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مقدمة 

الفّعالة يف  النسوية  الجمعيات  لتعاون بني  ثمرة  الذي جاء  البحث  أمامكن/م هذا  نعرض 

مجتمعنا الفلسطيني: جمعية نساء ضد العنف، مركز الطفولة -مؤسسة حضانات 

النارصة، وكذلك، لوبي النساء يف إرسائيل، والتي تنشط منذ سنوات يف مجابهة التحديات 

والصعوبات واملعيقات التي تواجهها املرأة الفلسطينية يف مجتمعنا. ويمتّد هذا عىل جميع 

املسائل املتعلقة بحقوق املرأة ومساواتها ومكانتها، بدًءا من حقها األسايس والطبيعي يف 

الحياة والحرية واملساواة، مروًرا بحقها يف حياة أرسيّة متساوية، كريمة وآمنة، ووصوًل إىل 

حقها باملشاركة الفّعالة يف الحياة العامة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، محّطمة بذلك 

الحدود التي رسمت وحددت لها للعمل والنشاط ومنعت من خرقها. 

لقد جابهت الجمعيات النسوية، وال تزال، سياسة التمييز واالضطهاد املماَرس ضد املرأة، 

وعملت عىل فضح جريمة »العنف داخل العائلة” والتصدي له بكافة أشكاله وأنواعه، كجزء 

االجتماعية  واملعايري  املفاهيم  يف  أعاله  املذكور  املنشود  التغيري  نضالها إلحداث  من  أسايس 

الذي حدد للمرأة املسموح  والديني  الذكوري  الثقايف  ويف املوروث  والقانونية واالقتصادية، 

الذي نضعه  البحث  إجراء  فكرة  هنا جاءت  ومن  والعام.  الخاص  املستويني  واملمنوع عىل 

بفخر بني أيديكن/م تحت عنوان “فحص سياسة السلطات املحلية ملناهضة العنف 

البحث  املشاِركة يف  البلدات  من  بلدة  يف كل  املعمول بها  والتدابري واإلجراءات  املرأة”،  ضد 

لتهيئة بيئة إنسانية تكفل للمرأة حياة كريمة آمنة كحق أسايس وطبيعي لها كإنسان. 

عام 2005، ويف حدث هو األول من نوعه، وّقعت جمعية نساء ضد العنف مع أغلبية األطر 

السياسية الفّعالة يف مجتمعنا العربي الفلسطيني - الحزب الشيوعي، الجبهة الديمقراطية 

الوحدة  حزب  للتغيري،  العربية  الحركة  البلد،  أبناء  اإلسالمية،  الحركة  واملساواة،  للسالم 

العربية، التجمع الوطني الديمقراطي، التحالف الوطني التقدمي، الحزب القومي العربي، 

واألطر  األحزاب  التزمت  التوقيع  بهذا  املساواة”.  “عهد  عىل  العربي  الديمقراطي  الحزب 

السياسية املوقعة بالعمل عىل رفع مكانة املرأة العربية الفلسطينية يف البالد وخاصة 
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يف قضايا العمل، ويف مواقع اتخاذ القرار، والحق يف الحياة بدون عنف. 

بمكانة  للنهوض  الزهراء”  “جمعية  مع  وبالتعاون  الحدث،  ذلك  عىل  سنوات  مرور  بعد 

قناعًة  عهد املساواة،  بتوقيع رؤسائها عىل  سلطة محلية  املرأة يف سخنني، انضمت )19( 

التغيري  يف مسرية إحداث  وهاًما  بأن للسلطة املحلية دوًرا مسؤوال وأساسيًا  من الجمعيات 

املنشود عىل نظرة املجتمع للمرأة ومناهضة العنف ضدها، ألن السلطة املحلية هي، عمليًا، 

السلطة املركزية العليا املخولة بتصميم وتنفيذ السياسة الداخلية يف كل بلدة وبلدة بهدف 

رفع مستوى حياة مواطنيها يف جميع نواحي الحياة، وتأمني األمن واألمان، وتقديم الخدمات 

املسؤولة عما  فهي  والرياضية وغريها.  والفنية  والتوعوية  والثقافية  والتعليمية  الصحية 

ييل: 

إنشاء املؤسسات العامة وتفعيلها ورصد امليزانيات لها. . 1

تخطيط، إنشاء وتشييد البنية التحتية واملحافظة عليها. . 2

توفري البيئة الصحية الالئقة واملريحة.. 3

توفري األمن واألمان ملواطنيها. . 4

تقديم الخدمات املختلفة واملتنوعة. . 5

من هذا املوقع املسؤول توجد للسلطة املحلية مكانة خاصة يف حياة كل فرد يف مجتمعنا، حيث 

أنها هي التي تتعامل مع جمهور املواطنات واملواطنني بشكل يومي ومبارش، وتهتم وتتفاعل 

املنطلق  أحيانًا. من هذا  العائلية  اليومية والحياتية وحتى  مع قضاياهن/م ومشاكلهن/م 

فإن الجمعيات الرشيكة عىل قناعة تامة بأن السلطة املحلية قادرة، لو أرادت، عىل املساهمة 

يف خلق وبناء واقع محيل جديد من ناحية أنماط العالقات واملعايري االجتماعية واالقتصادية 

والخدماتية، وتحديد االحتياجات األساسية للمجتمع كأفراد ومجموعات، وباألساس الطبقة 

واالضطهاد  التمييز  سياسة  من  يعاني  الذي  النساء  جمهور  ضمنها  من  املهّمشة  الفقرية 

العمل. وذلك  و/او معطلة عن  وعاملة  امرأة، عربية،  ثالثة مستويات: كونها  القومي عىل 

املحلية،  السلطة  أعمال  بساط  عىل  املختلفة  املرأة  قضايا  تضع  جندرية  سياسة  بممارسة 
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ورصد امليزانيات الالزمة، وإقرار املشاريع والربامج والخطط طويلة األمد، التثقيفية منها، 

التوعوية والفنية ملختلف الفئات العمرية، والتي تركز حول ما ييل:

موضوع حقوق املرأة ومساواتها يف الحقوق ويف تكافؤ الفرص.. 1

أهمية مشاركة املرأة الفعالة يف الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ويف . 2

مواقع اتخاذ القرار.. 3

اتخاذ كافة التدابري واإلجراءات الالزمة لضمان وتشجيع النساء للخروج اىل العمل.. 4

مناهضة العنف ضد املرأة.. 5

يشري واقع مجتمعنا الذي نعيشه منذ سنوات اىل تزايد مرعب يف ظاهرة العنف، التي بلغت 

أشدها قبل ويف ظل جائحة الكورونا حيث ال يمر يوم دون أن نرى ونسمع أخباًرا متعلقة 

بالعنف العائيل ضد النساء، الجريمة املنظمة )تجارة سالح، تبيض أموال، قتل، اعتداء، 

تهديد وابتزاز، “خاوة”، حرق، وعربدة(، بفوىض قيادة السيارات وحوادث السري ونتائجها 

املأساوية، وصواًل اىل احتالل مرافق الحيز العام )الساحات العامة والشوارع واالرصفة( 

واالستيطان عليها، لدرجة أصبحت قرانا ومدننا، بيوتنا، شوارعنا وساحاتنا العامة مسارح 

الرتكاب الجرائم بحق الجمهور العام، ومن ضمن ذلك املرأة. هذا كله أدى اىل فقدان الشعور 

باألمن واألمان يف الحيز الخاص والعام، واىل تضعضع السلم األهيل/ املجتمعي بشكل مخيف 

ومرعب. 

لهذا، وسعيًا اىل املساهمة يف مناهضة العنف عامة، واملوّجه منه ضد املرأة خاصة، ويف إحداث 

ملحة ورضورية  حاجًة  البحث  هذا  إجراء  بات  املحلية،  السلطة  أولويات سياسة  يف  تغيري 

ليتسنى لنا جميًعا: سلطة محلية، مجتمع مدني، مواطنات ومواطنون، الوقوف عن كثب عىل 

سياسة السلطة املحلية املقررة للحد من جرائم العنف ضد املرأة و/أو الذي يمس بها 

شخصيا وبجودة حياتها، وبالتايل اىل بناء رشاكات وتعاون وتكافل اجتماعي ملواجهة 

هذه الجريمة، كونها قضية وطنية من الدرجة األوىل. 
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بناء عىل ذلك، علينا جميعا تحّمل املسؤولية بوضع وتنفيذ خطط ومشاريع تهدف للقضاء عىل 

هذه ظاهرة الجريمة واجتثاثها من مجتمعنا، اقتناًعا منا بأن هذا سيدفع يف نهاية املطاف 

نحو إحداث التغيري املنشود يف املعايري واملفاهيم االجتماعية السائدة حول مكانة املرأة، دورها 

يف املشاركة يف جميع مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وحقها الطبيعي 

النضالية  مسريتنا  يف  بالتايل  سيساهم  وهذا  اآلمن.  الكريم  والعيش  العمل  يف  واألسايس 

اىل  واملستندة  قومية،  كأقلية  املماَرسة ضدنا  املتعاقبة  إرسائيل  إلفشال سياسات حكومات 

البيوت  وهدم  األرايض  ومصادرة  القومي  واالضطهاد  والتمييز  واالحتالل  البطش  سياسة 

وسياسة إغناء األغنياء وإفقار الفقراء – وهي سياسات تعمل جاهدة، سواء بتخطيط و/أو 

بغض النظر و/أو بإهمال مقصود و/أو بتعاون مع العنارص املجرمة، عىل زيادة الخالفات 

واملشاكل يف مجتمعنا عمالً باملبدأ االستعماري القديم الجديد “فرق تسد”، بغية دفع الجيل 

الشاب للرحيل طوًعا )ترانسفري طوعي( من الوطن للمحافظة عىل يهودية الدولة. 

البلدات  من  بلدة  كل  يف  املحلية  السلطة  سياسة  عىل  الضوء  ليسّلط  البحث  هذا  يأتي 

تصميم  يف  ومشاركتها  املحلية  السلطة  يف  النساء  مكانة  التالية:  املسائل  يف  املشاركة 

املرأة  املتعلقة بمكانة  عليها  الجندرية املصادق  امليزانية  املحلية؛  السلطة  وإقرار سياسة 

واملسائل التي تخصها وباألساس تلك املخصصة ملناهضة جريمة العنف ضد املرأة بأشكاله 

وأنواعه؛ فحص نوعية الخدمات املقدمة للمرأة )مراكز مكافحة العنف األرَسي وسالمة 

األرسة واألطر العالجية، مآوي النساء املعنّفات(؛ الوظائف واملالكات املخصصة ملناهضة 

العنف ضد املرآة؛ سياسة السلطة املحلية لدعم جمعيات ومؤسسات نسائية أهلية، 

الرتبية والتعليم  أقسام  برامج  النسائية املحلية؛  الفعاليات  فحص مضامني وأهداف 

والشبيبة ومرشوع »مدينة بال عنف” ومدى تطّرقها لقضية مناهضة العنف عامة واملوّجه 

منه ضد املرأة خاصة، وصولً اىل املعيقات التي تواجه السلطة املحلية يف املبادرة لربامج 

تناهض العنف ضد املرأة والتي قام الباحث بتلخيصها يف ثالثة عوامل أساسية: 

شح امليزانيات الخاصة وغري املرتبطة بمشاريع عينية. . 1

انعدام الربامج واملواد املهنية التي تهدف ملناهضة العنف ضد النساء، املرصودة من . 2
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قبل الوزارات املعنية. 

نقص يف املوارد البرشية املتخصصة التي تعمل يف مجال مناهضة العنف ضد املرآة. . 3

شأنها  من  التي  املحلية  السلطة  عمل  ألساليب  توصيات  طرح  إىل  البحث  يخلص  ختاًما، 

النهوض بمكانة املرآة من خالل تقليص الفجوات الجندرية القائمة داخل السلطات املحلية 

العربية ويف مجتمعنا، والتي حددها الباحث يف: إقرار وتنفيذ أمور إدارية ومشاريع وفعاليات 

مفصلة، وإنشاء رشاكات وتعاون مع جمعيات نسوية و/أو جهات مهنية  وبرامج محلية 

معنية بمناهضة العنف ضد املرآة. 

لقد تطلب إنجاز هذا البحث وإصداره بهذه املهنية واملوضوعية والعمق تكاتف العديد من 

البحث محمد خاليلة، عماد جراييس  بالشكر لطاقم  نتقدم  ومن هنا  الداعمة،  الجهود 

وسريين برانيس عىل الجهد الجبار واملهنية العالية والعمل الجاد إلنجاز هذا البحث وسط 

ظروف استثنائية يف ظل جائحة الكورونا والقيود التي ُفرضت وصّعبت العمل والتحرك. 

إدارة،  من  )14 سلطة(  املشاركة  املحلية  السلطات  تعاون  لوال  لينجز  يكن  لم  البحث  هذا 

طواقم موظفات وموظفني تعاونوا جميًعا مع الباحث بكل موضوعية، وقدموا كل املعلومات 

املطلوبة للبحث. 

كما ونوّد أن نشكر النساء والرجال عىل املشاركة يف البحث من خالل املشاركة يف االستبيان. 

املحلية  السلطات  عمل  يف  ورافعة  ومهنيًا  بحثيًا  مرجًعا  البحث  هذا  يصبح  أن  أمل  وكلنا 

والجمعيات النسوية ملناهضة العنف ضد املرأة، ورفع مكانة املرأة العربية الفلسطينية 

يف البالد. 

 باحرتام 

 املحامية ناهدة شحادة 

 رئيسة جمعية نساء ضد العنف 
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مقّدمة البحث

يتزامـن صـدور البحث الـذي أمامنا مـع اسـتفحال ظاهرة العنـف يف مجتمعنـا العربي 

الفلسـطيني عامـًة والعنـف ضـد النسـاء عـىل نحـٍو خـاص. يأتي هـذا االرتفـاع نتيجة 

ملجموعـة من العوامل املوضوعية التي ترتبط بالسـياق السـيايس، االقتصـادي واالجتماعي 

ولعوامـل ذاتيـة ترتبط بالبنيـة االجتماعية والثقافيـة للمجتمع العربي. عليـه، تحمل هذه 

الفـرتة تحديات جسـيمة تقف أمـام املجتمـع العربي برمتـه وتضعفه يف عـني العاصفة. 

يعتـرب هـذا البحـث جـزء ال يتجزأ من النشـاط الـذي تقـوم بـه الجمعيات النسـوية من 

أجـل الحـد مـن مظاهـر العنـف عىل جميـع أشـكالها ومسـتوياتها. كمـا أنه سـعي من 

قبل هذه املؤسسـات لسـرب أغـوار هذه الظاهرة واإلشـارة إىل مسـبباتها ودور السـلطات 

املحليـة العربيـة يف محاربتهـا مـن خـالل ايالءها أهميـة وادراجهـا عىل أجنداتها وسـلم 

أولوياتها. 

أمـام هـذه التّحّديات الّراهنة عىل املسـتوى الّسـيايّس، االقتصـادّي، االجتماعـّي والرّتبوّي 

هنالـك فرصة سـانحة للتّعـاون والتّشـبيك بـني املؤسسـات الحكومية، القطـاع الخاص 

ومؤسسـات املجتمـع املدنـي مـن أجل تطويـر عمـل الّسـلطات املحليّـة العربيّـة عموًما 

وتقويـة إمكاناتهـا من أجـل العمل لتقويـض ظاهرة العنـف عموًما والعنف ضد النسـاء 

التحديد.  وجـه  عىل 

عليـه، يأتـي هذا املـرشوع وهـذا البحث بُغية مسـح الواقـع الراهـن واإلشـارة إىل ما هو 

موجـود، إنتـاج معرفـة بديلة حـول الواقع املعـاش وتطوير الخطـاب والّرؤى املنشـودة، 

نقـد السياسـات املوجودة، تطوير الفكر والعمل االسـرتاتيجي للّسـلطات املحليّـة العربيّة 

والّطواقـم املهنيـة فيهـا ومـن أجـل وضـع اللبنـات للمطالبـة بخطة شـاملة وشـمولية 

ملحاربـة هـذه الظاهرة. 

يكتسـب هذا البحـث أهمية خاّصـة يف ظّل انتشـار جائحـة الكورونا وافتقـاد العديد من 

املواطنـني العـرب عموًمـا والنسـاء خصوًصا ألماكـن عملهـن وخروجهن لدائـرة البطالة 

ودون توفـري شـبكة امـان اجتماعية واقتصاديـة لهذه الرشائـح املترضرة. نرى أنفسـنا، 

منـذ البدايـة، ركيـزًة أساسـية ومحـوًرا مركزيًـا يف عمليـة مناهضـة العنف ضد النسـاء 
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ومشـاركني طالئعيـني يف عمليـة خلـق بيئة امنـة تكفل الحيـاة الحـرة والكريمـة. عليه، 

لسـنا مقيمـني يف النّظريات واملناهـج العلميّة وإنمـا مقيمون داخل مجتمعنـا ومتفاعلون 

مـع السـياق السـيايس، االجتماعـي والثقايف. لذلك، تسـاورنا أسـئلة، هواجـس ومخاوف 

تتجـاوز تلـك التي تسـتثري الباحـث واألكاديمي الغـارق يف النّظريـات وتـم التعبري عنها 

عـرب صفحـات البحث الـذي أمامنا. 

ويف النهايـة ال بـد مـن توجيـه كلمة شـكر لجميـع املؤسسـات التـي تعاونت فيمـا بينها 

بغيـة اطالق هذا البحـث إىل النور وأخـص بالذكرالجمعيات النسـوية الفّعالة يف مجتمعنا 

الفلسـطيني: جمعية نسـاء ضـد العنف ومركـز الطفولة -مؤسسـة حضانـات النارصة. 

والشـكر موصـوٌل للوبـي النسـاء يف إرسائيـل، والتـي تنشـط منـذ سـنوات يف مجابهـة 

التحديـات والصعوبـات واملعيقـات التـي تواجهها املـرأة الفلسـطينية يف مجتمعنا. 

كمـا أشـكر طاقم البحـث: الباحثـني عماد جراييس وسـريين برانـيس عىل الجهـد املبذول 

والعمـل املنهجـي واملتواصـل خصوًصا يف ظل تفـي جائحـة الكورونا والتغيـريات التي 

انعكسـت سـلبًا عىل عمليـة جمع املعطيـات والبيانـات وتحليلهـا .فضاًل عن ذلك أشـكر 

السـيدة املحاميـة حنـان مرجيـة، مديـرة املـرشوع واملرافقـة لطاقـم البحث عـىل عملها 

الـدؤوب واهتمامهـا الدائـم لضمان اسـتمرار املـرشوع وتهيئـة البنية التحتيـة إلنجاحه 

أمـام السـلطات املحلية.

وأخـريًا اتوجـه بجزيل الشـكر ملن قـام بمراجعـة البحث وقـدم مالحظاته التي سـاهمت 

يف اغنـاء البحث وتعميـق نتائجه، اسـتنتاجاته وتوصياته وأخص بالذكر كل من: السـيدة 

ناهـدة شـحادة، رئيسـة جمعية نسـاء ضـد العنـف عـىل املحادثـات الطويلة واألسـئلة 

والتوجيهـات، السـيدة نبيلة اسـبنيويل، مديرة مركز الطفولة والسـيدة نائلة عواد-راشـد، 

مديـرة جمعية نسـاء ضـد العنـف. دون هذه الجهـود لم يـرى هذا البحـث النور. 

محمد خاليلة )عن طاقم البحث( 

عماد جراييس 

سريين برانيس 
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مقـّدمـة

ـلطات املحليـة العربية  يعـرض البحـث الحايل مسـًحا شـاماًل بشـأن موضـوع َدور السُّ

يف مناهضـة العنـف ضد النسـاء. يتضمـن البحث معطيات ومسـتجدات حـول موضوع 

مناهضـة العنف ضد النسـاء وُسـبل مسـاندتهنَّ من خـالل تخصيص ميزانيـات، موارد 

ـلطات املحليـة العربية. فحـص البحـث من خالل  ماديـة ومعنويـة وآفـاق رؤيويـة للسُّ

ـلطات املحليـة، وكذلـك من خـالل بحث  عـرشات املقابـالت مـع مسـؤولني كبـار يف السُّ

نوعـي، املـوارد وامليزانيـات املتوفرة، وكيفية اسـتغاللها ورصفهـا فيما يتعلـق بمناهضة 

العنـف ضـد النسـاء. نتحـدث إذًا عـن بحـث واسـع وشـامل اعتمد عـىل طريقـة الدمج 

بـني البحـث الَكّمي والبحـث النوعي بهـدف اسـتقصاء النتائـج وطرح توصيـات مهنية 

وعمليـة يف نهايتـه. إذًا، يتميّـز البحـث الحايل بالشـمولية وعرض ما يَـدور يف الحقل لفهم 

الواقـع وتحديـد اآلليـات التي يجـب اعتمادهـا ملناهضـة العنف ضد النسـاء. 

ـلطات املحليـة العربيـة بموضوع  يشـمل البحـث، الـذي يحاول لتحليـل وفهـم َدور السُّ

الَحـد من العنـف ضد النسـاء، أربعة فصـول. الفصل األول هو الّسـياق النظري. يشـمل 

هـذا الفصل عـّدة أقسـام تهدف إىل تسـليط الضـوء عىل موضـوع مناهضـة العنف ضد 

النسـاء وعـرض معطيـات جديـدة حـول املوضوع. كذلـك، طرح هـذا الفصـل موضوع 

»التمييـز املثلـث«1 الذي تعاني منه النسـاء العربيـات يف إرسائيل، باإلضافة إىل اسـقاطات 

هيمنـة النظـام النيـو ليربايل عـىل املجتمع عموًما وعىل النسـاء عـىل وجه التحديـد. عالوًة 

عـىل ذلك، تطـرق الفصل إىل أشـكال العنـف املختلفة ضـد النسـاء واىل املواثيـق الدولية 

التـي تحـاول الحد مـن العنف ضد النسـاء بأشـكاله املختلفة. كما يشـمل الفصـل أيًضا 

ـلطات املحليـة العربية وأهميـة تخصيص  معطيـات حديثـة حـول مكانـة النسـاء يف السُّ

ميزانيـة جندريـة للسـلطات املحلية، ومكانتهـّن يف األحـزاب العربية ومـدى قدرتهّن عىل 

1  للمزيد، أنظروا إىل البحث املؤسس الذي قامت به نبيلة اسبنيويل يف هذا السياق:
Espanioly, N. (1997, September). Violence against women: A Palestinian women’s perspective: 
Personal is political. In Women’s Studies International Forum (Vol. 20, No. 5-6, pp. 587-592). 
Pergamon
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التأثـري واتخـاذ القـرارات، خصوًصا يف ظـل ما تعانيه النسـاء من عنف جسـدي، جنيس، 

كالمـي واقتصـادي.  الفصل الثانـي هو منهجية البحـث التي اعتمدت عـىل البحث الكمي 

والبحـث النوعـي. الفصل الثالـث يتناول نتائـج البحث الكمـي والبحث النوعـي. الفصل 

الرابـع يعـرض خاتمة تلخيصيـة باإلضافـة إىل توصيات عينيـة ومهنية يمكـن اعتمادها 

لتعزيـز دور النسـاء يف املجتمـع والحـد من ظواهـر العنف التـي تعاني منها النسـاء. يف 

نهايـة البحـث، هنـاك ملحق يشـمل معطيـات خاصة حـول موضـوع مناهضـة العنف 

ضـد النسـاء يف كل بلدة شـاركت يف البحث.

مـن املهم اإلشـارة يف هـذه املرحلة امُلبكـرة اىل أنَّ البحث الحايل حاول أن يشـمل سـلطات 

محليـة عربيـة تعكـس التوزيعـة الديمغرافيـة للمجتمـع العربـي بهـدف عـرض واقع 

املجتمـع العربـي فيمـا يتعلـق بموضـوع مناهضـة العنف ضـد النسـاء، وليـس تناول 

املوضـوع يف منطقـة معينـة أو محـّددة فقط. 
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الّسيـاق النّـظـري

تُشـّكل النّسـاء نصـف املجتمعـات البرشيّة يف العالـم. تتميّز هـذه املجتمعـات، بغالبيّتها 

السـاحقة، بالّذكوريّـة والبطريركيّـة. عـىل الرغـم مـن ذلك فـإن غالبية هـذه املجتمعات 

ال تشـكك يف َدوِر النّسـاء ومركزيّتهـّن ومسـاهمتهّن يف جميـع املرافـق الحياتيّـة؛ ولكن، 

رغـم ذلـك، ال تنعكـس أدوارهـن االجتماعيّـة، والثّقافيّـة، والّسياسـيّة واالقتصاديّـة.. 

إلـخ، يف غالبيّـة املجتمعـات، خصوًصـا يف تلـك املجتمعـات التقليديّـة التي يتجـّذر فيها 

الخطـاب والّسـلوك الّذكـوري البطريركـي، حيـث تُنسـب فيها للنسـاء مكانـة اجتماعية 

وثقافيـة وعلميـة وعمليـة متدنّيـة وثانويـة. بل عالوة عـىل ذلك، ففـي هـذه املجتمعات، 

تُبعـد النّسـاء عـن أداء أدوار مركزيّـة يف الحيز العـام ويف املؤسسـات الجماهريية. تحاول 

هـذه املجتمعات ترسـيخ التوزيـع التقليدي لـأدوار الوظيفيـة فيها بحيث تقوم النسـاء 

بـاألدوار واملهـام الرتبويـة واملنزليـة، ويقـوم الرجـال بـاألدوار والوظائـف غـري املنزلية 

وذات الُسـلطة والنفـوذ يف املجتمع2. تسـاهم هـذه التوزيعـة الوظيفية يف ترسـيخ املكانة 

الدونيـة للمـرأة وتعزيـز املكانـة الفوقيـة للرجـل مما يمنـح رشعيـة السـتمرار التمييز، 

االقصـاء والتهميـش بحقهن.  

مّمـا ال شـك فيـه، أّن إقصاء النّسـاء مـن وظائـف التّأثـري ودفعهـّن إىل وظائـف وأدوار 

اجتماعيّـة هامشـيّة، تُمثّـل قيـم الثقافـة البطريركيّة التـي مازالت راسـخة يف املجتمعات 

البرشيـة، ومـن ضمنهـا املجتمعـات العربيّـة، رغـم املعطيـات التـي تشـري إىل ارتفـاع 

متواصـل وملمـوس يف املسـتوى التعليمـي واألكاديمـي للنسـاء العربيـات، وعـىل ضـوء 

التّحـوالت االجتماعيـة التي يقـف يف مرِكِزها الخطاب النّسـوي امُلطالب، وبحق، باملسـاواة 

التّامـة للنسـاء يف كل مناحي الحيـاة. هنا، من املهم اإلشـارة إىل أنَّ أحد اسـقاطات اقصاء 

النّسـاء مـن دوائـر التأثري وتعزيـز الخطـاب الّذكـوري البطريركي يف املجتمـع، يظهر يف 

صقـل تراتُبيّـة َوظيفيّـة ومكانيّة يف مرافـق الحياة املختلفـة، منهـا األرُسة والعمل ويؤدي 

2  جّمال، أ. وبصول، س. )2011(. ما زلن خاضعات: تمثيل املرأة يف الصحف العربيّة الُقطريّة. النارصة: مركز إعالم. 
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إىل أن يخـر املجتمـع جـزًءا كبريًا جـًدا من مـوارده، طاقاتـه وقدراتـه الكامنة.  

باإلضافـة إىل ذلـك، ال يمكـن غض الطـرف عن اسـقاطات هيمنـة النظـام النيوليربايل يف 

العالـم، الـذي يهـدف إىل إخضـاع الربامـج االجتماعيـة لقوانني العـرض والطلـب، الربح 

والخسـارة وتعزيـز الخصخصـة. وبالتّـايل، لـم تُعد املشـكلة مشـكلة ميزانيـات وموارد 

فَحسـب، وانّمـا أيًضـا مشـكلة مضامـني وفحـوى أيًضـا. بمعنـى، أنَّ السياسـات النيو 

ليرباليـة مـن شـأنها أن تمـس يف توفـري برامـج وخدمـات اجتماعيـة للمواطنني بشـكٍل 

عام، وللنسـاء عـىل وجه الخصوص. كمـا أدى هذا النظـام إىل تغيـريات جوهرية يف عالقة 

الُحكـم املركـزي بالُحكـم املحـيل، خصوًصا أنَّ سياسـات النظـام النيو ليـربايل تقوم عىل 

منطـق انسـحاب الدولة مـن أدوارها يف سياسـات الرفـاه والتضامن االجتماعـي والتعليم 

واالقتصـاد ومـا إىل ذلك.3 

 العنف داخل البلدات العربية

تنظـر األدبيّـات العلميّة إىل موضـوع العنف من زوايا مختلفة، وتشـري بعـض التعريفات 

املتداَولـة إىل أّن العنـف هـو فعـل يمـاَرس من طـرف: فـرد أو جماعة، عىل طـرف آخر: 

فـرد أو جماعة، عن طريق اسـتخدام القـّوة والتعنيف أو اإلسـاءة عىل املسـتوى الكالمّي، 

الجسـدّي، االقتصـادي أو الجنـيّس، األمر الذي يتسـبّب يف إيذاء اآلخرين. وأشـارت منظمة 

الصّحـة العامليّـة يف تعريفهـا للعنف عىل أنه االسـتعمال املتعّمد للقوة املادية )الجسـدية(، 

سـواًء بالتهديـدات أو باالسـتعمال املـادّي الحقيقـّي ضّد الـذات، أو ضّد شـخص آخر أو 

ضـّد مجموعـة أو مجتمـع، بحيـث يـؤّدي )أو يعـّزز ترجيح حـدوث( إصابـة أو موت أو 

إصابـة نفسـيّة أو سـوء النّمـاء أو الحرمان4. كذلـك، اتفقت األدبيّـات العلميّـة أّن للعنف 

أشـكااًل عديـدة تطـّورت مـع تطـّور العـر بهـدف إشـباع غرائـز وحاجـات برشيّـة؛ 

كالّسـيطرة أو الهيَمنـة أو إثـارة الّرعـب أو الّردع أو تحقيق مكاسـب ماديّـة ومعنويّة أيًّا 

كانـت. فالعنـف اللفظـّي أو الكالمـّي يهدف إىل تشـويه صـورة اآلخرين أو اإلسـاءة لهم 

عـن طريـق ألفاظ كالميّـة، أّمـا العنف الجنـيّس فهو عبـارة عـن اعتداء جنـيّس، تحرش 

Harvey, D’. )2007(. A brief history of neoliberalism. USA: Oxford University Press.  3
4  العنف والعالقات األرسيّة داخل املجتمع الفلسطينّي يف إرسائيل )2014(. ركاز بنك املعلومات. صفحة 42.
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اغتصاب.  أو 

أحـد أبرز أشـكال العنف املتعـارف عليها هـو العنف النفـيّس، إذ ترى األدبيّـات النظريّة 

العامليّـة أنـه يقـرتن بالعنف الجسـدّي، مما يـؤّدي إىل معاناة نفسـيّة، ويُضِعـف من ثقة 

ف بنفسـه من خالل التشـكيكات بَسـالمة عقلـه وذكائه وإحبـاط قدراتـه وأفكاره  املعنّـَ

وأدائـه. ونـرى أيًضا العنـف االقتصـادّي الذي يتمثّـل يف االسـتحواذ عىل مـال امُلعنَّف أو 

ف، إضافة إىل  االسـتيالء عـىل ممتلكاتـه الخاّصـة، واالمتنـاع عن اإلنفـاق عـىل أرُسة املعنّـَ

ف عىل أنّـه ال يُنِتـج اقتصاديَّا5.  لـوم املعنّـَ

عـالوة عىل ذلـك فهناك أيًضا العنـف االجتماعي، ويتلخـص بحرمان املعنَّف من ممارسـة 

حقوقـه االجتماعية والشـخصيّة، ومحاولـة الحّد من انخراطه يف املجتمع وممارسـة دوره، 

مـا يؤثـر عىل اسـتقراره الشـعوري ومكانتـه االجتماعيّـة. أما بالنسـبة للعنـف الجنيّس، 

فهنـاك ثالثـة أشـكال للعنف الجنـيّس: االعتـداء الجنيس، التحـرش الجنـيّس واالغتصاب. 

وتعّرفهـا عـىل أنّهـا تكـون إّما ممارسـة العنـف مبارشة مـع املـرأة، أو التلّفـظ بعبارات 

جنسـيّة أو تعليقـات جنسـيّة عـىل مسـمع من املـرأة. وكذلـك اعتبـار الزوجـة موضوًعا 

جنسـيًّا فقـط، واالغتصـاب الـذي قد يُقـرَتف داخـل أو خـارج إطـار العالقـة الزوجيّة، 

حيـث يشـّكل الجنـس، إذا كان عنيًفـا ودون رغبة الزوجـة، اغتصابًا.  

لـم تذكـر هـذه األدبيّـات العنـف السـيايّس أو عنـف الدولة، وهـو صورة أخرى وشـكل 

أسـايّس ومركـزّي من أشـكال العنف، فالكيان السـيايّس الذي نشـأت عليـه الدولة يتمتع 

بحـّق احتكار ممارسـة العنف، والسـيطرة عـىل أجهزة العنـف املنّظم، ومن هنا اشـتُّقت 

فلسـفة ماكـس فيرب السياسـيّة وفلسـفة توماس هوبـس، اللذيـن اعتقدا بـأّن الدولة هي 

السـيّد األعـىل الـذي يحّق له مصـادرة حّق ممارسـة القـّوة أو العنـف ويقـوم بتنظيمها 

وفًقـا للرتتيبـات السياسـيّة والقانونيّـة التـي تقوم بهـا الدولـة بهدف خدمـة املواطنني. 

لكـن إرسائيـل تعامـل املواطنني العـرب يف بعض املجـاالت كأعـداء ال كمواطنـني، وبذلك 

فإنهـا تنتهج أشـكاالً مختلفـة من العنـف ضّدهم. 

5  العنف والعالقات األرسيّة داخل املجتمع الفلسطينّي يف إرسائيل )2014(. ركاز بنك املعلومات. صفحة 45. 
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ال شـك أن مجتمعنـا العربـّي يعانـي من أزمة حـاّدة عىل هذا املسـتوى، فهنـاك مؤرّشات 

تـدّل عـىل تزايد خطـري يف ظاهرة العنـف، وتفاقمت هـذه الظاهـرة إىل أن بلغت أشـّدها، 

وأصبحنـا نـرى أّن معظـم األخبـار املركزيّـة املتداولـة عـرب وسـائل اإلعـالم اإللكرتونيّة 

العربيّـة تتعلـق بحـوادث قتل، حرق، شـجارات، طعـن داخل املنـازل والبلـدات العربيّة، 

وأصبحنـا نُعـّد سـقوط الضحايـا بشـكل أسـبوعّي تقريبًـا نتيجـة ملوجـة العنـف التي 

تجتـاح املجتمـع العربـّي وتهدد النسـيج االجتماعـّي والقيـم املتواَرثة. 

يشـري تقريـر ركاز )2014(6 إىل أن نسـبة النسـاء اللواتي تعرضَن لعنف مـن ِقبَل الزوج 

بلغـت %30.4.  وتجـدر االشـارة إىل أّن أكثـر أنـواع العنف تعرضـت له النسـاء من ِقبَل 

األزواج هـو العنـف النفـيّس بواقـع %28.7. بينمـا فيما يتعّلـق بالعنف ضـّد الزوج فقد 

أشـارت البيانـات وفق أقـوال الـزوج إىل أن %12.1 من األزواج )الذكـور( تعرضوا لعنف 

مـن ِقبَل نسـائهم. مـن املثري لالهتمام أّن النسـبة ترتفـع إىل %24.5 وفق أقـوال الزوجة. 

أمـا تقريـر ركاز حـول العنف يف املجتمـع العربي من العـام 2018 فقد أظهـر أن 57% 

مـن األفـراد عـربوا عن عـدم موافقتهـم مـع مقولة »يحـق للزوجـة أن تشـتكي للرشطة 

ضـد زوجهـا إذا رضبهـا«، بواقـع %65 بـني الذكـور مقابـل %50 بني اإلنـاث. بمعنى 

أن املوقـف املعـارض للعنـف ضد النسـاء يعـارض أن تلجأ املـرأة إىل حماية نفسـها من 

العنـف املوجـه ضدهـا بواسـطة التقـدم بشـكوى للرشطـة بحق زوجهـا ممـا يعني أن 
املعارضـة للعنـف هي تريحيـة وليسـت عملية.7

  مـن خـالل املعطيـات التـي ذُكـرت سـاِبًقا، نسـتنتج أّن ظاهـرة العنـف باتـت ظاهرة 

ُمقلقـة، تشـّكل تهديـًدا للروابـط والنسـيج االجتماعـّي، ويتوجب عـىل الّسـلطات املحليّة 

العربيّـة بصفتهـا الّسـلطة العليـا يف بلداتهـا التـي مـن شـأنها تقديـم الخدمـات وحّل 

املشـاكل واملعضـالت التي يعاني منها سـّكان البلـدة، وعىل األحـزاب السياسـيّة الفاعلة، 

مؤسسـات املجتمـع املدنـّي، والّسـلطة املركزيّـة إضافـة إىل قـوات األمـن املسـئولة عـن 

حمايـة املواطنـني، توفـري حلـول، آليـات وإسـرتاتيجيات للتقليـص والحـّد مـن ظاهرة 

6  العنف والعالقات األرسيّة داخل املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل )2014(. ركاز بنك املعلومات.
7  مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل. شفاعمرو: ركاز، بنك املعلومات، 2018. 
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العنـف لضمـان األمـن واالسـتقرار داخـل مجتمعنا.

ومـن املهـم ذكر أن قانـون املجالـس املحلية والبلديات يشـري بشـكٍل واضـح ال لبس فيه 

إىل األدوار الوظيفيـة املنوطـة بالسـلطة املحليـة والتي يجـب عليها أن تقدمهـا للمواطنني 

الذيـن يعيشـون نطـاق صالحياتهـا. ثمـة بنود واضحـة يف القانون تشـري إىل مسـؤولية 

السـلطة املحليـة يف توفـري األمـن واألمان، وبنـود أخرى تحّمل السـلطة املحلية مسـؤولية 

الحفـاظ عىل األمن الشـخيص. مـن الطبيعـي أال يخفف هذا من مسـؤولية جهـات أخرى 

عـن توفـري األمـن واألمـان للمواطنـني، ولكنـه يؤكد عـىل تداخل السـلطة املحليـة يف هذا 

املضمـار واملسـؤوليات املرتتبـة عليهـا. عـىل سـبيل املثـال ال الحر فـإن البنـد 149ب 

مـن قانـون البلديات ينـص عىل أنه بمقـدور البلديـة تعيني لجنـة داخل املجلـس البلدي 

ملناهضـة العنـف، حيث تقـوم اللجنة بجمـع معطيات وبيانات بشـأن العنـف والجريمة 

وتحليلهـا. كمـا أنه من شـأن هـذه اللجنـة فحص الربامـج واملشـاريع القائمـة ملناهضة 

ظاهـرة العنـف وصياغـة برامج ومشـاريع جديدة. تتكـون اللجنة البلدية مـن: رئيس/ة 

السـلطة املحليـة أو القائم بأعماله، مديـر/ة عام البلدية، مدير/ة قسـم الرتبيـة والتعليم 

يف البلديـة، مديـر/ة قسـم الرقابـة يف البلدية، مدير /ة األمـن واألمـان يف البلدية، مدير/ة 

قسـم الخدمـات االجتماعيـة ومستشـار/ة يف قضايـا املواطنـني القدامى يف البلـد، ممثل 

عـن الرشطـة وعضوان/تان منتخبـان من قبـل املجلس البلـدي.8 إاّل أن انسـحاب الدولة 

مـن مسـؤولياتها االجتماعية بسـبب هيمنة النظـام النيوليربايل عىل السياسـات الحكومية 

يجعـل مجاالت عديـدة ومن بينهـا العنف ضد النسـاء خارج سـلم األولويـات الحكومي، 

وبالتـايل تفتقـر السـلطات املحلية إىل املـوارد املاديـة الالزمة من أجـل معالجته. 

ال يهدف هذا الفصل إىل تشـخيص الظاهرة وسـرب غورها، وال الخوض يف غمار أشـكالها، 

إنمـا يسـعى إىل اسـتعراض ظاهـرة العنـف ضد النسـاء واإلشـارة بعناويـن عريضة إىل 

مسـبّباتها وَدور الّسـلطات املحليّة العربيّة يف تحمل املسـئوليّة. 

للمزيد أنظروا قانون البلديات:   8
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P182_001.htm#Seif360
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العنف ضد النساء

املواثيق الدولية حول العنف ضد النساء 

العنـف ضد النسـاء هو ظاهـرة عاملية شـائعة بـني املجتمعـات الحديثـة والتقليدية عىل 

حـٍد سـواء. وعادًة تتعرض النسـاء إىل العنـف من أشـخاص يف أقرب الدوائـر االجتماعية 

إليهـا )األب، األخ أو الـزوج( ويف حيزهـا األرسي الذي يُفرتض أن يكون مالذًا أمنًا للنسـاء.

ويف العمـوم، »العنـف ضد النسـاء« هو مصطلح يُسـتخدم لإلشـارة إىل أيّة أفعـال عنيفة 

أو تمييزيّـة تُمـارس بشـكٍل ُمعتمد أو غـري ُمعتمد تّجاه النسـاء. ويف هذا الّسـياق، عّرفت 

الجمعيـة العامـة لأُمـم املتحـدة »العنف ضـد النسـاء« يف العـام 1993 بأنّـه أي اعتداء 

ضـد املـرأة َمبني عىل أسـاس الجنس يتسـبب بإحـداث إيـذاء أو ألم جسـدي، أو جنيس، 

أو نفـيس للمـرأة، ويشـمل أيًضا التهديد بهـذا االعتـداء أو الضغط أو الحرمان التعّسـفي 

مـن الحريـات، سـواء حدث ذلـك يف إطار الحيـاة العامـة أو الخاصة9.

