4929724.834128.4

50-5913711.41048.7

املستوى التعليمي
847.0796.6مدرسة ابتدائية

66855.766355.3مدرسة ثانوية

40834.542935.8تعليم عايل

الحالة املهنّية
82769.013111.0موظّف

37331.0106889.0غري موظّف

حالة التوظيف مستقرة يف الغالب
53659.912070.6(توافق أو توافق بشّدة)

الحالة االجتامعية
47539.636930.7أعزب

71759.876764.0متوزج

80.6635.3مطلق، منفصل، أرمل

العمر عند الزواج األول (املتوسط واالنحراف 
20 (4.0)25 (4.3)املعياري)

1,2001,199املجموع
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الفصل الثالث
مــقــّدمـــة
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إّن أي تحليل للعدالة بني الجنسني والرجولة يف فلسطني يجب أن يوَضَع يف إطار الديناميكيات املركزية التي تشكل الحياة الفلسطينية 
يف ظل االحتالل اإلرسائييل وما ميارسه من انتهاكات، مثل الترشيد والسلب والحرمان االقتصادي والُحكم العسكري. يف فلسطني، وكام 
ما تحّل الهياكل املجتمعية األخرى كمصدر  هو الحال يف البلدان األخرى التي ال توجد فيها دولة ذات سيادة أو ضعيفة جداً، غالباً 
ومن  أنّه  كام  الفلسطينية.  للحياة  املحوري  الدعم  مصدر  العائلة  وتُعترب  واالقتصادي.  والسيايس  االجتامعي  والدعم  لالستقرار  رئيس 
الرضوري فهم الحياة األرسية الفلسطينية والعالقات بني الجنسني يف ظل االحتالل اإلرسائييل كأساس للبيانات الواردة يف هذا البحث.

يف الحفاظ عىل متاسك وانسجام  اسرتاتيجياً  أوالً وقبل كل يشء، وكام أظهرت الدراسات السابقة، فقد لعبت املرأة الفلسطينية دوراً 
األرسة الفلسطينية عَرب مقاومتها لآلثار العديدة لالحتالل وقدرتها عىل مواجهة األزمات املستمرة. إن قوة األرسة – يف ظل هذا اإلحساس 
االحتالل  إجراءات  ملجابهة  الالزم  التضامن  عىل  الحفاظ  عىل  الفلسطينيني  بقدرة  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  واالنسجام -  بالرتابط  املستمر 
بشكل  العنرصية، مبا يف ذلك االجراءات التي تتسبب يف خلق املصاعب االقتصادية وتفاقمها. وقد كان هذا الصمود األرسّي رضورياً 
خاص، ال سيّام يف ظل سعي االحتالل إىل تقويض أو تقليص وجود الفلسطينيني يف أراضيهم من خالل ”النقل القرسي“ عرب إجراءاته 
املختلفة. وتجعل هذه االجراءات من جميع جوانب الحياة اليومية بالغة الصعوبة. ويف مواجهة هذه السياسات وغريها من السياسات 

املبارشة والعنيفة األخرى، فإن وجود عالقات مجتمعية وعائلية قوية هو رشٌط رضوري للتضامن واملقاومة.

متضاربة  عنارص  من  مزيج  وهي  متناقضة،  عالقات  أيضاً  تضّم  االجتامعيني،  والتضامن  للرتابط  مصدراً  بوصفها  حتى  األرسة،  أّن  َغرْيَ 
ومتعاونة، أو هي مصدر ”للرصاع التعاوين“ الذي يرتكز عىل املواقف واألدوار والتصورات الجنسانية غري املنصفة.1 ويعترب التعاون 
والتضامن األرسي أدوات رضورية للبقاء وسط األزمة السياسية الجارية. لكّن الرصاع وعدم املساواة ميكن أن يوجدا جنباً إىل جنب مع 
التضامن والتعاون، حتى داخل األرسة الواحدة. كام أن نطاق وطبيعة أي نزاع من هذا القبيل داخل األرسة يرتبط أيضاً بعوامل أخرى، 
منها الحالة االقتصادية لألرسة ومستوى التعليم واالنفتاح العام لألرسة عىل عالقات أكرث إنصافاً. ونتيجة هذه الديناميات املتناقضة 
واملتداخلة، من الواضح أن التضامن األرسي من أجل البقاء ال يتزامن بالرضورة مع عالقات أكرث إنصافاً فيام يتعلّق النوع االجتامعي. 

بدالً من ذلك، قد تستمر العالقات الجنسانية غري املنصفة داخل األرسة نفسها والتي تشكل أيضاً مصدراً حيويا للتامسك والدعم.2

يف ظل هذا الوضع املتناقض، ويف حني أّن العديد من عنارص النظام األبوي ال تزال قامئة فإّن بعض القوالب النمطية وأدوار النوع 
األرس  إظهار  مع  وحتى  ذلك،  مع  الفلسطيني3.  املجتمع  يف  الحياة  جوانب  من  العديد  جانب  إىل  التغيري،  قيد  هي  االجتامعي 
الفلسطينية القدرة عىل التحول والتكيف، فإن التحول الجذري نحو املساواة ال يزال صعباً. ويرجع ذلك بشكل جزيئ إىل سياسات 
االحتالل املستمرة التي تعيق كافة عنارص الحياة األرسية بشكٍل ملحوظ. يف هذا السياق، يصبح الحفاظ عىل املؤسسات املجتمعية 
مثل األرسة – حتى يف ظل «رصاعها التعاوين» ويف ظل األدوار غري املتكافئة بني الجنسني للرجال والنساء – اسرتاتيجية حيوية للبقاء 

للمقاومة. وسبيالً 

يتطلّب الصمود بطبيعته نوعاً من التحول االجتامعي. ويتطلب السعي لتحقيق الحرية والعدالة أن يناقش الرجال والنساء كافة أشكال 
التمييز واالضطهاد االجتامعي واالقتصادي والسيايس، مبا يف ذلك التمييز املبني عىل النوع االجتامعي. وهذا يعني أّن نجاح وعمق 
أيّة تحوالت اجتامعية، مبا فيها تلك املتعلقة باألدوار والعالقات املبنية عىل النوع االجتامعي، هو جزء ال يتجزأ من حراك املقاومة 
الجامعية يف فلسطني. وال ميكن وقف التحوالت االجتامعية والثقافية إال يف حاالت الهزمية الواضحة التي ال يستطيع فيها األشخاص أن 
يترصفوا أو يقاوموها متاماً. وهذا ما مل يحدث بعد يف فلسطني، حيث أّن التحوالت الشخصية واالجتامعية تجري جنباً إىل جنب مع 

أعامل املقاومة وعىل مستويات عديدة.

التمكني  هذا  حدث  وقد  للمرأة.  املتنامي  واالقتصادي  السيايس  التمكني  فلسطني  يف  واالجتامعي  الشخيص  التحول  مجاالت  ومن 
داخل األرسة -- وكثرياً ما ينبثق عن اسرتاتيجيات الصمود واملقاومة التي ناقشناها أعاله -- وكذلك يف مختلف املجاالت االجتامعية 
والسياسية. وقد انخرطت النساء الفلسطينيات دون شك يف أدوار غري مسبوقة داخل األرس الفلسطينية يف السنوات األخرية. فعىل 
متناسب  غري  بشكل  الذكور  األرسة  أفراد  عىل  واالعتقاالت  العنف  وحاالت  املنازل  وهدم  الحركة  قيود  أثّرت  عندما  املثال،  سبيل 

1   سني، أمارتيا. (1990) ” النزاعات بني الجنسني والتعاونيات.“ أوجه عدم املساواة املستمرة: املرأة والتنمية العاملية، حررتها تينكر، إيرين. نيو يورك: أوكسفورد ونيفرزيتي 
بريس، ص123-149.

2   كتاب، إيلني. (2010). «التعامل مع الرصاع: األرس واألرس الفلسطينية، ضد كل الصعاب يف النسويات، الدميقراطية، والدميقراطية املتطرفة». دراسات حالة يف أمريكا الجنوبية 
والوسطى، الرشق األوسط وشامل أفريقيا، تحرير دي ماركو، غراسيال و كونستانزا تابوش: ونيفرزيداد ناسيونال دي سان مارتن.

3   كتّاب، إيلني، التغلب عىل الرصاع، 2010
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وحّدت من قدرتهم عىل حامية أرسهم وإعالتها، َوَجَدت الكثري من النساء الفلسطينيات أنفسهن ينتقلن إىل أدوار جديد يف األرسة، 
إىل جانب الكفاح من أجل التحرر. وبعيداً عن األرس الفردية، أدى هذا االتجاه أيضاً إىل نشوء حركة شعبية للمجموعات واملنظامت 
وإىل  ومالياً،  اقتصادياً  أرستها  رفاه  حامية  عىل  املرأة  قدرات  زيادة  وإىل  املجتمع،  تحرير  إىل  واحد  وقت  يف  تسعى  التي  النسويّة 
املرأة  متكني  يف  تسهم  الجديدة  األدوار  هذه  كل  فإّن  ابحث،  هذا  يُظهر  وكام  الجنسني.  بني  حقيقية  عدالة  نحو  املجتمع  تحريك 

يف فلسطني. تدريجياً  واقتصادياً  سياسياً 

منذ اتفاق أوسلو يف عام 1993 والحالة االقتصادية يف فلسطني تنتقل من يسء إىل أسوأ. وقد كثف االحتالل اإلرسائييل مصادرة األرايض، 
وبناء املستوطنات غري الرشعية، وفرض القيود عىل التنقل. يف الوقت نفسه، أّدى تبني السلطة الفلسطينية للسياسات النيوليربالية إىل 
خلق واقع جديد من البطالة، والفقر، والتقسيم الطبقي، واالستقطاب واسع النطاق داخل املجتمع الفلسطيني. يف ظل هذه الظروف، 
وجدت املرأة الفلسطينية نفسها يف مواجهة تحّديات إضافية يف سعيها لتعوض الفاقد من الخدمات االجتامعية التي مل توفرها السلطة 
الفلسطينية، وتعويض أرستها عن فقدان عمل زوجها. وعندما يحصل الزوج عىل دخل غري منتظم أو متديّن – يف اقتصاد ُمَعْولَم أصبح 
فيه العمل املؤقت أو غري الرسمي هو األساس – وجدت العديد من النساء أنّه من الرضوري تكملة دخل األرسة. وقد أّدى ذلك إىل 
ألن هذه األنشطة تعترب ثانوية  انخراط نسبة كبرية من النساء الفلسطينيات يف مختلف أنواع العمل غري الرسمي. مع ذلك، ونظراً 
كام العمل املنزيل غري املنِصف للمرأة، حيث وجدت املرأة نفسها مرّة أخرى  ومؤقتة بالنسبة للمرأة، فهي ال تزال غري ظاهرة، متاماً 
عرضة لالستغالل بصورة أخرى. وكام سيبنّي هذا البحث، فإّن هذه التحوالت يف األدوار السياسية واالقتصادية للمرأة مل تُحِدث بعد 
تغيرياً دامئاً يف تقاسم العمل داخل األرسة الفلسطينية، كام أنّها مل تغري متاماً املواقف االجتامعية حول النوع االجتامعي والعالقات بني 

الجنسني يف فلسطني.

يضع هذا الواقُع السعَي لتحقيق أهداف العدالة املتعلقة بالنوع االجتامعي يف فلسطني يف حالة خاّصة؛ فبحسب العديد من املؤرشات 
االجتامعي  النوع  وتوقعات  األبوية  الهياكل  أّن  كام  الفلسطينيني،  لغالبية  بالنسبة  التدهور  يف  آخذة  فلسطني  يف  الحياة  جودة  فإّن 
مستمرة، يف حني يستمّر االحتالل عىل ما يبدو إىل أجل غري مسمى. يف الوقت نفسه، وعىل الرغم من هذه العوامل يف بعض األحيان 
وكنتيجة لها يف أحيان أخرى، يجد كثري من الرجال والنساء الفلسطينيني أنفسهم يف مواقع متحّولة فعالً عىل مستوى النوع االجتامعي. 
وقد سعت هذه الدراسة إىل توثيق هذه الديناميكيات املتداخلة بشكل أفضل وتوثيق هذه اللحظة من مسرية النوع االجتامعي الغنية 

يف الحياة الفلسطينية.

تُظهر البيانات بال شّك حدوث بعض التغريات اإليجابية يف العالقات بني الجنسني واملواقف الجنسانية يف فلسطني. وقد ّرصح العديد 
من الرجال يف الدراسة بأنهم يرغبون يف املزيد من املشاركة يف تقديم الرعاية ألطفالهم، وأنهم يرغبون يف رؤية عدد أكرب من النساء يف 
مناصب القيادة العامة، وأنّهم يعتقدون أّن عىل الفلسطينيني أن يبذلوا املزيد من الجهود لتحقيق املساواة بني الجنسني. كام أظهرت 
جديدة ومتغرية تتعلق بتوظيف املرأة وتعليمها وعملها  املقابالت النوعية التي أجريت مع الرجال والنساء يف هذه الدراسة أفكاراً 

املنزيل واألبّوة يف فلسطني.

يف   (IMAGES) الجنسني بني  واملساواة  الرجال  بشأن  الدولية  االستقصائية  الدراسة  إليه  توّصلت  ما  ضوء  يف  وحتى  القول،  خالصة 
فلسطني من أّن النظام األبوي ال يزال قامئاً ومهيمناً يف املجتمع الفلسطيني، فإنّها تدعم أيضاً االستنتاج بأّن الهياكل األبوية تتغري داخل 
بعض  حول  املعيارية  أو  العامة  البيانات  يف  منها  اليومية  الحياة  تفاصيل  يف  وضوحاً  أكرث  التغريات  هذه  تبدو  الفلسطيني.  املجتمع 
املواقف أو العالقات بني الجنسني. وتزداد هذه األفكار ثراًء بسبب التناقضات التي تظهر بني النتائج الكمية والكيفية التي تتعارض 
بني الجنسني، أو العكس، حيث ال تتطابق املامرسات املبلغ  فيها املواقف األبوية النظريّة يف بعض األحيان مع مامرسات أكرث إنصافاً 

عنها مع املواقف املنصفة.
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الفصل الرابع
املواقف تجاه املساواة بني الجنسني 

يف الحياة العامة والخاصة
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4.1 – الرجال والنساء: األدوار والحقوق
ال تزال املواقف الجنسانية غري املنصفة شائعة يف فلسطني. وقد اتفق حوايل 80 يف املئة من الرجال و 60 يف املئة من النساء عىل أّن 
أهم دور للمرأة هو تدبري أمور املنزل (الجدول 4.1 أ). وباملثل، اتفق 77 يف املئة من الرجال و 68يف املئة من النساء عىل أّن «تغيري 
حفاضات األطفال والقيام بعمل حاّمم لهم وإطعامهم ينبغي أن يكون مسؤولية األم. يف الوقت نفسه، اتفقت نسبة منخفضة جداً من 
الرجال (19يف املئة) والنساء (14 يف املئة) عىل القول بأنّه «من العار عىل الرجال املشاركة يف رعاية األطفال أو األعامل املنزلية األخرى».

تشري النتائج أيضاً إىل فرضية واسعة االنتشار مفادها أّن «الرجال يحتاجون إىل مامرسة الجنس أكرث مام تحتاجه النساء“، حيث وافق 
59 يف املئة من الرجال و 71يف املئة من النساء عىل هذا القول. مع ذلك، فإّن البحث الكيفي يظهر مواقف وتصّورات أكرث دقة وتنّوعاً 

حول الرجولة واألنوثة.

”ال يوجد هناك يشء اسمه ”رجل“ أو ”امرأة“، بَل هناك إنسان. وال توجد صفات تقترص عىل الرجال وصفات 
تقترص عىل النساء. الذكورة واألنوثة هي صفات جسدية ال ينبغي أن تنعكس يف األدوار والسلوكيات“.

رجل، طالب، 23 سنة، من مدينة نابلس

الجدول 4.1 أ
املواقف من املساواة بني الجنسني: أسئلة مقياس املساواة بني الجنّسني

أدوار الجنسني وصنع القرار، والعنف، وتصورات الرجولة واألنوثة، الدراسة االستقصائية  النسبة املئوية للمستجيبني الذين وافقوا عىل عبارات مختارة عن 
الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
8059دور املرأة األكرث أهمية هو رعاية املنزل وطهي الطعام لألرسة

8048يجب أن يكون الرجل صاحب الكلمة األوىل واألخرية عن القرارات يف املنزل

تغيري حفاضات األطفال والقيام بعمل حاّمم لهم وإطعامهم ينبغي أن تكون كلها 
7768مسؤولية األم

املواقف بشأن العنف
3426مثّة أوقات تستحق املرأة فيها الرضب

6350ينبغي للمرأة أن تتسامح مع العنف للحفاظ عىل األرسة

*89يف حال تعرّيض لإلهانة من رجل آخر يف مجتمعي، سوف أدافع عن سمعتي حتّى ولو بالقّوة

تصّورات الذكورة واألنوثة
4020الخشونة هي رشط من رشوط الرجولة

1914أعتقد أنه من املخجل عىل الرجال املشاركة يف رعاية األطفال أو يف األعامل املنزلية األخرى

8264من واجب الرجل مامرسة الوصاية عىل أقاربه من اإلناث

ً 7626الفتيان مسؤولون عن سلوك أخواتهم، حتى لو كانوا أصغر منهّن سّنا

2939ينبغي أن تتمتع املرأة غري املتزوجة بنفس الحق يف العيش كالرجل غري املتزوج
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5471ينبغي أن تتمتع املرأة بنفس حرية الوصول إىل املواقع عىل شبكة اإلنرتنت مثل الرجل

املواقف تجاه العالقات، والحياة الجنسية، والتكاثر
2531تقع عىل عاتق املرأة مسؤولية تجنب وقوع الحمل

5971يحتاج الرجال إىل مامرسة الجنس أكرث مام تحتاج النساء

6762ال ينبغي أن يكون للزوج أصدقاء من الجنس اآلخر

8167ال ينبغي أن يكون للزوجة أصدقاء من الجنس اآلخر

 * مل يتم تضمني هذا البيان يف استبيان املرأة

يعتقد أقّل من 50 يف املئة من النساء املستطلعة آراءهّن أّن الرجل ينبغي أن يكون صاحب الكلمة الفصل بشأن القرارات املتخذة يف 
بيته، مقارنة مع 80 يف املئة من الرجال الذين يعتقدون بأحّقيتهم يف هذه القرارات. وأظهر املستجيبون تبايناً أكرث وضوحاً يف القول 
بأّن «األوالد مسؤولون عن سلوك أخواتهم، حتى لو كانوا أصغر منهّن سّناً“، حيث كانت نسبة الرجال الذين وافقوا عىل هذا القول 

أعىل بثالث مرّات من نسبة النساء اللوايت وافقن عىل ذلك.

من منظور نسوّي شامل باستخدام مقياس املساواة بني الجنسني، متيل النساء الفلسطينيات إىل اتخاذ مواقف أكرث إنصافاً من الرجال. 
وقد اختارت الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) يف فلسطني عرشاً من بیانات اآلراء الواردة 
يف الجدول 4.1 أ لتضمینھا يف مقیاس املساواة بني الجنسني علی املستوى اإلقلیمي، والذي یعرض اآلراء علی مقياس من 0 إلی 3 
(حیث یعکس 0 الرّد األکرث إجحافاً بین الجنسین، ويعكس الرقم 3 الرّد األكرث إنصافاً بني الجنسني). وكام هو مبني يف الجدول 4.1 ب، 
بلغ متوسط املساواة بني الجنسني للرجال يف العينة القطرية الفلسطينية 1.17 درجة، يف حني بلغ متوسط املساواة بني الجنسني لدى 

النساء 1.52 درجة.

الجدول 4.1 ب
GEM Scale مقياس املساواة بني الجنسني

مقياس الرجال املهتمني باملساواة بني الجنسني فيام بني الرجال والنساء حسب الخلفيات املختارة،الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني 
الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
1.171.52متوّسط الدرجة اإلجاميل

مؤرش الرثاء

1.351.67غني

1.241.48متوسط

0.931.40فقري

التعليم

1.301.65عايل

1.131.46إعدادي / ثانوي

1.041.38أسايس

0.841.21مل يتلق / مل تتلّق تعليم
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نوع التجمع السكاين

1.211.58قروّي

1.171.49حرضّي

1.101.56مخيامت الجئني

الفئة العمرية

50-591.181.36

35-491.191.46

25-341.151.53

18-241.181.61

مشاركة الوالد يف أعامل املنزل
1.111.49مل يشارك

1.241.55شارَك

ترتاوح درجات مقياس املساواة بني الجنسني بني 0 و 3.0، حيث 0 هي األكرثإ جحافاً و 3.0 األكرث إنصافاً.

َحَصَل الرجال األكرث ثراًء ومن ذوي التعليم الجيد -- والذين شارَك آبائهم يف أعامل منزلية نسائية -- عىل أعىل الدرجات عىل مقياس 
ا ملساواة بني الجنسني، وقد حققوا مستويات إحصائية ُمرضية.

ومن الجدير بالذكر أنّه مل يُالحظ وجود أيّة فروق ذات داللة إحصائية بني الفئات العمرية، مام يشري إىل أن التغريات يف آراء الرجال 
البطالة،  معّدالت  بارتفاع  الرجال  من  الشباب  جيل  بني  املواقف  تتأثر  وقد  األجيال.  لتغريات  تخضع  ال  الجنسني  بني  العالقات  حول 
وانخفاض إمكانية اللحاق بالتعليم العايل (مقارنة باألجيال األكرب سناً)، إىل جانب عوامل أخرى. مع ذلك، فقد الحظنا شيئاً من التغيري 
املبني عىل الفئة العمرية يف أوساط النساء املستجيبات، حيث حصلت املستجيبات األصغر سناً عىل درجات عالية عىل مقياس املساواة 
بني الجنسني، مقارنة مع فئة كبار السن من املشاركات. كام تبّنت النساء من ذوي الدخل الجيّد وذوات التعليم األفضل مواقف أكرث 

إنصافاً. وباملقارنة مع املستجيبات من املناطق الريفية واملخيامت، فقد تبّنت النساء من املناطق الحرضية مواقف أقل إنصافاً.

«يـرى املجتمـع أن الرجـل يتّسـم بالخشـونة، وأّن دوره الرئييس هـو إعالة أهل بيته. لكن مـن وجهة نظري 
فـإّن الـوالء والصـدق واالحـرتام هـي مـن صفـات الرجولـة. وميكـن للمـرأة أيضـاً أن تتحـّىل بهـذه الصفات 

األخالقيـة أيضاً”.
امرأة، طالبة، 20 سنة، مدينة القدس

غالبية األرس املستجيبة هي ذات دخل متواضع، وهو ما يلعب دوراً يف إعاقة عملية التحول االجتامعي وتعزيز السلوكيات املنصفة بني 
الجنسني. وقد أظهرت بيانات املسح انخفاض مستويات الدخل بني أرس املستطلعني، حيث تراوح متوسط دخل األرسة بني 700-730 
لإلحصاءات  أمريكياً. ووفقاً  دوالر أمرييك ألرسة مكونة من خمسة أشخاص، أي أكرث بقليل من خط الفقر البالغ حوايل 620 دوالراً 
النوع  تجاه  املحافظة  مبواقفهم  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  ما  وهو  الفقراء،  من  يعتربون  املستجيبني  نصف  حوايل  فإّن  الوطنية  واملعايري 

االجتامعي، حيث أّن انعدام األمن يف ظروف الحياة ميكن أن يعزز املواقف املقاومة للتغيري تجاه القضايا االجتامعية املختلفة.
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4.2 الرجال، النساء، العمل
ميتلك الرجال فرصة أفضل للوصول إىل الفرص التعليمية واالقتصادية يف أوقات الندرة، وتوافق كثري من النساء عىل هذا القول. وقد 
أجمع حوايل 83 يف املئة من الرجال و70 يف املئة من النساء عىل أن حصول الرجل عىل العمل ينبغي أن يحظى باألولوية عىل املرأة 

عند شّح الفرص (الشكل 4.2أ)، كام هو الحال يف فلسطني.