إنَّ نشـأة مفهـوم العنـف ضـد النسـاء ليـس حديـث العهـد وإنما لـه جـذور عميقة يف 

األرض والتاريـخ.  انعكـس هـذا املفهـوم يف املواثيـق الدوليـة التـي جـاءت بعـد نضـال 

حثيـث ومنهجـي للحركات النسـائية.  حيـث تَرمي هـذه املواثيق إىل املسـاواة املطلقة بني 

املـرأة والرجـل وتحريـر املـرأة تحريًرا كاماًل. يشـار يف هذا السـياق إىل أن عـر النهضة 

األوروبيـة مـا بـني األعـوام 1550-1700 شـهد حـراًكا نسـائيًا ومجتمعيًـا يهـدف إىل 

ترسـيخ مفاهيـم املسـاواة والتعاون بـني الرجل واملـرأة، ويف القرن التاسـع عـرش، بدأت 

املطالبـة أيًضا بمسـاواة املرأة مع الرجـل قانونيًا. ومـع ظهور الثـورة األوروبية وتصاعد 

الدعـوة للديمقراطيـة ظهـرت تنظيمات نسـائية تطالب باملسـاواة التامة وحقـوق املرأة. 

يف عـام 1966 أسسـت الكاتبـة »بيتي فريـدان« أوىل املنظمات النسـائية، وهـي »املنظمة 
الوطنيـة للمرأة« التـي اسـتقطبت غالبية املجموعات النسـائية اليسـارية.10

http://www. التّايل:  الرابط  يف  امُلتمّدن،  الحوار  مجلة  وآثاره.  ومصادره  أشكاله  املرأة،  ضد  العنف  ش. )2008(.  جرب،   9
ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=134581&r=0

املرأة.  ضد  العنف  مناهضة  حول  مدربني  تدريب  برنامج   .)2013( ع.  ومطالقة،  ح  مقدادي،  د؛  محلس،  ه؛  غزالة،  أبو   10
القاهرة: منظمة املرأة العربية.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=134581&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=134581&r=0
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هنـا، يمكـن اإلشـارة إىل العديد مـن املواثيـق الدولية الخاصـة املتعلقـة بمناهضة العنف 

ضـد النسـاء، أبرزهـا، امليثـاق األّول الذي صدر عـن األُمم املتحـدة يف عـام 1945 والذي 

طالـب بشـكٍل واضح باملسـاواة بني الرجل واملـرأة يف الحقـوق. ومن املهم أيًضـا التطرق 

إىل املؤتمـر العاملـي األول للمـرأة الذي ُعِقَد يف املكسـيك عـام 1975، والـذي تناول قضية 

العنـف ضد النسـاء وكيفيـة معالجتـه ومناهضته مـن خالل برامـج تعليميـة وتوعوية. 

ويف عـام 1979 صـدرت اتفاقيـة مناهضـة جميـع أشـكال العنـف والتمييز ضـد املرأة.  

وخـالل الثمانينيـات والتسـعينيات ُعقَد العـرشات من املؤتمـرات الدولية حـول مناهضة 

العنـف ضـد النسـاء بأشـكاله املختلفـة، ويف العـام 2013، رّصحـت األُمـم املتحـدة أن 

إعالنهـا بوجـوب مكافحـة كل أشـكال العنـف والتمييـز ضد النسـاء هو إعـالن تاريخي 
للحـد من العنـف ضد النسـاء.11

مظاهر العنف ضد النساء 

مـن خـالل املواثيـق الدولية املذكـورة أعاله والتي أشـار اليهـا بعمق وتفصيـل الباحثون 

أبـو غزالـة ومحلس ومقـدادي ومطالقة، من خـالل برنامج التدريب املخصـص للمدربني 

حـول مناهضـة العنف ضـد املرأة الذي صـدر يف العام 2013، يمكن اإلشـارة إىل خمسـة 

مظاهـر مركزيـة متعلقة بالعنف ضد النسـاء: 

العنف الجنيس؛. 1

العنف الجسدي؛ . 2

العنف العاطفي-النفيس؛. 3

املمارسات التقليدية الّضارة؛. 4

العنف االجتماعي-االقتصادي؛. 5

11  لتفاصيل أوىف حول نشأة وتطور املواثيق الدولية فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، أُنظر/ي إىل املصدر رقم 18، 
من ص 83 وحتى 93.
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فيمـا ييل قائمـة تحتوي أنـواع العنـف املختلفة ضد النسـاء )بناًء عـىل أبو غزالة 

وآخرين )2013( وأمثلـة توضيحية عليها: 

مرتكب الفعلأمثلةنوع العنف

العنف الجنيس

استغالل موقف ضعف أو 

لطة  استغالل لفروق يف السُّ

واملناصب. اإلكراه عىل ممارسة 

الجنس أو ممارسة الجنس 

مقابل مبلغ من املال، إيحاءات 

جنسية أو تحرش جنيس، 

االغتصاب، واإلجهاض القري

أي شخص يف موقع قوة أو 

نفوذ أو سيطرة، أو يملك املال 

أو السيطرة عىل املوارد املادية 

والخدمات، أو من يُعد من ذوي 

السلطة

كل أشكال الرضب، الحرق، العنف الجسدي

التشويه أو القتل بسالح أو من 

دون سالح 

الزوج، األصدقاء، فرد من أفراد 

األرُسة القريبة أو البعيدة، 

شخص غريب أو أي شخص يف 

موقع ُسلطة أو مرتكب الفعل. 

العنف العاطفي-النفيس

اإليذاء اللفظي املتمثّل بتوجيه 

إهانة ومحاولة تحقري، واكراه 

املرأة عىل االشرتاك يف أعمال 

ا.  مهينة سواًء علنًا أو رسًّ

الزوج، األصدقاء، فرد من أفراد 

األرُسة القريبة أو البعيدة، 

شخص غريب أو أي شخص يف 

موقع ُسلطة

ختان اإلناث، تزويج الطفالت املمارسات التقليدية الّضارة

)الزواج املبكر(، تشغيل األطفال 

واستغاللهم ألداء وظائف مثل 

التسّول وممارسة الدعارة، 

اإلهمال والحرمان من التعّلم 

اآلباء أو أفراد األرسة اآلخرون أو 

املجتمع أو قوانني بعض الّدول

الحرمان من التعليم، التمييز العنف الجتماعي-القتصادي

يف الحصول عىل الخدمات 

والحقوق، الحرمان من 

االستقرار االقتصادي واالندماج 

يف سوق العمل والسياسة 

والحراك الثقايف

الزوج، األرُسة، املجتمع وقوانني 

بعض الّدول
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هنـا، ال يمكـن التغـايض أو التغافـل عـن اآلثـار الناجمـة عـن مظاهـر وأشـكال العنف 

املختلفـة ضـد النسـاء. أبـرز هـذه اآلثـار هي: 

آثـار صحيـة: اإلصابـة بسـوء الصحـة البدنيـة والجنسـية، واعتـالل الصحـة . 1

العقليـة والنفسـية، ومحاولـة االنتحـار والتوتـر الالحـق للصدمـة واضطرابات 

الجهـاز العصبي املركـزي، إضافًة إىل اإلصابـات البدنية كالكسـور واأللم املزمن 

)كاالكتئاب(؛ املزمنـة  واألمـراض 

آثـار اجتماعيـة: الحـّد مـن املشـاركة االجتماعيـة واالقتصادية داخـل املجتمع؛ . 2

الحرمـان االجتماعـي، حيـث يـؤدي العنـف إىل الحـد مـن احتمـاالت الحصول 

عـىل وظيفـة، أو قبـول العمـل يف وظائـف متدنيـة والحد مـن الرتقية يف السـلم 

الوظيفـي، الحـد من إمكانيـة الـزواج أو اإلذعان ملقرتحـات زواج مـع العلم أنها 

غـري مناسـبة وبخـالف رغبـة املرأة؛

آثـار اقتصاديـة: هنـاك اسـقاطات اقتصاديـة جّمة للعنف ضـد النسـاء، منها: . 3

اإلنتاجـي داخـل األرسة واملجتمـع، واسـتنفاد مـوارد  التقليـل مـن إسـهامها 

الخدمـات االجتماعيـة والصحيـة ونظـام القضـاء، وكذلـك التقليـل مـن القدرة 

املعرفة.  وإنتـاج  االبتكاريـة 

ـَة تحديـات عديـدة يف أرض الواقـع بالرغـم من الجهـود العاملية  بَِقـَي أن نشـري إىل أنَّ ثمَّ

واملحليـة املبذولـة للحـّد مـن ظواهـر العنف ضـد النسـاء. التحّديـات األساسـية يف هذا 

املضمـار تتجـىّل يف واجـب تغيـري املفاهيـم واملعتقـدات واآلراء النمطيّـة وامُلسـبقة نحـو 

ضحايـا العنف من النسـاء، وعىل وجـه التّحديد، نسـاء ضحايا العنف الجنـيس. باإلضافة 

إىل ذلـك، شـّح الخدمات واملراكـز املتخصصة لدعـم ومواكبة النسـاء املعنّفـات وتأهيلهنَّ 

وأهميـة توفـري وتخصيص امليزانيات واملـوارد لالسـتثمار يف برامج توعويـة وتربوية منذ 

جيـل الطفولـة ملناهضـة العنف ضد النسـاء، ولبنـاء مجتمع يؤمـن باملسـاواة التّامة بني 

الجنسـني ويلُفـظ كل التقاليـد واملفاهيـم التمييزية بحق النسـاء.  

عـىل الرغـم مـن التطـور الحاصـل عـىل املسـتوى الخطابي-الحقوقـي والـذي يتجىل يف 
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املعاهـدات واملواثيـق الدوليـة من جهـة، واالرتفاع الحاصل يف أعداد املؤسسـات النسـوية 

وتوسـع رقعة نشـاطها فإن النسـاء عموًمـا والعربيات الفلسـطينيات عىل وجـه التحديد 

مـا زلـن يعانني مـن مفاهيـم املجتمع الذكـوري التـي تقوم عـىل تكريس هيمنـة الرجل 

وترسـيخ دونيـة املرأة. 

مـن الجديـر ذكـره، أنَّ يف املواثيـق التـي تطرقنـا إليهـا يف ُعجالـة أعـاله، نالحـظ عنـد 

تناولهـا حضـور موضـوع مكانـة النسـاء لـدى األقليـات )القوميـة، اللغويـة، اإلثنيـة، 

الدينيـة.. إلـخ(، عىل وجـه الحديد. حيث تعتـرب هذه املجموعات، بشـكٍل عـام، مجتمعات 

ُمسـتضعفة وتعانـي من تمييـٍز تمارسـه مجموعـة األغلبية، وبالتّـايل تعاني النسـاء من 

تمييـٍز ُمضاعـف أو حتى مـن تمييٍز عىل مسـتوياٍت أعـىل وأكثر تعقيـًدا وتركيبًـا، َكونها 

امـرأة وكونهـا أيًضـا تنتمـي إىل مجموعـة األقليـة امُلسـتضعفة. الحًقا سـنتطرق إىل هذا 

املوضـوع بتوّسـع أكـرب حينما نتنـاول مكانـة النسـاء الفلسـطينيات يف إرسائيل. 

النساء الفلسطينيات يف إرسائيل

فيمـا يتعّلـق باملجتمـع العربـي الفلسـطيني يف إرسائيـل، ما زالـت تعاني النسـاء داخل 

ة: األّول هو املسـتوى العـاّم الذي  هـذا املجتمـع من تمييـز عىل ثالثـة مسـتوياٍت مركزيّـَ

تعانـي منه النسـاء يف املجتمعـات الذكوريّـة والبطريركيّة، الـذي ال يتيح للنسـاء إمكانيّة 

ممارسـة العمل السـيايّس وإشـغال مناصـب ذات أهميّـة يف الحيّز العـاّم ويف مواقع صنع 

القـرار؛ أّمـا املسـتوى الثاني فهـو التمييز املشـتّق مـن انتماء النسـاء العربيّـات القومّي 

واملكانـة املتدنّيـة التي تُمنح لهـّن كونهن عربيّـات ويتمتّعن بمواطنة درجة ثانية كسـائر 

املواطنـني العـرب يف إرسائيـل؛ واملسـتوى الثالث فهو الالحـق بهن لكونهن نسـاء يف دولة 

عسـكرية لديهـا اعتبـارات أمنية وغري ملتزمة بشـكٍل جوهـري بقيم املسـاواة وإنما تقوم 

بتوظيفهـا من أجـل »تلميع« ممارسـاتها القمعيـة واالحتاللية. 

 يف ظـّل مثل هذه الحالة »التمييز مثّلث«: لكون النسـاء الفلسـطينيات يف دولة عسـكرية-

أمنيـة غـري ملتزمة باملسـاواة، وجزءا مـن األقليـة العربية الفلسـطينية ومـا تفرضه هذه 
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املكانـة مـن تمييـز عـىل املسـتوى القانوني-الرسـمي وعـىل املسـتوى التطبيقي-الفعيل 

لكونهـن جـزءا مـن مجتمـع متغري ترتسـخ فيـه عنـارص محافظـة وبطريركيـة - تبقى 

حقـــوق وحريّات املـرأة العربيّة السياســـيّة واالقتصاديّة أسـرية املجتمـع البطريركّي 

وتحت سـلطته األبويّـة وضحيّـة التمييز القومي واملمارسـات العسـكرية.12 

مكانة النّساء الفلسطينيّات يف إرسائيل: أرقام ومعطيات

يـربز »التمييـز املثلـث« الـذي تعانـي منـه النسـاء العربيّـات الفلسـطينيّات يف إرسائيل 

)أدنـاه: النسـاء العربيـات(، منـذ قيـام دولـة إرسائيـل يف عـام 1948 وإىل يومنـا هـذا. 

للمفارقـة، بالرغـم مـن التحـّوالت االجتماعيّـة والتعليميّـة يف العقـد األخـري فيمـا يتعلق 

بالنسـاء العربيـات، إاّل أّن التّمييـز املثلـث ضدهـن باٍق ومتجـّذر، وسـريورة التغيري فيما 

يتعلـق بسـوق العمـل وتبـّوؤ وظائف كبرية يف املؤسسـات املختلفـة، ما زالـت بطيئة، وال 

تشـري إىل تغيري جوهـري يف املبنـى االجتماعي والّسـلوكي يف املجتمع العربـي يف إرسائيل. 

تشـري املعطيات إىل أن نسـبة التشـغيل يف إرسائيل من شـهر كانون الثانـي 2019 وحتى 

أيلـول 2019، وصلـت إىل %78.4 بـني األعمـار 25 وحتـى 64 عاماً، وهذه النسـبة أعىل 

مـن النسـبة العامـة لـدول منظمـة ألــ OECD )%74.4 يف العالـم 2018(. ولكن، إذا 

نظرنـا إىل املعطيـات الرسـمية التـي تتعلـق بنسـبة تشـغيل النسـاء العربيـات تحديًدا، 

نلحظ أن نسـبة تشـغيل النسـاء العربيـات منخفضة جًدا مقارنـًة مع النسـاء اليهوديات 

والرجـال العـرب، حيـث أن %37.8 فقـط مـن النسـاء العربيـات مندمجـات يف سـوق 

العمـل، مقابـل %83 من النسـاء اليهوديـات و%76.4 من الرجال العـرب و%83.8 من 

اليهود13.  الرجـال 

لالستزادة يرجى مراجعة البحث الهام لنبيلة اسبنيويل يف هذا السياق:   12
 Espanioly, N. (1991). Palestinian women in Israel respond to the Intifada. Calling the

 .equality bluff: Women in Israel, 147-51
حاج-يحيى، ن. سيف، أ وقصري، ن. )2020(. تعزيز التشغيل يف املجتمع العربي، تحديًدا عند النساء العربيات. )مسوّدة   13

بحث-بالعربية(. 
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يف العمـوم، وبالرغـم مـن هـذه املعطيـات التـي تؤكـد التمييـز الحاصـل ضـد النسـاء 

العربيـات، ال يمكـن التغايض عـن االرتفاع امللحـوظ النخراط النسـاء العربيات يف سـوق 

2019 قـد وصلـت إىل  %26.2 بينمـا يف ال  2012، النسـبة كانـت  العمـل )يف العـام 

%37.8(14 ويف املرافـق الحياتيـة. ولكـن، يف واقع الحال أيًضا، ال يقتـر »التمييز املثلث« 

للنسـاء العربيات عىل نسـبتهن يف سـوق العمل والتشـغيل، وإنما تظهر اسـقاطاته أيًضا 

عـىل أُجورهـّن )أجور منخفضـة( وتبّوؤهّن املناصـب والوظائف )يتبـوأن مناصب عادية، 

ـلطات املحلية العربيـة، التي  وليـس وظائـف تؤثر عـىل صنع القـرار(، ومن ضمنهـا السُّ

تعتـرب امُلشـّغل األكـرب يف بلداتنا وقرانـا العربية. 

يف هـذا الّسـياق، تظِهـر نتائـج بحث املكتـب املركـزي لإلحصائيـات حول أجـور العّمال 

واملوظفـني يف إرسائيـل، أّن أجـور النسـاء العربيـة منخفضـة مقارنـًة مع أجور النسـاء 

اليهوديـات والرجال العرب. أجر النسـاء العربيـة يف العام 2012 وصل إىل 5778 شـاقل 

شـهريًا باملعـدل، مقابـل 8081 للنسـاء اليهوديـات و7790 للرجـال العـرب، ويف العام 

2017، وصـل املعـّدل العام ألجور النسـاء العربيـات إىل 6701، بينما النسـاء اليهوديات 

9536 والرجال العـرب إىل 911815. 

يف هـذه الُعجالـة، من املهـم بمكان اإلشـارة إىل أن االرتفاع النسـبي والعـددي فيما يتعلق 

بانخـراط النسـاء العربيات يف سـوق العمـل ناتج عن التحـّوالت »االجتصاسـية«16 داخل 

املجتمـع العربـي يف إرسائيـل مـن جهـة، ونتيجـة االرتفـاع امللحوظ يف نسـبة النسـاء يف 

مختلـف املسـاقات التعليميّـة األكاديميـة مـن جهـة أخـرى، ونتيجـة حتمية لسياسـات 

حكوميـة قامـت ببنـاء برامج لتشـغيل النسـاء من أجـل رفع تدريـج إرسائيـل وتخفيف 

 .OECD وطـأة النقـد الالحق بهـا يف منظمة الــ

تَظهـر هـذه التحـّوالت »االجتصاسـية« يف خطـاب اندمـاج املواطنـني العـرب يف املجتمع 

اإلرسائيـيل عامـًة ويف سـوق العمل عىل وجـه الخصوص17. هـذا الخطاب بـات واضًحا يف 

14  نفس املصدر. 
15  املكتب املركزي لإلحصائيات

16  اجتصاسية: تحّوالت اجتماعية، اقتصادية وسياسية
الوطنية  الخصوصية  عىل  الحفاظ  مع  إلخ،  واملؤسسات..  العمل  سوق  يف  االندماج  بمعنى  اإلرسائييل  املجتمع  يف  االندماج   17
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العقـد األخـري، والذي يطالـب بضمان املسـاواة الكاملة يف املؤسسـات املدنيـة والحكومية 

ويف سـوق العمـل للمواطنـني العرب، مع الحفـاظ عـىل خصوصيتهـم الثقافية-الَجمعيّة، 

وذلـك نتيجـة تعزيـز مكانـة الطبقة الوسـطى يف املجتمـع العربـي.18 من ناحيـٍة أُخرى، 

يأتـي تعزيـز مكانـة الطبقـة الوسـطى يف املجتمـع العربـي نتيجـة االزديـاد الكبـري يف 

عـدد الطـالب العـرب يف األكاديميـة اإلرسائيلية يف العقـد األخـري، تحديًدا عـدد الطالبات 

العربيـات وانخراطهـّن يف سـوق العمـل. فتُبـنّي املعطيـات الرسـمية أّن نسـبة الطالبات 

العربيـات يف التسـعينيّات مـن مجمـل الطالب العـرب يف املؤسسـات واملعاهـد األكاديمية 

%40 فقـط، وقد ارتفعت نسـبتهن يف العـام الـدرايس 2014-2015 إىل حوايل %77 من 

مجمـل الطـالب العـرب يف إرسائيـل، وهذه النسـبة مسـتمرة يف االرتفاع أيًضـا يف األلقاب 

املتقدمـة )لقـب ثـاٍن وثالـث(. هـذا االرتفـاع بمثابـة مـؤرش لجـودة رأس املـال البرشي 

وللتحّوالت »االجتصاسـيّة« يف املجتمع العربي، مؤسسـاته وسـلطاته املحلية.. إلخ،19 الذي 

عليـه االرتكاز عىل ُقـدرات النسـاء العربيات وِحراكهـن االجتماعي والثقـايف واالقتصادي.

بـرز الحـراك السـيايس للنسـاء العربيـات يف أربع دوائـر مركزيـة: األحزاب السياسـية، 

السـلطات املحليّـة العربيّة، التمثيـل الربملاني يف الكنيسـت ومن خالل مؤسسـات املجتمع 

املدنـي. باإلمـكان االدعـاء باالسـتناد عـىل معطيات وبيانـات كمية بأن نسـبة النسـاء يف 

جميـع هـذه الدوائـر ما زالـت أقل من نسـبتهن يف املجتمـع كمـا أن املواقع التـي تتبوأها 

النسـاء يف هـذه الدوائـر أقـل من الرجـال من حيـث الرتاتبيـة الهرمية.

والثقافية للمواطنني العرب. 
جراييس، ع. )2019(. القيم والسياسة يف السريورة الرتبوية لحركة الشبيبة الشيوعية بني الشباب العرب يف إرسائيل. جامعة   18

حيفا. )بالعربية(.
اآلفاق  الواقع،  الداخل:  يف  الفلسطيني  االقتصاد  داخل:  واآلفاق.   الواقع  الهايتك:  مجال  يف  الداخل  فلسطينيو  ع.  جراييس،   19

والتحديات. جريس، ح. )محّرر(. املدار: املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية.
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تمثيل النساء العربيات يف مواقع القوة والتأثري

تنعكـس املكانة الدونية للنسـاء ليس فقط يف املمارسـات العنيفة بحقهـن وإنما يف جوانب 

عديـدة تطـال جميـع مناحـي الحيـاة دون اسـتثناء. يعتـرب هشـام رشابـي أن التحـول 

الحاصـل يف مكانـة النسـاء هـو شـكيل وليـس جوهريًـا باعتبـار أن البنيـة البطريركية 

للمجتمعـات العربيـة مـا زالت راسـخة واسـتطاعت أن تتعايش مـع الحداثـة من خالل 

إنتـاج مجتمعـات هجينـة تمنح النسـاء تقدًما »شـكليًا« ولكـن تبقى مكانـة األب والذكر 

هـي املهيمنـة. هـذا االدعـاء صحيـح أيًضـا بالنسـبة للمجتمـع الفلسـطيني يف إرسائيل 

حيـث أن التغـريات التي طـرأت عىل النسـاء العربيـات من حيـث الخصائـص واملميزات 

االجتماعيـة والديمغرافيـة لـم يصحبهـا تغيري بنفـس املقـدار يف مكانتها السياسـية ويف 

إشـغالها ملواقـع قـوة وتأثري داخـل املجتمع.  

ممـا ال شـك فيـه أن قضيـة النسـاء يف املجتمعـات اإلنسـانية باتت إحـدى أهـم القضايا 

وأكثرهـا مركزيـًة. حيـث خصصت ميزانيـات كبرية من قبـل صناديق ومانحني ملشـاريع 

وبرامـج تدريبية من أجل تحسـني مكانة النسـاء. إن مكانة النسـاء يف الـدول واملجتمعات 

املختلفـة هـي مـؤرش إضـايف عـىل مسـتوى التنميـة والتطـور االجتماعـي، االقتصادي، 

القيمـي والسـيايس لهـذه الـدول واملجتمعـات. كمـا أسـلفنا سـابًقا، بالرغم مـن تطور 

الخطـاب الحقوقـي األممـي يف هذا املجـال إال أن هنـاك دوال عديدة يف العالـم ومجتمعات 

متنوعـة مـا زالـت تضطهد املـرأة، تميـز ضدهـا وتحّد مـن إمكانيـة تطورهـا وِحراكها 

االجتماعي-االقتصادي. 

إن أحـد املـؤرشات التـي تـدل عـىل مكانـة النسـاء هـو مـدى اشـغالهن ملواقـع قياديـة 

ورياديـة يف املجتمـع، وقـد أشـارت النظريـات، ومـن بينهـا نظريـة التمثيل السـيايس، 

إىل وجـود نوعـني مـن التمثيـل )Representation( تتميـز بـه املنظومـات السياسـية 

واملؤسسـات التمثيليـة املختلفـة: »التمثيـل الكمـي« الـذي يعكـس توجًها شـكليًا، ولكنه 

هـام، ملفهـوم املسـاواة ومفهـوم الرشعية السياسـية، وينص هـذا النوع مـن التمثيل عىل 
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وجـود ممثلـني منتخبـني يشـاطرون املجموعة املمثلـة صفاتهـا االجتماعيـة ويرتكز عىل 

الهويـة الشـخصية للمنتخـب. بمـا معنـاه أن عـىل من يمثـل السـود يف الواليـات املتحدة 

األمريكيـة أن يكـون أسـود البـرشة، ومن يمثـل العـرب يف إرسائيـل أن يكـون عربيًا من 

حيـث الهويـة، الثقافـة واللغـة، وكذلك األمر بالنسـبة للنسـاء، فمـن تمثل النسـاء عليها 

أن تكـون امـرأة. وجـود هـذا النـوع مـن التمثيـل السـيايس يمنـح املنظومة السياسـية 

رشعيـة أكـرب ويقود بالـرضورة إىل إحقـاق مبدأ املسـاواة التمثيليـة والتعدديـة. باملقابل 

هنـاك نـوع آخر مـن التمثيل وهـو »التمثيـل النوعـي« الذي ينـص عىل املضمـون أكثر، 

وال يشـرتط وجـود تقاطعـات وتشـابهات بـني الصفـات الشـكلية والشـخصية ملمثـل 

الجمهـور مـع املجموعـة التـي يمثلها، بـل عليه أن يكـون ممثـاًل آلراء، مواقـف، مصالح 

واحتياجـات املجموعـة وأن يعرب عـن ذلك باملشـاريع التي يقـوم باملبادرة لهـا والقضايا 

التـي يعمـل عليهـا. وباإلمكان أن يمثّل شـخص يهـودي بشـكل عميق مصالـح املجتمع 

العربـي، وباإلمـكان أن يمثـل شـخص أبيض البـرشة مصالح أصحـاب البرشة السـوداء 

يف الواليـات املتحـدة. ينسـحب هـذان النمطـان من التمثيـل السـيايس أيًضا عىل النسـاء 

العربيـات الفلسـطينيات يف إرسائيـل. بمعنـى أدق، صحيـح أن هناك تحسـنًا ملحوًظا إال 

أنـه يف العديـد من املؤسسـات ما زالـت هناك هيمنـة ذكورية وإقصـاء تام للنسـاء فيها. 

هنـاك بون شاسـع بـني املواقـف التريحية بشـأن دعـم وتأييد دخـول النسـاء معرتك 

العمـل السـيايس وبـني واقـع الحـال. البحث الـذي قامـت به جمعية نسـاء ضـد العنف 

بشـأن مواقـف املجتمـع العربي مـن املـرأة ومكانتها أشـار بشـكٍل واضـح وال لبس فيه 

إىل أن %78 من املواطنني العرب يؤيدون دخول النسـاء بشـكٍل متسـاٍو للعمل السـيايس 

واالجتماعـي )%70 مـن الرجـال يؤيـدون مقابل %88 مـن النسـاء(، %22 يعارضون 
)%30 مـن الرجـال يعارضـون مقابل %12 من النسـاء(.20

إن تفحـص حالـة النسـاء العربيـات الفلسـطينيات عـىل مسـتوى منسـوب تمثيلهـن يف 

املواقـع ذات املكانـة والتأثـري يبقـى محدوًدا مقارنـًة بالنسـبة العامة للنسـاء يف املجتمع. 

تعانـي النسـاء مـن إقصـاء ليـس فقط عـىل مسـتوى األحـزاب السياسـية وإنمـا أيًضا 

20  جمعية نساء ضد العنف )2005(. مواقف بشأن مكانة املرأة الفلسطينية يف إرسائيل وحقوقها، ص 115 )عربي(.
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عـىل مسـتوى مؤسسـات املجتمـع املدني التـي توجه خطابًـا نقديًـا الذًعا تجـاه االحزاب 

والسـلطات املحليـة. صحيـح أن هنـاك ارتفاعـا يف عدد ونسـبة املديـرات اللواتـي يقدن 

مؤسسـات املجتمـع املدنـي لكـن تبقى هذه النسـبة قليلـة وأقل بكثري من نسـبة النسـاء 

املجتمع.21   يف 

النساء العربيات يف األحزاب السياسية

تركـز جـل األبحـاث التـي تُعنـى بمكانة النسـاء عـىل السـاحة السياسـية عـىل التمثيل 

العـددي للنسـاء داخل الربملـان وداخل السـلطات املحلية. عـىل الرغم مـن األهمية الكربى 

لهاتني املؤسسـتني إاّل أن شـح التمثيل النسـائي يرتبط بعـدة عوامل من شـأنها أن تؤدي 

إىل النتيجـة أعـاله. بمعنـى أدق، التمثيـل الضئيل للنسـاء العربيات كممثـالت ومنتخبات 

للجمهـور هـو اشـتقاق لغيـاب االجنـدة النسـوية عـن املؤسسـات السياسـية والقيادية 

للمجتمـع العربـي الفلسـطيني يف إرسائيـل. صحيـح أن هنـاك تغيريات دسـتورية تنحو 

باتجـاه ضمـان التمثيـل املالئـم للنسـاء داخـل األحـزاب إال أن تطبيـق هـذه التغيـريات 

ب النسـاء العربيات عـن الهيئات  اإلصالحيـة مـا زال غـري كامـل. فضاًل عـن ذلـك، تُغيّـَ

واملؤسسـات القياديـة لأحـزاب السياسـية. مـا زال النموذج السـائد لأحزاب السياسـية 

الفاعلـة يف صفـوف املجتمـع العربـي هـو »نمـوذج الهيئـات« التـي تنتخـب يف أعقـاب 

املؤتمـرات املختلفـة لأحزاب السياسـية. وكانت هنـاك رضورة لفحص منسـوب التمثيل 

السـيايس للنسـاء داخل هذه املؤسسـات والهيئـات الحزبيـة والتي تنعكس عىل مسـتوى 

الخطـاب العام للحـزب وادائه يف الحقل النسـوي. إضافـة إىل ذلك، هناك أعـداد قليلة من 

النسـاء اللواتي يرتشـحن عىل مواقـع تمثيليـة، ولذلك الخيـار يف التصويـت لصالح امرأة 

يكـون غـري مطـروح من األسـاس. ال يعنـي هذا عىل اإلطـالق أن نسـبة التمثيـل الضئيلة 

للنسـاء هـي اشـتقاق من عدم ترشـح النسـاء، بل عـىل العكس، عدم ترشـح النسـاء هو 

انعـكاس للممارسـات االقصائية والقمعية بحق النسـاء التـي تؤدي بهـن إىل االبتعاد عن 

21  جمال، أمل )2017(. املجتمع املدني العربي يف إرسائيل. تل أبيب: هكيبوتس هموؤاحاد. 
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املنافسـة السياسـية مع الرجـال، والتي تفتقـر يف أحيان عديـدة إىل ضوابـط ومرجعيات 

أخالقيـة وتـؤدي بالنسـاء ألن ينأيـن بأنفسـهن عـن الدخول يف معـارك من هـذا النوع. 

يتكـون املشـهد السـيايس العربـي من عـدة أحزاب سياسـية تنتمـي إىل مشـارب فكرية 

ومرجعيـات أيديولوجيـة متنوعـة: التيـار االشـرتاكي، التيـار القومـي، التيار اإلسـالمي، 

التيـار اإلرسائيـيل ومـا إىل ذلـك مـن مرجعيات سياسـية. مـن أجل فهـم قضيـة التمثيل 

السـيايس أجرينـا مقابـالت مـع ممثلـني عـن الحـركات واألحـزاب السياسـية مـن أجل 

الحصـول عـىل معطيـات بشـأن التمثيل النسـائي داخـل املؤسسـات والهيئـات القيادية 

لهـذه األحـزاب. لـم نسـتطع الحصول عـىل جميع املعطيـات ولكننـا نجحنـا يف الوصول 

إىل بيانـات ومعطيـات تعـرض ألول مرة بشـأن الحركات السياسـية املركزيـة الفاعلة يف 

العربي.  املجتمـع 

عـىل مسـتوى الحـزب الشـيوعي اإلرسائييل هنـاك: اللجنـة املركزيـة للحزب، سـكرتارية 

اللجنـة املركزيـة واملكتب السـيايس للحزب. تتكون اللجنـة املركزية للحزب الشـيوعي من 

49 عضـًوا يتـم انتخابهم يف املؤتمر العـام للحزب بحيث يحق لجميع املندوبني املشـاركني 

يف املؤتمـر، والذيـن يتـم انتخابهـم داخـل الفـروع املحلية للحـزب، الرتشـح والتصويت 

وبالتـايل انتخـاب أعضـاء اللجنة املركزيـة. يف املؤتمر األخـري للحزب الشـيوعي اإلرسائييل 

تـم انتخـاب 9 نسـاء من أصـل 49 عضو يف اللجنـة املركزيـة وهو ما يشـكل نحو 18% 

مـن إجمـايل أعضـاء اللجنة املركزية. يشـار إىل أن 8 من أصل 9 نسـاء يف اللجنـة املركزية 

هـن من العـرب ذلك بسـبب الرتكيبـة األمميـة للحـزب الشـيوعي )العربيـة- اليهودية(. 

فضـاًل عـن ذلك، انتخبـت اللجنة املركزيـة للحزب الشـيوعي 15 عضًوا للمكتب السـيايس 

للحـزب. اشـتمل املكتب السـيايس عـىل امرأة واحـدة من أصل 15، وبهذا تشـكل النسـاء 

نسـبة %7 مـن أعضـاء املكتـب السـيايس للحـزب. أما عـىل مسـتوى سـكرتارية اللجنة 

املركزيـة للحـزب فقـد تـم انتخاب امرأتـني من أصـل 10 أعضـاء يف اللجنة، بهـذا تكون 

نسـبة النسـاء داخل سـكرتارية اللجنة املركزيـة للحزب الشـيوعي 22.20% 

22  تم جمع املعطيات من خالل مقابلة مع مركز اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اإلرسائييل يف يوم 10.08.2020. 
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عـىل مسـتوى حـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطـي تـم انتخـاب 13 عضـًوا للمكتـب 

السـيايس للحـزب وهـو أعـىل الهيئـات القيادية يف مؤسسـات الحـزب املختلفـة. من بني 

جميـع أعضـاء املكتب السـيايس للتجمـع الوطنـي الديمقراطي بـرز حضور لـ 4 نسـاء 

قياديـات. معنـى ذلـك أن النسـاء يشـكلن %30 مـن أجمـايل أعضـاء املكتب السـيايس 

للحزب. كما أن نسـبة النسـاء عىل مسـتوى املواقـع التنظيمية املتقدمة للحـزب هي 0%. 

أي أنـه ال يوجـد تمثيل للنسـاء عىل مسـتوى األمانة العامـة للحزب ونواب األمـني العام.23 

أمـا عـىل مسـتوى اللجنة املركزيـة للحـزب فهناك تمثيـل لـ 11 امـرأة عربيـة من أصل 
39 عضـو، وبهـذا تصل نسـبة النسـاء يف اللجنـة املركزيـة للحزب إىل نحـو 24.28%

أمـا بالنسـبة للحركـة العربيـة للتغيري، فتضـم اللجنـة املركزيـة للحزب 37 عضـًوا يتم 

انتخابهـم بشـكل دوري يف املجلـس العـام للحزب. تـم انتخاب 8 نسـاء للجنـة املركزية 

للحـزب يف املجلـس العام األخري، لتصبح نسـبة النسـاء يف اللجنة املركزيـة للحزب 21%. 

تقـوم اللجنـة املركزيـة للحـزب بانتخـاب املكتـب السـيايس املكـون مـن 11 عضـًوا. يف 

االنتخابـات األخـرية تـم انتخاب 3 نسـاء لعضوية املكتب السـيايس، بهذا شـكلت النسـاء 

نسـبة %27 مـن أعضـاء املكتـب السـيايس للحزب. كمـا أن هناك مجلسـا نسـائيا فاعال 

ونشـيطا يعمـل إىل جانب النشـاطات التـي يقوم بهـا الحزب.25 

انعكـس ارتفاع نسـبة النسـاء يف الهيئات واملؤسسـات القياديـة لأحزاب السياسـية كما 

بيّنـا أعـاله يف التحسـن امللحـوظ للتمثيـل النسـائي يف القوائـم االنتخابيـة الربملانيـة ويف 

املواقـع املضمونـة لهـذه القوائم. بـدأ التمثيـل الربملاني للنسـاء العربيات داخـل األحزاب 

الصهيونيـة بعـد انتخـاب حسـنية جبـارة لتكـون نائبـاً يف الربملـان مـن حـزب مريتس 

بـني األعـوام 1999 – 2003 وخـرت موقعهـا بعـد تراجع قـوة مريتـس يف االنتخابات 

التـي تلتها. اسـتمر التمثيل النسـائي العربـي يف األحـزاب الصهيونية بعـد انتخاب نادية 

للمزيد بشأن الهيئات الحزبية للتجمع الوطني الديمقراطي:   23
 shorturl.at/vJWZ7

للمزيد بشأن تركيبة الهيئات القيادية للتجمع الوطني الديمقراطي:   24
shorturl.at/oLM12

تم جمع املعطيات من خالل مقابلة مع أحد األعضاء البارزين واملركزيني يف اللجنة املركزية للحركة العربية للتغيري يف يوم   25
 .10.08.2020
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الحلـو لتمثـل حـزب العمـل يف الكنيسـت الــ 17، بـني األعـوام 2006 – 2009. خالل 

هـذه السـنوات كانت هنـاك حمـالت تدعـو إىل تعزيـز التمثيل النسـائي داخـل األحزاب 

التـي تمثـل املجتمع العربـي، إضافًة إىل حراك سـيايس داخـل هذه األحزاب ومؤسسـاتها 

القياديـة. أثمـرت هـذه الجهـود الرتاكمية بانتخـاب حنني زعبـي بعد انتخابهـا يف حزب 

التجمـع الوطنـي الديمقراطـي يف االنتخابـات الــ 18 للكنيسـت لتمثلـه عىل مـدار عقد 

مـن الزمـن، حتـى العـام 2019. مع تشـكيل القائمة املشـرتكة ارتفـع التمثيل النسـائي 

العربـي إىل عضويـن من أصـل 13 )%15(. ارتفع التمثيل النسـائي العربي يف الكنيسـت 

الــ 23 إىل 5 نسـاء من أصـل 17 )4 يف القائمة املشـرتكة وواحدة يف يش عتيد( ليشـكلن 

نسـبة %30 من إجمـايل النـواب العرب يف الكنيسـت.26 

هنـاك ادعـاء نظري سـائد بـأن السياسـة املحلية هي أقـرب للنسـاء وأكثـر مالءمة لهن 

مـن السياسـة القطريـة بسـبب املوضوعـات التي تعالجهـا، وأنـه باإلمكان إيجـاد نقطة 

تـوازن بـني املسـؤوليات االجتماعيـة واالهتمامـات العامـة يف السـاحة املحليـة يف حني ال 

يمكـن ذلـك يف السياسـية القطرية، لذلـك هنـاك تمثيل أكرب للنسـاء يف الحراك السـيايس 

املحـيل منه يف القطـري. إاّل أّن تفّحـص املعطيـات والبيانات يمنحنا صـورة مغايرة حيث 

أن التمثيـل النسـائي يف السياسـية القطريـة أكرب بكثري منه من السـاحة املحليـة وهو ما 

سـنخوض فيه االن. 

لطات املحلية العربية مكانة النساء يف السُّ

ـلطات املحلية العربية إىل فرتة الُحكم العسـكري – مطلع الخمسينيّات،  يعود تأسـيس السُّ

حيـث سـلَّم الحاكم العسـكري آنذاك زمام األمـور اليوميـة إىل مجموعة مخاتري ورؤسـاء 

حمائـل بغيـة تسـيري الشـؤون اليوميـة للمواطنـني يف البلـدات العربيـة27، أي أّن ممثيّل 

ـلطات املحليـة العربيـة لـم يُنتخبـوا بشـكل ديمقراطـي ولـم يعملـوا كمؤسسـات  السُّ

موقع الكنيست، 2020.  26
غانم، أ، محمد، أ، رزق، س وخاليلة، م. )2014(. البلدات العربية وُسلطاتها املحلية يف إرسائيل. جمعية الجليل وركاز.  27
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خدماتيـة منتخبـة، ورغم ذلـك، فقد اعرتفـت الحكومـة اإلرسائيلية خالل السـنوات األوىل 

لقيـام دولـة إرسائيـل، بأربع ُسـلطات محلية، وهـي: النـارصة، شـفاعمرو، الرامة وكفر 

ياسـيف، تالها سلسـلة من االعرتافـات خالل السـتينيات والسـبعينيات.28 

ـلطات املحليـة العربية تعترب امُلشـغل الرئييس يف البلـدات العربية،  مـن نافل القول إّن السُّ

نظـًرا لعـدم وجود مؤسسـات حكوميـة وانعدام املرافـق االقتصاديـة والتشـغيلية املهمة 

ـلطات املحلية.  )مناطـق صناعيـة، رشكات كبـرية..( ضمن مناطق نفـوذ هذه السُّ

كمـا ذُكـر آنًفا، النسـاء العربيات يُشـّكلن رأسـماال برشيا يف املجتمـع العربـي عموًما، إاّل 

ـلطات  أنهـن يعانـني مـن »تمييٍز مثلـث«. يف نظـرة ثاقبـة ومتمّعنة ملكانة النسـاء يف السُّ

املحليـة العربيـة، يـربز هـذا »التمييز املثلـث« يف العمـل السـيايس وتبّوؤ وظائـف كبرية 

ـلطات املحليـة العربيـة. فمنـذ عـام 1948 وحتى يومنا هـذا، تم انتخـاب عرشات  يف السُّ

ـلطات املحليـة، واختيار امرأة واحدة إلشـغال منصب رئيس سـلطة  النسـاء لعضوية السُّ

محليـة يف قريـة كفرياسـيف، التـي أشـغلت هـذا املنصـب أصـاًل بعـد انتهـاء االنتخاب 

نتيجـة لتغيريات عىل مسـتوى املجلـس البلدي، وهذا مـؤرش عىل ضعف التمثيل النسـائي 

يف املواقـع التمثيليـة يف الحيّـز العام.

يشـار إىل أنـه تـّم ترشيـع قانـون مـن أجـل زيـادة تمثيـل النسـاء يف الّسـلطات املحليّة 

وفتـح الطريـق أمامهم لدخـول معـرتك العمل السـيايّس املحيلّ، مـن خالل منـح القوائم 

التـي تتمثّـل بها نسـاء يف أماكـن مضمونة زيادة بنسـبة %15 عـىل امليزانيّـة االنتخابيّة، 

لتشـجيع القوائـم وتحصـني أماكـن للنسـاء بداخلها، وبالتـايل زيـادة التمثيل النسـائّي 

يف املجالـس البلديّـة واملحليّـة. ومـن املهـم ذكـر أن هـذا القانـون دخـل حيـز التنفيذ يف 

االنتخابـات األخـرية فقط ويأتـي نتيجـة للفجـوة الجندريّـة داخـل الّسـلطات املحليّة يف 

إرسائيـل عموًمـا، ويف الّسـلطات املحليّـة العربيّـة عىل وجـه الخصوص، فقد بلغت نسـبة 

النسـاء املتمثّـالت يف املجالـس البلديّـة زهـاء 12 % من مجمـل أعضاء الّسـلطات املحليّة 

يف البـالد وهـي نسـبة منخفضـة جـًدا مقارنًة مـع الـدول الغربية. 

املصدر السابق.   28
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خـالل اسـتطالع رأي ملركز مـدى الكرمل من العام 2013 تّم توجيه سـؤال للمسـتطلعني 

حـول موقفهم الشـخيّص من ترشـيح النسـاء النتخابات الّسـلطات املحليّـة العربيّة. وقد 

هـدف السـؤال إىل فحـص مـدى تأييـد املسـتطلعني ترشـيح إحـدى قريباتهـم لرئاسـة 

وعضويّـة الّسـلطة املحليّـة، وظهـر هناك بعـض الفروقات يف مسـتويات الّدعـم. فقد أيّد 

الرتشـيح للرئاسـة %68.4 من املسـتطلعني، بينما أيد %72.8 ترشـيح النساء للعضويّة، 

وعارَضـُه %31.1 للرئاسـة و%26.5 للعضويّة، مـا معناه أّن هناك جاهزيـة أكثر لتقبّل 

ترّشـح النسـاء يف قوائـم العضويّـة أكثر من ترّشـحها لرئاسـة الّسـلطات املحليّـة. وأما 

عـىل السـؤال حـول مـن لديه قـدرات وكفـاءات أفضـل مـن أجـل إدارة الّسـلطة املحليّة 

فقـد أجـاب نحـو 55.5 % أّن للرجل واملـرأة نفس الكفـاءات، وهناك ما يقـارب 33.4% 

أشـاروا إىل أن الرجـال أصحـاب كفاءات وقـدرات أفضل من النسـاء.

أمـا يف اسـتطالع رأي اخـر ملركـز مـدى الكرمـل حـول املوضـوع إيـاه ولكن مـن العام 

2004 )أي بفـارق عقـد مـن الزمن عىل االسـتطالع الذي أرشنـا إليه أعاله( فقـد عرّب 69 

% من املسـتطلعني واملسـتطلعات عـن تأييدهم لرتشـيح امرأة لرئاسـة الّسـلطة املحليّة، 

وعـرب 82 % عن تأييدهم لرتشـيح امـرأة لعضويّة الّسـلطة املحليّة. وأما بشـأن الكفاءات 

والقـدرات فقـد أشـار 57 % مـن املسـتطلعني إىل أن للرجـل واملـرأة نفـس القـدر مـن 

الكفـاءات، وأشـار 40 % أن الرجـال أصحـاب كفاءات أفضـل من تلك التي لدى النسـاء. 

جدول 2: مواقف الجمهور العربّي يف قضيّة ترشـيح النسـاء لنتخابات الّسـلطات 

ملحليّة ا

200412013220163املوقف

73 % 68.4 % 69 %أؤيد ترشيح امرأة لرئاسة الّسلطة املحليّة 

87 %72.8  %82 % أؤيد ترشيح امرأة لعضويّة الّسلطة املحليّة

الرجل واملرأة لديهما نفس الكفاءة يف إدارة 

الّسلطة املحليّة

 % 57 % 55.5 % 41
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عـىل الرغـم مـن أّن هنـاك انفراجـا يف مواقـف املواطنـني تجـاه قضية ترشـيح النسـاء 

وإشـغالهن مناصـب سياسـيّة وإداريّـة مرموقـة عىل املسـتوى املحـيلّ، إال أّن الّسـلطات 

املحليّـة العربيّـة مـا زالت تفتقـر إىل تمثيل مالئـم للنسـاء يف املواقع السياسـيّة، إذ ال نجد 

أيّـة امـرأة تشـغل منصب رئيسـة سـلطة محليّة أو حتـى قائمـة بأعمال رئيس الّسـلطة 

املحليّـة، وهنـاك تمثيـل ضئيل لهـّن يف املجالـس البلديّـة واملحليّة. 

إحـدى أبـرز العقبـات التي تشـكل حاجًزا أمام ترّشـح النسـاء للسـلطات املحليّـة، تنبع 

مـن العـادات والتقاليـد التـي ال تسـمح لهّن بالرتّشـح، وقـد أيّد هـذا االّدعـاء 29.2%، 

بينمـا عارَضـه %52.8 مـن املواطنني العـرب، إضافة إىل االّدعـاء بأّن النسـاء عاطفيّات، 

وهـذا يشـّكل صعوبـة يف عملهـّن املسـتقبيلّ، وقـد بلغـت نسـبة املؤيّديـن لهـذا االّدعاء 

%26.1، بينمـا عارضـه %55.4 من املواطنني العرب. وأشـار االسـتطالع إىل أن 20.9% 

مـن املواطنني يعتقدون بأن السياسـة ليسـت حيّزا للنسـاء، يف حني عارضـه %66.8 من 

املواطنـني العـرب.  كما أّن هناك سـّلم أولويّات مفـروض عىل النسـاء ويف صدارته: البيت 

واألوالد واألدوار الوظيفيّـة املشـتّقة من ذلـك، والتي تحّددها العـادات والتقاليد االجتماعيّة 

الذكوريّـة. صحيـح أن النتائـج التي ظهرت يف اسـتطالع الـرأي ال تعكس الواقـع حقيقًة 

وهـذه ظاهـرة معروفة يف اسـتطالعات الرأي حيث يرح املسـتطلع بعكس مـا يعتقد أو 

بمـا يتالءم مـع مواقـف واراء داعمة ومؤيدة للنسـاء، ولكن عـىل أرض الواقع ممارسـاته 

تختلـف وتعـارض مواقفـه التريحية )أنظر بشـكل موسـع التطـرق لهـذه الظاهرة يف 

الفصـل املخصص السـتطالعات الرأي(. 

عـىل الّرغـم مـن أنَّ هنـاك انفراجـا فيمـا يتعّلـق بالتمثيـل النسـائي يف املجالـس املحلية 

 . العربيـة، إالَّ أنَّ هـذا االنفـراج يبقـى محـدوًدا وال يتوافـق مع ُقـدرات النّسـاء ومهاراتهنَّ

ففـي العـام 2003، ومـن بـني 626 قائمـة عضويّـة ُمتناِفسـة عـىل التمثيـل يف املجالس 

البلديّـة )5922 مرشـًحا(، كانـت هنـاك 250 مرشـحة يف مواقـع متأّخـرة، وحصلن عىل 

تمثيـل ملقعَديْـن داخـل ُمجمـل الّسـلطات املحليّـة العربيّـة التي أجريـت بهـا انتخابات. 

أمـا يف العـام 2008 فقـد وصَلت سـّت نسـاء إىل املجالـس البلديّة ولم ترتشـح أيّـة امرأة 

لرئاسـة الّسـلطة املحليّـة، ويعود هذا الضعـف التمثييلّ إىل قّلة النسـاء اللواتـي يُقِدْمن عىل 
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الرتّشـح، إضافـة إىل ترّشـحهن يف مواقع متأّخرة، ممـا يصعب عمليّة الوصول إىل الّسـلطة 

املحليّـة )نجمي-يوسـف، 2012(، أّمـا انتخابات العام 2013 فقد شـهدت انطالقة جديدة 

للحضـور النسـائّي يف الحيّـز العـاّم، إذ تنافسـت 165 امرأة يف 44 سـلطة محليّـة )حلو، 

2013( وحصْلـن عـىل تمثيل يعـادل 16 مقعًدا حتـى نهاية الدورة الحاليّـة، ويف انتخابات 

العـام 2018 حصلـن عـىل تمثيل يعـادل 27 مقعـد بما يشـمل اتفاقيـات التناوب.

جدول 3: التوزيع النسـبّي للتمثيل النسـائي يف الّسـلطات املحليّة العربيّة بحسـب 

عينيّة سنوات 

2003 200820132018
تمثيل النساء يف 

الّسلطات املحليّة 

العربيّة

2 للعضويّة 

0 للرئاسة 

6 للعضويّة 

0 للرئاسة 

16 للعضويّة 4

0 للرئاسة 

27  للعضوية  

0 للرئاسة

ـلطة  باإلضافـة إىل القانـون املذكـور أعاله، أقرَّ الكنيسـت يف العـام 2000 قانونًا يُلزم السُّ

املحليـة بتعيـني »مستشـارة النهـوض بمكانـة املـرأة«، بهـدف تعزيـز مكانة النسـاء يف 

ـلطة املحليـة، العمـل عىل تحقيـق املسـاواة الكاملـة وتجسـري الفجـوات القائمة بني  السُّ

ـلطة املحليـة  الجنَسـني ومناهضـة ظواهـر العنـف ضـّد النسـاء. القانـون ال يُلـزم السُّ

بتخصيـص وظيفة كاملة )نسـبة %100( ملستشـارة النهوض بمكانة املـرأة )يتم تحديد 

نسـبة الوظيفـة بناًء عىل عدد سـكان البلـدة(، وهذا يضع أمـام املستشـارات تحديًا آخر، 

ـلطة املحليـة أو خارجها،  وهـو االنشـغال بجـزء مـن وظيفة أخـرى ضمـن عملهـا بالسُّ

األمـر الـذي يمنعهـّن مـن تخصيـص كل قدراتهـن ووقتهـن من أجـل النهـوض بمكانة 

ـلطة املحليـة عىل وجـه الخصوص29.   النسـاء وتعزيـز َدورهـن يف البلـدة عموًما ويف السُّ

ـلطات املحليّـة بتخصيـص بنـد خـاص بميزانية  باإلضافـة إىل ذلـك، يُلـزم القانـون السُّ

ـلطة املحليـة لعمـل مستشـارة النهـوض بمكانـة املـرأة، إاّل أنـه ال يوّضـح مـا هـي  السُّ

لطات املحلية. القدس: مركز األبحاث والعلوم بالكنيست. )بالعربية(.  29  لوطن، أ. )2012(. مستشارات ملكانة املرأة يف السُّ
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ـلطة  امليزانيّـة التـي يجـب تخصيصها. رغـم أهمية هـذا القانـون، إالَّ أن عـدم إلزام السُّ

املحليـة بتخصيـص مبلـغ ُمحـّدد وواضـح لعمـل ونشـاط مستشـارة النهـوض بمكانة 

ـلطات املحلية فيمـا يتعّلق  املـرأة، قـد يؤثّر عـىل ُقدرة تأثري املستشـارات عىل قـرارات السُّ

ـلطة  بالنسـاء، ويخلـق تحّديـات جّمـة ملبـادرات نسـائية يف مختلف املجـاالت، داخل السُّ

خارجها. ويف  املحليـة 

مـن خالل املعطيات الّشـحيحة املتعلقـة بتخصيـص ميزانيات لعمل مستشـارة النهوض 

بمكانـة املـرأة، تؤكـد بن-هـاروش )2018(30 أنه مجلسـني محليني اثنني فقـط أوضحا 

امليزانيـة السـنوية لعمـل مستشـارة النهـوض بمكانة املـرأة، وهمـا مجِلـَس البعنة الذي 

خصـص 23 ألـف شـاقل سـنويًا فقـط يف العـام 2018 لعمـل املستشـارة، باإلضافة إىل 

بلديـة بات-يـام التي خصصت 45 ألف شـاقل فقـط يف العام.31 بمعنى، أن هناك سـلطة 

عربيـة واحـد )البعنـة( التـي خصصـت ميزانية سـنوية لعمل مستشـارة املـرأة. نالحظ 

أن هـذه امليزانيـة زهيـدة وال تَكفـي لبنـاء رؤية واضحـة وشـاملة ومسـتديمة للحد من 

العنـف ضد النسـاء بأشـكاله املختلفة.

تجـدر اإلشـارة أّن هنـاك تضاربـا يف املعطيـات بـني ُسـلطة تطويـر مكانـة املـرأة وبني 

وزارة الداخليّـة. بنـاًء عـىل معطيات ُسـلطة تطوير مكانـة املرأة للعـام 2018، فإن 253 

ُسـلطة محلية مـن أصل 257 ُسـلطة يف إرسائيل، قد وّظفت مستشـارة للنهـوض بمكانة 

املـرأة ِوفًقـا ملـا ينص عليـه القانـون الـذي ُسـنَّ يف العـام 2000، بينما معطيات تشـري 

وزارة الداخليـة للعـام 2018 إىل أن هنـاك 199 ُسـلطة محليـة فقـط مـن أصـل 257 

تشـمل وظيفـة »مستشـارة النهـوض بمكانة املـرأة«. أي أن هنـاك 58 ُسـلطة محلية ما 

زالـت وظيفـة النهوض بمكانة املـرأة فيها شـاغرة. بموجب املعطيات، من الـ 58 ُسـلطة 

محليـة، هنـاك 32 ُسـلطة محليـة عربيـة مـا زالت وظيفـة مستشـارة النهـوض بمكانة 
املـرأة فيها شـاغرة.32

لطة لتطوير مكانة املراة. 30  بن-هاروش، ك. )2018(. السُّ
31  نفس املصدر.

لطات املحلية. القدس: مركز األبحاث والعلوم بالكنيست. )بالعربية(. 32  إلياهو، إ. )2019(. مستشارات ملكانة املرأة يف السُّ
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يشـار إىل أن األحـزاب السياسـية تويل أهمية أكرب لقضيـة مكانة املرأة وتمثيلها السـيايس، 

حيـث انتخبـت أول امـرأة عربية للكنيسـت يف حزب يمثل العـرب عـام 2009 يف التجمع 

الوطنـي الديمقراطي، بعد قـرار املؤتمر تحصني املـكان الثاني لها يف القائمة. واسـتمرت 

كعضـوة كنيسـت عربيـة وحيـدة حتى العـام 2015 حيـث انتخبت مـرة أخـرى النائبة 

حنـني زعبـي إضافـة إىل النائبـة عايدة توما-سـليمان عـن الجبهـة الدمقراطية للسـالم 

واملسـاواة حيث شـكلن آنـذاك %15 من إجمـايل أعضـاء القائمة املشـرتكة، وقد تضاعف 

التمثيـل النسـائي يف القائمـة املشـرتكة إىل أربع نسـاء يف العام 2020، حيـث انتخبت كل 

مـن: عايـدة توما-سـليمان، هبـة يزبـك، سـندس صالـح وايمـان خطيب ليشـكلن نحو 

%27 مـن إجمـايل أعضاء الكنيسـت عن القائمة املشـرتكة.  

للتلخيـص، ال يمكـن القفـز عن االرتفـاع النسـبي والعددي البسـيط للنسـاء العربيات يف 

الوظائـف التمثيلية والسياسـية وإشـغالهن مناصب إداريـة مرموقة يف السـلطات املحلية 

ـلطات مازالت تفتقـر إىل تمثيل  العربيـة، ولكـن ال يمكـن التغايض أيًضا عـىل أّن هذه السُّ

نسـائي مالئـم من جهـة، وإىل برامج ومشـاريع آنية وطويلـة األمد داعمة لحقوق النسـاء 

وتهـدف إىل تعزيـز مكانتهـن السياسـية واالجتماعيـة والثقافيـة واالقتصاديـة، من جهة 

أخرى. 

امليزانية الجندرية: رؤية وأهداف

افتقـار مستشـارة النهـوض بمكانة املـرأة آلليات العمـل واملـوارد وامليزانيات من شـأنه 

أن يُصّعـب عملهـا بـني جمهور النسـاء. كمـا أنَّ عـدم اعتمـاد ميزانية جندرية للسـلطة 

املحليـة قـد يـؤدي إىل تَمييـع أولويّـات العمـل وارتجـال األدوات دون رؤية اسـرتاتيجية 

 . واضحة

ـلطة املحليـة مليزانيـة جندريّـة ذات اسـرتاتيجية واضحـة، من شـأنه ضمان  اعتمـاد السُّ

توزيع املوارد بني النسـاء والرجال بشـكٍل يتناسـب مـع احتياجات وأولويـات أهل البلدة، 

حيـث تعتـرب امليزانيـة الجندريـة بمثابة اسـرتاتيجية عمـل تهـدف إىل النّهـوض بمكانة 
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ـلطة املحليـة ويف املجتمع عىل  النسـاء وتقليـص الفجـوات الجندريـة القائمـة داخـل السُّ

حـدٍّ سـواء. لذلك، فالسـؤال املركـزي يف بنـاء امليزانية الجندريـة هو: ما هـي االحتياجات 

املختلفة للسـكان- رجااًل ونسـاًء؟33.

هنـا، ادعاؤنـا هو أنَّ امليزانيـة الجندريّة تتطـّرق إىل ُمرّكبني مركزيّـني. األّول، كل املجاالت 

ـلطة املحليـة التي  والخدمـات واملسـؤوليات الواقعـة ضمـن صالحيات ونطـاق عمل السُّ

تؤثـر بشـكل غـري مبارش عـىل مكانـة النسـاء يف البلدة؛ مثـل، التعليـم: توفـري حضانات 

ونويديـات ظهـرية، مخيمـات صيفيـة، نـوادي شـبيبة ومراكـز جماهرييـة، نشـاطات 

وتوجيهـات لتقليص البطالة وتشـجيع املبـادرات، حدائق عامة، أرصفة ومسـارات مي، 

قاعـات وِفـَرق رياضيـة.. إلخ. هـذه الخدمـات واملنشـآت من شـأنها توفـري أماكن عمل 

للنسـاء مـن جهـة، ومسـاعدتهن عىل االنخـراط يف سـوق العمل مـن خالل توفـري أماكن 

لأطفـال يف سـاعات النهـار، من جهـٍة أُخرى. 

ـا امُلرّكـب الثانـي فهـو ميزانيـة مخصصة بشـكل مبارش ملجاالت ونشـاطات نسـائية،  أمَّ

تهـدف إىل رفـع وتعزيـز مكانـة املـرأة وتحقيـق املسـاواة الجندريـة؛ مثـل، تخصيـص 

ميزانيـة تتـالءم مـع أهـداف ورؤيـة مستشـارة النهـوض بمكانـة املـرأة، دعـم مـادي 

ولوجيسـتي ملشـاريع مناهضة العنف ضد النسـاء بكل أشـكاله، توظيف نسـاء بوظائف 

ـلطة املحلية )مديرة عامة، محاسـبة، مهندسـة، مستشـارة قانونيـة، مراقبة  كبـرية يف السُّ

داخليـة، مديـرة قسـم الرتبيـة والتعليـم ومديـرة قسـم الخدمـات االجتماعيـة..(، إقامة 

نـوادي نسـائية، املبـادرة إلقامـة حمـالت توعويـة شـاملة بحقـوق املـرأة ومـن ضمنها 

حمـالت توعويـة تهـدف إىل الحـد مـن التمييـز يف األجر ضـد النسـاء، مسـاعدة وتمكني 

املصالـح التجاريـة الصغـرية واملتوسـطة التـي تديرهـا أو يعمـل بها نسـاء.. إلخ. 

يف سـياٍق ُمتّصـل، تـم إقـرار خّطـة اقتصاديـة ُخماسـية لتطويـر املجتمـع العربـي يف 

إرسائيـل يف شـهر كانـون األول عـام 2015. بـدأ تنفيـذ هذه الخطـة مطلع عـام 2016 

وينتهـي يف أواخـر العـام 2020. تهدف الخطـة إىل النهوض باملجتمـع العربي يف مجاالت 

33  يغيل، ح. )2013(. الدليل لتحليل ميزانيات السلطة املحلية من املنظور الجندري. تل-أبيب: مركز أدفا. 
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مختلفـة، وعـىل رأسـها، الرتبيـة والتعليـم )التعليـم املنهجـي والتعليـم الالمنهجـي(، 

املواصـالت العامة والبنى التحتية )تحسـني مسـتوى البنـى التحتية يف الطرقـات وزيادة 

حجـم خدمـات املواصـالت العامـة يف البلـدات العربية مـن أجل تحسـني مناليـة املراكز 

ـلطات املحلية )تعزيز املسـتوى  التشـغيلية، املؤسسـات التعليميـة ومراكز الرتفيـه(، السُّ

اإلداري بالقـوى البرشيـة عاليـة الجـودة مـن خـالل برنامـج القـادة املسـتقبليون يف 

الحكـم املحـيل(، ودمـج النسـاء يف العمل ويف مجـاالت أخرى، مثـل التعليم العـايل، العمل 

والصناعـة والتجـارة )رفـع نسـبة الطـالب العـرب يف مؤسسـات التعليـم العـايل، بنـاء 
الروضـات النهاريـة مـن أجـل رفع نسـبة العمـل بـني النسـاء العربيـات.. إلخ(.34

ينبثـق التّبويـب أعـاله مـن العالقة الوطيـدة بـني تخصيص امليزانيـات واملشـاريع لرفع 

وتعزيـز مكانة املـرأة وبني مناهضـة العنف ضد النسـاء وانخراطهن يف سـوق العمل بما 

يتـالءم مـع قدراتهـّن ومهارتهـّن. بنـاًء عليه، سـتناقش هذه الورقـة الربامج واملشـاريع 

ـلطات املحليـة العربية ملناهضـة العنف  وامليزانيـات املخصصـة وامُلسـتغلة من ِقبَـل السُّ

ضد النسـاء يف السـنوات الثالث األخـرية، وذلك بهدف التطـرق إىل سـريورة العمل البلدي 

فيمـا يتعلـق بمناهضـة العنف ضـد النسـاء، ومن أجـل عرض صـورة شـمولية ووافية 

حـول املوضوع. 

العنف ضد النساء العربيات الفلسطينيات يف إرسائيل: مسح شمويل

تتعـرض النسـاء العربيـات الفلسـطينيات يف إرسائيـل أيًضا إىل أشـكال عديـدة ومتنوعة 

مـن العنـف: النفـيس، الكالمي، السـيايس، الجسـدي، الجنـيس واالقتصادي. ثمـة أبحاث 

بيّنـت أنـه مقارنـًة بسـائر املجموعـات التـي تشـكل املجتمـع اإلرسائيـيل فـإن النسـاء 

العربيـات هّن األكثـر عرضًة للعنف.35 ال تكمن مشـكلة العنف فقط يف األرضار الجسـدية 

https://mfa. :34  موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية. خطة ثورية لتطوير االقتصاد العربي يف إرسائيل. )2016(. الرابط
gov.il/MFAAR/LastDevelopments/Pages/A-revolutionary-plan-for-the-development-of-

the-Arab-economy-in-Israel.aspx
 Daoud, N., Sergienko, R., & Shoham-Vardi, I. (2017). Intimate Partner Violence Prevalence,   35
 Recurrence, Types, and Risk Factors Jewish Immigrant and Nonimmigrant Women of Childbearing

https://mfa.gov.il/MFAAR/LastDevelopments/Pages/A-revolutionary-plan-for-the-development-of-the-Arab-economy-in-Israel.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/LastDevelopments/Pages/A-revolutionary-plan-for-the-development-of-the-Arab-economy-in-Israel.aspx
https://mfa.gov.il/MFAAR/LastDevelopments/Pages/A-revolutionary-plan-for-the-development-of-the-Arab-economy-in-Israel.aspx


40

العنف ضد النساء في البلدات العربية ودور السلطات المحلية في مكافحته

والنفسـية التـي يرتكهـا السـلوك العنيف لـدى املـرأة وأبنائها وإنمـا يطال الـرأي العام 

يف املجتمعـات األبويـة الذي يشـري إىل نوع مـن اللهجـة التربيرية يف هذا املضمـار، ويمنح 

رشعيـة لسـلوكيات عنيفة يف أحيـاٍن عديدة. حيث تقـوم هذه املجتمعات بتوجيـه اللوم إىل 

النسـاء، ضحايا العنف واالعتداءات الجسـدية والجنسـية وتربئة سـاحة املعتدي والجاني 

لكونـه ذكـًرا.36 عالوًة عـىل ذلك، وجدت الدراسـة إياهـا أن الرجال والنسـاء يف املجتمعات 

العربيـة يمنحـون رشعيـة ما السـتخدام العنـف ضد املـرأة يف ظروف عديـدة وغريها من 

الحـاالت التـي يُنظـر فيها إىل املـرأة عىل أنها تمـس بكرامة زوجهـا. بيّنت الدراسـة إياها 

أن لـدى الرجـال ميالً أقـوى إلضفـاء الرشعية عىل اسـتخدام العنـف ضد النسـاء وإلقاء 

اللـوم عليهـن أكثـر منه لدى النسـاء. هـذا املعطى يحطـم االدعـاء الرائج لـدى قطاعات 

واسـعة أن النسـاء يمنحـن رشعية لهـذه السـلوكيات أكثر مـن الرجال.  وأظهـرت نتائج 

البحـث أيًضـا أن مـربرات الرجـال املتزوجـني للعنـف ومواقفهـم التـي تلقـي بالالئمـة 

ترتبـط ارتباًطـا إيجابيًـا بالتوجهـات األبويـة للرجـال يف قضايـا األدوار الوظيفيـة لكال 

الجنسـني والتوقعـات غـري املتكافئة حـول الـزواج واألرسة. بمعنى أنه كلمـا تمتع الرجال 

بمواقـف ذكوريـة بشـأن التقاسـم الوظائفي واالعتقـاد بأن املـرأة ال يجـوز إاّل أن تكون 

رهينـة لبيتهـا ومهامهـا املنزليـة وال يجب أن تكـون فاعلـة يف الحيز العام، يكـون لديهم 

ميـل أكـرب لتربيـر اسـتخدام العنف ضد النسـاء والقـاء اللـوم عليهن وليس عـىل الرجال 

العنيفني الذين يسـتبيحون أجسـاد النسـاء ويمارسـون أبشـع أنواع العنـف ضدهن. 

تشـري النظـرة السـائدة يف املجتمعات األبويـة إىل وجود قانون سـلوكي وعـرف مجتمعي 

مـن املفرتض أن تعيشـه املـرأة وتمارسـه وال تنحرف عنه أبـًدا. وبالتايل، فـإن أي خروج 

عـن هـذه األعـراف واملعايـري االجتماعيـة أو عـدم االنصيـاع لها، قد يـرى فيهـا املجتمع 

بشـكل عـام والزوج بشـكل خـاص تهديـًدا لـأرسة واملجتمـع، وبالتايل يرشعـن العنف 

ضـد النسـاء. باإلمـكان االدعـاء أن منظومة األعـراف والتوقعـات هذه تري عىل النسـاء 

.Age in Israel. Journal of Interpersonal Violence
 Zaatut, A., & Haj-Yahia , M. (2016). Beliefs about wife beating among Palestinian   36
 women from Israel: The effect of their endorsement of patriarchal ideology. Feminism &

.Psychology, Vol. 26(4) 405–425
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يف مثـل هـذه املجتمعـات وال تطـال الرجال. بمعنـى أن هـذه املنظومة هي بمثابة سـوط 

مسـلط بيـد الرجال عىل النسـاء. 

الخطـري يف املوضـوع أن تراكـم العنـف ضـد النسـاء قـد يصـل إىل اسـتباحة دمائهـن 

والقضـاء عـىل حياتهن يف أيـة لحظة ممكنـة، وهذا ما نشـهده يف السـنوات األخرية داخل 

املجتمـع الفلسـطيني يف إرسائيـل. هنـاك ارتفـاع مسـتمر يف عدد النسـاء اللواتـي قتلهن 

أشـخاص مـن الدائـرة االجتماعيـة القريبـة منهـن. وقسـم ال بـأس مـن هـؤالء النسـاء 

املغـدورات عشـن مع حالـة تهديد مسـتمرة دون أن تحرك السـلطات واألجسـام املختلفة 

سـاكنًا. لقد كشـف تقريـر مركز األبحـاث واملعطيات التابع للكنيسـت الـذي عرض أمام 

لجنـة تطويـر مكانـة املـرأة يف العـام 2017، أنـه من بـني 126 امـرأة قتلهـن أزواجهن 

خـالل العقـد األخـري يف ارسائيـل )زوج أو طليـق أو صديق يعيـش معها( وصلت نسـبة 

النسـاء العربيـات منهـّن إىل %50. بمعنـى أن 63 امـرأة عربيـة قتلهـن أزواجهـن بـني 

األعـوام 2007 – 2016. وأمـا بالنسـبة ملحـاوالت القتـل، فقـد وصل عدد املحـاوالت إىل 

241 حالـة، بينهـا 127 امـرأة يهوديـة، و114 امرأة عربيـة. كما أظهـر التقرير أن نحو 

%35 مـن النسـاء ضحايـا جرائـم القتـل سـبق أن قدمـن شـكاوى للرشطة قبـل وقوع 

الجريمـة، يف حـني أن %50 مـن الضحايـا كـّن معروفات ألقسـام الخدمـات االجتماعية. 

وعـىل مسـتوى محـاوالت القتـل، تبـني أنـه يف %70 من الحـاالت لم تقـدم لوائـح اتهام 

ضـد املعتـدي، ويف %33 منهـا كان املعتـدي أحـد أفراد عائلـة الضحيـة، ويف %62 كان 

املعتـدي هو رشيـك الحيـاة الحايل أو السـابق. هـذه املعطيات تشـري إىل التهـاون الكبري 

الـذي تتعامـل به األجسـام الرسـمية ذات الصلـة مع قضايـا العنف ضد النسـاء وانعدام 

الجهـود كافيـة لتوفـري بيئـة آمنـة للنسـاء املعنّفات ممـا يزيد مـن وترية هـذا العنف وال 
الجناة.37 أمـام  يشـكل رادًعا 

مـع مرور الوقـت، تبدأ النسـاء املعنفات بتبنـي وتذويت فكـرة إلقاء اللوم عىل أنفسـهن، 

37  בניטה, ר'. )2017(. רצח וניסיונות לרצח של נשים בדגש על רקע של אלימות במשפחה. ירושלים: 
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/fc918cb2-9090- .הכנסת, מרכז המחקר והמידע
e711-80d9-00155d0a6d26/2_fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26_11_10325.pdf

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26/2_fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26_11_10325.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26/2_fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26_11_10325.pdf
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وبأنهـن املسـؤوالت عـن هـذا العنـف ولو أنهـن لـم يرتكبن ذنبًـا مـا، ِلما سـيوجه هذا 

العنـف بحقهـن. بمعنى أنـه مع تراكـم العنف بـدون رادع وبـدون بيئة داعمة للنسـاء، 

تجـري عمليـة اخـرتاق لوعيهـن ويـؤدي بالنسـاء إىل اضطرابـات نفسـية متنوعـة قـد 

تصـل باملـرأة إىل التفكـري بوضع حـد لحياتها من خـالل االنتحـار أو بتبنـي بعض هذه 

السـلوكيات العنيفـة وتوجيههـا نحـو األبنـاء، وبذلـك يطـال العنـف األرسة بكاملها وقد 

يـؤدي إىل نتائـج ال تحمـد عقباها. 

نقص يف عدد املآوي الخاصة بالنساء وشح يف املالكات 38

رغـم املعطيـات الخطـرية املذكورة أعاله، تشـري األبحـاث والهيئات الرسـمية التي تناقش 

كيفيـة خلـق آليات وُسـبل ملناهضـة العنف ضد النسـاء وتوفـري الحماية لهـّن، إىل نقص 

جـاد يف عـدد املـآوي املخصصـة للنسـاء، باإلضافـة إىل نقـص كبـري يف عـدد املـالكات 

النفسـيني يف املـدارس، واىل شـح يف الربامـج والفعاليـات  لأخصائيّـات واألخصائيـني 

الرتبويـة والتوعويـة يف هـذا املضمار.

كمـا ذُكر أعـاله، فقـد ُقتلت يف العقـد األخـري يف إرسائيل 126 امـرأة، %50 منهنَّ نسـاء 

عربيـات. رغـم هذا املعطـى الخطري، يشـري مركز األبحـاث التابع للكنيسـت يف بحث نرُِش 

يف العـام 2017 حـول معالجـة العنـف داخـل األرُسة، إىل أنَّ هنـاك يف إرسائيـل 14 ملجأ 

خاًصـا بالنسـاء، ملجـآن منهـا فقط مخّصصـان للنسـاء العربيـات.  بمعنـى، أنَّ 14% 

فقـط مـن املـآوي املوجـودة يف إرسائيل مخصصـة للنسـاء العربيـات. هـذه املعطيات ال 

تتـالءم مـع واقع النسـاء يف املجتمـع العربي ومع نسـبة النسـاء املعنّفات التـي تصل إىل 

أكثر مـن %44 بموجـب التقارير الرسـمية لـوزارة الخدمـات االجتماعية.39 

كذلـك، تُشـري املعطيـات إىل نقـص حـاد يف مجـال الخدمـات النفسـية املقدمـة للطالب 

العـرب يف املـدراس. هـذا يعنـي، أنَّ أبنـاء الشـبيبة مـن األرُس املعنّفـة ال يتـم ُمتابعتهـم 

38  للمزيد أنظروا للمالحق بشأن الخدمات التي يقدمها املأوى يف ما يتعلق بمناهضة العنف ضد النساء العربيات. 
39  בניטה, ר'. )2017(. יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה. 

ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע. 
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ا، بشـكٍل يومي وُمسـتدام، األمـر الذي من شـأنه أن يؤدي إىل إسـقاطات  نفسـيًّا وتربويّـً

نفسـية عـىل أبنـاء الشـبيبة مـن جهـة، وإىل تداعيـات سـلبية عـىل املجتمـع بأكمله من 

جهـٍة أُخـرى.  بنـاًء عىل مركـز أبحاث الكنيسـت، فـإنَّ %12 فقط من ُمجمـل املختصني 

واملستشـارين النفسـيني الرتبويـني يف إرسائيـل يعملون يف املـدارس العربيـة، بالرغم من 

أنَّ النسـبة العامـة للطـالب العـرب يف إرسائيـل هـي %25. وتُبـنّي املعطيـات أيًضـا يف 

هـذا السـياق، أنَّ هنـاك نقصـا يف 239 مـالكا ملختصـني ومختصات نفسـيني تربويني يف 

املـدارس العربيـة. فيعمـل يف هـذه املـدارس 163 مختصة ومختصـا نفسـيًا، بالرغم من 

أنَّ هنـاك حاجـة إىل 402 مـالك. هنـا، من املهم بمـكان اإلشـارة إىل أنَّ هـذه املعطيات ال 

تشـمل املـدارس العربيـة يف امُلـدن املختلطة.40 كمـا أنّه لم يطـرأ تغيري جـذري وعميق يف 

السـنوات األخـرية يف هـذه املعطيـات املعروضة. 

ويف سـياٍق ُمنفصـل، ال يمكـن غـض الطـرف عـن تقصـري الرشطـة يف مناهضـة العنف 

ا. مـن يُتابع النقاشـات القائمـة داخل  ضـد النسـاء وعـن عدم مالحقـة امُلعتديـن جنائيّـً

املجتمـع العربـي، ياُلحـظ أنَّ املواطنـني العـرب يحّملون الرشطـة املسـؤولية الكربى عن 

طـة ال تأخذ  عـدم مالحقـة الُجنـاة ومجابهـة العنـف بمختلف أشـكاله. بمعنـى، أنَّ الرشُّ

َدورهـا بتنفيـذ القانـون والـّردع يف املجتمـع العربـي. يف هذا السـياق، وحسـب معطيات 

مركـز األبحاث التابع للكنيسـت، يعانـي املجتمع اإلرسائييل بشـكٍل عام مـن عدم مالحقة 

املعتديـن عىل النسـاء وتقديمهـم إىل املحاكمة. فبني السـنوات 2007 إىل 2016، كان هناك 

234 ملـف عنـف ضـد النسـاء يف الرشطـة، بينمـا تم تقديـم الئحـة اتهام ضـد امُلعتدي 

يف 71 ملًفـا فقـط )%30(. مـن بـني لوائح االتهـام هذه، هنـاك 40 ملًفا كانـت الضحية 
فيهـا امـرأة يهوديـة )%56(، و31 ملًفا الضحيـة امرأة عربيـة )44%(.41

40  רבינוביץ, מ'. )2010(. מחסור ביועצים ובפסיכולוגים חינוכיים במערכת החינוך. ירושלים: הכנסת, 
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2abd8d55-f7f7-e411- .מרכז המחקר והמידע

80c8-00155d010977/2_2abd8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_7274.pdf
41  בניטה, ר'. )2017(. רצח וניסיונות לרצח של נשים בדגש על רקע של אלימות במשפחה. ירושלים: 

הכנסת, מרכז המחקר והמידע:
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26/2_  

fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26_11_10325.pdf

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2abd8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_2abd8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_7274.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2abd8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_2abd8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_7274.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26/2_fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26_11_10325.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26/2_fc918cb2-9090-e711-80d9-00155d0a6d26_11_10325.pdf
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باإلضافـة إىل ذلـك، تشـري تقارير كثرية بشـكل واضـح إىل أنَّ هناك حاجة كبـرية لتجنيد 

عامـالت اجتماعيـات متخصصـات يف مناهضـة العنـف ضـد النسـاء وداخـل األرُسة عىل 

وجـه التحديـد، خصوًصـا يف ظـل األعداد الكبـرية مـن النسـاء املعّرضات للعنـف داخل 

األرُسة. عـدم توّفـر مثـل هـذه الوظائـف يف أقسـام الخدمـات االجتماعيـة، يُعيـق ُسـبل 

متابعـة النسـاء املعنّفـات. تقريـر مراقـب الدولة الـذي صـدر يف تمـوز 2020، يؤكد أنَّ 

هنـاك نقصـا يف العامـالت االجتماعيـات املتخصصات يف مناهضـة العنف داخـل األرُسة. 

عىل سـبيل املثـال، يف مركز »سـالم العائلة« يف مدينـة الرملة، %18 من التوجهات لنسـاء 

عربيـات، بالرغـم من ذلـك، ال يوجد يف املركز عّمـال وعامالت اجتماعيون عـرب. باإلضافة 

إىل ذلـك، يُظهـر التقريـر أنَّ ال أحـد مـن طواقـم املركـز قـد شـارك يف ورشـات تدريبية 

ملناهضـة العنـف ضد النسـاء يف املجتمـع العربي، أو للتعـرف عىل مميـزات وخصوصية 
املجتمـع العربي يف هـذا املجال.42

منهجية البحث

يسـتند البحث عـىل منهجية البحـث املختلطـة أو املندمجة )Mixed Method( ويشـتمل 

عـىل أدوات بحثيـة مسـتوحاة مـن عالـم البحـث النوعـي وعالـم البحـث الكمـي، وذلك 

السـتنفاد كافـة نقـاط القـوة يف كل أداة وتقليص مواطـن الضعف فيها. كما أن االسـتناد 

عـىل املنهـج الكمـي والنوعي يسـاهم يف قدرة البحـث عىل تعميـم النتائج باعتبـاره يمثل 

كافـة القطاعـات التـي تشـكل املجتمـع العربي مـن جهـة، ويسـاهم يف تعميـق النتائج 

واالسـتنتاجات مـن خالل االسـتعانة بـأدوات البحث النوعـي الذي يسـاهم يف الدخول إىل 

كنـه الظواهر وسـرب أغوارها. 

يسـتند الجانـب النوعـي من البحـث عىل املقابـالت العميقة. يشـري هذا النوع مـن البحث 

إىل املعانـي واملفاهيـم ومحاولـة فهـم الخصائـص وليـس إىل احصائهـا أو قياسـها، من 

42  גיל-עד, ה'. )2020(. ליקויים בטיפול בנפגעי אלימות במשפחה, חוסר בעו"סים למגזר הערבי | דו"ח 
המבקר. אתר הארץ: 

https://www.ynet.co.il/article/HyhJuRcJv 

https://www.ynet.co.il/article/HyhJuRcJv
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خـالل تفّحـص معّمـق للحالة قيـد البحث من أجـل تحليلهـا وفهمهـا.43 بدايًة، تـمَّ بناء 

اسـتمارة باللغـة العربيـة ُمكّونـة مـن محـاور مركزيـة بنـاًء عـىل األدبيـات النظرية يف 

موضـوع مناهضة العنف ضد النسـاء، بعدها، تمَّ سـبك االسـتبيان ومالءمته لخصوصية 

املجتمـع العربـي يف إرسائيـل، وعليـه، تـم إضافـة بعد املحـاور املتعلقـة بمكانة النسـاء 

الفلسـطينيّات يف إرسائيـل، مثـل، مكانة وصالحيـة مستشـارة النهوض بمكانـة املرأة يف 

ـلطات  ـلطة املحليـة، امليزانيـات املخصصـة ملناهضـة العنف ضد النسـاء من ِقبَل السُّ السُّ

املحليـة العربيـة، ومـا هـي أبرز ظواهـر العنف ضـد النسـاء يف املجتمع العربـي وكيفية 

إلخ. مواجهتهـا.. 