الشكل 4.2 أ
املواقف تجاه متكني النساء

نسبة املستجيبني الذين وافقوا أو وافقوا بقوة عىل عبارات مختارة بشأن تعليم املرأة وتوظيفها، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني 
الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

مبا أن البيانات الواردة يف الشكل (4.2 أ) تتعلق بظروف الندرة، فمن املهم فهم هذه النتيجة يف سياقها الصحيح، مع اإلقرار باآلثار 
املرتتبة عىل العوامل املادية التي تسهم يف تشكيل املواقف املتعلّقة بالنوع االجتامعي. ونتيجة ملامرسات االحتالل الذي طال أمده، مبا 
يف ذلك مصادرة األرايض والقيود املفروضة عىل حركة الفلسطينيني، إىل جانب أمور أخرى كثرية، فإّن فرص كسب الدخل للفلسطينيني 
مقيدة بشّدة. وعندما يتزامن هذا االقتصاد السيايس املشوه بالرأي املجحف القائل بأن مهّمة الرجل تقترص عىل إعالة األرسة ماّدياً، 
فمن املرجح أن تظهر مواقف مثل تلك الواردة يف الشكل ( 4.2 أ). بَيَْد أّن هذه املواقف تتزامن مع االستنتاج الذي توّصلنا إليه بأّن 
ثالثة أرباع النساء ونصف الرجال الذين شملهم االستطالع يتّفقون عىل أّن املرأة املتزوجة ينبغي أن تتمتع بنفس الحق يف العمل خارج 

املنزل كام زوجها، إىل جانب اآلراء املنصفة للرجال عموماً فيام يتعلق بتعليم املرأة.

يف  تحوالً  بالرضورة  يعكس  ال  هذا  أن  غري  العمل.  سوق  يف  املرأة  مشاركة  تجاه  إيجابية  أكرث  آراء  ”هناك 
وجهات النظر تجاه املرأة ويف االعرتاف بحقوقها، بل يعكس التحوالت يف طبيعة الحياة والظروف االقتصادية 

الصعبة التي تلزم املجتمع باملوافقة عىل عمل املرأة خارج املنزل».
رجل، مقاول، 45 سنة، مدينة رام الله
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4.3 – املرأة يف الحياة العاّمة
ال يتفق الرجال والنساء يف فلسطني حول ما إذا كان ينبغي للمرأة أن تشغَل أدواراً عامة أكرث يف البالد. وقد َوَجَدت الدراسة االستقصائية 
الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) يف فلسطني 2016 أّن عدداً أكرب من النساء (59 يف املئة من العينة) مقارنة مع 
الرجال (42 يف املئة) يعتقدَن أّن املرأة ينبغي أن يكون لها متثيل أكرب يف القيادة السياسية (الشكل 4.3 أ). مع ذلك، فقد اتّفق أكرث من نصف 
النساء وثلثي الرجال عىل أن ”النساء عاطفيات جّداً كقيّاديّات“، مام يشري إىل وجهات نظر متباينة حول مشاركة املرأة إىل السلطة العامة.

الشكل 4.3 أ
املواقف تجاه مشاركة املرأة يف القيادة

نسبة املستجيبني الذين وافقوا أو وافقوا بشدة عىل عبارات مختارة بشأن مشاركة املرأة يف املناصب القياديّة والحياة السياسية، الدراسة االستقصائية الدولية 
بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

وباملثل، كانت النساء أكرث ميالً من الرجال للموافقة عىل مشاركة املرأة يف مناصب قيادية محددة (الجدول 4.3 أ). كام عّربَ الرجال من 
جهة والنساء إىل حّد أكرب عن دعهم لحق املرأة يف االنتخاب، وقيادة املنظامت غري الحكومية، والنقابات املهنية، واملشاركة يف الربملان. 
وقد أحدثت مشاركة املرأة يف كفاح التحرير الفلسطيني العديد من التغيريات يف املواقف واملامرسات فيام يتعلق باملشاركة السياسية 

للمرأة، وخاصة بني الرجال يف الحركة الوطنية.

إىل ذلك، أبدت النساء تأييداً أكرب من الرجال للكوتا النسائية (الجدول 4.3 ب). ففي االنتخابات الربملانية واملحلية األخرية يف فلسطني 
تم اعتامد نظام الكوتا للمرشحات (حيث تم تخصيص 20 يف املئة من املقاعد للنساء). ويف حني أبدى قرابة 60 يف املئة من الرجال 

تأييدهم لهذه الحصص، فقد بلغت هذه النسبة يف أوساط النساء املستطلعة آراءهّن نحو 80 يف املئة.
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الجدول 4.3 أ
املرأة والقيادة العاّمة

نسبة الرجال والنساء الذين عّربوا عن تأييدهم ملشاركة املرأة يف مناصب عاّمة محددة – الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 
(IMAGES) فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
4659النساء كرؤساء أحزاب سياسية

6678النساء كأعضاء يف الربملان ومجالس النواب
5969النساء كوزراء يف الحكومة

3647النساء كرؤساء دول
7987النساء كناخبات

5370النساء كمتظاهرات يف االحتجاجات السياسية
5869النساء كضبّاط رشطة

7390النساء كرؤساء للمنظامت غري الحكومية
6685النساء كرؤساء للنقابات املهنية

5776النساء كرؤساء التحادات التجارة
5266النساء كقاضيات

4054النساء كمجّندات ومقاتالت يف الجيش والقوات املسلّحة
5771النساء كزعامء دين *

* ال يشمل األمئة والكهنة
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الجدول 4.3 ب
املواقف تجاه نظام الكوتا وتوظيف املرأة

نسبة املستجيبني الذين وافقوا عىل عبارات مختارة حول سياسات الكوتا النسائية يف العمل،الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 
(IMAGES) فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
الستجيبون الذين عّربوا عن تأييدهم للعبارات التالية:

5779نسبة ثابتة من املناصب أو الكوتا النسائية يف الربملان أو مجلس الوزراء

7089نسبة ثابتة من املقاعد أو الكوتا النسائية للدراسة يف الجامعات

5276نسبة ثابتة من املناصب أو الكوتا النسائية يف املواقع التنفيذية

7590رواتب متساوية للرجال والنساء يف نفس املناصب

املستجيبون الذين وافقوا عىل ما ييل:
7790العمل مع النساء كزمالء من درجة أقل

7994العمل مع النساء كزمالء من نفس الدرجة

6383وجود رئيسة عمل امرأة

وعىل صعيد العالَم األوسع للعمل، يرتاوح دعم املرأة للسياسات الداعمة للمساواة بني الجنسني من 76 يف املئة فيام يتعلق بالكوتا 
النسائية يف املناصب التنفيذية، إىل نسبة عالية تبلغ 90 يف املئة فيام يتعلّق بالحصول عىل أجور متساوية مع الرجال يف نفس املناصب. 
ويرتاوح دعم الرجال من 52 يف املئة فيام يتعلق بالكوتا النسائية يف املناصب التنفيذية، إىل نسبة مرتفعة تبلغ 75 يف املئة بخصوص 
الحصول عىل أجور متساوية لنفس املناصب. ويُعزى هذا التأييد األضعف للكوتا النسائية يف املناصب التنفيذية عىل األرجح إىل التصور 

تجاه القطاع الخاص باعتباره حكراً عىل الرجال.

وقد عّربَ الرجال والنساء عىل حد سواء عن ارتياحهم إىل حد كبري للتفاعل مع النساء يف مكان العمل. حيث أفاد أكرث من ثالثة أرباع 
الرجال وأربعة أخامس النساء موافقتهم عىل العمل مع النساء كزمالء من درجة أقل أو من نفس الدرجة. وقد أبدى أكرث من 60 يف 

املئة بقليل من الرجال، وهي نسبة أقل من النساء، استعدادهم للعمل مع رئيسات عمل نساء.

تؤكّد نتائج البحث الكيفية أّن الرجال والنساء مييلون التخاذ آراء أكرث إيجابية بشأن حقوق املرأة وتساوي األدوار يف املجاالت العاّمة 
مقارنة مع الحياة الخاصة(انظر إىل القسم 6.4). وهذا يطرح تساؤالً حول قدرة املرأة عىل تحقيق املساواة يف املجال العام يف وقٍت 

تقّل فيه املساواة عىل مستوى أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر.

ابنتَّي  لـمصلحة  وظيفتي  ترك  قررت  ذلك،  مع  شخصيتي.  تطوير  يف  العمل  وساهم  عامني  ملدة  «عملت 
ِبابنتيَّ  عالقتي  عىل  أثر  قد  متواضع  ماّدي  مبردود  طويلة  لساعات  العمل  أّن  ذلك  بعد  أدركت  االثنتني. 

الصغريتنَي. وقد أصبحت غري راضية عن نوعية التعليم الذي تتلقاه ابنتّي من والديت ووالدة زوجي».
امرأة، غري موظفة، 28 سنة، مدينة رام الله
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4.4 – املساواة بني الجنسني والقانون
أساس  عىل  والقتل  واملرياث،  الطالق،  وهي:  الفلسطيني،  السياق  يف  الحساسية  بالغة  تعترب  االجتامعي  النوع  قانون  يف  نقاط  ثالث  مثّة 
النسائية  الحركة  سعت  لقد  املرأة.  عىل  والسيطرة  الرجل  لسلطة  واضحة  انعكاسات  هي  الرشف  وقتل  واملرياث  الطالق  إن  الرشف. 
الدراسة  وجدت  وقد  الثالث4.  القضايا  هذه  ملعالجة  القامئة  الترشيعات  تغيري  إىل  مرّات  عّدة  اإلنسان  حقوق  ومنظامت  الفلسطينية 
االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) يف فلسطني 2016 أّن نسبة 37 يف املئة من الرجال مقارنة مع 55 
يف املئة من النساء يؤيدون املساواة بني املرأة والرجل يف املرياث (انظر الجدول 4.4 أ). وتشري النتائج الكيفية إىل أنّه ومع استخدام العامل 

الِدينّي للدفاع عن عدم املساواة يف املرياث يف كثري من األحيان، إّال أّن املصالح االقتصادية غالباً ما تلعب دوراً مركزياً يف هذا السلوك.

«املرياث هو حّق ضمنه الدين اإلسالمي للمرأة، وينبغي تشجيع النساء عىل الحصول عىل حّقهن يف املرياث. 
غرَي أن أفراد األرسة الرجال ال يشجعون النساء عىل الحصول عىل مرياثهن انطالقاً من مصالحهم املادية».

رجل، صاحب بقالة، 50 سنة، مدينة نابلس

الجدول 4.4 أ
التغرّيات القانونية

نسبة املستجيبني الذين يََرْوَن رضورة وجود قانون بشأن جوانب مختارة من املساواة بني الجنسني، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني 
الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
املستجيبون الذين يعتقدون بأنّه من الرضوري وجود قانون بشأن ما ييل ...

6481تجريم العنف املنزيل، مبا يف ذلك اغتصاب الزوجة

3755السامح لآلباء بكتابة وصية تعطي مرياثاً متساوياً لألبناء والبنات

6276التعامل مع قضايا قتل الرشف متاماً كام أية جرمية قتل

5081إعطاء النساء والرجال نفس الحق يف املبارشة بالطالق

تُظهر النتائج أّن غالبية الرجال والنساء يف فلسطني يؤيدون اعتبار مسألة اغتصاب الزوجة جرمية. وقد تأسس أول تحالف وطني يف 
فلسطني للقضاء عىل العنف ضد املرأة سنة 2003، وقد َحَشَد منذ ذلك الحني حمالت توعية عامة حول هذه القضية يف التجمعات 
الفلسطينية. وقد أمثر هذا الجهد والجهود األخرى املامثلة يف ارتفاع نسبة الرجال الذين يؤيدون سّن قانون يجرم العنف املنزيل، مبا 
يف ذلك االغتصاب الزوجي، حيث بلغت نسبة الرجال الذين دعموا هذا الطرح يف االستطالع 64 يف املئة. ومن املثري لالهتامم أنّه عىل 
الرغم من أّن 81 يف املئة من النساء يؤيدن سّن مثل هكذا قانون حقيقية أّن واحدة من كل خمس نساء تقريباً يرفضنه يشري إىل أن 

هناك نساء يفّضلن إبقاء هذه املسائل الخاصة خارج نطاق اإلطار العام.

هذا وعّربَ كّل من الرجال والنساء عن اعتقادهم بأّن قوانني الطالق الحالية هي يف صالح املرأة بطرق شتى، باستثناء الحق يف املبارشة 
بالطالق الذي اعتربه أغلب الرجال والنساء أنّه يف صالح الرجل. وفيام يتعلق بالنفقة (التي تقترص يف الرشيعة اإلسالمية عىل «مدفوعات 
نفقة» شهرية، بدالً من حصة من األصول املنزلية أو الرثوة املرتاكمة خالل فرتة الزواج)، فقد رأى 80 يف املئة تقريباً من الرجال و 69 
يف املئة من النساء أّن القوانني الحالية تصّب يف صالح املرأة ال الرجل. وميكن أن يعزى هذا االفرتاض إىل حقيقة أّن املرأة فقط هي 

صاحب الحق القانوين يف الحصول عىل النفقة عند فسخ الزواج.

4   بالنسبة للمسلمني يف الضفة الغربية وغزة، تخضع قضايا األحوال املدنية لقانون األحوال الشخصية األردين (1976) والقانون املرصي لحقوق األرسة (1954) والقانون اإلرسائييل.
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وعىل ذات النحو، رأى كل من الرجال والنساء املستطلعة آراءهم أّن حق الزيارة والحضانة هو إّما لصالح املرأة (بنسبة 41 يف املئة لكل 
من املستجيبني رجاالً ونساًء عىل السواء)، أو لصالح النساء والرجال عىل قدم املساواة (48 يف املئة لكل من املستجيبني رجاالً ونساًء عىل 
السواء). ومن التفسريات املحتملة لهذه النتائج املستوى املنخفض للمعرفة بقوانني األرسة فيام بني املستجيبني، أو شعور املستجيبني 
بعدم القدرة عىل انتقاد القانون. وتكشف بيانات االستقصاء أن نسبة مئوية صغرية نسبياً من الرجال (25.5 يف املئة) والنساء (34.2 

يف املئة) أبلغوا عن إملامهم بقانون واحد عىل األقل يحمي املرأة ويعزز حقوقها.

لقد أكّد البحث الكيفي هذه النتائج. حيث أشار العديد من الرجال والنساء الذين أجريت معهم مقابالت إىل أنّهم ال يعرفون الكثري 
عن القوانني الحالية. يف الوقت ذاته، أشار املستجيبون األكرث دراية بقوانني األرسة إىل وجود ترشيعات أكرث إنصافاً لكّنها مقيّدة ببعض 
وتكلفة، مام  وجهداً  املعيقات العملية. وأوضح أحد الرجال الذين أجريت معهم مقابالت أّن «لجوء املرأة إىل املحاكم يتطلب وقتاً 
يجرب العديد من النساء الفقريات عىل االستسالم». وقد شكك مستجيبون آخرون بقدرة القانون عىل حل املسائل املتعلقة بالشؤون 

االجتامعية واألرسيّة.

هناك توافق قوي بني الرجال والنساء عىل أّن املساواة بني الجنسني مل تتحقق بعد يف فلسطني. وأقّر ثالثة أرباع الرجال ونحو 87 يف املئة 
من النساء املستطلعة آراءهم «أنّنا نحن كفلسطينيني بحاجة إىل بذل املزيد من الجهود لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل». إىل ذلك، 
أبدى جزء كبري من الرجال خشيتهم من املساواة بني الجنسني، حيث عّربَ رجالن مقابل كل امرأة واحدة عن تخّوفهم من أّن «املزيد 

من الحقوق للمرأة يعني خسارة للرجل».

الشكل 4.4 ب
املواقف تجاه املساواة بني الجنَسني

نسبة املستجيبني الذين وافقوا أو وافقوا بشّدة مع عبارات مختارة حول املساواة بني الجنسني ،الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 
(IMAGES) فلسطني 2016

أكرث  كانوا  لكّنهم  الجنسني،  بني  املساواة  مسألة  تجاه  إيجابية  أكرث  تجاوباً  الفلسطينيون  والنساء  الرجال  أبدى  النظرية،  الناحية  من 
عند سؤالهم عن التفاصيل. عالوة عىل ذلك، تؤكد النتائج الكيفيّة أّن املشاركة املبارشة للمرأة يف املقاومة قد غريت بشكل  تحفظاً 
إيجايب املواقف واملامرسات املتعلّقة بحقوق املرأة، وهو ما يشري إىل وجود صالت بني النشاط السيايس واملامرسة السياسية من جهة، 
وبني التحوالت يف نظم القيم االجتامعية واملواقف االجتامعية من جهة أخرى. وقد رصّحت إحدى النساء املستطلعة آراءهّن مبا ييل:
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«عَرب التاريخ، ارتبط نضال املرأة الفلسطينية بالنضال الفلسطيني من أجل التحرير. وكان ملشاركة املرأة يف 
جميع أشكال النضال أن أتاَح لها املزيد من الفرص. وقد مّكنت هذه املشاركة املرأة الفلسطينية وأعطت 

الرشعية ملطالبها املتمثّلة بتحقيق املساواة االجتامعية واملساواة بني الجنسني».
امرأة، موظفة يف وزارة الصحة، 47 سنة، مدينة رام الله

يرتبط رشف العائلة بهوية املرأة يف السياق الفلسطيني، عىل الرغم من أن معظم املشاركني يرفضون القتل عىل خلفية الرشف. وّرصَح 
ما يقرب من نصف املستجيبني (53 يف املئة من الرجال و 54 يف املئة من النساء) عن أنّهم سمعوا عن حوادث «قتل عىل خلفية 
الرشف» يف تجّمعهم السّكاين خالل السنة املاضية. تشري هذه األرقام املرتفعة إىل أّن املستجيبني يتذكرون جيداً تقارير وسائل اإلعالم. 
ويؤيد غالبية الرجال والنساء املبدأ العام القائل بأّن لباس املرأة وترصّفاتها يؤثّر بشكل مبارش عىل رشف الرجل (الشكل 4.4.1 أ). وقد 
أبدى ما نسبته 82 يف املئة من الرجال دعامً أكرب ملقولة أّن املرأة مسؤولة عن رشف الرجل، مقابل 66 يف املئة من النساء. مع ذلك، 
يعتقد عدد أقل من الرجال (46 يف املئة) وحتّى عدد أقل من النساء (38 يف املئة) أّن «الفتاة أو املرأة عادة ما تستحق عادة هذه 
العقوبة (قتل الرشف) من أرستها». فيام رأى عدد أقل من الرجال (35 يف املئة) والنساء (22 يف املئة) أّن جرائم الرشف ال ينبغي أن 

يعاقب عليها القانون.

الشكل 4.4 ج
املواقف تجاه القتل بداعي الرشف

نسبة املستجيبني الذين ترتاوح أعامرهم بني 18-59 سنة الذين وافقوا أو وافقوا بشدة مع عبارات مختارة حول جرائم القتل عىل خلفية الرشف ،الدراسة 
االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016
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الفصل الخامس
الطفولة واملراهقة
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5.1 أدوار وحقوق النوع االجتامعي خالل مرحلة الطفولة
يتمتّع الفتيان بقدر أكرب من حرية الحركة واملزيد من الوقت الحر مقارنة مع الفتيات. وعند سؤالهم عن طفولتهم، قال 92 يف املئة 
من الرجال املستطلعة آراءهم أنّه كان من السهل عليهم وعىل إخوانهم الذكور (مقارنة مع أخواتهم اإلناث أو الفتيات يف الحي) 
الخروج من املنزل عندما كانوا أطفاالً، فيام قال 75 يف املئة منهم أنّه كان لديهم وقت فراغ أكرب من أخواتهم اإلناث الاليت انشغلن 
باألعامل املنزلية، عىل خالف إخوانهّن الذكور. وعىل النقيض من ذلك، قال 63 يف املئة من النساء أنّهن كّن أقل قدرة عىل الخروج من 
املنزل يف مرحلة الطفولة (مقارنة مع إخوانهن)، وقال 43 يف املئة فقط منهّن أنّه كان لديهّن وقت فراغ أقل بسبب انشغالهّن باألعامل 
املنزلية. ومن الجدير بالذكر أّن أكرث من نصف الرجال الذين شملهم االستقصاء (55 يف املئة) أفادوا بأنّه كان لديهم وقت فراغ أقل 
وهم أطفال بسبب االضطرار إىل العمل لكسب الدخل. وأكّد ما نسبته 39 يف املئة تقريباً من النساء املستجيبات نفس املالحظة بشأن 
إخوانهّن الذكور. وعىل العموم، تذكّر الرجال أنّه كان لديهم امتيازات أكرث من أخواتهم اإلناث، يف حني تذكرت النساء أنّهن يتمتعن 

بحرية أكرب مام أقّر به الرجال.

5.2 – العمل املنزيل وصنع القرار األرسّي خالل الطفولة واملراهقة
اتّسمت البيئة املنزلية الطفولة ملعظم املستجيبني يف فرتة الطفولة بتقسيامت غري منصفة قامئة عىل النوع االجتامعي غري املنصفة عىل 
مستوى العمل والسلطة يف البيت. أّما بالنسبة للغالبية العظمى من املستجيبني الرجال والنساء، فقد كان األب هو الشخصية األهم من 
بني الذكور يف املنزل خالل مرحلة منّوهم. وهذا نتاج االنتقال إىل األرسة النووية يف فلسطني خالل سبعينات ومثانينيات القرن املايض، 
والذي أّدى إىل تقليص الدور املركزي الذي كان يلعبه بعض األقرباء الرجال يف السابق (عادة كبار السن). وأفاد أكرث بقليل من 5 يف 
املئة من الرجال الذين شملهم االستطالع بأنّه مل يكن هناك شخصية بالغة األهميّة من الرجال يف طفولتهم، وقد يُعزى ذلك إىل منّوهم 
يف أرسة تقودها امرأة. هذا وأشارت النساء املستجيبات إىل أّن إخوانهّن الذكور احتلّوا املركز الثاين كأهم الرجال يف البيت خالل مرحلة 
منّوهّن. ويف نظام القرابة السائد يف املجتمع الفلسطيني، يُعترب اإلخوة مصدر الدعم األسايس لألخوات طوال حياتهن، وينعكس ذلك يف 

ظاهرة تنازل املرأة عن حقوقها اإلرثية لصالح أشقائها الذكور.

 إىل ذلك، أفاد معظم املستجيبني بأّن آبائهم مل يسبق لهم القيام مبهام منزلية معيّنة كإعداد الطعام، أو تنظيف املنزل، أو غسل املالبس، 
أو تنظيف الحامم / املرحاض (الشكل 5.2 أ). ومتاشياً مع النتائج التي توصلت إليها دراسات أخرى يف فلسطني،5 اتّضح أَن املهام األكرث 
لآلباء كانت القيام بالتسوق إلحضار اللوازم املنزلية، تليها رعاية األب للمستجيب أو إخوانه / أخواتها. وعىل الرغم من هذا  شيوعاً 
التشّدد املستمر يف األدوار األرسيّة، فقد وجدت املقابالت الكيفية بعض االستثناءات ال سيام بني الرجال األحدث سناً يف حياتهم الزوجية 

(أنظر إىل القسم 6.3).