جمهور الهدف وآليّة البحث

اعتمـدت منهجيـة البحـث النوعي عـىل مقابالت شـبه ُمعّدة، وهـي آلية شـائعة يف البحث 

النوعـي بهـدف الحصـول عـىل البيانـات واملعلومات حـول موضـوع البحـث.44 جمهور 

ـلطات املحلية العربية. شـمل  الهـدف هم مسـؤولون كبـار ومديرو أقسـام وبرامج يف السُّ

البحـث 15 ُسـلطة محليـة عربية من أقـىص الجنوب إىل أقىص الشـمال، حيث تـمَّ مقابلة 

65 موظًفـا كبريًا ومديري أقسـام: محاسـبون، مستشـارات مكانة املـرأة )يف حال ُوجدت 

ـلطة املحليـة(، مديرو أقسـام الخدمـات االجتماعية، مديرو أقسـام  هـذه الوظيفـة يف السُّ

الرتبيـة والتعليـم، مديرو أقسـام الشـبيبة ومديـرو برنامج مدينـة بال عنف. 

جمع البيانات وتنظيم املعطيات

بعـد بنـاء االسـتبيان وإجـراء املقابالت، تـمَّ تحليـل املعطيـات واملضامني األساسـية من 

خـالل تصنيفهـا وتنظيمهـا إىل أنماط وأنسـاق مختلفة، مثـل: امليزانيـة املخصصة لدعم 

 Racino, J. )1999(. Policy, Program Evaluation and Research in Disability: Community  43
.Support for All. London: Haworth Press

 Savin-Baden, M.; Major, C. )2013(. Qualitative Research: The Essential Guide to Theory  44
.and Practice. London: Routledge

https://web.archive.org/web/20170109080442/https:/books.google.com/books?id=qDavoDQiH-QC
https://web.archive.org/web/20170109080442/https:/books.google.com/books?id=qDavoDQiH-QC
https://web.archive.org/web/20170109080442/https:/books.google.com/books?id=qDavoDQiH-QC
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جمعيات نسـاء مـن ِقبَل املجلـس املحيل، عدد النسـاء املعنّفـات الالتي يتوجهن إىل قسـم 

الخدمـات االجتماعيـة، الربامـج الرتبويـة الالمنهجيـة امُلختـارة مـن ِقبَل املجلـس املحيل 

ملناهضـة العنف ضد النسـاء، مضامـني الربامج.. إلخ، وذلـك كأسـاس أوَّيل لتنظيم نتائج 

البحـث والوصـول إىل ُملّخصـات ونتائـج نهائيـة واسـترشاف توصيـات بناًء عـىل نتائج 

املركزية. البحـث 

استطالع رأي 

تـم يف الجانـب الكمـي للبحـث إجـراء اسـتطالع رأي بنـاًء عـىل عينـة تمثيليـة للمجتمع 

العربـي يف إرسائيـل. تـم بنـاء االسـتمارة اسـتناًدا عـىل تحليـل نتائـج البحـث النوعيـة 

واسـتخراج الفئـات التحليليـة التـي ظهـرت وبـرزت يف أعقاب املقابـالت التـي قمنا بها 

مـع أصحـاب الشـأن يف السـلطات املحليـة العربية. بنـاًء عىل مـا تقدم، هدف اسـتطالع 

الـرأي إىل إجـراء مسـح تمثييل-شـمويل ملواقـف وأراء املواطنـني العرب الفلسـطينيني يف 

دولـة إرسائيل تجـاه موضوعات البحـث املركزية، وخصوًصـا العنف ضد النسـاء وآليات 

مواجهتـه ودور السـلطات املحليـة العربيـة يف الحـد منـه.  حظـي املوضـوع باهتمـام 

اعالمـي، سـيايس ومهنـي يف الفـرتة األخـرية خصوًصـا يف ظـل تفاقـم جائحـة الكورونا 

وتعاُظـم مظاهـر العنـف األرسي عموًمـا والعنـف ضد النسـاء بشـكل خاص.   

تجـدر اإلشـارة إىل أن اسـتطالع الـرأي الراهـن تـم بصـورة مهنيـة وعلمية وسـعى إىل 

إجـراء تقييـم مرحيل واسـتقراء ملواقـف املواطنني العرب، من خـالل انتقاء عينـة تمثيلية 

وفًقـا لتوزيعهـا الديموغـرايف يف الفـرتة الحاليـة، وذلـك من أجـل امكانية تعميـم النتائج 

عىل عمـوم املواطنـني العـرب يف إرسائيل. 

يأتـي هـذا االسـتطالع ضمـن بحـث أوسـع، كمـا أسـلفنا سـابًقا، بـادرت إليـه جمعية 

نسـاء ضـد العنـف وبالتعاون مع مركـز الطفولة ولوبي النسـاء. يشـار أيًضـا إىل أنه تم 

تحديـد املحاور الرئيسـية التي اشـتملت عليها االسـتمارة بنـاًء عىل املقابالت التي شـملها 

البحـث يف الجانـب النوعـي، مـع املختصني وأصحـاب الشـأن الضالعـني يف املوضوع. ثم 
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قـام معدو االسـتطالع بتحضري مسـّودة أوىل وإرسـالها إىل األجسـام ذات الصلـة، وعليه 

تمـت صياغـة الصيغـة النهائية من االسـتمارة لهذا االسـتطالع. 

تمـت عمليـة جمع البيانـات عـرب اسـتطالعات رأي هاتفيـة والكرتونية )هواتـف خليوية 

بواسـطة رسـائل نصيـة باإلضافة إىل نمـاذج الكرتونية وهـي اسـرتاتيجية جديدة تهدف 

للوصـول إىل رشيحـة الشـباب فضـاًل عن كبار السـن( وذلك بهـدف التقليل مـن احتمال 

الخطـأ ورفـع مسـتوى دقـة النتائج وشـموليتها. خـالل عملية جمـع البيانات بواسـطة 

اسـتطالعات الـرأي، جـرت مراقبـة جزء كبـري من العمـل وتمـت مراقبة النتائج بشـكل 

يومـي بهـدف ضبـط األخطـاء –إن وجـدت- ورفـع كفـاءة العمل بشـكل مسـتمر، وتم 

اسـتكمال تجهيـز البيانـات بالكامل بواسـطة طاقم إدخـال البيانات واإلحصـاءات الذي 

ُجنـد خصيًصـا للعمـل يف هـذا االسـتطالع. ومن املهـم ذكر أنه جـرى تمرير االسـتطالع 

بشـكل إلكرتوني عـىل عينـة تجريبية )بايلـوت( لغرض فحـص مهنية الربنامـج ومهنية 

النتائـج )لـم تدخل هـذه النتائـج يف التقرير(.  

معوقات البحث ومحدوديته

بـدأت عمليـة جمع املعطيـات يف اواخر شـهر اذار مـن العام الحـايل 2020، وقـد تزامن 

ذلـك مـع انتشـار جائحـة الكورونـا يف دول عديـدة يف العالـم ويف البالد أيًضـا. يف أعقاب 

ذلـك بـدأت السـلطات املركزيـة والسـلطات املحليـة برتتيباٍت خاصـة لغـرض الحد من 

انتشـار الجائحـة وتفاقمها. مـع مرور الوقت بـدأت السـلطات املركزية بإقـرار تقييدات 

كثـرية عـىل العمـل والحركـة ممـا صعـب عمليـة إجـراء املقابالت مـع أصحاب الشـأن 

وأعـاق عمليـة جمـع املعطيـات، خصوًصا أن السـلطات املحليـة بدأت تعمـل ضمن حالة 

الطـوارئ وتجنـد ُجـل موظفيها من األقسـام املختلفـة لهذه املهمـة، وإثر ذلك تـم ارجاء 

كافـة القضايـا األخـرى. كذلـك، تزامنـت األزمة مع حلول شـهر رمضـان املبـارك وعيد 

الفطـر السـعيد حيـث يعمل املوظفـون خاللهما بـدوام جزئـي وعطلة، ومع ذلـك حاولنا 

الوصـول إىل بعـض السـلطات املحلية لكـن عملية جمـع املعطيات لم تكـن ناجعة بالقدر 
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املطلوب.

بعـد إعـالن الحكومة عن العـودة تدريجيًـا إىل الحيـاة الطبيعيـة بادعاء أنها اسـتطاعت 

السـيطرة عـىل جائحة الكورونـا والحد مـن انتشـارها، أعلنـت اللجنة القطرية لرؤسـاء 

السـلطات املحليـة العربيـة عـن خطـوات احتجاجيـة بسـبب امليزانيـات والتعويضـات 

والهبـات القليلـة التي أقرتهـا الحكومة للبلـدات العربية. وبسـبب تعنّـت الحكومة، أعلن 

الرؤسـاء ارضابًـا مفتوًحـا حتـى التوصـل إىل اتفـاق شـامل مـع الحكومـة. خـالل هذه 

الفـرتة كانـت السـلطات املحلية مغلقـة ولم نسـتطع إجراء مقابـالت وال زيـارات وبذلك 

تعطلـت عمليـة جمـع املعطيات مـرة أخرى.

بعـد انفـراج األزمة وعودة السـلطات املحليـة إىل عملها قمنـا بإجراء ترتيبـات خاصة مع 

السـلطات املحليـة إلجـراء مقابالت بـأرسع وقت ممكـن، بهدف إنقـاذ البحـث ومتابعته 

عـىل أفضـل وجـه وتقديـم توصيـات عمليـة وتطبيقيـة مـن اجـل التعاطي الجـدي مع 

ظاهـرة العنف ضـد النسـاء، وخصوًصا أنها برزت بشـكٍل أكـرب يف فرتة اإلغالق الشـامل 

خـالل املوجـة االوىل من انتشـار فايـروس كورونا. 

توجهنـا للسـلطات املحلية إلجـراء مقابالت مـع املوظفـني ذوي الصلة بالبحـث وأهدافه. 

خـالل عمليـة جمـع املعطيات واجهنـا عائقـني مركزيـني: األول مرتبط بمناليـة الوصول 

للموظفـني يف نفس اليوم بسـبب االنشـغال الكبري لقسـم ال بـأس به منهم بعـد الجائحة، 

وتغيـب كثرييـن او عمـل بعضهـم عـن بعـد او وجودهـم يف الحجـر الصحي. هـذا األمر 

ألزمنـا بالعـودة اىل كل سـلطة محليـة مرة اخـرى او مرتني مما تسـبب بتأخـري يف عملية 

جمـع املعطيـات وايًضـا بانحسـار املـوارد املالية املخصصـة للبحـث. أما العائـق الثاني 

الـذي برز فهـو غياب قاعـدة بيانات مرتبـة ومنظمة لـدى املوظفني أصحاب الشـأن مما 

يتسـبب بإضعـاف جودة املعطيـات التي جمعـت، وهذا بحـد ذاته يتطلب من السـلطات 

املحليـة وجـود وظيفـة لرتتيب قاعـدة بيانات داخلية تسـهل مـن العمـل التنظيمي ومن 

تشـخيص االحتياجات وبالتـايل تطوير آليـات العمل. 

اخـريًا، مـن املهـم اإلشـارة إىل أن إحـدى املقابـالت الهامـة التـي يرتكـز عليهـا البحـث 
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مرتبطـة بمديـر/ة قسـم الخدمـات االجتماعيـة )الشـؤون االجتماعيـة( داخل السـلطة 

املحليـة وخـالل الفـرتة األخـرية كان قسـم كبري منهـم يف إرضاب مفتـوح نظـًرا للنضال 

االجتماعـي لنقابـة العاملني االجتماعيـني واملطالبة بتحسـني األجور وظـروف العمل مما 

صعـب أيًضـا عمليـة جمـع املعطيـات وإطالة السـريورة.

نتائج البحث
يسـتعرض هـذا الفصـل نتائج البحـث املركزية. القسـم األول يُسـّلط الضوء عىل أشـكال 

العنـف التـي تُمـارس ضـد النسـاء. هذا القسـم سـيتطّرق إىل ثالثة أشـكال مـن العنف 

التـي تعانـي منهـا النسـاء بناًء عـىل املقابـالت التـي شـملها البحـث: العنـف الجنيس، 

العنـف الجسـدي والعنـف االجتماعي-االقتصـادي. القسـم الثانـي من الفصـل، يعرض 

املراكـز واألُطـر الوظائـف الخدماتيـة املتعلقـة بموضـوع مناهضـة العنف ضد النسـاء. 

ـلطات املحلية  ـا القسـم الثالث، فيتنـاول موضـوع امليزانيـات املخصصة مـن ِقبَل السُّ أمَّ

لقضايـا مناهضة العنف ضد النسـاء. ويسـتعرض القسـم الرابع أبـرز مضامني وأهداف 

الفعاليـات النسـائية املحلية فيما يرُبز القسـم األخـري املعيقات التي تمنع املبـادرة لربامج 

تناهـض العنف ضد النسـاء. 

أشكال العنف ضد النساء . 1
يتطـرق هـذا القسـم إىل أشـكال وأنـواع العنف ضـد النسـاء الذي أشـار اليهـا مديرات 

ـلطات املحلية خـالل امُلقابالت. فقد أشـار  ومديـرو أقسـام الخدمـات االجتماعيـة يف السُّ

مديـرات وُمديرو أقسـام الخدمـات االجتماعية إىل ثالثة أشـكال مركزية مـن العنف التي 

تُمـارس ضـد املـرأة. أ. العنـف الجنـيس؛ ب. العنـف الجسـدي؛ ت. العنـف االجتماعي-

االقتصادي. 
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العنف الجنيس

أكـد معظـم مديرات ومديـرو أقسـام الخدمـات االجتماعية خـالل املقابـالت أن هناك يف 

ـلطة مـن ِقبَـل الرجل بهـدف العرض  أحيـاٍن كثـرية محـاوالت السـتغالل املناصب والسُّ

عـىل املـرأة وإكراههـا عىل ممارسـة الجنـس أو من خـالل ايماءات جنسـية. أكـدت ذلك 

ر.د. خـالل املقابلـة التـي أُجَريـت معهـا، والتـي وّضحـت أن العنف الجنـيس ال يقتر 

فقـط عـىل أماكـن العمـل أو يف الحيّز العـام، وانمـا أيًضا داخـل العالقـات الزوجية:

يف الكثـري مـن الحـاالت والعالقات، النسـاء هن الرشيحـة األضعف واألكثـر ُعرضًة 

للعنـف }..{ مثـاًل، العنـف يف أماكن العمل وحتـى يف العالقات الزوجيـة، ال يقتر 

األمـر فقـط عـىل عنـف جسـدي أو كالمـي، وانما أيًضـا عـىل عنف جنـيس لَكون 

النسـاء هـن األضعـف اقتصاديًـا أو مكانًة يف العمـل أو البيت.

باإلضافـة إىل ذلـك، تطـرق الكثـري من املديـرات واملديريـن إىل أن عـدم اسـتقاللية املرأة 

اجتماعيًـا واقتصاديًـا وارتباطهـا بالرجـل، يـؤدي إىل ممارسـة العنـف ضدها بأشـكاله 

املختلفـة، ومنهـا العنـف الجنـيس. يمكن اإلشـارة إىل هذا الّسـياق من خـالل حديث ع.ا. 

التـي أكـدت أن عـدم اسـتقاللية املرأة يـؤدي إىل ممارسـة العنـف ضدها، ويشـمل ذلك 

أيًضـا العنـف الجنيس: 

والعنـف  الجسـدي  العنـف  الجنـيس،  العنـف  هـي  األساسـية  العنـف  أشـكال 

االجتماعي-االقتصـادي }..{ عـدم شـعور املرأة باالسـتقاللية عن الرجـل يؤدي إىل 

ممارسـة عنـف ضدهـا حتـى يف العالقـات الزوجيـة }..{ العنف أيًضـا هو جنيس 

العالقات.  هـذه  يف 

يف العمـوم، يمكـن اإلشـارة إىل أن العنـف الجنـيس أيًضا يُمـارس ضد املـرأة يف العالقات 

الزوجيـة، وليـس نابعـا فقـط مـن اسـتغالل ُسـلطة أو منصـب الرجـل. ال يقتـر هذا 

الّشـكل مـن العنف فقـط عىل اكـراه املرأة عـىل ممارسـة الجنـس، وانّما قد يُمـارس من 

خـالل ايماءات وتحرشـات جنسـية. 
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العنف الجسدي

بطبيعـة الحـال، ثّمـة اّدعاء أن العنف الجسـدي هـو أكثر أشـكال العنف التـي تتعّرض 

لهـا املـرأة. مّمـا ال شـك فيـه، أنَّ نتائـج العنف الجسـدي تكون يف حـاالٍت كثـرية وخيمة 

جـًدا، وقد يـؤدي إىل قتل املـرأة. كذلـك، غالبًا ما يقرتن هذا الشـكل من العنـف بالرضب، 

الحـرق والتشـويه. أكـّد خ.ش. أن العنـف الجسـدي يُعترب مـن أكثر أشـكال العنف التي 

تتعـرض لهـا املـرأة، وغالبًا ما يكـون ذلك من أشـخاص داخـل الدوائر امُلصّغـرة للمرأة، 

مثل الـزوج، األب واألخ: 

يعتـرب العنـف الجسـدي أكثـر أنواع العنـف الـذي تعاني منه املـرأة انتشـاًرا }..{ 

قـد يكـون امُلعتدي شـخص يف موقـع ُسـلطة يف العمل مثـاًل، ولكن غالبًـا ما يكون 

امُلعتـدي هو مـن امُلقّربني للمـرأة، مثل الـزوج، األب أو األخ.

ويف سـياٍق متّصـل، أكدت م.ط. أّن للعنف الجسـدي تأثريات وخيمة ليـس فقط عىل الحالة 

الجسـدية والنفسـية للمـرأة امُلعنّفـة، وانما أيًضا له إسـقاطات عـىل العائلة وتماسـكها، 

وبذلك يتـرّضر املجتمـع أيًضا نتيجة لهـذا العنف: 

تعانـي املـرأة مـن أشـكال عنـف مختلفـة، أبرزهـا العنـف الجسـدي الـذي لـه 

اسـقاطات نفسـية أيًضـا عىل املـرأة امُلعنّفـة }..{ هذا الشـكل من العنف لـه أبعاد 

سـلبية عىل املدى القصري وعـىل املدى الكبري. فـال يمكن تجـاوز األرضار املجتمعيّة 

والعائليـة الناجمـة مـن تعنيـف املـرأة }..{ ممارسـة العنف الجسـدي ضـد املرأة 

أيًضـا يؤدي إىل مشـاكل نفسـية عنـد األطفـال عندما يشـاهدون العنـف امُلمارس 

بحـق األم أو األخت.

يمكـن الَقـول إن العنـف الجسـدي هـو أحد أشـكال العنـف األساسـية التـي تعاني منه 

املـرأة، وال يمكـن التغايض عـن التداعيات النفسـية وامُلجتمعية لهذا الشـكل مـن العنف، 

ال سـيّما أنـه غالبًا مـا يكون امُلعتـدي من الدوائـر القريبـة للمرأة. 
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العنف الجتماعي-القتصادي

يظهـر العنـف االجتماعي-االقتصادي مـن خالل اندماج املرأة يف سـوق العمـل، املناصب 

الوظيفيـة، الّراتـب الشـهري، االندمـاج يف الحيـاة السياسـية وانخراطهـا يف األحـزاب 

وتمثيلهـا يف املجالـس املحليـة، ومـا إىل ذلـك. فقـد أشـارت ع.أ. إىل أنَّه بالرغم مـن زيادة 

الوَعـي عنـَد النسـاء حـول أهميـة اسـتقاللهن اقتصاديًـا واالندماج يف سـوق العمـل، إالَّ 

ه مـا زالت هنـاك صعوبـات تمنع املـرأة مـن االسـتقاللية، وبالتّـايل قد تـؤدي الرغبة  أنّـَ

باالسـتقاللية االقتصاديـة، مثاًل، إىل عنـف اجتماعي-اقتصادي نتيجة رفـض الّزوج لهذه 

االستقاللية: 

يف هـذه األيـام هنـاك َوعـي عند املـرأة فيمـا يتعّلـق بخروجهـا للعمـل، اندماجها 

يف سـوق العمـل وبالتّـايل اسـتقرارها اقتصاديًـا }..{ يف كثـري من الحاالت، يُشـّكل 

الـزوج عائًقـا أمـام اسـتقاللية املـرأة، األمـر الـذي يـؤدي إىل عنـف اجتماعـي-

اقتصـادي ضـد املـرأة، من خـالل منعهـا مـن الخـروج إىل العمل.

غالبيّـة املشـاركني يف امُلقابـالت أكـّدوا أن العنـف االجتماعي-االقتصـادي يُعـرّب عن رغبة 

الرجـل يف الّسـيطرة والحفـاظ عـىل موازيـن الِقـوى يف العالقـة مـع املـرأة، اقتصاديًـا، 

ثقافيًـا واجتماعيًـا. لذلـك، أكـدَّ املشـاركون عىل أهميـة مناهضة هذا الّشـكل مـن العنف 

مـن خالل مسـاندة املـرأة وتمكينها وتشـجيعها عـىل االنخراط يف سـوق العمـل والحياة 

االجتماعيـة والسياسـية وتبوؤ مناصـب ذات تأثري. فقـد أشـارت م.ن. إىل إنَّ تمكني املرأة 

وتحصينهـا مـن خـالل اندماجهـا يف املؤسسـات التعليميـة وسـوق العمـل سـيؤدي إىل 

أيًضا:  اسـتقالليتها 

اسـتقاللية املـرأة تؤدي إىل تغيـري موازين الِقـوى بينها وبني الرجـل }..{ مناهضة 

العنـف االجتماعي-االقتصـادي يأتي من خـالل تمكني املرأة ودعمها بكل الوسـائل 

املمكنـة للخـروج اىل التعليـم واالندماج يف سـوق العمل والسياسـة وتبوؤ مناصب 

كبـرية وذات تأثري.

للُخالصـة، يتمثـل العنـف االقتصـادي بعـدة أشـكال، أبرزهـا اسـتغالل القـوة العاملة 
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للنسـاء ومنحهـا أجـوراً متدنية مخلـة بالقانـون. هذا فضاًل عن اسـتغالل الرجـل لراتب 

املـرأة بشـكل يمـس باسـتقالليتها وبحقهـا. ومـن نافـل القـول إن العنـف االجتماعي-

االقتصـادي يـؤدي إىل تحّكـم الرجـل باملرأة، مّمـا يرتتب عليـه تعزيز ارتباطهـا بالرجل. 

لذلـك، إنَّ اسـتقاللية املـرأة اقتصاديًـا واجتماعيًـا وثقافيًا يـؤدي إىل خروجهـا من عباءة 

التّبعيّـة للرجـل، وعـدم حرمانهـا مـن حقوقهـا يف التّعليـم واالندمـاج يف سـوق العمـل 

والحيـاة االجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية والوصـول إىل االكتفـاء الذاتـي مـن ناحيـة 

اقتصاديـة وِعلميـة وتبـّوؤ مناصـب إداريـة وذات تأثري. 

مراكز وأُطر ووظائف خدماتية تهدف إىل مناهضة . 2

العنف ضد النساء 
بـرز خـالل امُلقابـالت التّطـرق إىل العديد من األُطـر واملراكـز والوظائف التـي تهدف إىل 

دعـم النسـاء املعنّفـات ومحاولـة إخراجهن مـن دائرة العنـف ودعمهّن من خـالل توفري 

اآلليـات املوضوعية والعملية. يشـمل هذا القسـم محَوَريـن مركزينّي داعَمني للنسـاء ومن 

خاللهمـا يمكـن مناهضة العنـف ضد النسـاء وتوفـري الخدمـات الداعمة للمـرأة املعنّفة 

ـلطات  بمختلـف املجـاالت، وذلـك مـن خـالل أقسـام الخدمـات االجتماعيـة داخـل السُّ

املحليـة أو بواسـطة تشـابك وتكامـل يف العمـل مع مؤسسـات ومراكـز ومآٍو نسـائية أو 

نفسـية أو صحيّـة. األول هو مركـز حكومي إقليمـي، والثاني مؤسسـات وجمعيات أهلية 

غـري ربحيـة. باإلضافـة إىل ذلك، سـيعرض هذا القسـم الوظائـف واملـالكات املوجودة يف 

ـلطات املحليـة التـي تتابع موضـوع مناهضـة العنف ضد النسـاء.  السُّ

مركز حماية ومكافحة سالمة األرُسة

ثّمـة العديـد مـن املراكـز الحكوميـة واألُطر التـي توّفـر الخدمـات للنسـاء امُلعنّفات من 

جهـة، وتحـاول مكافحة أشـكال العنـف ضد النسـاء من جهٍة أخـرى. أقسـام الخدمات 
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ـلطات املحليـة موجودة عموًمـا بتواصل يومـي ودائم مع هـذه املراكز  االجتماعيـة يف السُّ

واألُطـر، ملتابعـة امللفـات املوجودة ولدعم النسـاء. 

عـادًة ما تكون هـذه املراكـز تابعة لـوزارة الخدمات االجتماعيـة وتُقّدم خدمـات إقليمية 

وليـس محليّـة. أبـرز هـذه املراكـز هـو مركـز سـالمة األرُسة. هنـا، أشـار خ.ش. اىل أنَّ 

ـلطة املحليـة يُقدم خدمـات من خالل وحـدة مكافحة  قسـم الخدمـات االجتماعيـة يف السُّ

ـلطة املحلية من خالل قسـم  العنـف يف العائلـة يف مركز سـالمة األرُسة، وبذلك تحاول السُّ

الخدمـات االجتماعيـة مناهضـة العنف، بمختلف أشـكاله ضد النسـاء:

يف مركـز سـالمة األرُسة هنـاك وحـدة خاصـة تعمـل عـىل مناهضـة العنـف ضد 

النسـاء بأشـكاله املختلفة }..{ قسـم الخدمـات االجتماعية موجـود بتواصل يومي 

ودائـم مـع هذه الوحـدة لتوفـري الدعم والخدمـات للنسـاء املعنّفات يف البلـدة }..{ 

يُقـّدم املركـز خدماتـه لخمـس ُسـلطات محلية، وبسـبب أهميـة وحـدة مكافحة 

العنـف يف العائلـة، هنـاك موظـف/ة لـكل بلـدة يقـوم بمتابعـة ملفـات النسـاء 

ـلطة املحلية. املعنّفـات بتعـاون كامـل مع قسـم الخدمـات االجتماعيـة يف السُّ

ويف السـياق ذاتـه، بعـض هـذه املراكـز )املراكـز اإلقليميـة( تبـادر إىل إقامـة مشـاريع 

إضافيـة تَرمـي إىل مناهضـة العنف ضد النسـاء ورفع الوعـي امُلجتمعي. فقـد أكدت ر.د. 

عـىل أنَّ هنـاك يف البلـدة مشـاريع عديـدة من خـالل وحدة مكافحـة العنف ضد النسـاء، 

تهـدف إىل مناهضـة العنـف ضـد املـرأة مـن خـالل تعـاون كامل مـع قسـم الخدمات 

ـلطة املحلية: االجتماعيـة يف السُّ

هنـاك مـرشوع يهـدف إىل مناهضة العنـف ضد النسـاء من خالل وحـدة مكافحة 

العنـف وبالتعـاون الكامـل مـع أقسـام الخدمـات االجتماعيـة }..{ يُطلـق عـىل 

املرشوع اسـم »العالقـات الزوجية والعنـف«، للحد من ظواهر العنـف يف العالقات 

الزوجيـة بمختلف أشـكالها.

للتلخيـص، تعتـرب املراكـز اإلقليمية ملكافحـة العنف داخـل األرُسة، العبًـا مركزيًا يف توفري 

الخدمـات واملبـادرة إىل مشـاريع عينية تَرمـي إىل مناهضة العنف ضد النسـاء، خصوًصا 
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أشـكال العنـف الناجمة عـن العالقات الزوجيـة. تعمل هـذه املراكز بتشـبيك وتكامل مع 

ـلطات املحليـة، وتحديًدا مع أقسـام الخدمـات االجتماعية يف كل بلـدة وبلدة.  السُّ

مآوي للنساء املعنّفات 

تظهـر نتائج البحـث أنَّ ثّمة نسـاء يتوجهن إىل مآوي النسـاء املعنّفـات نتيجة تعرضهّن 

للعنـف بأشـكاله املختلفـة. هذه املـآوي هي بمثابـة إطار يوّفـر الدعم النفـيس واملعنوي 

لهـذه الرشيحة من النسـاء. معظم النسـاء يتوجهن إىل أقسـام الخدمـات االجتماعية، ومن 

ثـّم يتـم ارسـالهّن إىل املـآوي لحمايتهـن. عموًمـا، مازالت أعداد النسـاء الالتـي يتوجهن 

ا، ولكـن، هذا ال  إىل أقسـام الخدمـات االجتماعيـة للمطالبـة بتوفري مـأوى لهـن، قليلة جدًّ

يلغـي أهميـة هذه املـآوي كإطـار داعم ومهـم للنسـاء املعنّفـات.  تؤكد ر.د. عـىل أهمية 

ارسـال النسـاء املعنّفـات إىل املـآوي لحمايتهـّن، وغالبًـا مـا تكون هـذه املـآوي إقليمية 

)تخـدم منطقة وليـس بلدا ُمعيّنـا فقط(: 

نقـوم بإرسـال النسـاء املعنّفات إىل املـآوي لكي نمنع اسـتمرار تعرضهـّن للعنف 

ولتوفـري مـكان آمن لهـّن }..{ املـآوي تخدم املنطقة وتسـتوعب نسـاء مـن بلدات 

مختلفـة، وعـادًة يكـون أمام املـرأة عّدة خيـارات من املـآوي للذهـاب اليها. 

توفـري املـآوي للنسـاء بحاجـة إىل ميزانيـات خاصـة، لذلـك، تسـاهم أقسـام الخدمـات 

االجتماعيـة ماديًـا وليـس فقـط مهنيًـا، عندمـا تتوجه امـرأة لتُطالـب بتوفري مـأوى لها 

بسـبب تعرضهـا للعنف. تطرقـت إىل هذا املوضـوع ع.أ. مؤكـدًة الّدور املهم الـذي يلعبه 

قسـم الخدمـات االجتماعيـة يف هـذا املضمار، خصوًصـا يف ظـّل الصعوبـات االقتصادية 

التـي تواجهها املـرأة املعنّفة عـادًة، بحيث أنّهـا ال تسـتطيع االلتزام بكل تكاليـف امللجأ: 

ال يقتـر َدور قسـم الخدمـات االجتماعيـة عـىل توفري مـأوى للمرأة التـي تعاني 

مـن عنـف، وانّما أيًضـا نحاول قـدر امُلسـتطاع توفـري امليزانيـات والدعـم املادي 

لهـا لكـي نضمن وصولهـا إىل املأوى والحفـاظ عىل حياتهـا }..{ نحـن نوّفر أجرة 

سـفريّات للنسـاء الالتي يـردن الذهـاب إىل املآوي، وأيًضـا نقوم بتغطيـة تكاليف 
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املـأوى جزئيًا أو بشـكل كامل.

ويف الّسـياق ذاتـه، أكـد مديـرو ومديرات أقسـام الخدمـات االجتماعية، عـىل أنَّ َدور هذه 

األقسـام ال ينتهـي عند توفـري مأوى للنسـاء املعنّفات، وانمـا هناك متابعـة يومية ومهنية 

للمـرأة يف املـأوى من خـالل العامـالت االجتماعيات يف أقسـام الخدمـات االجتماعية. هنا، 

قالـت ع.ب. أنَّ املتابعـة اليومية للنسـاء الالتي تم ارسـالهّن للمأوي يسـاهم يف خلق بيئة 

آمنـة ألولئك النسـاء ومتابعـة مهنية لهّن وضمـان توفـري كّل احتياجاتهّن:

نقـوم بالتواصـل مع املـرأة يف املأوى بهدف فهـم احتياجاتها وتوفـري كل الخدمات 

لهـا }..{ مـا يُحركنـا هـو البيئـة اآلمنـة التـي يجـب أن نوفرهـا ألولئـك النسـاء 

إلخراجهـّن مـن دائـرة الخطر.

بعـض مـن مديـري ومديرات أقسـام الخدمـات االجتماعية تطرقـوا أيًضـا إىل أهمية عقد 

جلسـات تقييميـة شـهرية بـني قسـم الخدمـات االجتماعيـة وموّظفـي املـأوى لضمان 

متابعـة مهنيـة للمـرأة التـي تتواجـد يف املـأوى. هـذا مـا أكدتـه ر.م. أثنـاء حديثها عن 

موضـوع ارسـال النسـاء املعنّفـات إىل املآوي:

بعد إرسـال املـرأة إىل املأوى، نقوم بجلسـات تقييمية شـهرية مـع موظفي املأوى 

ملتابعـة ملف املـرأة وتوفري الخدمـات الالزمة لهـا }..{ نقوم بمتابعـة أدق وأصغر 

التفاصيـل من خـالل التقييمات الشـهرية الني نبـادر إليها. 

يُمكـن القـول، إنَّ َدور أقسـام الخدمـات االجتماعيـة ال ينتهـي عنـد توفـري ملجـأ للمرأة 

املعنّفـة فقـط، وانمـا مـن املهـم أيًضا إجـراء متابعـة َدوريـة مهنيـة ومسـتدامة للمرأة 

يف امللجـأ بهـدف ضمـان توفـري بيئـة آمنة لهـا تشـمل كل الخدمـات النفسـية واملعنوية 

الالزمة. 
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جمعيات أهلية غري ربحية

مـن املهـم أن نُلفت االنتبـاه إىل بعض ما ورَد يف املقابـالت فيما يتعّلق بالتشـبيك والتكامل 

ـلطة املحليـة، املراكز الحكوميـة والجمعيـات األهلية فيما يتعّلـق بموضوع  بـني عمل السُّ

مناهضـة العنـف ضـد النسـاء. ينعكس هـذا األمر عـىل توفري خدمـات للنسـاء املعنّفات 

وتمكينهـّن من ناحيـة، وعىل تنجيـع العمل »َومهننتـه«45 من ناحيـة أُخرى.

بالرغـم من عـدم وجود جمعيات نسـائية كثـرية يف البلدات العربيـة، إاّل أّن البلـدات التي 

تنشـط فيهـا جمعيات نسـائية أهليـة محلية تتواصل بشـكل دائـم مع األقسـام املختلفة 

ـلطة املحليـة، أهمها، قسـم الخدمـات االجتماعيـة. يف هذا املضمار، تطـرق ف.أ. إىل  يف السُّ

أهميـة َدور هـذه الجمعيـات األهليـة يف دعـم النسـاء عموًما ودعـم النسـاء املعنّفات عىل 

وجـه الخصـوص، السـيّما أّن بعـض هـذه الجمعيـات توّفر الخدمـات الالزمـة لأطفال 

أيًضـا وليس فقط للنسـاء:

ثّمـة العديـد مـن الجمعيات األهليـة الناشـطة يف البلـدة }..{ أبرز هـذه الجمعيات 

هـي جمعيـة ر.أ. التـي تتابع أيًضـا األطفال يف األرُس التـي تواجه فيها املـرأة عنًفا. 

متابعـة األطفـال تكـون من خـالل توفري دعـم تَربـوي واجتماعي لهم.

كذلـك، ثّمـة جمعيات أهلية نسـائية غري ربحية تعمـل عىل رفع الوعي الثقـايف واالجتماعي 

عنـد النسـاء. يف حديثها خـالل املقابلـة، تطرقـت م.ط. إىل َدور هـذه الجمعيـات يف رفع 

الوعـي نحو موضـوع مناهضـة العنف ضد النسـاء، حيث أشـارت إىل أنَّه يُقـام يف البلدة 

مؤتمـر لنبذ العنف ضد النسـاء بأشـكاله املختلفـة، باإلضافة إىل فعاليات وورشـات عمل 

توعوية:

تقـوم الجمعيـات النسـائية املحليـة بورشـات عمل ومحـارضات توعوية للنسـاء، 

باإلضافـة إىل مؤتمـر يهـدف إىل رفـع الوعـي فيمـا يتعّلـق بمناهضـة العنف ضد 

النسـاء }..{ كذلـك هنـاك برامج توعويـة تربوية يف املـدارس واملؤسسـات الرتبوية 

. لتعليمية وا

45  مهننة: جعله أكثر مهنيًة
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باإلضافـة إىل ذلـك، بـرز يف املقابـالت َدور هـذه الجمعيـات يف تمكـني النسـاء اقتصاديًا 

مـن خالل اكتسـاب مهنة تسـاهم يف اسـتقالليتهّن اقتصاديًـا. يكُمن أبـرز مضامني هذه 

الفعاليـات يف تعزيـز وتمكـني النسـاء اقتصاديًا، ورشـات عمل حول اندماجهن يف سـوق 

العمـل وورشـات عمـل لكسـب مهنـة. تطرقـت إىل ذلك بشـكل واضـح م.أ. التـي أكدت 

عـىل أهميـة فعاليات ومضامـني الجمعيات النسـائية املحليـة يف البلدة، التي باتت تُشـّكل 

إطـاًرا داعًما للنسـاء:

فعاليـات ونشـاطات الجمعيـات النسـائية املحليـة مهمـة جـًدا، فقـد أصبحـت 

اطـاًرا داعًمـا للنسـاء }..{ هـذه الجمعيات تبـادر إىل إقامة ورشـات عمـل تهدف 

إىل اكتسـاب املـرأة ملهنة تسـتطيع مـن خاللهـا االسـتقالل اقتصاديًا، عىل سـبيل 

املثـال، ورشـات عمـل تطريز، ورشـات عمل مصنوعـات يدوية، محـارضات حول 

اندمـاج النسـاء يف سـوق العمل ومحـارضات حـول كيفيـة إدارة اقتصـاد العائلة. 

أخـريًا، ال يمكـن تجـاوز الّدور التوعـوي والتّمكينـي للجمعيـات األهلية النسـائية املحلية 

يف بعـض البلـدات. فقـد باتت هـذه الجمعيـات توّفر خدمـات وبرامج مهمة للنسـاء، ويف 

أحياٍن كثرية، تسـاهم يف اسـتقاللية النسـاء اقتصاديًـا وتصقل من جديد شـخصية املرأة 

التـي واجهـت عنًفا جسـديًا واجتماعيًـا واقتصاديًا وجنسـيًا، وينعكس ذلـك يف اندماجها 

مـرة أخـرى يف الحيـاة االجتماعية وكسـب مهنة تسـاهم يف اسـتقاللها اقتصاديًـا، وبذلك 

تتجـّرد مـن التّبعيّة للرجل، التي تعترب شـكاًل من أشـكال العنف االجتماعـي واالقتصادي 

آنًفا.  ذُكـر  كما 

وظائف ومالكات

يمكـن اإلشـارة من خـالل املقابالت مـع مديرات ومديـري أقسـام الخدمـات االجتماعية 

ـال اجتماعيّـون وعامالت اجتماعيّـات. األهم  إىل أنَّ غالبيـة موظفـي هـذه األقسـام هم ُعمَّ

مـن ذلـك، هـو مـا إذا تـمَّ تخصيـص وظيفـة لعامـل/ة اجتماعـي/ة ملناهضـة العنف 

ضـد النسـاء بمختلف أشـكاله. خـالل اإلجابة عىل هـذا السـؤال، أكدت ج.ل. أنه يف قسـم 
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ـلطة املحليـة التـي تعمل بها تـم تخصيص وظيفـة مركزة  الخدمـات االجتماعيـة يف السُّ

مناهضـة العنـف داخل األرُسة بنسـبة وظيفة كاملة. مـن ضمن صالحيات هـذه الوظيفة 

متابعـة ملفـات النسـاء املعنّفات داخـل األرُسة وتوفـري الخدمات والدعـم لهّن:

معظـم موظفات القسـم هـّن عامـالت اجتماعيات }..{ إحـدى الوظائـف املهمة يف 

القسـم هـي وظيفـة ُمركـزة مناهضـة العنـف داخـل األرُسة، التـي تتابع بشـكل 

يومـي النسـاء الالتـي يعانـني مـن عنـف أرُسي بأشـكاله املختلفـة، وتوّفـر لهّن 

الخدمـات الالزمـة، مثـل استشـارة، توفري مـآٍو ومـا إىل ذلك.

ـلطة املحلية هناك  ويف املوضـوع ذاتـه، أكـد ف.أ. أنّه يف قسـم الخدمـات االجتماعية يف السُّ

وظيفـة جزئيـة لعاملة اجتماعية بنسـبة %50 تتابـع وتعالج قضايا العنف ضد النسـاء، 

وتتمحـور التّطلعات املسـتقبلية حول رفع نسـبة الوظيفـة إىل وظيفة كاملة: 

هنـاك يف القسـم مـا يُقارب 120 موظفـا وموظفة، األغلبية السـاحقة هـنَّ عامالت 

اجتماعيّـات }..{ هنـاك وظيفـة جزئيـة بنسـبة %50 ملتابعـة قضايـا العنف ضد 

النسـاء، وهدفـا هو توفـري امليزانيات الالزمـة لكي نرفع نسـبة الوظيفة إىل نسـبة 

%100 نظـًرا ألهمية املوضوع وحساسـيته. 

باإلضافـة إىل مـا ذُكر أعاله، أشـار بعض مديـري ومديرات أقسـام الخدمـات االجتماعية 

إىل وظائـف عينيـة تعمـل عىل مناهضـة العنف ضد النسـاء من خـالل املراكـز اإلقليمية، 

كمركـز سـالمة األرُسة. إحدى الوظائـف املهمة التي تم اإلشـارة إليها هـي وظيفة »عاملة 

اجتماعيـة تابعـة للرشطة« بنسـبة وظيفـة كاملة وتوّفـر الخدمات لجميع البلـدات، يتوىل 

املسـؤولية عنهـا املركـز. تُعتـرب هـذه الوظيفـة مـن الوظائف املهمـة ملـرشوع مدينة بال 

ه ال تتوّفر  عنـف َكونهـا حلقـة الوصـل بـني النسـاء امُلعنّفـات والرشطـة، خصوًصـا أنّـَ

ـلطات املحلية:  وظيفـة كهذه يف قسـم الخدمـات االجتماعية بالسُّ

ا وهي »عاملـة اجتماعيـة تابعة  يف مركـز سـالمة األرُسة هنـاك وظيفـة مهمة جـدًّ

للرشطـة« يوفّرهـا مـرشوع مدينـة بـال عنـف بنسـبة وظيفـة كاملـة }..{ ضمن 

صالحيـات العاملـة االجتماعيـة التابعـة للرشطـة، اسـتقبال شـكاوى مـن ِقبَـل 
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ـلطة املحليـة  النسـاء. تُعتـرب هـذه العاملـة االجتماعيـة حلقـة الوصـل بـني السُّ

والرشطـة يف قضايـا العنـف داخـل العائلـة.

ـت اإلشـارة إليها أعـاله، فقد أكّد  مـن جهـٍة أُخـرى، بالرغم مـن الوظائـف املهمة التي تمَّ

مديـرو ومديرات أقسـام الخدمـات االجتماعية عىل النّقـص الكبري يف املـالكات والوظائف 

يف هـذه األقسـام، التـي مـن شـأنها أن تسـاهم يف تحسـني جـودة الخدمـات املقّدمـة 

للمواطنـني عموًمـا، ولجمهـور النسـاء خصوًصـا. عـن هذا املوضـوع، أكـدت ط.ي. عىل 

النّقـص الحـاد يف الوظائـف واملـالكات، مشـريًة إىل أنَّ العائق األسـاس يف تجنيد موظفني 

ـلطة املحليـة عىل املشـاركة يف  وموظفـات هـو النّقـص يف امليزانيـات أو عـدم ُقـدرة السُّ

تمويـل هـذه الوظائف بالتعـاون والرشاكـة مـع وزارة الخدمـات  االجتماعية:

طاقـم العمـل غـري كاٍف ونحـن بحاجـة ماسـة إىل تجنيـد العديـد مـن العاملـني 

االجتماعيـني والعامـالت االجتماعيـات }..{ هنـاك العديـد من الوظائف الشـاغرة، 

ـلطات املحلية العربيـة تفتقر إىل املـوارد الالزمة لكي تُسـاهم يف  ولكـن معظـم السُّ

جزء مـن تمويـل هـذه الوظائف. 

إنَّ النقـص يف املـالكات الوظائف عامًة، ويف امللـكات الوظائف املخصصة لقسـم الخدمات 

االجتماعيـة خصوًصا، من شـأنه أن يحـّد من توفري الخدمات النوعية واألساسـية للنسـاء 

وألطفالهّن.  املعنّفات 

لطات املحلية . 3 ميزانيات مخصصة من ِقبَل السُّ

ملناهضة العنف ضد النساء
حاولنـا حتـى اآلن مسـح أبـرز وأهم املحـاور التـي تتعّلق بالعنف ضد النسـاء، أشـكاله 

واألُطـر واملراكـز والجمعيـات التي تلعـب َدوًرا هاًمـا يف توفـري الخدمات الالزمة للنسـاء 

املعنّفـات. كمـا ذكـر آنًفـا، فـإّن هـذه املراكـز واألُطـر تنقسـم إىل قسـمني، األّول مراكز 

إقليميـة ُممّولـة مـن الحكومـة؛ والثّانـي مؤسسـات وجمعيات أهليـة غري ربحيـة. يف هذا 
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القسـم، سـنحاول تسـليط الضـوء عـىل املسـاهمة الذاتيـة للسـلطات املحلية مـن خالل 

امليزانيـات التـي تخصصهـا ملناهضـة العنف ضد النسـاء. 

ـلطات املحلية يف معيار املشـاركة شـاقل امام شـاقل ـ ماتشينغ،  مسـاهمات السُّ

Matching ،מצ’ינג

ـلطات املحلية العربيـة تعترب سـلطات محلية ضعيفـة اقتصاديًا  مـن نافل الَقـول إنَّ السُّ

لعـّدة عوامـل خارجيـة وداخليـة لـن نقـوم بالتّطـرق لهـا اآلن.46 باختصـار، تعانـي 

ـلطات املحليـة العربيـة مـن شـح امليزانيـات مّمـا يُصّعـب عليهـا املسـاهمة املادية  السُّ

وتوفـري امليزانيـات لربامـج ونشـاطات عديدة، مـن ضمنها برامـج ملناهضـة العنف ضد 

ـلطات املحلية  املـرأة.  تشـري نتائـج البحث يف هـذا الصـدد اىل أن الغالبيـة امُلطلقة من السُّ

املندرجـة يف البحـث، تقتر مسـاهمتها املادية فقط عـىل املعايري األساسـية التي حّددتها 

Match- מצ’ינג -وزارة الخدمـات االجتماعيـة امُلتمثلـة، تحديًدا، يف معيـار الـ ماتشـينغ

ing، وهـو معيـار تقـوم الوزارات من خاللـه بتمويل مشـاريع وبرامج عينيّـة مختلفة يف 

ـلطات املحلية.47  ـلطات املحليـة، ُمقابـل تمويل جزئـي من ِقبَـل السُّ السُّ

يف العمـوم، أكـّد املشـاركون يف املقابـالت، تحديـًدا مديـرو ومديـرات أقسـام الخدمـات 

ـلطة املحليـة بربامـج ومشـاريع هذه األقسـام تقتر فقط  االجتماعيـة، أنَّ مسـاهمة السُّ

عـىل املسـاهمة املادية الجزئية اإللزامية حسـب معيار الــمالئمة )ماتشـينغ(، وهو 25% 

مـن تكلفـة املـرشوع. هـذا مـا أكدتـه عـىل سـبيل املثـال ج.ل. أثنـاء حديثهـا عـن هذا 

املوضـوع، حيـث أكـدت أّن مسـاهمة املجلس املحـيل يف برامج ومشـاريع قسـم الخدمات 

االجتماعيـة هـو %25 فقـط مـن تكلفة املشـاريع، وهـي النسـبة امُللِزمة من ِقبَـل وزارة 

الخدمـات االجتماعيـة للحصـول عـىل أي مـرشوع وتنفيذه: 

يسـاهم املجلـس املحيل بنسـبة %25 مـن ُمجمل تكلفة املشـاريع املتعلقـة بوزارة 

46  أنظر/ي حاج، 2013؛ أبو حبلة، 2012 وجلجويل، 2008. 
47  ملعلومات أكثر، أنظر/ي البحث التايل: אבגר, ע’. )2017(. מימון שירותי רווחה ברשויות המקומיות בשיטת המימון 

התואם )מאצ’ינג(. ירושלים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת: 
http://din-online.info/pdf/kn201.pdf 

http://din-online.info/pdf/kn201.pdf
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الخدمـات االجتماعيـة، ومـن ضمنهـا املشـاريع املتعلقـة بمناهضـة العنـف ضد 

النسـاء أو تلـك املشـاريع التـي توّفر خدمـات مختلفة للنسـاء }..{ نتيجـة الوضع 

االقتصـادي للمجلـس، يصُعـب علينـا تجنيد مـوارد أكرب لالسـتثمار بشـكل أكرب 

وأوسـع يف كل مـا يتعلـق بمشـاريع وبرامـج ملناهضـة العنـف عموًمـا وملناهضة 

العنـف ضـد النسـاء خصوًصا. 

هـذا مـا أكـده أيًضـا ع.أ. خـالل حديثـه عـن امليزانيـات املخصصـة ألقسـام الخدمـات 

ـلطات املحليـة: االجتماعيـة بالسُّ

تنقسـم ميزانية قسـم الخدمـات االجتماعية إىل قسـمني: %75 تمويل مـن الوزارة 

ـلطة املحلية. وهذا بنـاًء عىل معيار الـ )ماتشـينغ(.  و%25 تمويـل مـن السُّ

ـلطة املحلية تسـاهم فقـط يف الجزء  لتلخيـص هـذا الجـزء، يتبنّي بشـكٍل واضـح أنَّ السُّ

امُللـِزم ضمـن معيـار الــ )ماتشـينغ( فيمـا يتعلـق بتمويـل مشـاريع وبرامـج أقسـام 

ضعيفـة  محليـة  ـلطات  سُّ لَكونهـا  املحليـة،  ـلطات  السُّ داخـل  االجتماعيـة  الخدمـات 

ا. ينعكـس هـذا األمـر عـىل برامـج وفعاليـات أقسـام الخدمـات االجتماعيـة،  اقتصاديّـً

تحديـًدا فيمـا يتعلـق بمبـادرات تتعّلـق بمناهضـة العنـف ضد النسـاء، بحيـث أنَّ عدم 

ـلطة املحليـة عموًما،  ـلطة املحليـة ميزانيـات أكثـر، يحـّد من نشـاط السُّ تخصيـص السُّ

وقسـم الخدمـات االجتماعيـة خصوًصـا، فيمـا يتعّلـق بمناهضـة العنـف ضد النسـاء.

 

دعم جمعيات ومؤسسات نسائية أهلية

بالرغـم مـن األوضـاع االقتصاديـة الصعبـة وشـح امليزانيـات التـي تعاني منهـا معظم 

ـلطات  ـلطات املحليـة العربيـة، إالَّ أنَّ نتائـج البحـث تُظهـر أّن قّلـة قليلـة مـن السُّ السُّ

املحليـة املندرجـة يف البحـث تدعم جمعيات ومؤسسـات نسـائية أهلية محليـة بميزانيات 

ـلطة املحليـة. هذا مـا أكـده املحاسـبون خالل  بسـيطة مـن خـالل لجنـة الدعـم يف السُّ

املقابـالت، باإلضافـة إىل مديـري ومديـرات أقسـام الخدمـات االجتماعيـة ومستشـارات 

ـلطات املحليـة التي تدعم هـذه املؤسسـات والجمعيات. يف  النهـوض بمكانـة املرأة يف السُّ
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ـلطة املحليـة تقوم مـن خالل تلـك اللجنـة بتقديم دعم  هـذا الّسـياق، يؤكـد ف.أ. أنَّ السُّ

مـادي ملؤسسـات نسـائية تُعنى بشـؤون املـرأة، ومـن ضمنها قضايـا مناهضـة العنف 

ضـد النسـاء، وذلـك عىل مـدار الثـالث سـنوات األخرية: 

ـلطة املحليـة من خـالل لجنـة الدعم  خـالل الثـالث سـنوات األخـرية، قامـت السُّ

املحليـة بدعـم مؤسسـتني تعنيان بشـؤون النسـاء، وقّدمـت دعًما بمبلـغ 70 ألف 

شـاقل سـنوي لـكل مؤسسـة }..{ جمعيـة تقـّدم خدمـات ملناهضـة العنـف ضد 

املـرأة مـن خـالل برامـج توعويـة وجمعيـة أُخرى تقـّدم خدمـات لـأرُس أُحاديّة 

الوالدين.

ـلطة املحليـة تحـاول سـنويًا من خـالل لجنة الدعـم تخصيص  كذلـك أكـد م.ك. أنَّ السُّ

ميزانيـة لثـالث جمعيات نسـائية لدعـم نشـاطها وفعالياتهـا يف البلدة:

نحـاول، سـنويًّا، من خـالل لجنة الدعـم، تخصيص مبلـغ 70 إىل 80 ألف شـاقل 

لدعـم ثالث جمعيـات نسـائية محلية تنشـط يف البلدة. 

باملقابل، أكد غالبية املشـاركني يف املقابالت، أنَّ سـلطاتهم املحلية ال تقوم بدعم مؤسسـات 

ـلطة املحلية  وجمعيـات نسـائية محليـة من خـالل لجنة الدعـم. فقد أكـدت ل.ط. أنَّ السُّ

تسـتثمر أكثر يف مجـال الرياضة وليس يف الجمعيـات عموًما:

عموًمـا، ال توجد ميزانيـات مخصصة لدعم املؤسسـات والجمعيات النسـائية وغري 

النسـائية الناشـطة والفاعلـة يف املدينـة. غالبًـا، يف حـال وجدت بعـض امليزانيات، 

يكون اسـتثمارها يف مجـال الرياضة.

باإلضافـة إىل ما ذُكر، أشـار بعـض املحاسـبني إىل أنَّ الجمعيات النسـائية ال تُقّدم طلبات 

دعـم إىل لجنـة الدعـم، أو أنّـه أصـاًل ال توجـد يف البلـدة جمعيات نسـائية. هذا ما أشـار 

ـلطة املحليـة ال تدعم مؤسسـات وجمعيات بشـكل عـام، نتيجة  اليـه م.ع. إذ أكـّد أن السُّ

شـح امليزانيات:

بسـبب شـح امليزانيـات، هنـاك صعوبـة يف تخصيـص ميزانيـات خاصـة لدعـم 

املؤسسـات والجمعيـات األهليـة الناشـطة يف البلـدة.
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ويف سـياٍق ُمتّصـل، قـال خ.ع. إنَّ الجمعيات عموًما، والجمعيات النسـائية املحلية بشـكٍل 

ـلطة املحلية:  خـاص، ال تقـدم طلبـات دعم إىل لجنـة الدعم يف السُّ

ـلطة  ال أذكـر أن مؤسسـات أو جمعيـات قدمـت طلبات دعـم إىل لجنة الدعم يف السُّ

املحليـة }..{ الجمعيـات واملؤسسـات ال تُقّدم طلبات لهـذا املوضوع. 

ُخالصـة األمـر، ليس هنـاك لجان دعـم يف جميع السـلطات املحليـة العربيـة ألن وجودها 

ليـس الزاميًـا بموجب أي نص قانوني. وجـود لجان الدعم ال يضمن أيًضا دعم مؤسسـات 

وجمعيـات نسـائية ألن هذه اللجـان متأثـرة بالبنية السياسـية للسـلطة املحلية وتخضع 

لهـذه االعتبـارات. وعليه، ال يمكـن تعميم فكرة دعم جمعيات ومؤسسـات نسـائية محلية 

ـلطات املحلية ال  ـلطات املحليـة العربية بواسـطة لجنـة الدعم. معظـم السُّ مـن ِقبَـل السُّ

تقـوم بتخصيـص ميزانيات دعـم للجمعيـات املحلية، وذلـك نتيجة األوضـاع االقتصادية 

ـلطات.  وشـح امليزانيـات التي تعانـي منها هذه السُّ

ميزانيات وموارد لنشاطات مستشارة النهوض بمكانة املرأة 

ـلطات املحلية وظيفة جزئية تُسـّمى مستشـارة النهـوض بمكانة  توجـد يف الكثري من السُّ

املـرأة. خـالل املقابـالت مـع املستشـارات، قمنـا بفحـص املـوارد وامليزانيـات السـنوية 

ـلطة املحليـة، بهدف املبـادرة لربامج تخـدم جمهور  املخصصـة لهـّن من ِقبَـل إدارة السُّ

النسـاء مـن جهـة، واملبـادرة لربامـج تهـدف إىل مناهضـة العنـف ضـد النسـاء. بعض 

ـلطات املحليـة توّفـر ميزانيات بسـيطة لعمل مستشـارة النهـوض مكانة املـرأة. من  السُّ

الجديـر ذكـره هنـا، أنَّ هـذه امليزانيـات مخصصة للربامـج والفعاليـات التي تقـوم بها 

ـلطة املحلية تقوم  مستشـارة النهـوض بمكانة املـرأة. فقد أكـدت املستشـارة أ.ن. أنَّ السُّ

بتخصيـص ميزانيـة خاصـة لهـا للمبـادرة إىل برامـج وفعاليـات بقيمة 50 ألف شـاقل 

ه بسـبب جائحة كورونا، تـمَّ تخفيض امليزانيـة إىل 30 ألف شـاقل يف العام  سـنويًا، إالَّ أنّـَ

:2020 الحايل، 
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تُخّصـص إدارة املجلـس، سـنويًّا، ميزانيـة بقيمة 50 ألف شـاقل لكي يتسـنى يل 

املبـادرة لنشـاطات وفعاليات نسـائية يف البلدة، مثل نشـاطات توعويـة وترفيهية. 

ولكـن يف العام الحايل، بسـبب جائحـة الكورونا، تـم تقليص امليزانيـة إىل 30 ألف 

شـاقل فقط. 

ويف ذات الّسـياق، تطرقـت املستشـارة م.أ. إىل موضـوع امليزانيـات واملـوارد املخصصـة 

ـلطة املحلية تقوم منذ عـام 2016 بتخصيص  لنشـاطاتها وفعالياتهـا. حيث أكّدت أنَّ السُّ

ميزانيـة بقيمـة 40 ألف شـاقل بهدف املبـادرة إىل إقامة نشـاطات نسـائية يف املدينة من 

خـالل مستشـارة النهوض بمكانـة املرأة:

ـلطة املحلية بتخصيص ميزانية 40 ألف شـاقل  منـذ العـام 2016، تقوم إدارة السُّ

لكـي أقـوم بنشـاطات وفعاليات نسـائية يف البلـدة. أنا أقـوم باسـتغالل امليزانية 

بشـكٍل كامل عىل مدار السـنوات السـابقة. 

ـلطات املحليـة لم تخصـص ميزانيـات لعمـل مستشـارة النهوض  بامُلقابـل، بعـض السُّ

ـا يُصّعـب عمـل  بمكانـة املـرأة خـالل العـام الحـايل، وال خـالل األعـوام املاضيـة، ممَّ

املستشـارات، ويحـّد من املبادرة لربامج وأنشـطة مخصصة لجمهور النسـاء. عىل سـبيل 

املثـال، قالـت املستشـارة م.ط. أنَّه يف السـنتني األخريَتني لـم يتم تخصيـص ميزانيات لها 

كـي تبـادر ألنشـطة وفعاليـات نسـائية عموًمـا، وأنشـطة ملناهضـة العنف ضد النسـاء 

: خصوًصا

ـلطة املحليـة يف السـنتني األخريتـني بتخصيص ميزانيـة لعميل،  ال تقـوم إدارة السُّ

ممـا يمنعني مـن املبادرة ألنشـطة وفعاليـات نسـائية ُممنهجة ومدروسـة }..{ يف 

العـام 2017 تـم تخصيـص ميزانية 100 ألف شـاقل وقمت باسـتغاللها بشـكٍل 

كامـل، ولكـن كما ذكـرت، لم يتـم يف األعـوام األخرية تخصيـص ميزانيـة بتاتًا.

ـلطات املحليـة ليس فيهـا وظيفة مستشـارة  هنـا، مـن املهـم اإلشـارة إىل أنَّ بعـض السُّ

النهـوض بمكانـة املرأة. أّي أنَّ هـذه الوظيفة شـاغرة وال يتم تجنيد أو اسـتيعاب موظفة 

لهـا، بالرغـم مـن أنَّ القانون يُلـزم بذلك. 
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ـلطات املحليـة تُخصـص ميزانيات  يُمكـن تلخيـص هـذا الجـزء بالَقـول إنَّ بعـض السُّ

بسـيطة ألنشـطة مستشـارة النهـوض بمكانة املـرأة، ولكن هـذه امليزانية غـري كافية وال 

ـلطات  تُلبـي احتياجات النسـاء يف هـذه البلدات. هنـا، ال يمكـن التّغافل عن أنَّ بعض السُّ

املحليـة ال تقـوم بتاتًا بتخصيـص ميزانيات ألنشـطة مستشـارة النهوض بمكانـة املرأة، 

أو أنّهـا ال تقـوم أصـاًل بتوظيف موظفـة يف هذه الوظيفة. هـذا إن دّل عـىل يشّء، يُدل عىل 

عـدم التّعامـل مع هـذه الوظيفة بشـكٍل جـّدّي ومهنّي. 

مضامني وأهداف الفعاليات النسائية املحلية. 4
أجريـت خـالل البحـث مقابالت مـع مديـري أقسـام الرتبيـة والتعليـم، مديري أقسـام 

الشـبيبة ومديـري برامـج مدينـة بال عنـف. هدفت هـذه املقابـالت إىل الوقـوف عىل أبرز 

وأهـم نشـاطات هذه األقسـام والربامـج فيما يتعّلـق بمناهضـة العنف ضد النسـاء، من 

خـالل التّطـّرق إىل مضامـني هذه األنشـطة وأهدافهـا وجمهورهـا، ومدى مسـاهمتها يف 

الحـّد مـن ظواهـر العنف مـن جهـة، ويف تعزيـز الرسـالة الرتبويـة والتوعويـة بني أهل 

املدينـة عموًمـا، وبني أبناء الشـبيبة خصوًصـا يف موضـوع مناهضة العنف ضد النسـاء. 

برامج أقسام الرتبية والتعليم

أكـد مديـرو ومديـرات أقسـام الرتبيـة والتعليـم أنَّ هنـاك فعاليـات وبرامـج ملناهضـة 

العنـف وتقبّـل اآلخـر يف كّل مراحـل الصفـوف عـىل مـدار كّل العـام الـدرايس. عـادًة، 

يُبـادر املرّكـزون/ات االجتماعيون/ات وبالتّعاون مع املستشـارات الرتبويـات، اىل برامج 

ـا فيمـا يتعّلـق بمناهضـة العنـف ضـد النسـاء عـىل وجه  ملناهضـة العنـف عموًمـا. أمَّ

الخصـوص، فتسـتعني أقسـام الرتبية والتعليـم ببعض الجمعيات النسـائية الناشـطة يف 

البلـدة. هـذا مـا أشـار اليـه ن.أ. إذ أكـد عىل أهميـة التعـاون بـني املـدارس والجمعيات 

النسـائية لتذويـت موضـوع مناهضـة العنـف ضد النسـاء بـني طالب املـدارس:
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نُبـادر خـالل العـام الـدرايس إىل محـارضات توعوية تهـدف إىل تذويـت موضوع 

مناهضـة العنـف ضـد النسـاء، وذلـك بالتعاون مـع مديـري ومديـرات املدارس 

باملهنيـني مثـل  ذلـك، نسـتعني  إىل  باإلضافـة  والثانويـة،  االبتدائيـة واالعداديـة 

املستشـارات الرتبويـات ومرّكـزات ومركـزي الرتبيـة االجتماعية يف املـدارس }..{ 

ونبـادر أيًضـا إىل محارضات بالتعاون مـع جمعية ز.ه. يف مواضيـع تتعلق باملرأة، 

مثـل مكانـة املـرأة يف املجتمـع، حقـوق املـرأة ومناهضة العنـف ضدها. 

ويف سـياٍق ُمتّصـل، أشـاَر الكثري مـن املديرين واملديـرات اىل أنَّ أقسـام الرتبيـة والتعليم 

تبـادر إىل احتفـاالت مـن خـالل تكريـم بسـيط للنسـاء، وذلـك يف عيـد األُم ويـوم املرأة 

تحديـًدا. هـذا املوضـوع كان واضًحـا يف حديـث ح.ج. إذ أشـارت إىل أنَّ قسـمها يُبادر إىل 

توزيـع الـورود إكراًمـا واحرتاًما للنسـاء يف يـوم املرأة وعيـد األُم:

يف يـوم املرأة وعيـد األُم نقوم بتوزيـع الورود عـىل املعّلمات والعامـالت يف املدراس 

ـلطة املحليـة املختلفـة. مـن خالل هـذه الربامـج نُقّدر  والحضانـات وأقسـام السُّ

عمـل املـرأة وتفانيهـا يف عملهـا ويف عطائها ويف ُرقـّي املجتمع. 

نسـتطيع تلخيص َدور أقسـام الرتبية والتعليم فيمـا يتعّلق بمناهضة العنف ضد النسـاء 

بأنـه يأخـذ طابًعـا تربويًا-تَوَعويًا مـن ناحيـة، وَدوًرا احتفاليًا من ناحيًة أُخرى. املشـكلة 

األساسـية التـي يمكن اإلشـارة اليهـا، أنَّ هذه األقسـام تفتقـر إىل خّطة تربويـة واضحة 

ومسـتدامة لتذويـت ورفـع الوعي بني أبنـاء الشـبيبة ملناهضة العنف ضد النسـاء. 

برامج أقسام الشبيبة

يعتـرب َدور أقسـام الشـبيبة مـن أهـم األدوار يف صقـل هويـة وشـخصية وعقليّـة أبنـاء 

الشـبيبة. هنا، مـن املهم اإلشـارة اىل أنَّ الخطـة االقتصادية املخصصة للمجتمـع العربي، 

ـلطة املحلية من خالل أقسـام الشـبيبة لتعزيز  922، تضّخ ماليني الشـواقل إىل خزينة السُّ

الرتبيـة الالمنهجيـة يف البلـدة واملبـادرة إىل فعاليات وبرامج ألبناء الشـبيبة يف سـاعات ما 

بعـد الظهـر. بالرغـم من ذلك، لـم تُبنّي نتائـج البحث أنَّ هنـاك برامج وفعاليـات تربوية 
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المنهجيـة تتعّلـق بمناهضـة العنف ضد النسـاء، ِسـوى برنامج واحد فقط ال غري. تشـري 

نتائـج البحـث إىل برنامـج واحد فقـط يهـدف إىل مناهضة العنـف عموًما، وهـو برنامج 

منع العنـف يف االنرتنت. 

أشـار مديـرو ومديـرات أقسـام الشـبيبة إىل أهميـة هـذا الربنامج، وقـد نَّوهـوا أيًضا إىل 

وجـود نقص كبري يف عـدد الربامج الرتبوية املتعلقـة بمناهضة العنف عموًمـا، وبمناهضة 

العنف ضد النسـاء خصوًصـا. فقد أكد ع.م. أنَّ املسـار األخرض الذي يحتـوي كل الربامج 

والفعاليـات الرتبويـة الالمنهجية يفتقر بشـكل جـّدي إىل برامج توعويـة تتعّلق بمناهضة 

العنـف ضد النسـاء، وعـادًة ما يختـار مديرو ومديرات أقسـام الشـبيبة برنامج مناهضة 

العنـف يف االنرتنت: 

هنـاك نقـٌص يف الربامج املناهضـة للعنف، واملناهضـة للعنف ضد النسـاء تحديًدا 

يف املسـار األخـرض }..{ يف كل سـنة نختـار الربنامـج الوحيـد املتعلـق بمناهضـة 

العنـف وهـو منـع العنـف يف االنرتنت.

تظهـر نتائج البحـث، أنَّ مديري ومديرات أقسـام الشـبيبة متعّطشـون إىل برامج تربوية 

المنهجيـة مضمونها األسـاس مناهضـة العنف، وتحديًدا ضد النسـاء. خـالل حديث ر.ه. 

أكـدَّ أنَّ هـذا املوضـوع ينقـص املسـار األخـرض، وعليه يجـب إثـراء املسـارات يف برامج 

تناهـض العنف ضد النسـاء:

عـادًة، نختار برنامـج االنرتنت اآلمن )منـع العنف يف االنرتنت( }..{ ليس يف املسـار 

األخرض سـوى برنامج االنرتنـت اآلمن. ال توجـد برامج تهـدف إىل مناهضة العنف 

ضـد النسـاء، لذلك مـن املهم إدخـال وإثراء املسـار األخرض يف مثل هـذه الربامج.

ه بالرغم من ضخ مئـات ماليني الشـواقل لتعزيـز وتمكني الرتبيـة الالمنهجية  نالحـظ أنّـَ

باملجتمـع العربـي، إاّل أنَّ نتائـج البحـث تؤكـد عـدم وجـود برامـج وفعاليـات تربوية ال 

منهجيـة تتعّلـق بمناهضة العنف ضد النسـاء، األمر الـذي يحتُّم عىل املهنيـني والجمعيات 

بنـاء برامـج يف هـذا الصـدد والعمـل عـىل إدراجـه يف املسـار األخـرض، ليتسـنى ملديري 

ومديرات أقسـام الشـبيبة اختيارهـا وتمريرها ألبناء الشـبيبة.
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برامج مدينة بال عنف

تُظهـر نتائـج البحـث أنّـه ليـس هنـاك برامـج عينيّـة تهـدف إىل مناهضـة العنف ضد 

النسـاء مـن خـالل برنامـج مدينـة بال عنـف. خـالل املقابـالت، أكـدَّ مديـرو ومديرات 

برنامـج مدينـة بـال عنـف، عـىل أنَّ الربنامـج يفتقـر إىل تخصيـص برامـج عينيّـة أو 

ميزانيـات خاصـة مـن ِقبَل الـوزارة للمبـادرة إىل برامـج ملناهضـة العنف ضد النسـاء. 

يف هـذا الّصـدد، قالـت ن.س. أنَّ برنامـج مدينـة بـال عنف يفتقـر إىل فعاليـات تناهض 

العنـف ضـد النسـاء رغـم أهمية هـذا املوضـوع، وذلك بسـبب عـدم تخصيـص ميزانية 

لفعاليـات توعويـة تهـدف إىل الحـد مـن ظاهـرة العنـف ضد النسـاء:

لأسـف، ال يتـم تخصيـص ميزانيـة من خـالل برنامـج مدينة بال عنـف ملناهضة 

العنـف ضـد النسـاء رغم أهميـة هـذا املوضـوع }..{ ليـس يف برنامـج مدينة بال 

عنـف أنشـطة عينيـة ملناهضـة العنف ضد النسـاء.

األمـر نفسـه يؤكـده ع.ك. حيـث أشـار إىل أنَّ شـح امليزانيـات يمنع مـن املبـادرة إلقامة 

فعاليـات ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء من خـالل برنامـج مدينة بـال عنف: 

هنـاك مشـاريع جاريـة ملناهضـة العنـف عموًمـا، وليس هنـاك برامـج ملناهضة 

العنف ضد النسـاء خصوصـا }..{ امليزانيات الشـحيحة تمنعنا من املبـادرة إلقامة 

فعاليـات ونشـاطات كثـرية، مـن ضمنها مناهضـة العنف ضد النسـاء. 

مـن امُللفـت لالنتبـاه يف نتائـج البحـث الخاصـة بهـذا القسـم، أنَّ الكثـري مـن مديـري 

ومديـرات أقسـام الرتبيـة والتعليم، أقسـام الشـبيبة وبرامـج مدينة بال عنـف، أكدوا عىل 

أهمية التشـبيك وتعزيـز التعاون بني هذه األقسـام للنهـوض امُلجتمعي واملبـادرة لربامج 

تهـدف إىل مناهضـة العنف ضد النسـاء. فقد أكـدَّ ن.أ. أنَّ هناك تشـبيكا دائما ومتواصال 

ـلطة املحليـة إلقامـة برامج تربويـة وتوعويـة يف املدارس يف  مـع األقسـام املختلفة يف السُّ

موضـوع مناهضـة العنف: 

التشـبيك بـني ِقسـَمي الرتبية والتعليـم والشـبيبة، باإلضافة إىل برنامـج مدينة بال 

عنـف هـو أمر مهـم ويعـود بالفائـدة عـىل مصلحـة الطـالب }..{ عادًة مـا نقوم 
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بربامج سـويًة يف املـدارس، وتكون هـذه الربامج توعويـة وتُبنّي اسـقاطات العنف 

واملجتمع.  الفـرد  عىل 

للتلخيـص، نالحـظ أنَّ موضـوع مناهضـة العنـف ضد النسـاء ليـس عىل ُسـّلم أولويات 

أقسـام الرتبيـة والتعليـم والشـبيبة وبرامـج مدينة بـال عنف. ذلـك لوجود عـدة عوامل، 

أهمهـا: طغيان قضيـة العنف عىل قضية العنف ضد النسـاء، شـح امليزانيـات املخصصة 

لهـذا الغـرض وعدم وجود خّطة سـنوية مدروسـة ممـا يمنع مـن املبادرة لربامـج عينيّة 

ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء. هنـاك حاجـة لتوحيد املـوارد ولتشـبيك مهنـي أكثر من 

أجـل بنـاء وصياغـة خّطـة مسـتدامة ملناهضـة العنـف ضد النسـاء مـن خالل ِقسـَمي 

الرتبيـة والتعليـم والشـبيبة، بالتعـاون الكامـل مـع برنامج مدينـة بال عنـف أو مجتمع 

آمـن كمـا اصطلح عـىل تسـميته مؤخًرا.

معيقات أمام املبادرة لربامج تناهض العنف ضد    .5

النساء
يمكننـا اإلشـارة، مـن خـالل نتائـج البحـث، إىل ثالثة عوامـل مركزيـة تُعيـق املبادرات 

ـلطات املحلية العربية. املشـاركون  لربامـج تهـدف إىل مناهضة العنف ضد النسـاء يف السُّ

يف البحـث أكـدوا أنَّ هـذه العوامـل تمنعهـم مـن املبـادرة ومن تنفيـذ مشـاريع توعوية 

ملكافحـة العنـف عموًمـا، وملناهضـة العنف ضد النسـاء عىل وجـه الخصـوص. العوامل 

الثالثـة التـي تـمَّ اإلشـارة إليها بشـكل واضح خـالل املقابالت، هـي: 1. شـح امليزانيات 

الخاصـة وغـري املرتبطة بمشـاريع عينيّـة 2. انعـدام الربامج واملـواد املهنيّـة التي تهدف 

ملناهضـة العنـف ضد النسـاء مـن ِقبَـل الـوزارات املعنيّـة 3. نقـص يف املـوارد البرشية 

التّخّصصيـة التـي تعمـل يف مجـال مناهضـة العنف ضد النسـاء. 

يف هـذا الّسـياق، أشـار ع.ك. اىل أنَّ معظـم الربامـج امُلمّولـة مـن ِقبَـل الـوزارات ال تأخذ 

بعـني االعتبـار قضايـا مناهضـة العنـف ضد النسـاء، كمـا أكـد أيًضا عىل وجـود نقص 
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كبـري يف املهنيـني واملهنيـات فيمـا يتعّلـق بموضـوع مناهضـة العنف ضد النسـاء: 

تمـّول الوزارات عادًة مشـاريع عينيّـة. أّي تأتـي امليزانيات وفق برامج ومشـاريع 

لذلـك ال يمكن اسـتغاللها ألمـوٍر أخرى. هـذه الربامـج ال تتناول قضايـا مناهضة 

العنـف ضـد النسـاء }..{ نالحـظ أنّه ليـس هنـاك الكثري مـن املهنيـني واملهنيات 

املتخصصـني يف قضايـا مناهضـة العنف ضد النسـاء. 

ـلطة املحليـة من خالل أقسـامها املختلفـة، البحث عن  نتيجـة هـذه املعيقات، تحاول السُّ

رشكاء لكـي تقـوم بمبـادرات يف موضـوع مناهضـة العنف ضد النسـاء. تقـول ط.ي. يف 

هـذا الّسـياق، إنَّ هناك نقصـا واضح يف املختصـني واملختصات يف مجـال مناهضة العنف 

ضـد النسـاء، باإلضافـة إىل انعـدام الربامـج وامليزانيـات الخاصة لهـذا املوضـوع، األمر 

ـلطة املحلية تبحث عـن رشكاء لتعزيـز َدور املرأة وتقديـم الخدمات لها: الـذي يجعل السُّ

بسـبب نقص املـوارد البرشية واملهنيني واملهنيـات، باإلضافة إىل انعدام شـبه كامل 

للميزانيـات والربامـج املتعلقـة بقضايـا مناهضـة العنف ضـد النسـاء، نتوجه إىل 

جمعيـات ومؤسسـات عديدة ومختلفـة لتقديم الخدمات البسـيطة التـي تحتاجها 

النسـاء عموًمـا، والنسـاء املعنّفـات عىل وجـه الخصـوص، مثل نعمـت وجمعيات 

نسـائية محلية. 

أخـريًا، حاولنـا من خـالل هـذا الفصل تسـليط الضوء عـىل أبرز نتائـج البحـث املتعلقة 

بموضـوع مناهضـة العنـف ضـد النسـاء بمسـتوياته املختلفـة: امليزانيـات واملـوارد، 

ـلطات املحليـة مـن  مضامـني وأهـداف الربامـج واملشـاريع واملعيقـات التـي تمنـع السُّ

املبـادرات إلقامـة املزيـد من الربامـج والفعاليـات ملناهضة العنـف ضد النسـاء ولتذويت 

هـذا املوضـوع بـني املواطنـني، وخصوًصا بـني أبناء الشـبيبة. 

تلخيص نتائج البحث النوعي

تظهـر نتائـج البحث النوعـي، من خـالل املقابـالت العميقـة، معطيات متعلقة بخمسـة 

نقـاط مركزيـة: أشـكال العنـف التـي تمارس ضـد النسـاء؛ املراكـز واألُطـر والوظائف 
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ـلطات املحليـة لقضايا  التـي تقـّدم الخدمـات للنسـاء؛ امليزانيات املخصصـة من ِقبَل السُّ

مناهضـة العنف ضد النسـاء؛ مضامـني وأهـداف الفعاليات النسـائية املحليـة؛ املعيقات 

التـي تمنع مبـادرات لربامـج تناهـض العنف ضد النسـاء. 

تبـنّي نتائـج البحـث أنَّ النسـاء يواجهـن ثالثة أشـكال مـن العنف بشـكل كبـري ودائم: 

العنـف الجسـدي، العنـف الجنـيس والعنـف الكالمـي، والعنـف االجتماعي-االقتصادي. 

تـؤدي هـذه األشـكال من العنـف إىل تعزيـز ارتباط وتبعيـة املـرأة بالرجل، مّمـا يمنعها 

مـن االسـتقاللية االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصادية والسياسـية، باإلضافـة إىل حرمانها 

مـن أبسـط الحقـوق، مثل الحـق بالتعليـم والحق بالعمـل. هـذا الواقع يمنع النسـاء من 

الوصـول إىل تحقيـق الـذات واالندمـاج باملجتمـع وتبـوؤ مناصب إداريـة ومؤثرة. 

بالرغـم مـن معاناة النسـاء من أشـكال عنـف مختلفـة، تحديًدا مـا ذُكَر أعـاله، ما زالت 

ـلطة املحليـة يف موضـوع مناهضـة العنـف ضد  هنـاك معيقـات كبـرية تقـف أمـام السُّ

النسـاء، أبرزهـا، النقـص كبـري يف تخصيـص املـوارد وامليزانيـات والوظائـف ملناهضـة 

العنـف ضـد النسـاء وتوفـري بيئـة حاضنـة وداعمـة لهّن. وهـو األمـر الذي يسـتوجب 

تخصيـص ميزانيـات كبـرية ألقسـام الخدمـات االجتماعيـة وإقامـة وحـدات ومراكـز 

محليـة وإقليمية لتوفـري الخدمات الالزمـة والرضورية لجمهور النسـاء عموًما، وللنسـاء 

خصوًصا.  املعنّفـات 

ـلطة املحليـة تعزيز  زيـادة الوظائـف وإقامـة املراكـز املحليـة والُقطريـة يحتّـم عىل السُّ

ـلطة املحليـة. تبنّي خالل  التشـبيك والتكامـل بني هـذه املراكـز واألقسـام املختلفة يف السُّ

البحـث، أنَّ هـذا التشـبيك من شـأنه أن ينعكس عـىل نوعيـة الخدمات املقدمة إىل النسـاء 

ومتابعـة قضاياهـّن. باإلضافـة إىل ذلك، تشـري نتائـج البحث، بشـكل واضـح، إىل الّدور 

التوعـوي والتثقيفـي والتمكينـي للجمعيـات النسـائية الناشـطة يف العديـد مـن البلدات 

 . لعربية ا

هـذه الجمعيـات من شـأنها أن تسـاهم بشـكٍل جـدّي فيما يتعلـق بتمكني النسـاء، نظًرا 

ملهنيّتها
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ـلطات املحليـة العربية. تظهـر نتائج   مـن جهة، وبسـبب شـح امليزانيـات املتوفرة يف السُّ

ـلطات املحليـة تمنـع مـن املسـاهمة املاديـة وتوفـري  البحـث أن األزمـات املاليـة يف السُّ

امليزانيـات لربامـج ونشـاطات عديـدة، مـن ضمنها برامـج ملناهضـة العنف ضـد املرأة.  

وأخـريًا، يمكـن تلخيـص النتائـج املتعلقـة بالنشـاطات التـي تبـادر لها أقسـام مختلفة 

ـلطات املحليـة العربيـة، وأبرزها قسـم الرتبيـة والتعليم، قسـم الشـبيبة، باإلضافة  يف السُّ

إىل برنامـج مدينـة بـال عنف. هـذه النشـاطات، بمعظمهـا، هـي بمثابة أنشـطة توعوية 

وترفيهيـة وتخـدم قّلـة قليلـة مـن أبنـاء الشـبيبة أو جمهـور النسـاء، وعـادًة، ال تكون 

هذه األنشـطة ُمسـتدامة، األمـر الذي يمنع ترسـيخ وتعميـق أهمية مناهضـة العنف ضد 

النسـاء وتسـليط الضوء عىل َدورهـّن الّريادي يف الحياة السياسـية واالجتماعيـة والثقافية 

ويف سـوق العمل وباقـي املجاالت. 
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البحث الكمي: استطالع الرأي

مقدمة

بـرزت أهميـة الـرأي العام مع بـزوغ فجر املجتمعات اإلنسـانية ونشـوء األطر السـيادية 

ومأسسـة الـدول. مع مـرور الوقت واسـتفحال سـريورات الدمقرطة تحّول الـرأي العام 

إىل أحـد أهـم مصـادر الرشعية السياسـية، والتي يسـعى كل مـن يتعاطى بالشـأن العام 

لفهمهـا، قياسـها والعمـل اسـتناًدا عليهـا. ويرى بعـض الباحثـني أن »الـرأي العام« يف 

شـتى املجـاالت ليس ظاهـرة فوق زمنيـة وإنما سـاحة متحركـة، ديناميـة ومتفاعلة مع 

البيئـة املحيطـة الداخليـة والخارجيـة، تؤثـر عليهمـا وتتأثـر بهمـا. كما أن سـرب أغوار 

الـرأي العـام والتعامـل معـه عىل أنـه جانب مـن العلـوم الدقيقة غـري صحيـح البتة. ال 

يمكـن االدعـاء عـىل االطـالق ان هنـاك تحوالت وتغـريات خطيـة ثابتـة، بإيقـاع واتجاه 

واحـد ثابـت، وإنمـا تحـوالت باتجاهـات مختلفـة وربمـا متعارضـة ومتناقضـة وحتى 

متباينـة فيمـا بينهـا. عالوة عـىل ذلـك، ارتبطت فكرة الـرأي العـام باألفـراد والجماعات 

واملجتمـع وقضايـاه املختلفـة.  وتطـورت مـع الوقـت وتمت مأسسـتها يف بلـدان عديدة 

ومنحهـا بعـًدا دسـتوريًا تحـت مسـميات مختلفة مثـل »االسـتفتاء العام«، وهـو بمثابة 

اسـتطالع رأي يشـارك فيـه جميـع املواطنـني البالغني يف بلد معـني من أجل ابـداء رأيهم 

يف قضيـة معينـة غالبًـا مـا تكـون خالفية ويتمحـور حولهـا نقاش جماهـريي كبري. 