تكن  ومل  االجتامعي،  النوع  أساس  عىل  صارم  بشكل  مقّسم  فيها  العمُل  تقليدية  ريفية  أرسة  يف  «نشأت 
املساواة بني الجنسني جزءاً من تربيتي. مع ذلك، فقد تغري هذا السلوك يف عائلتي الحالية، فقد اتفقت مع 

زوجتي منذ البداية عىل تشكيل أرسة أكرث إنصافاً».
رجل، معلّم مدرسة، 30 سنة، مدينة رام الله

5   تتفق هذه النسب مع النتائج التي توصل إليها مسح استخدام الوقت الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2012/2013، والذي أفاد بأن حوايل 90.8 يف املئة من 
اإلناث اللوايت بلغن 10 سنوات فأكرث يقمن باألعامل املنزلية (إعداد وتقديم الطعام والتنظيف والتسوق والرعاية املنزلية) مقابل 44.6 يف املئة من الذكور. راجع الجهاز املرکزي 

لإلحصاء الفلسطيني. (2014). النتائج الرئيسية ملسح استخدام الوقت، 2012/2013. رام الله.
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الشكل 5.2 أ
األعامل املنزلية يف الطفولة واملراهقة

نسبة املستجيبني الرجال الذين ترتاوح أعامرهم بني 18-59 سنة الذين أفادوا أّن والدهم أو رجالً آخر (باستثناء العاملني يف املنازل من الذكور) قد قام ببعض 
املهام املنزلية املختارة، ونسبة الرجال والنساء الذين ترتاوح أعامرهم بني 18-59 سنة الذين أبلغوا عن مشاركتهم يف مهام منزلية مختارة عندما كانوا يف سّن 

13 - 18 سنة،الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016.

 

وعند سؤالهم عن منزل الطفولة، رأى الرجال أّن أباءهم كانوا أصحاب القول الفصل يف القرارات التي تذكّرتها مقارنة باملستجيبات من 
النساء. كام اتفق املستجيبون نساًء ورجاالً عىل أّن األب هو صاحب القرار النهايئ يف زواج ابنته، بنسبة 38 يف املئة لكل من الرجال والنساء. 
أّما بالنسبة لجميع العنارص األخرى، فقد أبدى الرجال اعتقادهم بأّن آباءهم كانوا أصحاب القرار النهايئ يف املنزل، مقارنة مع عدد أقل من 
النساء الاليت اعتقدن ذلك. وتبنّي الدراسات االستقصائية التي أجريت مؤخراً يف فلسطني أنه يف املجتمع الفلسطيني املعارص ، ال يزال الزوج 
ميتلك الدور األكرب يف اتخاذ القرارت من الزوجة خاصة فيام يتعلق برشاء املمتلكات.6 َغرْيَ أّن املقابالت الكمية أظهرت وجود فروق دقيقة 

يف عملية صنع القرار هذه، وكشفت عن عمليات تفاوض ونوٍع من توازن القوى بني الرجال والنساء يف األرسة.

«يف أرسيت، وكام هو الحال يف معظم األرس التقليدية، كان أيب هو صاحب القول الفصل يف معظم املسائل 
العائلية. مع ذلك، كان هناك تأثري كبري من والديت عىل قرارات والدي حاسامً. فقد اعتدت أنا وأخوايت عىل 

التواصل مع أّمنا بشأن قضايانا املختلفة حتى تتحدث مع والدنا وتؤثر عىل قراراته».
امرأة، موظفة بنك، 25 سنة، مدينة القدس

رصّحت جميع النساء تقريباً وعدد قليل من الرجال عن قيامهم بأعامل منزلية خالل فرتة املراهقة. وباستثناء التسوق لألغراض املنزلية، 
احتلّت النساء وبأغلبية ساحقة أعىل مستويات املشاركة يف مختلف املهام املنزلية خالل فرتة املراهقة أكرث من الرجال (الشكل 5.2 
أ). وكانت معدالت مشاركة الرجال يف املهام املنزلية النسويّة (مثل غسل املالبس وتنظيف الحامم أو املرحاض) خالل مراهقتهم أقل 

بكثري من النساء.

يف البحث الكيفي، قال بعض املستجيبني أّن أّمهاتهم ميِلَن إىل تكليف الفتيات للقيام باملهام املنزلية وال يطلنب من الفتيان ذلك، حيث 

6   الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني (2012). مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني، 2011: النتائج الرئيسية. رام الله. وأبو عواد، نداء. (2012). االقتصاد غري الرسمي وعالقات 
القوة ِضمن السياق االستعامري االستيطاين: حالة الضفة الغربية الفلسطينية بعد االنتفاضة الثانية. أطروحة، جامعة إكسرت.
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عادة ما يحصل الفتيان عىل مهام ذات طابع فردي كرتتيب األرسّة الخاصة بهم أو غسل األطباق التي يستخدمونها فقط. غري أنّه يف 
من مهام الفتيات.  الحاالت التي ال توجد فيها إناث يف األرسة، أشار بعض األشخاص املستطلعة آراءهم إىل أّن الفتيان يُعطَون بعضاً 
ومن ناحية أخرى، يبدو أن وجود فرد كبري السن يف األرسة – ال سيّام الجد أو الجّدة – عادة ما يتزامن مع استمرار التوزيعات غري 

املنصفة للعمل املنزيل بني الجنسني.

”نعيش سبعة أفراد يف العائلة، وجّديت تعيش معنا. تقوم أّمي وجديت بكل يشء يف املنزل. ملاذا؟ ألنّهام هام 
برتتيب  فقط  يقومون  فهم  املنزل،  يف  يعملون  إخواين  ألّن  ليس  إياها،  علاّمنا  التي  الطريقة  وهي  هكذا، 

غرفهم، لكن بالنسبة للبيت ككل، مثل غسل األطباق، فإنّهم (إخويت) ال يقومون بأي يشء“.
امرأة، طالبة جامعية، مدينة رام الله

5.3 – تجارب سلبية يف مرحلة الطفولة
يعترب العنف يف مرحلة الطفولة أمٌر شائع يف فلسطني، وخاصة بالنسبة للفتيان. وقال ربع املستجيبني الرجال و22 يف املئة من النساء 
أّن أّمهاتهم تعرّضَن للرضب عىل يد والدهم أو أحد أقربائهم الرجال خالل طفولتهم. ومل يتم تقييم أشكال أخرى من العنف ضد 
األمهات. وقد تعرض عدد أكرب من الرجال مقارنة بالنساء للعنف الجسدي أنفسهم من شخص يف األرسة خالل طفولتهم (الجدول 
5.3 أ). عالوة عىل ذلك، تعرض الرجال ألشكال أقىس من العنف، حيث تعرض 37 يف املئة للرضب بحزام أو عصا (مقارنة بنسبة 19 
يف املئة من النساء). وقد تعرّض 18 يف املئة من الرجال للرضب املربّح بحيث بقَي عىل أجسادهم عالمات أو كدمات (مقابل 11 يف 

املئة من النساء).

وبالتاميش مع ما توّصلت إليه بعض الدراسات يف اآلونة األخرية،7 أفاد الرجال املستطلعة آراءهم بأنّهم تعرّضوا إىل مزيد من العنف يف 
املدرسة مقارنة مع النساء، حيث قال 57 يف املئة من الرجال أنّهم تعرّضوا للعقاب الجسدي من قبل مدرس الفصل (مقارنة بنسبة 30 
يف املئة من النساء). وّرصح املستجيبون الرجال أنّهم واجهوا قدراً أكرب من اإلهانة وهم أطفال، وقال 37 يف املئة منهم أنّهم تعرّضوا 
للرضب والتعنيف عىل يد أفراد من العائلة أمام آخرين وُهم أطفال (مقارنة بنسبة 25 يف املئة من النساء). عالوة عىل ذلك، أفاد 24 

يف املئة من املستجيبات النساء و28 يف املئة من الرجال أنّهم عانوا من الجوع يف وقت من األوقات أثناء طفولتهم.

”خالل مراهقتي، يف سن الرابعة عرش، شاهدت والدي ميارس العنف تجاه والديت. كانت فرتة عصيبة أثرت 
عّيل وعىل أشقايئ. شعرت بالخوف واالضطهاد ألنني كنت عاجزة عن مساعدتها. شعرت بأنّني ضعيفة جداً 
وعاجزة عن التدخل. لقد أثرت عّيل هذه التجربة كثرياً، وال يزال شبح تلك الفرتة يراودين. وقد تأثرت وجهة 

نظري تجاه أيب سلباً حتى هذه اللحظة“.
امرأة غري عاملة، 28 سنة، مدينة رام الله

7   الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني، 2011، 2012
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الجدول 5.3 أ
تجارب سلبية يف مرحلة الطفولة

نسبة املستجيبني الذين ترتاوح أعامرهم بني 18-59 سنة الذين شهدوا أحداثاً سلبية يف املنزل أو املدرسة قبل سن الثامنة عرش، الدراسة االستقصائية الدولية 
بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016.

نساء (%)رجال (%)
يف املنزل

2824يف بعض األوقات مل يكن لدي ما يكفي لتناول الطعام

2522سمعت أو رأيت أّمي وهي تتعرض للرضب عىل يد والدي أو أحد أفراد األرسة الذكور

3725تعرضت لإلهانة أو اإلذالل يف أرسيت أمام آخرين

6045تعرّضت للصفع أو الرضب عىل يد والَدّي يف املنزل

3719تعرّضت للرضب يف املنزل بواسطة حزام، عصا، سوط، أية أدوات رضب أخرى قاسية

1811تعرضت للرضب املربح يف املنزل، بحيث بَِقَي عىل جسدي عالمات أو كدمات

يف املدرسة
5730تعرضت للرضب أو املعاقبة الجسدية يف املدرسة عىل يد معلّم الفصل
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الفصل السادس
النوع االجتامعي وديناميكيات 

العالقة يف سن الرشد
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6.1 الصحة والرثوة
العديد من املستجيبني انتابهم الخوف والتوتّر وظهرت عليهم عالمات اإلحباط. وقد أبلغ جميع املشاركني يف الدراسة الفلسطينية 
تقريباً عن وجود مخاوف لديهم تتعلق بسالمتهم وسالمة أرسهم (انظر الجدول 6.1 أ). كام أعرب 70 يف املئة من النساء و 78 يف املئة 

من الرجال عن قلقهم إزاء عدم متكنهم من تزويد أرسهم بالرضورات اليومية.

الجدول 6.1 أ
األمن الفردّي واألرسّي

 (IMAGES) نسبة املستجيبني الذين لديهم مخاوف محددة بشأن األمن الشخيص واألرسّي، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني
فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
9495أخىش عىل سالمتي

9897عائلتي تخىش عىل سالمتي

9686أشعر بالقدرة عىل حامية عائلتي

7870ينتابني القلق إزاء عدم القدرة عىل تزويد أرسيت برضورات الحياة اليومية

9798أخىش عىل سالمة أرسيت

9696أخىش عىل مستقبيل ومستقبل أرسيت

ويف  قامتة.  صورة  بنقل  الفلسطينيون  املستجيبون  استمّر  اإلحباط،  ومشاعر  اليومية  الحياة  ضغوطات  مختلف  عن  سؤالهم  وعند 
من  املئة  يف   54 أّن  إىل  الدراسة  خلصت  لألرسة،  املايل  املعيل  يكون  أن  ينبغي  الرجل  كون  عن  املنصفة  غري  بالتوقعات  يتعلق  ما 
من  يكفي  ما  وجود  عدم  بسبب  الدامئة  والضغوطات  لإلحباط  أنّهم «يتعرّضون  عىل  بشّدة  وافقوا  أو  وافقوا  الفلسطينيني  الرجال 

فرص العمل أو الدخل».

يف املقابالت الكيفية، تحدثت النساء العامالت عن العبء املزدوج الذي تفرضه واجبات العمل والبيت وعن شعورهن بالذنب لعدم 
قدرتهن عىل تأدية دورهّن الرئييس كأمهات بشكٍل جيد، وهو دوٌر يحظى بأولوية اجتامعية. كام أّن ارتفاع مؤرشات اإلحباط املبلغ 
عنها بني الرجال العاطلني عن العمل يرتبط بعجزهم عن تحقيق دورهم االجتامعي كمعيلني لألرسة، يف سياٍق يتسم بارتفاع معدالت 
البطالة، وتديّن مستوى الدخل، والحرمان االقتصادي. إّن هذه الحقائق هي نتيجة للهيمنة الهيكلية لالحتالل الذي طال أمده عىل 
حياة الفلسطينيني واالقتصاد الفلسطيني، فضالً عن السياسات الليربالية الجديدة للسلطة الفلسطينية التي أفقرت غالبية الفلسطينيني. 
ويف هذه الحالة ميكن فهم أعراض اإلحباط عىل أنها تعبرٌي عن الفشل املجتمعي يف توفري الظروف التي متّكن للرجل من تأدية دوره 

االجتامعي كمعيل لألرسة.

”إن املسؤولية االجتامعية املتمثّلة بإعالة األرسة هي مصدٌر للضغط وؤثر عىل صورة الرجل كرجل“.
رجل، طالب هندسة، 22 سنة، مدينة نابلس

أبدى املستجيبون رضاهم عن حالتهم الصحية بشكٍل عام، بيَْد أّن العديد منهم مل يخفي رغبته يف إجراء بعض التغيريات الجسديّة. وقد 
أعطى أغلبية املستجيبني تقييامً جيداً لحالتهم الصحية، يف حني أعطى آخرون تقييامً متدنياً لتلك الحالة (الجدول 6.1 ب).
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الجدول 6.1 ب
تصورات الحالة الصحية للفرد

التوزيع النسبي للمستجيبني وفقاً للحالة الصحية املعلن عنها، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
مقارنة مع األقران، الحالة الصحية ستجيب هي ...

ً 8985جيدة أو جيدة جدا

710متوسطة

ً 45سيئة أو سيئة جدا

8575املستجيب راٍض عن حالته/حالتها الجسدية

3252املستجيب يرغب يف فقدان الوزن

*56املستجيب يرغب يف أن يكون جسمه أكرث عضالت

* غري وارد يف االستبيان النسايئ

قال معظم املستجيبني أنّهم راضون عن أجسادهم، عىل الرغم من أّن أكرث من نصف النساء (52 يف املئة) أعربن عن رغبتهّن يف فقدان 
الوزن، يف حني قالت نسبة مامثلة من الرجال (56 يف املئة) أنّهم يرغبون يف الحصول عىل جسم ممتلئ بالعضالت. إّن رغبة الرجال يف 
بناء العضالت ورغبة املرأة يف فقدان الوزن تعكس الصور النمطية تجاه أجساد كل من الرجال والنساء، فضالً عن تغلغل نظام القيمة 

االستهالكية التي تحاول إعادة توجيه رغبات الناس واحتياجاتهم وإعادة صياغتها مبا يخدم تلك الصور النمطية.

أفاَد أكرث من نصف الرجال يف العينة (55 يف املئة) بأنهم مدخنون، مقابل أقل من 8 يف املئة من النساء. ومن املدخنني الرجال فقط، 
رأى 64 يف املئة أنهم مدّخنون َرشِهون، وأفاد 22 يف املئة منهم بأنّهم يعانون من مشكلة صحية بسبب التدخني.

6.2 الزواج والطالق
تعترب معدالت الزواج يف فلسطني مرتفعة بشكل عام، حتى مع كون متوسط سن الزواج آخٌذ باالرتفاع. ووفقاً للجهاز املرکزي لإلحصاء 
الفلسطیني، فإّن معدل الزواج يف فلسطین ھو من أعلی املعدالت يف الدول العربیة. وقال ما يقرب من 70 يف املئة من النساء و 60 يف املئة 
من الرجال يف عينة االستطالع الفلسطينية أنّهم متزوجون. ويتزايد متوسط العمر عند الزواج األول للرجال والنساء يف املجتمع الفلسطيني، 
حيث وصلت إىل حوايل 25 عاماً للرجال و 20 عاماً للنساء يف عام 2015، وهو ارتفاع بقيمة عاَمني عىل مدى العقدين املاضيني. وترتفع نسبة 
الزواج املبكر (الزواج األول قبل سن الخامسة عرشة) بني النساء اللوايت ترتاوح أعامرهن بني 15 و49 عاماً إىل حد ما، حيث وصلت هذه 
النسبة إىل 1.8 يف املئة يف الضفة الغربية و2.6 يف املئة يف قطاع غزة. كام وتزداد معّدالت الزواج املبّكر يف املناطق ذات الدخل املنخفض يف 

فلسطني. ويتطلب الحد من معّدالت الزواج املبكر معالجة قضايا الفقر وعدم الرتكيز فقط عىل تغيري اآلراء واألفكار.8

«العقبة الرئيسية التي واجهتها يف حيايت كانت زواجي املبكر يف سن الرابعة عرش. لقد نشأت يف أرسة فيها 
الكثري من الفتيات وكان وضعنا االقتصادي سيئ للغاية. عالوة عىل ذلك، أّدى مرض والديت – رحمها الله 
– إىل تفاقم وضعنا االقتصادي اليسء. وعندما علمت والديت أنّها كانت مريضة، بدأت بتزويجنا واحدة تلو 

األخرى، حتّى ال نتعرض لالضطهاد عىل يد أحدهم بعد وفاتها».
امرأة، موظفة يف وزارة الشؤون االجتامعية، 43 عام، مدينة نابلس

للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  الفلسطيني،  لإلحصاء  املرکزي  الجهاز  االله:  رام   .2014 املؤرشات،  متعدد  العنقودي  املسح   ،(2015) الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز     8
(اليونيسيف)، السلطة الوطنية الفلسطينية.
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من جهة أخرى، أبدت النساء ميالً نحو تبّني آراء أكرث مرونة بشأن مختلف القضايا املتعلقة بالزواج. واتفق أكرث من نصف املستجيبني 
رجاالً ونساًء عىل أّن «زواج املرأة أكرث أهمية من حصولها عىل فرصة عمل». وقد ارتفعت نسبة الرجال املؤيدين لهذه الفكرة أكرث 
من النساء (الجدول 6.2 أ) . يف الوقت ذاته، عّربَ عدد قليل من املستجيبني عن تأييدهم للزواج الُعريف. فيام رفَض غالبية املستجيبني 
بشكٍل عام بعض األفكار التقييدية التي ترى أنّه من املعيب عىل الرجل أن يتزوج من امرأة منفصلة أو امرأة ذات حاصلة عىل مؤهل 

علمي أعىل منه.

الجدول 6.2 أ
املواقف تجاه الزواج

 (IMAGES) النسبة املئوية للمستجيبني الذين وافقوا عىل عبارات مختارة بشأن الزواج، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني
فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
8192إذا كانت الزوجة عاملة، يجب أن تساهم يف نفقات األرسة

2817ال ينبغي عىل الرجل أن يتزوج من فتاة كانت مخطوبة
1711إذا امتنع الرجل عن الزواج فهو ليس برَُجل

7551زواج املرأة هو أكرث أهمية من حصولها عىل فرصة عمل
74الزواج العريف أو املسيارهو الحل لتكاليف الزواج الرشعي الباهضة

2319ال ينبغي للرجل أن يتزوج من امرأة حاصلة عىل مؤهل علمي أعىل منه
8882يف نهاية املطاف، الزوجان وحدهام وليس األرسة هام من يتخذان قرار الزواج

وأكّد البحث الكيفي آراء املستجيبني املرنة نسبياً بشأن القضايا املتعلقة بالزواج، وال سيام استعداد الرجل للزواج من امرأة أعىل أكرث 
منه تعليامً.

”أنهيت دراستي الثانوية ولكن مل أكن قادراً عىل مواصلة التعليم العايل نتيجة لوضعنا االقتصادي. ما زلت 
تزوجنا  عندما  حلمي.  وحققت  العايل  تعليمها  زوجتي  أكملت  الوقت،  ذات  يف  ذلك.  عىل  بالندم  أشعر 
حصلت هي عىل درجة البكالوريوس، وبعدها بعام ونصف حصلت عىل وظيفة كمدرّسة. زوجتي تحّب 
عندما رصّحت يل عن نيتها الحصول عىل درجة املاجستري. أنا أدعمها وأحرتم  جداً  الدراسة وكنت سعيداً 

إنجازاتها. آمل أن تواصل طريقها للحصول عىل درجة الدكتوراه».
رجل، موظف متجر، 42 سنة، مدينة نابلس

وظهرت فروق كبرية بني الرجال والنساء فيام يتعلق مبن يتخذ قرار ترتيب الزواج والتخطيط له. وقال حوايل 44 يف املئة من الرجال 
أنّهم أصحاب القول الفصل فيام يتعلق برتتيبات زواجهم، مقارنة بنسبة 5 يف املئة فقط من النساء اللوايت دعمن هذا الطرح (الجدول 
6.2 ب). وتُظهر هذه النتائج وغريها من الدراسات زيادة سلطة الرجل (وأرسة الزوج) يف وضع ترتيبات الزواج مقارنة بالنساء وأرسهّن.
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الجدول 6.2 ب
اتخاذ القرار بني الرجل واملرأة فيام يتعلق برتتيب الزواج والتخطيط له

النسبة املئوية للمستجيبني الذين اختاروا إجابات معّينة عىل سؤال «من كان صاحب القول الفصل فيام يتعلق برتتيب زواجك األخري والتخطيط له؟»، الدراسة 
االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
445الزوج يف الغالب

116الزوجة يف الغالب

ً 2539الزوج والزوجة معا

121شخص أو أكرث من عائلة الزوجة

2819شخص أو اكرث من عائلة الزوج

11شخص آخر

725830العدد الكيل للمستجيبني الذين سبَق لهم الزواج

أفاد ثالثة أخامس الرجال املتزوجني بأّن تكلفة زواجهم كانت عبئاً عىل أرسهم. يف الوقت نفسه، أعرب أقل من ربع هؤالء الرجال عن 
رغبتهم فيام لو كانت هذه التكاليف بالتقاسم مع أرسة العروس.

كام أفاد ما يقرب من 1 يف املئة من الرجال والنساء بأنهميعيشون حالياً يف أٍرس متعددة الزوجات، مبا يتفق مع الدراسات االستقصائية 
عينة  9ويف  االنخفاض.  يف  آخذ  لكّنه  فلسطني،  يف  شائٌع  الزوجات  تعدد  فإّن  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  وبحسب  الوطنية. 
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) يف فلسطني، قال 1 يف املئة من الرجال إّن لديهم أكرث 
من زوجة، يف حني قال أقل من 1 يف املئة من النساء إّن أزواجهن لديهم أكرث من زوجة. ومن بني املشاركني يف الدراسة االستقصائيةء، 

كان الرجال أكرث انفتاحاً عىل مامرسة تعدد الزوجات مقارنة بالنساء، حتى مع تراجع هذه العادة (الشكل 6.2 أ).

الشكل 6.2 أ
املواقف تجاه تعدد الزوجات

النسبة املئوية للمستجيبني املسلمني الذين وافقوا عىل عبارات مختارة بشأن تعدد الزوجات ألبنائهم أو بناتهم، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 
واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

9   الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني (2003). الزواج والطالق يف األرايض الفلسطينية (2001-1996)، دراسة مقارنة. رام الله
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يتفق الرجال والنساء إىل حّد كبري بشأن املسائل املتعلقة بالطالق – باستثناء ما يتعلّق بالحق األسايس يف املبارشة بإجراءات الطالق. وال 
يعترب الطالق شائعاً يف املجتمع الفلسطيني. فوفقاً لبحث أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.10 سنة 2013 كانت نسبة الرجال 
املطلّقني 0.3 يف املئة ونسبة النساء املطلقات 1.6 يف املئة. ويف عينة الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 
(IMAGES) يف فلسطني، أفاد 3 يف املئة من الرجال و1 يف املئة من النساء بأنّه َسبََق لهم الطالق. وميكن ربط تديّن معدالت الطالق 
يف املجتمع الفلسطيني بطبيعة الكفاح من أجل البقاء الذي يعيشه الفلسطينيون يف ظل االحتالل. يف مواجهة هذه القوى الهيكلية 

الضخمة فإّن التضامن األرسي يصبح ذا أهّمية خاّصة. وقد تكون التكلفة الباهضة لرتتيبات الزواج عائقاً أيضاً.

بالنسبة للنساء اللوايت يفّكرن يف الطالق، فإنه يتعنّي عليهّن األخذ يف الحسبان، إىل جانب اعتبارات األمن االقتصادي، النظرة السلبية 
للمجتمع تجاههّن وصعوبة الوضع الذي قد يعانني منه. والواقع أّن أغلبية الرجال الفلسطينيني مل يوافقوا عىل أّن للمرأة الحق يف 
الطالق، كام هو مبني يف الشكل 6.2 ب. وعىل النقيض من ذلك، اتفقت 77 يف املئة من النساء يف الدراسة االستقصائية عىل أن للمرأة 
الحق يف الطالق. ومن الجدير بالذكر أّن أغلبية كبرية من الرجال والنساء اتفقوا عىل أّن «الطالق سيؤدي إىل انهيار املجتمع». يف الوقت 

ذاته ، قالت أغلبية ساحقة من املستجيبني أّن املطلقات أو املطلّقني يجب أن يعاملوا باحرتام.

«لدينا اآلن قانون الخلع. أنا سعيدة جداً بأّن لدينا مثل هذا القانون، ألنّه عندما تريد املرأة أن تطلّق زوجها 
ميكنها أن تطلّقه حتى لو كان عليها أن تتخىل عن مهرها، ألنها ال تريد أن تعيش معه، وهي غري مرتاحة مع 
الرجل الذي تعيش معه. عندما تكون املرأة قادرة عىل تطليق زوجها ... عىل األقل يكون لدّي سلطة ألقول 

أنّني ال أريد العيش مع هذا الشخص».
امرأة، 28 سنة،غري عاملة، مدينة رام الله

الشكل 6.2 ب
املواقف تجاه الطالق

النسبة املئوية للمستجيبني الذين وافقوا أو وافقوا بشّدة عىل عبارات مختارة بشأن الطالق، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 
(IMAGES) فلسطني 2016

10   الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني (2014). النساء والرجال يف فلسطني. القضايا واإلحصاءات. رام الله
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نظرة املرأة يف الزواج والطالق: قصة توضيحية

يف إحدى نقاشات املجموعات البؤرية، تحّدث طلبة الجامعة عن الضغوطات االقتصادية التي تواجه الرجال عىل وجه الخصوص فيام 
يتعلّق مبوضوع الزواج. وقال أحد الشباب (الذي قد يكون يواجه هذه الضغوطات) ما ييل:

”يتعنّي عىل الرجل جلب منزل ومهر وسيارة، وأن يكون لديه وظيفة، ويحتاج اىل أن يكون قد كّوَن نفسه 
عىل الزواج. هذا يعني أنه سيكون قد حّقق جميع ذلك يف سن السبعني. كأب لفتاة، كيف  ليكون قادراً 
تتخيّل أّن الشاب الذي تخرج للتو قد وَصَل هذه املرحلة؟ كيف تتوقع أنه يستطيع أن يوفّر جميع هذه 
املتطلّبات ما مل يساعده أحد؟ كأن يكون ألبيه مال، أو أنه يكون قد َعِمَل يف السابق، أو َدرََس تخصصاً يتيح 
له العمل براتب جيد، أو رمّبا يرسق. قد يكون هناك طرق أخرى، لكن كيف تتوقع من الرجل القيام بكل 

هذه األمور يف سن معينة ... هذا هو الضغط الواقع عىل الرجل“.
رجل، 20 عاماً، طالب جامعي، مدينة رام الله

6.3 – األعامل املنزلية وصنع القرار يف البيت
خالل السنوات األخرية، ارتفعت نسبة التحاق املرأة بالتعليم العايل يف فلسطني، وكذلك مشاركة املرأة يف سوق العمل مدفوع األجر. 
غرَي أن هذا التحول مل يصحبه تغريات جوهرية يف ديناميات األرس وتقسيم األعامل املنزلية وأعامل الرعاية. وتظهر بيانات الدراسة 
االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) يف فلسطني - الواردة يف هذا القسم واألقسام الالحقة - أّن 
تقسيم العمل داخل األرسة الفلسطينية املعارصة ال يزال منخفضاً بشكل حاد عىل أساس النوع االجتامعي، حيث يتعنّي عىل الرجال 
إعالة األرسة ماّدياً يف حني تقوم النساء بتنظيف املنزل. ورصّحت النساء املستجيبات عن ارتفاع نسبة مشاركتهّن يف جميع أنواع األعامل 
املنزلية تقريباً، ال سيام تلك املتعلقة بتنظيف املالبس / املنزل وإعداد الطعام (الجدول 6.3 أ). عىل النقيض من ذلك، أفاد أكرث من 
فقط من األعامل املنزلية خالل الشهر السابق وهي: القيام بأعامل الصيانة املنزلية، ورشاء الطعام،  نصف الرجال بأنّهم نفذوا أربعاً 

وإدارة امليزانية األسبوعية، ودفع الفواتري.

ومن بني العدد القليل من الرجال املستطلعة آراءهم الذين تعمل زوجاتهم بدوام كامل (حوايل 6 يف املئة من الرجال الذين َسبََق لهم 
الزواج)، قال 58 يف املئة منهم أنّهم يشاركون يف األعمل املنزلية. يف الوقت ذاته، قالت جميع النساء الفلسطينيات الاليت يعملَن بدوام 

كامل (أي 100 باملئة) أنّهّن يقمن باألعامل املنزلية أيضاً.

هناك  تزال  ال  سناً،  األكرب  األجيال  بني  أنّه  الكيفي  البحث  أظهر 
إرضاء  أردَن  ألنّهن  ذلك  وقَِبلَْن  أرسهن  من  بقراٍر  تزّوجن  نساء 
امرأة  قالت  الحاالت،  هذه  إحدى  ويف  األب.  سيام  وال  والديهّن، 
(وهي اآلن مطلقة ولديها ثالث بنات) أنّه نظراً لتضارب وجهات 
حيث  والدها) –  اختاره  (الذي  السابق  زوجها  وبني  بينها  النظر 
الضفة  يف  العيش  أرادت  حني  يف  الخارج  يف  العيش  زوجها  أراد 
دفعت  ذلك،  مع  عنه.  االنفصال  قرار  اتخذت  فقدت  الغربية – 
الثمن حنَي كان قرارها انفصالها عنه غري رسمي. واملثري لالهتامم 

االنفصال  حاالت  من  كثري  يف  الحال  هو  وكام  القصة،  هذه  يف 
األخرى، هو أّن املرأة تفضل عدم إخبار أي شخص عن املوضوع، 
مبا يف ذلك عائلتها، وخاصة والدها. وكان خوفها الرئييس هو أنّها 
ستضطر للعيش يف منزل والديها أو إخوتها وتفقد االستقالل الذي 
اكتسبته بعد انفصالها عن زوجها. غري أن هذا القرار كان يعني أّن 
عليها أن تدبّر احتياجاتها املالية بنفسها، ومبستوى معيشة أدىن 
مام كانت عليه. وقد اختارت هذا القرار ألنّها ال ترغب يف فقدان 

حريتها وحرية بناتها.
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الجدول 6.3 أ
تقسيم األعامل املنزلية

النسبة املئوية للمستجيبني الذين سبق لهم الزواج مّمن شاركوا يف أعامل منزلية خالل الشهر السابق، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني 
الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
األعامل املنزلية

1796غسل املالبس

7057أعامل الصيانة املنزلية

8267رشاء الطعام

2796تحضري الطعام

1795تنظيف املطبخ أو غرف الجلوس

3996تنظيف الحاّمم أو املرحاض

8978إدارة امليزانية األسبوعية

8936دفع الفواتري

4797نسبة املشاركة يف املهام املنزلية النسوية *

725830مجموع أعداد املستجيبني الذين سبَق لهم الزواج

* ”املهام املنزلية التي تعترب نسوية“ عادة ما تشمل: غسل املالبس، وإعداد الطعام، وتنظيف املطبخ أو غرف الجلوس، وتنظيف الحامم أو املرحاض

تتفق هذه النتائج مع ما توّصلت إليه بحوث سابقة يف فلسطني، وهي تعكس الحقائق االقتصادية الخاصة يف هذا اإلطار. مع ذلك، 
تكشف بيانات الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) يف فلسطني عن اتجاه إيجايب يف السياق 
الفلسطيني. فعىل وجه الخصوص، أظهر األزواج ارتفاعاً نسبياً يف معدالت تقاسم بعض املهام املنزلية، مقارنة بنتائج دراسة استقصائية 
أجراها معهد دراسات املرأة يف جامعة بريزيت سنة 2009، والتي أظهرت تديّن مستوى مشاركة الرجال يف األعامل املنزلية.11 وتكشف 
بيانات الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) يف فلسطني عن حدوث بعض التغيريات يف 
وقتنا الحايل. فقد ّرصَح 47 يف املئة من الرجال املستجيبني أنّهم شاركوا يف بعض األعامل املنزلية النسويّة خالل الشهر السابق. مع 
ذلك، يشري تديّن معّدالت مشاركة املرأة يف سوق العمل وارتفاع معدل الخصوبة يف فلسطني إىل أّن هذه التطورات تسري بشكٍل بطيء.

عىل العموم، أظهَر الرجال من ذوي الدرجات العلمية العالية مرونة أكرب تجاه املشاركة يف املهام املنزلية النسويّة، ماّم يعني وجود 
صلة بني املستوى التعليمي للرجل واملامرسات األكرث إنصافاً داخل املنزل. أّما الرجال من الفئات العمريّة األكرب سناً فكانوا أقّل إبالغاً 

عن املشاركة يف هكذا أعامل، وهو ما يشري إىل أن التغيريات عرب األجيال قد تكون قيد الحدوث.

11   حاممي، رميا. (2002). «تقسيم العمل داخل األرسة». داخل األرس الفلسطينية: تحليل أويل ملسح األرسة املجتمعي، تحرير جياكامان، ريتا، وبيني جونسون، بريزيت: جامعة 
بريزيت، املجلد. 1.
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االعتقال السيايس للرجال يؤدي إىل توفري الرعاية بالتساوي بني الجنسني

سجنتهم  السابقني (الذين  السياسيني  املعتقلني  من  العديد  أشار 
قوات االحتالل) إىل قدرة املرأة االستثنائية عىل تحمل مسؤولية 
أحد  قول  حّد  وعىل  اعتقالهم.  فرتة  طوال  ثالثية  أو  مزدوجة 
املنزلية  الحياة  عبء  السجن  ألقى  فقد  السياسيني  املعتقلني 
أن  ميكن  األرسة.  إعالة  عبء  ذلك  يف  مبا  زوجته،  عىل  بالكامل 
يف  املنصفة  غري  التفرقة  رَفََض  قد  الحالة  هذه  يف  الزوج  يكون 
بعض  كان  ذاته،  الوقت  يف  بالتعاون.  يؤمن  وبات  املنزيل  العمل 
السجناء السياسيني السابقني أقل قلقاً أو ليس لديهم ما يقولون 
بشأن من قام باملهام املختلفة، بَيَْد أنّهم كانوا أكرث قلقاً إزاء تحّمل 
زوجاتهم لكافة األعباء األرسيّة طوال فرتة اعتقالهم. وكان لقدرة 
املرأة عىل تحمل هذه األعباء الثقيلة أن أعطتها احرتاماً أكرب من 
مبهام  القيام  عىل  الرجال  بعض  االحرتام  هذا  شّجع  وقد  الرجل، 
منزلية نسويّة بعد إطالق رساحهم، مثل إطعام األطفال أو عمل 

حاّمم لهم أو تغيري الحفاضات.

حجر  هي  املرأة  أّن  أقول  أن  أستطيع  مرة،  كل  «يف 
عىل  تحافظ  فهي  كفلسطيني،  حياتك  يف  الزاوية 
وأرسارك،  هويتك،  عىل  الحفاظ  خالل  من  وجودك 
لقد   ... عائلتك  تقاليد  عىل  أيضاً  والحفاظ  ونفسك، 
كان دورها أكرث أهمية من دور األب، األم ... حققت 
أي  يتوقّعه  مام  وأكرث  أتوقع  كنت  مام  بكثري  أكرث 
رجل يف العادة، سواًء من ناحية جسامنية من خالل 
الحمل، أو من ناحية معنوية من خالل الَعَمل. هذا 
إىل جانب املسؤوليات األخرى املتعلّقة بإدارة املنزل 
تجسيد  هي  املرأة  املعتَقل.  الزوج  ورعاية  والعمل 

لقوة هائلة قادرة عىل تحقيق كل هذه املهام التي 
ألقيت عىل كاهلها».

رجل، أسري محرر، إحدى قرى رام الله

وأكّدت زوجة أحد املعتقلني السياسيني املحررين، وهي أٌم عاملة 
وناشطة، أّن تحّملها ألعباء إضافية خالل فرتة اعتقال زوجها قد 
النساء  األحوال  من  بحال  تدعو  ال  أنّها  وقالت  قّوتها.  لها  أثبت 
إىل تحّمل كامل أعباء األرسة، ولكّنها تيّقنت وبشكٍل إيجايب من 
القّصة  هذه  فإّن  ذلك،  مع  التجربة.  تلك  خالل  الخاصة  قدراتها 
زوجات  تواجهها  التي  التحديات  من  العديد  تنفي  ال  اإليجابية 
األرسى السياسيني، ال سيّام الضغوط من أهاليهّن وأهايل أزواجهن، 
الذين عادة ما يرغبون يف تحّمل املسؤولية عن زوجات األرسى 

وأطفالهم.

بعض  قالت  بيته؟  إىل  املحرر  األسري  يعود  عندما  يحدث  وماذا 
من  خروجهم  عند  التقدير  كل  لهّن  يُكّنون  أزواجهّن  أّن  النساء 
توتر  حدوث  إىل  أخريات  نساء  أشارت  ذاته،  الوقت  يف  السجن. 
ناجم عن رغبة الزوج املحرر من األرس يف «فرض سيطرته» مرّة 
عن  التخيل  الزوجة  فيه  ترفض  الذي  الوقت  يف  املنزل،  يف  أخرى 
بعض الصالحيات التي كانت قد حّققتها أثناء غيابه. وقال أحد 
األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت أّن هذه التوترات ميكن 
حلها بواسطة الزوج حني يُبدي قدراً أكرب من االحرتام والثناء عىل 
ولوفائها  مسؤوليات  من  تحّملته  ملا  منه  تقديراً  وذلك  زوجته، 

بالثقة التي منحها إياها زوجها األسري، مع رضورة تقاسم املهام.

يتفق الرجال والنساء عىل أّن املرأة هي من يقوم بأغلبية األعامل يف املنزل. وعند سؤالهم عن األعامل املنزلية يف بيوتهم، قال ما يقرب 
من 89 يف املئة من الرجال و96 يف املئة من النساء الذين سبق لهم الزواج أّن الزوجة تقوم مبعظم هذه األعامل. ومل يكن من املستغرب 
أن أبدى الرجال ارتياحاً كبرياً بهذا الرتتيب أكرث من النساء. فقد أعرب نحو 81 يف املئة من الرجال الذين سبق لهم الزواج عىل دعمهم 

لهذا التقسيم للعمل املنزيل، مقابل 64 يف املئة فقط من النساء اللوايت سبق لهّن الزواج.

َغرْيَ أّن البحث الكيفي أظهر بعض النتائج املغايرة. فقد اتّضَح أّن الشبان والشابات - وال سيام الشابات - غري راضني عن تقسيم األعامل 
يف املنزل. وعىل الرغم من حالة عدم الرضا هذه، قالت الشابات إنّهن يواصلن االلتزام بالتقسيم الحايل للعمل بسبب الضغط الذي 
يالقينه من األمهات واألجداد. بَيَْد أنّهّن أعربن عن أملهّن يف الوصول إىل تقسيم أكرث عدالة للعمل املنزيل يف إطار العالقات األرسيّة. 
كام أكّد العديد من طلبة الجامعات من الذكور واإلناث أّن التعاون واملساعدة املتبادلة رضوريان يف أداء املهام املنزلية. ويبدو أّن 
الذكور واإلناث عىل حد سواء يوافقون عىل أّن األم هي املسؤولة عن تقسيم العمل الحايل، ليس فقط ألنّها عادًة ما تقوم بتكليف 
البنات وليس األوالد للقيام باملهام املنزلية، ولكن ألنّها يف بعض األحيان مستعّدة ألداء كافة املهام املنزلية دون توزيع املسؤوليات ألي 

من األوالد أو البنات.
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«ملاذا؟ ألّن جديت وأمي لن يقتنعا، ال ميكنني تغيري طريقة تفكريهام ... «ال، دعه يغسل األطباق» ... ألنهام 
اعتادتا عىل ذلك يتعني عيل أن أغسل األطباق يف حني ال يتعني عىل (الرجال) ... ولكن بالنسبة يل يف بيتي 
عندما أتزوج، سيكون من الجيد أن يعتاد زوجي عىل حقيقة أنّه ال يوجد تقسيم للعمل بيننا، كأن أعمل أنا 
يف املنزل ويعمل هو خارجه ... سأكون امرأة عاملة بالطبع، لن يكون هناك تقسيم للعمل بيننا، بل سوف 

نتعاون. ولكن يف منزل عائلتي ال أستطيع أن أفعل هذا».
امرأة، طالبة جامعية، مدينة رام الله

ال  ذلك  فإّن  املنزل،  مغادرة  أو  سيارة  عىل  بالحصول  لها  يسمح  عندما  وحتى   ، األجر  مدفوعة  أعامل  يف  املرأة  تشارك  عندما  وحتى 
يعكس بالرضورة تغيرياً يف املواقف تجاهها. وقال بعض َمن أجريت معهم مقابالت إن مثل هذه الحاالت االستثنائية ترتبط بشكل أكرب 
بالظروف – كالحاجة االقتصادية – أكرث من املساواة. كام قالت إحدى النساء أنّها ال تريد العمل خارج املنزل ألنها تريد أن يكون لها 
سلطة كاملة عىل تربية بناتها. عالوة عىل ذلك، ومع ارتفاع نسبة النساء العامالت يف فلسطني يف اآلونة األخرية، يبدو أن هناك قناعة 
مجتمعية مفادها أّن دور املرأة الرئيس هو األمومة، وأّن األمومة هي مسؤولية ال ينبغي التضحية أو املساس بها يف سبيل العمل 
مدفوع األجر. وعىل نفس املنوال، ال يزال الكثري من الرجال يعتربون أّن اإلعالة املالية لألرسة هي مهّمتهم الرئيسية، حتى لو كانت 

زوجاتهم يعَملن لكسب الدخل.

غري أّن اليشء الذي قد تغرّي فعالً هو أن الرجال قد يساعدون زوجاتهم يف مهاّم معينة يف املنزل، ال سيام تعليم األطفال أو الطبخ، 
والسامح لزوجاتهم بالعمل إذا كُّن يرغنب يف ذلك. كام باَت الكثري من الرجال ال يتدخلون يف كيفية إدارة زوجاتهم لألرسة، وهو ما القى 

استحسان النساء اللوايت عّربَن عن رغبتهّن يف االستقالل داخل أرسهّن.

هذا وأكّدت النتائج التي توصلت إليها الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) يف فلسطني املثَل 
القائل أّن «فرخ البط عّوام»؛ فالرجال الذين شارك آباؤئهم يف أعامل منزلية نسويّة، وكذلك الرجال الذين تربّوا عىل أهمية املشاركة يف 

مثل هذه األعامل، هم أكرث احتامالً لإلسهام يف األعامل املنزلية داخل بيت الزوجية.

يبني الشكل 6.3 أ قّوة هذه السوابق، حيث تعترب البيانات الواردة فيه ذات داللة إحصائية. وقاَل أكرث من ثالثة أخامس الرجال الذين 
يشاركون يف مثل هذه األعامل  شارَك آباءهم يف أعامل منزلية أو تربّوا عىل أهمية القيام بهذه األعامل وهم أطفال أنّهم هم أيضاً 

املنزلية يف أَرسِهم الحالية وهم كبار.

تتباين وجهات النظر بني الرجال والنساء فيام يتعلّق بسلطة صنع القرار داخل أرسهم، عىل الرغم من أن كالً منهم أشاروا إىل وجود 
قيود كبرية عىل سلطة املرأة وحريتها يف التنّقل. وتشري النتائج الواردة يف الشكلني (6.3 ب) و(6.3 ج) إىل أّن سلطة اتخاذ القرار األرسّي 
ما زالت موضع نزاع بني األزواج يف فلسطني، حتى مع وجود أدلة واضحة عىل استمرار سيادة سلطة األب يف املنزل. ويف كل قرار، 
باستثناء موضوع تنظيم الحمل، يشعر غالبية الرجال أنّهم وحدهم أصحاب القول الفصل. ومل يذكر أي من الرجال تقريباً أن زوجاتهم 
ميتلكن سلطة حرصية يف اتخاذ القرار بخصوص أي من النقاط التي شملها االستقصاء، يف حني أفاد 3 يف املئة فقط من الرجال أّن 

زوجاتهم يتمتعن بسلطة مستقلة يف اتخاذ القرار عىل مستوى الخروج من املنزل.
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الشكل 6.3 أ
العمل املنزيل بني األجيال

نسبة مشاركة املستجيبني الذكور الذين سبق لهم الزواج يف أعامل منزلية ذات طابع نسوي خالل الشهر املايض، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 
واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

يف الوقت ذاته، كانت النساء أكرث عرضة لإلبالغ عن تقاسم سلطة اتخاذ القرار النهايئ مع أزواجهن. مع ذلك، ال تزال نسبة ضئيلة من 
النساء – 29 يف املئة و 25 يف املئة عىل التوايل – يشعرن بأّن لديهّن سلطة حرصية يف اتخاذ القرارات بشأن مسائل أساسية يف حياتهّن، 
مثل حريّة التنّقل، وما إذا كان بإمكانهن قضاء وقت مع األصدقاء أو األرسة. وتعكس هذه القيود املفروضة عىل حرية املرأة، وال سيام 
فيام يتعلق بحرية التنّقل، اختالالً أساسياً يف توازن السلطة يف املنزل. وقد أفادت امرأة واحدة من بني كل 10 نساء بأّن لديها سلطة 

حرصية يف اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان بإمكانها العمل أو الحصول عىل وظيفة خارج املنزل.

وقال الرجال إّن العديد من القرارات هي حٌرص عليهم، وأّن دور املرأة يف صنع القرار يكاد يكون غري موجود، حتى وإن أعطت بعض 
النساء صورة تبدو عكسية حنَي قالت بعض النساء أّن لهّن دْوٌر أكرب يف صنع القرار املشرتك. وميكن تفسري التناقض الظاهر بوجود فرق 

بني عملية اتخاذ القرار الحقيقية – التي تنطوي عادًة عىل شكل ما من أشكال التفاوض – ومفاهيم أحاديّة السلطة.