مـع مـرور الوقـت أصبح تأثـري الـرأي العام كبـرياً جـًدا بحيـث ال يمكن تجاهلـه يف أي 

مجتمـع أو دولـة مـن دول العالـم يف الوقـت الحـارض حتى صـار »علًمـا« لـه نظرياته، 

فلسـفته وتقنياتـه املختلفـة، ورسـمت لـه أسـاليب وطـرق متعـددة لقياسـه ومعرفـة 

اتجاهاتـه لصياغـة أهـداف وبرامـج بمـا يتوافـق مع اتجاهـات الـرأي العام لكسـبه أو 

تحييـده أو التأثـري عليـه.  مـن هنـا بـرزت أهميـة فحـص مواقـف واتجاهـات املجتمع 

العربـي تجـاه القضيـة املركزيـة التـي تقع يف صلـب بحثنـا هذا. 

رمـى االسـتطالع الـذي أمامنا إىل تفحـص الرأي العـام العربـي الفلسـطيني يف إرسائيل 
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تجـاه مجموعـة مـن القضايـا التـي تُعنـى بشـؤون النسـاء ومكانتهـن يف املجتمـع من 

جهـة، إىل جانـب التعمـق يف اآلراء، املواقف والتوجهات بشـأن ظاهرة العنف ضد النسـاء. 

ومـن املهـم ذكـر أن اختيـار األسـئلة لهذا االسـتطالع لـم تكن حصيلـة تفكـري الباحثني 

املشـاركني يف االسـتطالع فحسـب بل اسـتناًدا عىل النتائج األولية للبحـث النوعي- الكيفي 

وتحليـل جـزء ال بأس به مـن املقابـالت املركزيـة يف البحث. 

صحيـح أن موضـوع العنف عموًما والعنف ضد النسـاء خصوًصا يحتاج إىل اسـتطالعات 

رأي أكـرب وأشـمل مـن االسـتطالع الـذي أطلقنـاه، إاّل أننـا حاولنـا أن نفحـص التماثل، 

التقاطـع والتبايـن فيمـا بني نتائـج البحـث النوعيـة ونتائج البحـث الكمية. ثمـة أهمية 

بالغـة إلجـراء بحث مختلط، نوعي وكمي يف آن، ألن من شـأنه أن يسـاهم يف تعميم النتائج 

وتعميـق فهمنـا للظواهر، القضايـا واالسـتنتاجات املختلفـة. البحث املختلط يسـعى ألن 

يشـمل رشائـح املجتمـع عموًمـا وعـدم التفـرد بمجموعة مـا دون أخـرى، بالتـوازي مع 

فهـم تفصيـيل لـآراء واملواقف مـن خالل املقابالت وسـرب غـور الظواهر مـن وجهة نظر 

املتقابلـني املشـاركني يف البحث.

 تجـدر اإلشـارة إىل أن التقريـر الـذي أمامنـا يعـي تماًمـا أن هنـاك بونـا بـني مواقـف 

وتوجهـات املواطنـني مـن جهـة وبني وضعيـة ومكانة النسـاء مـن جهة أخـرى. بمعنى 

آخـر، صحيـح أن اسـتطالع الـرأي يظهـر أن الحواجـز والعوائق التـي واجهت النسـاء 

بسـبب بنيـة املجتمـع البطريركي آخـذة بالتـأكل واالنحسـار، إاّل أن سـرب أغـوار الواقع 

الراهـن يـي بعكس هـذه التوجهـات وباإلمكان تفسـري هذا الفـارق بواسـطة مجموعة 

مـن االدعـاءات التـي تـرد يف أبحـاث ويف اسـتطالعات رأي مختلفة. 

أواًل، »االنحيـاز للمقبـول اجتماعيًـا«، ومحاولـة الظهور بمظهـر اجتماعي الئـق، بمعنى 

أن املشـاركني يف االسـتطالع يرحـون بمواقـف عامـة بشـأن قضايا تخص املـرأة تبدو 

عـىل أنهـا داعمة ومسـاندة للمرأة يف نضالهـا من أجل املسـاواة التامة، إاّل أن السـلوك عىل 

أرض الواقـع يـي بعكس ذلك. 

ثانيًـا، باإلمـكان فهـم قـراءة بعـض النتائـج بـأن هنـاك تحسـنا ملحوظا عىل املسـتوى 
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العـام بسـبب سـريورة الحداثـة، العوملـة والتقـدم االجتماعـي وقد تأثـر املجتمـع فعاًل 

بالتحـوالت االقتصاديـة- االجتماعيـة وأصبحت مـكان املـرأة يف الحيز العام أمـرا مقبوال 

جـًدا وجزءا من املشـهد العـام. إاّل أن الفارق بـني الجانب التريحي والجانـب التطبيقي 

يـدل عـىل أن القبـول املبدئـي ال يكفـل ترجمتـه إىل فعـل تطبيقـي ألن عنـارص املجتمع 

التقليـدي البطريركـي مـا زالـت حـارضة ولـم يصـل الجميـع إىل تقليـص الفجـوة بني 

التريـح وبـني التطبيـق. بمعنـى أن هنـاك اسـتعدادا وقبـوال إلحقـاق املسـاواة، تغيري 

توزيعـة األدوار الوظيفيـة يف املجتمـع، مناهضـة العنـف ضـد النسـاء ودعـم تمثيلهـا 

السـيايس عموًمـا. إال أن تطبيـق هـذه املبـادئ عـىل الحاالت الخاصـة ما زال غـري ناضج 

وبحاجـة إىل فـرتة زمنيـة أخـرى ليتحـول اىل حقيقـة راهنة. 

ثالثًـا، باإلمـكان رؤيـة النتائـج عـىل أنهـا واقعيـة إال أن نتائجهـا الفعليـة سـتطفو عىل 

السـطح عّمـا قريب. يميل جزء مـن املواطنني إىل االعتقـاد، صدًقا، بأنهـم يتمتعون باآلراء 

املواقـف الصحيحـة والسـلمية إاّل أن الواقـع الـذي نراه بعكس مـا يرجـون ويأملون هو 

نتـاج آراء وسـلوك اآلخريـن الذيـن يختلفون عـن مواقفهـم. ال يعني هذا عـىل أي حال أن 

املواطنـني ال يرحـون صدًقـا بما يـدور يف فلكهـم ويف أذهانهم إاّل أن هناك بونا شاسـعا 

بـني الواقع وبني نظـرة النـاس إىل الواقع.

 

نبذة عن املتغريات الديموغرافية لالستطالع 

شـاركت يف اسـتطالع الـرأي عينـة تمثيليـة مؤلفـة مـن 556 شـخصا مـن البالغـني يف 

املجتمـع العربـي يف البـالد، إاّل أن النتائـج تتعلـق بمواقـف واراء عينة تمثيليـة تعادل ال 

501 بسـبب غربلـة نتائـج االسـتطالع التجريبـي )البايلـوت( وبعـض النتائـج التي لم 

تكتمـل فيهـا بعـض اإلجابـات. جميع املشـاركني يف العينـة التمثيليـة أجابوا عـىل جميع 

األسـئلة يف االسـتطالع بـدون القفـز عنهـا البتـة. كما أسـلفنا سـابًقا يشـمل اسـتطالع 

الـرأي عينـة تمثيليـة للمجتمـع العربـي الفلسـطيني يف إرسائيـل مـع مراعاة التقسـيمة 

الجغرافية-اإلقليميـة، الرتكيبـة الدينية، التوزيعـة الجندرية، الفئات العمرية واملسـتويات 
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املجتمـع  الفئـات والرشائـح يف  الوصـول إىل كافـة  التعليمية-الثقافيـة، وذلـك بهـدف 

ومحاولـة إجـراء مقارنـات بـني املواقـف والتوجهـات وفحص فيمـا اذا كان هنـاك تأثري 

للمتغـريات االجتماعيـة والديموغرافيـة عـىل نتائـج االسـتطالع والخوض يف أسـباب هذه 

االختالفـات بنـاًء عـىل النظريـات القائمة يف علـم االجتمـاع والعلوم اإلنسـانية.   

شـارك يف االسـتطالع %50.3 مـن الرجال مقابـل %49.7 من النسـاء وهو مـا يتقاطع 

مـع التوزيعـة الجندريـة الفعلية للمجتمـع العربي يف إرسائيـل. يعترب املجتمـع العربي يف 

إرسائيـل مجتمًعـا فتيًـا )من حيـث الفئات العمريـة( مقارنـًة باملجتمع اليهـودي. 49% 

من املشـاركني واملشـاركات يف االسـتطالع ينتمون إىل الفئة العمريـة 18 – 29، يف حني أن 

%20 ينتمـون إىل الرشيحـة العمريـة 30 – 44. عـالوة عىل ذلك، %20 من املشـاركني يف 

االسـتطالع تـرتاوح أعمارهم بني 45 – 59 سـنة. كمـا أن %11 من إجمايل املشـاركني يف 

اسـتطالع الـرأي ينتمون إىل الفئـة العمريـة 60 وما فوق. 

%55 مـن املشـاركني يف اسـتطالع الرأي يسـكنون يف منطقـة الجليل وهـي املنطقة التي 

يقطـن فيهـا أكثر مـن نصف أبنـاء وبنات املجتمـع العربـي يف إرسائيل. إضافـة إىل ذلك، 

%15 من املشـاركني يف االسـتطالع يسـكنون يف املثلث الشـمايل )من سـالم وزلفة وحتى 

باقـة الغربيـة(، %10 يسـكنون يف املثلـث الجنوبـي )حتـى كفـر بـرا(، %10 يقطنون 

يف النقـب )يشـمل التجمعـات السـكنية املركزيـة والقـرى غري املعـرتف بهـا( إضافة إىل 

%10 اخريـن يف املـدن املختلطـة وهو مـا يعادل تقريبًـا التوزيعـة الجغرافيـة- اللوائية 

للمواطنـني العـرب يف إرسائيل. 

أمـا بالنسـبة للمسـتوى التعليمي-الثقـايف، تبـني أن %4 مـن املشـاركني يف االسـتطالع 

درسـوا حتى املرحلـة اإلعدادية )بـني ابتدائي وإعـدادي(، %28 أنهوا تعليمهـم الثانوي، 

%18 أنهـوا تعليم فـوق ثاني غري أكاديمي )شـهادات مهنية(، %35 أنهـوا التعليم للقب 

األول و-%16 درسـوا للقـب الثانـي ومـا فـوق. هنـاك تمثيل أكـرب للرشائـح األكاديمية 

يف االسـتطالع ولذلـك أعدنـا موازنـة التوزيعـة بموجـب التوزيعـة الفعليـة للمسـتوى 

التعليمـي- الثقـايف يف املجتمـع العربي الفلسـطيني يف إرسائيـل بغية تعميـم النتائج وأن 

تكون شـاملة قـدر اإلمكان. 
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تـم ضبط االسـتمارة ومتابعـة عمليـة جميع املعطيـات من قبـل طاقم البحـث الذي قام 

بفحـص يومـي لسـريورة جمع املعطيـات عىل مـدار 7 أيام متتاليـة، وقـام بفحص دائم 

ومسـتمر لكافـة املعضـالت خالل عمليـة جمع املعطيـات وإعطـاء أجوبة وحلـول لكافة 

املعضـالت التـي رافقـت العمليـة. بعـد االنتهاء من جمـع املعطيـات للعينة املتفـق عليها 

بالبحـث تـم جمع معطيـات لـ 55 عينـة إضافية لفحص مـدى دقة النتائـج والتيقن من 

عـدم تأثرهـا بالتطـورات خالل أيـام جمع املعطيـات وتبـني أن املعطيات شـبه متطابقة 

وهو مـا يؤكـد مصداقية البحـث وأمانته.  
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نتائج الستطالع

مـن الطبيعـي أن يكـون هنـاك تبايـن بـاآلراء، املواقـف والتوجهـات نظـًرا ألن املجتمع 

العربـي ليـس كتلـة صمـاء وليـس وحـدة واحدة بـل هو مكـون مـن أفـراد، مجموعات 

وعنـارص متنوعـة ومتباينـة فيما بينهـا. ال يقصـد بالتباين أن يحمل شـخص مـا موقًفا 

مـن قضيـة مـا وشـخص آخـر يحمـل موقًفـا مغايـًرا ومعاكًسـا لـأول، بـل أيًضا عىل 

مسـتوى منسـوب التوافق واالختالف، التأييد واملعارضة بشـأن كل موضـوع وكل موقف. 

ثمـة داعمون بشـدة لقضيـة معينة وداعمـون بدرجة أقـل وداعمون بمدى متوسـط وغري 

داعمـني البتـة ومعارضون بشـدة. لذلك، ومـن أجل عرض هـذا املدى من املواقـف واآلراء 

وعـدم إغفاله وبنفس اآلن تسـهيل وتبسـيط عمليـة عرض املعطيـات للقارئ قمنـا ببناء 

»املـؤرش الثنائـي« الـذي يحـاول حـر األجوبة يف خانـات متقاربـة من أجل اسـتيضاح 

املواقـف والتباينـات فيما بينهـا. وعليه، تم دمـج الخياريـن »بمدى كبري جـًدا« و »بمدى 

كبـري« ضمـن خيـار واحد تحـت فئة جديـدة تحتوى عىل اسـم مؤيـد أو داعـم أو موافق 

)بموجـب صيغـة السـؤال املطـروح(، كمـا وتم جمـع الخياريـن »بمـدى قليل جـًدا« و 

»باملـرة ال« تحـت فئـة جديـدة تحتـوي عـىل اسـم معـارض، أو رافـض أو غـري موافق. 

اسـتخدام املـؤرش الثنائي يسـهل عملية اسـتعراض املعطيـات والبيانات التـي ظهرت يف 

االسـتطالع. سـنقوم باسـتخدام املؤرش الثنائي خالل التقريـر البحثي الحـايل. عالوة عىل 

ذلـك، سـنقوم باسـتعراض املعطيـات والبيانـات عـىل شـكل رسـوم بيانية تظهـر كافة 

الخيـارات والفئـات مـن »مدى كبري جـًدا« وحتى »باملـرة ال« كي ال نلغـي التباينات داخل 

كل فئة وبـني الفئـات جميعها.

كمـا سـيتم اسـتعراض العالقـات ذات الداللـة اإلحصائية فيما لـو وجدت بـني املتغريات 

االجتماعيـة والديموغرافيـة وبـني املواقـف، اآلراء والتوجهـات التـي بـرزت مـن خـالل 

عمليـة جمـع املعطيات واإلشـارة إليهـا عىل الرغم مـن أن هذا ليـس هدف البحـث وإنما 

اسـتعراض موقـف املجتمـع العربـي مـن القضايا التـي تتعلـق بموضوع البحـث الذي 

 . منا ما أ
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رسم بياني 1: مدى تعرض النساء للعنف بجميع أشكاله 

يسـتدل مـن تحليـل نتائج االسـتطالع أن هنـاك وعيا كبـريا جـًدا داخل املجتمـع العربي 

لقضيـة العنـف ضـد النسـاء وليـس هناك حالـة إنكار مثـل هـذه الظاهرة. حيث أشـار 

%81 من املشـاركني يف االسـتطالع إىل أن النسـاء العربيات يتعرضن إىل العنف بأشـكاله 

املختلفـة )%34 بمـدى كبـري جـًدا و %47 بمدى كبـري(، يف حـني أن %19 رصحوا بأن 

النسـاء العربيـات ال يتعرضـن للعنـف )%16 بمـدى قليـل و-%3 باملـرة ال(. يالحـظ 

مـن خـالل التباينـات داخـل الخانـات والفئـات املختلفة أنـه ليس هنـاك إغفـال لوجود 

الظاهـرة. بمعنـى أن غالبيـة الذين رصحوا بأن الظاهـرة غري موجـودة اعتربوها موجودة 

بمـدى قليـل جـًدا وليس عـىل أنها غـري قائمـة البتة. 
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رسم بياني 2: املوقف من »مسؤولية« املرأة بشأن حالت العنف ضد املرأة 

تميـل مجموعـات مضطهـدة وتعاني مـن القمـع والقهـر إىل تبني روايـة القاهـر وتذويت 

منطلقاتـه وتوجيـه أصابـع االتهـام بشـأن أوضاعهـا ومكانتهـا إىل عوامل داخليـة ترتبط 

باملجموعـة املقهـورة، وليـس إىل القاهر ومنظومـة القمع التي تسـتخدم من أجل السـيطرة 

واإلخضـاع. هـذا هـو الحال مـع قضية العنـف ضد النسـاء حيث توجـه أصابـع االتهام إىل 

املـرأة إياهـا، ضحية العنـف، من خـالل تحميلها مسـؤولية العنـف ضدها. لكـون املجتمع 

العربـي مـا زال قابًعـا تحـت وطـأة مفاهيـم ذكورية وأبويـة فما زالـت بعـض القطاعات 

النسـائية والقطاعـات التي تتعـرض للعنف واالضطهـاد خصوًصا تتبنى مثل هـذه الرواية، 

وتوجـه أصابـع االتهـام للمـرأة كأنهـا الباعث واملسـبب للعنف ضـد املرأة وهو مـا اصطلح 

عـىل تسـميته »متالزمـة املـرأة املعنفـة«. يف حـاالت كثرية من هـذه املتالزمـة، ال تُبّلـغ املرأة 

عـن العنـف للرشطـة وتتجنب البـوح لعائلتهـا وأصدقائها عـن حقيقة ما تتعـرض له. ثمة 

دراسـات عديـدة تثبت أنه باإلمـكان التحرر من إسـار هذه املتالزمة واسـقاطاتها النفسـية 

عـىل املـرأة التـي تتعـرض ألشـكال عديـدة مـن العنـف. يشـار إىل أن املـرأة تمـر بمراحل 



82

العنف ضد النساء في البلدات العربية ودور السلطات المحلية في مكافحته

عديـدة يف خضم هـذه املتالزمة:  

 النكـران: تكـون املـرأة يف هـذه املرحلـة غري قـادرة عـىل تقبّل حقيقـة كونهـا ُمعنفة، . 1

فتلجـأ إىل تربيـر اإلسـاءة بحقها من خـالل منظومة ذهنيـة تربيرية لتخفيـف وطأة ما 

تتعـرض له مـن أذى جسـدي ونفيس.

 الشـعور بالذنـب: يف هـذه املرحلة تنتقـل املرأة من حالـة التربير باالرتـكاز عىل ظروف . 2

موضوعيـة خارجيـة إىل الـدوران يف فلـك العوامـل الذاتيـة. حيث تشـعر املـرأة يف هذه 

املرحلـة أنهـا هـي مـن تسـببت باإلسـاءة لنفسـها وأنها هـي التـي جلبت هـذا العنف 

 . لنفسها

 االسـتدراك: ينتـج هـذا التحـول نتيجـة ملسـار توعـوي وأما مـن خالل حجـم العنف . 3

الـذي تتعـرض لـه املـرأة، حيث أنهـا تسـتدرك يف هـذه املرحلـة الحرجة بأنها ليسـت 

مسـؤولة عّمـا يحصـل لهـا، وأنهـا ال تسـتحق اإلسـاءة وأن رشيكهـا يمتلك شـخصية 

عدائيـة وشـخصية ذكوريـة تسـتبيح االعتـداء عـىل رشيكتـه وال يوجـد رادع لذلك. يف 

هـذه املرحلـة تبدأ املـرأة بإظهار أشـكال مـن املقاومة والرفـض وعدم اإلذعـان للعنف 

ضدها.  املوجـه 

 املسـؤولية: يف هـذه املرحلـة تصل املـرأة إىل درجة مـن الوعي الذي يرفض البقاء أسـري . 4

للواقـع العنيـف، القمعـي والقاهـر بحقهـا. هنـا تتقبـل املـرأة أن املسـؤولية تقع عىل 

عاتـق الرشيـك الـذي يعاملها بعنف مسـتمر، وتبدأ املـرأة بتحرير تفكريهـا أواًل م رؤية 

األمـور بمنطقهـا الذاتـي واملوضوعـي وتظهر أشـكال أكثر حـدة ملقاومة الواقـع الراهن. 

مـن الطبيعـي أن متالزمـة املـرأة املعنفـة ال تصيـب فقـط النسـاء اللواتي يتعرضـن لعنف 

وبإمكانهـا أن تكـون لـدى نسـاء ال يتعرضـن للعنـف ولكنهـن يتماهـني مـع منطلقـات 

الخطـاب الذكوري-البطريركـي ويوجهـن أصابـع االتهام للمـرأة بداًل من توجيـه ذلك نحو 

القاهر-القامـع والقاتـل يف أحيـان مختلفة. 

أظهـر االسـتطالع أن %33 مـن املواطنـني العـرب يف إرسائيـل يعتقـدون أن املـرأة تتحمل 

جـزًءا كبـريًا من املسـؤولية جراء العنف الـذي تتعرض لـه، يف حـني أن %67 يعتقدون أنها 
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ال تتحمـل هـذه املسـؤولية. بمعنـى أن هنـاك فئـة ليس قليلـة تـرى أن العنف ضد النسـاء 

يرتبـط بالنسـاء وليس نتيجة للمعتقـدات واملنطلقـات البطريركية والذكورية التي تسـتبيح 

االعتـداء عىل النسـاء وتـربر للرجال انتهاك أجسـاد النسـاء. 

رسم بياني 3: وجود برامج من أجل مناهضة العنف ضد النساء 

هنـاك برامـج ومشـاريع متنوعـة، وإن كانت ليسـت بكثرية، تهـدف إىل مناهضـة العنف 

ضـد النسـاء. ترتاوح هذه املشـاريع بني الفعاليـات الرتفيهية مروًرا بالورشـات التمكينية 

ووصـواًل إىل املسـارات العالجيـة واملرافقـة املهنية للنسـاء املعنفـات كما ظهـر يف تحليل 

الجانـب الكيفـي- النوعـي للبحث الـذي أمامنا. ومن املهم التشـديد عىل أن هناك التباًسـا 

معينًـا ظهر لدى أصحاب الشـأن داخل الجهـاز البريوقراطي-املهني يف السـلطات املحلية 

العربيـة بشـأن مناهضـة العنـف ضـد النسـاء. حيـث لوحـظ أنـه ال يتـم الفصـل بني 

مناهضـة العنـف عموًما ومناهضـة العنف ضـد النسـاء خصوًصا. عند توضيـح املقصد 
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يف املقابـالت والرغبـة يف التحديـد أشـار قسـم كبري مـن املهنيـني اىل أن مناهضـة العنف 

عموًمـا تحتـوي بداخلهـا مناهضـة العنـف ضد النسـاء، وهـذا ما بـدى جليًـا وواضًحا 

عنـد تحليـل املقابـالت أيًضا. هنا ال بد من التشـديد عـىل أّن العنف املسـترشي يف املجتمع 

العربـي ال يتطابـق مـع العنف ضـد النسـاء، فلأخـري خصوصيـة معينـة وموازين قوة 

مختلفـة وبحاجـة إىل أدوات عمـل وآليـات تختلف عن سـائر أشـكال العنـف، وإن كانت 

هنـاك تقاطعـات فيما بينهمـا ملناهضة العنـف ضد النسـاء يف التجمعات السـكانية التي 

يقطنـون بهـا. لقـد أفـاد %42 بأنهم يعلمـون عن وجـود برامـج وفعاليات ومشـاريع 

ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء يف بلداتهـم، ممـا يعني أنـه لو كانـت هناك برامـج جدية 

ومكثفـة لكانـت بـارزة لدى جميـع قطاعات املجتمـع وعلموا بهـا. هذا عدا عـن االلتباس 

الـذي يحصـل عنـد الحديث عـن برامـج ملناهضة العنـف عموًمـا ومناهضـة العنف ضد 

النسـاء عىل وجـه الدقة. 

رسم بياني 4: توزيعة املشاريع املناهضة للعنف ضد املرأة عىل األقسام والدوائر يف 

السلطات املحلية العربية 
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للسـلطة املحليـة أهميـة كبـرية لدى املجتمـع العربـي يف إرسائيـل. تنعكس هـذه األهمية 

يف نسـب التصويـت املرتفعـة يف البلـدات العربيـة مقارنـًة بنسـب التصويـت املنخفضة 

خـالل االنتخابـات املحليـة لـدى املجتمـع اليهـودي، ويف نسـبة التصويـت املرتفعـة يف 

االنتخابـات املحليـة يف البلـدات العربية مقابـل تلك املنخفضـة يف االنتخابـات الربملانية يف 

البلـدات العربيـة إياهـا. فضاًل عن ذلـك، املنافسـة بني القوائـم املختلفة وبني املرشـحني 

عـىل رئاسـة السـلطة املحلية تـي بهـذه األهمية وتعكسـها. انتهـاء االنتخابـات ال يعني 

انتهـاء املنافسـة إطالًقا حيث تسـتمر األطـراف املتنافسـة بمتابعة الحراك الـذي يقوم به 

الرئيـس وائتالفـه البلـدي ومراقبتـه عن كثب. هـذا الواقع السـيايس يجعل عمل السـلطة 

املحليـة هامـاً جـًدا لـدى املواطنـني ويجعلهـم أكثر اطالًعـا عىل املشـاريع املختلفـة التي 

تقـوم بهـا السـلطة املحلية بمختلـف أذرعهـا وأقسـامها ودوائرها. 

أظهـر اسـتطالع الـرأي بـأن %49 مـن املواطنـني العرب أفـادوا بأنـه ليـس لديهم علم 

بوجـود فعاليـات مـن هـذا القبيل عـىل اإلطالق، يف حـني أن %31 مـن املواطنـني العرب 

رصحـوا بـأن قسـم الخدمـات االجتماعيـة )الشـؤون االجتماعية( هـو من يقـوم بربامج 

ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء. عـالوة عـىل ذلـك، رأى %10 أن قسـم الرتبيـة والتعليم، 

املـدارس واملؤسسـات الثقافية هم من يقـوم بمثل هذه األنشـطة والفعاليات، %5 رصحوا 

بـأن املركز الجماهريي، %4 أشـاروا إىل أن قسـم الشـبيبة ومراكز الشـباب هي من تقوم 

بفعاليـات يف هـذا املضمار. انعكسـت هـذه النتائـج أيًضـا يف املقابالت التـي أجريناها يف 

الجانـب النوعـي للبحث. غالبية األقسـام أشـارت بريح العبـارة أنها ال تقـوم بفعاليات 

وأنشـطة ملناهضـة العنـف ضد النسـاء باسـتثناء قسـم الخدمـات االجتماعيـة ومرشوع 

مدينـة بـال عنف مـن خالل تعاونه مـع املدارس والعمـل التوعوي يف هذا املضمار.  يشـار 

إىل أن غالبيـة الفعاليـات هـي إرشـادية- توعويـة من خـالل محارضات وورشـات عمل 

ولقـاءات إرشـادية ليـس إاّل، وجمهـور الهدف إمـا من النسـاء وإما من طـالب وطالبات 

املـدارس ممـا يجعل هذه األنشـطة محـدودة التأثـري ومصحوبة بتغيـرياٍت طفيفة. 
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رسم بياني 5: مدى التفاعل واملشاركة مع برامج، مشاريع وفعاليات ملناهضة 

العنف ضد النساء

يشـهد املجتمـع العربـي تراجًعـا ملموًسـا يف أشـكال املشـاركة الجماهرييـة والتفاعـل 

مـع الحيـز العـام. يعـود هـذا الرتاجـع إىل أسـباب وعوامـل داخليـة وخارجيـة، أهمها: 

غيـاب القـدرة عـىل التأثري عـىل مجريـات األمـور، انعـدام الثقة باملؤسسـات السياسـية 

واالجتماعيـة، وظهـور وسـائل التواصـل االجتماعـي التـي اسـتبدلت املشـاركة امليدانية 

باملشـاركة الرقميـة. تؤدي هـذه العوامـل مجتمعة إىل ابتعـاد الناس عن العمل السـيايس 

والنشـاط االجتماعـي واملشـاركة الجماهرييـة. ومـن املهـم اإلشـارة إىل ضعـف ووهـن 

الخطـاب اإلعالمي لدى السـلطات املحلية ومؤسسـات املجتمع املدني والحـراكات املحلية، 

ممـا يـؤدي إىل تقليـص قـدرة الحشـد والتجنيـد لديهـا خصوًصـا يف قضايا ليسـت عىل 

رأس سـلم أولويـات الـرأي العـام كقضيـة العنف ضد النسـاء. 

تبـني مـن تحليل اسـتطالع الـرأي أن %86 من املواطنـني العرب يف إرسائيل لم يشـاركوا 

يف برامـج وفعاليـات ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء، يف حـني أن %14 رصحـوا بأنهـم 
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شـاركوا. مـن الطبيعي أن يعود هـذا الرتاجع إىل شـح الفعاليات واألنشـطة يف هذا املجال 

إاّل أن واقـع الحال يشـري أيًضـا إىل عدم اهتمـام أو إىل الطعن يف أهمية هـذا املوضوع لدى 

قطاعـات معينـة يف املجتمع العربي، ويجعله هامشـيا وذلـك لعدم اعتبـار جريمة العنف 

املمارسـة ضـد املـرأة قضيـة وطنية مـن الدرجـة األوىل وإنمـا مـا زال املجتمـع يعتربها 

قضيـة أرسيـة وعائلية محـض وال يحـق للمجتمـع التدخل بها. 

رسم بياني 6: مدى التفاعل واملشاركة مع األيام واملناسبات التي ترتبط باملرأة

جانـب مـن الفعاليـات واألنشـطة املتعلقـة بمناهضـة العنـف ضـد املـرأة ورفـع مكانة 

املـرأة موجـود عـىل أجنـدة السـلطات املحليـة العربيـة. إال أنـه وبالرغـم من ذلـك تقوم 

العديـد من املؤسسـات واألقسـام بإحياء يـوم املـرأة العاملي، االحتفـال بعيـد األم وأيًضا 

اجـراء فعاليـات بمناسـبة اليـوم العاملـي ملناهضة العنف ضد النسـاء من خـالل طقوس 

احتفاليـة واحتفائيـة أكثر مـن كونها محطات نضاليـة وكفاحية تهـدف إىل تعزيز مكانة 
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املـرأة وتطويرهـا سياسـيًا، اقتصاديًـا واجتماعيًا. أشـارت غالبية املقابـالت اىل أن العديد 

مـن الفعاليـات التـي تقـوم بهـا املؤسسـات املختلفة هـي عىل شـكل طقـوس احتفالية 

وفعاليـات ترفيهيـة تقتـر يف غالبها عىل توزيـع الـورود والهدايا عىل النسـاء واألمهات 

وبعـض املحـارضات وورشـات العمل القليلة. يسـتدل من اسـتطالع الـرأي أن %62 من 

املواطنـني العـرب لم يشـاركوا يف مثل هـذه األيام واملناسـبات التي ترتبط باملـرأة يف حني 

أن %38 شـاركوا بها. 

رسم بياني 7: دور السلطة املحلية يف املبادرة إىل مشاريع وفعاليات ملناهضة 

العنف ضد النساء 

تسـعى السـلطة املركزيـة يف السـنوات األخـرية إىل توسـيع مسـؤولية السـلطات املحلية 

والخدمـات امللقـاة عـىل عاتق هـذه السـلطات بـدون أن تمدها باملـوارد املاديـة الكافية. 

تصبـح األمـور أكثـر تعقيـًدا نتيجـة للنظـام االقتصـادي النيوليـربايل الـذي يسـاهم يف 

توسـيع الفجـوات والفـوارق بني السـلطات املحليـة الكبـرية والصغرية، بـني املوجودة يف 
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املركـز وتلـك املوجـودة يف األطراف وبـني تلك العربيـة وتلـك اليهودية. تفتقر السـلطات 

املحليـة إىل مـوارد ذاتيـة تسـاعدها يف تمويـل مشـاريع وأنشـطة وفعاليـات يف مجـاالت 

تتعـدى املرافـق الخدماتيـة األساسـية. وعليـه، تبقى مجـاالت عديـدة مهملـة وال تحرك 

السـلطة املحليـة تجاهها سـاكنًا. 

يـرى %88 مـن املواطنـني العرب أنه ينبغـي عىل السـلطة املحلية أخذ زمـام املبادرة وأن 

تكـون فاعلة من خـالل مبادرات، نشـاطات، مشـاريع وفعاليات تسـعى ملناهضة العنف 

ضـد النسـاء، يف حـني أن %12 يعتقـدون خالًفـا لذلـك أنـه ليس عـىل السـلطة املحلية 

مسـؤولية كهذه. 

رسم بياني 8: كمية الفعاليات املناهضة للعنف ضد النساء والتي تساهم يف 

تقليص الظاهرة
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عطًفا عىل ما سـبق أشـار %75 مـن املواطنني العـرب اىل أنه ال توجد فعاليات ومشـاريع 

فعليـة ملناهضـة العنف ضد النسـاء التـي من شـأنها التقليل مـن حدة الظاهـرة وتغيري 

املنـاخ العـام يف حني أن %25 رصحـوا بأنه توجد مشـاريع كهذه. 

رسم بياني 9: مدى املشاركة الفعالة يف املشاريع واألنشطة املختلفة ملناهضة 

العنف ضد النساء 

تحدثنـا سـابًقا عـن أشـكال املشـاركة الجماهرييـة والتفاعـل مع الحيـز العـام باعتبار 

أن هنـاك تراجًعـا عامليـا ومحليـا يف هذا السـياق. بـدون الخـوض والتعمـق يف تفاصيل 

هـذا الرتاجـع إاّل أنـه كانت هناك هبـات وانتفاضات بشـأن اسـتفحال العنـف والجريمة 

املنظمـة داخـل املجتمع العربي، وشـهدت السـنة املاضية مظاهـرة كبرية يف هذا السـياق 

يف قريـة مجـد الكـروم، إاّل أنـه لـم تكـن هنـاك اسـتمرارية يف مثـل هـذه النشـاطات. 

هنـاك تعامـل مختلـف مع قضيـة العنف. أكثـر ما يحـرك النـاس ويدفعهم هـو العنف 
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والجريمـة املنظمـة التـي تطـال حيـاة املواطنـني وتمـس أمنهم الشـخيص ألنهـا تخلق 

مناخـا وجـوا عامـا يفتقـر لأمـن واألمـان، ويتفاعلون بشـكٍل أقـل مع العنـف األرسي 

والعنـف ضـد النسـاء عـىل وجـه التحديد. وهـذا بحاجـة إىل فحص وتمحيـص خاص يف 

مسـتقبلية.  أبحاث 

أفـاد نحـو %35 مـن املواطنـني العـرب أنهـم يرغبـون باملشـاركة الفعالـة يف فعاليات 

ونشـاطات ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء. كما أشـار %16 اىل أنهـم يريدون املشـاركة 

إىل حـٍد مـا بمثل هـذه املشـاريع واألنشـطة. برزت نسـبة كبرية مـن املرتدديـن الذين لم 

يقـرروا بعـد توجههـم يف مثل هـذه القضية. حيـث أشـار %24 إىل أنه لربما يشـاركون 

يف مثـل هكـذا نشـاطات، وشـدد %8 عـىل أنهـم لـن يأخـذوا دوًرا فيها يف حـني أن 3% 

رصحـوا بأنهـم سـيقاطعونها و- %10 لـم يقـرروا بعد. 

رسم بياني 10: الجهة املسؤولة عن العنف ضد النساء
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هناك فشـل مؤسسـاتي يـؤدي إىل اسـتمرار ظاهـرة العنف عموًمـا وظاهـرة العنف ضد 

النسـاء عـىل نحـٍو خـاص. املـدارس النظريـة املؤسسـاتية تـرى أن النظـام االجتماعي، 

االقتصـادي والسـيايس هو انعكاس لأدوار املؤسسـاتية املختلفـة وإذا كانت هناك ظواهر 

سـلبية فمردهـا إىل الخلـل يف األداء املؤسسـاتي والسياسـات العامـة. وعليـه، تـم توجيه 

سـؤال حول املؤسسـة املسـؤولة عـن ظاهـرة العنف ضـد النسـاء. ُطلب من املشـاركني 

يف االسـتطالع اختيـار ثالث مؤسسـات من القائمة بحسـب مـدى تحمل املسـؤولية تجاه 

الظاهرة. 

تحليـل النتائـج أظهر بأن %67 مـن املجتمع العربي يـرى أن العائلة هي املسـؤول األول 

عـن ظاهـرة العنف ضـد النسـاء. العديد مـن حاالت العنـف ضد النسـاء يتـم احتواؤها 

داخـل العائالت وعـدم التريح بهـا ملكتب الشـؤون االجتماعية أو للرشطـة. احتواء مثل 

هـذه املظاهـر بـدون وجـود رادع قانوني وأخالقـي من شـأنه أن يرشعن اللجـوء للعنف 

وزيـادة وطأتـه. مقابل ذلـك، رأى %74 من املواطنـني العرب أن املجتمـع وبنيته القيمية 

ومرجعيتـه األخالقيـة هي املسـؤولة عـن ظاهـرة العنف ضد النسـاء. يف حـني أن 53% 

مـن املواطنـني العـرب يـرون أن الرشطة وتقاعسـها هـي املسـؤولة عن اسـتفحال هذه 

الظاهـرة بسـبب فشـلها يف الكشـف عـن امللفـات ويف حماية النسـاء املتوجهـات. ظهرت 

نتائـج مشـابهة يف مـؤرش األمـن الشـخيص الـذي يصدر عـن طريـق مبـادرات صندوق 

إبراهيـم ولكـن كان املوضـوع املسـؤولية عن ظاهـرة العنف بشـكٍل عام. 
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رسم بياني 11: وجود وظيفة املستشارة للنهوض بمكانة املرأة داخل السلطة 

املحلية يف البلدات العربية

عـىل الرغـم مـن وجود نـص قانونـي واضح يلـزم كل سـلطة محليـة بتعيني مستشـارة 

للنهـوض بمكانـة املـرأة إال أن مسـتويات التطبيـق تختلف من سـلطة محليـة إىل أخرى. 

ظهـر يف املقابـالت التـي أجريت يف البحـث إياه أن هناك سـلطات محلية لـم تعني إىل اآلن 

مستشـارة لتشـغل هـذه الوظيفـة. يف سـلطات محليـة أخرى هنـاك تعيني رسـمي ملثل 

هـذه الوظيفـة ولكـن حتى املوظفـة إياها ال تعـرف عن هـذا التكليف. يف سـلطات محلية 

أخـرى هناك تعيني رسـمي واملوظفة تعلم به إال أن نشـاطها متجمد. ويف سـلطات محلية 

أخـرى هنـاك مستشـارة فاعلـة بمسـتوياٍت مختلفـة. كمـا أن التعيني يختلـف من حيث 

حجـم الوظيفـة فهنـاك مـن يتقاضـني راتبًـا مقابل عملهـن وهنـاك موظفـات أخريات 

يعملـن بتطـوع. يشـار إىل أن عـدد الفعاليـات واألنشـطة التـي تقـوم بهـا املستشـارة 

محـدود جًدا بسـبب غيـاب ميزانيـات لتمويل أنشـطة من هـذا النوع. 

تبـني مـن االسـتطالع أن %61 مـن املواطنـني العـرب ال يعلمـون باملـرة عـن وجـود 
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»مستشـارة للنهـوض بمكانـة املرأة« يف السـلطة املحليـة يف بلدهم. كما أن %10 أشـاروا 

اىل أنـه ال يوجـد وظيفـة مـن هـذا النـوع أبـًدا. بمعنـى أن %71 مـن املواطنـني العرب 

رصحـوا بأنـه ال توجـد مستشـارة للنهـوض بمكانـة املـرأة يف بلدهـم وهذا يؤكـد نتائج 

البحـث النوعـي. مقابـل ذلـك، رصح %18 مـن املواطنـني العـرب عن وجود مستشـارة 

للنهـوض بمكانـة املـرأة إال أنهـا غـري فعالة. 

رسم بياني 12: تأييد وجود موظف داخل السلطة املحلية مسؤول عن قضايا 

النساء يف البلدة. 

 

عـىل الرغـم مـن خصوصية قضايا النسـاء وأهميـة وجود مشـاريع للحد مـن العنف ضد 

النسـاء ودمج النسـاء يف سـوق العمـل وتمكينهم من نواحـي عديدة إال أنه ال يوجد قسـم 

أو وظيفـة داخـل السـلطات املحلية يعنى بشـؤون النسـاء ويسـعى إىل تعزيـز مكانتهن 

يف املجتمـع. أظهـرت نتائـج البحـث النوعي هـذا النقص بشـكٍل كبري حيث أشـار جميع 

مديـري األقسـام املختلفـة بأن هنـاك رضورة لوجـود كـوادر مهنية اختصاصيـة يف هذا 

املجـال وعـىل الـوزارات املختلفة العمل بشـكٍل حثيـث إلحقاق هـذه الغاية. 

 ادج ریبك ىدم ىلإ ریبك ىدم ىلإ لیلق ىدم ىلإ ةرملاب قفتأ مل

ةطلسلاوەافرلاةرازوعبجهنإلئاقلايأرلاعمقفتتىدمِّيأإ
؟ةدللاءاسلاااضقنعةلوؤسمنوكتلةصاخةفظويعتةلحملا
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يسـتدل مـن تحليـل نتائج االسـتطالع أن هنـاك دعما وتأييـدا كبريا لهـذه الخطوة، حيث 

أفـاد نحـو %84 مـن املواطنـني العـرب الفلسـطينيني يف إرسائيـل أنهم يؤيـدون وجود 

وظيفـة داخل السـلطة املحليـة تكون مسـؤولة فقط عن قضايـا النسـاء يف البلدة يف حني 

أن %16 ال يؤيـدون مثل هـذه الخطوة. 

رسم بياني 13: مدى مالئمة الرجال والنساء لتويل مواقع قيادية يف املجتمع

  

كمـا أسـلفنا سـابًقا يعانـي املجتمع العربـي الفلسـطيني يف إرسائيـل، عىل غـرار العديد 

مـن املجتمعـات العربيـة، مـن نسـبة تمثيـل ضئيلـة للنسـاء يف مواقـع قياديـة وإدارية 

مرموقـة. حيـث أن هـذه املجـاالت تتسـم بالهيمنـة الذكوريـة. وكنـا قـد بيّنـا يف اإلطار 

النظـري تمثيـل املـرأة العربيـة يف مواقـع عديـدة. غنـٌي عـن البيان أنـه حتى اليـوم لم 
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تشـغل منصـب رئيس سـلطة محلية سـوى امـرأة عربية واحـدة يف كفر ياسـيف وكانت 

ملـدة قصـرية وقبل االنتقـال إىل طريقـة االنتخاب املبـارش. منذ ذلـك الحني وحتـى يومنا 

هـذا لـم تتنافس امرأة واحدة عىل رئاسـة السـلطة املحلية سـوى يف النـارصة يف انتخابات 

عـام 2013 وبعـض الحـاالت التي انسـحبت يف عـدة محطـات انتخابية. كما ولـم تتوّل 

هـذا املنصـب أي امـرأة يف حـني أن هناك ارتفاعا نسـبيا يف صفـوف املجتمـع اليهودي إذ 

نـرى العديـد مـن النسـاء اللواتي يتنافسـن عـىل هذا املنصـب وارتفاعا نسـبيا يف نسـبة 

النسـاء اللواتي يشـغلن هـذا املنصب. 

تنسـحب حالة التمثيل الضئيل للنسـاء العربيات يف صفوف رؤسـاء السـلطات املحلية عىل 

النـواب يف الربملـان، إال أن االنتخابات للكنيسـت ال-23 أبرزت توجًها جديـًدا بعد انتخاب 

4 نسـاء داخـل القائمـة املشـرتكة، وكذلك عىل أعضـاء السـلطات املحليـة وإدارة رشكات 

ومؤسسـات كبـرية وصغـرية عـىل حٍد سـواء. لهـذا التمثيـل الضئيـل أسـباب اجتماعية، 

ثقافيـة، تربويـة، اقتصاديـة وسياسـية عديـدة، تجتمـع هذه األسـباب لتنتج وعيـا عاما 

يقلـل من قـدرات املـرأة ويحط مـن قدرهـا وال يعتربها مالئمة إلشـغال مناصـب قيادية 

ورياديـة يف املجتمـع العربي. 

تنخفـض النسـبة أكثر عند الحديث عن إدارة مؤسسـات، جمعيات ومـدارس، أي أن هناك 

تقبـال أكثـر للمجتمـع بأن تكـون املـرأة يف مواقع إداريـة مرموقـة ولكن ليـس يف مواقع 

سياسـية. تعكـس هـذه النظـرة توجًهـا ذكوريًـا وأبويًا يـرى بالعمـل السـيايس والحيز 

العـام إطـاًرا حريـا للرجـال، وال يجـب أن تكـون املـرأة جـزًءا مـن الحراك السـيايس 

واالجتماعـي بسـبب أولوياتهـا العائليـة وأدوارها الوظيفيـة األخرى.

وجـد اسـتطالع الـرأي الراهـن أن %72 مـن املسـتطلعني يعتـربون أن املـرأة والرجـل 

لديهمـا نفـس الكفاءة لتـويل مناصـب قيادية داخـل املجتمـع. مقابل ذلـك، اعترب 17% 

مـن املواطنـني العـرب أن لـدى الرجال قـدرات وكفـاءات أفضل مـن تلك املوجـودة لدى 

النسـاء لتسـلم مواقـع قيادية، يف حـني أن %11 اعتـربوا أن لدى النسـاء كفـاءات أفضل 

وأعـىل مـن تلك التـي يتمتـع بها الرجـال إلشـغال مناصـب قيادية.
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رسم بياني 14: مدى مالئمة الرجال والنساء لتويل مواقع قيادية يف املجتمع وفًقا 

لالنتماء الجندري 

لفحـص العالقـة بـني العوامـل الديموغرافيـة واملوقف مـن الهويـة الجندرية للشـخص 

األكثـر كفـاءة لتـويل مناصـب قياديـة  يف املجتمـع، أجرينا سلسـلة مـن اختبـارات كاي 

تربيـع ) )Chi-Square Test وجـدت عالقـة ذات داللـة إحصائية بني االنتمـاء الجندري 

واملوقـف مـن الكفـاءات القيادية .  ثمـة %6 من النسـاء يعتقدن أن الرجـال أكثر مالئمة 

لتـويل مناصـب قياديـة يف املجتمع يف حـني أن %28 من الرجـال ينظـرون إىل أن الرجال 

أكثر مالئمة لتويل مناصب قيادية.
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رسم بياني 15: مدى مالئمة الرجال والنساء لتويل مواقع قيادية يف املجتمع وفًقا 

للجيل 

لفحـص العالقـة بـني العوامـل الديموغرافيـة واملوقف مـن الهويـة الجندرية للشـخص 

األكثـر كفـاءة لتـويل مناصـب قياديـة  يف املجتمـع، أجرينا سلسـلة مـن اختبـارات كاي 

تربيـع ))Chi-Square Test. لـم نجـد عالقـة ذات داللـة إحصائيـة بـني املوقـف مـن 

الكفـاءات القياديـة وبـني الجيل  .
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رسم بياني 16: مدى مالئمة الرجال والنساء لتويل مواقع قيادية يف املجتمع وفًقا 

للمنطقة السكنية 

لفحـص العالقـة بـني العوامـل الديموغرافيـة واملوقف مـن الهويـة الجندرية للشـخص 

األكثـر كفـاءة لتـويل مناصـب قياديـة  يف املجتمـع، أجرينا سلسـلة مـن اختبـارات كاي 

تربيـع ))Chi-Square Test. وجـدت عالقـة ذات داللـة إحصائية بني املنطقة السـكنية 

واملوقـف مـن الكفـاءات القياديـة  .  حيـث أن %32 مـن سـكان النقب ينظـرون إىل أن 

الرجـال أكثـر كفـاءة ومالءمة لتـويل مناصـب قيادية، %31 من سـكان املثلـث الجنوبي 

يعتقـدون أن الرجـال أكثر مالءمـة، %21 يف املثلث الشـمايل يعتقدون ذلـك وفقط 11% 

يف الجليل يرون بأن الرجال أكثر مالءمة إلشغال مناصب قيادية يف املجتمع. 
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رسم بياني 17: مدى مالءمة الرجال والنساء لتويل مواقع قيادية يف املجتمع وفًقا 

للمستوى التعليمي

لفحـص العالقـة بـني العوامـل الديموغرافيـة واملوقف مـن الهويـة الجندرية للشـخص 

األكثـر كفـاءة لتـويل مناصـب قياديـة  يف املجتمـع، أجرينا سلسـلة مـن اختبـارات كاي 

تربيـع ))Chi-Square Test. يشـار إىل أنـه لـم نجـد عالقـة ذات داللـة إحصائيـة بني 

املوقـف مـن الكفـاءات القياديـة وبـني املسـتوى التعليمي  .
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رسم بياني 18: تأييد إشغال املرأة ملنصب رئيس السلطة املحلية يف البلدات العربية. 

كمـا أسـلفنا يف بدايـة البحـث، هناك بـون شاسـع بـني التأييـد التريحي-النظري ألن 

تكـون املـرأة يف مواقـع قياديـة وبـني التطبيـق عـىل أرض الواقـع. املعطيـات والبيانات 

املتوفـرة تعكـس واقًعـا مغايًرا لذلك الـذي يظهر عىل مسـتوى الرأي العـام خصوًصا بما 

يتعلـق بتأييـد تسـلم املـرأة مواقـع قيادية. تبني مـن االسـتطالع أن %73 مـن املواطنني 

العـرب يؤيـدون أن تتسـلم امـرأة رئاسـة السـلطة املحليـة يف بلدهم، يف حـني أن 27% 

يعارضـون ذلـك. ينقص فهـم معمق للعوامـل التي تجعلهـم يرتجمون هـذا التأييد لفعل 

سـيايس-تنظيمي عـىل أرض الواقـع وهـو مـا يسـتدعي اجـراء أبحـاث معمقـة أكثر يف 

املسـتقبل بهـذا الشـأن، من خالل اسـتطالعات رأي أكثـر عميقة أو من خـالل مجموعات 

بؤريـة تحـاول تفسـري كنه الظواهـر ومنطقهـا الداخيل. فيما يـيل تلخيص ألهـم النقاط، 

النتائـج واالسـتنتاجات التـي ظهرت يف اسـتطالع الرأي. 
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جدول 19: نتائج اختبارات مان ويتني للفروق بني النساء والرجال بمواقف من 

قضايا النساء

 
)n=249( رجال نساء

)n=252(
  

قيمة Zقيمة Uمعدل الرتبمعدل الرتب 

بحسب رأيك، إىل أّي مدى تتعّرض النساء 
العربيات إىل العنف بمختلف أشكاله؟

303.41199.2118324***-8.71

إىل أّي مدى تتفق مع االدعاء بأّن املرأة تتحمل 
جزًءا كبريًا من مسؤولية العنف املوّجه 

ضدها؟
256.57245.529987-.9

إىل أّي مدى شاركَت يف برامج وفعاليات 
ملناهضة العنف ضد النساء؟

259.9242.229157.5-1.54

إىل أيِّ مدى تشارك يف فعاليات وأيام ترتبط 
باملرأة )يوم املرأة العاملي، عيد األم واليوم 

العاملي ملناهضة العنف ضد النساء(؟
265.82236.3627684.5*-2.38

بحسب رأيك، إىل أيِّ مدى يجب عىل السلطة 
املحلية يف بلدك املبادرة إىل مشاريع وفعاليات 

ملناهضة العنف ضد النساء؟
287.72214.7222230.5***-6.27

بحسب رأيك، إىل أّي مدى تُوجد فعاليات 
ومشاريع ملناهضة العنف ضد النساء التي 
تساهم يف تقليل ظاهرة العنف ضد النساء؟

251.26250.7431309.5-.05

إىل أيِّ مدى تتفق مع الرأي القائل: إنه يجب 
عىل وزارة الخدمات االجتماعية والسلطة 

املحلية تعيني وظيفة خاصة لتكون مسؤولة 
عن قضايا النساء يف البلدة؟

274.57227.7125504***-3.99

إىل أيِّ مدى تؤيِّد أن تتبوأ املرأة منصب رئيس 
السلطة املحلية يف بلدك؟

274.79227.525451***-3.87

 

يتضـح مـن الجدول أعـاله »19« وجود فروق دالـة إحصائيًا بني متوسـطي رتب درجات 

مشـرتكات االسـتطالع من النسـاء وبـني متوسـطي رتب درجات املشـرتكني مـن الرجال 

بعـدة مواقـف تتعلـق بمكانة املـرأة يف املجتمـع والقضايـا التي ترتتـب عليهـا. حيث أن 
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النسـاء أرشن إىل أن املـرأة تتعـرض إىل العنـف بجميـع أشـكاله بمـدى كبـري، أكثـر من 

موقـف الرجـال باملوضـوع. كما تبـني إىل أن النسـاء أكثـر اتفاًقا مـع الـرأي القائل »إنه 

يجـب عـىل وزارة الخدمـات االجتماعيـة والسـلطة املحلية تعيـني وظيفة خاصـة لتكون 

مسـؤولة عـن قضايـا النسـاء يف البلدة« مـن الرجال. كمـا لوحظ أن النسـاء أكثـر تأييًدا 

مـن الرجال بـأن تتبوأ املـرأة منصـب رئيس السـلطة املحليـة يف البلـدات العربية.

جدول 20: معامل ارتباط سبريمان للعالقات بني الجيل واملستوى التعليمي وبني 

املواقف من قضايا النساء  

جيل
املستوى 
التعليمي

05.-09.-بحسب رأيك، إىل أّي مدى تتعّرض النساء العربيات إىل العنف بمختلف أشكاله؟

إىل أّي مدى تتفق مع االدعاء بأّن املرأة تتحمل جزًءا كبريًا من مسؤولية العنف املوّجه 
ضدها؟

-.01-.08

**15.*09.إىل أّي مدى شاركَت يف برامج وفعاليات ملناهضة العنف ضد النساء؟

 إىل أيِّ مدى تشارك يف فعاليات وأيام ترتبط باملرأة )يوم املرأة العاملي، عيد األم واليوم 
العاملي ملناهضة العنف ضد النساء(؟

-.07.10*

بحسب رأيك، إىل أيِّ مدى يجب عىل السلطة املحلية يف بلدك املبادرة إىل مشاريع 
وفعاليات ملناهضة العنف ضد النساء؟

-.07-.04

 بحسب رأيك، إىل أّي مدى تُوجد فعاليات ومشاريع ملناهضة العنف ضد النساء التي 
تساهم يف تقليل ظاهرة العنف ضد النساء؟

-.03.01

إىل أيِّ مدى تتفق مع الرأي القائل: إنه يجب عىل وزارة الخدمات االجتماعية والسلطة 
املحلية تعيني وظيفة خاصة لتكون مسؤولة عن قضايا النساء يف البلدة؟

-.14**-.05

02.01.-إىل أيِّ مدى تؤيِّد أن تتبوأ املرأة منصب رئيس السلطة املحلية يف بلدك؟
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لغـرض فحص العالقة بني الجيل واملسـتوى التعليمي واملوقف من مكانـة املرأة والقضايا 

التـي ترتتـب عليها، تـم اجراء اختبـار سـبريمان ووجدت عالقـات دالة احصائيًـا ولكنها 

كانـت ضعيفـة نسـبيًا. حيـث تبـني أن هنـاك عالقة طرديـة بـني الجيل وبني املسـتوى 

والتعليمـي وبني املشـاركة يف برامـج وفعاليات ملناهضـة العنف ضد النسـاء. كلما ارتفع 

املسـتوى التعليمـي للمشـاركني كان منسـوب مشـاركتهم يف الفعاليـات املناهضة للعنف 

أكـرب والعكـس صحيح. كما تبـني أن هنـاك عالقة طردية بـني املسـتوى والتعليمي وبني 

املشـاركة يف أيـام خاصـة باملـرأة )عيد األم، يـوم املـرأة واليـوم العاملي ملناهضـة العنف 

ضد النسـاء(. كلمـا ارتفع املسـتوى التعليمـي ارتفعت املشـاركة والعكـس صحيح. كما 

تبـني أن هنـاك عالقة عكسـية بـني الجيل وبـني االتفاق مـع االدعـاء القائـل: »يجب عىل 

وزارة الخدمـات االجتماعيـة تعيـني وظيفة خاصة لتكون مسـؤولة عن قضايا النسـاء يف 

البلـدة«. كلمـا ارتفع الجيـل انخفـض التأييد لهـذا املوقف وكلمـا انخفض الجيـل ازداد 

لتأييد.  ا
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ملخص نتائج استطالع الرأي
%81 مـن املواطنـني العـرب رصحـوا بـأن النسـاء العربيـات يتعرضـن إىل العنف . 1

املختلفة.  بأشـكاله 

%33 مـن املواطنـني العـرب يف إرسائيل يعتقـدون أن املـرأة تتحمل جـزًءا كبريًا من . 2

املسـؤولية جراء العنـف الذي تتعـرض له. 

%58 مـن املواطنـني العـرب يف إرسائيـل ال يعلمـون عـن وجـود برامـج ومشـاريع . 3

وفعاليـات ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء يف التجمعـات السـكانية التـي يقطنـون بها. 

%49 مـن املواطنـني العرب أفـادوا بأنه ليـس لديهم علـم بوجود فعاليـات ملناهضة . 4

العنف ضد النسـاء يف السـلطة املحلية وال يف أقسـامها املختلفـة، يف حني أن %31 من 

املواطنـني العـرب رصحوا بأن قسـم الخدمـات االجتماعية )الشـؤون االجتماعية( هو 

من يقـوم بربامج ملناهضـة العنف ضد النسـاء.

%86 مـن املواطنـني العـرب يف إرسائيـل لم يشـاركوا يف برامـج وفعاليـات ملناهضة . 5

العنـف ضد النسـاء، يف حـني أن %14 رصحـوا بأنهم شـاركوا. 

%62 مـن املواطنـني العـرب لـم يشـاركوا يف فعاليـات وأنشـطة بمناسـبة أيـام . 6

ومناسـبات ترتبـط باملرأة، مثل: يـوم املرأة العاملـي، عيد األم واليـوم العاملي ملناهضة 

العنـف ضد النسـاء.  

%88 مـن املواطنـني العـرب يعتقـدون أنـه ينبغي عـىل السـلطة املحلية أخـذ زمام . 7

املبـادرة وأن تكـون فاعلة من خالل مبادرات، نشـاطات، مشـاريع وفعاليات تسـعى 

ملناهضـة العنف ضد النسـاء.

%35 مـن املواطنـني العرب رصحـوا بأنهـم يرغبون باملشـاركة الفعالـة يف فعاليات . 8

ونشـاطات ملناهضـة العنف ضد النسـاء. 

%16 مـن املواطنـني العرب رصحـوا بأنهم يريـدون املشـاركة إىل حٍد مـا بمثل هذه . 9

املشـاريع واألنشطة. 
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%34 من املواطنني العرب عربوا عن ترددهم باملشاركة بمثل هذه الفعاليات. . 10

وبأنهـم . 11 فيهـا  دوًرا  يأخـذوا  لـن  أنهـم  إىل  أشـاروا  العـرب  املواطنـني  %11 مـن 

  . طعونها سـيقا

%74 مـن املواطنـني العـرب رصحـوا بـأن املجتمـع وبنيتـه القيميـة ومرجعيتـه . 12

األخالقيـة هـي املسـؤولة عـن ظاهـرة العنـف ضـد النسـاء.

%67 مـن املواطنـني العـرب رصحوا بـأن العائلة وبنيتها هي املسـؤولة عـن ظاهرة . 13

النسـاء.  العنف ضد 

%53 مـن املواطنـني العرب رصحـوا بأن الرشطـة وأداءهـا املتقاعس هي املسـؤولة . 14

عـن ظاهـرة العنف ضد النسـاء. 

%71 مـن املواطنـني العرب رصحـوا بأنه ال توجد مستشـارة للنهـوض بمكانة املرأة . 15

يف السـلطة املحليـة يف بلدتهم أو ال يعلمـون عن وجودها.

%72 مـن املواطنـني العـرب يعتـربون أن املـرأة والرجـل لديهـم نفـس املقـدار من . 16

الكفـاءة لتـويل مناصـب قياديـة داخـل املجتمع. 

%17 مـن املواطنـني العـرب رصحـوا بأن للرجـال قـدرات وكفاءات أفضـل من تلك . 17

املوجودة لدى النسـاء لتسـلم مواقـع قيادية.

 %11 اعتـربوا أن النسـاء لديهـن كفـاءات أفضـل وأعـىل مـن تلـك التـي يتمتع بها . 18

الرجـال إلشـغال مناصـب قيادية.   

%73 مـن املواطنـني العـرب يؤيـدون أن تتسـلم امـرأة رئاسـة السـلطة املحلية يف . 19

. تهم بلد

%27 مـن املواطنـني العـرب يعارضـون أن تتسـلم امرأة رئاسـة السـلطة املحلية يف . 20

. تهم بلد
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خاتمة وتوصيات 
مـا زالـت النسـاء يعانني مـن الهيمنـة الذكوريـة، القمـع االجتماعـي، العنف الجسـدي، 

التمييـز االقتصـادي واإلقصاء السـيايس. عـىل الرغم مـن التحوالت عىل مسـتوى الخطاب 

الحقوقـي العاملـي يف هذا الجانب إاّل أن واقع النسـاء ما زال بعيًدا عـن املواثيق واملعاهدات 

الدوليـة التـي تدعـو إىل إحقـاق املسـاواة بني النسـاء والرجـال وتذليـل جميـع العوائق 

النسـاء.  أمام  العالقة 

تبـني املعطيـات الرسـمية املختلفة وجـود تمثيل ضئيـل جًدا للنسـاء العربيـات يف مواقع 

قياديـة وإداريـة مرموقـة خالًفـا لنسـبتهن يف املجتمـع، وبالرغـم مـن التحـول الكبـري 

الحاصـل يف تحصيـل النسـاء العلمـي الـذي يفـوق التحصيل العلمـي للرجـال يف الوقت 

الراهـن، حيـث أن أكثـر مـن 60 % من الجامعيـني العرب هن من النسـاء.  عدم إشـغال 

النسـاء ملناصـب قيادية وإداريـة يف املجتمع العربي ينم عـن جملة من العوامل النفسـية، 

االجتماعيـة، الثقافيـة، االقتصادية والسياسـية التي تعيق إمكانية إحـداث تغيري مجتمعي 

جـذري يقـوم عـىل إحقاق املسـاواة بـني كال الجنسـني بمـا يتعلـق بإشـغالهن ملناصب 

قياديـة وإداريـة. نشـري إىل أن غيـاب النسـاء عـن هـذه املواقـع باإلضافـة إىل غيابها عن 

الحيـز العـام يكـرس الوضـع القائـم واملنظومـة الذكورية التـي تحيط املجتمـع العربي 

وتعتـرب منظومـة القيـم السـائدة فيـه.  ومـن املهـم ذكـر أن وجـود نسـاء يف مثـل هذه 

املواقـع يقـوم عـىل تحـدي املنظومة السـائدة واملسـيطرة وكرهـا وبالتايل تغيـري املناخ 

السـيايس واالجتماعـي العام. 

سـعى البحـث الـذي أمامنـا إىل فهم نظـرة السـلطات املحليـة العربية إىل قضيـة العنف 

ضـد النسـاء، أهمية هـذا املوضـوع وموقعه عىل جـدول أعمال السـلطة املحلية سياسـيًا 

ومهنيًـا. فضـاًل عن ذلك حـاول البحث مسـح مواقـف، آراء وتوجهات أصحاب الشـأن يف 

السـلطات املحليـة حـول قضيـة العنف ضـد النسـاء والجهد املبـذول من أجـل مناهضة 

هـذه الظاهـرة. إضافـة إىل ذلـك، قام البحـث بمسـح الربامج، املشـاريع واألنشـطة التي 

تقـوم بهـا السـلطة املحليـة من أجـل رفع مكانـة املـرأة ومناهضـة كافة أشـكال العنف 
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 . بحقها

مـن أجـل القيـام بذلـك، ارتكز البحـث عـىل منهجيـة البحـث املختلـط، النوعي-الكيفي 

والكمـي. يف الجانـب النوعي-الكيفـي أجريـت مقابـالت عميقـة مع موظفني كبـار داخل 

15 سـلطة محليـة يف شـتى املجـاالت واجـري تحليـل مضمونـي للفئـات املركزيـة التي 

ظهـرت خـالل املقابـالت. عـالوة عـىل ذلـك، تـم اشـتقاق اسـتمارة بنـاًء عـىل الفئـات 

املركزيـة التي ظهـرت عند تحليـل املقابـالت يف الجانـب النوعي-الكيفي للبحـث وأجري 

اسـتطالع رأي لعينـة تمثيليـة للمجتمع العربي الفلسـطيني يف إرسائيل. بعـد االنتهاء من 

جمـع املعطيـات والبيانات يف اسـتطالع الرأي قام طاقـم البحث بإجـراء تحليل احصائي 

للنتائـج وتـم عرضهـا عىل شـكل جـداول ورسـوم بيانية كمـا اسـتعرض أعاله. 

ومـن املهـم ذكـر أن نتائج البحـث النوعـي ونتائج البحـث الكمـي تتطابـق وتتقاطع يف 

العديـد من املحـاور. أحد أبـرز النتائج التـي ظهرت يف الجانـب الكمي والجانـب النوعي 

للبحـث أن هنـاك فهًما بـأن النسـاء يتعرضـن ملجموعة كبرية من أشـكال العنـف، منها: 

الكالمـي، الجسـدي، الجنـيس، النفـيس واالقتصـادي، وهـو عنف يطـال جوانـب الحياة 

املختلفـة ولـه إسـقاطات كبـرية عـىل املجتمـع بـأرسه. بالرغـم مـن أن أصحاب الشـأن 

واملهنيـني واعـون لهـذا الواقـع إاّل أن األدوات واالليـات التي تسـتخدمها السـلطة املحلية 

ملناهضـة الظاهـرة والحـد منها محـدودة جًدا، وذلـك ألسـباب داخلية ترتبط باملسـتوى 

املهنـي للكـوادر البرشيـة داخـل هـذه السـلطات املحليـة، غيـاب االختصـاص املهني يف 

معالجـة هـذه القضيـة وارتباطهـا وارتطامهـا باملبنـى البطريركـي للمجتمـع العربي.  

كمـا أن هنـاك عوائـق بنيويـة تتعلـق بالعالقة امللتبسـة بـني السـلطة املحلية مـن جهة 

والسـلطة املركزيـة من جهـٍة أخـرى، وطريقة املالءمـة يف توزيـع امليزانيـات التي تنص 

عىل مشـاركة السـلطة املحلية بقسـم مـن املروفات حيث تـؤدي هذه الطريقـة إىل عدم 

حصـول السـلطة املحليـة العربية عىل مـوارد ماليـة تسـاعدها يف مكافحة العنـف. تقوم 

طريقـة امليزانيـة املالئمـة )املاتشـينغ( برتسـيخ عجز السـلطة املحليـة بسـبب افتقارها 

للمـوارد الذاتيـة وتذهـب امليزانيـات الكبـرية إىل السـلطات املحليـة الكبـرية التـي تمتلك 

أصـالً مـوارد ذاتيـة تمكنهـا مـن اسـتيفاء رشوط الحـد األدنى. كذلـك، ليـس باإلمكان 
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إغفـال النقص الكبـري يف الربامج واملشـاريع التي تتالءم مـع البنية االجتماعيـة والثقافية 

للمجتمـع العربـي. بمعنـى أن جميـع برامـج الرتبيـة الالمنهجيـة التـي مـن شـأنها أن 

تسـاهم يف مناهضـة هـذه الظاهـرة ال تتناول قضيـة العنـف عموًما والعنف ضد النسـاء 

عـىل نحـو خاص. 

لقـد بـنّي البحـث أن %75 مـن السـلطات املحليّة عينت مسـؤواًل عـن ملف التحرشـات 

الجنسـية داخـل السـلطة املحليـة، وتقـوم بإجـراء ورشـات عمـل ومحـارضات حـول 

املوضـوع بهـدف رفـع الوعـي تجـاه هـذه القضايـا. أمـا بالنسـبة ملستشـارة النهوض 

بمكانـة املـرأة، وعـىل الرغم مـن وجود قانـون واضح يف هذا السـياق وينـص عىل وجوب 

تعيـني هـذه الوظيفة بشـكٍل الزامي، تبـني لنا أن املوضوع شـائك ومركـب. يف %60 من 

السـلطات املحليـة تـم إشـغال املنصـب وتعيـني موظف إلشـغاله ولكـن بنسـب ضئيلة 

نسـبيًا )تـرتاوح بـني %25 - %50( عـدا عـن سـلطة محليـة واحـدة تـم فيهـا تعيني 

مستشـارة بوظيفـة كاملـة. لكـن يف جميـع هـذه السـلطات املحليـة لـم يتـم تخصيص 

ميزانيـات لهـا من أجـل القيام بمشـاريع وفعاليـات يف هذا السـياق. وتبني لنـا أيًضا أنه 

يف العديـد مـن السـلطات املحليـة هناك تعيني رسـمي )بشـكل تطوعي( لهـذا املنصب إال 

أنـه غـري فاعـل باملـرة، ويف سـلطات محليـة أخرى ليـس هناك تعيـني عىل اإلطـالق لهذا 

املنصـب وهـو منـاٍف للقانون.  

عموًمـا، أدَّت الّسياسـات النيـو ليرباليـة امُلعتمدة يف إرسائيـل، نتيجة انسـحاب الدولة من 

أدوارهـا املركزيـة يف املجـاالت املختلفة، ومـن ضمنها، سياسـات الرفـاه االجتماعي48 إىل 

تـآكل يف امليزانيـات واملـوارد يف مختلـف املجاالت والقطاعـات. لذلك، كان ال بُـّد إزاء تجّرد 

الُحكـم املركـزي مـن واجباتـه تجـاه الفـرد واملجتمـع والُحكـم املحـيل، من بنـاء خّطة 

ـلطة املحليـة ملواجهة هـذا الواقـع وتوفري الخدمـات الالزمـة للمواطنني،  عمـل داخل السُّ

تحديـًدا، املجموعـات امُلسـتضعفة، واألهـم مـن هـذه املجموعـات هـي مجموعة النّسـاء 

عموًمـا، والنسـاء املعنّفـات عىل وجـه الخصوص. 

ההכרה.  לשיח  ההישגיות  שיח  בין  בישראל:  הערבי  החינוך   .)2009( א'.  ומחאגנה,  א'  אג'באריה,   48
אלפיים, )43(, עמ' 111-129. 
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إن عـدم توّفـر خطـة عمل ورؤيـة واضحة وشـاملة لرفـع مكانة املـرأة ولتعزيـز َدورها 

يف القيـادة واتخـاذ القـرار ولخلق بيئـة داعمة للنسـاء امُلعنّفـات نتيجة الّسياسـات النيو 

ـلطات املحليـة العربيـة، أّدى إىل تراجع  ليرباليـة والواقـع املادي والتنظيمـي الّصعب للسُّ

وتـآكل يف األدوار الخدماتيـة للسـلطات املحلية العربيـة فيما يُخص رفع مكانـة املرأة من 

ناحيـة وتوفـري بيئـة حاضنـة وآمنة لها مـن ناحيًة أُخـرى. ويف هـذا السـياق، نحن نرى 

أنَّ انسـحاب الدولـة مـن أدوارهـا األساسـية يف توفـري امليزانيات واملـوارد الالزمـة لرفع 

مكانـة املـرأة العربيـة، تعزيـز َدورهـا السـيايس وامُلجتمعـي والثقـايف، وخلق بيئـة آمنة 

ـلطات املحلية  للنسـاء املعنّفـات، سـيُعزز من ترسـيخ فكـرة التعـاون والتكامل بـني السُّ

العربيـة ومؤسسـات املجتمـع املدني التي تنشـط يف مجـال قضايـا النسـاء، وبالتّايل، قد 

يـؤدي هـذا التعـاون إىل بلـورة وصقل رؤيـة مهنيـة وموضوعية تهـدف إىل رفـع مكانة 

املـرأة وتوفـري الخدمات لهـا واملبـادرة إىل برامـج توعوية وتربويـة ومهنية وخلـق آليات 

ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء بأشـكاله املختلفة. هـذا األمـر، قد يُتيـح إمكانيـة تجنيد 

مـوارد وميزانيـات إضافيـة مـن مؤسسـات محليـة وعاملية ملناهضـة العنف ضد النسـاء 

ولتعزيـز َدورهـا يف املجتمع والسياسـة والثقافـة والتعليم. 

ومـن املهم ذكـر أن هنـاك ميزانيـات شـحيحة وضئيلة جـًدا مخصصة ملناهضـة العنف 

ضـد النسـاء يف السـلطات املحليـة العربية، ولذلك فنسـبة اسـتغالل امليزانيـات املوجودة 

هـو شـبه كامل عـىل الرغم مـن محدودية هـذه امليزانيـات. لوحـظ أن هنـاك »نقصا« يف 

البيانـات واملعطيات لدى مديري األقسـام بالنسـبة لقضايـا امليزانيات ومدى اسـتغاللها. 

ه دون بنـاء خطة عمـل واضحة وشـاملة وُمسـتدامة لن يكـون تغيري  األهـم يف األمـر، أنّـَ

جـذري وعميـق يف مكانـة النسـاء العربيـات الالتـي يعانـني مـن التمييـز امُلضاعف، وال 

يف موضـوع مناهضـة العنـف ضدهـّن أيًضـا.  مّمـا ال شـّك فيـه، أنَّ املواثيـق الدوليـة، 

التـي عرضنـا بعضهـا يف الّسـياق النظـري، والتي تُعنـى بمناهضـة العنف ضد النسـاء 

وتحسـني ظروفهـّن يف العمـل واملجتمـع والسياسـة، باإلضافـة إىل امُلعطيـات املهمة فيما 

يتعّلـق باندمـاج النسـاء العربيـات يف ارسائيـل بسـوق العمـل واألكاديمية، تُعتـرب بداية 
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تغيـري مهـم وُمّلح لرفع مكانة النسـاء يف املجتمع، وبالتّايل سـيؤدي هـذا األمر إىل تحصني 

املجتمـع العربـي يف إرسائيل مـن آفة العنف ضـد النسـاء، وأيًضا تحسـني وتعزيز واقعه 

االقتصـادي والسـيايس. بمعنـى أنَّ رفـع مكانة املـرأة ومناهضـة العنف ضدها، سـيعود 

بالفائـدة ليـس فقط عىل النسـاء فَحسـب، وانّمـا أيًضا عـىل املجتمع العربـي يف إرسائيل. 

ِضـف عـىل ذلـك، أنَّ بنـاء خّطة ورؤيـة عمل يف هـذا املضمار، سيسـاهم كثـريًا يف التغّلب 

عـىل اآلثـار الناجمـة عـن مظاهر وأشـكال العنـف ضد النسـاء، خاصـًة اآلثـار الصحية 

واالجتماعيـة واألرُسيـة واالقتصادية. 

ـلطات املحليـة العربيـة تحديـًدا، هناك حاجـة لبناء ميزانيـة جندرية  وفيمـا يتعّلـق بالسُّ

ذات اسـرتاتيجية واضحـة تضمـن توزيـع املـوارد بأسـلوٍب يتناسـب مـع احتياجـات 

وأولويـات كل بلـد مـن جهـة، وتهـدف إىل النهـوض بمكانـة النسـاء من خـالل تقليص 

الفجـوات الجندريـة القائمـة داخـل السـلطات املحليـة العربيـة ويف املجتمـع مـن جهٍة 

أُخـرى. هنـا، مـن املهـم اإلشـارة إىل أنَّ هنـاك عالقـة وثيقة بـني بنـاء ميزانيـة جندرية 

وبـني رفـع وتعزيـز مكانة املـرأة ومناهضـة العنـف ضّدها وتوفـري بيئة آمنـة لها، حيث 

أنَّ امليزانيـة الجندريـة تسـعى إىل توفـري ميزانيـات ومـوارد لربامـج توعويـة وثقافيـة 

وتربويـة تتعّلـق بالنسـاء، وأيًضـا إىل توفـري الخدمـات الالزمـة للنسـاء املعنّفـات، مثل 

املـأوى ومراكـز أرُسيّـة وعالجية، خصوًصـا يف ظل النّقـص الحاد يف هذه املـآوي واملراكز 

واملـالكات والوظائـف يف أقسـام الخدمـات االجتماعيـة تحديًدا. 

والسـتكمال صقـل رؤيـة مناهضـة العنـف ضـد النسـاء وتعزيـز مكانتهـن يف املجتمع 

والسياسـة وسـائر الحقـول املركزيـة، ال يمكـن أن نتغافل عـن واجب حـث الرشطة عىل 

العمـل بشـكٍل جـاد وتطبيـق القانـون بحـزم ومالحقـة امُلعتديـن عـىل النسـاء وتقديم 

ملفـات جنائيـة بحقهم. 

بناًء عىل ما تقدم نويص بالخطوات التالية: 
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توصيات للسلطات املحلية العربية
هنـاك حاجـة إلقـرار ميزانيـة جندريـة للُسـلطات املحليـة تضمـن توفـري . 1

ميزانيـات كافيـة لربامـج وفعاليات ملناهضـة العنف ضد النسـاء، باإلضافة 

إىل اسـتقطاب قـوى عاملـة مهنيـة يف هـذه املضمار. 

إجـراء جلسـات عمل دوريـة مع السـلطات املحلية من أجـل وضع موضوع . 2

العنف ضد النسـاء عـىل جدول أعمال السـلطة املحلية ومرافقهـا املختلفة. 

هنـاك حاجـة ألن يتـم تحويـل وظائـف العاملـني االجتماعيـني كـي تكون . 3

جـزًءا من املـالكات، مع ظروف عمـل مريحة لتكون مشـجعة السـتيعابهم 

داخـل السـلطات املحليـة وليـس ضمـن املصاريف التشـغيلية واملشـاريع 

الجارية. 

يجـب أن يكـون وحـدة مهنيـة مع طاقـم متعـدد املجـاالت فقـط ملعالجة . 4

العنـف ضـد النسـاء تتكون مـن: عامـل اجتماعـي، معالـج نفيس-عالجي 

ومعالـج عـن طريق الفـن لتقديـم عالجـات مختصـة يف القضايـا األرسية 

ئلية. لعا وا

إقامـة مديريـة تعنـى بقضايـا العنـف داخـل السـلطات املحليـة العربيـة . 5

وهـي تقـوم بالتشـبيك بني األقسـام املختلفة واملبـادرة إىل مشـاريع تخص 

مناهضـة العنـف ضد النسـاء عىل وجـه الخصوص. تشـمل املديريـة لجنة 

ـلطة  توجيهيـة محليـة ملوضـوع العنـف ضـد النسـاء، تضـم رئيـس السُّ

املحليـة، املستشـارة للنهـوض بمكانـة املـرأة، مديـرة/ة قسـم الخدمـات 

االجتماعيـة، مديـرة/ة قسـم الشـبيبة، مديـرة/ة قسـم الرتبيـة والتعليم، 

مديـرة/ة برنامـج مدينة بال عنف، مركزات النشـاطات النسـائية يف املراكز 

الجماهرييـة وممثـيل وممثـالت جمهور.

إمـداد األقسـام التـي تعنـى بشـؤون مناهضـة العنـف مثـل »مدينـة بال . 6

عنـف« )سـابًقا( بميزانيـات لفعاليات، أنشـطة ومشـاريع ملناهضة العنف 
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ضـد النسـاء وعـدم االكتفـاء بميزانيـات للمـوارد البرشية. 

املـرأة يف كل سـلطة محليـة . 7 للنهـوض بمكانـة  تعيـني فعـيل ملستشـارة 

وتخصيـص ميزانيـات لهـا وعـدم االكتفـاء بتعيـني رسـمي دون إسـناد 

ميزانيـات وصالحيـات مهنيـة لهـا. 

تخصيـص جـزء مـن ميزانيـات لجـان الدعـم املحلية مـن قبل السـلطات . 8

املحليـة العربيـة لجمعيـات نسـائية أو جمعيـات تعمل يف جانـب مناهضة 

العنـف ضد النسـاء. 

توصيات للجمعيات النسوية  
إجـراء بحث إضـايف حول الربامج واملشـاريع التـي تُعنى بشـؤون مناهضة . 9

العنـف ضـد النسـاء يف السـلطات املحلية اليهودية واملشـاريع التي تسـعى 

لتمكـني النسـاء )باإلمـكان االسـتعانة بمركـز األبحـاث واملعطيـات التابع 

للكنيسـت مـن خالل أعضاء الكنيسـت عـن القائمـة املشـرتكة لطلب بحث 

مسـح حول هـذه الربامـج وامليزانيات(.

إقـرار مـرشوع وزاري خـاص يعنـى بمعالجة قضايـا العنف ضد النسـاء . 10

فعاليـات  االجتماعيـة ومـع  الخدمـات  بقسـم  يعمـل  بلـدي  فيـه مركـز 

وميزانيـات خاصـة.

يجـب مالئمة الخدمات التي تحصل عليها النسـاء ألشـكال العنـف املختلفة . 11

النسـاء.  التي تتعرض لها 

هنـاك رضورة لتطويـر خدمـات »مآٍوي مؤقتـة« لعدة أيام والتـي تحتاجها . 12

النسـاء اللواتـي يتعرضـن لعنف بسـبب نزاعـات عائلية ولكـن ليس هناك 

تهديد عـىل حياتهـا وتريد العـودة إىل بيتها.   

تأهيـل مهنـي من قبل أجسـام مهنيـة وذات توجهـات متخصصـة بالعمل . 13
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مـع النسـاء اللواتي تعرضـن للعنف ومـع الرجـال العنيفني. 

بنـاء برنامـج تربـوي المنهجـي ملناهضـة العنف ضـد النسـاء، واالنضمام . 14

إىل املسـار األخـرض فيمـا يخـص برنامـج تحديـات للرتبيـة الالمنهجية يف 

ـلطات املحلية  وزارة التعليـم، لكـي يتمكـن مديـرو أقسـام الشـبيبة يف السُّ

مـن اختيـار هـذا الربنامج ضمـن خطـة العمل السـنوية مـع أبناء الشـبيبة. 

بنـاء برنامج عمل حول حقوق النسـاء واحتياجاتهن مع رؤسـاء السـلطات . 15

املحليـة العربية وإصدار تقرير سـنوي بهذه املشـاريع والفعاليات. 

بنـاء برنامـج عمـل إرشـادي مشـرتك بـني أقسـام الخدمـات االجتماعيـة . 16

والرشطـة من خـالل محـارضات وورشـات عمـل توعوية لفهم حساسـية 

التوجهـات مـن قبـل النسـاء املعنفات. 

ترجمـة وإتاحـة جميـع املـواد املخصصـة ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء . 17

ومالءمتهـا الحتياجـات املجتمـع العربـي. 

اجـراء جلسـات عمـل مـع »مسـتنفدي املـوارد« داخـل السـلطات املحلية . 18

والنـداءات  املشـاريع  جميـع  تضمـن  توجيهيـة  كراسـة  لبنـاء  العربيـة 

املخصصـة ملناهضـة العنـف ضـد النسـاء وتعميمها عـىل كافة السـلطات 

املحليـة العربيـة وعـىل الجمعيـات النسـوية. 

متابعـة تعيني مستشـارة النهـوض بمكانة املرأة واملسـؤول/ة عـن قضايا . 19

منـع التحرش الجنـيس داخل السـلطات املحليـة العربية. 