الشكل 6.3 ب
ردود الرجال: من هو صاحب الكلمة الفصل يف كل من .... *

نسبة املستجيبني الذكور الذين قالوا أنّهم أصحاب القول الفصل بشأن قرارات أرسيّة وسلوكيات زوجية مختارة ، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 
واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

* النسب ال تصل إىل 100 يف املئة ألنها تعتمد عيل التقريب
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الشكل 6.3 ج
ردود النساء: من هو صاحب الكلمة الفصل يف كل من .... *

نسبة املستجيبات النساء اللوايت قلَن أنّهّن صاحبات القول الفصل بشأن قرارات أرسيّة وسلوكيات زوجية مختارة، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 
واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

* النسب ال تصل إىل 100 يف املئة ألنها تعتمد عيل التقريب

تشري بعض البيانات الواردة يف الشكلني 6.3 ب و6.3 ج إىل حدوث تغيري إيجايب نحو اتخاذ قرارات أكرث تقاسامً بني الرجال والنساء. 
هام صاحبي الكلمة الفصل يف مجَمل القرارات األرسيّة. وقد  وقال ما نسبته 30 إىل 40 يف املئة من الرجال إن الزوج والزوجة معاً 
ارتفعت هذه النسبة إىل 70 يف املئة فيام يتعلق مبسألة منع الحمل. عىل الجانب اآلخر، قالت نسبة ترتاوح بني 40 و47 يف املئة من 

النساء أن القرارات األرسية تتم بالرشاكة بني الزوج والزوجة، وقال 77 يف املئة منهّن أّن قرار منع الحمل يتم باملشاركة بينهام.
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الرتكيز عىل اتخاذ القرارات األرسيّة

باإلضافة إىل القيود املفروضة عىل حريّة املرأة يف الحركة، اعرتف املستجيبون بوجود مجموعة من السلوكيات السلطوية التي ميارسها 
الرجال عىل زوجاتهم. وفيام يتعلق بحياتهم الزوجية، وافق أو وافق بشدة ما يقرب من 90 يف املئة من الرجال والنساء عىل أّن الزوج 
يحتاج إىل معرفة مكان زوجته يف جميع األوقات (الجدول 6.3 ب). وبعيداً عن هذا املؤرش املتعلّق بالسلوك السلطوي، أظهر الرجال 
أقل بكثري يف املواقف، ماّم يشري إىل أنّه يف حني قد يرغب الرجال يف معرفة مكان زوجاتهم دامئاً، قد ال يعني ذلك  والنساء توافقاً 

بالرضورة أنّهم يعرفون، أو أّن زوجاتهم يخربونهم مبكان وجودهّن دامئاً.

وباستثناء عنرص السيطرة العاطفية، «يتيح الزوج لزوجته أن تعرف أنّها قد ال تكون رشيكه الوحيد». وكان الرجال الذين سبَق لهم 
يف االعرتاف بسلوكياتهم السلطوية. وقد اتفق ما ال يقل عن 85 يف املئة من الرجال مع جميع العبارات املتبقية.  الزواج أقّل تردداً 
وكانت النساء أقل عرضة لإلبالغ عن تعرضهن لهذه املامرسات السلطوية، ماّم قد يشري إىل وجود فجوة بني بعض املواقف التي أعرب 

عنها املستجيبون واملامرسات الحقيقية يف حياتهم.

عىل الرغم من هذه امليول والتناقضات، فإّن الغالبية العظمى من املستجيبني الذين سبق لهم الزواج أبلغوا عن رضاهم عن زواجهم. 
وقد وصف أكرث من 90 يف املئة من الرجال والنساء عالقتهم بأزواجهم بأنّها «جيدة» أو «جيدة جداً». كام أفاد ما يقرب من ثالثة 

أرباعهم بأنّهم تحدثوا مع أزواجهم عن مشاكل شخصية خالل األسبوع املايض.

ال تزال عملية اتخاذ القرارات يف األرسة من أكرث املسائل تعقيداً فيام 
يتعلّق بوالية الرجل عىل املرأة يف فلسطني. وقد َوَصَف الكثريون 
النساء  تزال  وال  الزوجني.  بني  للنزاع  كبريٍ  كمصدٍر  املسألة  هذه 
تواجه الكثري من القيود، مبا يف ذلك قرار اختيار الزوج، حيث قالت 
النساء أّن آبائهن ميلكون نفوذاً كامالً عىل قرار زواجهّن، حسَب ما 
قالت بعض األمهات. من جهة ثانية، قالت النساء أّن أعىل سلطة 
ميتلكنها تقترص عىل اتخاذ القرارات املتعلّقة بإدارة شؤون املنزل. 
وميكن فهم تركيز النساء عىل االستقاللية يف العمل املنزيل كمحاولة 
منهّن إلعادة صياغة هذا العمل باعتباره شغلهّن الرئيس، ال عمالً 
عام،  بوجه  أرسهّن.  داخل  األجر  مدفوعات  غري  كعامالت  يؤّدينه 
وفيام يتعلق باتخاذ القرارات يف املنزل، قالت النساء أّن لهّن دوراً 
من خالل الحوار والتفاوض مع أزواجهّن ومناقشة وجهات النظر 
املختلفة. غري أن املستجيبات ات قلن أّن هذا الدور يعتمد عىل 

درجة «التفاهم» من جانب الزوج.

تصور  فإن  مقابلتهم،  تم  الذين  األشخاص  أحد  قول  حّد  وعىل 
يف العالقات بني  حقيقياً  املرأة كرشيك يف صنع القرار ميثل تغرياً 
الجنسني واملواقف تجاه املرأة. وعندما يُنظر إىل النساء عىل أنّهن 
ينظر  لن  فإنّه  باألرسة،  املتعلّقة  الهامة  القرارات  اتخاذ  يف  رشكاء 
إليهّن عىل أنّهن مجرد زوجات مطيعات مهّمتهّن الحرصية إشباع 

رغبات الزوج.

بالنسبة للنساء األحدث سناً، فإّن القرارات املتعلقة بكيفية تربية 
أطفالهّن هي مجال يتكرر فيه الرصاع مع الزوج. وِمن القرارات 
األخرى التي قالت النساء أنّها تشّكل مصدراً للرصاع بني الزوجني، 
تلك القرارات املتعلّقة باألعامل املنزلية واللباس الشخيص للمرأة. 

ومل يَُرش إىل عمل املرأة وتعليمها عىل أنّهام مجاالت رصاع.

عىل صعيد آخر، يبدو أن زواج األبناء ال يزال أمٌر يقرره اآلباء (كام 
املبارش  وغري  املبارش  التأثري  من  متفاوتة  وبدرجات  أعاله)،  ذكرنا 
الرجولة  تعريف  الطرق  إحدى  أّن  والواقع  األمهات.  جانب  من 
النساء  إحدى  أشارت  فقد  القرار.  صنع  عىل  بالقدرة  ارتبطت 
اللوايت أجريت معهّن مقابالت إىل هذا الدور األبوي بأنه «املَلِك 
الذي يجب أن يعرف كل يشء ويتحّكم فيه». ويرى املستجيبون 
أنّه أيّاً كان الدور الذي تلعبه األمهات يف عملية صنع القرار، فإنّه 

يظل هامشياً وغري رسمي باملقارنة مع دور اآلباء.

النساء  قالت  بأزواجهن،  يتعلق  وفيام  الشابة،  األجيال  بني  ومن 
املتعلقة  القرارات  سيّام  ال  القرار،  صنع  يف  هامة  أدواراً  لهن  أّن 
باألرسة. وكام ذكر آنفاً، فإّن الحالة الوحيدة التي ينظر إىل املرأة 
عىل أنّها تتمتع بسلطة أكرب التخاذ القرارات خارج نطاق األرسة 
الحاالت،  هذه  من  العديد  ويف  معتَقل.  الزوج  يكون  عندما  هي 
أثبتت املرأة أنها تستطيع اتخاذ كافة القرارات الرضورية املتعلقة 
مقارنًة  القرارات  هذه  اتخاذ  عىل  قدرة  أكرث  وأصبحت  باألرسة، 
مع رشكاء آخرين. ويف هذه الحاالت، كانت التغيريات يف األوضاع 
واملامرسات املادية – مثل األوضاع التي تعاين منها أرس األرسى – 
هي التي سمحت بتغيري وضع املرأة يف عملية صنع القرار األرسي.

” أشعر باملساواة يف عائلتي، وأحياناً أشعر أنّني أكرث 
عىل  وأؤثّر  األرسة  يف  القرارات  أتّخذ  من  أنا  حظاً. 

قرارات أخرى».
امرأة، موظفة بنك، 25 سنة، مدينة رام الله
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الجدول 6.3 ب
السيطرة الزوجية

نسبة املستجيبني الذين سبق لهم الزواج الذين وافقوا أو وافقوا بشّدة عىل عبارات مختارة بشأن العالقة مع أزواجهم/زوجاتهم، الدراسة االستقصائية الدولية 
بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
ً 8885يرغب الزوج يف معرفة مكان زوجته دامئا

9177ال يسمح الزوج لزوجته بارتداء مالبس معيّنة

8563يتحكم الزوج يف متى تغادر زوجته املنزل

4529يتيح الزوج لزوجته أن تعرف أنّها قد ال تكون رشيكه الوحيد

8780يتوقع الزوج أن توافق زوجته عىل مامرسة الجنس معه متى أراد

725830عدد املستجيبني الذين َسَبَق لهم الزواج

6.4 األبّوة
يشارك الرجال إىل حد ما يف رعاية األطفال، ويرغبون يف فعل املزيد. وقد أّدت التغريات االجتامعية والسياسية واالقتصادية الرسيعة يف 
فلسطني إىل خلق ضغوط هائلة عىل األرسة قد تضعف قدرة اآلباء وغريهم من أفراد األرسة عىل رعاية أطفالهم. فاالحتالل يضع مزيداً 
من الضغوط عىل اآلباء، الذين قد يتعرّضون لالعتقال أو يشعرون بالقلق إزاء عدم قدرتهم عىل توفري الحامية ألطفالهم. ومل ترتافق 
مشاركة املرأة الفلسطينية املتزايدة يف سوق العمل مدفوع األجر بعد بتغريات يف املفاهيم الجنسانية للرجل، كعضو يف األرسة يسهم 
يف رعاية األطفال. أّما عىل مستوى الفئة األحدث سّناً من اآلباء، تشري البحوث إىل أّن املزيد من اآلباء يتبنون فكرة األبّوة النشطة، وهم 
عىل استعداد للمشاركة يف رعاية أطفالهم.12 وعىل الرغم من هذه التغرّيات، مل تجِر هناك أية نقاشات تقريباً بني واضعي السياسات 

حول رضورة تشجيع الرجال عىل املشاركة يف الرعاية بشكٍل منصف يف فلسطني.

يبدأ السلوك األبوي يف وقٍت مبكر يف فلسطني. فقد أفاد ثالثة أرباع الرجال مّمن لديهم طفل بيولوجي أنّهم رافقوا زوجاتهم يف زيارات 
الرعاية الصحية السابقة للوالدة (الجدول 6.4 أ). غرَي أّن حوايل 30 يف املئة فقط من اآلباء قالوا أنّهم رافقوا زوجاتهم يف كل زيارة من 
هذه الزيارات. وعندما كان اآلباء يرافقون زوجاتهم يف زيارات الرعاية الصحية السابقة للوالدة، كان معظمهم يشارك بشكل كبري يف 
ذلك. وأفاد أكرث بقليل من نصف الرجال والنساء بأن الزوج (األب) رافق زوجته أثناء الزيارة الفعلية إىل مقدم الرعاية الصحية، يف حني 
أن نسباً أصغر من اآلباء (وفقاً لتقارير الرجال والنساء) ترَك الزوجة أثناء مكوثها يف عيادة الرعاية الصحية أو جلس يف غرفة االنتظار. 
وقد أثرت عدة عوامل عىل مشاركة الزوج يف الزيارات السابقة للوالدة، مبا يف ذلك الخلفية االجتامعية الدميوغرافية للرجال والنساء. 
وتؤكد بيانات الدراسة االستقصائية أّن العمر والتعليم والحالة املاّدية والوضع الوظيفي تؤثّر عىل ما إذا كان الزوج يرافق زوجته يف 
واألكرث تعليامً، و يتمتعون بوضع مادي أفضل أو املوظفني ميالً أكرب  زيارات الرعاية الصحية قبل الوالدة وأظهَر الرجال األصغر سناً 

ملرافقة زوجاتهم يف زيارات الرعاية الصحية قبل الوالدة.

12   أبو عواد، نداء، االقتصاد غري الرسمي وعالقات القوة ضمن سياق االستعامر االستيطاين، 2012
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الجدول 6.4 أ
رعاية ما قبل الوالدة، والوالدة

النسبة املئوية للمستجيبني الذين أبلغوا عن حضور الزوج للزيارات السابقة للوالدة والوالدة أثناء الحمل األخري، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 
واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

نساء (%)رجال (%)
تواتر حضور الزوج يف زيارات الرعاية الصحية قبل الوالدة

3029كافة الزيارات

6667بعض الزيارات

54زيارة واحدة

مكان وجود الزوج أثناء الزيارة
ً 118ترك الزوجة عىل مدخل العيادة أو قام باالنتظار خارجا

3335غرفة االنتظار

5658رافقها أثناء جميع وقت الزيارة أو يف جزء منها يف عيادة مزّود الرعاية الصحية

مكان وجود الزوج أثناء والدة آخر طفل يف األرسة
46يف غرفة الوالدة

7777يف نفس املبنى لكن يف غرفة أخرى

1615خارج املبنى / املكان الذي متت فيه الوالدة

644724العدد اإلجاميل للمستجيبني الذين لديهم طفل بيولوجي واحد أو أكرث

وكام يبني الجدول (6.4 أ)، فقد كان حوايل ثالثة أرباع األزواج متواجدين يف املستشفى عند والدة أطفالهم األحدث أو األصغر سناً، 
ولكن نادراً ما يكون تواجدهم يف غرفة الوالدة. وعادة ما تشغل غرف الوالدة الفلسطينية بأكرث من امرأة واحدة، وبالتايل فإن ذلك غري 
مقبول من الناحية الثقافية، ناهيك عن أن الحيز املتاح يف كثري من األحيان يجعل من تواجد الرجل أثناء الوالدة أمراً غري ممكن. غري 
أن الرجال والنساء شددوا يف املقابالت الكيفية عىل أهمية وجود األب يف غرفة الوالدة، مام يعطيهم ملحة عن األمل الذي متر به املرأة 

عند الوالدة، ويعزز روح التضامن واملشاركة األكرب بني الزوجني.

ووفقاً لتقارير النساء والرجال عىل حد سواء، فقد أخذت نسبة كبرية من اآلباء العاملني، إجازة خالل األشهر الستة األوىل بعد والدة 
أطفالهم األصغر سناً. ويف ذات السياق، فقد أفاد نحو 52 يف املئة من اآلباء و38 يف املئة من األمهات أن األب قد حصل عىل إجازة من 
العمل للمساعدة يف رعاية الطفل الجديد. وأفاد هؤالء الرجال بأنهم أخذوا إجازة مبعدل خمسة أيام يف املتوسط. وأفاد أكرث من 60 يف 
املئة من جميع اآلباء واألمهات بأنهم يرغبون يف الحصول عىل خيار إجازة مدفوعة األجر لآلباء الجدد. وذكرت نسبة 14 يف املئة فقط 
من األمهات واآلباء عىل حد سواء أنهم يفضلون إجازة األب ملدة تزيد عن أسبوعني. يف حني قالت الغالبية العظمى من املستطلعني 

أنهم يرغبون يف خيار إجازة األبوة ملدة تصل إىل أسبوع واحد، أو أسبوع إىل أسبوعني.

كام حاوَل املستجيبون تحقيق التوازن بني ضغوط كونهم معيلني ومقدمني للرعاية. ويرى أكرث من ثالثة أخامس املستجيبني أن دور 
األب يف رعاية األطفال هو يف املقام األول مبثابة «مساعد» أكرث من كونه مشاركاً يف تقديم الرعاية األولية. ومع ذلك، أفاد نصف الرجال 

أنهم يرغبون يف قضاء املزيد من الوقت مع أطفالهم ولكنهم مثقلون بأعباء أخرى (الجدول 6.4 ب).
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الجدول 6.4 ب
مفاهيم األبوة

النسبة املئوية للمستجيبني الذين وافقوا عىل عبارات مختارة عن العمل ورعاية األطفال ، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني 
(IMAGES) فلسطني 2016

الرجال (%) النساء (%)
69 68 يقيض [األب] وقتا قليالً جدا مع األطفال بسبب وظيفته، أو يقيض [األب] وقته باحثاً عن عمل

77 65 (دور األب) يف رعاية األطفال يف املنزل هو يف الغالب مبثابة مزود مايل

* 51 ترغب [األم] يف قضاء املزيد من الوقت مع األطفال، ولكنها مثقلة بأعباء أخرى

644 724 إجاميل عدد املستجيبني ممن لديهم واحد أو أكرث من األطفال البيولوجيني

*مل يطلَب يف الدراسة املسحية للرجال

وتظهر الردود عىل كل مهمة أن األمهات تقمن باألعامل املرهقة املتعلّقة بالرعاية. ويف السياق الثقايف الفلسطيني، من املتوقع أن 
يكون اآلباء مصدراً مهامً لألطفال، سواء من حيث االحتياجات املالية أو العاطفية. غري أن مشاركتهم يف األعامل اليومية لرعاية األطفال 
غري مفهومة جيداً يف املؤلفات البحثية. وكام هو مبني يف الشكل (4.6أ) فإّن األمهات يتفّوقن عىل اآلباء يف جميع مهام رعاية األطفال، 

وأحياناً بهوامش شاسعة.

تشارك األّمهات يف جميع عنارص رعاية الطفل بشكٍل كبري وفاعل، وهو أمٌر متوقّع يف الغالب. وعند سؤال اآلباء عاّم إذا كان سبق لهم 
املشاركة يف بعض املهام، كانت هناك ردود فعل متباينة. وكان قيام اآلباء بعمل حاّمم لألطفال، أو تغيري حفاضات األطفال أو مالبسهم 
األقل احتامالً من بني الردود، بواقع 14 يف املئة و12 يف املئة فقط من اآلباء املستجيبني عىل التوايل. وبالنسبة للعنارص الخمسة اإلضافية 
لرعاية األطفال، أفاد ما يقرب من 39 يف املئة إىل 44 يف املئة من اآلباء مشاركتهم إىل حّد معنّي يف هذه املهام، مثل مساعدة الطفل يف 
أداء الواجبات املنزلية، أو توبيخ الطفل ورضبه، وتوصيله اىل املدرسة وإعادته منها، والبقاء يف املنزل مع الطفل عندما يكون مريضاً، 

والرعاية اليومية الروتينية للطفل.
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الشكل 6.4 أ
اآلباء ورعاية األطفال

النسبة املئوية للمستجيبني الذين قاموا مبهام رعاية األطفال، وخاصة أطفالهم األصغر سناً (تحت سن 18 سنة) حني كان الطفل يعيش يف املنزل، الدراسة 
االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016
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ومن النتائج املشجعة أن أكرث من 60 يف املئة من الرجال أفادوا بأنهم يتحدثون مع الطفل عن أمور شخصية هامة يف حياتهم، مام 
يشري إىل وجود عالقة عاطفية حميمة ال ترتبط دامئًا بتوقعات الرجولة. وبخالف ذلك، ال يتعّدى دور األب العمل كـ ”مساعد“ فيام 

يتعلق برعاية أطفالهم إال يف مجال توبيخ الطفل أو تأديبه شفوياً.

وتفيد األمهات واآلباء أنّهم يلجؤون للعقاب الجسدي بحّق أطفالهم ومبستوياٍت مرتفعة. حيث أفاد حوايل نصف الرجال و 70 يف املئة 
من النساء بأنهم يستخدمون نوعاً من العقاب الجسدي بحّق أطفالهم (الجدول 6.4 ج). إّن زيادة استخدام النساء للعقاب الجسدي 
هو جزء من الوقت الذي متضيه املرأة يف رعاية الطفل مقارنة بالرجال. وتشري البيانات الخاصة بالرجال والنساء، عىل حد سواء، أّن 

اآلباء الذين ال ميتلكون ثروة كبرية هم أكرث ميالً من غريهم لإلبالغ عن استخدام العقاب الجسدي.

الجدول 6.4 ج
انضباط الطفل

النسبة املئوية للمستجيبني الذين لديهم أطفال ترتاوح أعامرهم بني 3-14 سنة والذين استخدموا أساليب تأديبية مختارة لألطفال خالل الشهر السابق، الدراسة 
االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

الرجال (٪) النساء (٪)
89 97 توضيح سبب السلوك الخاطئ للطفل

61 75 ترك االمتيازات أو النهى عن يشء فعله الطفل، أو عدم السامح للطفل مبغادرة املنزل

80 91 الرصاخ عىل الطفل

47 70 رضب أو صفع الطفل عىل أي جزء من جسده

الرعاية الروتينية اليومية، مبا يف ذلك التغذية 
واإلرشاف عىل الطفل

البقاء يف املنزل مع الطفل عندما يكون مريضاً
توصيل الطفل إىل املدرسة أو الحضانة أو 

إعادته منها
اللعب مع الطفل أو أداء مختلف األنشطة 

الرتفيهية معاً
توبيخ الطفل أو تأديبه لفظياً

رضب الطفل أو تأديبه جسدياً

تغيري حفاضات الطفل أو مالبسه

تحميم الطفل

التحدث مع الطفل عن أي أمور شخصية يف 
حياته/حياتها

مساعدة الطفل يف الواجبات املدرسية
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25 37 رضب الطفل عىل جسمه باستخدام حزام، أو عصا، أو أي يشء آخر

49 72 استخدام العقاب البدين (صفع الطفل أو رضبه)

ومن وجهة نظر األبناء والبنات، يبني البحث الكيفي أّن اآلباء ال يزالون ميثلون السلطة، لكّنهم ال يتّسمون بالِغلظة دامئاً بشكٍل رضوري. 
وأشار العديد من املستجيبني أيضاً إىل وجود عدد من املعيقات لقدرة الرجال عىل املشاركة كمقدمني للرعاية بسبب االضطرار إىل العمل 
لساعات طويلة بعيداً عن املنزل، أو بسبب القواعد واملعايري االجتامعية، أو بسبب االعتقال السيايس. ووصفت بعض النساء املستجيبات 
آبائهن بأنهم مهيمنون عىل أمهاتهن، وعّربن عن عدم الرغبة يف تكرار هذه العالقة يف حياتهن الزوجية. ويف هذه الحاالت، كانت صورة 
األب منوذجاً للوضع الذي ال ينبغي أن تكون عليها األمور. أّما فيام يخص املستجيبة اآلتية، فقالت أّن أباها يراعي املساواة بني الجنسني.

«كان تأثري والدي كبريا عىل حيايت. فقد مكنني من وضع قدمي عىل الطريق الصحيح. فلواله، ملا متكنت من 
إكامل دراستي أو أن أكون حيث أنا اآلن. لقد شّجعني عىل الدراسة عىل الرغم من أنّه مل يكمل تعليمه، 
ولكنه كان يتمتع بعقلية فذة رائعة. وكان حيث كان يقّدر القراءة، والثقافة، والنساء. ولذا، فقد كان لهذا 

دور هام يف تشكيل شخصيتي».
امرأة، 58 عاما، أستاذة جامعية من إحدى قرى رام الله

وأظهرت املقابالت الكيفية أيضاً أن األبوة قد غريت مواقف بعض الرجال تجاه أدوارهم األرسيّة بطريقتني: أوالً، شَعَر بعض اآلباء أنهم 
بحاجة إىل أن مزيٍد من االنخراط أو الحضور يف حياة أطفالهم بطريقة تنافسية مع األم. وثانياً، بدأ اآلباء الذين لديهم أطفاالً من اإلناث 
بتقييم عالقتهم مع زوجاتهم يف ضوء ما يريدون أن تحققه بناتهم يف املستقبل؛ فقد أدرك هؤالء اآلباء أنه إذا أرادوا لبناتهم أن يحققن 

كل ما يف وسعهن، فإّن عليهم القيام ببعض التغيريات عىل مستوى أدوارهم املنزلية.

«عندما تزّوجت ألول مرة، وحتى بعد أن رزقنا بطفلتنا الثانية، مل أقم حتّى باملساعدة يف رفع صحني عن الطاولة. 
ومل تشتيك زوجتي من ذلك أبداً، كام أنها مل تجعلني أشعر أنها بحاجة إىل املساعدة. لكن وبرصاحة، عندما أرى 
بنايت ينضجن، فإن حبي لهن وخويف عليهن يزداد، وأبدأ يف التفكري بزواجهن ومبصريهن يف خدمة اآلخرين. وقد 

يصبح هذا أمراً طبيعياً بالنسبة لهن، خاصة إذا اعتْدَن عىل أّن كل ما تقوم به األم هو التنظيف والطهي...
بدأت أفكر برضورة االهتامم بهن أكرث وتعليمهن بأّن دورهن يف الحياة ينبغي أن يكون أكرث من ذلك بكثري، 
ولكن ذلك ال يحصل من خالل الكالم؛ فينبغي أن تلمس الفتيات كيفية احرتام الرجل لزوجته باملامرسة 
الفعلية من خالل مساعدتها. بدأت أدرك كم كنت غري منصف لزوجتي، وبدأت كذلك أدرك ثِقل األعباء 
امللقاة عىل كاهلها تقوم. لقد صدمت من عظمة تلك املرأة التي ال تشكو، بينام يف املقابل، أميل إىل التذمر 
من وجود ساعة عمل إضافية. حتى أنني بدأت يف التفكري يف والديت التي كان عليها أن تدبّر أمورها لوحدها 

مع أطفالها الخمسة».
رجل، 34 عاماً، موظف بنك، رام الله

وكام ذكر آنفاً، فإن االعتقال السيايس لآلباء يعد شكالً آخر من أشكال االنفصال بني اآلباء وأطفالهم ألنه مينعهم من الحضور الفعيل 
يف الحفاظ عىل حضور األب يف األرسة حتى عندما  هاماً  التخاذ القرارات األرسية. لذلك، فإّن األمهات يف هذه الحاالت يؤّديَن دوراً 
يكون غائباً بسبب االعتقال. وعادة ما يقمن بذلك من خالل التأكيد عىل دور األب يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالتغيريات أو األحداث 
الهامة يف حياة أطفالهم. وهنا تكمن بالضبط املسألة املتعلقة باألبّوة التي تحاول من خاللها الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 

واملساواة بني الجنسني (IMAGES) أن تجد مدخالً للرجال نحو تبني املساواة بني الجنسني يف حياتهم اليومية.
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«َدَعْوت الله أن تلد عندما أكون خارج السجن، وحمدت الله أن أمنيتي قد تحققت، حيث تم اإلفراج عني 
قبل أربعة أيام من موعد الوالدة. فاملرأة تكون ضعيفة يف هذه الظروف [الوالدة] ... فهي يف مرحلة جديدة ال 
تعرف عنها ما يكفي. الحمل وعملية الوالدة وما ينطوي عىل ذلك من تغيريات تتطلب الدعم واملؤازرة، وخاصة 
من الزوج. فإذا مل يكن متواجداً بجانب زوجته يف هذه املرحلة، فإنها قد تشعر بأنها أكرث عرضة للخطر. لكن 

وبحمد الله، فقد كنا قادرين عىل التواصل خالل تلك الفرتة».
رجل، 41 عاماً، عامل يف مخبز، قرية بالقرب من رام الله

6.5 العنف السيايس، واملواقف حول النوع االجتامعي، والعالقات األرسية
للجهاز الجهاز املرکزي  يف فلسطني. ووفقاً  إن تجارب العنف املرتبطة وغريها من املصاعب الشديدة املرتبطة باالحتالل شائعة جداً 
لإلحصاء الفلسطيني، فقد اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل أکرث من 750,000 فلسطيني (مبا يف ذلك 10000 امرأة) منذ عام 13.1967 
وتشري الدراسة نفسها إىل تعرّض حوايل نصف األرس الفلسطينية لبعض أشکال العنف املبارش من قبل قوات االحتالل أو املستوطنني 
قبل يوليو 201014، غري أن هذاه الحاالت كانت أعىل يف قطاع غزة. وشهدت السنوات القليلة املاضية تصاعداً للعنف ضد الفلسطينيني 
و2014،   2012 عامي  يف  غزة  قطاع  ضد  اإلرسائيلية  الحروب  خالل  سيام  وال  الفلسطينيني،  ضد  لالحتالل  نتيجة  املئة  يف   55 بنسبة 
حيث أسفرت كىل الحربنَْي عن مقتل اآلالف وجرح عرشات اآلالف من الفلسطينيني، وإلحاق األرضار وخسائر جسيمة تقّدر مبليارات 

الدوالرات – ناهيك عن مقتل مئات األشخاص مؤخراً يف الضفة الغربية.15

وقد اشتملت الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (IMAGES) يف فلسطني 
عىل العديد من األسئلة حول العنف املرتبط باالحتالل، وذلك انطالقاً من تأثرها بالدراسة املسحية املذكورة أعاله والخاصة بالجهاز املركزي 
لإلحصاء الفلسطيني. ومن بني املستجيبني، أفاد 65 يف املئة من الرجال و 55 يف املئة من النساء بأنهم تعرضوا لشكل واحد أو أكرث من اثني 
عرش شكالً من أشكال العنف املرتبط باالحتالل خالل السنوات الخمس السابقة، كام هو مبني يف الجدول (6.5 أ). ويف هذا الصدد، فقد كان 
الرجال أكرث ميالً من النساء لإلبالغ عن تعرّضهم ملصادرة األرايض، والتعرض للمضايقات من الجنود أو املستوطنني، أو االحتجاز أو التعرض 
لإلصابة، وصعوبة الحصول عىل الخدمات الصحية، ناهيك عن فقدان الفرص بسبب االحتالل. وتؤكد هذه النتائج اآلثار الكبرية لالحتالل 
اإلرسائييل املستمر عىل األرس الفلسطينية، كام وتبني النتائج أيضاً أن االحتالل يستمر يف فرض قيود أكرب عىل الرجال من النساء يف فلسطني.

الجدول 6.5 أ
العنف املرتبط باالحتالل وتجاربه

نسبة املستجيبني من الرجال والنساء الذين أبلغوا عن أعامل عنف مرتبطة باالحتالل يف السنوات الخمس املاضية، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 
واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

الرجال (%) النساء (%) 
36 19 تعرضت للتحرش من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل، مبا يف ذلك املستوطنني

24 18 عائلتنا معرضة للعنف من قبل املستوطنني اإلرسائيليني

8 9 لقد هدم منزلنا ألننا حرمنا من الحصول عىل ترخيص بناء من قبل  قوات االحتالل اإلرسائييل

13   الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني، 2011، 2012
14   يستخدم مصطلح «املستوطنون» لإلشارة إىل اإلرسائيليني الذين يعيشون يف املستوطنات يف األرايض الفلسطينية املحتلة. تعترب املستوطنات غري رشعية مبوجب القانون الدويل ألنها 
تنتهك املادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل السكان املدنيني التابعني لقّوة االحتالل إىل األرايض املحتلة. وقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولية، واألطراف السامية املتعاقدة 
يف اتفاقية جنيف الرابعة، ومجلس األمن التابع لألمم املتحدة. وقد أدى االستيالء عىل األرايض لبناء املستوطنات والتوسع املستقبيل إىل تقلص املساحة املتاحة للفلسطينيني من أجل توفري 
السكن الالئق والبنية التحتية والخدمات األساسية للحفاظ عىل سبل عيشهم. وقد أّدت هذه التدابري واالجراءات األخرى املرتبطة بها إىل ترشيد العديد من األرس والتجّمعات املحلية. كام 
ويطبّق القانون املدين اإلرسائييل بحكم األمر الواقع عىل جميع املستوطنني واملستوطنات يف جميع أنحاء الضفة الغربية املحتلة، بينام يطبق القانون العسكري اإلرسائييل عىل الفلسطينيني، 
باستثناء القدس الرشقية، التي ضمتها إرسائيل بشكل غري رشعي. ونتيجة لذلك، تطبق نفس السلطة نظامان قانونيان منفصالن ومجموعات من الحقوق يف نفس املنطقة، وذلك باالعتامد 

https://www.ochaopt.org/theme/humanitarian-impact-of-settlements :عىل الخلفية القومية لألفراد، وهو ما يعّد متييزاً ضد الفلسطينيني. ملزيد من املعلومات، راجع
15   البنك الدويل. (2015). تقرير الرصد االقتصادي إىل لجنة االتصال املخصصة. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدويل، والجهاز املرکزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح العنف 

يف املجتمع الفلسطيني، 2011، 2012
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22 22 أُجربنا عىل مغادرة منزلنا مؤقتاً من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل

25 14 مل نتمكن من الوصول إىل جميع أو بعض أراضينا (بسبب املصادرة / الخوف من العنف / 
املنطقة العازلة) بسبب املامرسات اإلرسائيلية

33 23 اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل أحد أفراد أرسيت ملدة يوم واحد عىل األقل

29 21 االحتالل   قوات  ارتكبتها  التي  العنف  أعامل  بسبب  بجروح  أرسيت  أفراد  أحد  أصيب 
اإلرسائييل أو املستوطنون

20 7 لقد أصبت بجروح بسبب أعامل عنف ارتكبتها قوات االحتالل اإلرسائييل أو املستوطنني

15 11 (الجنود  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  ارتكبته  الذي  العنف  بسبب  أرسيت  أفراد  أحد  قتل 
واملستوطنون؛ يف غزة بسبب الحرب)

28 16 بسبب االحتالل، واجهنا صعوبة يف الحصول عىل الخدمات الصحية
27 20 نقوم بزيارة عائلتنا وأصدقائنا أقل مام نريد بسبب القيود املفروضة من قبل االحتالل، مبا 

يف ذلك الجدار ونقاط التفتيش

20 9 لقد فقدنا الحق يف اختيار املؤسسة التعليمية املناسبة بسبب قيود االحتالل

65 55 شهد تجربة واحدة أو أكرث مام سبق

إن القيود عىل التنقل – وتأيت عىل شكل حصار، ونقاط تفتيش، وجدار الفصل، وإغالقات – تؤثر عىل جميع مناحي الحياة يف فلسطني. 
كام أنها تعرقل الوصول إىل الخدمات الصحية واملؤسسات التعليمية، وأماكن العمل. وكذلك، فهي تحد من الزيارات العائلية واملشاركة 
يف حفالت الزفاف والدفن. وتخضع جميع هذه األنشطة لإللغاء، أو التأجيل، أو التأخري وذلك بسبب قيود التنقل التي ال ميكن التنبؤ 
بها. وأفاد حوايل ثلث الرجال وخمس النساء بأنهم يعانون من صعوبة يف الحصول عىل الخدمات الصحية بسبب االحتالل. إضافة إىل 
ذلك، فإن نسبة مامثلة من الرجال والنساء أفادوا بأن قوات االحتالل قد حدت من قدرتهم عىل زيارة األهل واألصدقاء، األمر الذي 

أدى إىل إحداث عزلة اجتامعية، وال سيام بالنسبة للمرأة.

وكثريا ما يتم احتجاز الرجال والنساء، وال سيام الرجال الشباب منهم، لقمع األجيال الشابة وعدم تشجيعها عىل امليض يف املقاومة. 
ومن بني املشاركني يف الدراسة االستقصائية، قال 33 يف املئة من الرجال و23 يف املئة من النساء أّن قوات االحتالل اإلرسائييل احتجزتهم 
ملدة يوم واحد عىل األقل. ويعترب املوت التأثري األشد واألخطر لالحتالل، فهو ال يؤدي فقط إىل غياب أحد أفراد األرسة بشكل دائم، 
ولكّنه يغري من ديناميكيات النوع االجتامعي داخل األرسة. وإذا كان الشهيد معيالً، كام هو الحال يف كثري من األحيان، فستواجه األرس 
صعوبات اقتصادية خاصة. وتبني الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
(IMAGES) بأّن ذلك يحدث لعدد غري قليل من األرس. حيث أفاد 15 يف املئة من الرجال و11 يف املئة من النساء بأن أحد أفراد األرسة 

قد استشهد بسبب أحداث العنف التي ترتكبتها قوات االحتالل اإلرسائييل واملستوطنني.

وال شك أن هذه األشكال املتعددة من العنف، واإلكراه، والتخويف من قبل االحتالل اإلرسائييل تؤثر عىل الحياة اليومية للفلسطينيني 
بطرق متعددة ومرتبطة مبسائل النوع االجتامعي. وقد عرب كل من النساء والرجال عن شعورهم بالتهديد والعيش يف حالة من الخوف 
الشديد. وعند طردهم من بيوتهم، فإنهم سيخرجون من بيئتهم االجتامعية املألوفة ويبحثون عن التعليم والعمل البديل. ونتيجة 
لذلك، يجد األطفال أنفسهم مطرودون من أرضهم وينتقلون إىل بيئة جديدة، ناهيك عن املعاناة االقتصادية لألرس عند اضطرارها إىل 
إنفاق أموال إضافية لإلقامة يف مسكن أقل من املستوى املالئم. وبوجه خاص، يخضع الرجال لعمليات تفتيش ومضايقات يومية من 
قوات االحتالل اإلرسائييل واملستوطنني خالل تنقلهم، حيث يفرتض االحتالل أنّهم أكرث انخراطاً يف أنشطة يف املقاومة املسلحة. ويبني 

البحث الكيفي أن هذه املامرسات تولد القدرة عىل التحمل واملقاومة لدى الفلسطينيني أيضاً.
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اآلثار املتعلقة بالنوع االجتامعي لالعتقال السيايس يف سجون االحتالل

الرجال  بشأن  الدولية  االستقصائية  (الدراسة  أبحاث  من  كجزء 
IM- (واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

AGES) يف فلسطني، فقد أجرى باحثو جامعة بريزيت بحثاً كمياً 
حول تجارب األرس الفلسطينية يف االعتقال السيايس. وتبني النتائج 
أن نضاالت الرجال داخل جدران السجن انعكست عىل الخارج 
من خالل نضاالت املرأة التي تحّملت عبء املسؤوليات املنزلية 

دون وجود رشيك.

وكام ذُكر آنفاً، فقد أثبتت هذه املقابالت مثابرة النساء وأظهرت 
املحررين.  األرسى  أزواجهن  قبل  من  لتضحياتهن  قوياً  احرتاماً 
وأشار األرسى املحررين الذين متت مقابلتهم إىل صمود زوجاتهم 
يثقون  كانوا  أنّهم  أفادوا  كام  التحمل.  عىل  وقدرتهن  وصربهن 

بقدرة زوجاتهم عىل إدارة شؤون املنزل أثناء غيابهم.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا الواقع ال ينطبق عىل جميع زوجات 
األرسى. فقد تصبح بعض النساء أكرث عرضة للخطر يف حال تعرض 
ال  بحيث  ضعيفات،  أنّهن  عىل  إليهن  ينظر  وقد  لألرس.  أزواجن 
وهذا  األطفال.  رعاية  أو  أنفسهن  عىل  االعتامد  من  يستطعن 
الواقع فإنّهّن يتعرّضن لسيطرة عائالتهن أو عائالت أزواجهّن، أو 

إساءة املعاملة واالستغالل من قبل أطراف أخرى مختلفة.

وشملت الدراسة أيضاً مجموعة بؤرية مؤلفة من طلبة الجامعات. 
حيث أشار بعض هؤالء الطلبة إىل أن األسريات النساء قد يكّن أكرث 
وتعرضهن  الجسدي  ضعفهن  بسبب  وذلك  الرجال –  من  ضعفاً 
للعنف الجنيس. ويقول آخرون إن هذه التهديدات ال تختلف عن 

بعض  ويف  الرجال.  من  األرسى  يواجهه  الذي  بالتعذيب  التهديد 
الحاالت، أكد الطالب ما خلصت إليه الدراسات السابقة من أّن 
بأنفسهن.  وثقتهّن  األسريات  قوة  من  زادت  األرس  بتجربة  املرور 
كونها  من  أجسادهن  حررت  قد  التجربة  هذه  فإن  الواقع،  ويف 

مواطن للضعف والسيطرة.16

يخضعن  لألرس  أزواجهن  يتعرض  الاليت  «النساء 
االجتامعية  واالحتياجات  والضعف  لالبتزاز 
واالقتصادية والعاطفية التي ينبغي أن ميألها رشيك 
يستثمر  أن  للمرء  ينبغي   ... الزوج  وهو  الحياة، 
هناك  تكون  وعندما  الثقة.  عىل  تقوم  عالقة  يف 
املسؤوليات  بكافة  الشعور  عىل  قادراً  كنت  ثقة، 
الخوف  من  بدالً  املرأة،  كاهل  عىل  امللقاة  الضخمة 
املرأة  أن  واقعنا  أظهر  وقد   ... تقييدها.  أو  عليها 
األرسة  مستوى  عىل  هائل  بدور  القيام  عىل  قادرة 
واملنزل، اجتامعياً واقتصادياً. هنا يتساءل املرء لو أن 
املرأة  أن  فرض  عىل  األرسة  مع  وحده  بقي  الرجل 
يف السجن، يف بعض الحاالت فسيكون لديك املزيد 
من التحديات، وقد يكون الرجل عاجزاً عن تحقيق 

التوازن بني املسؤوليات داخل املنزل وخارجه».
رجل، 40 عاما، سجني سابق، قرية قرب رام الله

33   فيام يتعلق بصمود األسريات السياسيات الفلسطينيات وما يرتتب عىل ذلك من تحّوالت يف املواقف واملفاهيم املتعلّقة بالنوع االجتامعي للجسد، راجع ميعاري، لينا. (2015). 
«إعادة النظر يف «التقنيات «الجنسانية» للسلطة االستعامرية»: تجارب األسريات السياسيات الفلسطينيات». إعادة النظر يف النوع االجتامعي يف الثورات واملقاومة: دروس من 

العامل العريب، من إعداد السعيد، مها، وآخرون، كتب زيد.
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وتظهر نتائج الدراسة وجود صالت هامة بني التجارب املرتبطة باالحتالل وغريها من التجارب والسلوكيات املؤذية. كيف تؤثر هذه 
األشكال املتعددة من العنف املرتبط باالحتالل عىل الرجال، والنساء، والعالقات بني الجنسني؟ يظهر التحليل أن التعرض للعنف املرتبط 
باالحتالل يرتبط بأعراض اكتئابية متزايدة، والتعرض للعنف من الرشيك الحميم أو مامرسته، أوالتعرض للتحرش الجنيس أو مامرسته، 

باإلضافة إىل غريها من الروابط األخرى املحتملة (انظر الشكل 6.5 أ).

الشكل 6.5 أ
حلقات يف سلسلة

النسبة املئوية للمستجيبني الذين أفادوا بوجود أعراض االكتئاب، والعنف من قبل الرشيك الحميم، والتحرشات\ واالعتداءات الجنسية، بحسب أولئك الذين 
 (IMAGES) الجنسني بني  واملساواة  الرجال  بشأن  الدولية  االستقصائية  الدراسة  العنف،  لذلك  يتعرضوا  مل  الذين  وأولئك  باالحتالل  املرتبط  للعنف  تعرضوا 

فلسطني 2016

ومبستوى ذي داللة إحصائية، يعترب الرجال الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للعنف املرتبط باالحتالل أكرث ميالً لإلبالغ عن أعراض االكتئاب، 
وارتكاب العنف الجسدي أو الجنيس مع الرشيك الحميم (مطلقاً)، وارتكاب التحرش الجنيس (يف األشهر الثالث السابقة). وقد أظهرت 
النساء هذه الروابط ذات الداللة اإلحصائية املرتبطة بتجارب العنف من قبل الرشيك الحميم وتجارب التحرش الجنيس. وبطبيعة 
الحال، فإن الروابط بني مختلف أشكال التجارب العنيفة هي أكرث تعقيداً مام متثله هذه األرقام. كام أنّه من غري املمكن تأكيد العالقة 

السببية يف أي من االتجاهني.
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وتتوقف آثار العنف الذي يتعرض له األشخاص عىل الحالة التي يحدث فيها العنف، فضالً عن دور كل طرف يف العنف. فعىل سبيل 
املثال، ميكن أن يصبح العنف الذي ميارسه االحتالل اإلرسائييل، عندما تتم مواجهته ومقاومته بشكل جامعي، مصدراً للتمكني، وتعزيزاً 
للشعور بالتحرر. وهذا املنظور يعّقد أي عالقة بني الرجال الذين يتعرضون للعنف من قبل االحتالل اإلرسائييل ويرتكبون العنف ضد 

الرشيك الحميم.

ويشري العديد من الفلسطينيني الذين شاركوا يف الدراسة إىل حدوث مواجهات مؤذية مع قوات األمن الفلسطينية. وكام يبني الجدول 
6.5 ب، أفاد ُخمس الرجال و 6 يف املئة من النساء بتعرّضهم للمضايقة أو التهديد من قبل قوات األمن الفلسطينية خالل السنوات 
الخمس السابقة. وعىل العموم، فإن احتاملية قيام الرجال باإلبالغ عن مثل هذه التجارب أعىل منها عند النساء. وأفاد حوايل 8 يف 
يف األرسة قد أصيب بجروح نتيجة ألعامل عنف ارتكبتها قوات األمن الفلسطينية  املئة من الرجال و 6 يف املئة من النساء بأن فرداً 
خالل السنوات الخمس السابقة. إن العنف الذي ترتكبه قوات األمن الفلسطينية يجب أن يوَضع يف سياق اتفاقات أوسلو التي تدعو 
إىل التنسيق الوثيق بني قوات األمن الفلسطينية وقوات األمن اإلرسائيلية، مام يؤدي إىل عدم ثقة الفلسطينيني يف هياكل أمن الدولة 

الخاصة بهم.