بنـاء مؤرش جندري للسـلطات املحليـة العربية بحيث يتم إقـرار 10 معايري . 20

ويتـم فحصها سـنويًا يف كل سـلطة محلية، ويتم تصنيف السـلطات املحلية 

بنـاًء عليهـا وتعميمها سـنويًا )عىل شـكل مؤرش الفسـاد، مؤرش الشـفافية، 

الديمقراطية، مـؤرش الحريات(.  مؤرش 
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ملحق: قوائم تلخيصية

فيمـا يـيل قوائم تتنـاول معطيـات مركزية لـكل بلدة تـم اإلشـارة إليها خـالل املقابالت 

ـلطات املحلية. تحديـًدا، تحاول هـذه القوائم إبراز امليزانيـات والوظائف  مـع موظفي السُّ

املخصصـة يف ُسـلطة محليـة لتمكـني النسـاء بمجـاالت مختلفـة، باإلضافـة إىل مناهضة 

العنـف ضدهـن. كذلك، تسـتعرض هـذه القوائم الـرشاكات واملراكـز املحليـة واإلقليمية 

التـي تُقـّدم خدمـات مهمـة وأساسـية ملناهضـة العنف ضـد النسـاء ورفع الَوعـي فيما 

يتعلـق بمكانـة املـرأة وَدورها السـيايس واالجتماعـي والثقايف. 
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كفر ياسيف

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم

عدد العمال الجتماعيني يف 
قسم الخدمات االجتماعية

11 عامال اجتماعيا بنسب الخدمات االجتماعية
وظيفة مختلفة

وظائف مخصصة لدعم املرأة 
وملناهضة العنف ضد النساء 

وتوفري الدعم لهنَّ

مستشارة النهوض  
مكانة املرأة

%50

مراكز مخصصة لدعم النساء
نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

تابع لقسم الخدمات مركز ملناهضة العنف
االجتماعية

%125

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة العنف 

ضد النساء

املرشوع املخصص 
له امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي للقسم، 
باإلضافة إىل رواتب املوظفني

عالقات زوجية خالية 
من العنف

رفع الوعي عند األزواج 33 ألف شاقل
الشابة لبناء عالقات زوجية 

خالية من العنف

تعاون وتشابك مع مؤسسات 
وجمعيات

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانية املخصصة املرشوع
للمرشوع

مؤسسة »بعتسمي 
בעצמי”

مرشوع تمكني وتأهيل 
النساء

ال يتم تخصيص ميزانية 
محددة

دعم مؤسسات وجمعيات 
نسائية من خالل لجنة الدعم 

يف السلطة املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

ال يوجد دعم 
للجمعيات واملؤسسات

عدد النساء اللواتي أُرسلن إىل 
مآٍو يف الثالث سنوات األخرية

13 امرأة

عدد التوجهات التي تم 
تحويلها إىل أو من الرشطة

0 توجهات

مسح شامل حول أشكال 
العنف ضد النساء وعدد 

النساء املعنّفات
ال يوجد
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سخنني

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم

عدد العمال الجتماعيني يف 
قسم الخدمات الجتماعية

60 عامال اجتماعيا بنسب الخدمات االجتماعية
وظيفة مختلفة

وظائف مخصصة لدعم 
املرأة وملناهضة العنف ضد 

النساء وتوفري الدعم لهنَّ

عالج قضايا العنف ضد الخدمات االجتماعية
النساء

50%

مستشارة النهوض مكانة 
املرأة

%50

مراكز مخصصة لدعم 
النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

وحدة معالجة العنف 
ضد النساء

تابع لقسم الخدمات 
االجتماعية

%50

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة 

العنف ضد النساء

املرشوع املخصص 
له امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي للقسم، 
باإلضافة إىل رواتب املوظفني

مستشارة النهوض 
بمكانة املرأة

برامج توعوية، نشاطات 40 ألف شاقل سنويًا
ترفيهييه، رحالت

الربنامج يناهض العنف من ميزانية برنامج تحديات اإلنرتنت اآلمن
عىل اإلنرتنت بشكل عام

تعاون وتشابك مع 
مؤسسات وجمعيات

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانية املخصصة املرشوع
للمرشوع

جمعية رعاية قضايا 
املرأة

تعاون عام من خالل برامج 
وفعاليات غري منتظمة

ال يتم تخصيص ميزانية 
محددة

جمعية نساء ضد 
العنف

تعاون عام من خالل برامج 
وفعاليات غري منتظمة

ال يتم تخصيص ميزانية 
محددة

دعم مؤسسات وجمعيات 
نسائية من خالل لجنة 
الدعم يف السلطة املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

االف الشواقل سنويًابرامج عامة وتوعويةجمعية الزهراء 

عدد النساء اللواتي أُرسلن إىل 
مآٍو يف الثالث سنوات األخرية

7

عدد التوجهات التي تم 
تحويلها إىل أو من الرشطة

0

مسح شامل حول أشكال 
العنف ضد النساء وعدد 

النساء املعنّفات
نعم
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طمرة

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم

عدد العمال الجتماعيني يف 
قسم الخدمات االجتماعية

34 عامال اجتماعيا الخدمات االجتماعية
بنسب وظيفة مختلفة

وظائف مخصصة لدعم املرأة 
وملناهضة العنف ضد النساء 

وتوفري الدعم لهنَّ

75%متابعة النساء املعنفات
75%معالجة الرجال العنيفني

مستشارة النهوض 
بمكانة املرأة

%100

100%عاملة اجتماعيةمدينة بال عنف

مراكز مخصصة لدعم النساء
نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

ال يوجد مراكز يف طمرة. قسم 
الخدمات االجتماعية تُرسل 

النساء إىل مراكز إقليمية

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة العنف 

ضد النساء

املرشوع املخصص له 
امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

%25 من ميزانية القسم الخدمات االجتماعية
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي 
للقسم، باإلضافة إىل 

رواتب املوظفني
مستشارة النهوض بمكانة 

املرأة
2017 – 100 ألف شاقل

2018-2020: 0 شاقل
برامج توعوية، برامج 

ثقايف، رحالت ونشاطات 
اجتماعية

بناء عالقات زوجية خالية 20 ألف شاقل سنويًاחברות בזוגיות
من العنف ومبنية عىل 

االحرتام املتبادل
تعاون وتشابك مع مؤسسات 

وجمعيات
امليزانية املخصصة املرشوعاسم املؤسسة/الجمعية

للمرشوع
برامج ال منهجية )ثقافية الهستدروت

وفنية واجتماعية(
ال يتم تخصيص ميزانية

دعم مؤسسات وجمعيات 
نسائية من خالل لجنة الدعم 

يف السلطة املحلية

امليزانيةاملرشوعاسم املؤسسة/الجمعية

ال يوجد. الجمعيات ال تُقّدم 
طلبات

عدد النساء اللواتي أُرسلن إىل 
مآٍو يف الثالث سنوات األخرية

5

عدد التوجهات التي تم 
تحويلها إىل أو من الرشطة

10

مسح شامل حول أشكال 
العنف ضد النساء وعدد 

النساء املعنّفات

ال يوجد مسح شامل لكل البلدة. هناك مسح جزئي داخل قسم الخدمات 
االجتماعية )45 امرأة يتعالجن بسبب موضوع العنف األرُسي، 12 طفال 

يتعالجون عالجا عاطفيا من أصل 140 طفال.
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عارة-عرعرة

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم
عدد العمال الجتماعيني يف 

قسم الخدمات االجتماعية
14 عاملة اجتماعية بنسب الخدمات االجتماعية

وظيفة مختلفة
وظائف مخصصة لدعم 

املرأة وملناهضة العنف ضد 
النساء وتوفري الدعم لهنَّ

مستشارة النهوض بمكانة 
املرأة

%25

مراكز مخصصة لدعم 
النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز
مكافحة العنف 

األرُسي
عاملة اجتماعية ملعالجة 

العنف األرُسي
تعمل يوما يف األسبوع يف 

عارة-عرعرة من ِقبَل املركز

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة 

العنف ضد النساء

املرشوع املخصص 
له امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي للقسم، 
باإلضافة إىل رواتب املوظفني

18 ألف شاقل كل شهر 
يساهم املجلس يف دفع مبلغ 
عن كل امرأة تذهب إىل ملجأ

تغطية تكاليف امللجأ عن 
كل امرأة

مستشارة النهوض 
بمكانة املرأة

50 ألف شاقل يف السنوات 
السابقة

30 ألف شاقل يف العام 2020 
)بسبب أزمة الكورونا(

تعاون وتشابك مع 
مؤسسات وجمعيات

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانية املخصصة املرشوع
للمرشوع

محارضات يف املدرسة نساء ضد العنف
الثانوية

ال يتم تخصيص ميزانية

دعم مؤسسات وجمعيات 
نسائية من خالل لجنة 
الدعم يف السلطة املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

ال يوجد دعم
عدد النساء اللواتي أُرسلن 

إىل مآٍو يف الثالث سنوات 
األخرية

15

عدد التوجهات التي تم 
تحويلها إىل الرشطة

25

مسح شامل حول أشكال 
العنف ضد النساء وعدد 

النساء املعنّفات

ال يوجد
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جلجولية

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم
عدد العمال الجتماعيني يف 

قسم الخدمات االجتماعية
10 عّمال اجتماعيني الخدمات االجتماعية

بنسب وظيفة مختلفة
وظائف مخصصة لدعم املرأة 
وملناهضة العنف ضد النساء 

وتوفري الدعم لهنَّ

100%مركزة مناهضة العنفالخدمات االجتماعية

مراكز مخصصة لدعم النساء

اسم املركز )مراكز 
إقليمية(

نسبة الوظيفةاسم الوظيفة

مركز لدعم النساء
مركز منع العنف 

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة العنف 

ضد النساء

املرشوع املخصص له 
امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي 
للقسم، باإلضافة إىل 

رواتب املوظفني
من برنامج تحديات מיגור אלימות ברשת

للرتبية الالمنهجية – 
قسم الشبيبة

منع العنف يف شبكات 
التواصل االجتماعي

تعاون وتشابك مع مؤسسات 
وجمعيات

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانية املخصصة املرشوع
للمرشوع

جمعية ألجلك يا بلدي 
)جمعية نسائية(

ال يتم تخصيص ميزانية برامج ثقافية ووطنية
خاصة

دعم مؤسسات وجمعيات 
نسائية من خالل لجنة الدعم 

يف السلطة املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

ال يوجد دعم
عدد النساء اللواتي أُرسلن اىل 
مآٍو يف الثالث سنوات األخرية

2

عدد التوجهات التي تم 
تحويلها إىل أو من الرشطة

4

مسح شامل حول أشكال 
العنف ضد النساء وعدد 

النساء املعنّفات

ال يوجد
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مجد الكروم

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم

عدد العمال الجتماعيني يف 
قسم الخدمات االجتماعية

24 عامال اجتماعيا بنسب الخدمات االجتماعية
وظيفة مختلفة

وظائف مخصصة لدعم املرأة 
وملناهضة العنف ضد النساء 

وتوفري الدعم لهنَّ

مركزة مناهضة العنف الخدمات االجتماعية
ضد النساء

%50

مركزة مناهضة العنف 
ضد النساء من خالل 

الربامج الُقطرية

%50

مراكز مخصصة لدعم النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

مراكز إقليمية 
)لوائية(

عاملة اجتماعية للخدمات 
النفسية للنساء املعنّفات

%100

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة العنف 

ضد النساء

املرشوع املخصص 
له امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي 
للقسم، باإلضافة إىل 

رواتب املوظفني

تعاون وتشابك مع مؤسسات 
وجمعيات

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانية املخصصة املرشوع
للمرشوع

تمكني مهني ودورات مركز سوا
تطبيقية وعملية

ال يوجد تخصيص ميزانية 
محددة

محارضات وارشادات مركز األرُسة
وورشات عمل من أجل 

رفع مكانة املرأة

ال يوجد تخصيص ميزانية 
محددة

ال يوجد تخصيص ميزانية دعم4 وتمكني النساءجمعية كيان
محددة

دعم مؤسسات وجمعيات 
نسائية من خالل لجنة الدعم يف 

السلطة املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

ال يوجد دعم

عدد النساء اللواتي أُرسلن اىل 
مآٍو يف الثالث سنوات األخرية

يف العام 2019 3 نساء

عدد التوجهات التي تم تحويلها 
إىل أو من الرشطة

قليل جًدا

مسح شامل حول أشكال 
العنف ضد النساء وعدد النساء 

املعنّفات

مسح سنوي يشمل عدد التوجهات لقسم الخدمات االجتماعية، أنواع 
وأشكال العنف، كيفية العالج واستمراريته..
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اكسال

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم

عدد العمال الجتماعيني يف 
قسم الخدمات االجتماعية

20 موظفا بنسب عمال اجتماعيونالخدمات االجتماعية
وظائف مختلفة

وظائف مخصصة لدعم 
املرأة وملناهضة العنف ضد 

النساء وتوفري الدعم لهنَّ

الخدمات االجتماعية
معالجة عالقات أرُسية 
)מטפלת זוגיות במשש

פחה(
معالجة عالقات أرُسية 
)מטפלת זוגיות במשש

פחה(
معالجة عالقات أرُسية 
)מטפלת זוגיות במשש

פחה(

75%معالجة العنف األرُسي

%75

%75

%75
%50

مراكز مخصصة لدعم 
النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

وحدة منع العنف 
اإلقليمية 

)وحدة تخدم عدة بلدات 
باملنطقة(

قسم الخدمات االجتماعية 
يستخدم خدمات الوحدة 

فيما يتعلق بمتابعة النساء 
املعنّفات

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة 

العنف ضد النساء

املرشوع املخصص له 
امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي 
للقسم، باإلضافة إىل 

رواتب املوظفني

حوايل 100 ألف شاقل مهارات حل املشاكل
سنويًا- ضمن مرشوع 

تحديات

حل املشاكل ونبذ العنف: 
املرشوع يناهض العنف 

بشكل عام

تعاون وتشابك مع 
مؤسسات وجمعيات

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانية املخصصة املرشوع
للمرشوع

برامج توعوية، ثقافية، جمعية بالعطاء نحيا 
تمكينية

 منع العنف ضد النساء 
)جمعية تقدم خدمات 

للمنطقة(
دعم النساء املعنّفات
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دعم مؤسسات وجمعيات 
نسائية من خالل لجنة 
الدعم يف السلطة املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

3 مؤسسات 
)هناك مؤسسات 

وجمعيات تعمل بشكل 
غري مبارش عىل تدعيم 

النساء(

تمكني النساء،
فعاليات ونشاطات ثقافية 
وترفيهية )دورات تطريز، 

رحالت..(

70 -80 ألف شاقل 
سنويًا )كل جمعية حوايل 

25 ألف شاقل سنويًا(

عدد النساء اللواتي أُرسلن 
إىل مالجئ يف الثالث 

سنوات األخرية
عدد التوجهات التي تم 

تحويلها إىل أو من الرشطة
مسح شامل حول أشكال 

العنف ضد النساء وعدد 
النساء املعنّفات

ال يوجد مس شامل لكل البلدة
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عرابة

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم
وظائف مخصصة 

لدعم املرأة وملناهضة 
العنف ضد النساء 
وتوفري الدعم لهنَّ

عاملة اجتماعية مدينة بال عنف
رُشطوية

%100 )تخدم 5 بلدات، من 
ضمنهن عرابة(

مراكز مخصصة لدعم 
النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

وحدة مكافحة العنف يف 
العائلة ضمن مركز سالمة 

األرُسة )مركز مناطقي(

مركزة مناهضة العنف 
يف العائلة

5 عامالت اجتماعيات، من 
ضمنهن عاملة اجتماعية لعرابة 

بنسبة 100%

ميزانيات مخصصة 
لرفع مكانة املرأة 

ومناهضة العنف ضد 
النساء

املرشوع املخصص له 
امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

%25 من ميزانية قسم الخدمات االجتماعية
القسم )מיצ’ינג مع 

الوزارة(

تفعيل العمل اليومي للقسم، 
باإلضافة إىل رواتب املوظفني

ميزانية خاصة للمساهمة 
يف دفع استحقاقات 

املالجئ للنساء 

ميزانية تتغرّي يف كل 
عام. ولكن تُقّدر 

بمئات االف الشواقل

دفع االستحقاقات املالية للمالجئ 
عن نساء املدينة يف 

من ميزانية قسم االنرتنت اآلمن
الشبيبة

مناهضة العنف بشكل عام يف 
شبكات التواصل االجتماعي

60 ألف شاقل سنويًا دورة لتمكني الشابات
– ضمن برنامج 
تحديات للرتبية 

الالمنهجية

تمكني الشابات من ناحية 
اجتماعية ومهنية وعملية

تعاون وتشابك مع 
مؤسسات وجمعيات

امليزانية املخصصة للمرشوعاملرشوعاسم املؤسسة/الجمعية
التعاون مع املدارس 

ونوادي األحياء
إرشادات، توجيه، 

دورات تطريز، برامج 
ترفيهية

من ضمن امليزانية العامة 
للمدارس والنوادي

دعم مؤسسات 
وجمعيات نسائية من 

خالل لجنة الدعم يف 
السلطة املحلية

امليزانيةاملرشوعاسم املؤسسة/الجمعية

عدد النساء اللواتي 
أُرسلن إىل مالجئ يف 

الثالث سنوات األخرية

20-30 امرأة

عدد التوجهات التي تم 
تحويلها إىل أو من الرشطة

0

مسح شامل حول 
أشكال العنف ضد النساء 

وعدد النساء املعنّفات

نعم. يف كل عام يتم جمع معطيات عامة من قبل قسم الخدمات االجتماعية والرشطة
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عبلني

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم
عدد العمال الجتماعيني يف 

قسم الخدمات االجتماعية
16 عّمال اجتماعيني الخدمات االجتماعية

بنسب وظيفة مختلفة
وظائف مخصصة لدعم 

املرأة وملناهضة العنف ضد 
النساء وتوفري الدعم لهنَّ

مناهضة العنف )بشكل وعام الخدمات االجتماعية
وليس مخصص ملناهضة 
العنف ضد النساء فقط(

%65

عامل اجتماعي ملعالجة الرجال الخدمات االجتماعية
العنيفني باألرُسة وبشكل عام 

)وظيفة شاغرة(

%75

مراكز مخصصة لدعم 
النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز
مركز تمكني الفرد 

والعائلة
ال يوجد وظيفة محددة. هناك 
برامج عامة يبادر لها املركز، 

مثل: دورات تمكينية وتعليمية 
ومجموعات قيادية نسائية(

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة 

العنف ضد النساء

املرشوع املخصص 
له امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي 
للقسم، باإلضافة إىل 

رواتب املوظفني

تعاون وتشابك مع 
مؤسسات وجمعيات

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانية املخصصة املرشوع
للمرشوع

جمعية نساء ضد 
العنف

ورشات عمل ومحارضات 
يف موضوع مناهضة العنف 

ضد النساء

ال يتم تخصيص ميزانية 
محددة

ورشات عمل ومحارضات جمعية سوار
يف موضوع مناهضة العنف 

ضد النساء

ال يتم تخصيص ميزانية 
محددة

ورشات عمل ومحارضات جمعية كيان
يف موضوع مناهضة العنف 

ضد النساء

ال يتم تخصيص ميزانية 
محددة

دعم مؤسسات وجمعيات 
نسائية من خالل لجنة 
الدعم يف السلطة املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

ال يوجد دعم
عدد النساء اللواتي أُرسلن إىل 

5مالجئ يف الثالث سنوات األخرية
عدد التوجهات التي تم 

تحويلها إىل أو من الرشطة
2

مسح شامل حول أشكال 
العنف ضد النساء وعدد 

النساء املعنّفات

مسح داخيل: 565 ملفا، منهم 450 ملف لنساء يتعرضن للعنف بمختلف 
أشكاله
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الطرية

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم

عدد العمال الجتماعيني يف 
قسم الخدمات االجتماعية

16 عامال اجتماعيا بنسب الخدمات االجتماعية
وظيفة مختلفة  

مراكز مخصصة لدعم 
النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

تم اغالق املركز يف العام مركز ملناهضة العنف
2012. هناك محاولة لفتح 

مركز يف البلدة.

مركز مناهضة العنف 
داخل األرُسة

مركزة ملناهضة العنف 
ضد النساء

%75

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة 

العنف ضد النساء

املرشوع املخصص 
له امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي للقسم، 
باإلضافة إىل رواتب املوظفني

حوايل 20 ألف شاقل االنرتنت اآلمن
لكل دورة

مناهضة العنف بشكل 
عام يف االنرتنت وشبكات 

التواصل االجتماعي

20 ألف شاقل يف العام مكتب رئيس الحكومة
2019

دعم مكانة النساء. املرشوع 
بتكلفة 118 ألف شاقل، 
ولكن تم تحويل 20 ألف 

شاقل فقط يف العام 2019

تعاون وتشابك مع 
مؤسسات وجمعيات

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانية املخصصة املرشوع
للمرشوع

فعاليات وبرامج ثقافية، نعمت
توعوية وترفيهية

ال يتم تخصيص ميزانية

دعم مؤسسات وجمعيات 
نسائية من خالل لجنة 
الدعم يف السلطة املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

ال يوجد دعم

عدد النساء اللواتي أُرسلن 
إىل مالجئ يف الثالث سنوات 

األخرية

 15-20

عدد التوجهات التي تم 
تحويلها إىل أو من الرشطة

معظم التوجهات من الرشطة )15-20 معظمهم من الرشطة(

مسح شامل حول أشكال 
العنف ضد النساء وعدد 

النساء املعنّفات

ال يوجد مسح
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كفرقرع

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم

وظائف مخصصة لدعم 
املرأة وملناهضة العنف ضد 

النساء وتوفري الدعم لهنَّ

الوظائف من خالل 
مركز الوفاق األرُسي

مراكز مخصصة لدعم 
النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

עוצמה ונושמים 
לרווחה

مركز مناطقي )يخدم عّدة 
بلدات(

دعم العائالت الفقرية ومنع 
العنف األرُسي بداخلها

مركز الوفاق األرُسي

60%مديرة املركز
عاملة اجتماعية ملناهضة 

العنف ضد النساء
%50

عاملة اجتماعية ملناهضة 
العنف ضد النساء

%50

عاملة اجتماعية للرجال 
العنيفني

%75

عاملة اجتماعية ملتابعة 
األطفال يف األرس املعنّفة

%75

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة 

العنف ضد النساء

املرشوع املخصص له 
امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي للقسم، 
باإلضافة إىل رواتب املوظفني

تعاون وتشابك مع 
مؤسسات وجمعيات

امليزانية املخصصة للمرشوعاملرشوعاسم املؤسسة/الجمعية

فعاليات توعوية وثقافية املجلس النسائي 
واجتماعية

100 ألف شاقل سنويًا

فعاليات توعوية وثقافية جمعية من أجِلِك
واجتماعية وترفيهية

ال يوجد ميزانية محددة 
)ميزانية االف الشواقل(

دعم مؤسسات وجمعيات 
نسائية من خالل لجنة 
الدعم يف السلطة املحلية

امليزانيةاملرشوعاسم املؤسسة/الجمعية

فعاليات ترفيهية، أنشطة املجلس النسائي
اجتماعية، برامج ثقافية

100 ألف شاقل سنويًا

فعاليات ترفيهية، أنشطة جمعية من أجِلِك
اجتماعية وتمكينية 

للنساء، برامج ثقافية

ال يوجد ميزانية محددة 
)ميزانية االف الشواقل(

عدد النساء اللواتي أُرسلن إىل 
مالجئ يف الثالث سنوات األخرية

2 )يف العام 2020( – املديرة جديدة وال تملك معطيات عن السنوات السابقة 

عدد التوجهات التي تم 
تحويلها إىل أو من الرشطة

2

مسح شامل حول أشكال 
العنف ضد النساء وعدد 

النساء املعنّفات

ال يوجد مسح شامل يف هذا املوضوع.
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حورة

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم

وظائف مخصصة 
لدعم املرأة وملناهضة 

العنف ضد النساء 
وتوفري الدعم لهنَّ

الخدمات االجتماعية
عاملة اجتماعية 

ملناهضة العنف عند 
الرجال )50%(

عاملة اجتماعية ملناهضة 
العنف

مراكز مخصصة 
لدعم النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

ميزانيات مخصصة 
لرفع مكانة املرأة 
ومناهضة العنف 

ضد النساء

املرشوع املخصص 
له امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي للقسم، 
باإلضافة إىل رواتب املوظفني

تعاون وتشابك مع 
مؤسسات وجمعيات

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانية املخصصة للمرشوعاملرشوع

ال يوجد تعاون مع 
مؤسسات

دعم مؤسسات 
وجمعيات نسائية 

من خالل لجنة الدعم 
يف السلطة املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

ال يوجد دعم

عدد النساء اللواتي 
أُرسلن اىل مآٍو يف 

الثالث سنوات 
األخرية

عدد التوجهات التي 
تم تحويلها إىل أو من 

الرشطة
مسح شامل حول 
أشكال العنف ضد 

النساء وعدد النساء 
املعنّفات
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بيت جن

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم

وظائف مخصصة 
لدعم املرأة 

وملناهضة العنف 
ضد النساء وتوفري 

الدعم لهنَّ

مستشارة النهوض بمكانة 
املرأة 

%50

عاملة اجتماعية جماهريية مدينة بال عنف
)جزء من وظيفتها متابعة 

قضايا مناهضة العنف بشكل 
عام مع التطرق إىل مناهضة 

العنف ضد النساء(

%33

مدينة بال عنف )من 
الوزارة-وظيفة 

إقليمية(

%100 )عاملة اجتماعية تنسق عاملة اجتماعية تابعة للرشطة
بني الرشطة وبرنامج مدينة بال 

عنف. الوظيفة إقليمية تخدم 
بلدات املنطقة(

مراكز مخصصة 
لدعم النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

50%عاملة اجتماعيةمركز ملعالجة العنف

عاملة اجتماعية – هناك 
مناقصة لهذه الوظيفة

%100

ميزانيات مخصصة 
لرفع مكانة املرأة 
ومناهضة العنف 

ضد النساء

املرشوع املخصص 
له امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي للقسم، 
باإلضافة إىل رواتب املوظفني

مستشارة النهوض 
بمكانة املرأة

يف العام 2015: 40 ألف شاقل
يف العام 2018: 70 ألف شاقل
يف العام 2019: 75 ألف شاقل
يف العام 2020: 80 ألف شاقل

برامج توعوية، نشاطات 
ملناهضة العنف ضد النساء، 

أنشطة اجتماعية وثقافية
برنامج مدينة بال 

عنف: ميزانية عامة 
ملناهضة العنف، من 

ضمنها مناهضة 
العنف ضد النساء 

يف العامني 2018 و2019 تم 
تخصيص ميزانية 50 ألف 

شاقل سنويًا )100 ألف شاقل 
يف السنتني(

عام 2020 لم يُخصص ميزانية 
بسبب الكورونا

مناهضة ونبذ العنف بأشكاله 
املختلفة، من ضمنه مناهضة 

العنف ضد النساء، برامج 
توعوية وتثقيفية



130

العنف ضد النساء في البلدات العربية ودور السلطات المحلية في مكافحته

تعاون وتشابك مع 
مؤسسات وجمعيات

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانية املخصصة للمرشوعاملرشوع

جمعية نساء ضد 
العنف

إقامة مجموعة نسائية تهدف 
إلقامة حراك جماهريي 

ملناهضة العنف ضد النساء 

ال يوجد ميزانية خاصة من قبل 
لطة املحلية السُّ

مركز أدفا )מרכז 
אדווה(

دورة تغيري ُمجتمعي
دورة وورشات عمل يف 

موضوع مناهضة العنف ضد 
النساء

تكلفة دورة وورشات العمل يف 
موضوع مناهضة العنف ضد 

النساء 18 ألف شاقل: السلطة 
املحلية ساهمت ب 9 االف 

شاقل، واملركز بـ 9 االف شاقل 
أيًضا

جمعية كني )עמותת 
כן(

الجمعية قامت بتغطية تكاليف دورة ِجنِدر 
الدورة

دعم مؤسسات 
وجمعيات نسائية 

من خالل لجنة 
الدعم يف السلطة 

املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

ال يوجد

عدد النساء اللواتي 
أُرسلن اىل مآٍو  يف 

الثالث سنوات 
األخرية

1

عدد التوجهات التي 
تم تحويلها إىل أو من 

الرشطة

1

مسح شامل حول 
أشكال العنف ضد 

النساء وعدد النساء 
املعنّفات

ال يوجد مسح. 
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املغار

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم القسم

عدد العمال الجتماعيني يف 
قسم الخدمات االجتماعية

25 عامال اجتماعيا بنسب الخدمات االجتماعية
وظيفة مختلفة

وظائف مخصصة لدعم 
املرأة وملناهضة العنف ضد 

النساء وتوفري الدعم لهنَّ

معالج/ة العنف داخل الخدمات االجتماعية
األرُسة

%100

مستشارة النهوض بمكانة 
املرأة

تعمل بتطوع. وهي تعمل 
أيًضا كضابطة دوام يف 
قسم الرتبية والتعليم. 

مراكز مخصصة لدعم 
النساء

نسبة الوظيفةاسم الوظيفةاسم املركز

بيت دافئ ملكافحة 
العنف ضد النساء

بصدد اإلقامة 

ميزانيات مخصصة لرفع 
مكانة املرأة ومناهضة 

العنف ضد النساء

املرشوع املخصص له 
امليزانية

هدف املرشوعامليزانية السنوية

قسم الخدمات 
االجتماعية

%25 من ميزانية القسم 
)מיצ’ינג مع الوزارة(

تفعيل العمل اليومي 
للقسم، باإلضافة إىل رواتب 

املوظفني
فعاليات لوظيفة 

مستشارة النهوض 
بمكانة املرأة

فعاليات توعوية، ورشات 50 ألف شاقل
عمل ارشادية، برامج 

ثقافية وترفيهية
تعاون وتشابك مع 

مؤسسات وجمعيات
اسم املؤسسة/

الجمعية
امليزانية املخصصة املرشوع

للمرشوع
اعداد خطة شمولية جمعية نساء ضد العنف

ملناهضة العنف ضد النساء

ال يوجد ميزانية خاصةبرامج توعويةاملجلس النسائي البلدي
دعم مؤسسات وجمعيات 

نسائية من خالل لجنة 
الدعم يف السلطة املحلية

اسم املؤسسة/
الجمعية

امليزانيةاملرشوع

عدد النساء اللواتي أُرسلن 
اىل مآٍو يف الثالث سنوات 

األخرية

 6

عدد التوجهات التي تم 
تحويلها إىل أو من الرشطة

40

مسح شامل حول أشكال 
العنف ضد النساء وعدد 

النساء املعنّفات

قسم الخدمات االجتماعية يقوم بمسح سنوي يشمل عدد التوجهات للقسم، أنواع 
العنف، كيفية العالج ومتابعته.
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جمعية نساء ضد العنف 

ومأوى النساء العربيات املعنّفات وأطفالهن

تقوم »نساء ضد العنف« عىل أساس تقدمي إنساني شامل ومستمد من منظومة قيم حداثوية 
ومن املواثيق واألعراف الدولية التي تضع اإلنسان الفرد وحقوقه، برف النظر عن النوع 
االجتماعي، محوراً للعملية االجتماعية؛ فيما تكون املوارد املادية والسياسية واملؤسسات كلها 

مكرسة لخدمته وتحقيق رفاهيته.

نصبو يف جمعية نساء ضد العنف إىل إحداث تغيري مجتمعي وصوالً إىل مجتمع ديمقراطي 
يقوم عىل العدالة االجتماعية، يحفظ ألفراده، ال سيما للمرأة، الحق يف حياة كريمة وبمساواة 
وتكافؤ فرص- بحيث يكون لكل راغب وراغبة كامل الفرص يف تحقيق الذات والطموحات؛ 
وترى الجمعية أن تسهم بقسطها املتواضع يف خلق مناخ ينتفي فيه العنف املوجه ضد املرأة 
ويختفي يف ظله رشوط قمع املرأة واضطهادها. تأسس املأوى عام 1993 وكان أول مأوى 

للنساء العربيات اللواتي تعرضن للعنف من الزوج أو من أي من أفراد العائلة.

تدير جمعية نساء ضد العنف املأوى منذ بداية تأسيسه عىل أساس الفكر النسوي الذي يتيح 
مناقشة وتنظيم وصقل أساليب العمل املهني الفردي والجماعي يف املأوى من جهة، وعىل 
أساس العمل املنسق واملشرتك مع العنارص والجهات املهنية والشعبية إلتاحة الفرصة للمرأة 

املعنفة يف املأوى املحافظة عىل صلة وتواصل مع عائلتها وبيئتها، من جهة أخرى. 

املأوى:

هو عبارة عن مسكن لفرتة مؤقتة للمرأة )وألطفالها( التي تعرضت للعنف بأشكاله: العنف 
الجسدي، الجنيس، املادي، االقتصادي والنفيس، وللمرأة التي شعرت أنها مهددة واستمرار 
وجودها يف بيتها يعرضها وأطفالها للخطر. املأوى يعمل عىل مدار الساعة، يستقبل توجهات 
العمال  مثل:  موجهة  جهات  عدة  وبواسطة  طريق  عن  واملساعدة  للحماية  بحاجة  لنساء 
الطوارئ،  خطوط  املساعدة،  خطوط  االجتماعية،  الخدمات  مكاتب  يف  االجتماعيني/ات  

الرشطة، املستشفيات.... والخ.
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أو  أن تطول  الفرتة ممكن  6-3 أشهر، ولكن هذه  املأوى ترتاوح عادة بني  فرتة مكوث يف 
تقر بحسب عدة اعتبارات، باألساس تلك املتعلقة بمدى الخطورة عىل املرأة وعىل أوالدها، 

وبالحلول املطروحة وباالحتماالت القائمة لحل األزمة.

أهداف املأوى:

· حماية املرأة وأوالدها من العنف، الخطر والتنكيل.	

· دعم املرأة وتشجيعها معنوياً وعاطفياً لتعزيز ثقتها بنفسها ولرفع تقييمها لذاتها.	

· مساعدة املرأة للوصول ألفضل صورة من التواصل مع زوجها ومع محيطها العائيل 	
واالجتماعي بما يتالءم مع قراراتها وخصوصية مشكلتها.

· أوالدها 	 وبني  بينها  االيجابية  العالقة  وتعزيز  املرأة  لدى  األمومة  مهارات  تعزيز 
ومعالجة األمور العالقة والسلبية يف هذه العالقة.

· املرأة 	 حقوق  لتحصيل  والسعي  للنساء  والقانونية  االجتماعية  االستشارة  منح 
الرشعية واملدنية.

· تجربة 	 إتاحة  املأوى،  يف  أمهاتهم  مع  املاكثني  األطفال  لدى  العنف  آثار  معالجة 
مصححة لهم وتعزيز مهاراتهم التعليمية والسلوكية.

مبادئ العمل املهني يف املأوى:

· بتقرير 	 الحق  املستقلة  اإلنسانة  للمرأة  يمنح  الذي  النسوي  الفكر  املأوى  يعتمد 
مصريها ولها كامل الحقوق يف التعبري عن مشاعرها وأخذ القرارات بشكل حر، بما 

يتالءم مع قدراتها وظروفها، أساساً لعمله املهني.

· نستند يف مسارنا املبني عىل مبدأ التعامل مع حقوق املرأة كونها أوال وأخريا حقوق 	
الذاتية  نظرتها  وتذويت  لتغيري  املرأة  ودعم  مساعدة  يف  كثريا  نجتهد  كما  إنسان، 

لحقوقها اإلنسانية وحقوقها كامرأة، كيان له حريته وقراراته.

· املرأة ومشاركتها بشكل كامل بكل ما يتطور 	 التعامل مع  نتبع مبدأ الشفافية يف 
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يف مسار التدخل املهني ونحرص عىل التصدي لكل محاولة من أي جهة أو عنر 
ألخذ الوصاية عليها. من ناحية أخرى نؤمن بالواقعية يف العمل وبأهمية التواصل 

والتنسيق مع البيئة الخارجية واملحيط.

· نؤمن بمبدأ املساواة وتكافؤ الفرص وبأن القيمة االجتماعية التي تميز املرأة سلبيا 	
الطموح  أعيننا  نصب  نضع  وبالتايل  كليا،  مرفوضة  قيمة  هي  دونيتها،  وتثبّت 
للوصول الجذري للتغيري بنمطية تعامل املجتمع واألرسة مع املرأة كجديرة باملساواة 

بالحقوق وأهل ألن تقرر مصريها وترسم مستقبلها.

· نحن نؤمن بحق املرأة وأطفالها العيش بدون عنف، لذا فان أهم، أول وأبرز قواعد 	
التعامل يف املأوى عىل كل األصعدة، هو رفض العنف بكل إشكاله. لذا نحرص عىل 
أن تكون كل املمارسات وطرق االتصال والتعامل يف املأوى قائمة كلها عىل أساس 

خال من اإلكراه والعنف بل عىل مبادئ االحرتام والحوار والتقبّل.

· نحن نعمل بموجب إيماننا بحق املرأة وأطفالها بالحماية والحياة اآلمنة، لذا فأننا 	
واألطفال  للنساء  واألمان  الحماية  لتوفري  الالزمة  اإلجراءات  كل  وجود  عىل  ندأب 

داخل املأوى وخارجه.

· نحن نرفض لوم وتذنيب املرأة وتحميلها املسؤولية، فهي الضحية وهي غري مسؤولة 	
عما جرى ويجري بسبب أحداث العنف أو بسبب هروبها من البيت إىل املأوى أو 

بسبب تقديمها الشكوى يف الرشطة. 

· نعمل بكل قضية من منطلق احرتام مبادئ الخصوصية والرية. 	

الطاقم يف املأوى:

ساعة،   24 مدار  عىل  طوارئ  مناوبة  تعمل  والتي  املأوى  مديرة  من  املأوى  طاقم  يتشكل 
أمهات  للنساء واألطفال، مرّكزات دوام:  العالجي واملشكل من عامالت اجتماعيات  الطاقم 
محاميات  اطفال،  24 ساعة، حاضنة  مدار  عىل  باملأوى  مناوبات  يف  يعملن  اللواتي  البيت 
للنساء، طاقم صيانة، سكرتارية وعمل مكتبي، منفذو  القانوني  ملنح االستشارة والتمثيل 

فعاليات تربوية وتعليمية لأطفال، متطوعات/ين.
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نسـاء ضـد العنـف 

تأسست جمعية »نساء ضد العنف« يف العام 1992، بمبادرة مجموعة نساء فلسطينيات يف 

إرسائيل، وتسعى الجمعية، منذ تأسيسها، إىل مكافحة العنف ضد النساء وتوفري الخدمات 

الداعمة للنساء والفتيات املعنفات، حيث بادرت إىل تأسيس أول مركز مساعدة ضحايا 

العنف الجسدي والجنيس، أوىل املالجئ والبيوت االنتقالية للنساء والفتيات الفلسطينيات، 

ومختلف املشاريع االخرى.

طورت الجمعية، عىل مر السنني، فكر نسوي شامل من أجل رفع مكانة املرأة الفلسطينية 

يف جميع مجاالت الحياة ورغم تمحور عملها يف البداية يف مجال تقديم وتطوير الخدمات، 

تقوم »نساء ضد العنف« اليوم بدور قيادي يف املرافعة، التأثري ودفع التغيري االجتماعي 

لحماية حقوق املرأة.

للعمل يف مجال دعم وعالج  تأهيل كوادر مهنية  العنف« عىل  »نساء ضد  تعمل جمعية 

ارسائيل  يف  الفلسطينية  املرأة  مكانة  حول  واالبحاث  املعلومات  وتنرش  العنف  ضحايا  

بشكل عام.

»نساء ضد العنف« تعمل عىل املستوى القطري، وتنشط عىل أساس من االستقاللية، وهي 

غري منتمية ألي حركة أو جسم سيايس.

مـركـز الّطـفـولـة - مؤّسسة حضانات النّارصة

مركز الّطفولة - مؤّسسة حضانات النّارصة )ج.م(، هو مؤّسسة نسائيّة مستقّلة، تربويّة 

النارصة  مدينة  يف   1984 عام  تأسست  املادي،  الربح  إىل  تهدف  ال  األهداف،   متعّددة 

بمبادرة من نساء نشيطات يف العمل املجتمعي- رأين رضورة تشجيع املرأة عىل الخروج 

من البيت واملشاركة يف تطوير مجتمعها عرب توفري أطر داعمة لها.  فقد وعت املجموعة 

املباِدرة ألهمية تطوير الرتبية يف الطفولة املبكرة ملا يعانيه هذا املجال الحيوي يف مجتمعنا 

من نقص كمي ونوعي  يمنعنا من الوصول إىل »طفولة أفضل للطفل الفلسطيني«. ويحد 

من إمكانيات املرأة للخروج إىل العمل وأخذ مكانتها يف املجتمع وهو عامل أسايس لتدعيم 

النساء بكونهن مجموعة أساسية ال تتوفر أمامها اإلمكانيات الكافية يف املجتمع لالستفادة 

من طاقاتها الكامنة.

لوبي النساء يف إرسائيل 

النساء يف إرسائيل، يفعل لتعزيز املساواة بني الجنسني والقضاء عىل  منذ ان نشأ لوبي 

التمييز والتحرش والعنف ضد املرأة يف إرسائيل يف جميع املجاالت. يرى لوبي النساء ان 

من املهم للغاية تعزيز حقوق املرأة يف املجتمع اإلرسائييل ويعمل عىل تحقيق هذه الغاية 

يف املجالني القانوني والعامة ويف إطار الترشيع الذي يروج له اللوبي يف كنيست إرسائيل.


	_30j0zll
	_1fob9te
	_yjx3p1hezk9d
	_3znysh7
	_2et92p0
	_tyjcwt
	_3dy6vkm
	_1t3h5sf
	_4d34og8
	_2s8eyo1
	_17dp8vu
	_3rdcrjn
	_26in1rg
	_lnxbz9
	_35nkun2
	_1ksv4uv
	_44sinio
	_2jxsxqh
	_Hlk54090708
	_GoBack
	_GoBack