الجدول 6.5 ب
التعامل مع القوات الفلسطينية

نسبة املستجيبني الذين أبلغوا عن تجارب عنف من قبل قوات األمن الفلسطينية خالل السنوات الخمس املاضية، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 
واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

الرجال (%) النساء (%)
20 6 تعرضت للمضایقة أو التھدید من قبل أ قوات األمن الفلسطینی
15 1 احتجزت ملدة يوم واحد عىل األقل من قبل قوات األمن الفلسطيني
7 1 أصبت بجروح بسبب أعامل العنف التي مارسها أفراد األمن الفلسطيني
8 6 أصيب أحد أفراد أرسيت بجروح بسبب أعامل العنف التي مارسها أفراد األمن الفلسطيني

6.6 العنف املبني عىل النوع االجتامعي
إن استخدام الرجال للعنف ضد املرأة منترش عىل نطاق واسع، ومتيل النساء إىل اإلبالغ عنه أكرث من الرجال. ومل يسِبق إجراء مقابالت 
مع رجال بشأن ارتكاب العنف بحّق الزوجة أو الرشيك الحميم يف فلسطني. وقد قام جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني بإجراء دراستني 
استقصائيتني سابقتني عىل املستوى الوطني حول املوضوع وذلك بتقييم مواقف النساء وتجاربهّن حول املوضوع. وأفاد 40 يف املئة 
من الرجال أنّهم ارتكبوا بالفعل عمالً من أعامل العنف العاطفي ضد زوجاتهم، يف حني قالت 46 يف املئة من النساء إنّهن  تقريباً 
تعرضن للعنف من الزوج. وكذلك، أفاد نحو 26 يف املئة من الرجال و 33 يف املئة من النساء بأن هذا الشكل من أشكال العنف قد 
حدث خالل السنة السابقة. وقال ما يقرب من واحد من كل خمسة رجال (17 يف املئة أنّهم ارتكبوا عمال من أعامل العنف الجسدي 
ضد رشيكهم الحميم من النساء. وباملثل، فإن ما معدله 21 يف املئة من النساء قد أبلغن عن تعرضهن لهذا العنف. وفيام يتعلق 
بالعنف االقتصادي، قال %12 من الرجال إنهم ارتكبوا عمال من هذا القبيل، يف حني أفاد ما يقرب من 18 يف املئة من النساء بأنهن 
تعرضن لهذا النوع من العنف. وميثل منع الزوجة من العمل وطردها من املنزل أكرث أشكال العنف االقتصادي شيوعاً. ويف حني قال 
4 يف املئة فقط من الرجال إنهم ارتكبوا العنف الجنيس ضد الزوجة، فإن 11 يف املئة من النساء أبلغن عن تعرضهن لهذا الشكل من 

أشكال العنف يف حياتهن (انظر االجدول 6.6 أ).17

17   تتفق نتائج الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (IMAGES) حول تجارب العنف بشكل عام مع املسح 
الوطني لعام 2011 الذي يقيم تجارب النساء مع العنف. ومع ذلك، من املهم مالحظة أن الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا (IMAGES) يف فلسطني تختلف عن املسح الوطني يف حجم العينة والنطاق الجغرايف والفئة العمرية، فضالً عن اختالف البنود املدرجة يف تعريف العنف الزوجي. 
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الجدول 6.6 أ
العنف ضد النساء: املستجيبني من الرجال والنساء

النسبة املئوية للمستجيبني الذين سبق لهم الزواج وتجاربهم حول أعامل العنف التي يرتكبها الرجال والتي تعاين منها النساء، نسبة مامرسة ذلك مدى الحياة أو ملدة 12 شهراً - 
الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (IMAGES) فلسطني 2016

النساء الرجال
مدى الحياة 

(%)
12 شهر

(%)
مدى الحياة 

(%)
12 شهر 

(%)

45.9 32.9 39.8 25.8 العنف العاطفي
40.0 25.8 31.5 19.7 أهان (زوجته/أهانها )أو جعلها عن قصد تشعر بالسوء تجاه نفسها.

19.8 12.4 9.4 5.4 قلل من شأن (زوجته/من شأنها )أو أذلها أمام أشخاص آخرين

24.0 15.8 15.4 10.8 أخاف أو أرهب (زوجته /أخافها) عن قصد، عىل سبيل املثال، من خالل 
الطريقة التي نظر إليها، ومن خالل الرصاخ وتحطيم األشياء

14.1 8.3 7.3 4.2 هدد بإيذاء( زوجته /إيذائها)

11.0 7.2 3.0 2.1 سبب األذى لناس تهتم بهم زوجته أو أتلف أشياء ذات أهمية بالنسبة لها

18.2 9.6 5.4 12.3 العنف االقتصادي
8.1 4.5 2.1 5.7 منع (زوجته/منعها) من العمل بأجر أو بهدف الربح

5.9 3.1 0.6 1.0 أخذ من (زوجته/منها) األرباح رغام عنها

11.9 5.7 1.7 5.1 طرد (زوجته/طردها) من البيت

5.1 2.5 1.5 2.6 احتفظ بأموال من األرباح لالستخدام الشخيص عندما عرف املستطلع أنه من 
الصعب عىل (زوجته/عليها) دفع نفقاتها الشخصية أو احتياجاتها املنزلية

21.2 12.8 8.2 16.8 العنف الجسدي

14.9 9.4 5.0 12.7 صفع (زوجته/صفعها) أو ألقى شيئا عليها، بحيث كان من املمكن أن يؤذيها

14.0 8.1 4.2 7.2 دفع(/دفعها) زوجته بقوة

12.7 7.3 2.9 5.8 رضب (زوجته/رضبها) بقبضته أو باستخدام يشء آخر ميكن أن يؤذيها

8.4 4.9 0.7 1.4 ركل، جر، رضب، خنق أو حرق (زوجته/ركلها/جرها/رضبها/خنقها/حرقها)

2.7 1.1 0.1 0.3 هدد باستخدام أو بالفعل استخدم ا لفرد، السكني أو أي سالح آخر ضد 
(زوجته/ضدها)

11.3 7.0 2.6 4.3 العنف الجنيس

11.3 7.0 2.6 4.3 أجرب (زوجته/أجربها) عىل مامرسة الجنس معه بالرغم من عدم رغبتها بذلك

830 725 إجاميل عدد املستطلعني الذين سبق لهم الزواج

ويف الدراسة االقتصادية الحالية، سؤلت النساء عاّم إذا استخدمن ثالثة أشكال من العنف ضد أزواجهن. وأفادت نسبة 8 يف املئة من النساء بأنهن سبق لهن صفع أزواجهن أو رضبهم بأدوات معيّنة. كام 
أفاد 2 يف املئة من النساء بقيامهّن بدفع أزواجهّن بقّوة. واعرتف ما نسبته 2 يف املئة من النساء أيضاً برضب أزواجهن بقبضة اليد أو أي أداة أخرى. انظر الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح العنف 

يف املجتمع الفلسطيني، 2011، 2012.
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وكام تظهر البيانات يف وقت سابق من هذا الفصل، شعر العديد من املستطلعني بأن أشكال العنف هذه كانت طبيعية أو مربرة. 
وأقر ثلث الرجال وربع النساء يف الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
(IMAGES) يف فلسطني، بأن «هناك أوقات تستحق فيها املرأة أن تتعرض للرضب». ويف ذات السياق، اتفق أكرث من نصف الرجال 
بعض  وتشري  أ).  األرسة» (انظر الجدول 6.6  متاسك  عىل  للحفاظ  العنف  تتحمل  أن  للمرأة  أنه «ينبغي  عىل  سواء  حد  عىل  والنساء 
األبحاث إىل أّن املرأة تدرك أّن هذا الحث «للحفاظ عىل متاسك األرسة» قد يرتقي إىل مستوى إسرتاتيجية للبقاء عىل قيد الحياة يف 
لهذا البحث، فإن تحمل النساء للعنف يأيت يف إطار إدراكهن لذلك عىل أنه نتيجة لتقييد فرص الرجال  السياق الفلسطيني.18 ووفقاً 
وهويّاتهم بسبب اآلثار طويلة األمد لالحتالل. وباإلضافة إىل ذلك، وكام ذكر يف املقدمة، فإن النزاع داخل األرسة ال يلغي التعاون بني 

أفرادها، بل يؤسس لتفاهم فعيل بينهم. وتدرك املرأة يف األرسة وجود مصالح معينة، حتى وإن كان بعض تلك املصالح مهدداً.

وتظهر بيانات الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فلسطني، وجود 
روابط بني األجيال يف أعامل وتجارب العنف، ومبا يتفق مع الكثري من املؤلفات األدبية حول العنف ضد الرشيك الحميم. ويشار هنا 
إىل أن الرجال الذين شهدوا خالل مرحلة طفولتهم تعرض أمهاتهم للعنف، أو الذين تعرضوا يف طفولتهم لشكل ما من أشكال العنف 
الجسدي كانوا أكرث ميالً لإلبالغ عن ارتكاب أشكال عاطفية، واقتصادية، ومادية للعنف وذلك يف عالقاتهم مع البالغني. كام كان الرجال 

من ذوي الدخل املادي األقل أكرث عرضة لإلبالغ عن ارتكاب أشكال عاطفية ومادية من العنف ضد الرشيك الحميم.

ويبني البحث الكيفي املواقف السلبية تجاه العنف بني املشاركني من الرجال والنساء عىل السواء. وقال بعض املستجيبني أّن استخدام 
العنف ضد املرأة هو أحد أعراض الضعف. ومن وجهة نظرهم، فإن العنف ضد املرأة ليس مؤرشا عىل قوة الرجل، بل عىل فقدانه للسيطرة.

كام  القوة.  وليس  الضعف  عىل  دليل  فالعنف  مقبول،  غري  أمراً  يعد  املشاكل  لحل  العنف  إىل  اللجوء  ”إن 
أن السيطرة عىل حياة املرأة، بغض النظر عن العالقة معها، غري مقبول ويعد ظلام لها... ... ال أتحدث عن 
الرضب فقط، بل اإلهانة أيضاً، وليس فقط العنف الجسدي... فرضب الرجل لها وإهانتها إشارة ضعف، ألن 

يشري إىل عدم قدرته عىل التقرب منها والتواصل معها...“
رجل، 45 عاما، مهندس، رام الله

18   كتّاب، إيلني، التغلب عىل الرصاع، 2010
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وال يعترب بعض املستجيبني أمهاتهم اللوايت تعرضن للعنف من قبل آبائهم كضحايا سلبيني للعنف. فقد أفاد البعض بأن األمهات تربر 
استخدام اآلباء للعنف ضدهن كوسيلة للحفاظ عىل متاسك األرسة. ورأى البعض اآلخر أيضاً أن طرق تعامل أمهاتهم مع هذا العنف 
كان وسيلة لحاميتهم أثناء طفولتهم. وباملثل، فقد أفاد بعض املستطلعني الذين شهدوا هذا العنف قد ترك فيهم شعوراً باالستياء إزاء 
عجز أمهاتهم، وكذلك تجاه األب الذي أظهر عجز أطفاله من خالل األفعال التي ارتكبها بحق أمهم. وقد وصف عدد قليل من النساء 

اللوايت تعرضن للعنف من الزوج، وحتى يف أغلب األحيان واصلن الحياة معه بالقول:

«لقد اعتاد زوجي عىل بكايئ قليال [بعد استخدامه للعنف ضدي]، حيث كنت أغلق باب الغرفة عىل نفيس، 
ثم أهدأ، وبعدها أعود ألداء واجبايت املنزلية. ولكن يف بعض الحاالت من العنف التي كنت أشعر يف مرحلة 
ما منها بالقوة، فقد قمت بتصعيد األمور حتى كادت تصل إىل الطالق. وحتى زوجي كان قد صدم مبوقفي. 
وقال: «أصبحِت قوية، واآلن تريدين أن تظهري قوتك عيل». فالرجال ال يحبون أن تكون النساء أقوى منهم 
... أما اآلن فقد اختفى [العنف]، ألنني يف تلك الحلقة من العنف وقفت وتحدثت وكان يل موقف ثابت. 
وكنت قادرة عىل قول: «ال، فهذا خط أحمر، وينبغي أال يحدث أبداً. وألن [العنف] قد حصل، فإن العديد 

من األشياء قد انهارت بيننا».
امرأة، 28 عاما، عاطلة عن العمل، رام الله

مييل العديد من الرجال وبعض النساء لعدم إدانة االغتصاب. ويجمع أغلبية الرجال والنساء عىل أنه «إذا تعرضت امرأة لالغتصاب، 
فينبغي لها أن تتزوج من مغتصبها» (الشكل 6.6 أ). ويف جميع الحاالت، يعمد الرجال إىل تربير مسألة االغتصاب واعتباره حدثاً طبيعياً، 
مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار الحياة الزوجية. وهنا برزت أكرب االختالفات بني الرجال والنساء، وذلك فيام يتعلق بالتأكيد عىل أنه «يف 
حال قيام الزوج بتوفري املال، فإن زوجته ملزمة مبامرسة الجنس معه متى أراد». وأظهر 43 يف املئة من الرجال مقابل 25 يف املئة فقط 
من النساء تأييداً لذلك19. وعىل الرغم من أّن أغلبية الذكور واإلناث قد اعتربوا أن الزواج من املغتصب هو الحل لضحايا االغتصاب، 

فإن ذلك يتناقض مع موقف األغلبية من الجنسني برضورة محاكمة املغتصبني.

19   للعنف الجنيس سياق قانوين معقد يف فلسطني. وما زالت «قوانني زواج االغتصاب» ما زالت قامئة يف قانون العقوبات يف غزة (استناداً إىل قانون العقوبات املرصي السابق) 
ويف الضفة الغربية (استناداً إىل قانون العقوبات األردين املستمر) حيث ميكن إعفاء املغتصب من العقاب إذا تزوج من ضحيته. ونادراً ما يتم تطبيق هذه القوانني أو اللجوء إليها 

يف فلسطني، إّال أنّها تعّرب عن معتقدات طويلة األمد حول طبيعة االغتصاب.
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الشكل 6.6 أ
املواقف تجاه املامرسة الجنسية اإلجبارية

الدراسة  الجنيس،  العنف  حول  مختارة  عبارات  عىل  بشّدة  وافقوا  أو  وافقوا  الذين  عاماً  و59   18 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  للمستجيبني  املئوية  النسبة 
االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

يعترب التحرش الجنيس يف الشارع أمر شائع، ويلقي كثري من املستطلعني اللوم عىل الضحايا حول سبب حدوث هذا التحرش. وقد أفاد 
نحو ُخمس النساء يف فلسطني بتعرضهن لشكل أو أكرث من أشكال التحرش الجنيس يف الشارع. وباملثل، فقد أفادت نسبة مامثلة من 
الرجال بقيامهم بارتكاب هذا التحرش (انظر الجدول 6.6 ب). ويعّد التحديق\الغمز من أكرث سلوكيات التحرش شيوعاً، غري أن ُخمس 

النساء أيضاً أبلغن عن تلقي الصفري / التعليقات الجنسية و/أو تعرضن للمالحقة\املتابعة يف مكان عام.

هذا وأبدى الرجال األصغر سناً ميالً أكرب لإلبالغ عن التحرش الجنيس. وتظهر البيانات أيضاً وجود روابط بني ارتكاب التحرش الجنيس 
وارتكاب أشكال أخرى من العنف. كام يشري مستوى الداللة اإلحصائية إىل أّن الرجال الذين أفادوا بحصول أي من األشكال األربعة 
املذكورة أعاله للعنف ضد الرشيك الحميم كانوا أكرث توجهاً لإلبالغ عن التحرش الجنيس. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الرجال الذين تعرضوا 

للعنف الجسدي يف طفولتهم كانوا أكرث توجها لإلبالغ عن ارتكاب التحرش الجنيس.
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الجدول 6.6 ب
العنف ضد املرأة املرتبط بالشارع: املستجيبون من الرجال والنساء

 نسبة الرجال الذين ارتكبوا أفعاالً محددة من التحرش الجنيس / االعتداء عىل النساء، والنساء اللوايت تعرضن لهذه األفعال يف األماكن العامة، معدل التعرض 
لذلك عىل مدى الحياة، وخالل األشهر الثالث املاضية، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني (IMAGES)فلسطني 2016

النساء (متعرّضات للتحرّش)الرجال (مرتكبي التحرّش)
مدى الحياة 

(%)
الشهور الثالث 

املاضية (%)
مدى الحياة 

(%)
الشهور الثالث 

املاضية (%)

نوع التحرش / االعتداء الجنيس

34203120التحديق أو الغمز

1041913نداءات أو تعليقات جنسية

1051912املالحقة أو املتابعة

4296مكاملات هاتفية أو رسائل نصية فاحشة

5386تحرش عرب االنرتنت

أي من األعامل الجنسية املذكورة أعاله
التحرش / االعتداء الجنيس

37224028

الشكل 6.6 ب
املواقف تجاه التحرش الجنيس / االعتداء

نسبة املستجيبني الذين «اتفقوا أو اتفقوا بشدة» عىل عبارات مختارة حول التحرش الجنيس / االعتداء عىل النساء، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال 
واملساواة بني الجنسني (IMAGES) فلسطني 2016

وكام يتضح من الشكل (6.6 ب)، فإن إلقاء اللوم عىل الضحايا فيام يتعلق بالتحرش الجنيس أمر شائع، وذلك بالرغم من أن الرجال 
أّن  يعمدون أكرث من النساء إللقاء اللوم عىل النساء يف مسألة التحرش الجنيس. فعىل سبيل املثال، يعترب ثلثا الرجال والنساء تقريباً 
كام أن معدالت التوافق بني الرجال والنساء حول بنود أخرى  «النساء اللوايت يرتدين مالبس مستفزّة يتحملن مسؤولية التحرش»، 
مامثلة كانت أيضاً مرتفعة جداً. أما بالنسبة للمواقف املؤذية األربعة املتبقية يف الشكل (6.6 ب)، فقد كانت معدالت التوافق لدى 

النساء أقل بكثري منها لدى الرجال.



الفصل السابع
االستنتاجات
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ال تزال املواقف املجحفة املرتبطة بالنوع االجتامعي شائعة يف جميع أنحاء فلسطني. مع ذلك، وكام يظهر التقرير، فإّن العديد من 
التحّوالت  هذه  بعض  وتُعترب  فلسطني.  يف  الحدوث  قيد  هي  االجتامعي  بالنوع  املتعلقة  واملواقف  العالقات  مستوى  عىل  التحوالت 
نتاجاً للقوى الهيكلية نفسها، وبعضها ناشئ عن املقاومة الفردية والجامعية لالحتالل، وبعضها اآلخر ناىشء عن الجهود الحثيثة التي 
تبذلها الحركات الحقوقية النسويّة. وإلحداث تغيري إيجايب، وعميق، وجذري، فإّن ذلك يتطلب إجراء تغيريات هيكلية عىل املستويات 
السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية. وال ميكن أن تحدث هذه التغيريات إال إذا حصلت فلسطني عىل استقاللها وتخلّصت من االحتالل. 
إذ ال يزال االحتالل مصدراً ومربراً للمحافظة عىل السلطة األبوية ومحّفزاً لها كسلوك من سلوكيات الهيمنة. فاالحتالل يتيح ألصوات 
معينة يف املجتمع الفلسطيني تربير الهياكل االجتامعية األبوية عىل أنّها وسيلة لحامية املرأة واألرسة والدفاع عنهام. يف الوقت نفسه، 

فإّن العنف املنظم الذي يرتكبه نظام الحكم العسكري يعزز العنف بجميع صوره وأشكاله.

تشري نتائج الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف فلسطني إىل أن 
تقسيم العمل يف األرسة ال يزال يعكس عالقات القوة غري املنصفة املبنية عىل النوع االجتامعي. وهذا التقسيم غري العادل لألعامل 
املنزلية يضع عبئاً أكرب عىل املرأة، ويعيق مشاركتها يف القضايا االجتامعية والسياسية، ويجسد مركزها الهاميش داخل األرسة واملجتمع. 
العمل،  إىل  للوصول  املرأة  فرص  توسيع  نحو  انطالق  نقطة  مبثابة  يكون  قد  األرسة  يف  االجتامعي  النوع  أدوار  يف  التغيري  فإن  لذلك، 
والتعليم، واملوارد. وسيتطلب هذا التغيري تحوالت يف سوق العمل أيضاً، وذلك ملراعاة العمل املنزيل وإعادة تقسيمه. وعىل الرغم من 
أن الكثري من النساء قد استوعنب التوقعات مبشاركتهن األساسية يف األعامل املنزلية، يبدو أن هناك زيادة يف وعي النساء والرجال بأن 
التقسيم الحايل للعمل ليس مجحفاً فقط، بل يشكل عائقا أمام التقدم االجتامعي، والسيايس، واالقتصادي للمرأة. وقد اكتسبت العديد 
وبالنسبة  االجتامعي.  النوع  بقضايا  املتعلقة  االجتامعية  التحوالت  خالل  من  بالسلطة  حقيقياً  إحساساً  الفلسطينيات  الناشطات  من 
للرجال الفلسطينيني الذين يتمتعون مبواقف إيجابية تجاه قضية النوع االجتامعي، فقد حان الوقت النضاممهم إىل النضال من أجل 
العدالة الحقيقية للجنسني يف فلسطني. وتبنّي النتائج أن اتخاذ الرجال الفلسطينيني ملواقف إيجابية مل يعد أمراً كافياً، بل ينبغي عليهم 

أيضاً ترجمتها إىل واقع عميل، يف األماكن العامة والخاصة عىل حد سواء، وبذلك يشكلون مثاالً لألجيال املقبلة.

بني  العدالة  تحقيق  عىل  تساعد  أن  ميكن  التي  القوانني  يؤيدون  ال  الفلسطينيني  الرجال  معظم  أّن  النتائج  تظهر  نفسه،  الوقت  ويف 
الجنسني يف فلسطني، مبا يف ذلك القانون الذي من شأنه أن يحقق املساواة يف حقوق املرياث. ويف الوقت نفسه، فمن الواضح أيضاً أّن 
املساواة الحقيقية بني الجنسني ال ميكن أن تتحقق من خالل إصدار ترشيعات جديدة فقط. وكام تبني النتائج، فإن النظام القانوين 
والقضايئ الفلسطيني هو نظام أبوي، ولذلك، يتم التالعب يف تنفيذ قوانني الرشيعة التي متنح املرأة حقوقاً يف الزواج، والطالق، واملرياث. 
ويف حاالت أخرى، فإنه من غري املمكن إنفاذ القوانني القامئة بخصوص املساواة بني الجنسني. كام أن انخفاض مستوى اإلملام بالقراءة 

والكتابة لدى املرأة، والفقر، وقلة املوارد املادية تحّد أيضاً من فاعلية هذا النهج وإمكانية الوصول إليه.

مع ذلك، تظهر البيانات حصول تغريات حقيقية يف املواقف واملامرسات املتعلقة بالنوع االجتامعي بني بعض الرجال الذين أعربوا عن 
تقديرهم لقدرات املرأة ومكانتها املتساوية. وقد عّرب الرجال، مبن فيهم الرجال الذين تعرضوا لالعتقال السيايس، عن اعرتافهم بقدرة 
املرأة عىل تحمل جميع املسؤوليات - مبا يف ذلك املسؤوليات االقتصادية – لألرسة. وأبدى الرجال يف الدراسة الكيفية استعداداً كبريا 
لالعرتاف بقيامهم بالتحيز ضد املرأة. وتؤكد هذه األفكار عىل أّن التغيري يأيت من خالل النضاالت اليومية وتجارب األشخاص العاديني، 
وليس فقط من خالل تدخالت الجهات العليا التي تأيت عىل شكل قوانني أو سياسات دولة، إذ أّن هذه السياسات يف فلسطني تعترب 

غامضة، وتفتقر إىل الرشعية.

من الواضح أّن أي تغيري حقيقي يف اإلطار القانوين يجب أن يرافقه تغيريات هيكلية عىل املستويات االجتامعية، والسياسية، واالقتصادية، 
الهيكلية  التغيريات  هذه  أحد  التعليم  ويعترب  القانوين.  بالنظام  الثقة  وتعزيز  بالقانون،  اإلملام  نطاق  وتوسيع  القوانني،  إلنفاذ  وذلك 
الرئيسية. وتبني الدراسة أّن الرجال من ذوي التحصيل العلمي الجيد كانوا أكرث ميالً لإلبالغ عن قيامهم مؤخراً باملشاركة يف مهام منزلية 
تعترب نسائية من الناحية التقليدية. وتظهر البيانات الكيفية أيضاً أن األزواج األصغر سناً والحاصلني عىل درجات علمية أعىل قد يكونوا 

قادرين عىل أن يصبحوا محفزين إلحداث التغيريات يف مواقف وتصورات األجيال املقبلة.

تظهر بيانات الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف فلسطني أّن التغيري 
يولد املزيد من التغيري، وينبغي أن يبدأ من املنزل. فالرجال الذين شارك آباؤهم يف أعامل منزلية نسويّة، فضالً عن الرجال الذين تربّوا 
عىل أهمية القيام بذلك خالل طفولتهم، كانوا أكرث ميالً للمساهمة بهذه األعامل يف إطار بيت الزوجية. ومن شأن الوالدين أن يدركا 
جيداً هذه األفكار وأن يقوما بالتعديالت ذات الصلة يف مواقفهام نحو تقاسم العمل، وصنع القرار، وحرية التعبري، واملساواة يف املعاملة 
بني الجنسني يف املنزل. وميكن أن يصبح ذلك نقطة انطالق لتحقيق تقدم ملموس نحو إقامة عالقات أكرث إنصافاً عىل مستوى النوع 

االجتامعي. فعندما تكون املواقف والسلوكيات اإليجابية متوازنة داخل األرسة، فإن التغيري ميكن أن يصبح حقيقة واقعية.



الفصل الثامن 
التوصيات
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إّن أي تغيري يف مواقف وتصورات األفراد والجامعات أو يف عالقات القوة عىل مستوى النوع االجتامعي، أو يف مواقف الرجال وسلوكهم 
تجاه املرأة، ينبغي أن يشمل تحوالً شامالً عىل مستويات مختلفة وأن يستند إىل نهج سيايس واقتصادي واجتامعي متكامل. يف سياق 
مثل فلسطني، فإّن التغيري ينبغي أن يقوم عىل أساس االستقالل والتحرر من االحتالل العسكري لتحقيق السيادة الكاملة والسيطرة 
عىل املوارد. كام ال بّد لهذا التغيري أن يستند إىل نظام اقتصادي ذي وجه إنساين ويوفر الفرص للجميع، ويوسع الخيارات للجميع، وإىل 
عقد اجتامعي يقوم عىل أساس السالمة االجتامعية التي توفر الحامية االجتامعية والعدالة االجتامعية للفئات الضعيفة. وأخرياً، ال بّد 
لهذا التغيري أن يستند إىل تنشئة اجتامعية إيجابية تعزز املساواة والتعاون والرشاكة بني الجنسني. وستؤّدي هذه العوامل مجتمعة 
إىل إحداث تغيري إيجايب يف مواقف املجتمع وتصوراته، وال سيام مواقف وتصورات الرجل تجاه املرأة، وتحقيق العدالة واإلنصاف بني 
الجنسني. وتستهدف التوصيات الواردة أدناه جميع أصحاب املصلحة والحكومات واملنظامت غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة 

واألكادمييني والباحثني والحركات االجتامعية، مبا يف ذلك حركات الشباب والنساء.

تعزيز التغيري يف املجال الخاص. 1
يزال  ال  األرسة  يف  العمل  تقسيم  أّن  إىل  فلسطني  يف  الجنسني  بني  واملساواة  الرجال  بشأن  الدولية  االستقصائية  الدراسة  نتائج  تشري 
يعكس عالقات القوة غري املنصفة عىل مستوى النوع االجتامعي. وهذا التقسيم غري العادل لألعامل املنزلية يضع عبئاً أكرب عىل املرأة، 
ويعيق مشاركتها يف القضايا االجتامعية والسياسية، ويجسد مركزها الهاميش داخل األرسة واملجتمع. لذلك، فإّن التغيري يف أدوار النوع 
االجتامعي يف األرسة قد يكون مبثابة نقطة انطالق نحو توسيع فرص املرأة للوصول إىل العمل، والتعليم، واملوارد. وسيتطلب هذا التغيري 
تنفيذ سياسات عمل صديقة باألرسة وتحّوالت يف سوق العمل أيضاً، وذلك ملراعاة العمل املنزيل وإعادة تقسيمه. كام ويتطلب هذا 
التغيري إدخال تعديالت عىل النظام التعليمي تتيح للمناهج الدراسية الوطنية املراعية ملنظور النوع االجتامعي أن تتحدى األعراف 
الرجال  وكذلك  والفتيات  النساء  عن  جديدة  صورة  برسم  يسمح  ماّم  االجتامعي،  النوع  حول  القامئة  النمطية  والقوالب  االجتامعية 

والفتيان ومبا يؤثر إيجابياً عىل عملية التغيري االجتامعي.

إرشاك الرجال يف عدالة النوع االجتامعي. 2
املرأة  قدرات  يقّدرون  الذين  الرجال  بعض  بني  االجتامعي  بالنوع  املتعلقة  واملامرسات  املواقف  يف  التغيريات  بعض  البيانات  تظهر 
ومكانتها املتساوية. وّرصَح العديد من الرجال، ومن بينهم أرسى سياسيني سابقني، أنّهم يؤمنون بقدرة املرأة عىل إدارة جميع أنواع 
املسؤوليات - مبا يف ذلك املسؤوليات االقتصادية - لألرسة. من هنا فقد حان الوقت لتشجيع الرجال الفلسطينيني من ذوي األفكار 
النرّية ومّمن يتبّنون مواقف إيجابية حول النوع االجتامعي إىل االنخراط يف النضال لتحقيق العدالة بني الجنسني يف فلسطني، مبا يف 
ذلك القادة الدينيني وقادة املجتمع املحيل. وتحتاج منظامت املرأة إىل إقامة روابط وتحالفات مع الرجال الذين يدعمون بناء نظام 
منصف للنوع االجتامعي يف فلسطني، حيث ميكن للرجال يف كثري من األحيان أن يكونوا أكرث تأثرياً يف مجال قضايا النوع االجتامعي 
املتعلقة باملساواة بني  كمصدر رئيس وفعال يف األنشطة والربامج  وينبغي إرشاك مثل هؤالء الرجال  كام  عىل نظرائهم من الرجال. 
الجنسني، بدالً من التعامل معهم كعقبة مفرتَضة. ويف الوقت نفسه، أظهرت نتائج الدراسة االستقصائية أنه ال يكفي أن يتخذ الرجال 
الفلسطينيني مواقف إيجابية فقط، بل يجب عليهم أيضاً ترجمتها إىل واقع عميل يف األماكن العامة والخاصة عىل حد سواء، وبذلك 

يكونوا مثاالً يحتذى لألجيال املقبلة.

اعتامد نهج شامل وكامل للمجتمع من أجل املساواة بني الجنسني. 3
ال ميكن تحقيق املساواة بني الجنسني من خالل الترشيعات الجديدة وحدها، خاّصة عندما ينظر إىل التغيريات القانونية عىل أنها تخدم 
مصالح الرجال. لذلك، ينبغي ألي اسرتاتيجيات قانونية للتغيري أن تحاول التغلب عىل عقلية ”ال رابح وال خارس“ التي ال زالت تهيمن 
عىل كثري من الرجال، ومحاولة إقناعهم بأهمية املساواة بني الجنسني وما تعود به من فوائد عىل الرجال والنساء والفتيات والفتيان، 
عالوة عىل كونها أمر رضوري للتنمية املستدامة. وكام تظهر النتائج أّن النظام القانوين والقضايئ الفلسطيني تحكمه قواعد أبوية ترتجم 
إىل أطر قانونية ومامرسات وقواعد اجتامعية. عىل هذا النحو، وحتى عند االعرتاف بحقوق املرأة فإنّه ميكن التالعب بها من خالل 

السياق األوسع للمعايري االجتامعية الرجولية التي متنع االلتزام الفعيل بهذه الحقوق.

وكام هو الحال يف كثري من الحاالت، فإّن ضعف إملام املرأة بالقانون وفقرها ومحدودية مواردها املادية تحّد من حصولها عىل منافع 
الخدمات القانونية والقضائية املتاحة لها.
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التدخالت  عىل  ينحرص  أن  ال  العاديني،  لألشخاص  اليومية  والتجارب  التحديات  يشمل  أن  ينبغي  التغيري  أّن  أيضاً  األفكار  هذه  تؤكّد 
”الرأسية“ من خالل القوانني والسياسات الحكومية.

إّن أّي تغيري حقيقي يف اإلطار القانوين يجب أن يكون مصحوباً بتغيريات هيكلية عىل املستويات االجتامعية والسياسية واالقتصادية، 
وذلك إلنفاذ القوانني وتوسيع نطاق محو األمية القانونية، ال سيّام بالنسبة للنساء املهمشات والنساء يف املناطق الريفية ومخيامت 
الالجئني الذين هم عرضة لالستغالل والحرمان خاّصة من حقوق املرياث. كام ينبغي لهذا التغيري أن يعّزز ثقة املرأة يف النظام القانوين. 
ويعترب التعليم أحد نقاط الدخول نحو هذه التغيريات الهيكلية الرئيسية. وتبني الدراسة أّن الرجال ذوي التعليم الجيد كانوا أكرث ميالً 
لإلبالغ عن قيامهم مؤخراً باملشاركة يف أعامل منزلية نسويّة. وتبني البيانات الكيفية أن األزواج األصغر سناً ومن ذوي التعليم الجيد 
ميكنهم أن يكونوا عنارص فاعلة للتغيري يف مواقف وتصورات األجيال املقبلة. غري أنه ميكن تيسري أي تغيري يف السلوكيات واملامرسات 
القانونية من خالل الوكالة الجامعية. يف هذا السياق، ينبغي متكني الحركة النسائية ومنظامت املجتمع املدين املتخصصة ملعالجة هذه 
القضايا وتعبئة النساء - بالتعاون مع الرجال - إلنفاذ املامرسة القانونية وتحسني األطر القانونية، ال سيام وأن النساء غري املتزوجات 

لسَن قادرات عىل مواجهة الضغوط االجتامعية واالقتصادية وحدهّن.

إدخال التغيري االجتامعي من بوابة األبوة واألمومة. 4
تظهر البيانات املستمدة من الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف 
فلسطني أّن التغيري يولد املزيد من التغيري، ويجب أن يبدأ من املنزل. فالرجال الذين شارك آباؤهم يف أعامل منزلية نسوية، وكذلك 
الرجال الذين تربّوا عىل أهمية القيام بذلك خالل طفولتهم، كانوا أكرث ميالً بكثري للمساهمة بهذه األعامل يف إطار بيت الزوجية. ومن 
هذه األفكار وأن يقوما بالتعديالت ذات الصلة يف مواقفهام نحو تقاسم العمل، وصنع القرار، وحرية  شأن الوالدين أن يدركا جيداً 
التعبري، واملساواة يف املعاملة بني الجنسني يف املنزل. وميكن أن يصبح ذلك نقطة انطالق لتحقيق تقدم ملموس نحو إقامة عالقات 
عىل مستوى النوع االجتامعي. فعندما تكون املواقف والسلوكيات اإليجابية متوازنة داخل األرسة، فإن التغيري ميكن أن  أكرث إنصافاً 

يصبح حقيقة واقعية.

وإناثاً. ويف هذا  ومن املهّم تشجيع اآلباء عىل االنخراط يف أدوار تربية األطفال ورعايتهم كأداة فعالة لتغيري سلوكيات األبناء ذكوراً 
السياق، ينبغي تغيري الصور النمطية عن طريق عرض الصور املتعلقة بأدوار النوع االجتامعي ِوفق ترتيبها الجديد يف الكتب املدرسية، 
مع إظهار الرجال وهم يشاركون يف أعامل منزلية كانت تعترب نسويّة بحكم الُعرف يف السابق. وينبغي أيضاً توفري التعليم للوالدين، 
إذ أّن برنامج األبوة يصبح أداة رضورية الكتساب الرشعية والقبول الوطنيني، وإحداث تغيريات دامئة وإيجابية يف األدوار التقليدية 

للجنسني.

يف الوقت ذاته، يحتاج تغيري النصوص وجعلها أكرث مراعاة الحتياجات النوع االجتامعي إىل تدخل الحكومة الفلسطينية ومنظامت 
األمم املتحدة وإىل جهود منظامت املرأة الوطنية، واالتحاد العام للمعلمني الفلسطينيني، والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى.

متكني متثيل املرأة وقيادتها. 5
يعترب تعزيز املشاركة النسويّة ومتثيل املرأة يف الحياة السياسية الفلسطينية مهّمة هامة لتحقيق التنمية املستدامة. وقد أّدى غياب 
املرأة عن ساحات وهياكل صنع القرار إىل تهميش صوتها ونفوذها، وإىل عدم االكرتاث بهمومها. يف الوقت ذاته، هناك آليات هامة 
موجودة بالفعل يف النظام االنتخايب ملعالجة هذه املسائل. هذا وال بّد من تشجيع االستثامر يف نظام الكوتا القائم، ومن دعم املنظامت 
النسويّة عىل القيام بدور فعال يف إعداد املرشحات لالنتخابات، واإلعداد ملشاركتهّن يف األحزاب السياسية إىل جانب رؤساء األحزاب 
الدراسة  إليه  توّصلت  من  ضوء  يف  األهمية  غاية  يف  األمور  هذه  وتعترب  العليا.  املناصب  عىل  التنافس  عىل  املرأة  وتشجيع  الرجال، 
االستقصائية من أّن 40 يف املئة من الرجال املستجيبني يعتقدون أّن النساء الاليت يشاركن يف املناصب السياسية أو القيادية ال ميكن أن 

يكّن أيضاً زوجات وأمهات جيدات.

تحسني وإنفاذ القوانني املتعلقة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة. 6
تحسني وتنفيذ اإلصالحات الترشيعية املتعلقة بحقوق املرأة، ال سيام تلك املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي. ويتم ذلك 
من خالل حمالت النقاش والتوعية العامة ملساعدة الرجال عىل فهم مسّوغات هذا التغيري لحياتهم ورفاههم. وللقيام بذلك، من املهم 
ضامن إقرار قوانني منصفة وآليات كافية إلنفاذ القانون، ملحاسبة الجناة وتزويدهم مبا يلزم من إعادة تأهيل. كام أّن هذه القوانني 
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هاّمة لتزويد ضحايا العنف من النساء والفتيات وكذلك الناجيات من العنف بخدمات رعاية وحامية شاملة، وعالية الجودة، ومصممة 
خصيصاً لهّن. ومن املهم أيضاً تدريب املعلّمني عىل أساليب تدريس خالية من العنف وتراعي اعتبارات النوع االجتامعي، وتدريبهم 
توفري التدريب التوعوي حول النوع االجتامعي  عىل كيفية التعرف عىل إساءة معاملة األطفال واالستجابة لها. ومن الرضوري أيضاً 

لطواقم إنفاذ القانون من الرجال وتشجيعهم عىل تجنيد املزيد من النساء يف هذه املهن ذات الطابع الرجويل ُعرفاً.

تعزيز مناذج رجولة إيجابية. 7
هناك حاجة للعمل مع مختلف وسائل اإلعالم والرشكاء من األوساط الفنيّة لحثّهم عىل تبّني خطاب بديل ورسم صور إيجابية وتقدمية 
عن الرجال لتكون مرجعاً لجميع األجيال، وال سيام الجيل األصغر سناً. وميكن أيضاً تطوير أدبيات جديدة باالعتامد عىل جمع البيانات، 

مبا يقّدم مناذج إيجابية مبنية عىل الدليل العلمي ومبا يفسح الطريق نحو املساواة بني الجنسني.

متكني الشباب كوكالء للتغيري. 8
العمل مع الشباب من خالل برامج التعليم الشعبي لحشد الجهود والضغط من أجل الدفاع عن حقوق النساء والفتيات ليكونوا رشكاء يف 
التغيري، وذلك من خالل التعليم الرسمي وغري الرسمي، ماّم يسهم يف تعظيم إمكانات الشباب والشابات ليصبحوا مفكرين ناقدين والعمل 
معهم لتحويل املواقف والتصورات السلبية نحو العدالة بني الجنسني. وينبغي أيضاً تقديم دورات حول الرجولة يف الجامعات وتبّني خطاب 
الرجولة عىل مستويات مختلفة من التدريب حول النوع االجتامعي، يف إطار تدخالت منظامت املجتمع املدين. ومن الرضوري ضامن أن 

تكون برامج واسرتاتيجيات الشباب مبثابة ركن قوي للمساواة بني الجنسني ومبا يشمل إرشاك الرجال الشباب يف هذه العملية.

وضع أجندة بحثية حول الرجال والرجولة. 9
دعم  عىل  قادرة  بحوث  إنتاج  أو  التنفيذ  عىل  الرتكيز  مع  والرجولة  الرجال  عن  هاّمة  معارف  إنتاج  عىل  قادرة  بحثية  برامج  وضع   

السياسات الرامية إىل تعزيز العدالة بني الجنسني.

الرتكيز عىل صحة الرجال كمتطلّب. 10
كشفت الدراسة االستقصائية عن بعض األمور املثرية للقلق فيام يتعلق بالتامس الرعاية الصحية للرجال يف فلسطني. وتشري البيانات 
إىل أن الرجال ال يستخدمون الخدمات الصحية بوترية أقل من النساء فقط، بل مييلون أيضاً إىل استخدامها يف حاالت الحاجة الطبية 
العاجلة يف املقام األول ال من باب الوقاية والرعاية الذاتية. من هنا، فإنّه من الرضوري تعزيز سلوك الرجال فيام يتعلّق بالتامس الرعاية 
الربامج  ومتيل  جداً.  مرتفعة  غزة)  يف  (وخاصة  للرجال  االجتامعية  النفسية  الضائقة  أّن  الدراسة  وجدت  ذلك،  عىل  وعالوة  الصحية. 
الحالية يف مجال الصحة النفسية والعقلية إىل التغايض عن الرجال كمجموعة مستهدفة، يف حني أّن الرجال كثرياً ما يرتددون يف التامس 
الرعاية الصحة العقلية وأنواع أخرى من الدعم النفيس والعاطفي. وتحتاج الربامج النفسية واالجتامعية القامئة (وخاصة يف غزة) إىل 

إيجاد سبل ملعالجة هذه االحتياجات بني الرجال.

تحويل الهياكل. 11
تتطلّب التغيريات الحقيقية تغيريات هيكلية. ومن أجل إحداث تغيري عميق وجذري وإيجايب، يلزم إجراء تغيريات هيكلية عىل املستويات 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية. وال ميكن أن تحدث هذه التغيريات إال إذا تحررت فلسطني من االحتالل. إذ ال يزال االحتالل يشكل 
عقبة هيكلية نحو التغيري، وهو مصدر للمحافظة عىل التقسيامت والعالقات السلطوية القامئة مبا فيها السلطة األبوية كسلوك من سلوكيات 
الهيمنة. فاالحتالل يتيح ألصوات معينة يف املجتمع الفلسطيني تربير الهياكل االجتامعية األبوية عىل أنّها وسيلة لحامية املرأة واألرسة 

والدفاع عنهام. يف الوقت نفسه، فإّن العنف املنظم الذي يرتكبه نظام الحكم العسكري يعزز العنف بجميع صوره وأشكاله.
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إضاءة عىل املنظامت غري الحكومية
معاً من أجل التغيري

والنساء  الرجال  من  فريق  مثّة  سنوياً،  مكاملة  مليون  األسبوع، 1.5  يف  أيام  سبعة  رنني الهاتف.  اليتوقّف  الله  رام  يف  صغري  مكتب  يف 
الفلسطينيني عىل جاهزية كاملة للرد عىل االستفسارات من جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الرشقية. وعىل 
سبيل الدعابة، يقول الفريق: «كل دقيقتني، إذا أصبح الخط صامتاً، نتحقق ملعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة فنية». لكن عملهم ال 
يثري الضحك، ألن مركز االتصال هذا ينتمي إىل مؤسسة سوا / كل النساء معاً اليوم وغداً، وهي إحدى املنظامت غري الحكومية الرائدة 

يف فلسطني التي تتناول موضوع العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

«سوا» تعني «معاً»، وبكل معنى الكلمة، فإن املنظمة تعد واحدة من املجموعات القليلة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
التي تعمل مبارشة مع الرجال والفتيان فيام يخص حقوق املرأة. ومن األمثلة عىل ذلك خط املساعدة الخاص باألزمات، حيث يتوافر 
عىل الهاتف والربيد اإللكرتوين والفيسبوك للتعامل مع أكرث من 2000 حالة يف الشهر، منها 40 يف املئة تقريباً تشمل الرجال والفتيان. 
والغالبية العظمى من املتصلني الذكور أقل من سن 21 عاماً وهم ضحايا العنف املنزيل (مبا يف ذلك االعتداء الجنيس داخل األرسة) أو 
التنمر يف املدرسة واملجتمع. ومع ذلك، فإّن الكثريين منهم يطالبون مبعرفة بعض الحقائق األساسية للحياة، وذلك يف ظل غياب برنامج 
رسمي للرتبية الجنسية يف املدارس الفلسطينية. كام يصعب عىل العديد من املتصلني فهم منّوهم الشخيص. ويتم تدريب فريق من 
املستشارين يف «سوا»، بشكل خاص، لتلبية احتياجات املتصلني من الذكور واإلناث، ويف حالة العنف، يتم إحالة املستفيدين إىل شبكة 

تضم أكرث من 500 من مقدمي الدعم الطبي، والقانوين، والنفيس، واالجتامعي.

ومن خالل خط املساعدة الذي قّدم املشورة حيال القضايا التي تواجه مجتمعاتهم، فقد أعدت «سوا» مجموعة من الربامج األخرى. 
فعىل سبيل املثال، هناك حصص خاصة ”بصحة األرسة“ وهي عبارة عن جلسات المنهجية تجرى يف اثنتي عرشة مدرسة يف القدس 
الرشقية ورام الله وذلك إلعطاء الطالب فرصة ملعرفة التغريات يف أجسادهم ومشاعرهم. وتقّدم العيادات املتنقلة يف املناطق التي تعاين 
طبية وخدمات للصحة الجنسية واإلنجابية للرجال، وتستفيد بذلك من فرصة التحدث مع املستفيدين  من نقص الخدمات فحوصاً 

بشأن العنف وقضايا النوع االجتامعي.

ووفقا لسواً، فإن العمل مع الرجال غالبا ما يشكل تحدياً، وخاصة يف االنخراط مع الشباب الذين نشأوا يف ظل األصولية الدينية والذين 
بتدريب  سوا  تقوم  نظرهم،  وجهات  ولتحويل  االجتامعي.  بالنوع  املرتبطة  والحقوق  األدوار  يف  محافظة  أكرث  نهج  اتباع  إىل  مييلون 
قادة املجتمع املحيل – مثل املسؤولني املنتخبني، والشخصيات الدينية، والقضاة، وضباط الرشطة، واملحامني – مّمن ينشطون يف حل 
املشاكل املتعلّقة بالنوع االجتامعي، وذلك بهدف مساعدتهم عىل إدراك الرضورة امللحة لتناول موضوع العنف ضد املرأة وتقديم 
الدعم األفضل ألولئك الذين يتعرّضون لسوء املعاملة. ومن ثّم قامت هذه الشخصيات املؤثرة بتعميم الرسالة يف تجّمعاتهم السكانية 
– فعىل سبيل املثال قام محافظ الخليل بالتّحدث علناً   عن العنف ضد املرأة، كام قام العديد من الوّعاظ بتقديم ُخطَب حول هذا 
املوضوع. ويف البداية، قاوم العديد من الرجال والنساء أيضاً الفكرة بدعوى أّن رسائل التمكني هذه «غربية» وتشكل خطراً عىل األرسة. 
لكن مع مرور الوقت، ومن خالل التدريب فإّن املواقف تتحول ببطء – عىل الرغم من أّن الطريق ال تزال طويلة وصعبة أمام «سوا» 

واملجتمعات التي تخدمها، وذلك لتمكني الرجال والنساء من العمل سويّاً من أجل تبني حقوق متساوية للجميع.
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أعدت هذه اإلضاءة عىل املنظامت غري الحكومية من قبل بروموندو


